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Dergimizin ikinci sayısını da tamamlamış bulunmaktayız. İkinci sayımızda yine spor 
ağırlıklı olmak üzere gönderilen yayın/makaleler en hızlı şekilde tamamlanmış 20 
çalışma yayına alınmıştır. Dergimiz ilk sayısının yayınlanmasından sonra gönderilen 
çalışmalar artış göstermiştir. İlk sayımızdan sonra aramıza hakem, bilim ve danışma 
kurulunda yer almak üzere katılım sağlayan değerli bilim insanı arkadaşlarımıza da 
sonsuz teşekkürlerimizi borç biliriz. Yine ilk sayımızda olduğu gibi ikinci sayımızda 
da büyük emek ve gayretlerini bizlerden esirgemeyen değerli arkadaşım sayın: Gül-
ten HERGÜNER hanıma katkı ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca 
çok önemli bilimsel destekleri ve özellikle makalelerin hızlı dönüşlerinde gayret 
ve çabalarından dolayı; “Nezahat GÜÇLÜ, İbrahim YILMAZ, Fehmi TUNCEL, 
Nurhayat ÇELEBİ, Semiyha DOLAŞIR TUNCEL, Hakan Murat KORKMAZ,  Barış 
KAYA, Aylin ZEKİOĞLU ve Işık BAYRAKTAR” hocalarımıza canı yürekten min-
net ve şükranlarımızı sunuyorum. Yine ilk sayımızda olduğu gibi ikinci sayımızda da 
büyük gayret ve çabaları ile yaptıkları değerli çalışmaları bizlerle paylaşan yayıncı 
arkadaşlarımıza ve kardeşlerime de teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Siz değerli bilim 
dünyasının değerli mensupları inci tanesi kadar değerli insanlarına yaptığı katkı, 
gayret, çaba, amaç ve desteklerinden dolayı şükranları sunmadan geçemeyeceğim. 
İlk günden bu güne değin yanımızda her türlü destek ve gayretleri ile bizleri yalnız 
bırakmayan perdenin arkasında  yer alıp bizleri şevk ve cesaretle bu yolda ilerle-
memizi sağlayan tüm arkadaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Dergimize 
gönderilen her çalışma büyük bir titizlikle değerlendirilip en hızlı şekilde işleme 
alınmakta olup, hiçbir yazar bir başka yazardan ayrıcalığa tabi tutulmamaktadır. 
Dergimizin hedef ve amacı siz değerli bilim insanlarına ve okurlarına en hızlı ve en 
nitelikli olmak koşulu ile çok sayıda bilimsel çalışmayı sunmaktır. Yine akademik 
anlamda eksikliğini hissettiğimiz ve özellikle akademik platformda yükselmek ve bu 
tip çalışmalara koşullu olarak ihtiyaç duyulmasından kaynaklanan zorunluluğu gi-
dermek amacıyla bu yolda sizlere hizmet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız. 
Aynı şevk ve coşkuyla üçüncü sayımızda yine siz değerli bilim dünyasının incisi bilim 
insanlarıyla bir arada olmak üzere sağlık ve esenlikler diliyorum.

Baş Editör: Av.Yrd.Doç.Dr.Güran YAHYAOĞLU
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THE RELIABILITY-VALIDITY STUDY FOR THE EGO 
RESILIENCY SCALE (TEACHER-MOTHER-FATHER 
FORMS) FOR CHILDREN AGED BETWEEN 5 AND 6

Alev ÖNDER1,  Hülya GÜLAY OGELMAN2

1Marmara University Faculty of Ataturk Education Department of Preschool 
Education Goztepe Campus Istanbul
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Abstract: Even though the number of psychological resiliency-related studies has increased, in 
Turkey, in recent years, the number of studies regarding preschool children is still inadequate. 
Studies that measure, improve, and support the psychological-resiliency of preschool children carry 
grave importance. Measuring instruments should be developed or adapted in order for subject-
related studies to be conducted.Taking this into consideration, the purpose of this study is to conduct 
reliability-validity studies for the Children’s Ego Resiliency Scale’s Teacher, Mother, and Father 
Forms, developed for preschool children. The 12-item scale is a 9-point likert-type measuring 
instrument developed to set forth the ego-resiliency of children based on the views of their parents or 
teachers. The study group comprised of 120 children, aged between 5 and 6, from families with low 
socio-economic background, attending preschool, and their parents (120 mothers and 120 fathers). 
Study results prove that the Turkish version of the Children’s Ego Resiliency Scale’s Teacher, 
Mother, and Father Forms are reliable and valid. 

Key Words: Resiliency, 5-6 years old children, reliability and validity of Children’s Ego Resiliency 
Scale. 

BEŞ-ALTI YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EGO SAĞLAMLIĞI 
ÖLÇEĞİ’NİN (ÖĞRETMEN-ANNE-BABA FORMLARI) 

GÜVENİRLİK GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Özet: Türkiye’de, psikolojik sağlamlık ile ilgili yapılan çalışmalar son yıllarda artış göstermekle 
birlikte okul öncesi dönem çocuklarına yönelik araştırmaların oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. 
Okul öncesi dönemdeki çocukların psikolojik sağlamlıklarını ölçmek, psikolojik sağlamlığı  
geliştirmeye, de steklemeye yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Konu 
ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için ölçme araçlarının geliştirilmesi ya da uyarlanması gereklidir. 
Ölçme araçları sayesinde, küçük çocukların ego sağlamlık düzeyleri ortaya konulabilecektir. 
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Buradan yola çıkarak araştırmanın amacı, okul öncesi dönemi çocuklar için geliştirilen Çocuk Ego 
Sağlamlığı Ölçeği’nin Öğretmen-Anne ve Baba Formları’nın güvenirlik geçerlik çalışmalarını 
gerçekleştirmektir. Ölçek, çocukların anne-baba/veya öğretmen görüşleri doğrultusunda ego 
sağlamlıklarını ortaya koymayı amaçlayan, 12 maddeden oluşan, dokuzlu likert tipi bir ölçme 
aracıdır. Çalışma grubu, okul öncesi eğitime devam eden, aileleri düşük sosyo-ekonomik düzeyden 
gelen 5-6 yaş grubu 120 çocuk ve ebeveynlerinden (120 anne-120 baba) oluşmaktadır. Çalışmanın 
sonuçları, Çocuk Ego Sağlamlığı Ölçeği’nin Öğretmen-Anne ve Baba Formlarının Türkçe 
versiyonlarının güvenilir ve geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik sağlamlık, 5-6 yaş çocuklar, Ego Sağlamlığı Ölçeği’nin güvenirlik 
ve geçerliği.

INTRODUCTION 

Resiliency is the elasticity of an element, 
and the ability of an element to recover to its 
original state (Greene 2002). Bernard (1991) 
defined resiliency as protective mechanisms 
or specifications that enable successful 
adaptation during development, regardless 
of high risk factors experienced. Resiliency 
is described as a successful adaptation 
result, process, or capacity regardless 
of surroundings containing challenges 
and threats (Özcan 2005). Resiliency is 
a  personal trait and strength. It is the 
strength of adaptation and recovering when 
faced with stressful situations (Henderson 
& Milstein, 1996; Norman 2000). Some 
children and adolescents are able “to 
remain standing” and maintain effective 
interactions with their surroundings, 
regardless of various problems. In general, 
these types of individuals do not give 
up and recover quickly when faced with 
stressful situations; in fact they become 
stronger after experiencing problems and 

adverse surrounding conditions (Öğülmüş 
2001). There are two main terms related 
to resiliency; risk factors, and protective 
factors. Risk factors are elements that 
create or trigger stress, which individuals 
can come to face to face with. Risk factors, 
for children in particular, are socio-
economic elements (low socio-economic 
background, poverty, etc), negative parental 
attitude, being separated from family or 
a single parent, losing a parent, negative 
life experiences (war, natural disasters, 
etc), ill parents, genetic conditions, child 
abuse/neglect, and being homeless (Greene 
2002; Masten 2001; Masten, Morison, 
Pellegrini, & Teliegen, 1990; Reed-Victor, 
& Stronge, 2002; Werner & Smith, 2001). 
As seen by the risk factors listed, they can 
be categorised under two groups; personal 
(intrinsic) and environmental (extrinsic) 
risk factors. Protective factors are attitudes 
and skills that reduce the effect of risk 
factors. Like risk factors, protective factors 
are also categorised under two groups; 
personal (intrinsic) and environmental 
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resiliency of preschool children carry grave 
importance. Measuring instruments should 
be developed or adapted in order for subject-
related studies to be conducted. It will be 
possible to determine the ego-resiliency 
levels of young children with help of 
measuring instruments. Determining ego-
resiliency will help to indentify how this 
characteristic develops, and which variables 
it interacts with. Measuring instruments 
related to the subject will help in analysing 
the subject comprehensively. Taking this 
into consideration, the purpose of this study 
is to conduct the reliability-validity study of 
the Ego Resiliency Scale (Teacher-Mother-
Father Forms) for children aged between 5 
and 6. Answers to questions listed below 
were sought in an effort to achieve the set 
purpose.

What is the internal reliability of the Turkish 
Version of Children’s Ego Resiliency 
Scale’s Teacher Form? 

What is the test-retest reliability of 
the Turkish Version of Children’s Ego 
Resiliency Scale’s Teacher Form? 

What is the validity of the Turkish Version 
of Children’s Ego Resiliency Scale’s 
Teacher Form? 

What is the internal reliability of the Turkish 
Version of Children’s Ego Resiliency 
Scale’s Mother Form? 

What is the test-retest reliability of 
the Turkish Version of Children’s Ego 
Resiliency Scale’s Mother Form? 

(extrinsic) (Greene & Conrad, 2002). 
Personal (intrinsic) protective factors 
are cognitive (intelligence, creativeness, 
high success motivation, problem solving 
skills, etc.), social (social skills, social 
competency, verbal skills), and emotional 
(self-respect, self-control, self-confidence, 
etc.) characteristics and temperament 
(Haynes 2005; Martinek & Hellison, 1997; 
Werner & Smith, 1992). Environmental 
factors for children are family, social 
surroundings, and society-related factors. 
With regards to family, the elements that 
protect children from the adverse effects 
of risky situations are warmth, closeness, 
attention, democracy, understanding, and 
love-filled approaches towards children. 
Social surroundings include peers, teachers, 
and the school environment (Reed-Victor 
& Stronge, 2002; Werner & Smith, 2001).

RESEARCH SIGNIFICANCE

In recent years, the number of studies related 
to psychological resiliency in Turkey has 
increased. However, these studies were 
conducted on primary school, high school 
students, and adults (Gizir 2004; Gürgan 
2006; Özcan 2005; Yalım 2007). In Turkey, 
there are no ego-resiliency studies that have 
been conducted on preschool students. 
One of the fundamental reasons as to why 
no such studies have been conducted is 
because there are no measuring instruments 
that enable us to reveal the ego-resiliency 
of preschool children. Studies that measure, 
improve, and support the psychological-
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kindergartens of primary schools governed 
by the Ministry of National Education, 
located in Küçükköy in the Gaziosmanpaşa 
district of Istanbul, and their parents. 

The study group comprised of 120 children, 
aged between 5 and 6, from families with low 
socio-economic level, attending preschool, 
and their parents (120 mothers and 120 
fathers). 60 (50%) of the children were 
girls, and 60 (50%) were boys. The average 
age of children was 5 year, 7 months, 9 
days (minimum 5 year, 1 month; maximum 
6 year, 9 months, 20 days). Parents of the 
children are included in the parental study 
group. 

The children participating in this study 
attend nurseries of state primary schools 
(subjected to the Ministry of Education) in 
Küçükköy, and come from families with a 
low socio-economic level. 

The socio-economic level of families 
was determined based on the information 
provided by school principals and teachers. 
The average income level of families was 
TRY 1200. All of the mothers in the study 
group were housewives. 84 (70%) of the 
fathers were labourers, 30 (25%) were civil 
servants, and 6 (5%) were retired. 

The town of Küçükköy was chosen for this 
study, in line with information provided by 
Istanbul Provincial Directorate for National 
Education, as it is a town generally populated 
by families with a low socio-economic level. 
10 kindergartens of 10 primary schools were 
chosen from a hat among kindergartens of 

What is the validity of the Turkish Version 
of Children’s Ego Resiliency Scale’s Mother 
Form? 

What is the internal reliability of the Turkish 
Version of Children’s Ego Resiliency 
Scale’s Father Form? 

What is the test-retest reliability of 
the Turkish Version of Children’s Ego 
Resiliency Scale’s Father Form? 

What is the validity of the Turkish Children’s 
Ego Resiliency Scale’s Father Form? 

METHOD 

The Design of Research

In this study, scale adaptation studies were 
conducted to determine the reliability-
validity levels of the Turkish Version of 
Children’s Ego Resiliency Scale’s Teacher, 
Mother and Father Forms. The survey 
method was used in this research.

The survey model is a set of survey 
adjustments carried out on the sample or 
sampling group, chosen from the entire 
population, or a group taken from the 
population in order to come to a general 
conclusion regarding the population that is 
comprised of numerous elements (Karasar 
1994).

The Study Groups

The population of the study comprised 
of 5-6 year old children, attending the 
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Evaluation of the scale is between 1 and 
9; where 1 is “not at all descriptive of 
resiliency” and 9 is “most descriptiv e of 
resiliency.” The scale has no sub-scales. 
A high score obtained from the scale 
indicates that children in the study group 
have a high resiliency level. Items of the 
scale measure the resiliency properties 
of children in various situations, their 
reactions and behaviours when faced with 
difficult stressful situations. For example: 
“When under stress, he/she gives up and 
backs off. Can bounce back or recover after 
a stressful or bad experience”.  Every item 
expresses reactions given towards different 
stressful situations, as the scale has no sub-
scales. The Cronbach Alpha coefficient for 
the Teacher Version of the original scale 
form is .87, and .65 for the Mother-Father 
form. The test-retest reliability of the 
Teacher Version of the original scale form 
is .87, and .75 for the Mother-Father form 
(Eisenberg, Fabes, Guthrie et al., 1997). 

Translating the Scale into Turkish

The School Adaptation Teacher Assessment 
Scale for 5-6 year old children was 
translated into Turkish by five academics 
that are specialized on the subject and 
have a good command of both English and 
Turkish. Translations were complied and 
compared. Amendments required in terms 
of cultural meaning and grammar were 
completed accordingly. The Turkish form, 
established by another expert that has a 
good command of both English and Turkish, 
was retranslated into English. The original 

primary schools in the town of Küçükköy. 
After obtaining the necessary permissions, 
schools were contacted, and the study 
was conducted with 6 kindergartens that 
accepted participating in the study. 

A simple randomized sampling method 
was used for this study. The main reason 
for choosing families with a low socio-
economic level for this study was due to 
the fact that the socio-economic level was 
chosen as a risk factor of resiliency in 
this study. A low socio-economic level is 
accepted to be one of risk factors in terms 
of resiliency (Buckner, Mezzacappa, & 
Beardslee, 2003; Mendez, Fantuzzo, & 
Cicchetti, 2002; Sipahioğlu 2008; Tusaine 
& Dyer, 2004; Werner & Smith, 1992, 
2001). 

Instruments 

Form of Demographic Data 

The researchers prepared a form of 
demographic data there were same 
questions about children, mother and father 
such as age and gender of children etc.

Children’s Ego Resiliency Scale 

Eisenberg and colleagues adapted Block’s 
Q-Sort method in 1996 to develop the 
Children’s Ego Resiliency Scale, which 
is a measuring instrument that identifies 
the resiliency level of children. The 12-
item scale is used to assess the resiliency 
level of preschool-primary school children. 
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ANALYSIS OF DATA 

A SPSS 13.0 package programme was used 
for data analysis. The Cronbach Alpha 
Technique was used to calculate the internal 
reliability of the Scale’s Teacher, Mother, 
and Father Forms, and the Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient Technique 
was used to calculate the test-retest 
reliability. Item analysis was conducted as 
the validity criteria.

RESULTS

Scale reliability 

Internal consistency coefficients 

Internal reliability of the scale of Children’s 
Ego Resiliency Scale (Teacher form) was 
tested with the technique of Cronbach Alpha 
(Cronbach Alpha: .86 p < .001). According to 
this result, internal consistency coefficients 
of the scale were found to be relatively high.

and translated forms were compared by 
researchers. No difference was determined 
between both forms, and the final state of 
the scale’s Turkish form was established.

PROCEDURE

For this study, the Children’s Ego 
Resiliency Scale (Teacher Form) was 
completed by 20 nursery school teachers 
for 120 children. Researchers informed 
class teachers of the purpose, and content 
of the study, before the study was initiated. 
Nursery teachers completed the Children’s 
Ego Resiliency Scale based on their eight-
month observation period of the children 
since the start of the school year. Mothers 
of 120 5-6 year old children completed the 
Children’s Ego Resiliency Scale (Mother 
Form). Fathers of 120 5-6 year old children 
completed the Children’s Ego Resiliency 
Scale (Father Form). Parents were informed 
about the study accordingly. 
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concluded that the internal consistency 
coefficient of the entire scale is adequate. 

As illustrated in Table 1, the Cronbach 
Alpha Coefficient of the entire scale was 
.86 (p < 0.001). Accordingly, it can be 

Table 1. Results of internal consistency coefficients of Children’s 
Ego Resiliency Scale (Teacher form)

Items Scale mean if 
item deleted

Scale variance if 
item deleted

Corrected item-total 
correlations

Cronbach’s Alpha if item 
deleted

Item 1 53.81 323.282      .59 .84
Item 2 57.07 357.340 .10 .87
Item 3 53.87 323.394 .63 .84
Item 4 54.68 335.496 .53 .85
Item 5 55.72 255.798 .94 .81
Item 6 55.72 257.025 .93 .81
Item 7 57.49 359.647 .07 .87
Item 8 57.47 363.713 .04 .87
Item 9 55.75 257.601 .94 .81
Item 10 53.87 329.388 .54 .85
Item 11 53.83 321.199 .62 .84
Item 12 53.83 326.801 .57 .85

Alpha: . 86

Table 2. Comparision of results related to the of internal consistency coefficients 
of Children’s Ego Resiliency Scale (Teacher form) Original and Turkish forms

Children’s Ego Resiliency Scale
(Teacher form)
Original Form

Children’s Ego Resiliency Scale
(Teacher form)
Turkish Form

.82 .86

Table 2 illustrates that the internal 
consistency coefficient of the Turkish 
Teacher Form is higher in comparison to 
the internal consistency coefficient of the 
original Form.

Test- retest reliability(Teacher form)

Test- retest reliability technique was used 

to test the time stability of the scale. For 

this reason, 30 children who were selected 

randomly as sample group filled out the 

scale with two weeks of interval. The test-

retest reliability was calculated with Pearson 

correlational technique.  
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Table 3. shows that there is a strong and 
significant relation between Children’s Ego 
Resiliency Scale (Teacher form) test- retest 
reliability measures (r = .96  p < .001). 

Scale reliability (Mother form)

Internal consistency coefficients 

Internal reliability of the scale of 
Children’s Ego Resiliency Scale (Mother 
form) was tested with the technique of 
Cronbach Alpha (Cronbach Alpha: .86 p 
< .001). According to this result, internal 
consistency coefficients of the scale were 
found to be relatively high.

Table 4. Results of internal consistency coefficients of Children’s Ego Resiliency 
Scale (Mother form)

Items Scale mean if 
item deleted

Scale variance if 
item deleted

Corrected item-
total correlations

Cronbach’s Alpha if 
item deleted

Item 1 53.80 330.687 .61 .85
Item 2 57.05 367.208 .10 .88
Item 3 53.85 331.977 .63 .85
Item 4 54.67 344.006 .54 .85
Item 5 55.71 264.309 .93 .82
Item 6 55.73 263.949 .93 .81
Item 7 57.51 366.807 .10 .88
Item 8 57.46 373.444 .03 .88
Item 9 55.72 265.213 .92 .82
Item 10 53.86 337.181 .55 .86
Item 11 53.77 328.781 .63 .85
Item 12 53.83 331.104 .62 .85
Alpha: . 86

Table 3. Results of Children’s Ego Resiliency Scale (Teacher form) 
test re-test reliability analysis

N ÷ ss r

Children’s Ego Resiliency Scale (Teacher form) first 
measure 30 52.20 17.66

 .96*
Children’s Ego Resiliency Scale (Teacher form) 
second measure 30 52.37 15.63

* p < .001
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concluded that the internal consistency 
coefficient of the scale’s mother form is 
adequate. 

As illustrated in Table 4, the Cronbach 
Alpha Coefficient of the entire scale was 
.86 (p < 0.001). Accordingly, it can be 

Table 5. Comparision of results related to the of internal consistency coefficients of 
Children’s Ego Resiliency Scale (Mother form) Original and Turkish forms

Children’s Ego Resiliency Scale (Mother form) 
Original Form

Children’s Ego Resiliency Scale 
(Mother form) Turkish Form

.65 .86

to test the time stability of the scale. For 

this reason, 30 children who were selected 

randomly as sample group filled out the 

scale with two weeks of interval. The test-

retest reliability was calculated with Pearson 

correlational technique.  

Table 5 illustrates that the internal 
consistency coefficient of the Turkish 
Mother Form is higher in comparison to 
the internal consistency coefficient of the 
original Form. 

Test- retest reliability

Test- retest reliability technique was used 

Table 6. Results of Children’s Ego Resiliency Scale (Mother form) 
test re-test reliability analysis

N ÷ ss r

Children’s Ego Resiliency Scale (Mother form) first 
measure 30 51.93 18.22

   
    .94*Children’s Ego Resiliency Scale (Mother form) second 

measure 30 50.93 17.84

* p < .001

Table 6. shows that there is a strong and 
significant relation between Children’s Ego 

Resiliency Scale (Mother form) test- retest 
reliability measures (r = .94  p < .001). 
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Ego Resiliency Scale (Father form) was 
tested with the technique of Cronbach Alpha 
(Cronbach Alpha: .89 p < .001). According to 
this result, internal consistency coefficients 
of the scale were found to be relatively high.

Scale reliability (Father form)

Internal consistency coefficients 

Internal reliability of the scale of Children’s 

Table 7. Results of internal consistency coefficients of Children’s Ego 
Resiliency Scale (Father form)

Items
Scale mean if 
item deleted

Scale variance 
if item deleted

Corrected item-
total correlations

Cronbach’s Alpha 
if item deleted

Item 1 57.48 362.201 .70 .88

Item 2 60.70 420.215 -.03 .91

Item 3 57.51 361.664 .74 .88

Item 4 58.33 378.675 .61 .88

Item 5 59.32 301.496 .91 .86
Item 6 59.38 300.085 .91 .86
Item 7 57.47 363.713 .74 .88
Item 8 61.10 428.830 -.11 .90
Item 9 59.35 300.566 .91 .86

Item 10 57.51 370.353 .64 .88

Item 11 57.43 360.280 .72 .88
Item 12 57.46 368.099 .66 .88

Alpha: . 89

that the internal consistency coefficient of 
the scale’s father form is adequate. 

As illustrated in Table 7, the Cronbach Alpha 
Coefficient of the entire scale was .89 (p < 
0.001). Accordingly, it can be concluded 
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Table 8. Comparision of results related to the of internal consistency coefficients of 
Children’s Ego Resiliency Scale (Father form) Original and Turkish forms

Children’s Ego Resiliency Scale 
(Father form) 
Original Form

Children’s Ego Resiliency Scale 
(Father form) 
Turkish Form

.65 .89

Table 8 illustrates that the internal 
consistency coefficient of the Turkish Father 
Form is higher in comparison to the internal 
consistency coefficient of the original Form. 

Test- retest reliability

Test re-test reliability technique was used 

to test the time stability of the scale. For 
this reason, 30 children who were selected 
randomly as sample group filled out the 
scale with two weeks of interval. The test-
retest reliability was calculated with Pearson 
correlational technique.  

Table 9. Results of Children’s Ego Resiliency Scale (Father form) 
test re-test reliability analysis

N ÷ ss r

Children’s Ego Resiliency Scale (Father form) first 
measure 30 55.10 19.92

     .94*Children’s Ego Resiliency Scale (Father form) 
second measure 30 54.23 17.22

* p < .001

The face validity of the Turkish forms was 
tested on the basis of the evaluations of 
three experts. The structural validity of the 
Turkish version of the scale was measured 
through item analysis.

The validity of criteria could not be tested 
because a similar scale with the same 

Table 9. shows that there is a strong and 
significant relation between Children’s Ego 
Resiliency Scale (Father form) test- retest 
reliability measures (r = .94  p < .01).
 
Scale validity (Teacher-Mother-Father 
forms) 
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Table 10. The correlation coefficients calculated to examine the relationship 
between the Children’s Ego Resiliency Scale’s Teacher, Mother, and Father Forms

Forms
Children’s Ego 

Resiliency Scale 
(Teacher Form)

Children’s Ego 
Resiliency Scale 
(Mother Form)

Children’s Ego 
Resiliency Scale 
(Father Form)

Children’s Ego Resiliency 
Scale (Teacher Turkish Form) -- .99* .98*

Children’s Ego Resiliency 
Scale (Mother Turkish Form) .99* -- .97*

Children’s Ego Resiliency 
Scale (Father Turkish Form) .98** .97** --

* p < .001

forms, in the “Reliability of Results” 
section, prove that all versions of the scale 
measure the desired quality and structure for 
all items of the scale. These results provide 
evidence regarding the content validity of 
the scale. 

Additionally, this study analyses the 
relationship between the three forms of the 
scale within the context of structure validity, 
as there is no other Turkish scale that sets 
forth the resiliency level of children aged 
between 5 and 6. 

subdimentions was not found in Turkish 
language. Because the internal consistency 
coefficients of the scale (teacher-mother-
father forms) were high (.86 -.89) it 
was decided that those scale forms were 
consistently related. This was accepted as an 
evidence of structural validity of the scale. 

The measurement rate used to rate the 
quality or structure of every item in a scale 
is defined by the relationship between that 
certain item and the scale result (Wright 
& Fowler, 1986. cit. Önder, 1997, p. 88). 
Internal consistency studies, for the three 

DISCUSSION AND SUGGESTIONS 

In conclusion of consistency coefficient 
(Cronbach Alpha) measurements, 
conducted on the Children’s Ego 
Resiliency Scale’s Teacher, Mother, and 
Father Forms, the internal consistency 

As illustrated in Table 10 the correlation 
coefficients that identify the relationships 
between the Turkish version of the 
Children’s Ego Resiliency Scale’s Teacher, 
Mother, and Father Forms are significantly 
high; the level of significance was 0.001.



 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01Kodu:JEL  I

www.iibdergisi.com

17

predicted high resiliency indirectly through 
agreeableness and impulsivity was not 
related to agreeableness. A third model 
indicated that with the exception of a path 
from effortful control to agreeableness, 
agreeableness and resiliency did not 
predict effortful control or impulsivity. The 
findings suggest that effortful control and 
impulsivity may contribute to resiliency 
and agreeableness, that resiliency and 
agreeableness are interrelated, and that 
resilient children are not overly controlled. 

In one study (Smeekens, Riksek-Walraven, & 
van Bakel, 2007, p. 649) with five-year-olds 
is the first to examine whether low-quality 
interactions with parents elicit physiological 
stress in children beyond toddlerhood, as 
evident from elevated cortisol levels in their 
saliva. It was hypothesised that particularly 
children with low levels of ego-resiliency) a 
personality construct reflecting the capacity 
to cope with stress) would show cortisol 
increases during low-quality parent–child 
interactions. In a sample of 101 five-year-old 
children (62 boys), parent–child interaction 
was observed at home during parent–child 
discourse that involved the recollection 
and discussion of emotional events that 
happened to the child in the past. Results 
showed that, children low on egoresiliency 
showed increases in cortisol during negative 
interactions with their parents, whereas high 
ego-resilient children did not. 

The unique relations of effortful control and 
impulsivity to resiliency and adjustment 
were examined when children were 4.5 to 8 

coefficients (Cronbach Alpha) of all forms 
are acceptable. In conclusion of analysing 
the coefficients of total separate items, 
remaining items, and distinctive items, 
items of all versions of the scale presented 
significant results. In accordance with this 
result, all items within the scale’s three 
forms were accepted as reliable and left 
within the context of the test. Results of 
test-retest conducted on the Children’s 
Ego Resiliency Scale’s Teacher, Mother, 
and Father forms prove that the test-retest 
reliability of all three versions of the scale 
are high. Correlation coefficients between 
the Ego Resiliency Scale’s Teacher, Mother, 
and Father Forms illustrate that there are 
significantly high relationships between the 
different form types; this proves the validity 
of Forms.

There are no studies available that set forth the 
resiliency properties of preschool children. 
Therefore, it is possible to give examples 
from international studies with Children’s 
Ego Resiliency Scale. Eighty-two children 
aged between 4 and 5 participated in a study 
conducted by Cumberland-Li, Eisenberg 
and Reiser (2004, p. 193). The hypothesis 
that the relations of effortful control and 
impulsivity to children’s agreeableness 
would be at least partly indirect through 
their resiliency was tested in this study. 
In a structural equation model, effortful 
control predicted high agreeableness, and 
this relation was indirect through resiliency. 
Impulsivity predicted high resiliency and 
was negatively related to agreeableness. 
In an alternative model, effortful control 
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evidences regarding its validity, and 
enrich studies that set forth the resiliency 
characteristics of preschool children in 
national and international literature. The 
fact that there is not a subject-related scale 
causes that there are not studies regarding 
the resiliency levels of young children. 
Therefore, no reference has been made to 
relevant studies conducted in Turkey in the 
discussion section of this article. In addition, 
this study is limited to 120 families with a 
low socio-economic level. A more crowed 
sample group and different socio-economic 
levels should be chosen by determining 
other risk factors (single parent families, 
disasters, extended families, illnesses, 
disabilities, etc.) for future studies. 
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GRUP FİTNESS DERSLERİNE KATILAN SEDANTER 
BİREYLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU 

PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Mustafa ŞAHİN1, Emre ATEŞ1, Yahya POLAT 2

1 İstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 
2 Erciyes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 

Özet: Bu araştırmada, grup derslerine düzenli olarak katılan sedanter bireylerin vücut 
kompozisyonlarındaki değişimlerin gözlemlenmesi amaçlanmıştır.  Çalışmamıza, yaş ortalamaları 
37,82 olan 20 kinesis grubu, 20 pilates grubu, 20 spinning grubu 20 tae bo grubu ve 20 total body 
grubu olmak üzere toplamda 100 sedanter birey katılmıştır. Gönüllülere, grup derslerine katılmadan 
önce GAIA ölçüm aleti ile, ön test niteliğinde vücut kompozisyon analizi yapılmış, bireylerin 3. 
ay sonunda ve 6. ay sonunda ölçümleri tekrar alınarak, vücut kompozisyonu değişimleri tespit 
edilmiştir. İstatistiksel analiz, SPSS programında t-testi kullanılarak p<0,05 ve p<0,01 düzeyinde 
anlamlılık araştırılması suretiyle yapılmıştır. Kinesis grubu katılımcıların vücut kompozisyonu 
değerleri incelendiğinde Vücut ağırlığı ve Beden Kitle İndeksi (Bki) parametrelerinde son test 
lehine anlamlı farklılıklar bulunurken (p<0,05), diğer parametrelerde fark bulunamamıştır. Spinning 
grubu katılımcıların vücut kompozisyonu değerleri incelendiğinde Vücut ağırlığı, Bki, vücut yağ 
yüzdesi (Vyy), vücut yaşı, yağ ağırlığı ve bel kalça oranı parametrelerinde anlamlı farklılıklar 
bulunurken (p<0,05), diğer parametrelerde fark bulunamamıştır. Total body grubu katılımcıların 
vücut kompozisyonu değerleri incelendiğinde Vücut ağırlığı, Bki, vücut yağ yüzdesi, yağ ağırlığı 
ve bel kalça oranı parametrelerinde anlamlı farklılıklar bulunurken (p<0,05), diğer parametrelerde 
fark bulunamamıştır. Grup derslerinin Yağsız ağırlık, Su, Kas ağırlığı ve bazal metabolizma hızı 
parametreleri üzerine etkilerinin anlamlı olmadığı gözlenmiştir (p>0,05). Sonuç olarak, vücut 
kompozisyonunda değişim sağlamak amacıyla grup derslerine katılacak bireylerin Kinesis, total 
body ve spinning derslerine yönlenmeleri önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Grup Dersleri, Kinesis, Total Body, Spinning, Tae Bo, Pilates, Vücut 
Kompozisyonu
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A STUDY OF THE BODY COMPOSITION 
PARAMETERS IN SEDENTARY INDIVIDUALKS 

ATTENDING GROUP FITNESS COURSES

Abstract: This study aims to observe the changes in body composition of sedentary individuals 
regularly attending group courses. Our study covers a total of 100 sedentary individual, including 
20 kinesis groups, 20 Pilates groups, 20 spinning groups, 20 tae bo groups and 20 total body groups, 
with an average age of 37,82. The subjects underwent body composition analysis as a preliminary 
test with GALA measurement tool before attending group courses, and the values were measured 
again in the end of 3rd and 6th months to identify the changes in body composition. Statistical 
analysis was conducted on SPSS software by studying significance at p<0,05 and p<0,01 levels by 
t-test. An evaluation of the body composition values of the subjects in the kinesis group demonstrated 
significant differences (p<0,05) in parameters of Body weight and Body Mass Index (BMI) in favor 
of the last test, with no changes in the other parameters. The body composition values of the subjects 
in the spinning group indicated significant differences (p<0,05) in parameters of Body weight, BMI, 
body fat percentage (BFP), body age, fat weight and waist-thigh ratio, with no changes in the other 
parameters. The evaluation of the body composition values of the subjects in total body group 
revealed significant differences (p<0,05) in parameters of Body weight, BMI, body fat percentage 
(BFP), fat weight and waist-thigh ratio, with no changes in the other parameters. It was observed 
that group courses did not have significant effect on parameters of non-fat weight, water, muscular 
weight and basal metabolism rate (p>0,05). In conclusion, the individuals who wish to attend group 
courses to make changes in their body composition can be recommended to take kinesis, total body 
and spinning courses. 

Key Words: Group Courses, Body Composition, Kinesis, Pilates, Spinning, Total Body, Tae Bo

GİRİŞ 

Düzenli sportif uygulamalara katılan 
bireylerin, fiziksel uygunluk ve bazı fiziksel 
ve fizyolojik değerlerinde olumlu gelişmeler 
bulunmuştur. Bu sebeple kişilere yönelik 
uygun egzersiz programlarının sayısının 
çoğaltılması ile insanların daha rahat günlük 
işlerini yapabileceği, yaşam kalitesini 
artırabilecekleri ve böylelikle yaşamdan 
daha fazla haz alacakları sonucuna 
varılmıştır (Zorba 2004: 229-235).

Vücut ağırlığının  normal sınırlar içerisinde 
tutulması alınan ve harcanan kalorinin eşit 
olmasına bağlıdır.

Günümüzde mekanize olmuş toplumsal 
yaşam, hareketi azaltarak harcanması 
gereken enerjiyi vücutta saklı tutmakta 
ve bu birikim dengeyi olumsuz yönde 
bozmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde 
obezite başlı başına bir sağlık problemi 
olarak değerlendirilmekte ve alternetif 
çözüm yolları üretilmeye çalışılmaktadır. 
Vücut ağırlığının ideal seviyeye ulaşması 
durumunda koroner arter kalp hastalıkları 
riskinin %35-55 oranında azalabileceği 
belirtilmektedir (Karacan ve Çolakoğlu 
2003: 83-88).

Literatürde, farklı sıklıkta ve sürelerde 
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MATERYAL VE METOT 

Çalışmamıza katılan gönüllülerin vücut 
kompozisyonu değerlerini incelemek 
amacıyla ön test ve son test metodu 
kullanılmıştır.

Araştırmaya Pilates, Kinesis, Spinning, 
Tae-Bo ve Total body programlarına yeni 
başlayan yaş ortalamaları 37,82±11,99 
olan 54 erkek ve 46 kadın gönüllü olarak 
katılmıştır. Derslere katılımlarından 
hemen önce vücut komposizyon analizleri 
yapılmış, 6 aylık grup dersleri sonrası aynı 
ölçüm tekrarlanmıştır.

Veri toplama aracı: Veri toplama aracı 
olarak, frekans aralığı, 5, 50, 250 kHz olan 
GAIA 359 PLUS Vücut Kompozisyon 
Analizörü kullanılmıştır. 

Uygulama Metodu: GAIA 359 PLUS ile 
ölçüm yapılırken doğru sonuçlara ulaşmak 
için ölçüm yapılan kişinin fizyolojik 
durumunun uygunluğu, sisteme girilen 
kişisel bilgilerin doğruluğu ve ölçüm 
esnasındaki duruşun düzgünlüğü olmak 
üzere üç konuya dikkat edilmiştir (Grant S. 
ve ark. 2004: 31–42).

yapılan egzersizlerin yetişkin bireylerin 
fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerindeki 
etkileri ile ilgili çalışmalara rastlanmaktadır 
(Mcardle, ve ark 2000,  Willmore, ve Costill 
1999).  

Akın ve ark. (2004) Yapılan sporun 
niteliğine, antrenmanın süresine ve 
uygunluğuna bağlı olarak vücut yağı ve 
yağsız kitlenin oranlarında değişikliklerin 
olduğunu belirtmiştir.

Bu çalışmada, adı geçen her bir grup 
dersinin, sedanter bireyin vücudundaki kas 
ve yağ dağılımına etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma sonunda 
kanıtlanacak olan hipotezler, hangi grup 
dersinin hangi hedefe uygun olduğunu, 
yağ oranını azaltmak ya da kas oranını 
artırmak isteyen sedanter bireylerin hangi 
grup dersini seçerse hedeflerine daha kolay 
ulaşacakları sorusunun cevabını ortaya 
koyabilir.

Bu süreçte, spor salonlarına yeni kayıt 
yaptıran sedanter bireylere uygulanan 
Pilates, Kinesis, Spinning, Tae-bo, ve Total 
body gibi stüdyo programlarının analizi ve 
vücut kompozisyonu üzerindeki farklıların 
araştırması yapılacaktır. 

Tablo 1. Gönüllülerin yaş, boy ve vücut ağırlığı parametrelerinin Aritmetik 
Ortalama (AO) ve Standart Sapma (Ss) değerleri

BULGULAR

Parametreler N AO Ss
Yaş (yıl) 100 37,82 11.99
Boy (cm) 100 173,62 9.20

Vücut ağırlığı (kg) 100 75,37 16.99



25

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01Kodu:JEL  I

www.iibdergisi.com

t-testi kullanılmış, p<0,05 ve p<0,01 
düzeyinde anlamlılık araştırılmıştır.

İstatistiksel analiz: İstatistiksel analiz, 
SPSS for Windows 16.0 paket programında 

Katılımcıların genel özelliklerini incele-
diğimizde yaş ortalamaları 37,82 yıl, boy 
ortalamaları 173,62 cm ve vücut ağırlıkları 
75,36 kg olarak bulunmuştur.

 Tablo 2.’de katılımcıların grup derslerine 
göre yaş, boy, vücut ağırlığı ve vücut yağ 
yüzdesi parametreleri incelendiğinde 
pilates grubu katılımcıların 43,50 ile en 

Tablo 2. Katılımcıların Grup derslerine göre ön-test yaş, boy, 
vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdesi (Vyy) parametrelerinin 
Aritmetik Ortalama (AO) ve Standart Sapma (Ss) değerleri

Parametreler Gruplar N AO Ss

Yaş (Yıl)

Kinesis 20 40.85 11.97
Plates 20 43.50 15.10
Spinning 20 31.80 6.15
Tae Bo 20 39.05 13.80
Total Body 20 33.90 6.32
Toplam 100 37.82 11.99

Boy (cm)

Kinesis 20 175.55 7.80
Plates 20 167ç90 7.16
Spinning 20 176.75 9.50
Tae Bo 20 173.25 10.49
Total Body 20 174.65 8.89
Toplam 100 173.62 9.20

Vücut Ağırlığı
(kg)

Kinesis 20 78.55 11.36
Plates 20 66.49 14.28
Spinning 20 81.91 21.18
Tae Bo 20 73.05 15.02
Total Body 20 72.88 17.28
Toplam 100 75.36 16.99

Vücut Yağ Yüzdesi
(%)

Kinesis 20 22.38 6.56
Plates 20 26.23 5.74
Spinning 20 27.83 7.17
Tae Bo 20 24.90 6.70
Total Body 20 23.79 5.22
Toplam 100 25.03 6.51
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167,90 ile en düşük boy ortalamalarına 
sahip oldukları görülmüştür.

Spinning grubu katılımcıların 84,94 ile 
en fazla vücut ağırlığı ortalamalarına 
sahip oldukları saptanırken, pilates grubu 
katılımcıların en düşük vücut ağırlığı 
ortalamalarına sahip oldukları görülmüştür.

fazla yaş ortalamalarına sahip oldukları 
görülürken total body grubunun 33,90 ile 
en düşük yaş ortalamalarına sahip oldukları 
görülmüştür.

Spinning grubu katılımcıların 176,75 cm ile 
en fazla boy ortalamalarına sahip oldukları 
gözlenirken, pilates grubu katılımcıların 

Tablo 3. Kinesis Grubu bireylerin ön test ve 6. Ay vücut kompozisyonu 
ölçümlerinin Aritmetik Ortalama (AO), Standart Sapma (SS) ve ilişki değerleri.

Parametreler N Testler AO SS t p

Vücut Ağırlığı
20 Ön Test 78.55 11.36

2,15 0,45*
20 Son Test 77.45 11.97

Beden Kitle 
Endeksi

20 Ön Test 25.41 2.68
2,29 ,034*

20 Son Test 24.94 2.88

Yağ Yüzdesi
20 Ön Test 22.38 6.56

,63 ,536
20 Son Test 21.96 6.35

Vücut Yaşı
20 Ön Test 40.25 12.81

2,98 ,349
20 Son Test 40.60 12.49

Yağ Ağırlığı
20 Ön Test 17.54 5.85

,77 ,450
20 Son Test 17.12 5.70

Yağsız Vücut 
Ağırlığı

20 Ön Test 61.01 10.04
1,15 ,263

20 Son Test 60.40 10.32

Su Miktarı
20 Ön Test 43.93 7.24

,98 ,339
20 Son Test 43.52 7.50

Kas Ağırlığı
20 Ön Test 56.47 9.47

,50 ,619
20 Son Test 56.25 9.81

Bel Kalça Oranı
20 Ön Test     ,85 ,08

,637 ,531
20 Son Test     ,85 ,08

BMR
20 Ön Test 1513.0 210,9

1,018 ,321
20 Son Test 1507.9                      213,95
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kinesis grubunda olduğu görülmüştür.

Kinesis grubu katılımcıların vücut 

Spinning grubu katılımcıların 27,83 ile 
en fazla yağ oranına sahip grup oldukları 
görülürken, en düşük yağ oranının 22,38 ile 

Parametreler N Testler AO SS t p

Vücut Ağırlığı
20 Ön Test 66.49 14.28

-,82 ,421
20 Son Test 66.92 14.08

Beden Kitle 
Endeksi

20 Ön Test 23.40 3.45
-,47 ,646

20 Son Test 23.49 3.51

Yağ Yüzdesi
20 Ön Test 26.23 5.74

-,65 ,520
20 Son Test 26.58 5.40

Vücut Yaşı
20 Ön Test 42.40 16.42

19 ,059
20 Son Test 43.50 15.83

Yağ Ağırlığı
20 Ön Test 16.90 6.70

-1,47 ,158
20 Son Test 17.99 5.62

Yağsız Vücut 
Ağırlığı

20 Ön Test 49.59 10.22
,91 ,373

20 Son Test 48.92 10.19

Su Miktarı
20 Ön Test 35.70 7.36

,99 ,336
20 Son Test 35.19 7.36

Kas Ağırlığı
20 Ön Test 46.25 9.48

,95 ,356
20 Son Test 45.10 9.39

Bel Kalça Oranı
20 Ön Test ,81 ,10

-1,53 ,142
20 Son Test ,83 ,09

BMR
20 Ön Test 1281.1 174,69

,66 ,519
20 Son Test 1276.3 177,27

Tablo 4. Pilates Grubu bireylerin ön test ve 6. Ay vücut kompozisyonu ölçümlerinin 
Aritmetik Ortalama (AO), Standart Sapma (SS) ve ilişki değerleri.
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Tablo 5. Spinning Grubu Bireylerin Ön test ve 6. Ay Vücut Kompozisyonu 
Ölçümlerinin Aritmetik Ortalama (Ao), Standart Sapma (Ss) ve İlişki Değerleri.

kompozisyonu değerleri incelendiğinde 
Vücut ağırlığı ve Beden Kitle İndeksi (Bki) 
parametrelerinde son test lehine anlamlı 

farklılıklar bulunurken (p<0,05), diğer 
parametrelerde fark bulunamamıştır.

Tablo 4’ de pilates grubu bireylerin ön test 

Parametreler N Testler AO SS t p

Vücut Ağırlığı
20 Ön Test 84.94 21.18

3,36 ,003*
20 Son Test 81.42 20.92

Beden Kitle 
Endeksi

20 Ön Test 27.05 5.65
2,74 ,013*

20 Son Test 25.77 5.44

Yağ Yüzdesi
20 Ön Test 27.83 7.47

2,93 ,009*
20 Son Test 24.92 6.14

Vücut Yaşı
20 Ön Test 33.55 6.76

2,98 ,008*
20 Son Test 32.40 6.05

Yağ Ağırlığı
20 Ön Test 24.29 11.69

2,97 ,008*
20 Son Test 20.69 8.76

Yağsız Vücut 
Ağırlığı

20 Ön Test 60.64 12.76
-,08 ,940

20 Son Test 60.71 14.58

Su Miktarı
20 Ön Test 43.65 9.18

-,30 ,765
20 Son Test 43.85 10.50

Kas Ağırlığı
20 Ön Test 55.78 11.71

-,55 ,586
20 Son Test 56.25 13.46

Bel Kalça Oranı
20 Ön Test ,86 ,10

2.75 ,013*
20 Son Test ,82 ,083

BMR
20 Ön Test 1557,60 267,98

-,03 ,976
20 Son Test 1557,95 291,39
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Parametreler N Testler AO SS t p

Vücut Ağırlığı
20 Ön Test 73,95 15,02

1.00 ,327
20 Son Test 73,51 15,87

Beden Kitle 
Endeksi

20 Ön Test 24,45 3,16
1.43 ,169

20 Son Test 24,19 3,35

Yağ Yüzdesi
20 Ön Test 24,90 6,70

1.55 ,138
20 Son Test 24,31 6,38

Vücut Yaşı
20 Ön Test 38,80 13,90

-,33 ,748
20 Son Test 38,85 13,67

Yağ Ağırlığı
20 Ön Test 18,42 6,85

1.23 ,233
20 Son Test 17,94 6,40

Yağsız Vücut 
Ağırlığı

20 Ön Test 55,52 11,81
-,11 ,911

20 Son Test 55,56 12,42

Su Miktarı
20 Ön Test 39,98 8,51

-,11 ,911
20 Son Test 40,01 8,95

Kas Ağırlığı
20 Ön Test 51,26 11,01

-,85 ,405
20 Son Test 51,53 11,63

Bel Kalça Oranı
20 Ön Test ,83 ,068

,38 ,707
20 Son Test ,83 ,07

BMR
20 Ön Test 1436,2 272,9

-,54 ,597
20 Son Test 1438,4 281,32

Tablo 6. Tae Bo Grubu Bireylerin Ön test ve 6. Ay Vücut Kompozisyonu Ölçümlerinin 
Aritmetik Ortalama (Ao), Standart Sapma (Ss) Ve İlişki Değerleri.

bulunamamıştır (p>0,05).

Spinning grubu katılımcıların vücut 
kompozisyonu değerleri incelendiğinde 

ve 6. Ay vücut kompozisyonu ölçümlerinin 
aritmetik ortalama (ao), standart sapma 
(ss) ve ilişki değerleri incelendiğinde 
tüm parametrelerde anlamlı farklılık 
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bulunurken (p<0,05), diğer parametrelerde 
fark bulunamamıştır.

Vücut ağırlığı, Bki, vücut yağ yüzdesi 
(Vyy), vücut yaşı, yağ ağırlığı ve bel kalça 
oranı parametrelerinde anlamlı farklılıklar 

Tablo 7. Total Body Grubu bireylerin ön test ve 6. Ay vücut kompozisyonu 
ölçümlerinin Aritmetik Ortalama (AO), Standart Sapma (SS) ve ilişki değerleri.

Parametreler N Testler AO SS t p

Vücut Ağırlığı
20 Ön Test 72.88 17.28

2.71 ,014*
20 Son Test 71.43 16.71

Beden Kitle 
Endeksi

20 Ön Test 23.79 4.42
2.92 ,009**

20 Son Test 22.86 4.29

Yağ Yüzdesi
20 Ön Test 23.79 5.22

3.13 ,005**
20 Son Test 22.55 5.49

Vücut Yaşı
20 Ön Test 33.45 6.50

,25 ,804
20 Son Test 33.45 6.14

Yağ Ağırlığı
20 Ön Test 17.46 6.99

3.65 ,002**
20 Son Test 16.07 6.65

Yağsız Vücut 
Ağırlığı

20 Ön Test 55.48 12.45
,77 ,452

20 Son Test 55.16 12.31

Su Miktarı
20 Ön Test 39.97 8.99

,82 ,424
20 Son Test 39.74 8.80

Kas Ağırlığı
20 Ön Test 51.30 11.53

,65 ,525
20 Son Test 51.39 11.25

Bel Kalça Oranı
20 Ön Test ,81 .06

2.88 ,010*
20 Son Test ,79 .06

BMR
20 Ön Test 1451,9 259.07

1.28 215
20 Son Test 1451,4 254.06
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kontrolü, diğer grup derslerine göre kişiler 
üzerinde daha baskın yapılabilmiş ve 
böylelikle antrenmanın amacına ulaştığı 
gözlemlenebilmiştir. 

Pilates grubu katılımcılarının vücut 
kompozisyonu değerleri incelendiğinde ön 
test ile 6. Ay ölçümleri arasında istatistiksel 
açıdan fark bulunamamıştır.(p>0,05) Pilates 
grubu katılımcıların vücut kompozisyonu 
değerlerinde fark bulunamamasının 
nedeni olarak pilates sporunun düşük 
şiddette olması ve kardiovasküler 
sistemin uzun süreli çalışmamasından 
kaynaklandığı düşünülebilir. Bununla 
birlikte pilates ’in grup derslerinden daha 
çok bireysel çalışmalarda daha etkin 
olduğu bilinmektedir. Çünkü grup dersleri 
içerisinde bireysel çalışmalara göre dikkat 
dağınıklığının daha çok olduğu ve dersin 
veriminin azaldığı tahmin edilmektedir. 
Filiz Çağlav’ ın 2005 te yaptığı çalışmanın 
sonuçlarına göre Pilates ’in esneklik ve 
denge üzerinde etkilerinin bulunduğu fakat 
bizim çalışmamızda çıkan sonuç gibi vücut 
kompozisyonunda bir farklılık yaratmadığı 
söylenmektedir (Çağlav F., 2005)

Tae bo grubu katılımcıların vücut 
kompozisyonu değerleri incelendiğinde 
ön test ile 3. ve 6. Ay ölçümleri arasında 
istatistiksel açıdan fark bulunamamıştır 
(p>0,05). Fark bulunmamasının nedeni 
olarak, Tae Bo dersine katılan öğrencilerin 
dersin koreografisine kendilerini 
odaklayamamaları, yapılan yumruk 
vuruşları, tekme hareketleri ve gövdenin 
asıl yapması gereken hareketleri kendilerine 
uyarlayamamış olmaları kabul edilebilir. 

Spinning grubu katılımcılarının vücut 
kompozisyonu değerleri incelendiğinde 

Tablo 6’ da tae bo grubu bireylerin ön test 
ve 6. Ay vücut kompozisyonu ölçümlerinin 
aritmetik ortalama (ao), standart sapma 
(ss) ve ilişki değerleri incelendiğinde 
tüm parametrelerde anlamlı farklılık 
bulunamamıştır (p>0,05).

Total body grubu katılımcıların vücut 
kompozisyonu değerleri incelendiğinde 
Vücut ağırlığı, Bki, vücut yağ yüzdesi 
(Vyy), yağ ağırlığı ve bel kalça oranı 
parametrelerinde anlamlı farklılıklar 
bulunurken (p<0,05), diğer parametrelerde 
fark bulunamamıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma; yaşları 15–70 arası olan 100 
sedanter gönüllü ile 5 ayrı grup dersine 
altı aylık katılım sonundaki vücut 
kompozisyonları değişimi üzerinden 
yapılmıştır. Test edilen dersler, Kinesis, 
Spinning, Total Body, Tae-Bo, Pilates 
dersleri olarak kabul edilmiştir. Her bir 
derse kadın, erkek karışık olmak üzere 20 
şer kişiden oluşan gruplar düzenli olarak 
devam etmiştir.  

Kinesis grubu katılımcılarının vücut 
kompozisyonu değerleri incelendiğinde 
(Tablo2.) vücut ağırlığı ve Bki parametresinde 
6. Ay sonunda p<0,05 düzeyinde istatistiksel 
olarak fark bulunurken diğer tüm 
parametrelerde fark bulunamamıştır. (vücut 
ağırlığı ön test:  78,55 6. Ay: 77,45; Bki 
ön test: 25,41 6. Ay: 24,94) Ön görüldüğü 
gibi, kinesis grubunda altı aylık düzenli 
çalışmalarda, sedanter bireylerin kilo 
verdiği ve vücut kompozisyon oranlarının 
düzeldiği gözlenebilmektedir. Kinesis daha 
az kişilik sınıflarda yapıldığından, eğitmen 
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ulaştığı gözlemlenmiştir. Spinning yapan 
bireylerde gözlemlenen değişimin Kinesis 
yapan bireylere göre çok daha fazla olduğu 
görülmektedir, spinning yapan bireylerdeki 
değişimler, vücut ağırlığı, yağ yüzdesi, yağ 
ağırlığı ve vücut yaşında belirlenmektedir. 
Total body yapan bireylerin vücut 
kompozisyonlarındaki değişim ise, özellikle 
beden kitle indeksi, yağ yüzdesi ve yağ 
ağırlığı parametrelerinde gözlemlenmiştir. 

Bu gözlemler doğrultusunda, söylenebilir ki, 
spor kulüplerinde, grup derslerine katılmak 
isteyen sedanter bireylerin Kinesis, Spinning 
ve Total Body grup derslerini seçmesinin, 
Pilates ve Tae-Bo derslerini seçmesine 
göre, kısa dönemde daha çabuk sonuçlara 
ulaşması için uygun olduğu önerilebilir.

Ana hedefi kilo ve yağ oranında azalma 
olmayan bireylerde ise, eğer ana amaç 
esneklik ve denge unsurlarının arttırılması 
ise, Pilates dersinin doğru bir seçim 
olabileceği, daha önceki çalışmalarla da net 
olarak belirtilmiştir.

Sonuç olarak, 6 aylık dönemde vücut 
kompozisyonunda değişim sağlamak 
amacıyla grup derslerine katılacak bireylerin 
Kinesis, total body ve spinning derslerine 
yönlenebilir.
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(Tablo5.) vücut ağırlığı, yağ yüzdesi, yağ 
ağırlığı ve vücut yaşı parametrelerinde 
6. Ay sonunda p<0,05 düzeyinde 
istatistiksel olarak fark bulunurken diğer 
tüm parametrelerde fark bulunamamıştır. 
Yukarıda sözü geçen parametrelerde 6 ay 
sonunda fark gözlemlenmesinin nedeni , 
temel olarak hareket kombinasyonundan 
ziyade tek yönlü pedal çevirmeye 
dayanmasından dolayı kişilerin hata yapma 
olasılığı yoktur. Yağ ve kilo oranında azalma 
sağlanması için yeterli olan kalp atım sayısı 
aralıklarını kontrol etmek, eğitmen için 
daha kolaylaşmaktadır. 

Total Body grubu katılımcılarının vücut 
kompozisyonu değerleri incelendiğinde 
(Tablo7.) beden kitle indeksi, yağ yüzdesi, bel 
kalça oranı ve yağ ağırlığı parametrelerinde 
sonunda p<0,05 düzeyinde istatistiksel 
olarak fark bulunmuştur. 

Spor kulüplerinde sedanter bireylere 
uygulanan 6 aylık farklı grup çalışmalarının 
vücut analizleri üzerine etkisini 
amaçladığımız çalışmada, 100 sedanter 
bireyin 20 şerli gruplar halinde düzenli 
olarak altı ay boyunca katıldıkları 5 farklı 
grup dersinde, GAIA ölçüm aleti ile 
vücut kompozisyonlarındaki değişimler 
ölçümlenmiştir. Bu grup dersleri, ölçümler 
öncesinde Kinesis, Pilates, Tae-Bo, 
Spinning ve Total Body olarak seçilmiştir. 

Ölçümler sonucunda, SPSS ile analiz 
yapılan datanın verdiği bulgular, Kinesis, 
Spinning ve Total Body derslerinin vücut 
kompozisyonlarında diğer iki derse göre 
daha çok fark yarattığını göstermiştir. 

Alınan sonuçlara göre, Kinesis yapan 
bireylerin vücut ağırlıklarının azaldığı ve 
beden kitle indeksinin uygun sonuçlara 
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İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA
KENDİ KENDİNİ ÖRGÜTLEME 

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA

Milli Eğitim Bakanlığı

Öz: Kaos ve karmaşıklık kuramlarının bilim dünyasında tartışılmaya başlanmasından itibaren 
yönetim bilimleri de bu kuramlardan etkilenmiştir ve örgütler için de kendi kendini örgütleme 
tartışılmaya başlanmıştır. Okullarımızın da hakim paradigmaya koşut olarak değişen çevrede kendi 
kendilerini örgütleyebilen dirik yapılar olması gerekmektedir.
Bu araştırma, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında kendi kendini örgütleme davranışının ne 
düzeyde yerine getirildiğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel bir araştırmadır. 
Araştırmanın evrenini Ankara ili Çubuk ilçesindeki merkeze bağlı 8 ilköğretim okulu ve 7 ortaöğretim 
okulu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. 
Araştırma verileri incelendiğinde, okullarda kendi kendini örgütlemenin çok önemli bazı ögelerinin 
yetersiz düzeyde gerçekleştirildiği bazılarının ise yeterli düzeyde yerine getirildiği görülmüştür. 
Kendi kendini örgütleme davranışının gerçekleştirilme düzeyi açısından ilköğretim okulları ve 
ortaöğretim okulları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir.

Anahtar Sözcükler: Kendi Kendini Örgütleme, Yen bilim, Okul yönetimi.

SELF ORGANIZATION IN PRIMARY AND HIGH SCHOOLS

Abstract: With the chaos and complexity theories in scientific world the organizations and the science 
of  management have been affected by these theories and the self organization has been started to 
be discussed. In parallel to this development in dominant paradigm in the changing environment, 
schools  should self organize themselves and have dynamic structures.
The aim of this research is to determine the levels of the self organizing behavior in primary and 
high schools. It is a descriptive research. The population of the research is 8 primaary and 7 high 
schools in Çubuk district of Ankara. The research was carried out on the population. For the aim of 
collecting data interview technique has been used. Data were collected from  intervews done with 
15 school managers.
As a result, some important elements of self organizing behavior haven’t  been accomplished 
sufficiently and some have been accomplished sufficiently. There is not significant difference 
between the  in primary and high schools in terms of the. implementation of self orginizing behavior.

Key Words:  Self organization, New science, School managemen



35

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01Kodu:JEL  I

www.iibdergisi.com

lanan sistem kuramının geliştirilmesinden 
sonra tartışılmaya başlanmıştır. Karmaşık 
uyarlanan sistem kuramı, 1990’ların orta-
sından bu yana, bilim dünyasında yepyeni 
bir anlayışı temsil etmektedir. Fizikte ku-
antum kuramı, matematikte Gödel ispa-
tı, kimyada entropi kavramı ve biyolojide 
evrim kuramı bu yaklaşımın temellerini 
atmış olan kuramlardır. Ancak, yaklaşım, 
ABD’deki Santa Fe Enstitüsünde çalışma-
larını yürüten uzmanlardan oluşan bir gru-
bun çalışmalarıyla bilim dünyasında yerini 
almıştır. Bu yeni yaklaşımın genel olarak 
sosyal bilimler, özel olarak da yönetim ve 
örgütler için söyleyecek çok şeyi vardır 
(Koç, 2004: 419).

Kendi kendini örgütleme, kendi içinden bir 
şeyler yaratma anlamına gelmektedir. Ör-
güt, dışarıdan değil, kendi içinden üreyen 
veya çıkan, ve sıklıkla iç dinamiğe dayalı 
olarak davranma şeklinde etkinlik gösterir. 
Kendi kendini örgütleme bütün karmaşık 
sistemlerde meydana gelir. Kendi kendini 
örgütleme ilgili yapılmış çeşitli çalışmalar 
vardır. Örneğin, Morgan, örgütlerin kendi 
kendilerine örgütlendiklerini ortaya koy-
muştur. Kendi kendine üretimli sistem ör-
gütlerde sürekli ilerleyen ve dönüştürücü 
olarak ifade edilen kavramsal bir araç ola-
rak ele alınır. Peter Senge, Beşinci Disiplin 
adlı kitabında örgütü karmaşık, doğrusal 
olmayan sistem modeli içinde ele almak-
tadır  (Tüz, 2004:130-154). Kendi kendini 
örgütleyen sistemler, kendini uyarlama ze-
kasına sahip, sürekli hayal eden, yeni fikir-

GİRİŞ

Doğrusal düşünmeye, kontrole ve kestirile-
bilirliğe dayanan bir makine modeline göre 
hareket etmiş olan yöneticiler, şimdi sınırlı 
kontrolün ve kısıtlı öngörü yeteneğinin ola-
ğan sayıldığı daha organik ve doğrusallık-
tan uzak bir gidişatla boğuşmak durumun-
dalar. Çoğu yöneticinin ve işgörenin tedir-
ginlik duymasına ve hemen bu işin içinden 
çıkmanın yollarını aramaya başlamasına 
şaşmamak gerekir. Bütün bu süreçte kesin 
olan bir nokta varsa o da şudur: Geçmişte 
işleri nasıl yürüttüğünüze bakarak, gele-
cekte ne yapacağınızı artık kestiremezsiniz 
(Levin ve Regine, 2004: 24).

XIX. yüzyılın deneyimleri üzerine kurul-
muş geleneksel örgütlerin yapısı merke-
zileş miş ve uzmanlaşmış sıradizinsel bir 
yapıdır. XXI. Yüzyıl örgütlerinin yapısı 
ise paylaştırılmış, uyarlanabilir, devingen 
ve hafif bir yapıda olacaktır. Birinci tip ör-
gütlenme, çark ve zemberekleri ve kontrol 
mekanizması ile büyük bir saate benzetile-
bilirken ikinci tip örgütlenme, bütünleşmiş 
bir organizma bünyesinde, ağ halinde başka 
hücrelerle bağlantılı bir biyolojik hücreye 
benzetilebilir. Ama gerçek dünya, çok gü-
zel düzenlenmiş bir bahçe ya da çok iyi iş-
leyen bir makine değildir. Karmaşık, kaotik 
ve çalkantılıdır. Bu karmaşıklık içerisinde 
örgütler kendi kendini örgütler ve çevrele-
rine karmaşık olarak uyarlanabilirler.

Kendi kendini örgütleme, karmaşık uyar-
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ne başlamadan önce bazı önemli farklılıklar 
olmak durumundadır. Önemli farklılıkların 
sayısı oldukça küçük olabilir. Belirli sayıda-
ki farklılık kendi kendini örgütleme süreci-
ne olanak tanır; ancak, üst düzey bir farklı-
laşma kendi kendine örgütlenebilme için bir 
şarttır.

3. Sistem, yine sistem içerisinde akan enerji 
ve bilgiyi örgütlemeye olanak tanıyan dö-
nüştürücü geri besleme havuzlarını içermek 
zorundadır. Dönüştürücünü anlamı, bir grup 
üzerinde derin etkide bulunmaktır. Geribil-
dirim havuzları, örgüt içerisinde farklı şe-
kilde yaratılan iletişim anlamındadır.

Kendi kendine örgütlemenin sağlanabil-
mesi için doğru olan mümkün olduğunca 
az sayıda kurallar koymak ve sonra kişileri 
kendi hallerine bırakmaktır. Örgütler açısın-
dan düşünüldüğü zaman merkeziyetçilikten 
uzak ve sıradizinsel olmayan bir yapı düşü-
nülebilir.

Örgütler, kendi kendilerini örgütleyen yaşa-
yan sistemlerdir. Bu yüzden kendileri için 
yöneticilerin yapmaya çalıştıkları şeyden 
çok daha fazlasını yapma yeteneğine sahip-
tirler. Bu durum da örgüt içerisinde yönetici 
ve özellikle de liderin rolünü etkilemektedir. 
Liderin veya yöneticinin rolü örgüt içerisin-
de ve özellikle çevresinde olup biten her 
şeyle etkileşim halinde olmak ve örgütün 
kendi kimliğini yaratmasına yardımcı ol-
maktır (Bloch, 2005:197). Yani kendi ken-
dini örgütleyen sistemlerde işgörenin önemi 
daha da artmaktadır.

Kendi kendini örgütlenme düşüncesi insanı, 

ler sınayan ve uygulayan, her zaman evrim 
gösteren ve öğrenen sistemlerdir. Kendi 
kendini örgütleyen sistemler bir ekosistem 
içindeki organizmalar gibi tek başına var 
olamazlar, var olan bu tür sistemlerin içinde 
ortaya çıkarlar (Erçetin, 2001: 66).

Kendi kendini örgütlemede yaratıcılık var-
dır ve hiç bitmeyen bir özelliğe sahiptir. 
Çevre değiştikçe kendi kendini örgütleme 
gereksinimi doğar. Yani, bu durum sistem-
lerin sürdürülebilirlikleri için bir şarttır 
(Kash ve Rycroft, 2003:31). Aynı zamanda 
her yerde bulunan kendi kendini örgütleyen 
yapılar, biz insanlar da dahil, doğanın bir 
parçasıdır. Özellikle insan hem parçada hem 
de bütünde tipik bir örmektir. Tümüyle ken-
di kendine örgütlenen karmaşık bir sistem 
olan insan, beyni, zekası gibi özellikleri ile 
ayrıntılarında da kendi kendini uyarlayan 
karmaşık bir sistemdir. İnsan sadece kendisi 
değil, gerçekleştirdiği etkileşimler, kurduğu 
örgütler anlamında kendi kendini uyarlayan 
karmaşık sistemler üretir (Erçetin, 2001: 
68).

Kendi kendine uyarlanan karmaşık örgütler 
oluşturmak için aşağıdaki şartların yerine 
getirilmesi gerekmektedir (Tüz, 2004:163):

1.Sistem çevreleyici bir sınırla kuşatılmış 
olmalıdır. Eğer bu sınır açık değilse veya 
çok geniş ise kendi kendine örgütleme söz 
konusu olamaz. Bu uzun zaman alacaktır. 
Grubun çalışma amacını açıklaması, kural-
lar, etkinlikler ilkesi, misyon, değerler ve 
ortak vizyon gibi uygulamaları içerir. 

2.Sistem kendi kendine örgütlenme süreci-
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aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

a) İlköğretim okullarında kendi kendini ör-
gütleme davranışı ne düzeyde yerine ge-
tirilmektedir?

b) Ortaöğretim okullarında kendi kendini 
örgütleme davranışı ne düzeyde yerine 
getirilmektedir?

c) İlköğretim ve ortaöğretim okulları arasın-
da kendi kendine örgütleme davranışları 
açısından anlamlı bir farklılık var mıdır?

YÖNTEM

Araştırma, tarama türü betimsel bir araştır-
madır. Araştırmanın evrenini Ankara ili Çu-
buk ilçesindeki merkeze bağlı 8 ilköğretim 
okulu ve 7 ortaöğretim okulu oluşturmak-
tadır. Araştırma evren üzerinde yapılmıştır 
ve 15 okul yöneticisi ile görüşme yapılarak 
veriler toplanmıştır.

Veri toplama aracı olarak görüşme formu 
kullanılmıştır. Görüşme formunun oluştu-
rulmasında Melek Vergiliel Tüz (2004)’ün 
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde 
kendi kendini örgütleme davranışını belirle-
mek amacıyla yapmış olduğu “Self Organi-
zasyonun Uygulanan Boyutlarının Tespiti-
ne Yönelik Bir Çalışma” adlı araştırma için 
hazırlanmış olan görüşme formundan ya-
rarlanılmıştır. Görüşme formundaki sorular 
aynen alınmamış, eğitim örgütlerine göre 
uyarlanmış ve uygun olmayan bazı sorular 
çıkarılmıştır.

onun oluşturduğu, içinde bulunduğu doğal 
ve yapay çevreyi anlamak, çözümlemek için 
yani açılımlar, yeni bilgiler, yeni olanaklar 
sunmaktadır. Hızla değişen bir çevrede bu-
lunan okulların sürekli yenilik yaratması, 
sürekli uyarlanması ve sürekli evrim içinde 
olması gerekir; varlıklarını sürdürmelerinin 
yolu buradan geçer. 

Okullar da geleneksel yönetim anlayışının 
varsaydığı gibi mekanik yapılar değil, ken-
di kendini örgütleyen karmaşık sistemler 
olması nedeniyle, yeni paradigma bu yeni 
eğitim sistemi içerisindeki yöneticilere ve 
öğretmenlere yeni bir düşünme tarzı sun-
maktadır. Toplumun davranışına yön ver-
mesi beklenen eğitim örgütlerinin hızla de-
ğişen ve kestirilemeyen çevrede kendi ken-
dini örgütlemesi ve bu sayede varlığını ve 
etkililiğini sürdürmesi beklenmektedir.

Eğer okullarda kendi kendini örgütleme 
davranışı gerçekleştirilirse, çalışanların iç 
enerjilerine güvenerek oluşturabilecekle-
ri bir davranış yapısı oluşturulabilecektir. 
Kendi kendini örgütleyen okullarda iş tat-
mini, güdülenme, iletişim, edim artacak ve 
örgüt daha dirik bir hal alarak çevresiyle 
uyumlu bir şekilde değişen bir özellik ka-
zanacaktır.

 

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırma, ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında kendi kendini örgütleme davra-
nışının ne düzeyde yerine getirildiğinin be-
lirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bunun için 
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BULGULAR ve YORUM

Tablo1. Kendi Kendini Örgütleme Değişkenlerinin İlköğretim ve
 Ortaöğretim Okullarına Göre Ortalamaları

Kendi Kendini Örgütleme Değişkenleri Ort 
1

Ort
2

Okul olarak kendi içimizden ve kendi gücümüzle bir şeyler yapmaktayız. 3,25 3,571

Öğretmenler ve diğer işgörenler arasında iletişim kurma serbestliği vardır. 3,625 3,714

Öğretmenler ve diğer işgörenler arasında yaratıcılığını kullanma serbestliği vardır. 3,25 3,418

Öğretmenler ve diğer işgörenler arasında kendi amaçlarını gerçekleştirme serbestliği vardır. 2 2,714
Okul çalışanlarının açık fikirli olma serbestlikleri vardır 2,625 3,571

Okulumuzun kendine ait kararlara veya eylemlerine ait bazı alışkanlıkları vardır. 1,75 1,857

Çalışanların kendi kendilerini kontrol etmeleri sağlanmaktadır. 3,5 3,285

Çalışanlar arasında her türlü bilgi paylaşılmaktadır. 4,375 4,214

 Yönetim, kontrol yerine çalışanların etkinliklerini eşgüdümleyen bir yapıyı uygulamaktadır. 4,375 4,571

Okul içerinde güçlendirmeye önem vererek çalışanlarımıza güven ve sorumluluk veriyoruz. 3,375 4,285

Okul içerisinde genel olarak paylaşma duygusu vardır 3,375 3,428

Öğretmenlerimizin kendi kendilerine öğrenmelerine olanak sunuyoruz. 2,125 3

Okulumuzun vizyon ve misyonu bana çok doğal gelmemektedir. 2 2,857

Okulun müdürü olmasa dahi okul yönünü kaybetmez 1,875 1,285

Çalışanlarımızın etkinlikleri genelde tekrarlı eylemlerden oluşmaktadır. 2,875 1,857

Çalışanların etkinliklerine baktığımda, davranışlarının kontrol edilme olasılığının fazla 
olamadığını görüyorum 2,5 2,814

Çalışanların genel olarak davranışlarını anlamakta güçlük çekiyorum 2,75 2,714

Okul içindeki bütün ekipler önemli ve değerlidir 3,25 4

Okul içerisinde yer alan alt birimler okulun yönetilmesi açısından araç konumundadırlar 3 3

Çalışanlarımızın görev ve rollerinde geçiş yapmaları çok kolaydır. 3,125 2,857

Okulumuzda ayrı bir kültür anlayışı yoktur. 4 3
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Yönetim tarafından çalışanlara karşı suçlayıcı davranılmaz. 4,875 4,571

Çalışanların özel becerilerine yoğunlaşmaktayız 2,625 3,571

Okul içerisinde kendi kendini yöneten ekipler kurmaktayız 2,625 3

Toplumdaki bütün değişiklikler okulumuza yansımaktadır 2,5 2,714

Liderlerin bütün her şeye yanıt veremeyeceğini düşünüyorum. 2,125 2,142

Okulumuzda uzun dönemli planlar yapamıyoruz 3,375 2,428

Okul olarak çevreye sürekli adapte olmaya çalışırız. 3 2,285

34. Okul içerisinde elektronik ortamdan yararlanmaktayız. 5 5

Bazen aldığımız çok küçük kararlar çok büyük sonuçlar doğurmaktadır. 4,125 4,714

Okulumuz içerisinde çeşitli farklılıklar var ama bizler bunları öğrenme fırsatı olarak 
görüyoruz.

2,875 3,428

Okul içerisinde kendiliğinden oluşan bir girişimcilik duygusu vardır 2 4,125

Okulumuz kendine ait alışkanlıkları değiştirmeyi düşünmez. 4,375 4,285
Kıdemli öğretmen ve diğer çalışanlarımızın yeni çalışanlara deneyimlerini aktarmalarını 
sağlayarak okul içerisinde bilgi yaratmaya çalışırız. 4,125 3,857

Yöneticiler olarak görevleri dikte etmeyiz, önerilerde bulunarak yaklaşmayı tercih ederiz. 4 4,428

Kendi Kendini Örgütleme Değişkenleri Ort 
1

Ort
2

da yeterli düzeyde yerine getirilmektedir. 
Değişen çağa ayak uydurabilmek için ge-
rekli olan teknolojiden yararlanma tam ola-
rak uygulanmakta ve kaotik bir çevrede ya-
şayan okullarda alınan çok küçük kararların 
bile önemli sonuçlar doğurduğu yöneticiler 
tarafından yeterli düzeyde algılanmaktadır. 
Okulun vizyonunu yöneticilerin doğal bul-
ması kendi kendini örgütleme için önemli 
bir davranışın yerine getirilmediğini gös-
termektedir.  Araştırmanın önemli bulgu-
larından bir tanesi de okulların alışkan-
lıklarını değiştirmeyi düşünmedikleridir. 
Bu bulgudan okulların değişime yeterince 

Ortalamalar incelediğinde ilköğretim okul-
larında kendi kendini örgütlemenin önem-
li bir parçası ve öğrenen okul olmanın bir 
gereği olan işgörenler arasında bilginin 
paylaşılması ve kıdemli öğretmen ve diğer 
çalışanların yeni çalışanlara deneyimlerini 
aktarmalarının sağlanarak okul içerisinde 
bilgi yaratmaya çalışılması işinin yeterli 
düzeyde yerine getirildiği görülmektedir. 
Yönetimin, kontrol yerine çalışanların et-
kinliklerini eşgüdümleyen bir yapıyı uygu-
laması, çalışanlara karşı suçlayıcı davranıl-
maması ve onlara görevlerini dikte etmek 
yerine önerilerde bulunulması davranışları 
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Eğitim Bakanlığının Ulaştırma Bakanlığı ve 
Türk Telekom ile gerçekleştirmiş olduğu bir 
protokol gereği ülkemizde internet erişimi 
olmayan okul olmamasına çalışılmaktadır. 
Yine ilköğretim okullarında olduğu gibi or-
taöğretim okullarında da alınan çok küçük 
kararların bile önemli sonuçlar doğurduğu 
yöneticiler tarafından yeterli olarak algılan-
maktadır.

Ortaöğretim okullarında yetersiz olarak 
yerine getirilen kendi kendini örgütleme 
davranışları ise; öğretmenlerin ve diğer ça-
lışanların örgüt yararına olan kendi amaçla-
rını gerçekleştirebilmeleri, çalışanların özel 
becerilerine yoğunlaşılması, kendi kendini 
yöneten ekipler kurulmasıdır. Okulun viz-
yonunu yöneticilerin doğal bulması kendi 
kendini örgütleme için önemli bir davranı-
şın yerine getirilmediğini göstermektedir.  
Bunların yanında çevreye uyum konusunda 
ortaöğretim kurumlarının yeterli çaba har-
camadıkları ve okul müdürü olmadan oku-
lun yönünü kaybedeceği görüşü önemli bul-
gular arasındadır. Bu sonucun çıkmasının 
nedeni deneklerin okul müdürleri olması da 
olabilir  (Tablo 1). 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan il-
köğretim ve ortaöğretim okulları arasında 
kendi kendini örgütleme davranışları açı-
sından anlamlı bir farklılık olup olmadığı-
nı belirlemek amacıyla Mann-Whitney U 
testi uygulanmıştır. Bu testin sonuçlarına 
göre .05 manidarlık düzeyinde ilköğretim 
ve ortaöğretim okullarında kendi kendini 
örgütleme düzeyleri açısından genel olarak 
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.

açık olmadıkları ve dirik yapıda olmaları 
gerekirken eski alışkanlıklarını korumaya 
çalıştıkları çıkarımı yapılabilir. Bir diğer 
önemli bulgu da okulların çok düzenli ya-
pıda olduklarıdır. Çok düzenli bir yapı me-
kanikleşmeyi getireceği için esnekliğe izin 
vermeyecektir ve kendi kendini örgütleme 
mümkün olmayacaktır.

İlköğretim okullarında yetersiz olarak yeri-
ne getirilen diğer kendi kendini örgütleme 
davranışları ise; öğretmenlerin ve diğer ça-
lışanların örgüt yararına olan kendi amaçla-
rını gerçekleştirme ve açık fikirli olma ser-
bestlikleri, kendiliğinden oluşan bir girişim-
cilik duygusu yaratılması, çalışanların özel 
becerilerine yoğunlaşılması, kendi kendini 
yöneten ekipler kurulmasıdır. Bunların ya-
nında,  toplumda gerçekleşen bütün deği-
şikliklerin okullara yansımadığı ve okullar-
da hala uzun dönemli planlar yapıldığı da 
önemli bulgular arasındadır.

Ortaöğretim okullarına ait ortalamalar ince-
lendiğinde ise, çalışanlar arasında her türlü 
bilginin paylaşılmasının, yönetimin çalışan-
larını kontrol etmek yerine eşgüdüm sağla-
masının, onlara güven ve sorumluluk veril-
mesinin, kendiliğinden oluşan bir girişimci-
lik duygusu yaratılmasının, bütün ekiplerin 
önemli olarak görülmesinin yeterli düzeyde 
yerine getirildiği görülmektedir. Ayrıca orta-
öğretim okullarında yöneticilerin görevleri 
dikte etmedikleri ve çalışanlara karşı suçla-
yıcı olmadıkları belirlenmiştir. Ortaöğretim 
okullarında da ilköğretim okullarında oldu-
ğu gibi bilgisayar ve internetten yararlan-
ma tam olarak yerine getirilmektedir. Milli 
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Okulların, özgünlük kazanmalarına yardım-
cı olacak olan kendilerine ait alışkanlıkla-
rının olmaması ve yöneticilerin okulların 
vizyon ve misyonunu doğal bulmamaları 
yerine getirilmeyen diğer kendi kendini ör-
gütleme davranışlarıdır.

Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki öneri-
ler getirilebilir:

1.  Kendi kendini örgütleyen okullar oluş-
turmak için, okul yöneticilerine değişen 
paradigma ışığında yeni durumlara ve bi-
limsel yönetim ilkelerine göre hizmetiçi 
eğitimler verilebilir.

2. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin 
özel becerilerine yoğunlaşarak girişimci-
likleri desteklenip, yaratıcılık ve beceri-
lerinden yararlanılabilir.
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Abstract: Crisis experienced in recent years and technological developments shaped the structure 
and operation of establishments. Increased costs, consumption differences, competition in the market 
played great roles in restructuring of many producer and distributor companies. Especially new 
structuring concerning the protection of brand equity and keeping up in free market emerged. Above 
all, secondary brand positioning and strategic studies in that direction come first. In this study, wine 
market was discussed as a model; an applied study was carried out on “Yellow Tail” wines. LİKERT 
scaled survey was applied on persons consuming the products of Yellow Tail Company. The survey 
was analysed with SPSS-15 program. It was also evaluated in terms of secondary brand equity by 
discussing sales and production statistics belonging to activities in last three years of Yellow Tail 
Company in Turkey. Some statistics methods were used in evaluation and results / suggestions 
were concluded by assessing financial structure, the feature of holding on, demandable feature and 
similarities with other brands in terms of efficiency. 

Key Words: Brand, Brand Equity, Brand Positioning Technology, Production, Finance, Customer 

MARKA KONUMLANDIRMANIN ÖNEMİ ve İKİNCİL BİR 
MARKA YARATMANIN UYGULAMALI ÖRNEĞİ

Özet: Son yıllarda yaşanan krizler, teknolojik gelişmeler işletmelerin yapısını ve işleyişini 
şekillendirmiştir. Artan maliyetler, tüketim farklılaşması, piyasadaki rekabet, üretici ve dağıtıcı 
birçok işletmenin yeniden şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Özellikle serbest piyasada ayakta 
kalabilmek ve marka değerinin korunmasına ilişkin yeni yapılanmalar ortaya çıkmıştır. Bunların 
başında ikinci marka konumlandırması ve bu yöndeki stratejik çalışmalar gelmektedir. Yaptığımız 
bu çalışmada model olarak şarap piyasası ele alınmış, “Yellow Tail” şarapları üzerinde uygulamalı 

1. This article was prepared by reproducing  from the post graduate thesis of the first author 
with the same title under the advisor of Assist. Doc. Dr. Ebru Tümer KABADAYI  in 2010. 
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bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yellow Tail işletmesinin ürettiği ürünlere yönelik ürünleri tüketin 
tüketiciler üzerinde LİKERT ölçekli bir anket uygulanmıştır. Anket SPSS-15 Programı ile analiz 
edilmiştir. Yellow Tail; işletmesinin Türkiye üzerindeki son üç yıl içindeki faaliyetlerine ait satış 
ve üretim istatistikleri ele alınarak ikincil marka değeri açısından ayrıca değerlendirilmiştir. 
Değerlendirmede bazı istatistik teknikler kullanılmış olup, mali yapısı, tutunurluluğu, talep 
edilebilirliği ve diğer markalar ile olan benzerlikleri verimlilik açısından değerlendirilerek sonuç 
öneri çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Değeri, Marka Konumlandırma Teknoloji, Üretim, Finans, 
Müşteri

in many world countries in terms of their 
recognition and quality. Organizations 
making production and distribution directed 
to food, textile, automotive, electronics and 
health products come first. One of the most 
important factors of brand management is 
brand strategy. There are some basic lines 
of brand management strategy and brand 
management. When we look at these;

•	 Firms making cooperation with the 
company and customer potential,

•	 The confidence of company employees 
and managers about brand,

•	 Activities of competitor companies and 
firms about the same product,

•	 Thoughts of individuals using this brand,

•	 Budget allocated for supervision and 
continuity of brand,

•	 Distribution channels of brand and 
regions for sales of brand,

•	 Sales graphic of brand and its financial 
income,

•	 The level of recognition for the brand 
and confidence of users about the brand, 

INTRODUCTION 

Creating a brand and protecting the value of 
this brand is a product of both an art and 
scientific study. Every created and known 
brand has its value. This is called brand 
equity. Falsification and counterfeiting of 
a brand that created equity are commonly 
made in many world countries. This 
situation can be scaled according to legal 
system and follow-up of that country. 
Especially, falsification productions of some 
brand name products such as textile, food, 
cosmetics, health, furniture and electronics 
are very common. Today, the dimension 
of brand falsification is 512 billion dollar 
according to the studies in respect of the 
year 2001. The When Turkey dimension of 
this is evaluated in terms of ISE and loss of 
government; it appears as 4 billion dollar by 
the year 2005 (Kalkınma, 2008). 

When we look at the results of numbers 
and studies above, we see the brand and 
brand equity. Establishments make great 
investments on brand. They maintain their 
studies such as Advertisement and R&D 
at full steam thanks to the contribution of 
new technology. There are many brands 
that provided a strong basis themselves 
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should be long term and especially valued 
in terms of business. The firm can make 
different strategies and implementations to 
protect this value. Creation of a secondary 
brand and providing the competition 
advantages are leading ones (Tavşancı, 
2002). 

There is a need for a good management and 
organization to create a secondary brand and 
to be able to use the competition advantages 
of this brand. “So, organizational vision 
means a picture belonging to the future of 
the organization shared by all employees 
with its simplest way.” (Senge, 1997). 

Today’s businesses make production and 
selling in competition conditions. A range of 
implementations are carried out concerning 
the gaining new customers. Creation of a 
secondary brand and protection of current 
brand equity require very effective studies. 
Creation of a secondary brand comes first 
among the studies of firms and businesses. 
New strategies about the advertisement, 
distribution and production should be 
developed to maintain the compatibility 
with other brands in the market by providing 
positioning and recognition. In our study, 
studies concerning the positioning of 
secondary brand, protection of brand equity 
by stabilizing the current brand equity and 
compatibility of secondary brand in the 
market were carried out.

AIM AND MODEL

Crisis experienced in recent years added a 
new dimension to the studies of businesses 
about the marketing and brand. Creation 
of a secondary brand and making this 

•	 Strategies of the other brands having the 
same features, (Drobis, 1998). 

Information concerning brand and brand 
management which we show above under 
the titles mean required studies for the 
brand. Particularly, creation of a brand and 
its continuity for hold is a very important 
factor. If a recognized brand gains a seat is 
free market for itself, that brand can create 
a secondary brand both to keep its brand 
equity at a certain level in competition 
market and to increase compatibility with 
other brands in the market. One of the first 
aims for creation of a secondary brand is to 
compete with other brands in free market 
and to maintain the protection of the equity 
of known brand. So, brand strategy and 
brand equity are of vital importance in terms 
of management. Brand management means 
creation of brand capital, measurement and 
gaining a very important perspective. A very 
well creation of a brand strategy is required 
to create this situation (Drobis, 1998).

Strategic Management: strategy as a 
concept which will provide the harmony 
between the establishment and its external 
environment has been started t o be used 
from the second half of twentieth century 
in business sciences. Creation of a brand 
and maintaining its continuity require a 
strategy. Vision, mission, policy and aims 
of brand have great importance in terms 
of this strategy. Expectations of users from 
the daily life should be well determined to 
evaluate the brand equity and management 
strategically (Ürkmez, 2010).

Business administration and brand mana-
gement are two connected ways of study. 
The brand presenting the prestige of the firm 
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makes differences against its rivals and 
defines the goods or services of one or a 
group of sellers. When we look at the brand 
from a broad perspective, it is the marketing 
with channels of one or more intermediaries 
by being produced by X establishment. The 
brand is the most important element which 
develops an identity to service and product 
and provides a value to this identity.

1.1. Product and Marketing Concept 

Product; people meet their needs and 
desires with products. A product is ant 
proposal meeting a need or desire. Goods, 
services, experiences, events, persons, 
establishments, places, properties, 
organizations, information and ideas take 
part among the products (Güngör, 2006). 

Every product has a value and consumer 
portfolio. This value is created by the 
confidence and way of demand of consumer 
about the product. A product presents a value 
to the targeted consumer and if it satisfies the 
consumer, it will be successful. The value 
belonging to product and brand is the total 
proportion between what the customer buys 
and what he gives for this good. Customer 
buys benefit for himself and pays its cost to 
the establishment. Benefits are functional 
and emotional. Costs have a nominal value. 
It can be varied as time cost, energy cost and 
emotional cost. When we want to formulate 
it;  (Özgüner, 2003). 

We can Express as; Value= Benefits/Costs= 
Functional Benefits + Emotional Benefits/
Nominal Costs + Time Costs + energy Costs 
+ Emotional Costs. 

Exchange and Transaction: Exchange 
constitutes the core of marketing concept. It 

brand compatible with other products in 
the market by providing popularity of this 
brand requires a complicated study. Above 
all, advertisement R&D, organizational 
structure and radical decisions of business 
come first. In our study, an applied study was 
carried out about positioning of a secondary 
brand by fixing the value of current brand 
and how the compatibility of this brand 
is provided. Our study will enlighten the 
researchers who make studies about creation 
of a secondary brand and its positioning. The 
model of the study is comprised of scaled 
survey applied on consumers and data of 
Yellow Tail Company in last three years. 

METHOD

Activities of “Yellow Tail” company in 
Turkey were discussed in method of the 
study and their data were used. Data of 
Yellow Tail Company in the last three years 
were discussed and necessary statistical 
evaluation was made by applying the survey 
about consumers of their products. 

1. BRAND CONCEPT

Brand; is the name and recognition used 
in determination of goods and services 
produced/sold by one or more businesses. 
Every business pays attention to the feature 
of being known for the product they produce 
or distribute. Above all, the confidences of 
consumer about the brand and its credibility 
have vital importance. According to 
American Marketing Association, brand is 
defined as the “name, symbol, and design” 
and combination of these values which 
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Marketers use the communication channels 
to present messages to targeted consumers 
and to be able to take their answers. These 
channels are newspapers, journals, visual 
communication channels, CD, mail, 
telephone, advertising boards, posters and 
leaflets etc. above all, communications, 
gestures and clothing style and images 
of retailer shops are carried out with 
many other media. Marketers use some 
distribution channels to show and sell 
the product or service to the consumers. 
Distribution channels comprises of two 
parts as physical and service distribution 
channels. Finally marketers use outlets to 
be able to do business with potential buyers. 
Not only distributors and retailers but also 
banks and insurance companies facilitating 
shopping take part between the outlets.

Supply Chain: Supply chain represents 
a system of value presentation. Supplier 
channels are a very broad channel ranging 
from raw materials to items and to end-
products which will be delivered to buyer. 
Every establishment only draw in some 
parts of total value in which supply chain 
is created.

Competition: competition composes of all 
real or potential proposals and different 
offers which can be thought in terms of 
buyer. Competition has four levels. These 
are; 

A. Brand Competition: the establishment 
sees its rivals as companies presenting 
similar products with similar prices and 
same customers in brand competition. 
For example, Volkswagen can see 
Toyota, Honda and Renault as its main 
rivals. He can’t see themselves in a 

is buying a desired good from an individual/ 
firms by offering something in return. Both 
parties should believe that they will be 
better after the exchange by comparison 
with pre-exchange and this is necessary 
for realization of exchange. Exchange is a 
transaction rather than an incident. If both 
parties are on the tapis, it means that the 
exchange is carried out. When they get an 
agreement finally, the operation is carried 
out. A transaction has different dimensions. 
These are the condition of agreeing on two 
valuable things at least, an agreement time 
and agreement place and they are required 
(Akgün, 2005). 

Close Relations and Networks: close 
relations marketing provides the 
establishment of strong economic, 
technical and social connections between 
parties. As an aim of close relations 
marketing, parties being a key in deal enter 
into satisfying and long term relations with 
customers, suppliers and distributors to 
be able to maintain long term choices and 
transactions done with them. Following 
the close relations marketing, marketing 
net which will be a highly valuable 
property for the business is established. A 
marketing net comprises of the business 
and individuals supporting them and 
making the mutual interest relations such as 
“customer, suppliers, distributors, retailers, 
advertising agencies, university members 
and academicians”. The basic working 
principle of these nets is to gain profit by 
establishing effective relations net with 
main profit owners (Duman, 2010). 

Marketing Channels: there are many 
marketing channels used by marketers with 
the purpose of reaching the targeted market. 
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technological environment, political- 
legal environment and socio-cultural 
environment. Some powers which 
can be highly effective on actors of 
job environment can exist in these 
environments. 

F. Marketing Mix: Marketing mix is 
one of the most important tools of 
establishments used with the purpose 
of reaching the aims in target market. 
Tools of marketing mix are collected 
under four groups. These are product, 
price, promotion and distribution 
channels. Decisions of marketing mix 
are made for not only end-users but also 
for affecting the commercial channels. 
Establishments use many promotion 
mixes such as sales promotion, 
advertisements, public relations, direct 
letters, telemarketing and internet 
to reach the proposal mix which is 
prepared for their products, services 
and prices to commercial channels 
and targeted customers. But the point 
to take into consideration is that tools 
of marketing mix represent current 
marketing tools to affect the buyers 
according to opinions of sellers.  Each 
marketing tool was designed to present 
a customer benefit from the viewpoint 
of a buyer. Under this circumstance, 
tools of marketing mix are created as 
below.  

•	 Product,   “Customer Solution” 

•	 Price,   “Customer Cost”

•	 Promotion,   “Communication”

•	 Distribution, “Appropriateness, Easi-
ness” 

competition with Mercedes or Hyundai. 

B. Industry Competition: In industry 
competition, the establishment sees 
its rivals as all other companies 
producing the same product or class of 
products with similar prices to the same 
customers. Volkswagen can see itself 
as a company competing with all other 
automobile producers.

C. Form Competition: In form 
competition, the establishment sees 
its rivals as all other companies 
producing the goods which bring along 
the same service. Volkswagen can see 
itself in a competition with not only 
other automobile producers but also 
with motorcycle, bicycle and lorry 
producers. 

D. General Competition: In general 
competition, an establishment can 
see itself in a competition for the 
same consumer incomes as all other 
establishments. Volkswagen can see 
itself in a competition with companies 
selling certain durable consumption 
goods (White Goods), trips to abroad 
and new houses. 

E. Marketing Environment: marketing 
environment comprises of job 
environment and broad environments. 
In job environment, there are 
individuals who have the closest roles in 
production, distribution and promotion 
of the product. Main actors in operations 
are company, suppliers, distributors, 
retailers and targeted customers. The 
broad environment comprises of 
demographic environment, economic 
environment, natural environment, 
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While it is made up of figures, symbols and 
graphics, names are created in interesting 
different languages and with different 
writings. While the names of brand are 
created, it includes every type such as 
figures, letters, numbers being viewable with 
drawing or expressed similarly, which can 
be published in print and easily reproduced. 

“The brand is all kinds of signs which can 
be viewed with drawing especially such as 
words, figures, numbers, goods or packages 
including personal names or expressed 
similarly, published in print and reproduced 
on condition that it provides to distinguish 
a good or service of an establishment from 
goods or services of other establishment as 
per the law no. 556 concerning Protection of 
Trademarks in Statutory Decree.” (Öncel, 
2010). 

Establishments use product range and power 
to provide brand equity. The most important 
factor in brand and product management 
is strategic planning. Production systems 
change according to product range. 
Producer establishments use production 
planning “SPS” according to produced 
goods. Besides, planning of production 
sources MRP II is applied. Another method 
and planning used in production systems 
is planning of distribution channels DRP. 
Computerized integrated production system 
“CIV” is also used in production systems. 
The basic aim in production of all goods is 
to win. For winning, creation of a brand, 
whose recognition and credibility are 
provided, is required. 

1.2. Form and Importance of Brand

As the brand is composed of many names, 
it can also be composed of some figures. 



50

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01 Jel Kodu: JEL M

www.iibdergisi.com

FINDINGS

Table 1. World wine production amount in 2008 (ton)

Rank Country Production(Ton) 2006 Rank Country Production(Ton) 
2006

1 France 5.349.333 22 Macedonia 105.850
2 Italy 4.711.665 23 Mexico 102.778
3 Spain 3.643.666 24 New Zealand 102.000
4 USA 2.232.000 25 Switzerland 101.065
5 Argentina 1.539.600 26 Romania 93.512
6 Australia 1.410.483 27 Japan 88.000
7 China 1.400.000 28 Croatia 77.300
8 South Africa 1.012.980 29 Algeria 77.000
9 Chilli 977.087 30 Czech Republic 65.561
10 Germany 891.600 31 Georgia 65.000
11 Portugal 715.000 32 Canada 50.400
12 Greece 399.700 33 Uzbekistan 45.000
13 Hungary 350.000 34 Peru 43.500

14 Russian 
Federation 330.000 35 Cyprus 38.500

15 Brazil 237.200 36 Morocco 37.560
16 Moldova 230.000 37 Serbia 35.000
17 Austria 225.630 38 Slovakia 30.222
18 Ukraine 215.000 39 Tunisia 30.000
19 Bulgaria 169.445 40 Slovenia 29.329
20 Vietnam 158.220 41 Turkey 25.351
21 Uruguay 112.559 World 27.772.141

and 25.351 tonnes in Turkey. Wine 
production of Turkey constitutes 9 % of the 
total wine production in the world. 

When the world wine production amount 
of 2008 is examined according to the Table 
1, it has been observed that the total wine 
production is 27.772.141 tonnes worldwide 
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According to Figure 1, a decline has been 
observed in the sales unit and gross amount 

of yellow tail brand in 2009 when compared 
to 2008. 

Table 2. Sex distribution of the individuals included in the research

Sex Number %

Man 72 72,0

Woman 28 28,0

Total 100 100,0

Figure 1. Sales unit and gross amount distribution of yellow tail brand
 between the years of 2008 and 2009

the majority of the participants. Surface 
distribution according to this variable is 
indicated in the Figure 2.

Of 100 participants included in the 
research, 72 % is male and 28 % is female. 
It is clear that male participants constitute 
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Figure 2. Surface distribution of the sexes

Age ranges Number %
21-26 34 34,0
27-32 24 24,0
33-38 17 17,0
39-44 14 14,0
45 and over 11 11,0
Total 100 100,0

Table 3. Age distribution of the individuals included in the research

the range of 33-38, 14 % is between 39-44 
and finally 11 % is in the range of 45 and 
over. Surface distribution according to the 
age variable is indicated in the Figure 3.

When the age ranges of the individuals 
participating in the research are examined, 
it has been observed that 34% is in the range 
of 21-26, 24 % is between 27-32, 17 % is in 
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Figure 3. Surface distribution of the age ranges

Marital Status Number %

Married 44 44,0

Single 56 56,0

Total 100 100,0

Table 4. Civil status of the individuals included in the research 

Surface distribution according to the civil 
status variable is shown in Figure  4.

56 % of all the individuals participating 
in the research is single, 44 % is married. 
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Figure 4. Surface distribution of the civil status

Table 5. Educational status of the individuals included in the research

Educational status Number %

Primary School 14 14,0

Secondary School 7 7,0

High School 23 23,0

University 50 50,0

Post graduate, doctorate 6 6,0

Total 100 100,0

and 6 % is constituted by the graduates from 
a master program. Surface distribution of 
the educational status variable is shown in 
the Figure 5.

It has been detected that, of all the 
individuals participating in the research, 
50 % is university graduate, 23 % is high-
school graduate, 14 % is primary school 
graduate, 7 % is secondary school graduate 
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Post graduate doctorate 
University 
High school 
Secondary school 
Primary school 

Educational status 

and 5 % is from workers. The majority of 
the participants are from public servants. 
Surface distribution of the professional 
status variable is indicated in the Figure 6.

When the professional status of the 
individuals participating in the research 
is examined, it has been seen that 39 % is 
constituted by the public servants, 38 % 
is from craftsmen, 18 % is self-employed 

Figure 5. Surface distribution of the educational status

Professional status Number %

Worker 5 5,0

Craftsman 38 38,0

Public servant 39 39,0

Self-employed 18 18,0

Total 100 100,0

Table 6. Professional status of the individuals included in the research
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Wine consumption status Number %

Yes 95 95,0

No 5 5,0

Total 100 100,0

 

18,00% 

 39,00 % 

38,00 % 

5,00 % 

Self-employed 
Public servant 
Craftsmen 
worker 

Professional  

Figure 6. Surface distribution of the professional status

Table 7. Wine consumption status of the individuals included in the research

consumes wine and 5 % does not drink wine. 
Surface distribution of wine consumption 
variable is shown in the Figure 7.

When the wine consumption status of the 
individuals participating in the research is 
examined, it has been stated that 95 % of all 
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Wine consumption frequency status Number %

Rarely 6 6,0

Sometimes 60 60,0

Occasionally 26 26,0

On special occasions 8 8,0

Total 100 100,0

 

 5,00 % 

 95,00 % 

No 
Yes 

Wine consumption status 

Figure 7. Surface distribution of wine consumption status

Table 8. Wine consumption frequency status of the individuals included in the research
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occasionally consumes wine, 8 % consumes 
it on special days and 6 % rarely drinks wine. 
Surface distribution of wine consumption 
frequency is given in the Figure 8.

When wine consumption frequencies of 
the individuals participating in the research 
are examined, it has been observed that 60 
% of all sometimes consumes wine, 26 % 

Favourite brand status Number %
Papazkarası 9 9,0
Sevilen 44 44,0
Vincent 21 21,0
Kavaklıdere 14 14,0
Sirince 8 8,0
Yellow tail 4 4,0
Total 100 100,0

 

 8,00 % 

 26,00 % 

 60,00 % 

  6,00% 

On special occasions 
occasionally 
sometimes 
rarely 

Wine consumption frequency 

Figure 8. Surface distribution of wine consumption frequency

Table 9. Favourite brand status of the individuals included in the research

When favourite brands of the individuals 
participating in the research are examined, 
it has been seen that 44 % of all prefers 
Sevilen, 21 % prefers Vincent, 14 % prefers 

Kavaklıdere, 9 % prefers Papazkarası, 8 
% prefers Şirince, 4 % prefers yellow tail 
brand. Surface distribution of the favourite 
brand status is shown in the Figure 9.
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Evaluations regarding the Yellow Tail brand

St
ro

ng
ly

 
di

sa
gr

ee

D
is

ag
re

e

N
eu

tr
al

A
gr

ee

St
ro

ng
ly

 
ag

re
e

a. It is more special than the others. 12,0 26,0 37,0 17,0 8,0

b. It does not have any difference from the others. 10,0 50,0 30,0 10,0 -
c. It has no outstanding feature. 25,0 32,0 35,0 7,0 -
d. It is not worth changing my current brand. 23,0 34,0 36,0 7,0 -

e. Package design is pretty good. 15,0 23,0 22,0 30,0 10,0

f. It has an improvement potential as a brand. 10,0 36,0 23,0 26,0 5,0
g. It appreciates the consumer as a brand. 10,0 34,0 36,0 16,0 4,0
h. It is suitable for a modern and innovative life style. 8,0 24,0 26,0 24,0 18,0
ı. Its target group is the young. 18,0 13,0 32,0 10,0 27,0

Figure 9. Surface distribution of the favourite brand status

Table 10. Evaluations of the individuals included in the research 
regarding yellow tail brand
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their current brands, 30 % agrees with the 
statement “ its package design is pretty 
good”, 36 % disagrees with the statement “ 
it has an improvement potential as a brand”, 
36 % is neutral concerning the statement “ it 
appreciates the consumer as a brand”, 26 % 
is neutral about the statement “ it is suitable 
for a modern and innovative life style”, 27 
% strongly agrees with the statement “its 
target group is the young”.

When the evaluations of the individuals 
participating in the research regarding 
Yellow Tail brand are taken into 
consideration, it has been observed that 37 % 
of all is neutral about the “it is more special 
than the others” statement, 50 % disagrees 
with the statement “ it does not have any 
difference from the others”, 35 % agrees 
with the statement “ it has no outstanding 
feature”, 36 % is neutral about changing 

Table 11. Decisive factors in the wine preferences of 
the individuals included in the research

Decisive factors in the wine preferences Number %

I always use the same brand 20 20,0

I use the same brand as long as it is possible 16 16,0
I use one of two or three brands 44 44,0
I decide according to the price 12 12,0

I decide according to the brand 8 8,0
Total 100 100,0

brand, 16 % uses the same brand as long 
as it is possible, 12 % decides according to 
the price and 8 % decides according to the 
brand. Surface distribution of this variable 
is shown in the Figure 10. 

When we look at the factors which are 
decisive in the wine preferences of the 
individuals participating in the research, 
we see that 44 % uses the certain two or 
three brands, 20 % always uses the same 
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 12,00 % 
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16,00 % 

20,00 % 

I decide according to the brand  
I decide according to the price 

I use one of certain two or three  
brands. 

I use the same brand as long as it 

is possible 

  

I always use the same brand 

Factor effective in the wine preference 

is possible

of them has not used it. Surface distribution 
of this variable is given in the Figure 11. 

It has been stated that 67 % of all the 
individuals participating in the research has 
used the Yellow Tail brand before but 33 % 

Figure 10. Surface distribution of the factor effective in the wine preferences

Yellow Tail usage status Number %

Yes 67 67,0

No 33 33,0

Total 100 100,0

Table 12. Yellow Tail usage status of the individuals included in the research
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 33,00 % 

 67,00% 

No 
Yes 

Any previous use of Yellow Tail brand 

Figure 11. Surface distribution of  previous use of Yellow Tail brand

Table 13. Reasons of the individuals included in the research
 for not trying Yellow Tail brand before

Reason for not trying Yellow tail brand before Number %

I do not like its image 0 0,0

It does not appeal to me 5 15,2

I find this brand unlikable 0 0,0

Some find its price high 11 33,3

I do not think changing my current brand 8 24,2

Those who has tried said that they did not like it 9 27,3
Total 100 100,0
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When the reasons of the individuals 
participating in the research for not trying 
Yellow Tail brand before  are examined , 
it has been observed that 33,3 % finds the 

price high, 24,2 % does not want to change 
their current brand and 15,2 % does not like 
its image.

Table 14. Opinion distribution of the individuals included
 in the research regarding Yellow Tail

Opinion distribution regarding the Yellow tail Number %

It is very good 4 4,0

It is rather good 37 37,0

Neutral 29 29,0

It is not very good 20 20,0

It is not good at all 10 10,0

Total 100 100,0

When the opinions of the individuals 
participating in the research about the 
Yellow Tail are examined, it has been stated 
that 37 % thinks that it is rather good, 29 % 

is neutral, 20 % does not like it very much, 
and 10 % does not like it at all. Surface 
distribution of this variable is shown in the 
Figure 12. 
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 10,00 % 

 20,00 % 

 29,00 % 

 37,00% It is not good at all 
It is not very good 
neutral 
It is rather good 
It is very good 

Opinion distribution regarding the Yellow Tail 

Figure 12. Surface distribution of the opinions related to the Yellow Tail

Wine consumption status
Sex distribution

Total
Man Woman

Number % Number % Number %
Yes 67 70,5 28 29,5 95 100,0
No 5 100,0 0 0,0 5 100,0
Total 72 72,0 28 28,0 100 100,0

Chi square: 2,047; p: 0,318

Table 15. Distribution of the relationship between the wine consumption status and the 
sex distributions of the individuals included in the research
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Table 6. Distribution of the minimum, maximum, mean and standard
deviation values of the features of the Yellow Tail

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Taste properties 100 1,00 5,00 2,8800 1,05677

Bottle design 100 1,00 4,00 2,8600 1,06382

Package 100 1,00 5,00 2,7700 1,16216

Logo 100 1,00 5,00 3,2400 1,17310

Price 100 1,00 5,00 2,4800 1,16758

Quality 100 1,00 5,00 2,8700 1,18624

Availability 100 1,00 5,00 2,7200 1,06439

Image 100 1,00 5,00 2,7300 1,10878

Advertisements 100 1,00 5,00 2,4800 1,26715

that among the properties of the Yellow 
Tail brand, answerers rank the logo to the 
first place with a 3.24 mean value, then 
taste properties with a 2.88 mean value 
and its quality with a 2.87 mean value. 
Advertisements are accepted as their worst  
feature with a 2.48 mean value. 

CONCLUSION

Creating a brand and maintaining its 
continuity is an important issue. A brand, 
for its own, can create a secondary brand 
that has established presence in the free 
market both to keep the value of its brand 
at a certain level in the competitive market 
and to increase its capacity to compete with 
the other brands.

When the relationship between the wine 
consumption status and the sex distribution 
of the individuals participating in the 
research is examined, 70,5 % of those who 
drink wine are male but 100 % of those who 
do not drink wine are also male. At the end 
of the research, it was determined that there 
is not a statistically significant relationship 
between the wine consumption status and 
the sexes.

Individuals included in the research 
have been required to evaluate their own 
consumption ways for Yellow Tail brand. 
Answers have been collected on the basis 
of a pentad scale from “I do not like it at 
all” to “I like it very much”. Values that 
are in the range of 2.48 and 3.24 mean 
values  are examined.  It has been stated 
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public servants. The number of the public 
servants is high, 

•	 95 % of all the individuals included in the 
research consume wine and 5 % does not 
consume. Wine consumers are dominant 
in the research,

•	 60 % of all the individuals participating 
in the research sometimes consume 
wine, 26 % occasionally consumes wine, 
8 % consumes it on special days and 6 % 
rarely drinks wine. Wine consumers do 
not drink wine frequently,

•	 44 % of all the participants prefer Sevilen, 
21 % prefers Vincent, 14 % prefers 
Kavaklıdere, 9 % prefers Papazkarası, 8 
% prefers Şirince, 4 % prefers yellow tail 
brand. While Sevilen is the most preferred 
one among the wine brands, Yellow tail 
brand of the enterprise on which we are 
studying is the least preferred brand,

•	 When the evaluations regarding the 
Yellow Tail brand are examined at the 
end of our study, it has been seen that 
37 % of all is neutral about the “it is 
more special than the others” statement, 
50 % disagrees with the statement “ it 
does not have any difference from the 
others”, 35 % agrees with the statement 
“ it has no outstanding feature”, 36 % 
is neutral about changing their current 
brands, 30 % agrees with the statement 
“ its package design is pretty good”, 36 
% disagrees with the statement “ it has 
an improvement potential as a brand”, 36 
% is neutral concerning the statement “ 
it appreciates the consumer as a brand”, 
26 % is neutral about the statement “ it 
is suitable for a modern and innovative 
life style”, 27 % strongly agrees with the 
statement “its target group is the young”.

In our research, activities carried out in 
the branch of the Yellow Tail enterprise in 
Turkey were addressed and their data were 
analyzed. According to 2008 data, wine 
production in Turkey constitutes 9% of all 
wine production in the world. In 2009, there 
was a decline in the values of sales unit and 
gross amount of the Yellow tail enterprise  
when compared to 2008. 

Data obtained from the analysis of the 
information regarding the Yellow Tail brand 
give information about the enterprise.

After the analysis, results are as following; 

•	 Of the individuals included in the study, 
72 % is male and 28 % is female. It is seen 
that male group is the majority, in other 
words males constitute a big proportion. 

•	 Of the individuals included in the study, 
34 % is in the range of 21-26 age range, 
17 % is in the range of 33-38, 14 % is 
between 39-44 age range and 11 % is 45 
years and over . Individuals between 21-
24 constitute the majority of the study,

•	 56 % of all the individuals included in 
the study is single and 44% is married 
individuals,

•	 Of all the individuals participating 
in the research, 50 % is university 
graduate, 23 % is high-school graduate, 
14 % is primary school graduate, 7 % 
is secondary school graduate and 6 % 
is constituted by the graduates from a 
master program. Educational level of the 
individuals participating in the research 
is relatively high, 

•	 39 % is constituted by public servants, 
38 % is from craftsmen, 18 % is self-
employed and 5 % is from workers. The 
majority of the participants are from 
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that among the properties of the Yellow 
Tail brand, answerers rank the logo to the 
first place with a 3.24 mean value, then 
taste properties with a 2.88 mean value 
and its quality with a 2.87 mean value. 
Advertisements are accepted as their 
worst feature with a 2.48 mean value.
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1.  Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2011 yılında yapılan doktora 
tezinden yararlanılarak türetilmiştir.

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE MUHASEBE 
STANDARDI-41 ÇERÇEVESİNDE CANLI 

VARLIKLARA İLİŞKİN AMORTİSMAN İŞLEMLERİ VE 
KARŞILAŞTIRILMASI1

Hacı Arif TUNÇEZ
Selçuk Üniversitesi Akşehir MYO

Özet: Genel olarak Türkiye’deki muhasebe uygulamaları konusunda, Türkiye Muhasebe Standartları 
ile Vergi Usul Kanunu’nda farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklardan biri de amortisman 
işlemlerinde söz konusudur. Bu çalışmanın konusu, tarım işletmelerinde toplam varlıkların 
içerisinde önemli bir yere sahip olan ve bu nedenle finansal durumun belirlenmesinde büyük öneme 
sahip olan canlı varlıklara ait amortisman işlemleri ve Türkiye’de uygulanan amortisman işlemleri 
ile bunlara ilişkin TMS-41 ile yapılan düzenlemeler ve farklılıklar oluşturmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı ise, Vergi Usul Kanunu ile TMS-41’de canlı varlıkların amortisman işlemlerine ilişkin olarak 
benimsenen yaklaşımları karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Amortisman İşlemleri, Canlı Varlıklar, TMS 41.

TURKEY TAX PROCEDURE LAW WITHIN THE FRAMEWORK 
OF TURKISH ACCOUNTING STANDARD-41 OPERATION AND 

COMPORISON OF BIOLOGICAL ASSETS DEPRECIATION

Abstract: In general, there are differences between Turkish Accounting Standards, Tax Procedure 
Law in terms of accounting procedures in Turkey. One of these differences is about depreciation 
procedures. This paper deals with depreciation procedures concerning biological assets, depreciation 
procedures applied in Turkey; related differences and regulations made with Turkish Accounting 
Standards as well as which have a significant place in agricultural enterprises total assets and 
therefore have an important role in determining financial conditions. The aim of this study is to 
analyze and compare the approaches about the amortization process of biological assets according 
to Tax Procedure Law and Turkish Accounting Standard 41.

Key Words: Depreciation Procedures, Biological Assets, TAS-41.
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1. GİRİŞ

Genel anlamıyla amortisman; bir malın, 
yıpranma ya da teknik gelişmelerden 
kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden 
düşmesi, yıpranma payı, faizin işlemesine 
son vermek için bir tahvilin birden 
ödenmesi, yatırılan akçanın işletilerek geri 
kazanılması şeklinde tanımlanmaktadır. 

İşletmenin faaliyetlerinde kullanılmak 
veya kiraya verilmek amacıyla satın alınan 
ya da imal edilen veya inşa edilen maddi 
duran varlıklar fiziksel ve fonksiyonel 
nedenlerle değer azalışına uğrarlar. Fiziksel 
nedenler; aşınma, yıpranma ve eskime gibi 
söz konusu varlıkların yararını ve değerini 
azaltan etkenlerden oluşur.

Fonksiyonel nedenler ise; maddi duran 
varlığın verdiği hizmeti daha kısa sürede, 
daha düşük ve/veya aynı maliyetle daha 
iyi kalitede yapabilecek yeni maddi duran 
varlıkların geliştirilmesi yani maddi duran 
varlığın demode olmasından oluşur. 
İşletme de varlıklardaki değer azalışları 
veya tüketimler (kullanımlar) bir maliyet 
unsuru ya da dönem gideri olarak kaydedilir 
(Atabey, 2009; 352).

Amortisman kavramını farklı biçimlerde 
ifade etmek mümkündür. Amortisman, 
bir varlığın elde edilmesi için katlanılan 
maliyetin gidere dönüşümü, onun 
gelecekte sağlayacağı dönemsel faydaları 
ile ilişkilendirilmesini gerektirir. Bu 
ilişkilendirme muhasebe literatüründe, 
varlığın maliyetinin onu faydalı ömrüne 

dağıtılması olarak anlamlandırılmaktadır. 
Faydalı ömrün bir ya da bir muhasebe 
döneminden daha uzun olması durumunda 
varlık maliyetinin her bir dönemde gidere 
dönüştürülen kısmı, amortisman kavramı 
ile ifade edilmektedir. 

2. VERGİ USUL KANUNU (VUK) 
AÇISINDAN CANLI VARLIKLARA 
İLİŞKİN AMORTİSMAN İŞLEMLERİ

Amortismana konu olan tarımsal (canlı) 
varlıklar, VUK’nda hayvan ve bitki olmak 
üzere iki grupta ele almıştır. VUK’nun 
277’inci maddesine göre canlı hayvanlar 
maliyet bedelleri ile değerlemeye tabi 
tutulurlar. 

Maliyet bedellerinin bulunmaması durumun 
da maliyet bedeli yerine emsal bedelleri 
ile değerlemeye tabi tutulurlar. Bu bedel 
aynı zamanda söz konusu varlıkların 
amortismana tabi değeridir (Tokay, 2006; 
17). 

VUK’na göre boş arazi ve arsalar 
amortismana tabi değildir.Ancak; 

a) Tarım işletmelerinde vücuda getirilen 
meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve 
güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi 
tarım tesisleri, (VUK, m., 314).

b) İşletmede inşa edilmiş olan her nevi 
yollar ve haklar, amortismana tabi 
tutulur” şeklinde açıklanmıştır (VUK, 
m., 314).
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halinde yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer 
alan canlı hayvan ve bitkilere ilişkin faydalı 
ömürleri ve amortisman oranları Tablo 1’de 
gösterilmiştir.

Maliye Bakanlığı 333 ve 339 nolu VUK 
Genel Tebliği ile sektörlere göre amortismana 
tabi varlıklar için faydalı ömürleri ve 
amortisman oranlarını belirlemiş ve listeler 

Tablo 1: Canlı Varlıkların Faydalı Ömürleri ve Amortisman Oranları 

Canlı Varlıklar (Canlı Hayvan ve Bitkiler) Faydalı Ömür (Yıl) Amortisman 
Oranları

Sütlük ve Damızlık Sığırlar 5 %20

Atlar 10 %10

Sütlük Koyun ve keçiler, 5 %20

Arılar 5 %20

Yumurtalık Tavuklar 2 %50

Deniz ve Tatlı Su Balıkları 5 %20

Diğer Hayvanlar (köpek, iş hayvanları vb.) 5 %20

Zeytinlikler 50 %2

Dutluklar 40 %2,50

Fındıklıklar 25 %4

Süs ağakçları, güllükler bağlar 20 %5

Narenciye, kayısı, erik, elma, armut ve ayva 
ağaçları 25 %4

Şeftali ağaçları 10 %10

Ceviz, kestane ve antep fıstığı ağaçları 40 %2,5

Sair meyveli ağaçlar 10 %10 

İşletmelerde aktifi oluşturan sermaye 
unsurları (toprak varlığı hariç) üretimde 
kullanılması nedeniyle kıymetlerinden 
kaybederler. Tohum, gübre ve yem gibi 
aktif sermaye unsurları bir kere kullanınca 

kıymetlerini kaybederken, bina, makine, 
hayvan gibi varlıklar ise birçok kereler 
üretime katılırlar. Üretim faaliyetlerine 
birden çok defa doğrudan veya dolaylı 
olarak katılan ve bundan dolayı bünyelerinde 
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varlığı, nebat varlığı) da canlıdır. Değişik 
yaş gruplarında yüzlerce baş hayvanlardan 
oluşan bir sürü için bir taraftan kıymet 
artışı (genç hayvanların büyümeleri sonucu 
değer kazanmaları), diğer taraftan yaşlı 
havyanlar için ise yıpranma, yaşlanma 
payı (amortisman) hesaplamak zaman 
alıcı güç bir işlemdir. Aynı güçlük, 
farklı yaş gruplarından oluşan meyveli/
meyvesiz ağaçlar içinde geçerlidir. Tarım 
işletmelerinde amortisman tabi varlıkları iki 
ana başlıkta açıklanabilir (Aras, 1988; 80-
82):

a)  Hayvan varlığında amortisman 

b)  Meyve bahçelerinde amortisman

2.1. Hayvan Varlığında Amortisman

Hayvanlarda üç dönem mevcuttur.

a)   Büyüme (değer kazanma) dönemi,

b)   Olgun çağa erişme dönemi,

c)  İhtiyarlama dönemi (değer kaybetme) 
dönemi.

İkinci dönem olan olgun çağa erişme dönemi 
bir geçiştir. Çünkü hayvanlar, olgun çağa 
erişme noktasından itibaren hizmet vermeye 
başlarlar. Hayvanların faydalı ömrü olarak 
da ifade edilen hizmet süresi ihtiyarlama 
dönemine kadar devam eder. İhtiyarlama 
dönemindeki hayvanlar artık ekonomik 
olarak hizmet üretemeyecek duruma 
geldiklerinden hizmet dışı bırakılmaları 
gerekmektedir. 

aşınma ve yıpranma meydana gelen bina, 
makine hayvan gibi sabit sermaye unsurları 
amortismana tabidir. Tarımsal işletmecilik 
açısından yıpranma ve eskime gibi 
nedenlerle ortaya çıkan bu değer eksilmeleri 
bir gider unsurudur. Üretim faaliyetlerine 
sadece bir defa katılarak üretilen ürünün 
bünyesine geçen tohum, gübre, yem gibi 
sermaye unsurları ise amortismana tabi 
olmayan unsurlar olup doğrudan gider 
olarak ele alınır (Çetin, 2007; 39).

Günümüzde tarım kesiminde modernleşme 
süreci ile birlikte artan makineleşme 
sonucunda traktör, biçerdöver gibi 
geleneksel araçların yanı sıra süt sağım 
makinesi, budama makinesi, tavuk yolma 
makinesi, buzağı emzirme makinesi, meyve 
tasnif makinesi gibi araç ve gereçler tarım 
işletmelerinde amortismana tabi varlıklar 
konusunu genişletmiştir. Bununla birlikte 
tarım işletmelerinin üretim yapısı gereği 
işletmenin aktifinde bir yıldan daha uzun 
süre kalan canlı varlıklar da amortisman 
konusuna dahil edilmektedir. Bu varlıklar 
arasında kümes hayvanları, arılar, sütlük 
ve damızlık sığırlar gibi hayvanlarda ile 
çok yıllıklı bitkiler ve meyve ağaçları da 
yer almaktadır. Meyvesiz ağaçlar işletmede 
ticaret maksadıyla yer aldıklarından dolayı 
olgunluk devresine erişince kesilmekte ve 
yıpranma, yaşlanma, değerden düşmeye 
maruz kalmadıkları için de amortisman 
ayrılmamaktadır (Demirkol, 2006; 126).  

Tarım, biyolojik canlı malların üretimi 
konusuyla uğraşır. Üretimde kullandığı 
iktisadi değerlerin bir kısmı (hayvan 
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alınması uygun olacaktır (Özulucan, 2008; 
158-161). 

2.1.1. Ürünlerinden Henüz Yararla-
nılamayan Damızlık Küçük ve Büyükbaş 
Hayvanlarda Amortisman Uygulaması 

İşletmede bir yıldan daha uzun süre 
kalacağı düşünülen damızlık hayvanların 
duran varlıkların içinde kayıt altına 
alınması gerekir. Kurumsal olarak henüz 
ürün vermeye başlamamış olan damızlık 
hayvanların amortismana tabi tutulmaları 
da söz konusu değildir. Çünkü VUK’nda 
amortisman ayırmanın koşulları arasında, 
yıpranma ve aşınmanın meydana gelmiş 
olması şartı yer almaktadır. Dolayısıyla 
küçük ve büyükbaş hayvanların henüz 
ürün vermedikleri (bu hayvanlardan 
yararlanılmadığı) dönemde yıpranma veya 
aşınmaya maruz kalmadıkları kabul edilir 
ve söz konusu varlıklar için amortisman 
ayırmaya, ancak ürün vermeye veya hizmete 
hazır hale geldikleri tarih itibariyle başlanır. 
Yani bu varlıklardan henüz olgunluk 
dönemine erişmemiş olanların yetişmekte 
oldukları ve dolayısıyla da amortismana tabi 
tutulmayacakları kabul edilir. 

Damızlık hayvanların amortismana tabi 
tutulması gereken tarihten sonra yapılan 
harcamalar, iktisadi kıymetin değerini artırıcı 
olmayıp, varlığını sürdürmekle ilgili olduğu 
için genel gider olarak kabul edilmelidir. Bu 
giderler, damızlık hayvanlardan elde edilen 
ürünlerin maliyetine eklenmelidir. Keza, 
bir üretim işletmesinde makineye yapılan 

Küçük ve büyükbaş hayvan kavramı etinden, 
sütünden, yününden, gücünden ve diğer 
ürünlerinden yararlanmak amacıyla elde 
tutulan koyun, keçi, inek ve sığır gibi tüm 
canlı varlıkları ifade etmek için kullanılan 
bir kavramdır. Küçük ve büyükbaş 
hayvanlar genelde beli bir dönem (kısa 
dönem) yetiştirilip canlı veya kesilip et ve 
et ürünleri (sucuk, salam, sosis v.b.) olarak 
satmak veya devamlı bir şekilde ürününden 
(süt, yün gibi) yararlanmak amacıyla 
elde bulundurulurlar. Satış amacıyla elde 
bulundurulan canlı varlıkların bir faaliyet 
dönemi içinde elden çıkartılacağı kabul 
edildiğinden, dönen varlıklar içinde kayıt 
altına alınırlar. Bu nedenle satış amacıyla 
elde bulundurulan küçük ve büyükbaş 
hayvanlar amortismana tabi değildirler. 
Ürünlerini devamlı hasat etmek amacıyla 
elde bulundurulan küçük ve büyükbaş 
hayvanlar ise, duran varlık niteliğindedir ve 
amortismana tabidir. Küçük ve büyükbaş 
hayvanların bir faaliyet döneminden 
daha uzun bir süre elde bulundurulmaları 
ve yararlı ömürlerinin sınırlı olması, bu 
varlıkların amortismana tabi tutulmasının 
nedeni olarak belirtebiliriz. Sınırlı 
yararlı ömre sahip küçük ve büyükbaş 
hayvanların, yararlı ömürleri boyunca değer 
kaybedecekleri (yıpranacakları, zamanla 
verimlerinin azalacağı) kabul edilmektedir. 
İşletmeler yetişmiş (olgunluk dönemine 
ulaşmış) küçük ve büyükbaş hayvanları 
doğrudan damızlık ya da besi amacıyla 
edilebildikleri gibi bu varlıkları yetiştirdikten 
sonra ürünlerinden yararlanmak ya da 
satmak amacıyla da edinebilirler. Buna göre 
söz konusu varlıkların aşağıdaki gibi ele 
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Besi amacıyla edinilen küçük ve büyükbaş 
hayvanlar, ürününden yararlanmak 
amacıyla değil, alım-satım amacıyla 
edinildiklerinden, bir yıldan daha uzun süre 
işletmede kalsalar dahi, amortismana konu 
edinilemezler. 

Besi amacıyla satın alınan bu varlıkların 
hangi yaşam döneminde oldukları da 
önemli değildir.

2.1.4. Yetişmekte Olan (Olgunlaşmamış) 
Küçük ve Büyükbaş Varlıklarda 
Amortisman

İşletmelerde kullanılmak amacıyla imal 
ya da inşa edilen duran varlıklar için 
katlanılan giderler, imal ya da inşa edilmek 
istenilen yatırımın edinme maliyetini 
temsil etmek üzere “258 Yapılmakta Olan 
Yatırımlar”1* hesabında izlenmektedir 
* Tekdüzen hesap planında yetiştirilmekte olan 
hayvanlar için özel bir hesap açılmamıştır. Bu 
hayvanların yapılmakta olan yatırımlar olarak 
adlandırılması yanlış anlaşılmalara neden olabilir. 
Çünkü yapılmakta yatırım işletmede yapımı süren, 
yeraltı ve yer üstü düzenleri, binalar, tesis  makine ve 
cihazlar, taşıtlar ve demirbaşlar gibi duran varlıkları 
hatırlatır. Canlı hayvanlar için yapılmakta olan 
yatırımlar yerine “verim aşamasına gelmemiş canlı 
hayvanlar” veya “yetişmekte olan canlı hayvanlar” 
ifadesi daha uygundur. Fakat, 25’inci hesap 
grubunda bu amaç için tahsis edilecek herhangi bir 
boş hesap bulunmamaktadır. Bu bakımdan “verim 
aşamasına gelmemiş canlı hayvanlar” için zorunlu 
olarak “258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı” 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu canlı 
hayvanlar için yardımcı hesapların açılması uygun 
olur. 

bakım gideri, onun korunması ve daha 
iyi hizmet vermesiyle ilgilidir ve üretim 
maliyetinin unsurudur. Dolayısıyla canlı 
hayvanların amortisman gideri de üretim 
maliyetine dahil edilmelidir (Özkan, 2002; 
106). 

2.1.2.  Satın Aldığı Anda Ürünlerinden 
Yararlanılabilen Damızlık Küçük ve 
Büyükbaş Hayvanlarda Amortisman

Süt veren veya damızlık küçük ve büyükbaş 
hayvanlar (adeta bir makine gibi) belli hayat 
süresine ve değer kaybına uğrama özelliği 
olan, duran varlıklardır. Çünkü hayvanlar, 
devamlı olarak ürünlerinden yararlanılmak 
amacıyla işletmelerde bir yıldan daha 
uzun süre tutulurlar. Bu varlıkların yaşam 
süreci içinde (büyümeden yaşlanmaya 
kadar olan dönemde) verimlilikleri aynı 
olmaz. Verimlilik önce artarken olgunluk 
dönemi ile beraber azalma eğilimine girer. 
Bu hayvanlar yaşları ilerleyip verimden 
düştüğünde ise, ölmeleri beklenmez ve 
kasaplık hayvan olarak kesime verilir. 
Dolayısıyla bu varlıklar, ürün vermeye 
başlamaları ile kasaplık hale gelmeleri 
arasında geçen süre boyunca, amortisman 
işlemine tabi tutulmalıdır. 

2.1.3. Besi Amacıyla Edinilen Küçük ve 
Büyükbaş Hayvanlarda Amortisman
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olarak ayrılan amortismanlar, VUK’na 
göre direkt veya endirekt yönteme göre 
kayıtlanabilir. Ancak Tekdüzen Hesap 
Planı (THP)’nda “Birikmiş Amortismanlar” 
hesabının bulunması, zımmi olarak küçük 
ve büyükbaş hayvanların endirekt yönteme 
göre kayıt edilmesi gerekmektedir. 

2.2. Meyve Ağaçları ve Benzeri Plantas-
yonlarda Amortisman

Meyveli ağaçlarda iki farklı durum ile 
karşılaşılabilir. 

a) Meyve bahçesi alan genişliği ve ağaç 
sayısı itibariyle, uzun dönemde, sabit 
tutulur. Bu durumda bahçe belirli 
parsellere ayrılmıştır ve her parselde 
farklı yaş grubunda olan ağaçlar 
mevcuttur. Her yıl münavebe ile 
parsellerden biri, yaşlanma nedeni ile 
kesime tabi tutulmakta ve müteakip 
yıl yerine yeniden fidanı dikilmektedir. 
Yeni tesis edilen bir meyve bahçesinde 
fidanlar büyüme çağındadır. Büyüme 
çağını mahsule yatma dönemi izler. 
Büyüme çağı ile mahsule yatma dönemi 
arasında geçen zaman, meyve türleri 
itibariyle farklı olarak 2-12 yıl arasında 
değişir. Mahsule yatan ağaçlar 2-5 yıl 
sonra normal verim çağına ulaşırlar. 
Normal verim çağı uzunca bir dönemdir. 
Bu dönem, ihtiyarlama yani verimin 
gittikçe azaldığı dönem takip eder. 
Büyüme, verim arttırma ve normal verim 
dönemlerinde bulunan ağaçlar bahçenin 
çoğunluğunu teşkil edeceğinden 

(Özkan, 2001; 145). İmalat ya da inşaatın 
tamamlanmasının ardından söz konusu 
borç kalanı, ilgili duran varlık hesabına 
aktarılarak kapatılır. Aynı süreç işletmelerin 
ürün (süt, yün vb.) elde etmek amacıyla 
yetiştirmek üzere edindikleri küçük ve 
büyükbaş hayvanlar için de geçerlidir. Bu 
varlıklar için katlanılan tüm giderler de 
benzer bir yatırım hesabında toplanmalı, 
küçük ve büyükbaş hayvanlar ürün vermeye 
başladıktan sonra da bu hesabın bakiyesi, 
ilgili küçük ve büyükbaş hayvan hesabına 
aktarılmalıdır. Aktarılan tutar, ilgili 
varlığın maliyet bedelini ifade ederken, 
aynı zamanda amortismana tabi değerini 
de oluşturmaktadır. Dolayısıyla, işletmede 
yetiştirilen küçük ve büyükbaş hayvanlar, 
yetişme dönemi, boyunca amortismana 
tabi tutulmazlar, bu varlıklar ancak ürün 
vermeye başladıktan sonra amortismana 
tabi tutulabilirler. 

VUK’na göre küçük ve büyükbaş hayvanlara 
ilişkin amortisman hesaplanmasında normal 
amortisman yöntemi, azalan bakiyeler 
yöntemi ve olağanüstü amortisman 
yöntemlerinden birisi kullanılabilir. Ancak 
küçük ve büyükbaş hayvanlar, diğer 
duran varlıkların aksine, aktife alındıkları 
ilk yıllar değil, yararlı ömrünün sonuna 
doğru daha çok değer kaybına uğrarlar. 
Bu nedenle küçük ve büyükbaş hayvanlara 
ilişkin amortisman hesaplanmasında 
azalan bakiyeler yönteminden çok, normal 
amortisman yönteminin seçilmesi, daha 
uygun olacaktır. 

Küçük ve büyükbaş hayvanlara ilişkin 
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Çünkü yetiştirilmeye başlayan bir meyve 
bahçesinde fidanlar, büyüyüp, olgunlaşıp 
meyve vermeye başlayıncaya kadar, bahçe 
henüz tesis aşamasında olduğundan, bu 
aşamada ağaçların yıpranması, aşınması 
veya değerinin düşmesi genelde mümkün 
değildir. Bu nedenle meyve ağaçlarının 
meyve vermeye başladıktan sonra 
aktife girdikleri ve amortismana tabi 
tutulabilecekleri kabul edilir (Deran, 2005; 
163). 

Meyvesiz ağaçlar, ekonomik olgunluk 
çağına erişince kesime tabi tutularak 
değerlendirilirler. Bu bakımdan meyvesiz 
ağaçlar için yaşlanma, yıpranma dolayısıyla 
amortismana tabi değildirler. 

3. TMS 41 AÇISINDAN CANLI 
VARLIKLARA İLİŞKİN AMORTİS-
MAN İŞLEMLERİ

Amortisman, “duran varlıklarda 
kullanımdan, belli bir sürenin geçmesinden 
ve teknolojik gelişmeler nedeniyle 
varlığın demode olmasından dolayı ortaya 
çıkabilecek eskime, yıpranma ve tükenme 
şeklinde değer kayıplarını dikkate alarak, 
duran varlıkların faydalı ömürlerini tahmin 
etmek ve bu süre içerisinde söz konusu 
varlıkların elde etme maliyetlerini gider 
olarak muhasebeleştirmektir” şeklinde 
tanımlanır. TMS 16, Maddi Duran Varlıklar 
Standardı’nda ise amortisman, bir maddi 
duran varlığın amortismana tabi tutarının, 
yararlı ömrü süresince sistematik olarak 

bunların oluşturacağı değer artışları, 
ihtiyarlama çağında bulunan parsellerin 
kıymet azalışlarını kapatacağı gibi 
ayrıca bir değer artışı da meydana 
getirir. Bu durumda yaşlı ağaçlar için 
bir amortisman hesaplanmaktansa 
bahçenin tümü itibariyle dönem başı 
ve dönem sonu değerlerini takdir edip 
aradaki farkı hesaplamak daha doğru 
olur. Bu fark artı ise gelire, eksi ise 
gidere kaydedilir. 

b)  Bahçeyi oluşturan ağaçların tümü 
aynı yaş grubunda ise, belli bir süre 
sonra ağaçlar yaşlanıp verim gücünü 
kaybedecek duruma gelince kesime tabi 
tutulurlar. Bu sistemde tesis edilmiş bir 
meyve bahçesinde ağaçların normal 
verim çağına ulaştıkları yıldan itibaren 
kesim çağına kadar geçen, uzunca 
dönem kadar amortisman hesap edilmesi 
gerekmektedir. 

VUK’nun 314’üncü maddesinde tarım 
işletmelerinde oluşturulacak meyvelik, 
dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle, 
incir bahçeleri ve bağlar gibi tesislerin 
amortismana tabi tutulabileceği açıkça ifade 
edilmektedir. Buradan çıkan sonuç; vergi 
mevzuatımıza göre, meyve bahçelerinde 
ağaç varlığı ile toprak varlığı maliyet 
bedeli üzerinden aktifleştirilip amortismana 
tabi tutulmalıdır. Meyve bahçelerinde 
amortisman ayırma zamanı, meyve 
bahçelerinin yapılmakta olan yatırımlar 
hesabından çıkarılıp, ilgili duran varlık 
hesabına alınması tarihinde başlayacaktır. 



77

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01  Kodu:JEL  Q

www.iibdergisi.com

hareketle, standardın da amortismanlarının 
kayıtlanmasında direkt kayıt yöntemini 
benimsediği söylenebilir. Çünkü 
amortismanda değerleme yaklaşımı aktif 
düzeltmesi şeklinde de ifade edilmektedir 
(Özulucan, 2008; 164). 

Canlı varlıklar ve bitkiler ilk defa 
muhasebeleştirilirken maliyet bedeli ile 
değerlemeye tabi tutulmuş ise, amortisman 
tabi değer maliyet bedeli olmaktadır. İlk 
defa muhasebeleştirme sırasında ve sonraki 
değerleme dönemlerinde canlı varlıkların ve 
tarımsal ürünlerin gerçeğe uygun değerleri 
kullanılmış ise, amortismana tabi değer, bu 
varlıkların gerçeğe uygun değeri olmaktadır. 

Tarım işletmelerinde amortisman 
uygulamasını hayvan varlığında amortisman 
ve meyve bahçelerinde amortisman şeklinde 
2 başlıkta inceleyebiliriz:

a) Hayvan Varlığında Amortisman: 
Ürün vermeye başlamamış damızlık 
küçük ve büyükbaş hayvanların 
amortismana tabi tutulmaları söz konusu 
değildir. Küçük ve büyükbaş hayvanlar, 
ürün vermeye başlamaları ile kasaplık 
hale gelmeleri arasında geçen sürede 
amortisman işlemine tabi tutulmalıdır. 
Besi amacıyla satın alınan küçük ve 
büyükbaş hayvanlar ise, alım-satım 
amacıyla satın alındığı ve ürününden 
yararlanmak amacı olmadığı için, bir 
yıldan daha uzun süre işletmede kalsalar 
dahi amortismana tabi değildirler.

b) Meyve Bahçelerinde Amortisman: 
Meyve bahçelerinde ağaçların normal 

dönemlere dağıtılması olarak ifade 
edilmiştir (TMS 16, m., 6).

Standart canlı varlıklara ve bitkilere 
ilişkin amortisman işlemlerinde değerleme 
yaklaşımını benimsemiştir. Bunun nedeni, 
TMS 41’de ilke olarak, canlı varlıkların 
gerçeğe uygun değerle değerlemeye tabi 
tutulmasını benimsemiş olmasıdır. Bu 
yaklaşıma göre; canlı varlıkların dönem başı 
ile dönem sonu arasındaki değer azalışları, 
doğrudan zarar olarak gelir tablosuna 
yansıtılmalıdır. 

Değerleme yaklaşımına göre amortisman 
tutarı, varlıkların dönem başındaki ve 
sonundaki şimdiki değer farkından oluşur 
ve aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanır 
(Sevilengül, 2000; 356):

Geleneksel amortisman ayırma yönteminde 
(amortismanda maliyet yaklaşımı), 
ayrılan amortisman tutarı, üretilen ürünün 
maliyetlerine verilirken, değerleme 
yaklaşımında amortisman tutarı, dönem 
zararı olarak kayıtlara alınmaktadır. VUK ve 
TMS 41’in amortisman hesaplanmasında ve 
kayıtlanmasında farklı esasları benimsemiş 
olmaları, bu düzenlemeler sonucunda canlı 
varlıkların farklı değerler ile bilançoda 
gösterilmesine ve gelir tablosunun 
farklılaşmasına yol açmaktadır. Açık bir 
şekilde belirtilmemiş olmasına rağmen, 
önerdiği amortisman yaklaşımından 
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bırakmıştır (Deran, 2005; 167). 

Ülkemizde muhasebe uygulamalarında 
kullanılan hesaplara bir standart getirmek 
amacıyla 1994 yılından itibaren Tekdüzen 
Hesap Planı (THP) kullanılmaya 
başlanmıştır. THP’na günümüze kadar 
olan süreçte ihtiyaçlar ölçüsünde hesap ve 
grup bazında eklemeler yapılmıştır. Ancak 
THP’nda canlı varlıklara özgü herhangi bir 
hesap bulunmamaktadır. 

Canlı varlıklar, elde tutulduğu sürede 
değişime uğrama özelliğine sahip olması 
nedeniyle diğer dönen ve duran varlıklardan 
ayrılır. Canlı varlıklar kullanım amaçlarına 
göre sınıflandırılmalıdır. Örneğin, bir 
büyükbaş hayvan besiye alınmış ise dönen 
varlık grubunda yer alır veya sürüye katılacak 
ise duran varlık olarak değerlendirilir (Usul, 
2010; 74). Bundan dolayı TMS 41 Tarımsal 
Faaliyetler Standardı’nın uygulamasını 
kolaylaştırmak amacıyla THP’nda canlı 
varlıklarda özel birer ayrı grup oluşturulması 
gerekmektedir. 

Bu kapsamda Nalan Akdoğan ve Orhan 
Sevilengül tarafından yapılan “Türkiye 
Muhasebe Standartlarına Uyum İçin 
Tekdüzen Hesap Planında Yapılması 
Gereken Değişiklikler” ve “Türkiye 
Muhasebe Standartları İle Uyumlu 
Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması” 
adlı çalışmalarında canlı varlıklar için 
dönen varlık hesap sınıfında 16 CANLI 
VARLIKLAR, duran varlıklar hesap 
sınıfında ise, 21 CANLI VARLIKLAR 
hesap gruplarının oluşturulması 

verim çağına ulaştıkları yıldan itibaren 
kesim çağına kadar geçen süre 
içerisinde amortismana tabi tutulması 
gerekmektedir. 

TMS 41’de küçük ve büyükbaş hayvanlar 
gerçeğe uygun değer ile değerlemeye 
tabi tutulduğu için amortisman süresi ve 
amortisman oranı belli değildir. Dolayısıyla, 
küçük ve büyükbaş hayvanlarda 
amortisman süresini ve amortisman 
oranını işletme kendisi serbest bir şekilde 
belirleyebilmektedir. Amortisman oranı her 
yıl piyasa şartlarına göre canlı varlıkların 
değerinde meydana gelen azalmaya göre 
kendiliğinden ortaya çıkar (Özulucan, 2008; 
169). 

TMS, amortisman ayırmada yararlı ömür 
ilkesini benimsemiştir. Yararlı ömür 
ilkesinde, duran varlıkların üretim gücü ya 
da hizmet verme durumu göz önüne alınmış 
bulunmaktadır. Duran varlıkların yavaş 
yavaş tükenmesi ya da kullanılmaz hale 
gelmesi durumunda, bunun yenilenmesine 
olanak verecek tutarın kardan ayrılması 
olanaklı hale gelmektedir. Yararlı ömür 
ilkesinde, amorti edilebilir bir duran 
varlığın ya da amorti edilebilir bir grup 
benzer varlığın yararlı ömrü, amortisman 
ayırma süresi için esas alınmaktadır. Vergi 
mevzuatı, canlı varlık ve bitkilere ilişkin 333 
ve 339 nolu VUK Genel Tebliği’nde 7’inci 
başlıkta tarım işletmelerinde kullanılacak 
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 
faydalı ömürleri ve amortisman oranlarını 
belirlemiş ve listeler halinde yayınlamıştır 
fakat muhasebe standartları bu işi işletmeye 
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213 CANLI KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR

214 KÜMES HAYVANLARI

216 DİĞER CANLI VARLIKLAR

217 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE 

DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  KARŞILIĞI (-)

219 YAPILMAKTA OLAN CANLI 

VARLIK YATIRIMLARI

TMS 41’e göre canlı varlıkların 
aktifleştirilmesi ve değerlendirilmesine 
ilişkin muhasebe işlemlerini önerilen 
hesapları da dikkate alarak aşağıdaki gibi 
örneklendirebiliriz.

Örnek: X tarım işletmesi 03.05.2008 
tarihinde mandıracılık faaliyetinde 
bulunmak üzere düve satın almıştır. 
İşletmenin yapmış olduğu işlemler sırasıyla 
aşağıdaki gibidir. 

i- 03.05.2008 tarihinde 100 adet düve 
toplam 200.000 TL nakit olarak satın 
alınmıştır (bu bedelin düveler için 
gerçeğe uygun değer olarak kabul 
edilmiştir).

ii- 31.12.2008 tarihine kadar düveler için 
40.000 TL direkt hammadde ve malzeme, 
direkt işçilik ve genel üretim giderine 
katlanılmıştır. 31.12.2008 tarihinde 
düvelerin gerçeğe uygun değeri 270.000 
TL olduğu tespit edilmiştir.

önerilmiştir. Ayrıca canlı varlıklardaki değer 
değişikliklerinin muhasebeleştirilmesi 
içinde 606 CANLI VARLIK DEĞERLEME 
FARKLARI hesabının kullanılması 
önerilmiştir. Önerilen bu hesap gruplarında 
yer verilen dönen varlık ve duran varlık 
hesapları şöyledir (Akdoğan, 2007; 46): 

16 CANLI VARLIKLAR (BİYOLOJİK 
VARLIKLAR)

160 TARLA BİTKİLERİ

161 BAHÇE BİTKİLERİ

162 CANLI KÜMES HAYVANLARI

163 CANLI SU HAYVANLARI

164 CANLI BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR

165 CANLI KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR

168 DİĞER CANLI VARLIKLAR

169 CANLI VARLIKLAR DEĞER

DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

21 CANLI VARLIKLAR (BİYOLOJİK 
VARLIKLAR)

210 MEYVE AĞAÇLARI

211 MEYVE VERMEYEN AĞAÇLAR

212 CANLI BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR
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ii-31.12.2008 tarihinde yapılması gereken 
yevmiye kaydı;

iii- 01.01.2008 ile 31.12.2009 tarihleri 
arasında düveler için 50.000 TL direkt 
hammadde ve malzeme, direkt işçilik 
ve genel üretim giderine katlanılmıştır. 
31.12.2009 tarihinde düvelerin gerçeğe 
uygun değeri 360.000 TL olarak 
hesaplanmış olup, bu tarihten itibaren 
düvelerin olgunlaştığı (süt vermeye 
başladığı) kabul edilmiştir. 

iv- İzleyen değerleme döneminde, 
31.12.2010 tarihine kadar 65.000 TL 
daha maliyete katlanılmıştır. Bu tarih 
itibariyle ineklerden elde edilen sütlerin 
gerçeğe uygun değeri 80.000 TL’dir 
ve ineklerin gerçeğe uygun değeri ise, 
335.000 TL olarak hesaplanmıştır

X tarım işletmesinin; inekleri satın 
alma anında, 31.12.2008, 31.12.2009 
ve 31.12.2010 tarihlerinde TMS 41 
kapsamında daha önceki konularda 
önerdiğimiz hesapları kullanarak aşağıdaki 
gibi muhasebeleştirilir.

i-03.05.2008 tarihinde yapılması gereken 
yevmiye kaydı;
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iv-31.12.2010 tarihinde yapılması gereken 
yevmiye kaydı;

iii-31.12.2009 tarihinde yapılması 
gereken yevmiye kaydı;
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gereği yer almaktadır. Türkiye’de tüm 
TMS’nda olduğu gibi TMS 41’de de 
yer alan düzenlemelerin ve değerleme 
ölçülerinin VUK’nda yer almaması 
UMS’na uyum sürecini güçleştirmektedir. 
Bundan dolayı, TMS 41’in uygulanabilir 
olması için VUK’nda gerekli revizyonların 
yapılmasının zorunlu olduğu görülmektedir 
(Arzoza, 2006; 145).

TMS ile VUK’nda, canlı varlıklarla 
ilgili yaklaşım ve düzenlemeleri Tablo 2 
aracılığıyla karşılaştırmak mümkündür. 

4. VUK İLE TMS 41 AÇISINDAN CANLI 
VARLIKLARA İLİŞKİN AMOR-
TİSMANA AİT YAKLAŞIMLARIN 
KARŞILAŞTIRILMASI

UMS’na uyumlu olarak hazırlanan TMS 
41’de yer alan düzenlemeler VUK’nun ilgili 
maddeleri ile uyumlu değildir. TMS 41’de 
yer alan “gerçeğe uygun değer” kavramı 
VUK’nda yer almamaktadır. Ayrıca TMS 
41’de canlı varlıkların amorti edilmek 
yerine her bilanço tarihinde gerçeğe 
uygun değeri ile yeniden ölçülmeleri 

TMS 41’de Yer Alan 
Düzenlemeler

Türk Vergi Mevzuatında Yer 
Alan Düzenlemeler

Amortisman Ayrılma Durumu Ayrılıyor Ayrılıyor

Amortisman Tabi Varlıkların 
İsimlerinin Sunuluşu

Ayrıntılı Bir Şekilde 
Belirtilmemiştir

Ayrıntılı Bir Şekilde 
Belirtilmiştir

Amortisman Yaklaşımları Değerleme Yaklaşımı Dağıtım Yaklaşımı

Amortismana Tabi Değer Gerçeğe Uygun Değer Maliyet Bedeli

Amortisman Hesaplama 
Yöntemleri Değer Tespit Yöntemi Normal veya Azalan Bakiyeler 

Yöntemi

Amortisman Kayıt Yöntemi Direkt Yöntem Direkt veya Endirekt Yöntem

Tablo 2: TMS 41 ve Türk Vergi Mevzuatı’nda, Tarımsal Faaliyetlerle 
İlgili Yaklaşımların Karşılaştırılması

Kaynak: S. Hüseyin TOKAY ve Ali DERAN, Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesinde Türk Vergi Mevzuatı 
ile Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Getirilen Düzenlemelerin Karşılaştırılması-II, Yaklaşım Dergisi, Şubat 
2006, Sayı: 158, s. 22.
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Tabloda görüldüğü gibi, canlı varlıklara 
ilişkin amortisman ile ilgili olan TMS 41 ve 
VUK’ndaki uygulamalar arasında önemli 
farklılıklar bulunmaktadır.

 

5. SONUÇ

Amortisman, duran varlığın zamanla 
yıpranması ve eskimesi sonucu değerinde 
azalma olması ve bu yıpranma ve 
eskimenin varlığın değerinden sistematik 
bir şekilde düşünülmesi işlemidir. Genel 
anlamda amortisman konusu, canlı varlıklar 
açısından muhasebe süreci içerisinde önemli 
bir konuma sahiptir. Çünkü canlı varlıklar, 
doğma, büyüme, olgunlaşma ve ölme 
özelliğine sahip olduklarından değerlerinin 
de bu özelliklerinden dolayı artmasına veya 
azalmasına yol açmaktadır. 

TMS 41 ile Türk Vergi Mevzuatında canlı 
varlıkların değerleme ve muhasebeleştirilme 
ilkelerinin farklı olması ve THP’ndaki 
hesapların canlı varlıkların ilk kez 
kaydında ve değerleme dönemlerinde 
canlı varlıklardaki değer değişikliklerini 
kaydetmede yetersiz kalması canlı 
varlıkların muhasebeleştirilmesini daha da 
zorlaştırmaktadır. 

VUK canlı varlıkların amortismanlarının 
maliyet bedeli üzerinden 5 yılda (%20 oranı 
ile) amortismana tabi tutulmasını hükme 
bağlamıştır. TMS 41’de ise amortisman 
gerçeğe uygun değer farkı olarak kabul 
edilmektedir. Amortisman süresi ve oranı 
ise işletmeye bırakılmıştır. 

VUK’nda canlı varlıklar için benimsenen 
yöntem ile duran varlıklar için benimsenen 
yöntem aynıdır. TMS 41 ise, canlı varlıkların 
amortismanında farklı bir amortisman 
yöntemi benimsenmiştir. 

Canlı varlıklar, elde tutulduğu sürede 
değişime uğrama özelliğine sahip olması 
nedeniyle diğer dönen ve duran varlıklardan 
ayrılır. Canlı varlıklar kullanım amaçlarına 
göre sınıflandırılmalıdır. Bundan dolayı 
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı’nın 
uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla 
THP’nda canlı varlıklarda özel birer ayrı 
hesap grubu oluşturulması gerekmektedir. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA 
STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASI

(SWOT ANALİZİ)

Funda KOÇAK1,  Semiyha Dolaşır TUNCEL2, Fehmi TUNCEL3

Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara

Özet: Stratejik yönetim, örgütlerin kendilerini daha kolay yenileyebilmeleri ve ortaya çıkan hızlı 
değişmelerle mücadele edebilmeleri için geliştirilmiş bir yönetim biçimi olarak örgütlere diriklik 
kazandırmaktadır. Stratejik yönetim araçlarından bir tanesi de SWOT analizidir. Bu çalışma İngilizce 
“strength” (güçlü yönler), “weakness” (zayıf yönler), “opportunity” (fırsatlar) ve “threat” (tehdit ve 
tehlike) kelimelerinin baş harflerinden oluşan SWOT analizi yöntemiyle ülkemizdeki Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokullarının/Bölümlerin iç ve dış durum analizini yapmayı amaçlamaktadır. Bu 
amaçla Türkiye genelinde tüm yüksekokul müdürlerine öncelikle elektronik ortamda ulaşılmış ancak 
iki yüksekokuldan cevap gelmiştir. Daha sonra araştırmacılar tarafından ulaşılabilen yüksekokullara 
bizzat ulaşılmış ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının/Bölümlerinin güçlü- zayıf yönleri ile 
bu bölümlerin sahip olduğu/olacağı fırsatlar ve muhtemel tehditleri maddeler halinde yazmaları 
istenmiştir. Elde edilen görüşler araştırmacılar tarafından bu dört başlık altında (güçlü yönler, zayıf 
yönler, fırsatlar ve tehditler) derlenmiş ve yüksekokullara/bölümlere ilişkin iç ve dış durum analizi 
yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Bölümleri’nin 
zayıf yönlerinin ve buna bağlı tehditlerin varlığıyla birlikte, toplumda spor bilincinin artması, “kitle 
sporu” ve “sağlık için spor” anlayışlarının hızla toplumda yaygınlaşması spor bilimleri açısından 
son derece önemli fırsat olarak görülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, stratejik yönetim,  SWOT analizi

STRATEGIC MANAGEMENT APLICATION IN PHYSICAL 
EDUCATION AND SPORT SCHOOLS 

(SWOT ANALYSIS)

Abstract: Strategic management, keeps the organizastions fit and alive by contributing to them in 
renewing themselves and by helping to them in struggling with new and fast changes. One of the 
strategic management tools is SWOT analysis. The purpose of the this study is to investigate the 
inside and outside status of physical education and sports schools and departments by utilizing swot 
analysis metod which made up of English “strength”, “weakness”, “opportunity” and  “threat”. 
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With this purpose, all the school directors were  reached through e-mail in Turkey but only two of 
them responded to it. Afterwards, the investigators personally reached to as many schools as they 
can and asked their managers to write their school/department’s strength, weakness, opportunities 
and  possible threats. Their responses were classfied under these four headings (strength, weakness, 
opportunities and threats) and inside and outside status were analysed. As a result of these evaluations, 
it was determined that physical education and sport schools and departments had weaknesss and 
threats related with weakness but in the mean time “sport for all” and “exercise for health” concepts 
have emerged in society and these are excellent opportunities for sport sciences.

Key Words: School of Physical Education and sports, strategic management, SWOT analysis

içinde iktisadi alanda yer almaya başlamıştır. 
Kelime itibariyle sevk etme, yöneltme, 
gönderme, götürme ve gütme anlamına 
gelen stratejiyi, Chandler “işletmede uzun 
dönemli amaç ve hedefleri belirleme ve 
amaçları gerçekleştirebilmek için ihtiyaç 
duyulan kaynakları tahsis ederek uygun 
faaliyet programlarını hazırlama“ olarak 
tanımlamıştır. 

Anthony ise stratejiyi, “işletme amaçları 
ve amaçlardaki değişiklikler, bunların 
değiştirilmesinde kullanılacak kaynaklar, 
bu kaynakların özelliklerinin belirlenmesi, 
dağıtımı ve kullanılması ile  ilgili  
politikalar  konusunda karar verme” olarak 
tanımlamıştır. Tilles ise stratejiyi kısa ve öz 
olarak “bir işletmenin belli başlı politika ve 
amaçlarının bir bütünü” olarak tanımlamıştır 
(4).

Hızlı ve sürekli değişim gösteren çevre 
içerisinde örgütlerin başarısızlıklarının 
önemli sebeplerinden birisi de strateji 
yokluğudur. Belirsizlik ortamında uygun 
stratejilerin etkili kullanımı olmadığı zaman 
başarısızlık kaçınılmazdır. Dinçer (1997), 
(4) stratejinin veya strateji belirleme 
sürecinin işletmeye sağlayacağı faydaları;

GİRİŞ

Toplumsal değişimin çok hızlı olması nedeni 
ile günümüzdeki örgütlerin yaşayabilmesi 
için kendilerini çevredeki değişmelere 
uyabilecek biçimde sürekli yenilemeleri 
gerekir. Bu değişmeler karşısında 
kendilerini yenileyip uyum sağlayamayan 
örgütler varlıklarını yitirirler (1). Toplumsal 
dokunun bir parçası olan eğitim sisteminin 
de toplumu oluşturan ekonomik, politik 
ve kültürel toplumsal sistemler ile olan 
ilişkilerini sürdürebilmeleri için kendini 
yenilemesi gerekmektedir (7). Eğitim 
sisteminin bir parçası olan spor örgütleri 
de toplumsal sistemler ile olan ilişkilerini 
sürdürebilmek için kendilerini yenilemek 
zorundadır. Bu noktada stratejik yönetim, 
örgütlerin kendilerini daha kolay 
yenileyebilmeleri ve ortaya çıkan hızlı 
değişmelerle mücadele edebilmeleri için 
geliştirilmiş bir yönetim biçimi olarak 
örgütlere diriklik kazandırmaktadır.

Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri 
bir kavram olarak kullanılmıştır. Buna 
göre strateji, bir savaşta sonuca gitmek 
için taraflardan birinin silahlı kuvvetlerini 
yerleştirmesi sanatı ve bilimidir. Bu kavram 
20. yüzyılın ilk yarısında sosyal bilimler 
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bu karmaşık ve değişken çevrenin içinde 
gelecek ile ilgili kararlarını nasıl alacakları 
önemli bir sorundur. Bu değişim içerisinde 
uygulanacak sürecin adı 1980’li yıllardan 
itibaren yönetim literatürüne giren stratejik 
yönetimdir (3,5). Stratejik yönetim 
örgütlerin amaç ve misyonlarını tanımlayan 
kararların alınmasını, kaynakların bu 
amaçlar doğrultusunda etkin kullanımlarını 
belirleyen ve değişken çevre içinde örgütleri 
etkili kılmayı amaçlayan bir süreçtir (3). 
Örgütlerde stratejik yönetim süreci, örgüt 
stratejisinin tanımlanması, geliştirilmesi, 
uygulanması ve değerlendirilmesi boyut-
larını kapsamaktadır. Tüm stratejik 
yönetim süreçleri birbirlerine bağımlıdır ve 
birbirlerinden ayrı olarak düşünülemezler. 
Stratejik yönetim ve örgüt başarısı arasındaki 
ilişkiyi analiz etmek için farklı zaman 
dilimlerinde farklı araştırma metotları ile 
farklı çevrelerde yapılmış birçok araştırma 
vardır (3).

Bu ilişkiyi araştıran en eski ve kapsamlı 
olan bir araştırma ilaç, kimya, gıda, makine, 
yağ ve çelik endüstrilerinde yapılmıştır. 
Çalışma kapsamına alınan fabrikalar iki 
gruba ayrılarak karşılaştırılmıştır. En az 
gelecek üç yıllık amaçlarını belirleyen 
ve bunlara ulaşmak için özel projeler 
hazırlanmış olan fabrikalar resmi stratejik 
yönetim sistemine sahip (formal strategic 
management system) olanlar bir grup, bu 
gerekliliklere sahip olmayanlar ise karşı grup 
(informal strategic management system) 
olarak incelenmişlerdir. Gruplardaki 
fabrikaların performansları satış bedeli, 
stok bedeli, kişi başına düşen gelir, sermaye 
dönüşümü ve eşitlik dönüşümü açısından 
karşılaştırılmıştır. Sonuçta, resmi, stratejik 
yönetim sistemine sahip olan fabrikaların, 
kişi başına düşen gelir, sermaye dönüşümü 

(a) çevreyi değerlendirme ve geleceği 
tahmin etme,

(b) işletmeye kendi kendini değerlendirme, 
(c) işletme içinde bir bütün olarak ortak 
amaca yönelme ve tutarlılık sağlama, 
(d) faaliyetleri belirli bir mecraya sevk 
ederek, planlar için çerçeve oluşturma, 
(e) işletmenin kararlarının ve projelerinin 
kalitesini yükseltme olarak belirtmiştir

Yönetsel anlamda strateji yenilgiyi, 
ilerlemeyi, işletmenin çevreye uyumunu 
veya çevre ile karşılıklı uyum içinde 
olmasını sağlayarak oluşan değişiklikleri 
kontrol altına alan yönetsel bir araçtır ve 
yönetsel stratejinin özellikleri şunlardır 
(5):strateji bir analiz etme sanatıdır,

strateji amaçlara bağlı bir unsurdur,

strateji işletmenin çevresiyle etkileşimsel 
ilişkilerini düzenler,

- strateji uzak geleceğe bağlı bir düzeni 
ilgilendirir,

-  strateji işletmenin bütün finansal ve 
beşeri kaynaklarını uyuşum içinde 
yöneten, faaliyete geçiren bir unsurdur,

-strateji karmaşık ve dinamik bir çevrede 
işletmenin faaliyet sahalarını belirler,

- strateji karmaşık ve dinamik 
bir organizasyonda çalışanları 
cesaretlendirme ve harekete geçirme 
aracıdır.

Çevredeki, toplumdaki ve teknolojideki 
hızlı değişmeler, uluslararası çaptaki 
işletmelerin artması, doğal kaynakların 
azalması örgütleri karmaşık ve değişken 
bir çevrenin içine sürüklemiştir. Örgütlerin 
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“ opportunity” (fırsatlar) ve “ threat” (tehdit 
ve tehlike) kelimelerinin baş harflerinden 
oluşan SWOT analizi örgütlerde iç ve 
dış durum analizi yapılması anlamına 
gelmektedir. İlk önce örgütlerin güçlü ve 
zayıf yönlerini belirlemek için iç durum 
analizi, daha sonra örgütün diğer kurumlar 
arasındaki durumu ve konumdaki fırsat ve 
tehditleri belirlemek amacıyla dış durum 
analizi yapılmaktadır. Stratejik yönetimin 
en önemli araçlarından birisi olan SWOT 
analizi ile eğitim kurumlarının iç ve dış 
çevresi değerlendirilerek kurumun mevcut 
durumu saptanmaktadır. Aynı zamanda 
SWOT analizi kurumun gelecekteki 
durumunun tahmin edilmesinde yardımcı 
olmaktadır. Araştırma nitel bir çalışmadır. 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/
Bölümü müdürü/müdür yardımcısı/bölüm 
başkanlarının görüşlerine içerik analizi 
yapılmıştır. Çalışmada yüksekokullardan/
bölümlerden Beden Eğitimi ve Spor 
Bölümlerinin güçlü- zayıf yönleri ile bu 
bölümlerin sahip olduğu/olacağı fırsatlar 
ile muhtemel tehditleri maddeler halinde 
yazmaları istenmiştir. Elde edilen görüşler 
araştırmacılar tarafından bu dört başlık 
altında (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar 
ve tehditler) derlenmiş ve bölümlere 
ilişkin iç ve dış durum analizi yapılmaya 
çalışılmıştır.

BULGULAR

Araştırmaya katılan yüksekokul/
bölümlerden* elde edilen veriler ışığında 
aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

*Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz 
Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi 

ve eşitlik dönüşümü açısından diğerlerine 
oranla daha yüksek performans sağladıkları 
saptanmıştır. Resmi stratejik yönetim 
sistemine sahip olan fabrikaların satış ve 
stok bedellerinin diğerlerinden yüksek 
olmasına rağmen, bu sistemin dışında 
kalan fabrikalardan önemli oranda 
etkilenmelerinden dolayı bu iki ölçüt (satış, 
stok bedeli) açısından önemli bir gelişim 
sağlamamıştır. Ayrıca resmi stratejik 
yönetim sistemine katılan fabrikaların 
gelirlerinde önceki yıllara oranla önemli 
artışlar saptanmıştır. Büyük bankaların 
finansal performansları karşılaştırıldığında 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Diğer bir 
deyişle, banka sektöründe de resmi stratejik 
yönetim sistemine sahip olan bankalar, 
diğer bankaları gerilerde bırakmıştır (3)

Stratejik yönetim araçlarından bazıları 
“SWOT Analizi, “Vizyon-Misyon 
Geliştirme” ve ortak fikir üretmeye yönelik 
“Arama Konferansları” dır. Bu araçlar 
stratejik yönetim uygulamasında örgütlere 
yol göstermektedir. Bu araştırma da SWOT 
analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM

Ülkemizdeki Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokullarının/Bölümlerinin bugün ve 
gelecekte sahip olduğu/olacağı güçlü, zayıf 
yönleri ve fırsatlar ile bu bölümlerin karşı 
karşıya kaldıkları/kalacakları tehditlerin 
belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmaya 
10* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/
Bölümü müdürü/müdür yardımcısı/bölüm 
başkanı katılmıştır. Veri toplama aracı 
olarak stratejik yönetim araçlarından SWOT 
analizi uygulanmış. İngilizce “ strength” 
(güçlü yönler), “weakness” (zayıf yönler), 
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•		 Etik değerlerin gün geçtikçe önem 
kazanması

•		 Bilimsel etkinliklere katılımın artması 
(kongre, konferans, sempozyum, panel 
vb.) 

•		 Topluma dönük projelerde spor 
bilimlerinden yararlanılması 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/
Bölümleri’nin Sahip Olduğu/Olacağı 
Zayıf Yönleri (Weakness)

•		 Yüksekokul sayısının ve öğrenci 
sayısının fazlalığı dolayısıyla istihdam 
sorunu

•		 YÖK’ün spor okullarına öğrenci 
kabulündeki ölçütlerden kaynaklı 
öğrenci profilinin beklenen nitelikleri 
sağlamaması 

•		 Milli sporcuların derslere 
devamsızlığından kaynaklanan 
konsantrasyon sorunu

•		 Lisansüstü eğitim için başvuran öğrenci 
sayısının ve niteliğinin düşük olması 

•		 Yüksekokullar arasında koordinasyon 
sağlanamaması

•		 Spor bilimlerine toplumda gereken 
önemin verilmemesi 

•		 Özellikle uygulama ders alanlarının 
yetersiz olması

•		 Tesis, laboratuar ortamlarının ihtiyacı 
karşılamaması var olan çoğu tesislerin 
de yüksekokullara ait olmaması 

•		 Bütçe eksikliği

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla 
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi,  Selçuk 
Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/
Bölümleri’nin Sahip Olduğu/Olacağı 
Güçlü Yönleri (Strenght)

Spor bilimleri alanında gerçekleştirilen 
yayın sayılarındaki artış 

• İndeksli dergilerdeki yayın sayısında ve 
niteliğinde artış

•		 GSGM tarafından yürütülen kurslarda 
öğretim elemanlarının kullanılması

•		 Öğretim elemanlarının TMOK, GSGM, 
spor federasyonları vb. gibi kuruluşlarda 
görev almaları

•		 Ulusal kurumlarla sürdürülen güçlü 
işbirliği

•		 Tesisleşmenin ve spor yapma 
olanaklarının gün geçtikçe artması 

•		 Kütüphane, internet ve veri tabanlarına 
ulaşımdaki kolaylıklar

•		 Bilimsel araştırma projelerine verilen 
desteklerin artırılması

• Uluslararası kurum ve kuruluşlarla 
bağlantılar

•		 Disiplinler arası işbirliği

•		 Teknik, teknolojik alt yapının ilerleyeme 
başlaması ve laboratuar olanaklarını 
geliştirilmesi

•		 Modern ve çağdaş eğitim ortamı ve yeni 
yönelimlere açılımlar
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/
Bölümleri’nin Sahip Olduğu/Olacağı 
Fırsatlar (Opportunities) 

•		 Toplumda kısmen spor ve sağlığın 
öneminin anlaşılıyor olması (sağlıklı 
yaşam, spor bilinci vb.)

•		 Spor ve rekreasyon bilincinin toplumda 
gelişiyor olması

•		 Medyanın spora olan ilgisinin artması

•		 Performans ve spor bilimleri ilişkisinin 
gelişiyor olması

•		 Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında 
Erasmus, Sokrates ve gençlik programları 
gibi olanakların her geçen gün artması

•		 Bilimsel etkinliklere katılımı özendirici 
düzenlemelerin yapılması (en iyi sözel 
bildiri ödülü, en iyi poster bildiri ödülü, 
genç araştırmacı ödülü)

•		 Üniversitelerin ve TÜBİTAK’ın 
araştırma projelerine verdiği desteğin 
artması

•		 Özel sektörde çalışma olanakları 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/
Bölümleri’nin Karşı Karşıya Kaldığı/
Kalacağı Tehditler (Threats) 

•		 YÖK’ün spor bilimlerini temel alan 
saymaması

•		 Çok sayıda yüksekokulun kriter 
belirlenmeden açılması 

•		 YÖK’ün Yüksek Öğretim Yasası’ndaki 

•		 İdari personel ve hizmetli personel 
sayısında ve niteliğinde yetersizlikler

•		 Sporla ilgili birimlerde çalışanların görev 
tanımının yapılmaması

•		 Nitelikli öğretim elemanı sayısının 
eksikliği

•		 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci 
sayısının fazlalı*Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, 

•		 Bazı bölüm mezunlarının (rekreasyon) 
özlük haklarının ilgili kurumlarca 
tanımlanmaması 

•		 Öğrenci ve öğretim elemanlarında 
yabancı dil eğitiminin eksikliği 

•		 Üniversite yönetimleri içinde 
BESYO’lara gereken önemin 
verilmemesi

•		 Üniversite spor kulübü bünyesinde 
yüksekokulların yeterince aktif rol 
alamaması

•		 Öğretim elemanlarının düşük gelir 
seviyesine sahip olması, 

•		 Öğreti elemanlarının eğitim 
gereksinimlerinin izlenmemesi, 
dolayısıyla yetersiz teknik donanıma 
sahip olması

•		 Takım ruhu eksikliği
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Örgütlerde kullanılan en önemli stratejik 
yönetim aracı da SWOT analizidir. Bu 
çalışmada SWOT analizi yapılarak, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Bölümleri’nin 
iç-dış durum analizi yapılmaya çalışılmıştır. 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/
Bölümleri’nin güçlü yanlarına karşılık 
bazı zayıf yönleri, fırsatlarına karşılıkta 
bazı tehdit unsurları bulunmaktadır. 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/
Bölümleri’nin en zayıf yönü yüksekokul 
sayısının ve öğrenci sayısının fazlalığından 
kaynaklanan istihdam sorunudur. Bunun 
yanı sıra YÖK’ün spor okullarına öğrenci 
kabulündeki ölçütlerden kaynaklı öğrenci 
profilinin beklenen nitelikleri sağlamaması 
ve yüksekokulların fiziksel yetersizlikleri 
de bir an önce düzeltilmesi gereken zayıf 
yönlerdir. Ayrıca YÖK’ün spor bilimlerini 
temel alan saymaması ve çok sayıda 
yüksekokulun kriter belirlenmeden açılması 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/
Bölümleri için en büyük tehdit unsurlarıdır. 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/
Bölümleri’nin bu zayıf yönlerine 
rağmen sahip olduğu/olacağı fırsatları da 
bulunmaktadır. Son zamanlarda bilimsel 
yayın ve etkinlik (kongre, sempozyum, 
panel vb.) sayılarında hızlı bir artışın olması, 
özellikle indeksli yayın sayılarındaki 
yükselme, ulusal kuruluşlarda (TMOK, 
GSGM, spor federasyonları vb.) spor 
eğitimi almış bireylerin istihdamındaki artış 
spor bilimleri alanını güçlendirmektedir. 
Bununla birlikte toplumda her geçen gün 
spor ve sağlığın öneminin anlaşılıyor 
olması, son zamanlarda spor ve rekreasyon 
bilincinin toplumda gelişiyor olması, 
diğer bir ifadeyle, “kitle sporu” ve “sağlık 
için spor” anlayışlarının hızla toplumda 
yaygınlaşması spor bilimleri açısından 
son derece önemli fırsatlardır. Bugünün 

değişiklik girişimleri ve spor 
yüksekokulları ile ilgili belirsizlik 

•		 Bütçe ve kadro dağılımındaki kısıtlamalar

•		 Öğretim elemanlarının düşük gelir 
seviyesine sahip olması, buna bağlı olarak 
nitelikli mezunların akademisyenliği 
tercih etmemesi 

•		 Nitelikli mezunların akademisyenliği 
tercih etmemesi nedeniyle lisansüstü 
programlara istenilen sayı ve nitelikte 
başvurunun olmaması, 

•		 GSGM’nin istihdam politikalarında 
spor yüksekokulu mezunlarına öncelik 
tanımaması

•		 Türkiye’nin bölgesel gelişmişlik 
farklılıklarının yüksekokullara olumsuz 
yansımaları

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Günümüzde örgütlerde temel amaç, 
topluma yararlı hizmeti etkin ve verimli 
şekilde sunacak strateji ve yöntemlerinin 
geliştirilmesi böylelikle örgütün hedef ve 
amaçlarına ulaştırılmasıdır. Bu süreç hızla 
değişen dünyada örgütlerin varlıklarını 
sürdürebilmesi için uzun dönemli vizyona 
sahip olmaları ve gerekli stratejilerin 
uygulamaya konmasıyla başarıya ulaşabilir. 
Bu noktada Nut ve Backoff (1992) tarafından 
söylenen şu söz stratejinin önemini ortaya 
koymaktadır; “strateji; stratejik harekete 
rehberlik edecek planları, manevraları, 
modelleri, pozisyonları ve perspektifleri 
geliştirerek, bir örgüt için bir odak noktası, 
uyum ve ahenk ile amaç yaratmak için 
kullanılır” (6).
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koşullarında mezun sayısındaki fazlalık bir 
zayıf yön, nitelik açısından da tehdit olarak 
görülürken, toplumda spor bilimlerine 
verilen önem arttıkça spor eğitimi almış 
nitelikli bireylere olan ihtiyaç da artış 
gösterecektir. Bu durum 22-23 Ekim 2009 
tarihleri ararsında düzenlenen Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’nın 
Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı 
(2)’nda da belirtilen, gelişimini 
tamamlayan BESYO’ların Spor Bilimleri 
Fakültelerine dönüşmesi ile üniversitelerin 
“bölüm açma” ve “kontenjan” kriterlerinin 
belirlenmesini sağlayabilecektir. Ayrıca 
bu yapısal değişiklik doçentlik alanlarının 
spor bilimlerinin ve çağın gereksinimlerine 
uygun hale getirilmesinde etken 
olabilecektir. 

Sonuç olarak araştırmada kapsamında 
gerçekleştirilen SWOT analizi ile elde 
edilen veriler ışığında;

•	 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının 
“Spor Bilimleri Fakültelerine” 
dönüşmesi,

•	 Doçentlik alanlarının ve doçentlik 
koşullarının spor bilimlerinin ve çağın 
gereksinimlerine uygun hale getirilmesi,

•	 Öğretim elemanı ve öğrenci niteliklerinin 
artırılması,

•	 Mezunların istihdamı, 

•	 Tesisleşme, alanlarında stratejik planlara 
ihtiyaç duyulmaktadır.



93

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01 Jel Kodu: JEL  Z12

www.iibdergisi.com

KUR’AN AÇISINDAN FERASET 

Osman KABAKÇILI 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Kültürü Öğretmeni “Tevsir” 

Özet: Kur’an açısından feraset iki yönden değerlendirilir. Birincisi vehbî feraset. Manevi terakki sonucu kula 
Allah tarafından bağışlanan bir kavrama duygusudur. İkincisi tabii ferasettir. Herhangi bir alanda kazanılan tecrübe 
sonucu kişinin kazandığı anlama melekesidir. Manevi feraseti delil ile ispatlamak mümkün değildir. Ancak tabii 
ferasetin deliller ile ispatlanması mümkündür. Çünkü tabii ferasette karineden hareket edilerek sonuca ulaşılır.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, feraset, anlama, sezmek, tasavvuf,

FERASET IN TERMS OF QURAN 

Absrtac: In terms of Quran, feraset evaluated in two ways. First one is innate feraset, which is given to mankind 
by the God, after gaining the spiritual progress. Second one is, natural feraset, which was gained as a result of 
experience gained in any field is the ability to understand. It is imposible to prove the spiritual feraset. But it is 
possible to prove natural feraset. Because conclusion is reached by moving presemtion, in natural feraset.

 Key Words:  Quran, sagacity, understand, verbal, sufism,

1. GİRİŞ

Feraset,1 lügatte sezmek, hissetmek, 
anlayış, seziş anlamına gelir. (İbn Manzur, 
1955: VI, 160; Asım Efendi 1305:  II, 978) 
Tasavvufta ise gaybı görmek, yakînen 
keşfetmek demektir. (el-Cürcanî 1300: 110) 
Feraset iki yönden değerlendirilmektedir. 1- 
Tabii feraset: Bazı karinelerle bazı hususları 
bilmektir ki; buna umumi feraset denir. 
2- İlahi lütuf olan feraset: Bu ise Allah’ın 
kalplere verdiği ilhamla bir şeyi bilmektir. 
(Herevî 1908: 21; Tahanevî 1963: II, 1123; 
Kelebazî, 1980:179)

1  Bu kelime aslında “firaset” şeklindedir. Ancak 
dilimizde “feraset” şeklinde kullanılması yaygın 
olduğundan bu şekliyle kullanmayı tercih ettik.

İbn Sina ise feraseti ahlâk ve bireyin 
yaratılışı arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim 
olarak değerlendirir. (Peker, 2000)

Kuşeyrî, Risale’de feraseti şöyle tarif eder: 
“Feraset, kalbe hücum eden ve orada zıttı 
olan şeyleri kovan bir hâtırdır.” (Kuşeyrî 
1978: 393) Yani, imanın kuvveti miktarınca 
müminlerde Allah tarafından zıtlarını 
yok etmek üzere kalbe atılan bir bilgidir. 
Kuşeyrî’ye göre iman bakımından kuvvetli 
olan feraset bakımından da kuvvetlidir. 
(Kuşeyrî  1978: 393)

Feraset kavramı vicdan kavramı ile de 
ilişkilidir. İyi ve güzel olanı özünde 
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Elmalı 1936: II, 197; İbn Kesir 1984: I, 439; 
Bursevî 2002: I, 418)

   “Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz 
kendisine hikmet verilene büyük bir hayır 
da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden 
başkası öğüt alıp-düşünmez.” (Bakara, 
2/269; Bkz. Kurtubî,  trs.: III, 330)

“Sana Kitabı indiren O’dur. O’ndan, 
Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler 
muhkem’dir; diğerleri ise müteşabihtir. 
Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne 
çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak 
için ondan müteşabih olanına uyarlar. 
Oysa onun tevilini Allah’tan başkası 
bilmez. İlimde derinleşenler ise: “Biz ona 
inandık, tümü Rabbimizin katındandır” 
derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası 
öğüt alıp-düşünmez.”(Âli İmran, 3/7; Bkz. 
Elmalı 1936: II, 414; Bursevi 2002: I, 503; 
Âlûsî, trs.: III, 135)

“Elbette bunda ‘derin bir kavrayışa sahip 
olanlar’ için gerçekten ayetler vardır.” 
(Hıcr, 15/75; Alusî trs.:VIII, 110; Suyûtî,  
trs.:  IV, 103)

 “Hani Musa ailesine: “Şüphesiz ben bir 
ateş gördüm” demişti. “Size ondan ya 
bir haber veya ısınmanız için bir kor ateş 
getireceğim” (Neml, 27/7; Âlusî trs.: XI, 
278)

 Bu âyetlerde feraset kavramı geçmemesine 
rağmen insanın farklı bir anlayış boyutuna 
vurgu yapılmaktadır. Bu açıdan bu ayetler 
feraset açısından yorumlanabilir. Şüphesiz 
feraset açısından yorumlanan ayetler sadece 

benimsemeye yatkın bir biçimde yaratılmış 
olan insan, ilahî hitabın muhatabı olmaya 
layık görülmüş seçkin bir varlıktır. İnsanın 
varlığına özel bir anlam katan ve onu diğer 
yaratılmışlardan farklı kılan en önemli 
özelliklerden birisi hiç kuşkusuz onun vicdan 
sahibi olmasıdır. Cenab-ı Hakk’ın insanın 
benliğine yerleştirdiği manevi bir yeti olan 
vicdan, kişiye düşünce ve davranışlarında 
sağduyuyu telkin eden ve onu her zaman 
doğruya yönlendiren bir melekedir. 
Aynı zamanda vicdan, Allah Resûlü’nün 
“İyilik, güzel bir ahlaka sahip olmandır. 
Günah ise içini tırmalayan ve insanların 
bilmelerini istemediğin şeydir.” (Tirmizî 
1938. Zühd, 52) hadisinin de ifade ettiği gibi, 
kötülükler karşısında âdeta kalkan vazifesi 
gören bir iç dinamiktir. Bu dinamiğin bir 
tarafında müminin feraseti, diğer tarafında 
kaynağını Allah sevgisi ve bilincinden alan 
samimi düşünce ve eylemler bulunmaktadır. 
(Bardakoğlu 2009:4)

Feraset kelimesi Kuran’da geçmez; ancak 
ileri görüşlülük, olayların neticesi hakkında 
isâbetli tahminde bulunmak, neticeyi 
görmek, olayların arka planını okumak 
anlamlarına gelecek şekilde yorumlanmaya 
uygun olarak bir hadiste (Tirmizi 1938: 
Tefsiru’l-Kur’an, 6.)  kullanılmıştır. Ayrıca 
Kur’an kıssalarındaki birçok olayın ferasetin 
bu anlamı doğrultusunda yorumlanması 
mümkündür. Kur’an’da tabii ferasete 
örnekler olduğu gibi vehbî ferasetin mümkün 
olduğuna dair âyetler bulunmaktadır. Şu 
âyetler feraset açısından değerlendirilebilir: 
“İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar 
ki akıl erdiresiniz.” (Bakara, 2/242; Bkz 
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içte hakkı hak olmayandan, iyiyi kötüden, 
temizi çirkeften ayırır, sizi fenalardan 
ayıklayıp seçer. (Elmalı 1936: IV 399; Bkz 
Kurtubî: VII, 396)

Kişi manevi ferasete sahip olabilmesi için ruh 
dünyasını manevi yönden zenginleştirmeli, 
manevi büyüklerin eserlerinden beslenmeli, 
geniş bir kültüre sahip olmalıdır. Çünkü 
sürekli okumak, manevi halleri yaşamak 
insanın ruh dünyasının zenginleşmesine 
katkı sağlar. Faaliyet gösterdiği alanda ona 
farklı bakış açıları sağlar.

Feraset bilge insanlara ve manevi önderlere 
has bir durumdur. Büyük şair ve düşünürler 
olaylara hem sezgi, hem feraset gözüyle 
bakar ve yorumlar.  Ancak bazı kişiler 
tabii feraset yönüyle sezgi sahibi olmasına 
rağmen vehbî feraset sahibi olmayabilir. 
Çünkü feraset manevi yönü olan bir 
hünerdir.  Allah vergisidir ve manevidir

Vehbî feraset, imandaki iç derinlik, 
yakîndeki enginlik ölçüsünde daha 
kuvvetli ve keskin bir hal alır. Hatta bazı 
hususi mazhariyetler sayesinde o, insan 
basîretinde Hak nazarının aynı tecellisi 
olarak zuhur eder ki, feraset etrafındaki 
müşahede ve söylenen sözler bunun çokça 
meydana geldiğini ve anlatılanların da 
mübalağa olmadığını gösterir. Kuşeyrî, 
feraset konusunu Risale’de bazı şeyhlerin 
ferasetlerinden örneklerle açıklamaktadır. 
(Kuşeyrî 1978: 391 vd.) Letâif’te ise bu tür 
örnekler vermez. 

Vehbî feraset sahibi her şeyde ve her zaman 
ferasetli olma zorunluluğunda değildir. 

yukarıda zikrettiklerimiz değildir. Konunun 
işlenişi esnasında görüleceği gibi daha 
birçok âyet ve Kur’an kıssası bu açıdan 
değerlendirilmektedir.

2. FERASETİN ÇEŞİTLERİ

A- Vehbî Feraset

Manevi havanın gücü çok farklıdır. Bunu 
anlamak da bir güç gerektirir. Bu durum 
sezgi, keşif ve feraset olarak zuhur eder. 
Bu gibi hallere sahip olmayan insanlar 
karmaşık olaylar ve durumlar karşısında 
olayları ve durumları çözmede zorlanırlar. 
Çünkü feraset vehbî yönüyle tasavvurda 
zenginlik, düşüncede tutarlılık, varlığın 
perde arkasına muttali olma ve basiretli 
davranmadır. Kulun kalbini kin, nefret, 
nifak ve ucup gibi manevi hastalıklardan 
temizleyip, iman, marifet, muhabbet ve 
aşk ile bezemesi sayesinde Allah’ın onun 
içine attığı bir nurdur. Buna mazhar olan 
fert duyuş ve sezişleriyle duygularında 
derinleşir. Böylece simaların arkasındaki 
gerçekleri görebilir. Bu konuya Kuran’daki 
şu ayet ışık tutar. “Ey iman edenler, 
eğer Allah’a karşı takva dairesi içinde 
bulunursanız, O size (açık-kapalı, hakkı 
batıldan, doğruyu eğriden, iyiyi kötüden, 
güzeli çirkinden temyiz ve tefrik edecek) 
bir kabiliyet bir ışık verir.” (Enfal, 8/29)

 Elmalı bu ayeti şöyle açıklar: Size ayıran bir 
özellik tahsis eder. Maddi ve manevi öyle bir 
ayırıp seçme yeteneği bahşeder ki “Allah’ın 
murdarı tertemizden ayırması için“ (Enfal, 
8/38)   ayet pasajının vurgusunca dışta ve 
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durum böyle olur. Haldeki durumlar kapanır. 
İfk hâdisesinde Peygamber’imizin ve Eyüp 
(a.s)’ün durumu da böyle oldu. Durum 
sıkıntı kaybolduktan sonra açıklanır. Zira 
durum sahibine açık olsa imtihan olmaz. 
(Kuşeyrî 1981: III, 240)

 “Ey Muhammed, eğer dileseydik onları 
sana gösterirdik, sen de onları yüzlerinden 
tanırdın. Sen onları konuşmalarından 
da tanırsın.” (Muhammed, 47/30) Âyeti 
vehbi ferasete ışık tutmaktadır. Bu ayet 
vehbî feraset açısından şöyle yorumlanır: 
Mümin feraset nuruyla, ârif tahkik nuruyla, 
muvahhit ise Allah’la bakar, ona bir şey 
örtülmez. (Kuşeyrî,  III, 414)

Feraset yolu ile elde edilen bilginin 
güvenilirliği konusunda tartışmalar 
olmuştur. Özellikle vehbî feraset ile 
bildirilen hususlarda karine bulunmaması 
sebebiyle kabulü daha güçtür. Kuşeyrî, 
feraset yolu ile bildirilen bilgiyi gaflet 
ehlinin kabullenmemesini Sebe sûresi 44. 
âyetin3 yorumunda eleştirmektedir. Ona 
göre vakte göre konuşan hakikat ehli bir şey 
söylediklerinde veya bir söz konuştuklarında 
kendilerinden delil getirmeleri istense 
buna imkânları yoktur. Çünkü feraset veya 
ilhamla konuşan kimse için sözlerine delil 
ikame etmek mümkün değildir. Bundan 
dolayı gaflet ehli onlara inanmaz. Onlardan 
bir şey duyduklarında onlara itiraz ederler 
ve helak olurlar. Uluların bu durumda 
yapacakları susmaktır, zaman onlara cevap 
verecektir. (Kuşeyrî, 1981: III, 187)

Aksine,  peygamberlerde olduğu gibi onlar 
için de feraset gözlerinin kapanması caizdir. 
Bizim Peygamber’imiz Hz. Ayşe’ye atılan 
iftira sırasında şöyle diyordu: Kuşeyrî, 1981: 
II, 278. “Eğer yaptıysan Allah’a tövbe et” 
(Buharî 1979: Şahadet, 15; Tirmizî, Tefsîru 
Süre, 24) İfk olayından bahseden Nur sûresi 
11. âyet de feraset açısından yorumlanır. 
Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: 
“Müminin ferasetinden sakının, mümin 
Allah’ın nuruyla bakar.” (Tirmizî, Tefsîru 
Sûre, 15) İslâm inancına göre, ferasette 
insanların en evlası peygamber (s.a.v.) dir. 
Ama feraset hükmüyle Hz Ayşe’nin ifk 
olayında hatadan uzak olduğu kendisine 
açığa çıkmaması sebebiyle, Hz. Ayşe’ye 
“Eğer yaptıysan tövbe et” demesinin 
sebebi imtihan (bela) vakitlerinde,  Allah’ın 
imtihanın tam olması için evliyanın feraset 
gözlerini kapatması şeklinde yorumlayanlar 
olmuştur. Hz. İbrahim (a.s.)’in de melekleri 
tanımayıp misafir sanarak dana eti ikram 
etmesi ve Lut (a.s.)’un da melekler ona 
melek olduklarını bildirene kadar onları 
tanımaması buna delil olarak gösterilmiştir. 
(Kuşeyrî, 1981: II, 597)

Vehbî feraset keşf ve ilhama çok yakın bir 
anlamda yorumlanır. Hz. İbrahim (a.s.)’in 
oğlunu rüyasında kurban etmesiyle ilgili 
Saffat sûresi 103-104-105. ayetlerin2 
yorumunda bu konu şöyle açıklanır: Allah 
imtihan halinde onlardan istediği şeyin 
bilgisini gizledi. Ancak mihnet vakti 
geçtikten sonra onlara açığa çıkardı ki 
imtihanın manası tam olsun, imtihan anında 
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bulutları örtmez. Ve ondan gaflet örtüsü 
açılır. (Kuşeyrî 1981: II, 555)

B- Tabii Feraset

Feraset müminin gelecek konusunda 
yanılmaması ve geleceği okuması anlamına 
da gelmektedir.  Geleceği kesin olarak elbette 
Allah bilir; ama akıllı bir insan geçmişin 
tecrübeleri ve kişilerle olaylar konusundaki 
bilgileri ile geleceği daha iyi anlayabilir. Bu 
ise akıl, ilim ve kalbin müşterek faaliyetinin 
sonucudur. “Bunda görebilenler için 
ibretler vardır”5 (Hıcr, 15/75) âyeti tabii ve 
vehbî feraset açısından şöyle değerlendirilir: 
“Mütevessimin” kelimesi tefsirlerde iyice 
düşünen, tahmin eden anlamına gelen 
“müteferrisin” kelimesiyle açıklanır. Bu 
kelimenin aslanın durumu hisleriyle sezip 
kükremesinden (ferisetinden) türetildiği 
vurgulanır. (Kuşeyrî, 1981: II,277) Bu 
değerlendirmelerden hareketle ayetin 
yorumunda feraset “delillerin zuhuru 
anında ona muhalefet edecek bir muarız 
çıkmaksızın elde edilen duygu (hatır)” 
olarak tanımlanır. Bu ayetin işari yorumuna 
göre Allah evliya kullarını başkalarına gizli 
olan şeylere muttali kılar. (Kuşeyrî, 1981: II, 
278) Gizli olan şeyleri Allah Peygamber’ine 
ya vahiyle ya da ilhamla bildirir. Müminlere 
ise bunu feraset nuru ile gerçekleştirir. 
Ehline de deliller vasıtasıyla bildirir. 
Mesela, herhangi bir analizin dinamiklerini 
ortaya koyması bakımından milli - tarihi 
unsurlarla rasyonalist - evrensel unsurların 
ayrımlanması gerekir. (Özipek, 2005: 59)

Kuşeyrî, bu görüşü ile vehbî ferasetin iki 
yönünü ortaya koymaktadır. 1-Feraset ile 
söylenen sözlere zahir delil getirilememesi 
2- Ferasetin ilhamla olması.

Kuşeyrî’nin bu düşüncesini zahir ilim ile 
bilinen bilgilerin dışındakilere hamletmek 
gerekir. Aksi halde Kuşeyrî’nin görüşünü 
benimsemek neredeyse imkânsızdır. Bu 
görüşü İsra sûresi 36. ayetin4 yorumunda 
daha açık olarak anlaşılmaktadır. Sana 
zannın caiz kıldığı şeyler galip geldiğinde, 
hak sana apaçık olarak açığa çıkmadığında, 
delilsiz olarak o konu üzerinde durarak 
sıkıntıya girme. Sana vaktin hükümleri 
karıştığında Allah’a sığın. Eğer kalbine 
karışık bir delil gelirse onu bilmeyi Allah’a 
havale et ve Allah’ın durdurduğu yerde dur. 
(Kuşeyrî 1981:  II, 347)

 Hak’la duran ile ilimle duranın arasında 
fark vardır. Âlimler bir şeyi önce anlarlar, 
ilimleriyle bilirler. Hak ehli hakkında ise 
yönlendirme hükmü bir bilgileri olmaksızın 
cereyan eder. Hz. İbrahim’in teslimiyet 
icabı oğlunu kurban etmeye yönelmesinde 
olduğu gibi. Daha sonra bunun sırrı açığa 
çıkar. Bazen ağızlarından bir söz çıkar. Onun 
yönünü bilemezler. Ama onu konuştuktan 
sonra söyledikleri şeyin delili açığa çıkar. 
(Kuşeyrî, 1981: II, 348)

 Allah bir kul için hayır istediğinde ona 
tahkik nurlarını ulaştırır ve onu güzel bir 
korumayla güçlendirir.  Hakla batılın arasını 
güzel bir anlayışla ayırt ettirir. Onu şüphe 
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veya hikmet gibi bazı değerler vardır ki, 
insanlar onlara dayanarak doğru ile yanlışı, 
kimi zaman kendi çıkarları aleyhine dahi 
olsa ayırmayı ve doğrulardan yana tutum 
almayı başarabilirler.” (Çağlayan 2001)

Kuşeyrî, feraset konusuna Hûd sûresi 5. 
âyetin6 yorumunda şöyle değinir: Gerçek 
düşüncelerini gizlerler. Peygamber’e ve 
müminlere karşı açığa çıkardıklarının 
zıddını içlerinde saklarlar. Ama Allah 
onların kalplerine muttali olur ve kalplerinin 
gizliliklerini bilir. Allah Peygamber’ine 
onların durumunu ya vahiy yolu ile bildirir 
ya da nur kuvveti ile gösterir. Aynı şekilde 
müminler de ferasetle hususileştirilmiştir. 
Her mümine hali miktarınca Allah’tan bir 
hidayet vardır. (Kuşeyrî, 1981: II, 123)  Zira 
Peygamber’imiz “Müminin ferasetinden 
korkun o Allah’ın nuru ile bakar.” (Tirmizi, 
Tefsîru sûre, 15) buyurur. Allah her mümine 
bir feraset, bir anlayış, bir idrak, bir sezme 
vermiştir ki bu başka mahlûklarda yoktur. 
Müminin imandaki kuvveti, ihlâs ile yaptığı 
amellerinin mükâfatı olarak ona Cenab-ı 
Hak tarafından bahşedilmiştir.

 Bir araya gelme ve normlaştırma 
bakımından tarihi ve aktüel plandaki 
yetenek ve kapasitelerin −ki, Osmanlılar 
buna feraset derdi− sergilenmesi “yeni” 
norm oluşturma çabalarının daha sağlıklı 
kılınmasını sağlar. (Serment 2007: 24)

“İnsanların sahip oldukları farklılıklar, barış 
içinde bir arada yaşamasına ve ortak yaşam 
alanının barış içinde birlikte inşa edilmesine 
engel değildir. Bütün farklı tercihlerine, 
bütün farklı hayat tarzlarına ve siyasi 
görüşlere rağmen, diğer hemcinsleriyle 
barış içinde bir arada yaşamayı, daha güzel 
bir dünyayı birlikte oluşturmayı mümkün 
kılan ortak bir öz vardır. İnsanların içinde 
yaşadıkları kültürler, yetiştikleri çevreler, 
düşünce ve duyguları birbirlerinden çok 
farklı olabilir.  Ait oldukları siyasi görüşler 
ve üzerinde mücadele ettikleri çıkarlar 
sebebiyle birbirlerine karşıt olabilirler. 
Ancak bütün bunların ötesinde, onları bir 
noktada uzlaştıran, haklı-haksız, doğru-
yanlış, iyi kötü olanı tespit etmelerine imkân 
veren ortak olan bazı melekeleri vardır. Akıl 
bu melekelerin başında gelir. Ancak tek 
başına rasyonel bir diyalog, duygu, düşünce 
ve çıkarların şekillendirdiği sorunların 
barış içinde çözümü bakımından yeterli 
olamaz. Hatta çoğu kez insanlar farkında 
bile olmaksızın, aklı, kendi tezlerini veya 
çıkarlarını haklılaştırmanın bir aracı olarak 
kullanırlar. Bu çerçevede onu destekleyici 
veya ondan daha güvenilir olan ve insanın 
yapısında doğuştan gelen başka değerlere de 
başvurmak gerekir. “Akıl aldansa da vicdan 
aldanmaz” özdeyişinde anlatılmak istenen 
de budur. Vicdan, sağduyu, insaf, feraset 
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sonuçları sıdıkların kalplerine tafsilatlı 
olarak açığa çıkana kadar bu şekilde icmali 
olarak doğar. (Kuşeyrî, 1981: II, 174) Hz 
Yakub’un Yusuf’u kardeşleriyle göndermek 
istememesi Yusuf’a kardeşlerinin bazı 
kötülük yapacağını hissetmesinden 
kaynaklanmaktadır.  Ancak olay tam açık 
olmadığından doğru karar verilemeyebilinir. 
Nitekim Hz Yakup Yusuf hakkındaki 
tehlikeyi sezmesine rağmen kardeşleriyle 
göndermiştir. Yusuf’un kaybolmasından 
sonra Hz. Yakub’un Hz. Yusuf’un 
kaybolmasının sırrını çözemediğini, ama 
buna rağmen diğer çocuklarının Yusuf 
hakkında uydurdukları yalana feraseti 
sebebiyle inanmadığını görmekteyiz. Onun 
“bu ne insaflı kurt ki gömleği yırtmadan 
Yusuf’u almayı başardı” sözü tabii feraset 
açısından değerlendirilmelidir. Çünkü olayı 
karineden hareketle değerlendirmiştir. 
Yusuf’un suikasta uğradığının kalbine 
icmali olarak doğması ve Yusuf’un 
kokusunu duyması ise vehbî feraset 
açısından yorumlanabilir.

Geçmişin tecrübeleri, eşya ve olayların 
mahiyet ve özellikleri insan aklının önüne 
geniş bir kapı açarak gelecek ile ilgili fikir 
verir. İnsan ile ilgili bilgisi sayesinde şeytan 
meleklere “Yeryüzünde fitne çıkaracak ve 
kan dökecek olan insanı neden yaratıyor. 
Biz Allah’a ibadet için yeterli değil miyiz?” 
(Bakara, 2/30)  diyerek vesvese vermişti. 
Bu şeytanın insanın nefsini ve mahiyetini 
bilmesinden kaynaklanan geleceğe ait 
bilgisinden kaynaklanmaktaydı. Dolayısıyla 
ferasetin sadece takva ehline tahsis edilmesi 
uygun değildir. Tabii feraset alanında 

En’am sûresi 125. âyet7 de feraset açısından 
keşf ile ilişkili olarak yorumlanır ve 
ferasetin vehbî ve tabii yönleri vurgulanır. 
Başlangıçtaki nur akıl nurudur, ortadaki nur 
ilim nurudur, nihayetteki nur irfan nurudur. 
Bundan dolayı akıl sahibi burhanla, ilim 
sahibi beyanla, marifet sahibi görmenin 
hükmündedir. Her kim gaybın nurlarını 
bulduysa ona işlerin gizlileri açığa çıkar. 
Nurun zuhuru anında kalplerdeki şeyler 
ona gizli kalmaz. (Kuşeyrî, 1981: I, 500)  
Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu “Müminin 
ferasetinden korkunuz. O, Allah’ın 
nuruyla bakar.” (Tirmizî, Tefsîru Süre, 15)

Olaylara feraset gözü ile bakmanın kişinin 
üzerindeki etkisinden de söz etmek gerekir. 
Feraset ile bakmanın kişi üzerindeki etkisi 
kendi noksanlıklarının farkında olması, 
sonra da Rabb’ini müşahede8 sebebiyle 
nefsini görmemesidir. Yani haktan yana 
tavır takınması doğrunun ve haklının 
yanında durmasıdır.

Yusuf sûresinin 12-18. Âyetler de9 vehbi ve 
tabii feraset açısından şöyle değerlendirilir: 
Hz. Yakup, olayı tafsilatlı olarak 
bilemediyse de icmali olarak bildi. İşlerin 

8 Keşf, sözlükte  açığa çıkarma, örtülü olanı açma, 
gizli olanı açığa çıkarma anlamına gelir. Terim 
olarak ise, gaybî hususlara ve hakikatlere yaşayarak 
ve temaşa ederek muttali olmaktır. Mükâşefe 
beden ve his perdesinin kalkması, ruh aleminin 
seyredilmesidir. Müşahede  kavramı hakkında geniş 
bilgi için bkz. Kabakçılı 2002: 181 vd.)
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Hz. Şuayb (a.s.)’ın kızı Hz. Musa hakkında 
“Babacığım! Bunu işçi olarak tut, zira 
senin çalıştıracağın en iyi adam, böyle 
kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır.” (Kasas 
Süresi, 28/26) Tespitinde bulunarak feraset 
ile bir değerlendirme yapmıştır.

Firavun’un zevcesi de Hz. Musa’yı ırmakta 
bulunca “Sana ve bana göz aydınlığı… 
öldürmeyin; bize faydalı olacağı ümit edilir. 
Ya da onu evlat ediniriz.” (Kasas Süresi, 
28/9) ifadeleri de feraset ile söylenmiş 
sözlerdir.

Hz. Yusuf’un zindanda kendisi ile kalan 
iki kişinin durumunun ne olacağını 
tahmin etmesi ve Onun Firavun’un 
rüyasını yorumlayarak kıtlık olacağını 
söylemesi (Yusuf Süresi, 12/41-42; İbn 
Esir 1997, I, 129) Hz. Yusuf’un olayları 
değerlendirmedeki ferasetini ortaya koyar.

Hz Süleyman’ın gücü karşısında Belkıs’ın 
tartışma halinde halkının mağdur olacağını 
hissedip Hz Süleyman’ın yanına hediyelerle 
giderek, mülayim bir tavır sergilemesi 
(Neml Süresi, 27/58)  Belkıs’ın olaylar 
karşısındaki ferasetini ortaya koyar.

4. GÜNÜMÜZDE FERASETLİ   
DAVRANMAK 

Yukarıda feraset ile davranmanın olumlu 
etkileri üzerinde durduk.  Ferasetle ilgili 
âyetlerden ve örneklerden anlaşılacağı 
gibi ferasetle davranmak kişiyi ve 
toplumu hatalardan korur ve yeni ufuklar 
açar. Bu sebeple bir öğretmen talebesini 

uzmanlaşanlar için de söz konusu olabilir. 
Ancak bu feraset iman nuru ile zuhur eden 
vehbî ferasetten farklı değerlendirilmelidir. 

Bu makalede Türklerin Anadolu’ya göçünü 
de ferasete örnek olarak vermek uygun 
olur. Çünkü Türklerin Anadolu’ya göçü 
âlimlerin feraseti ile bu halkı yönlendirmesi 
sonucu gerçekleşmiştir. Türköne bu konuda 
şöyle diyor  “Türkler Anadolu’ya ‘sürüsüne 
otlak arayan göçebeler’ olarak gelmemiştir. 
Topluma önderlik eden din büyükleri Orta 
Asya’dan Anadolu’ya gelen Türk göçünü 
sağlam bir plan ve program dahilinde 
iskân etmiştir. Bunun için sıkı bir sosyal 
ve  güvenlik organizasyonu kurmuşlar, 
en önemlisi de toplumun önüne idealler 
koymuşlardır. Önce örgütlü dervişler olarak 
sınırların ötesine geçmişler, orduların 
önüne düşmüşler, sonra da geldikleri yeri 
şenlendirip halka açmışlardır. Anadolu, 
onların eliyle vatan haline gelmiştir. 13. 
yüzyılda yaşanan bu hadise bir akıl ve 
feraset eseridir.” (Mümtaz’er Türköne) 

3. VEHBî ve TABİî FERASETE 
KUR’AN’DAN ÖRNEKLER

Kuran’da ferasetin vehbî ve tabii yönleriyle 
ilgili örnekleri arttırmak mümkündür. 
Aşağıda vereceğimiz örnekler bu kapsamda 
değerlendirilebilir.

Mısır Azizi Hz. Yusuf hakkında “Ona güzel 
bak ve hoş tut; ümit edilir ki, bize faydası 
dokunur veya evlat ediniriz.” (Yusuf Süresi, 
12/21) diyerek feraset ile konuşmuştur. 
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sezgi eseri olan feraset, diğeri ise kesbî olup 
ilim yoluyla eşyanın mahiyetini, istidat ve 
kabiliyetleri keşfederek sonucu ve geleceği, 
olayların sonucunu doğru olarak tahmin 
etmektir. Ancak feraset farklı boyutlarda 
gerçekleşmektedir. İlim ehli alanlarında 
uzmanlaşmaları sebebiyle bir konuda 
anlayışları gelişir ve kararları isabetli 
olur. Bunlar görüşlerini genellikle deliller 
ile güçlendirir. Vehbî ferasetin ise kalpte 
bulunan iman nuru ile alakası vardır. Marifet 
ehli olayları kalplerine zuhur eden bir duygu 
ile anlar ve bunu delil ile kanıtlayamaz. Bu 
tür feraset imtihan sebebiyle bazen kapanır. 

KAYNAKÇA

ÂLÛSÎ, MUHAMMED ŞÜKRÜ EL-
BAĞDADÎ, (trs) Rûhu’l-Meanî, fî 
Tefsîri’l-Kur’ani’l-Azim ve’s-Seb’ı’l-
Mesânî, Beyrut,  III, 135,

ASIM EFENDİ, SEYYİD AHMED, (1305) 
Kamus Tercümamesi, Matbaatü’l-
Osmaniye, İstanbul.  

BARDAKOĞLU, ALİ, (2009) Avrupa Di-
yanet Aylık Dergi Kasım, Sayı 127. s 
4.

BUHARÎ, EBU ABDİLLAH MUHAM-
MED B. İSMAİL, (1979)  Sahihu’l-
Buharî, İstanbul.

BURSEVİ, İSMAİL HAKKI, (2002) Muh-
tasar Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Damla 
Yayın Evi Ter. Abdullah Öz ve ark. 
İstanbul.

yönlendirirken feraset ile yönlendirmelidir. 
Bir usta çırağını yetiştirirken olaylara 
feraset ile bakmayı bilmelidir. Çırağına da 
feraseti ile yön vermelidir. Bir din görevlisi 
olaylara feraset ile bakmalıdır. Elde edeceği 
küçük menfaatler sebebiyle yüce davasına 
zarar verecek şeylerden kaçınmalıdır. Bir 
köşe yazarı olaylara feraset ile yaklaşmalı, 
halkı tehlikelerden korumalıdır. Akil 
kimseler ne zaman nasıl davranacağını iyi 
anlamalı halkı da ona göre yönlendirmelidir.  
Osman Gaziye yön veren Şeyh Edebali gibi 
davranmalıdırlar. Sıradan insanlar hata 
yapabilirler ama büyüklerin hata yapma 
lüksleri yoktur.  Bir devlet adamı olaylara 
yaklaşırken feraset ile yaklaşmalıdır. Kısa 
ve aldatıcı emellerden uzak durmalıdır. 
Milletinin maddi ve manevi gelişimi için en 
iyi yönlendirmeleri yapmalıdır. Toplumuna 
yeni ufuklar açmaya gayret etmelidir. 

Söz, dua ve eğitim ile toplum ferasetli 
davranmaya yönlendirilmelidir. Kur’an’da 
ferasetle yapılan dua örneklerini bulmak 
mümkündür. Bakara süresindeki şu ayetleri 
örnek gösterebiliriz: “Rabbimiz bizi doğru 
yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma. 
Bize kendi katından bir rahmet ver. 
Şüphesiz bağışlayan sensin.” (Âl-i İmran, 
3/8)  “Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. 
Ayağımızı sağlam bastır.” (Bakara, 2/250)

Sonuç olarak diyebiliriz ki, feraset kavramı 
Kur’an öğretisine uygun bir kavramdır. 
Feraset ile yapılan davranışlar Kur’an’ın 
özüne aykırı değildir. Kur’an’ın öğretisi 
doğrultusunda iki çeşit ferasetten bahsetmek 
mümkündür. Birincisi vehbîdir. İlham ve 
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THE EFFECT OF COMPRESSION TECHNIQUE IN SOLID 
WASTE LANDFILL SYSTEMS 
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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 vegetation 
in Solid Waste Landfill areas. 

Key Words : Solid Waste, Solid Waste Landfill Area, Clay, İmperviousness. 

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE 
SIKIŞTIRMA TEKNİĞİNİN ETKİSİ

Özet: Dünyada son yüzyılın en büyük sorunlarından biri hızla artan nüfüsun biliçsiz tüketiminin 
nihai sonucunda oluşan katı atıkların bertaraf olmuştur. Katı Atık Düzenli Depolama alanlarında, 
çöp sızıntı suyunun yeraltı ve yüzey sularına karışmaması ve insan sağlığı, hayvan sağlığı ve bitki 
örtüsüne zarar vermemesi için, hazırlanan depolama alanında geçirimsizliğin iyi sağlanması şarttır.

Anahtar kelimeler: Kat atık, Katı atık düzenli depolama alanı, Kil, 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 
imperviousness in Turkey and some other 
countries 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 is discussed. 

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 having 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 prominence 
as a problem and an important part of our 
interaction with the environment. Millions 
of tons of wastes are left to environment and 
natural life is jeopardized.

The aim of building landfill spaces is to 
protect the quality of ground water and 
surface waters, to protect the air quality, 
to gain energy with systems intended for 
gas collecting, to use the landfill space 
effectively 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 constitute 
the foundation stone of agriculture sector 
(Işık, 1996).

Clay is a material which formed naturally, 
consisting of fine-grained minerals 
principally, being plastic when enough 
water is added and hardening with drying 
and firing.

The features of clay minerals are related 
to mineralogical, chemical and physical 
features such as surface area, surface load, 
cation exchange capacity, interaction with 
water, interaction with organic compounds 
directly or indirectly. Clay minerals direct 
many reactions in which they are involved 
in. 

Clay minerals rank among the most 
complicated industry minerals in 
composition and classification terms. 

Clay minerals are classified as below (Işık, 
1996);
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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 
measurements.

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 studies which were 
carried out until today (Sarıkayaklı, 2003; 
Mollamahmutoğlu, 2004; Köseoğlu, 1998; 
Cope et al., 1984; Bouzza, 2002). 60 cm 

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 
result of change of clay minerals’ aluminum 
silicate. This information was gained from 
geological relations but the details of 
changing operations are indefinite. Clay 
minerals develop with slowly developing 
reactions, oxides of elements constituting 
clays or solutions of these elements 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 Yılmaz 
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) chemicals 
substantially and some great changes in 
permeability coefficients occur as a result 
of this exposure. 
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laboratory 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 miniature 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 
hammers in every 10 cm with the purpose 
of doing compression well. 20 cm clay 
material was put into first tube, 40 cm into 
second tube, 60 cm into third tube and 80 
cm into fourth tube and they were well 
compressed. 

Storage base impermeability is the most 
important phase geotechnically to control 
the leachate arising from the storage 
systematically. Finding the clay soils easily 
makes the implementation of impermeability 
layer widespread. The most important factor 
which affects the permeability of clay soils 
is compression technique.

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 thickness 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 
hydraulic conductivity  is necessary and 
foreign substance (plant root etc.) shouldn’t 
be included in it. 

1.1.1. Methods of the Study

Clay material whose permeability is 1.10-

7 cm/sec or less was put on an apparatus 
which was prepared and brought to 
laboratory in different level of thickness 
(20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm) and it was 
compressed by carrying out the necessary 
experiments in the laboratory within the 
scope of this study. Clay material in the 
sacks provided by İSTAÇ 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 hammered 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 İstanbul 
Metropolitan Municipality İSTAÇ INC. 
Provided leachate was brought into the 
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First phase: 3 tests were carried out on high 
plasticity clay by using distilled water with 
the purpose of showing the relation between 
compression and permeability. Tests were 
carried out on;

1. Less compressed clay ( compressed 
with 5 blows in standard proctor)

2. Medium-range compressed clay 
(compressed with 15 blows)

3. Well compressed clay (compressed with 
25 blows). Permeability values as a 
result of these 3 tests were transmitted 
to table. After then, it was mentioned 
about the second phase to be able to 
see whether the same results could 
be obtained by being used the waste 
leachate on the same clay. 

1.3.2. Permeability Tests 

Because one of the most important features 
of clays in solid waste landfill areas is 
compression, these clays having different 
features were experimented by changing 
the density of compression. In other 
words, different permeability values of less 
compressed, medium-range compressed and 
well compressed clays were determined. 
Samples were subjected to both distilled 
water and waste leachate, permeability 
variability of distilled water and waste 
leachate on clay was ascertained during 
these tests. 

9 tests were carried out at this phase; the 
tests in question consist of 3 phases. First 
2 phases were carried out on high plasticity 
clays, distilled water was used in the first 
phase, and waste leachate was used in the 
second phase. 
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3. Well compressed clay (compressed with 
25 blows). Permeability values as a result 
of these 3 tests were transmitted to table. 
These were shown with graphics with 
the purpose of evaluating the results of 
first and second phase better.

Second phase: 3 tests were carried out on 
waste leachate and high plasticity clay. 

1. Less compressed clay ( compressed 
with 5 blows in standard proctor)

2. Medium-range compressed clay 
(compressed with 15 blows)

25 
beats

(Fresh 
Water)

15 
beats

(Fresh 
Water)

5 
beats

Tool Number 1 2 1

Water Level in the beginning of the experiment (h1)cm 100 98 100

Cross-section of hardened glass tube    (a) cm3 0.5024 0,5024 0,5024

Length of base which the water passes       (L)cm 11,1 11,1 11,1

Floor area of base which the water passes (A)cm2 80,67 80,67 80,67

Date and time of adjustment 15,1 16 16

Date and time of First experiment 15,1 14 10

Duration of First experiment         (t)sec 86400 79200 64800

Water level at the end of the First Experiment (h2)cm 93 83 77

Air temperature  C0 23 23 23

Permeability coefficient for First Experiment (K) cm/sec 2,52E-
08

6,30E-
08

1,21E-
07

Date and Time for final readout 15,1 14 10

Elapsed time for final readout         sec 86400 79200 64800

Final readout fall                           cm 11,1 11,1 11,1

Air Temperature    C0 23 23 23

Permeability coefficient of final readout     (K) cm/sec 9,08E-
09

9,91E-
08

1,21E-
08

Average permeability coefficient    (K) cm/sec 1,72E-
08

3,64E-
08

6,66E-
08

Table 1. Finding the Permeability Values of High Plasticity Clays by 
Using Distilled Water (First Phase)
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Table 2. Finding the Permeability Values of High Plasticity Clays by Using Waste Leachate 
(Second Phase)

25 
beats

(Fresh 
Water) 15 beats (Fresh 

Water) 5 beats

Tool number 1 2 1
Water Level in the beginning of the experiment (h1)
cm 99 100 100

Cross-section of hardened glass tube (a) cm3 0,5024 0,5024 0,5024

Length of base which the water passes  (L)cm 11,1 11,1 11,1

Floor area of base which the water passes (A)cm2 80,67 80,67 80,67

Date and time of adjustment 9 10 15
Date and time of First experiment 20 16 19
Duration of First experiment (t)sn 126000 115200 100800

Water level at the end of the First Experiment (h2)cm 90 89 80
Air temperature C0                          23 23 23
Permeability coefficient for First Experiment (K) 
cm/sn

2,27E-
08 3,04E-08 6,65E-

08
Date and Time for final readout 20 18 19
Elapsed time for final readout sn 126000 115200 100800
Final readout fall cm 11,1 11,1 11,1
Air Temperature C0                          23 23 23
Permeability coefficient of final readout (K) cm/sn 6,23E-

09 6,81E-09 7,79E-
09

Average permeability coefficient (K) cm/sn 1,45E-
08 1,86E-08 3,71E-

08

Figure 1. Permeability Experiment Graphic Carried out on Waste Leachate and High Plasticity Clay
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Table 3. Finding the Permeability Values of Low Plasticity (with hoggin)
 Clays by Using Distilled Water

25 
beats

(Fresh 
Water)

15 
beats

(Fresh 
Water) 5 beats

Tool Number 1 2 1

Water Level in the beginning of the experiment (h1)
cm 100 98 100

Cross-section of hardened glass tube    (a) cm3 0,5024 0,5024 0,5024

Length of base which the water passes  (L)cm 11,1 11,1 11,1

Floor area of base which the water passes (A)cm2 80,67 80,67 80,67

Date and time of adjustment 14 15 16

Date and time of First experiment 14,3 15,2 16,17

Duration of First experiment (t)sec 1800 1200 1020

Water level at the end of the First Experiment (h2)cm 77 73 70

Air temperature C0                        23 23 23
Permeability coefficient for First Experiment (K) cm/
sn

4,36E-
06

7,37E-
06

1,05E-
05

Date and Time for final readout 14,3 15,2 16,27
Elapsed time for final readout   sec 1800 1200 1020
Final readout fall    cm 11,1 11,1 11,1
Air temperature C0                     23 23 23

Permeability coefficient of final readout (K) cm/sec 4,36E-
07

6,54E-
07

7,70E-
07

Average permeability coefficient (K) cm/sec 2,40E-
06

4,01E-
06

5,63E-
06

Tests were carried out on;

1. Less compressed clay (compressed with 
5 blows in standard proctor)

2. Medium-range compressed clay 
(compressed with 15 blows)

3. Well compressed clay (compressed with 
25 blows).  Permeability values as a 
result of these 3 tests were shown in the 
table below.        

  Third Phase: 3 tests were carried out on 
clay samples  that are low plasticity and 
including the coarse grained such as hoggin 
and permeability results were shown in the 
table. Here the aim is to determine that what 
kind of a permeability value we can reach 
in case of clays’ not having the appropriate 
features. 
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1.4. INTERPRETATION OF PERME-
ABILITY TESTS 

The results from the 3 phased 9 falling 
head permeability tests carried out by using 
distilled water and waste leachate on high 
plasticity clays and low plasticity clays are 
like below:

1. The permeability of clay which was 
compressed with 25 beats in standard 
proctor is 5 and in a better condition than 
the clays which were compressed with 
15 beats. Accordingly, the compression 
should be made most properly in order 
to maintain permeability in solid waste 
landfill areas.    

2. It was determined that high plasticity 
clays provided better permeability than 
the low plasticity clays consisting of 
coarse-grained material such as sand.    

3. It was determined that waste leachate 
provided better permeability in clays 
than distilled water. The reason for 
this is foreign and harmful matters and 
chemicals. These materials close the 
pores and they increase impermeability.  

CONCLUSION

Clay thickness which should be used in 
solid waste landfill areas was determined 
by carrying out the necessary tests on clays 
having different thicknesses with creating 
artificial landfill areas. 

It was ascertained that one of the most 
important features of clay is compression in 
solid waste landfill areas and compression 
should be made most properly to maintain 
permeability. 

High plasticity clays provided much better 
permeability than low plasticity clays which 
includes grits in it. 

It was decided that waste leachate provided 
better permeability in clays than the distilled 
water. 

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 vegetation 
in Solid Waste Landfill areas. 

Scientific researches, studies and 
applications which were carried out about 
the usage of clay in prepared landfill 
areas showed that all packings whose 
permeability was 1.10-7 cm/sec or having 
less hydraulic conductivity could be used as 
impermeability material. 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK 
ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK 

MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI 

Fatih GÜLSOY1, Nurhayat ÇELEBİ2,  Zeynep GÜREL3

1,2,3,Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi

Özet : Bu araştırmanın amacı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde 
okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ortaya koymak ve çıkacak 
sonuçlardan yararlanarak öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum geliştirecek bilgi birikimi 
sağlamak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu araştırmanın örneklemini, Atatürk Eğitim Fakültesi 
1. sınıfında okuyan 25, 2. sınıfında okuyan 17, 3. sınıfında okuyan 13, 4. sınıfında okuyan 41, ve 5. 
sınıfta okuyan 28 olmak üzere toplam 124 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında 
konuyla ilgili kaynaklar incelenerek Şaban Çetin in hazırlamış olduğu ve Gazi Üniversitesi 
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 18. sayısında yayınlanan Öğretmenlik mesleği tutum 
ölçeğinin geliştirilmesi(geçerlilik ve güvenilirlik çalışması) adlı çalışma sonucunda oluşturulan 
anket uygulandı. Çalışmamız sonucunda; öğretmenlik mesleğine karşı tutum alt boyutlarından uyum 
alt boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklılık (p<0,05), fizik öğretmenliği mesleğine 
karşı tutumları ile sınıf düzeyleri arasında arasında anlamlı ilişki olduğu (p<0,05), öğretmenlik 
mesleğine karşı tutumu ve uyum alt boyutu ile yaş durumlarına göre anlamlı ilişki olduğu (p<0,05), 
öğretmenlik mesleğine tutumun değer alt boyutu ile lise ortalama değişkeni arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleği zor bir meslektir. Öğretmen adaylarının 
seçiminde akademik başarının yanında öğretmenlik mesleğine yatkınlık ve dayanıklılığı dikkate 
alacak farklı bir denetimi etkili olabilmesi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Marmara Üniversitesi Atatürk eğitim fakültesi, Fizik öğretmenliği, Tutum, 
Öğrenci

ATTITUDES OF PHYSICS TEACHING STUDENTS IN 
MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 

TOWARDS THE TEACHING PROFESSION

Abstract : The aim of this study is to present the attitudes of students studying in Physics Teaching 
at Atatürk Faculty of Education in Marmara University about teaching profession and to provide 
knowledge which will develop positive attitude towards the teaching profession and to create 
solution offers by benefiting from the results. The sample of this study is comprised of 124 students 
as 25 of them at 1st class, 17 of them at 2nd class, 13 of them at 3rd class, 41 of them at 4th class 
and 28 of them at 5th class in Atatürk Faculty of Education. The survey created following the study 
named Development of attitude scale for teaching profession (the study of validity and reliability) 
published in 18th volume of Gazi University Industrial Arts Faculty of Education Journal and 
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prepared by Şaban Çetin by analyzing the related sources in the phase of data collection was applied. 
Following our study, it was determined that there is a significant difference between harmony sub-
dimension of attitudes sub-dimensions towards the teaching profession and sex variable (p<0,05), 
a significant relation between their attitudes towards physics teaching and class level (p<0,05), a 
significant relation between attitudes towards teaching profession and harmony sub-dimension and 
age conditions (p<0,05) and a significant relation between value sub-dimension of the  attitude 
towards teaching profession and high school average value (p<0,05). Teaching profession is a hard 
profession. A different supervision should be effective which will take into account the tendency and 
stability towards the teaching profession besides the academic achievement in selection of teacher 
candidates 

Key Words: Marmara University Atatürk Faculty of Education, Physics teaching, Attitude

teneği kazandırır ve bireyin kişiliğini ge-
liştirir. Kültürel işlevi; bir ulusun kültürel 
mirasının kuşaktan kuşağa aktarmasıdır. 
Toplumsal işlevi; değişik okul kademeleri-
ne hazırlaması, bireylerin aynı dili konuş-
turarak bütünleştirmektir. Siyasal işlevi; 
farklı görüşlere hoş görüşlere hoşgörüyle 
bakması, demokratik bir yönetimi benim-
semiş toplum, problemleri kaba kuvvetle 
değil tartışarak giderme davranışını kazan-
ma, demokratik ilkelere saygılı, haklarını 
yasal yollardan arayan bireylerin yetişti-
rilmesidir. Ekonomik işlevi ise; ekonomik 
kalkınmanın temel taşı olan insan gücünün 
eğitilmesini oluşturur. 

Eğitim genel anlamı ile bireyin toplumda, 
toplumun genel değer yargılarına ve yaşa-
ma biçimlerine olumlu uyumuna yardım 
eden bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 
Öğretim ise; öğrenmenin gerçekleşmesi ve 
bireyde istenen davranışların gelişmesi için 
uygulanan süreçlerin bütünü olarak kabul 
edilmektedir. Öğretmenler, eğitim ve öğ-
retimin sağlıklı bir şekilde devam etmesini 
sağlamaktadırlar. Eğitim-öğretim ve öğret-

1.GİRİŞ

Öğretmenin, eğitim ve öğretimde rolü çok 
büyüktür. Toplumun kalkınması için, ye-
tişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır 
ve bunu da sağlayacak olan kurumlar ise 
okullardır. Bir eğitim kurumunun, toplum 
olarak ilerleyebilmek ve gelişmiş ülkeler-
deki refah seviyesine erişebilmek için ni-
telikli bir eğitimin veriliyor olması gerek-
mektedir. Bununda öğretmenler tarafından 
verilen eğitimin kalitesine bağlı olduğu bi-
linmektedir. Öğretmenlerin istenilen nite-
likte yetişebilmeleri bir takım standartların 
olmasına bağlıdır. Bu standartlar öğretmen 
yeterlilikleri yolu ile belirlenmektedir (Se-
feroğlu, 2004; Büyükkaragöz ve diğerleri 
1998). 

Eğitim süreci; bireyin davranışlarında ken-
di yaşantısı yolu ile istendik yönde değiş-
me meydana getirme durumudur. Eğitimin 
işlevleri incelendiğinde; bireysel, kültürel, 
toplumsal, siyasal ve ekonomik olarak beş 
boyunun olduğu belirlenmiştir. Bireysel 
işlevi; bireyin öğrenme ve araştırma be-
cerilerini geliştirir, bireye sağlıklı yaşama 
yeterliliği kazandırmak, bireye iletişim ye-
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sağlanmasını amaçlayan demokratik tutum 
ve uygulamaların oluşmasına yardım eden 
ve katkı sağlayan öğretmenlerdir. (Özkaya, 
2001).

Toplumun beklentisine, bireyin gelişimine, 
hizmet eden, çağdaş bilgi birikimini kavra-
mış başarılı yeterli bir öğretmendir. Öğret-
menler, insanüstü varlıkların zor başaraca-
ğı standartlarla değerlendirilmesi, görevini 
başarıyla sürdürmesine olanak verecek sos-
yo-ekonomik olanaklar, eğitim teknolojisi, 
maaş, eğitim programları, mesleğe verilen 
değer, yönetim ve teftişle ilgili koşulların 
elverişsiz olması nedeniyle kolay kolay 
bağdaşamamaktadır. Elverişsiz koşulların 
eğitimde verimlilik, günümüzün en önemli 
sorunlarından birisidir. Bu konumda öğret-
menlere düşen iş oldukça büyüktür. Öğret-
menin öneminin ortaya konulması, başarılı 
olabilmesi, öğretmenin sahip olması bekle-
nen özelliklerin açıklığa kavuşturulması ka-
çınılmaz olmaktadır (Güçlü, 1998).

Öğretmenin tek görevi öğrenme sürecinin 
düzenleyicisi değildir. Öğretmenlik mesle-
ğinde asıl gerekli ve zor olan bu bilgilerin 
davranışa dönüştürülmesidir. Eğitim ve öğ-
retimden beklenen de budur. Zaman belki 
de öğretmenin adının eğitmen olarak de-
ğiştirilmesi gerçeğin sözel ifadesi olacaktır 
(Başar, 1995).

Öğretmen, uzmanlık alanına giren dersler-
de veya bilim dallarındaki hazırlığı, sağlam 
bir bilim anlayışını yansıtan alışkanlıklar 
geliştiren, mesleğini yapacağı okulların öğ-
retim düzeyinin üstünde olmasını sağlayan 
bireylerdir. Bilgi, görgü ve becerileri okulun 

men birbirlerine bağlı doku halindedir, tek 
başlarına bir anlam ifade etmezler (Vural, 
2004).

Eğitimin iş görüsü; çağdaş anlamda öğren-
ciye bilgi ve beceri kazandırmak olmadığı, 
öğrencilerin her yönü ile bir bütün olarak 
gelişmelerine, topluma etkin uyum sağlaya-
bilecek, mutlu ve üretken kişiler olarak ye-
tiştirilmelerine ortam sağlayarak yardımcı 
olmaktır. Bu görev ise öğretmene düşmek-
tedir. (Yeşil, 1997)

Kavram olarak öğretmenliğin ortaya çı-
kış, eğitim öğretim işinin sistemli planlı 
ve programlı olarak işin uzmanlarınca ya-
pılması gereğiyle şekillenmiştir. Gelişmiş 
ülkelerde sosyal hayatlarında toplumu daha 
ilerisine götürmek için çok çeşitli kurumlar 
ve meslekler geliştirdikleri görülmektedir. 
Kurumsallaşma içerisinde okul eğitimin ku-
rumsallaşmış bir birimi olarak öğretmende 
eğitimi öğretimi bilimsel yolla yapması eği-
timin işlemesini sağlayan kişi öğretmendir. 
(Tutkun, Özkan ve Deniz, 1999). 

Literatürde öğretmenlik ile ilgili birçok ta-
nımlama yapılmaktadır. Yağmur’a göre; 
öğrenciyi geleceğe hazırlayan, öğretilen 
bilginin faydaya dönüşmesinde önemli bir 
rehberliği üstlenen kişi öğretmendir. (Yağ-
mur, 2005). Küçükahmet ve diğerlerine 
göre; eğitim ve öğretimle ilgili yöntem ve 
yönetsel görevlerde bulunurken davranış-
ları, eğitim ve öğretim ile ilgili tüm bilim-
lerin, felsefelerin bulgularına dayandığı, 
gelişme ve değişme için bilgilerin fikirlerin 
ve kişiliklerin karşılıklı sevgi ve saygının 
serbestçe etkileşime imkan derdiği, bunun 
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oluşturacağı beklenmektedir. Öğretmenler 
bu görevi gerçekleştirebilmek için yapması 
gerekenler;

•	 Öğrencilerin öğrenmelerini ölçer ve de-
ğerlendirir,

•	 Öğrencilerine öğrenim yaşantıları dü-
zenler

•	 Öğrencileri bütün yönleri ile tanımak,
•	 Öğrencileri ulaştıracağı eğitim hedefle-

rini saptar
•	 Öğrencileri için öğrenmeye uygun bir 

ortam hazırlar
•	 Öğrenim yaşantılarını gerçekleştirir. 

(Başaran, 1980).
Öğretmenlik mesleği, öğrenme sürecini 
gerçekleştiren, eğitim sisteminin değişik 
kademelerinde öğretme, alan uzmanlık bil-
gilerinin yanında mesleki bilgi, genel kültür 
ve beceri bakımından üst düzeyde nitelik-
lere sahip kişilerin gerçekleştirdiği meslek 
grubu olarak tanımlanabilir (Ünal ve Ada, 
2001).

Brubaccker’e göre; nitelikli öğretmenler 
sayesinde insanlığın refah ve mutluluğu 
artmaktadır. Çünkü uygarlık öğretmenlik 
mesleğinin niteliği ile orantılı olarak ilerle-
mektedir (Oğuzkan, 1985).

1.2. Araştırmanın Amacı Ve Önemi

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği-
ne karşı beklenti, tutum ve ilgi düzeylerinin 
belirlenerek, bu duruma uygun düzenleme-
lerin yapılması onların mesleki verimlilikle-
rine olumlu katkı sağlaması olacaktır. 

Birçok yapılan çalışmada öğretmen endişe-

içinde ve dışında çeşitli hayat durumlarında 
etkili olarak kullanılabilecek güçte yetişmiş 
olmaları gerekmektedir. Genel alan ve özel 
alan eğitiminin yanında başlıca eğitim ku-
ramları hakkında bilgi sahibi olmaları, öğ-
rencileri istenilen eğitim amaçlarına yönelt-
me bakımından belirli bir yeterliğe erişmiş 
olmaları gerekmektedir (Oğuzkan, 1998).

Bir öğretmenin değerlendirilmesi; rolleri-
nin ortaya konmasını gerektirmektedir. Öğ-
rencileri belirlenen amaçlara ulaştırmak bu 
rollerin içindedir. Diğer rolleri ise bu amaca 
ulaşmayı sağlayacak araçlar olarak görüle-
bilir. Öğretmenlerin rolleri oynayabilmek 
için hangi yeterliliklerin gerektiğini bilmek 
gerektiğidir. Yeterlilik temeline oturtulan 
öğretmen yetiştirime işi değerlendirilerek 
sorunlara yönelik çözümler oluşturulacak-
tır. Bu durumun araçları olarak yetenekli 
ve istekli olanları seçme gerekli olan ye-
terliliklere göre yetiştirme meslek değerleri 
oluşturma ve koruma olabilmektedir (Başar, 
1995).

Öğretmenin görevleri dört temele dayan-
maktadır (Büyükkaragöz ve diğerleri 1998; 
Özdemir, 1999). Bunlar;

•	 Öğretme görevi

•	 İdare ve yönetme görevi

•	 Konu alanı uzmanlık görevi

•	 Öğrenci danışmanlık görevidir.

Öğretmen görevleri itibari ile öğrencilerine 
milli eğitimin amaçlarına uygun planlanmış 
yaşantılar hazırlaması ve öğrencilerin ya-
şantıları yoluyla davranışlarında değişmeler 
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1.4. Araştırmanın Alt Problemleri

1. Fizik öğretmenliği adaylarının cinsiyet 
değişkenine göre tutumlarında bir fark-
lılık var mıdır?

2. Fizik öğretmenliği adaylarının tercih sı-
rası değişkenine göre tutumlarında bir 
farklılık var mıdır?

3. Fizik öğretmenliği adaylarının sınıf dü-
zeyi değişkenine göre tutumlarında bir 
farklılık var mıdır?

4. Fizik öğretmenliği adaylarının yaş de-
ğişkenine göre tutumların da bir farklı-
lık var mıdır? 

5. Fizik öğretmenliği adaylarının anne eği-
tim durumu değişkenine göre tutumla-
rında bir farklılık var mıdır?

6. Fizik öğretmenliği adaylarının baba eği-
tim durumu değişkenine göre tutumla-
rında bir farklılık var mıdır?

7. Fizik öğretmenliği adaylarının orta öğ-
retim başarı puanı değişkenine göre tu-
tumlarında bir farklılık var mıdır?

8. Fizik öğretmenliği adaylarının öğret-
menlik mesleğinin tutum düzeylerinin 
dağılımı nelerdir? 

2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

2.1.Araştırma evreni

Araştırmanın Evreni: Marmara Üniversitesi 
Fizik Öğretmenliği bölümünde okuyan öğ-
renciler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Örneklemi: Marmara üniver-
sitesi fizik öğretmenliği bölümü birinci sı-
nıf öğrencisi 41 kişiden 25 kişi, ikinci sınıf 

lerini anlamak ve ortadan kaldırmak amacı 
irdelenmekte ve öğretim hakkındaki endişe-
lerin daha yeterli bir öğretmen olan ihtiyacı-
nı ortaya çıkarmasıdır. 

Çalışmamızın amacı; Marmara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği öğren-
cilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tu-
tumlarının neler olduğunu belirlemektir. 

Öğrencilerin öğretmenlik mesleğinden bek-
lentilerine nasıl cevap verilmesi çok önem-
lidir. 

Öğretmenlik mesleğinin kalitesini artırmak, 
öğretmenin kişiliği mesleki yeterliği ve öğ-
retmenlik mesleğine yönelik tutumlarının 
yeterli bir düzeye getirilmesi gerekmekte-
dir. Öğretmenlik mesleği; sabır, özveri, sü-
rekli çalışmayı gerektiren bir meslektir, ay-
rıca bu meslekte başarılı olmak için mesleği 
sevmek ve isteyerek yapmak çok önemli bir 
husustur. 

Herhangi bir mesleği seçmek, o mesleğe 
karşı duyulan endişelerin ortadan kaldırıl-
ması mesleğin önemini artıracaktır. O alan-
daki açığı kapatarak, fizik öğretmenliği ile 
birlikte tüm öğretmen ve öğretmen aday-
larına rehber olma amacından ötürü önem 
taşımaktadır. 

1.3. Araştırmanın Problemi

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fi-
zik Öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen-
lik mesleğine ilişkin tutumları nelerdir?
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Marmara Üniversitesi Fizik öğretmenliği 
öğrencilerine (124 kişi) çalışma ile alakalı 
yapılan ankette ölçeğin güvenilirlik katsayı-
sını 0.96 olarak bulunmuştur.

5’li likert şeklinde “Kuvvetle Katılırım”, 
“Katılırım”, “Kararsızım”, “Katılmam”, 
“Asla Katılmam” şeklinde derecelen-diril-
miştir.

Bu anketteki sorulara verilen cevaplar öğ-
retmenlik mesleğiyle ilgili üç temel yapıyı 
(sevgi, değer, uyum) yansıtmaktadır.

2.3.Verilerin Analizi 

Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliş-
tirilmesine ilişkin uygulama sonucunda elde 
edilen veriler SPSS programına aktarılmış-
tır. Tutum ölçeğindeki cümleler 1. kesinlikle 
katılırım, 2.katılırım, 3. kararsızım, 4. katıl-
mıyorum, 5. kesinlikle katılmıyorum şeklin-
de 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Toplanan 
veriler üzerinde faktör analizi tekniği olan 
Temel Bileşenler Analizi kullanılmıştır.

öğrencisi 38 kişiden 17 kişi, üçüncü sınıf 
öğrencisi kişi 35 kişiden 13, dördüncü sınıf 
öğrencisi 45 kişden 41 kişi ve 5. sınıf öğren-
cisi 35 kişiden 28 kişi, toplam 194 öğrenci-
den 124 öğrenci.

2.2. Verilerin Toplanma Araçları

Şaban Çetin in hazırlamış olduğu ve Gazi 
Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim 
Fakültesi Dergisi 18. Sayısında yayınla-
nan Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin 
geliştirilmesi(geçerlilik ve güvenilirlik ça-
lışması) adlı çalışma sonucunda oluşturulan 
anket uygulandı. Ölçek ile ilgili geçerlilik 
ve güvenilirlik çalışması 2001-2002 öğre-
nim yılı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bil-
gisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve 
Matematik Öğretmenliği anabilim dalları 
son sınıfta öğrenim görmekte olan 180 kız 
(%52.8) ve 161 erkek (%47.2) öğrenciye 
yapılmış. Anketin alfa güvenilirlik katsayısı 
0,79’dur. Anket toplam 240 kişiye uygulan-
mıştır.



120

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01 Jel Kodu: JEL  M

www.iibdergisi.com

3.BULGULAR

4. BULGULAR

Tablo 1. Öğretmenlik mesleği tutum ölçeği geçerlik –güvenirlik analizi sonuçları

Ortalama  Standart 
sapma communality Component 

faktör yükü t değerleri*

Fa
kt

ör
 I

1 2,60 1,107 ,680 ,639 26,298
2 2,69 1,188 ,673 ,531 25,338
3 2,35 1,261 ,657 ,689 20,803
4 3,03 1,130 ,622 ,720 29,995
5 2,30 1,207 ,611 ,553 21,109
6 2,31 1,117 ,619 ,592 23,077
7 2,63 1,351 ,636 ,795 21,746
8 2,72 1,205 ,675 ,744 25,220
9 2,97 1,138 ,714 ,817 29,152
10 2,52 1,270 ,433 ,601 22,141
11 2,48 1,244 ,624 ,577 22,315
12 2,76 1,102 ,769 ,804 28,060
13 2,20 1,330 ,727 ,804 18,502
14 2,41 1,187 ,621 ,591 22,705
15 3,02 1,290 ,723 ,837 26,218
16 2,68 1,162 ,580 ,529 25,840
17 2,84 1,141 ,292 ,366 27,587
18 2,59 1,085 ,489 ,486 26,640
19 2,38 1,098 ,479 ,458 24,218
23 2,36 1,095 ,618 ,721 24,037
24 2,30 1,173 ,723 ,782 21,902
26 2,82 1,188 ,575 ,682 26,572

Fa
kt

ör
 2

21 1,9268 1,17467 ,627 ,792 18,080
22 2,0813 1,06042 ,648 ,805 21,540
25 2,2276 ,99847 ,523 ,723 24,684
27 1,8780 1,05260 ,738 ,859 19,788
28 1,7886 1,01829 ,786 ,887 19,466
30 1,9268 1,11745 ,685 ,828 19,294
33 1,9756 1,11960 ,678 ,823 19,591
35 1,8049 1,12831 ,689 ,830 17,900

Fa
kt

ör
 3

20 2,17 1,201 ,633 ,796 20,112
29 2,85 1,197 ,694 ,833 26,494
31 2,81 1,194 ,545 ,738 26,174
32 2,46 1,129 ,367 ,606 24,259
34 2,43 1,184 ,592 ,769 22,835

*Tüm “t” değerleri 0.001 düzeyinde anlamlıdır. 
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faktörlerde I. Faktör 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26. Soru-
lardan, II. Faktör 21,22,25,27,28,30,33,35. 
Sorulardan, III. Faktör ise 20,29,31,32,34. 
Sorulardan oluşmaktadır. Ölçeğin geliştiril-
mesinde yapılan anazlizlerden elde edilen 
değerler yukarıdaki tabloda verilmiştir. 

Analizler sonucunda ölçek üç faktörlü çık-
mıştır, öğretmenlik mesleğinin üç temel 
yapısı olan sevgi, değer ve uyum olarak 
adlandırılmıştır. 35 madde üzerinden ana-
liz yapılmıştır. Toplam faktör yük değerleri 
üç faktör için 0,43 ile 0,80 arasında yüksek 
düzeyde değiştiği belirlenmiştir. Ölçekteki 

Tablo2. Araştırmaya katılan bireylerin yaş dağılımları

Yaş durumu Sayı yüzde

18-20 yaş arası 33 26,6
21-23 yaş arası 68 54,8

24 yaş üzeri 23 18,5

23 yaş aralığında olduğu, 26,6’sının 18-20 
yaş aralığında olduğu, %18,5’inin 24 yaş ve 
üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan fizik öğretmenliği öğ-
rencilerinin demografik özellikleri incelen-
miştir. Analiz sonucunda öğrencilerin yaş 
dağılımlarına bakıldığında; %54,8’inin 21-

Şekil 1. Yaş dağılımın grafiksel gösterimi
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Tablo  3. Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyet dağılımları

Cinsiyet durumu Sayı Yüzde
Kız 63 50,8

Erkek 61 49,2

Öğrencilerin cinsiyet durumu incelendiğinde; %50,8’inin kız, %49,2’sinin erkek olduğu belir-
lenmiştir. 

Şekil 2. Cinsiyet dağılımın grafiksel gösterimi

Tablo 4. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf düzeylerinin dağılımı

Sınıf düzeyi Sayı yüzde
Birinci sınıf 25 20,2
İkinci sınıf 17 13,7

Ücüncü sınıf 13 10,5
Dördüncü sınıf 41 33,1
Beşinci sınıf 28 22,6
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%20,2’sinin birinci sınıf öğrencisi olduğu, 
%13,7’sinin ikinci sınıf öğrencisi olduğu, 
%10,5’inin üçüncü sınıf öğrencisi olduğu 
saptanmıştır. 

Araştırmaya katılan fizik öğretmenliği öğ-
rencilerinin sınıf düzeyleri incelendiğin-
de; %33,1’inin dördüncü sınıf öğrencisi, 
%22,6’sının beşinci sınıf öğrencisi olduğu, 

Şekil 3. Sınıf dağılımın grafiksel dağılımı

Tablo 5. Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim durumlarının dağılımı

Annenin Eğitim Düzeyi Sayı yüzde
Okumamış 5 4,0

İlkokul 57 46,0

Ortaokul 20 16,1

Lise 29 23,4

Üniversite 13 10,5
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%16,1’inin ortaokul mezunu, %10,5’inin 
üniversite mezunu, %4’ünün ise okumadığı 
belirlenmiştir.

Araştırmaya katılan  öğrencilerin annele-
rinin durumu incelenmiştir. Anne eğitim 
durumuna bakıldığında; %46’sının ilko-
kul mezunu, %23,4’ünün lise mezunu, 

Şekil 4. Anne eğitim düzeyinin grafiksel gösterimi

Tablo 6. Araştırma katılan bireylerin babalarının eğitim durumlarının dağılımı

Babanın Eğitim Düzeyi Sayı yüzde

Okumamış 2 1,6

İlkokul 30 24,2

Ortaokul 25 20,2

Lise 29 23,4
Üniversite 38 30,6
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okumadığı belirlenmiştir. Anne eğitim du-
rumun düşük düzeyde olduğu, baba eğitim 
durumunun ise yüksek düzeyde olduğu sap-
tanmıştır. 

Baba eğitim durumuna bakıldığında; 
%30,6’sının üniversite mezunu oldu-
ğu, %24,2’sinin ilkokul mezunu olduğu, 
%23,4’ünün lise mezunu olduğu, %20,2’si-
nin ortaokul mezunu olduğu, %1,6’sının 

Şekil 5. Babanın eğitim durumunun grafiksel gösterimi

Tablo 7. Araştırmaya katılan öğrencilerin tercih sırasının dağılımı

Tercih Sırası Sayı yüzde

1-5. tercih arası 60 50,8

6. ve 10. Tercih arası 39 33,1

11.t ercih ve üzeri 19 16,1
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arasında olduğu, %33,1’inin 6 ile 10. Tercih 
arasında olduğu, %16,1’inin  11.  Ve üzeri 
tercih olduğu saptanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin fizik öğret-
menliğine girdiğinde tercih sırası durumu 
incelendiğinde; %50,8’inin 1 ile 5. Tercih 

Şekil  6. Tercih sırasının grafiksel gösterimi

Tablo 8. Araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerinin dağılımı

 Lise Mezuniyet Ortalama Sayı yüzde

3 ile 4 arası 5 4,4
4 ile 5 arası 42 37,2

5 66 58,4



127

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01 Jel Kodu: JEL  M

www.iibdergisi.com

%37,2’sinin ortalamasının 4ile 5 arasında 
olduğu, %4,4’ünün ortalamasının 3 ile 4 
arasında olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin lise 
mezuniyet ortalaması incelendiğin-
de; %58,4’ünün ortalamasının 5 olduğu, 

Şekil 7. Lise mezuniyet ortalamasının grafiksel gösterimi

Fizik Öğretmenliği öğrencilerinin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzde dağılımları tablo 1’de 
verilmiştir.

Tablo 9. Öğrencilerin Sınıf ve Cinsiyete Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı

Cinsiyet 
durumu

Sınıf düzeyi
Toplam1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf

N % N % N % N % N % N %

Kız 16 25,4 12 19,0 7 11,1 16 25,4 12 19,0 63 100,0

Erkek 9 14,8 5 8,2 6 9,8 25 41,0 16 26,2 61 100,0

Toplam 25 20,2 17 13,7 13 10,5 41 33,1 28 22,6 124 100,0
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(%58) erkek toplam 124 öğrenciden 63’ü 
kız 61’i erkek öğrencidir.

Birinci alt boyuta ilişkin bilgiler

Birinci alt boyuta ilişkin bilgilere göre öğ-
rencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 
tutumu ve tutum alt boyutları arasındaki 
korelasyonunun dağılımı Tablo 10’da gös-
terilmiştir. 

Çizelgede araştırma grubundaki öğrencile-
rinin sınıflarına göre cinsiyet dağılımı gös-
terilmiştir. Araştırmaya katılan toplam 25 
tane 1.sınıf öğrencisinin 16’sı (% 64) kız, 
9’u (% 36) erkek , 17 tane 2. sınıf öğrenci-
sinin 12’si (% 70) kız, 5’i (%30) erkek  13  
tane  3. sınıf öğrencisinin 7’si (% 53) kız, 6’i 
(%47) erkek, 41 tane 4. sınıf öğrencisinin 
16’ sı (%39) kız, 25’i (%61) erkek, 28 tane 
5. sınıf öğrencisinin 12’ sı (%42) kız, 16’sı 

Tablo 10. Araştırmaya katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları alt 
boyutları arasındaki koralesyonun dağılımı

Tutum Sevgi Değer Uyum

Tutum
r 1
p
n 124

Sevgi 
r ,852(**) 1
p ,000
n 124 124

Değer 
r ,787(**) ,446(**) 1
p ,000 ,000
n 124 124 124

Uyum
r ,879(**) ,711(**) ,513(**)

p ,000 ,000 ,000
n 124 124 124 124

Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine iliş-
kin tutumları alt boyutları arasındaki ko-
relasyon incelendiğinde; sevgi alt boyutu 
ile tutum boyutu arasında kuvvetli pozitif 
bir ilişki olduğu, değer alt boyutu ile tutum 
boyutu arasında kuvvetli ve pozitif bir iliş-
ki olduğu, uyum alt boyutu ile tutum bo-
yutu arasında kuvvetli ve pozitif bir ilişki 

olduğu, değer alt boyutu ile sevgi alt bo-
yutu arasında kuvvetli ve pozitif bir ilişki 
olduğu, uyum alt boyutu ile sevgi alt bo-
yutu arasında kuvvetli ve pozitif bir ilişki 
olduğu, uyum alt boyutu ile değer alt bo-
yutu arasında kuvvetli ve pozitif bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. 
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lerin aritmetik ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. (t 
=2,553; p< .05). Buna göre erkek öğrenci-
ler öğretmenlik mesleğine uyumlu olmada 
kız öğrencilerden daha yüksek ortalamaya 
sahiptirler.

Fizik Öğretmenliği öğrencilerinin anne öğ-
renim düzeylerine göre dağılımları Tablo 
3’te verilmiştir.

Üçüncü alt boyuta ilişkin bilgiler

Üçüncü alt boyuta ilişkin bilgilere göre Fi-
zik Öğretmenliği öğrencilerinin Fizik öğret-
menliği bölümünü tercih etme sırasına göre 
tutum puanları Tablo 12’de verilmektedir.

İkinci alt boyuta ilişkin bilgiler

İkinci alt boyuta ilişkin bilgilere göre fizik Öğretmenliği öğrencilerinin cinsiyetlerine göre öğ-
retmenlik mesleğine yönelik tutumları Tablo 11’de verilmektedir.

Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin cin-
siyet faktörüne göre aritmetik ortalamaların 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği-
ni belirlemek amacıyla yapılan bağımsız 
grup t testi sonucunda,  Kız öğrencilerin 
tutum puan ortalamaları 5 üzerinden 2,25 
erkek öğrencilerin tutum puan ortalamaları 
ise 2.46 olarak gözlenmiştir. Ortalamalar 
arasındaki farka ilişkin T değeri -1,68 ola-
rak hesaplanmış bu sonuç 0.05 anlamlılık 
düzeyinde öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarda toplam puanlar açısından fark-
lılık tespit edilmemiştir. 

Alt boyutlara ayrı ayrı bakıldığında ise 
uyum alt boyutunda, erkek ve kız öğrenci-

 Cinsiyet N Ortalama
Standart 
Sapma

t Df P

(toplam) Tutum 
KIZ 63 2,25 ,658

-1,684 122 ,095
ERKEK 61 2,46 ,7663

A
lt 

bo
yu

tla
r Sevgi KIZ 63 2,60 ,855 -,183 122 ,855

ERKEK 61 2,62 ,836

Değer 
KIZ 63 1,84 ,766

-1,528 122 ,129
ERKEK 61 2,08 ,993

Uyum 
KIZ 63 2,31 ,736

-2,553 122 ,012*
ERKEK 61 2,68 ,902

*P<,05

Tablo 11. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
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Dördüncü alt boyuta ilişkin bilgiler

Dördüncü alt boyuta ilişkin bilgilere göre 
Öğretmenliği öğrencilerinin Fizik öğret-
menliği bölümünü sınıf düzeylerine göre 
tutum puanları Tablo 13’de verilmektedir.

Araştırma sonucunda Öğretmenlik mesle-
ği tutum ölçeği tercih sırasına değişkeni-
ne göre tüm ölçek puanlarında anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANO-
VA) uygulanmıştır. Sonuçta; gruplar arasın-
da 0,05 anlamlılık düzeyinde fark buluna-
mamıştır.

Tablo 12. Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Tercih Sırasına Göre Tutumları

 
Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p

Se
vg

i
 

Gruplar arası 1,120 2 ,560 ,815 ,445

Grup içi 79,071 115 ,688   

Toplam 80,191 117    

D
eğ

er  

Gruplar arası 1,169 2 ,585 ,712 ,493

Grup içi 94,406 115 ,821   

Toplam 95,575 117    

U
yu

m

Gruplar arası ,052 2 ,026 ,037 ,964

Grup içi 82,496 115 ,717   

Toplam 82,548 117    

Tu
tu

m
 Gruplar arası ,083 2 ,042 ,079 ,924

Grup içi 60,766 115 ,528   

Toplam 60,850 117    
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boyutunda 1. Sınıf ve 5. Sınıf arasında; tu-
tum boyutunda 1. Sınıf ile 5. Sınıf arasında, 
2. Sınıf ile 5. Sınıf arasında, 3. Sınıf ile 5. 
Sınıf arasında anlamlı farklılık olduğu be-
lirlenmiştir. 

Beşinci alt probleme ilişkin bulgular

Beşinci alt boyuta ilişkin bilgilere göre Fi-
zik Öğretmenliği öğrencilerinin Fizik öğ-
retmenliği bölümünü yaş durumlarına göre 
tutum puanları Tablo 14’de verilmektedir.

Araştırma sonucunda Öğretmenlik mesleği 
tutum ölçeği sınıf düzeylerine değişkeni-
ne göre tüm ölçek puanlarında anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANO-
VA) uygulanmıştır. Sonuçta; gruplar ara-
sında 0,05 anlamlılık düzeyinde fark bulun-
muştur. Sınıf düzeyleri arasındaki anlamlı 
ilişki incelendiğinde; sevgi alt boyutunda 
üçüncü sınıf ile beşinci sınıf arasında, 4. 
Sınıf ile 5. Sınıf arasında; değer alt boyu-
tunda 1. Sınıf ile 5. Sınıf arasında; uyum alt 

Tablo 13. Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Sınıf Düzeylerine Göre Tutumları

 
Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p

Anlamlı 
fark

Se
vg

i Gruplar arası 9,045 4 2,261 3,434 ,011
3-5
4-5Grup içi 78,351 119 ,658   

Toplam 87,396 123    

D
eğ

er

Gruplar arası 8,326 4 2,082 2,780 ,030

1-5Grup içi 89,102 119 ,749   

Toplam 97,428 123    

U
yu

m

Gruplar arası 8,169 4 2,042 3,088 ,018

1-5Grup içi 78,689 119 ,661   

Toplam 86,858 123    

Tu
tu

m
 Gruplar arası 7,539 4 1,885 4,001 ,004

1-5
2-5
3-5

Grup içi 56,061 119 ,471   

Toplam 63,600 123    
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ki anlamlı ilişki incelendiğinde; uyum alt 
boyutunda 18-20 yaş aralığı ile 24 yaş üzeri 
arasında; tutum boyutunda 18-20 yaş aralı-
ğı ile 24 yaş üzeri arasında anlamlı farklılık 
olduğu belirlenmiştir. 

Altıncı alt probleme ilişkin bulgular

Altıncı alt boyuta ilişkin bilgilere göre Fi-
zik öğretmenliği öğrencilerinin anne eğitim 
durumuna göre öğretmenlik mesleğine yö-
nelik tutumları Tablo 15’de verilmektedir.

Araştırma sonucunda Öğretmenlik mesle-
ği tutum ölçeği sınıf düzeylerine değişke-
nine göre tüm ölçek puanlarında anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediğini belir-
lemek amacıyla tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) uygulanmıştır. Sonuçta; sevgi 
alt boyutu ile değer alt boyutu gruplar ara-
sında 0,05 anlamlılık düzeyinde fark bu-
lunmamıştır. Uyum alt boyutu ile tutum 
boyutu arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde 
fark bulunmuştur. Yaş dağılımları arasında-

Tablo 14. Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin yaş durumlarına Göre Tutumları

 
Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p

Anlamlı 
fark

Se
vg

i

Gruplar arası 3,010 2 1,505 2,158 ,120

Grup içi 84,386 121 ,697   
Toplam 87,396 123    

D
eğ

er
 

Gruplar arası 3,598 2 1,799 2,320 ,103

Grup içi 93,830 121 ,775   

Toplam 97,428 123    

U
yu

m

Gruplar arası 7,144 2 3,572 5,422 ,006
1-3Grup içi 79,714 121 ,659   

Toplam 86,858 123    

Tu
tu

m
 

Gruplar arası 4,163 2 2,081 4,237 ,017

1-3Grup içi 59,437 121 ,491   

Toplam 63,600 123    
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Yedinci alt probleme ilişkin bulgular

Altıncı alt boyuta ilişkin bilgilere göre Fizik 
öğretmenliği öğrencilerinin baba eğitim du-
rumuna göre öğretmenlik mesleğine yöne-
lik tutumları Tablo 16’da verilmektedir.

Araştırma sonucunda Öğretmenlik mesleği 
tutum ölçeği anne eğitim durumu değişke-
nine göre tüm ölçek puanlarında anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANO-
VA) uygulanmıştır. Sonuçta; gruplar arasın-
da 0,05 anlamlılık düzeyinde fark buluna-
mamıştır.

Tablo 15.  Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin anne eğitim durumlarına Göre Tutumları

 
Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p

Se
vg

i Gruplar arası 5,709 4 1,427 2,079 ,088

Grup içi 81,687 119 ,686   

Toplam 87,396 123    

D
eğ

er

Gruplar arası 4,391 4 1,098 1,404 ,237

Grup içi 93,037 119 ,782   
Toplam 97,428 123    

U
yu

m

Gruplar arası 1,736 4 ,434 ,607 ,659
Grup içi 85,123 119 ,715   
Toplam 86,858 123    

Tu
tu

m
 Gruplar arası 3,408 4 ,852 1,685 ,158

Grup içi 60,191 119 ,506   

Toplam 63,600 123    
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Sekinci alt probleme ilişkin bulgular

Beşinci alt boyuta ilişkin bilgilere göre 
Fizik Öğretmenliği öğrencilerinin Fizik 
öğretmenliği bölümünü lise ortalama de-
ğişkenine göre tutum puanları Tablo 17’de 
verilmektedir.

Araştırma sonucunda Öğretmenlik mesleği 
tutum ölçeği baba eğitim durumuna göre 
değişkenine göre tüm ölçek puanlarında 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği-
ni belirlemek amacıyla tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sonuçta; 
gruplar arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde 
fark bulunamamıştır.

Tablo 16.  Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin baba eğitim durumuna Göre Tutumları

 
Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p

Se
vg

i
 

Gruplar arası ,801 4 ,200 ,275 ,893

Grup içi 86,595 119 ,728   

Toplam 87,396 123    

D
eğ

er

Gruplar arası 2,428 4 ,607 ,760 ,553

Grup içi 95,000 119 ,798   

Toplam 97,428 123    

U
yu

m

Gruplar arası ,403 4 ,101 ,139 ,968
Grup içi 86,456 119 ,727   

Toplam 86,858 123    

Tu
tu

m
 

Gruplar arası ,449 4 ,112 ,212 ,932

Grup içi 63,150 119 ,531   

Toplam 63,600 123    
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lendiğinde; değer alt boyutunda 3-4 arası 
ortalama ile 4-5 arası ortalama arasında an-
lamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Fizik Öğretmenliği öğrencilerinin okuduk-
ları sınıf, anne eğitim düzeyleri, baba eğitim 
düzeyleri, lise mezuniyet ortalaması, bölüm 
tercih sıralaması, tutum, sevgi alt boyutu, 
değer alt boyutu ve uyum alt boyutu kav-
ramları arasında kolarasyon analizi Tablo 
18’de verilmiştir.

Araştırma sonucunda Öğretmenlik mesleği 
tutum ölçeği lise ortalama değişkenine göre 
tüm ölçek puanlarında anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek ama-
cıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
uygulanmıştır. Sonuçta; sevgi alt boyutu, 
uyum alt boyutu ile tutum boyutu gruplar 
arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde fark bu-
lunmamıştır. Değer alt boyutu arasında 0,05 
anlamlılık düzeyinde fark bulunmuştur. Yaş 
dağılımları arasındaki anlamlı ilişki ince-

Tablo 17.  Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin lise ortalama değişkenine Göre Tutumları

 
Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p

Anlamlı 
fark

Se
vg

i Gruplar arası 1,520 2 ,760 1,114 ,332

Grup içi 75,016 110 ,682   
Toplam 76,536 112    

D
eğ

er
 Gruplar arası 5,746 2 2,873 3,770 ,026

1-2Grup içi 83,819 110 ,762   
Toplam 89,565 112    

U
yu

m

Gruplar arası 3,570 2 1,785 2,716 ,071
Grup içi 72,291 110 ,657   

Toplam 75,861 112    

Tu
tu

m

Gruplar arası 2,764 2 1,382 2,850 ,062

Grup içi 53,341 110 ,485   

Toplam 56,105 112    
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mesleğiyle uyum alt boyutu arasındaki ko-
lerasyon değeri (0,257) 0,01 anlamlılık dü-
zeyinde; lise mezuniyet ortalaması durumu 
ile öğretmenlik mesleğiyle uyum alt boyutu 
arasındaki kolarasyon değeri (0,188), 0,05 
anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 

TARTIŞMA 

Çalışmamızda öğretmenlik mesleği tutum 
ölçeği ile yapılan analizlerde, geçerlilik ve 
güvenirlilik analizleri sonucunda öğretmen 

Tablo 17.’a baktığımızda Fizik Öğretmen-
liği öğrencinin okuduğu sınıf düzeyi ile öğ-
retmenlik mesleğine karşı tutumu arasında-
ki kolerasyon değeri (0,295), öğretmenlik 
mesleğine verdiği değer alt boyutu arasın-
daki kolerasyon değeri (0,260),öğretmen-
lik mesleğiyle uyum alt boyutu arasındaki 
kolerasyon değeri (0,301), yaş durumu ile 
öğretmenlik mesleğine karşı tutumu arasın-
daki korelasyon değeri (0,239), öğretmenlik 
mesleğine verdiği değer alt boyutu arasında-
ki kolerasyon değeri  (0,226), öğretmenlik 

Tablo 18.  Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Farklı Değişkenleri
Arasında Kolerasyon Analizi

Tutum Sevgi Değer Uyum 

Yaşınız
 
 

R ,239(**) ,117 ,226(*) ,257(**)
P ,007 ,196 ,012 ,004
N 124 124 124 124

Sınıfınız
 
 

R ,295(**) ,180(*) ,260(**) ,301(**)
P ,001 ,046 ,004 ,001
N 124 124 124 124

Annenin   
eğitim düzeyi

 

R ,082 ,100 ,100 ,005
P ,362 ,268 ,267 ,956
N 124 124 124 124

Babanın  
eğitim düzeyi

 

R ,003 -,019 ,063 -,040
P ,976 ,832 ,486 ,656
N 124 124 124 124

Lise   
mezuniyet 
ortalaması

R -,151 -,134 -,062 -,188(*)
P ,111 ,158 ,516 ,047
N 113 113 113 113

Tercih 
ortalama

 

R ,015 ,117 -,066 -,005
P ,872 ,207 ,477 ,953
N 118 118 118 118

*   p<0.05 
**  p<0.01 
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Öğretmen Lisesindeki son sınıf öğrencileri-
nin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumla-
rının öğrenciye ait farklı değişkenler açısın-
dan incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen 
bulgular şunlardır; öğretmenlik mesleğine 
erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre de-
ğer verme yönünde; eğitim durumu düşük 
olan annelerin ve babaların çocukları eğitim 
durumu yüksek olanlara göre sevgi, değer 
ve uyum yönünde; ailesinde öğretmen olan-
lar olmayanlara göre uyum yönünde puan-
ları yüksektir. Öğrencilerin “sevgi”, “değer” 
ve “uyum” tutum puanlarının yüksek dü-
zeyde olduğu görülmektedir (Duran, 2009).

Yıldırım (2002) yaptığı çalışmada; öğret-
menlerin mesleklerine yönelik tutumları-
nın ölçme ve değerlendirmesini yapmıştır. 
Araştırmaya göre, öğretmen yetiştiren öğre-
tim kurumlarında öğrenim gördükten sonra 
mezun olduğu branşta çalışan öğretmenler, 
mezun olduktan sonra farklı branşta çalışan 
öğretmenler ve herhangi bir meslek grubuna 
yönelik eğitim veren öğretim kurumlarında 
öğrenim gördükten sonra öğretmenliğe ge-
çenlerin tutum puanları arasında istatistik-
sel açıdan önemli bir fark bulunamamıştır. 
Tutumların cinsiyete göre farklılaşmadığı 
belirlenmiştir.

İkinci alt boyuta ilişkin bulguların analizi 
sonucunda; tutum ölçeği Alt boyutlarından 
uyum alt boyutunda, erkek ve kız öğrenci-
lerin aritmetik ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. 
Buna göre erkek öğrenciler öğretmenlik 
mesleğine uyumlu olmada kız öğrenciler-
den daha yüksek ortalamaya sahiptirler.

adaylarının tutum ölçeği, 3 alt boyuttan 
oluşmaktadır. Bunlar sevgi, değer, uyum 
olarak 3 alt boyuttan oluştuğu saptanmıştır. 

Birinci alt probleme ilişkin bulguların ana-
lizi sonucunda; Öğrencilerin öğretmenlik 
mesleğine ilişkin tutumları alt boyutları ara-
sındaki korelasyon incelendiğinde; sevgi alt 
boyutu ile tutum boyutu arasında kuvvetli 
pozitif bir ilişki olduğu, değer alt boyutu ile 
tutum boyutu arasında kuvvetli ve pozitif 
bir ilişki olduğu, uyum alt boyutu ile tu-
tum boyutu arasında kuvvetli ve pozitif bir 
ilişki olduğu, değer alt boyutu ile sevgi alt 
boyutu arasında kuvvetli ve pozitif bir ilişki 
olduğu, uyum alt boyutu ile sevgi alt boyu-
tu arasında kuvvetli ve pozitif bir ilişki ol-
duğu, uyum alt boyutu ile değer alt boyutu 
arasında kuvvetli ve pozitif bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. 

Çetin’in (2006) yaptığı çalışmada “Öğret-
menlik Mesleği Tutum Ölçeği” yapılan ge-
çerlilik ve güvenirlik analizleri sonucunda, 
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği-
ne yönelik tutumlarını ölçen, 3 alt boyuttan 
oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 
olarak kabul edilmiştir. Diğer taraftan Aş-
kar ve Erden (1986), Özgür (1994), Demirci 
(1996), Çapa ve Çil (1998) tarafından öğret-
menlik mesleğine yönelik tutumları belirle-
mek için geliştirilen benzer ölçekler ince-
lendiğinde, araştırmaya konu edilen ölçeğin 
faktör dağılımları ve geçerlik-güvenirlik de-
ğerleri açısından rahatlıkla kullanılabilecek 
bir yapıda olduğu söylenebilir. 

Literatürde başka bir çalışmada;  Anadolu 
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2. Sınıf ile 5. Sınıf arasında, 3. Sınıf ile 5. 
Sınıf arasında anlamlı farklılık olduğu be-
lirlenmiştir. Analiz sonucuna bakıldığında 
tutum ölçeğinin tüm alt boyutları ile sınıf 
düzeyleri arasında anlamlı fark belirlenir-
ken, bu farklılığın 5. Sınıf düzeyinde ağırlık 
gösterdiği belirlenmiştir.

Sayın (2005) yaptığı çalışmada;  öğretmen 
adaylarının öğretmenlik mesleğine kar-
şı tutumları ve mesleki benlik saygılarını 
incelemiştir. Araştırmaya Burdur Eğitim 
Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde okuyan 
144 son sınıf öğrencileri ile Tezsiz Yüksek 
Lisans programının 80 öğrencisi katılmıştır. 
Araştırmada son sınıf öğrencilerinin öğret-
menliğe yönelik tutumlarının tezsiz yüksek 
lisans öğrencilerinden daha olumlu olduğu 
ortaya çıkmıştır (Duran, 2009).

Beşinci alt boyuta ilişkin bulguların analizi 
sonucunda; öğretmenlik mesleği tutum öl-
çeği yaş durumu değişkenine göre incelen-
diğinde; Uyum alt boyutu ile tutum boyutu 
arasında anlamlı fark bulunmuştur. Yaş da-
ğılımları arasındaki anlamlı ilişki incelendi-
ğinde; uyum alt boyutunda 18-20 yaş aralığı 
ile 24 yaş üzeri arasında; tutum boyutunda 
18-20 yaş aralığı ile 24 yaş üzeri arasında 
anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Aysu (2007) yaptığı çalışmasında, öğret-
menlik mesleğine karşı tutum ölçeğini kul-
lanmıştır. Çalışma sonucunda; öğretmenlik 
mesleğine karşı tutum ölçeği ile öğretmen 
adaylarının sınıf düzeyi, yaşları, mezun ol-
dukları lise türleri arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığı saptanmıştır. 

Çapa ve Çil (2000) tarafından, öğretmen 
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarının farklı değişkenler açısından in-
celenmesi konulu çalışmaları ODTÜ Eğitim 
Fakültesi’ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 
1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştiril-
miştir. Araştırmada, araştırmacılar tarafın-
dan geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine 
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğ-
retmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutum puanları sevme, saygı, ken-
dine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek 
öğrencilerde anlamlı bir fark gözlenmiştir. 
Ayrıca tutum puanları sınıf düzeyine göre 
de anlamlıdır. 

Üçüncü alt boyuta ilişkin bulguların analizi 
sonucunda; Öğretmenlik tutum ölçeği tercih 
sırası değişkenine göre anlamlı bir fark bu-
lunamamıştır. 

Çapa ve Çil (2000) tarafından yapılan ça-
lışmada öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutum puanları sevme, 
saygı, kendine güven alt boyutlarına göre 
tercih sırasında göre anlamlı bir fark olma-
dığı belirlenmiştir.

Dördüncü alt boyuta ilişkin bulguların ana-
lizi sonucunda; öğretmenlik tutum ölçeği 
sınıf düzeyleri değişkenine göre incelendi-
ğimde; Sınıf düzeyleri arasındaki anlamlı 
ilişki incelendiğinde; sevgi alt boyutunda 
üçüncü sınıf ile beşinci sınıf arasında, 4. 
Sınıf ile 5. Sınıf arasında; değer alt boyu-
tunda 1. Sınıf ile 5. Sınıf arasında; uyum alt 
boyutunda 1. Sınıf ve 5. Sınıf arasında; tu-
tum boyutunda 1. Sınıf ile 5. Sınıf arasında, 
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Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmenlerde 
aradıkları yeterliliklere ne ölçüde sahip ol-
duklarını incelemiştir. Değerlendirme sonu-
cunda “cinsiyet, mezun olunan lise türü ve 
okuldaki başarı durumları” açılarından ba-
kıldığında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Lubis (1988) ise “Endonezya’daki Meslek 
ve Teknik Öğretmen Eğitimi Kolejleri Öğ-
rencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yöne-
lik Tutumları” konulu araştırmasında öğren-
ci tutumlarını farklı değişkenler açısından 
ele almıştır. Buna göre, öğrencilerin öğret-
menlik mesleğine yönelik olumlu tutumla-
ra sahip oldukları; öğrencilerin pedagojik 
derslere ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu; 
öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarının ve pedagojik derslere yönelik 
görüşlerinin koleje giriş yılı ve kolej not or-
talamasıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir.

5.2. SONUÇ

Marmara üniversitesi eğitim fakültesi fizik 
öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik 
mesleğine ilişkin tutumlarının değişkenle-
rin analiz sonucunda tespit edilen araştırma-
da aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır:

•	 Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunlu-
ğunun 21-23 yaşa arası olduğu belirlen-
miştir. 

•	 Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunlu-
ğunun cinsiyetinin kız olduğu belirlen-
miştir. 

•	 Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunlu-
ğunun dördüncü sınıfta olduğu belirlen-
miştir. 

Altıncı alt boyuta ilişkin bulguların analizi 
incelendiğinde; öğretmenlik mesleği tutum 
ölçeği alt boyutları ile anne eğitim durumu 
değişkeni arasında anlamlı bir fark belirlen-
memiştir. Ayrıca yedinci alt boyuta ilişkin 
bulguların analizi incelendiğinde; öğret-
menlik tutum ölçeği alt boyutları ile baba 
eğitim durumu arasındaki anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. 

Aysu (2007) yaptığı çalışmasında, öğret-
menlik mesleğine karşı tutum ölçeğini kul-
lanmıştır. Çalışma sonucunda; öğretmenlik 
mesleğine karşı tutum ölçeği ile öğretmen 
adaylarının anne babalarının eğitim düzeyi 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptan-
mıştır. 

Duran (2009), yaptığı çalışmada eğitim du-
rumu düşük olan annelerin ve babaların ço-
cukları eğitim durumu yüksek olanlara göre 
sevgi, değer ve uyum yönünde; ailesinde 
öğretmen olanlar olmayanlara göre uyum 
yönünde puanları yüksek olduğu tespit edil-
miştir.

Sekizinci alt boyuta ilişkin bulguların ana-
lizi incelendiğinde; öğretmenlik mesleği 
tutum ölçeği alt boyutları ile lise ortalama 
değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde; 
Değer alt boyutu ile lise ortalama değişkeni 
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Lise 
ortalama değerleri arasındaki anlamlı iliş-
ki incelendiğinde; değer alt boyutunda 3-4 
arası ortalama ile 4-5 arası ortalama arasın-
da anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Literatürde Seferoğlu (2004) yılında yaptı-
ğı çalışmada,  öğretmen adaylarının, Milli 
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pozitif bir ilişki olduğu, uyum alt boyu-
tu ile tutum boyutu arasında kuvvetli ve 
pozitif bir ilişki olduğu, değer alt boyutu 
ile sevgi alt boyutu arasında kuvvetli ve 
pozitif bir ilişki olduğu, uyum alt boyutu 
ile sevgi alt boyutu arasında kuvvetli ve 
pozitif bir ilişki olduğu, uyum alt boyutu 
ile değer alt boyutu arasında kuvvetli ve 
pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

•	 Öğretmenlik mesleğine karşı tutumları 
sevgi ve değer alt boyutları ile cinsiyet 
değişkeninin etkili olmadığı belirlenir-
ken, uyum alt boyutu ile cinsiyet değiş-
keni arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. Erkek öğrencilerinde uyu-
mun kız öğrencilere göre yüksek olduğu 
belirlenmiştir.

•	 Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine 
karşı tutumları ve alt boyutları ile öğ-
rencilerin öğretmenlik mesleğini tercih 
ettiği sırayı etkilemediği belirlenmiştir. 

•	 Fizik öğretmenliği mesleğine karşı tu-
tumları ile sınıf düzeyleri arasında ara-
sında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiş-
tir. Sınıf düzeyleri arasındaki anlamlı 
ilişki incelendiğinde; sevgi alt boyutun-
da üçüncü sınıf ile beşinci sınıf arasın-
da, 4. Sınıf ile 5. Sınıf arasında; değer alt 
boyutunda 1. Sınıf ile 5. Sınıf arasında; 
uyum alt boyutunda 1. Sınıf ve 5. Sınıf 
arasında; tutum boyutunda 1. Sınıf ile 5. 
Sınıf arasında, 2. Sınıf ile 5. Sınıf arasın-
da, 3. Sınıf ile 5. Sınıf arasında anlamlı 
farklılık olduğu belirlenmiştir.

•	 Çalışmaya katılan öğrencilerin annele-
rinin eğitim düzeylerinin düşük olduğu 
belirlenmiştir. 

•	 Çalışmaya katılan öğrencilerin babala-
rının eğitim düzeylerinin yüksek olduğu 
belirlenmiştir. 

•	 Fizik öğretmenliği bölümlerini ilk beş 
tercih arasında gösterme oranı %50’ler-
de olduğu belirlenmiştir. Türkiyede öğ-
retmen yetiştiren programların tercih 
edilme önceliğinin arttığı görülmüştür.

•	 Fizik öğretmenliği bölümüne giren öğ-
rencilerin başarı düzeyinin çok yüksek 
olduğu belirlenmiştir. 

•	 Öğrencilerinin sınıflarına göre cinsiyet 
dağılımı gösterilmiştir. Araştırmaya ka-
tılan toplam 25 tane 1.sınıf öğrencisinin 
16’sı (% 64) kız, 9’u (% 36) erkek, 17 
tane 2. sınıf öğrencisinin 12’si (% 70) 
kız, 5’i (%30) erkek 13 tane 3. sınıf 
öğrencisinin 7’si (% 53) kız, 6’i (%47) 
erkek, 41 tane 4. sınıf öğrencisinin 16’ 
sı (%39) kız, 25’i (%61) erkek, 28 tane 
5. sınıf öğrencisinin 12’ sı (%42) kız, 
16’sı (%58) erkek toplam 124 öğrenci-
den 63’ü kız 61’i erkek öğrenci olduğu 
belirlenmiştir.

•	 Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine 
ilişkin tutumları alt boyutları arasındaki 
korelasyon incelendiğinde; sevgi alt bo-
yutu ile tutum boyutu arasında kuvvetli 
pozitif bir ilişki olduğu, değer alt boyu-
tu ile tutum boyutu arasında kuvvetli ve 
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arasındaki kolerasyon değeri  (0,226), 
öğretmenlik mesleğiyle uyum alt boyu-
tu arasındaki kolerasyon değeri (0,257) 
0,01 anlamlılık düzeyinde; lise mezuni-
yet ortalaması durumu ile öğretmenlik 
mesleğiyle uyum alt boyutu arasındaki 
kolerasyon değeri (0,188), 0,05 anlamlı-
lık düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 

Türkiye ile Avrupa Birliği’nin öğretmen 
yetiştirme programındaki benzerlik ve 
farklılıklarının incelenmesi sonucunda;

•	 Avrupa birliği ülkelerinde öğretmenlik 
eğitimi yükseköğretimin bir parçası ol-
duğu, eğitimin yüksek öğretim kurum-
larınca verildiği, stajyerlik ve uygulama 
eğitiminin ortak bir uygulama olduğu, 
Türkiye’de öğretmenlik eğitiminin Yük-
sek öğretim kurumunun sorumluluğunda 
olduğu ve üniversitelerin fakülteleri bün-
yesindeki bölümler aracılığı ile verildiği,

•	 Avrupa birliği ülkelerinde öğretmenlik 
eğitimi programlarına girmek için ara-
nan temel koşul ortaöğretim eğitimini 
tamamlamış olmaktır. Türkiye’de ise, 
yükseköğretim eğitimine kabul koşulla-
rı, öğretmenlik eğitimine girebilmek için 
gerekli koşullar ile aynıdır. Üniversite-
lerin öğretmenlik eğitimi veren Fakül-
telerinin bölümlerine girecek adayların 
ÖSYM’nin yapmış olduğu sınava gir-
mesi, Beden Eğitimi, Müzik, Resim gibi 
özel yetenek gerektiren alanlarda, aday-
ların, ÖSS’den almış oldukları puanların 
yanında üniversitelerin kendi bünyele-
rinde yapmış oldukların özel yetenek sı-

•	 Öğretmenlik mesleğine karşı tutumu 
ve uyum alt boyutu ile yaş durumlarına 
göre anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. 
Yaş dağılımları arasındaki anlamlı ilişki 
incelendiğinde; uyum alt boyutunda 18-
20 yaş aralığı ile 24 yaş üzeri arasında; 
tutum boyutunda 18-20 yaş aralığı ile 24 
yaş üzeri arasında anlamlı farklılık oldu-
ğu görülmüştür.

•	 Öğretmenlik mesleğine karşı tutumu ve 
alt boyutları ile anne eğitim durumları 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belir-
lenmiştir. 

•	 Öğretmenlik mesleğine karşı tutumu ve 
alt boyutları ile baba eğitim durumları 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belir-
lenmiştir.

•	 Öğretmenlik mesleğine tutumun değer 
alt boyutu ile lise ortalama değişkeni 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu belir-
lenmiştir. değer alt boyutunda 2,5 ile 3,5 
arası ortalama ile 3,5 ile 4,5 arası orta-
lama arasında anlamlı farklılık olduğu 
görülmüştür. 

•	 Fizik Öğretmenliği öğrencinin okuduğu 
sınıf düzeyi ile öğretmenlik mesleğine 
karşı tutumu arasındaki kolerasyon değe-
ri (0,295), öğretmenlik mesleğine verdi-
ği değer alt boyutu arasındaki kolarasyon 
değeri (0,260),öğretmenlik mesleğiyle 
uyum alt boyutu arasındaki kolerasyon 
değeri (0,301), yaş durumu ile öğretmen-
lik mesleğine karşı tutumu arasındaki 
korelasyon değeri (0,239), öğretmen-
lik mesleğine verdiği değer alt boyutu 
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Özet : Artan talepler nedeni ile alıcı ve satıcı arasında yaşanan en önemli sorunların başında ayıplı 
mal gelmektedir. Bu çalışmada 4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Tacir ve tüketici konumundaki her iki tarafın uğradığı mağduriyet ve 
bu mağduriyetin nedenlerine ilişkin literatür çalışması gerçekleştirilmiştir. Taraflar arasında oluşan 
ihtilaf nedenleri, bu nedenlerin çözümlerine ilişkin uygulamalar ele alınmıştır. Halen günümüzde 
bir ayıbın gizli mi, açık mı olduğuna dair uzun tartışmalar yaşanırken, sezonun geçmesi, moda ve 
alışkanlıklar ile tüketici eğilimlerinin değişmesi sebebiyle ihtilaflar çözümsüzlüğe sürüklenebilmek-
te; çözümlense de taraflar tatmin olamamaktadır. Hukuk uygulamasının özünde, zamanın olumsuz 
etkisi hep olacaktır. Ancak, süreci kısaltmak için uğraşmanın gerekliği de açıktır. Bazen, bir ihtilafın 
ticaret mi, yoksa tüketici mahkemesince mi çözümlenmesi gerektiği tartışılmakta; ticaret mahkeme-
sinin bir kararının, tüketici mahkemesinin görev alanına girdiğinden bahisle Yargıtay’ca bozulması 
neticesinde, verilen yeni kararın “hangi farklı kriterlere göre” tüketici mahkemesince incelendiği 
bile anlaşılamadan, yeni bir karar doğmaktadır. Biz, bu yazıda ayıplı mallara ilişkin ihtilaflarla ilgili 
önemli gördüğümüz bazı Yüksek Mahkeme kararlarını, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve 
Tüketici Haklarını Koruma Kanunu ilkelerinden bahsederek irdelemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Mal, Ticaret, Alım, Satım, Ürün, Tacir, Tüketici, Reklam 

DEFECT IN PURCHASE OF GOOD AND SERVİCES

Abstract : Defective good is the leading factor of the most important problems between buyer and 
seller because of the increasing demands. In this study, a research was carried out within the scope 
of Law on the Protection of Consumer numbered 4822. A literature study concerning unjust treat-
ment experienced by both traders and consumers and causes of this unjust treatment was carried 
out. Causes of dispute between parties and practices directed to solution of these disputes were dis-
cussed. While there are still long arguments regarding whether a defect is hidden or open, disputes 
may lead to deadlocks because of unseasoned feature, fashion, habits and consumer inclinations; 
even if they are solved, parties won’t satisfy. At the core of law practice, negative effect of time will 
always take place. However the need for struggle to shorten this process is clear. It is sometimes 
argued that a dispute should be solved by a commercial court or consumer court; concerning that a 
decision of the commercial court falls within the remit of consumer court and after it is reversed by 
Court of Appeal, a new decision appears without understanding that the new decision is examined 
by the consumer court “according to which different criteria”. In this writing, we aimed to discuss 
some decisions of Supreme Court which we think as important concerning disputes about defective 
goods by mentioning the principles of Code of Obligations, Turkish Commercial Code and Law on 
Protection of Consumer Rights. 

Key Words: Good, Trade, Buying, Selling, Product, Trader, Consumer, Advertisement
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amacıyla kurulan bazı dernekler, vakıf veya 
bunların üstünde bulunan kuruluşlar tüke-
ticinin bilinçlendirilmesi ve korunmasına 
dair çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ayrıca 
il ve ilçelerde bulunan hakem heyetleri, tü-
ketici mahkemeleri, konunla yetkilendirilen 
bazı kurum ve kuruluşlar tüketicinin korun-
masına dair hareket etmektedir. 

Mal ve hizmetlerde meydana gelen açık 
ayıp, hemen görülebilecek bir nitelik ta-
şımayabilir. Fark edilmeden hizmet ya da 
ürün temin edilerek kullanımı sağlanabilir. 
Tüketici almış olduğu ürünün niteliklerini 
daha önceden bilmeden alıp tüketimini sağ-
layabilir. Bu tüketimden doğan sorun ve za-
rardan üretici firma yetkili kılınmalı, mal ve 
hizmetlerin kullanımından doğan zarar ve 
ziyanı karşılamalıdır. Kullanın süresi için-
de ortaya çıkan gizli ve açık ayıp, tüketiciye 
tazmin edilmeli ve zararı karşılanmalıdır. 
Yine ilgili kanun gereğince gizli ayıp sayı-
lan satışlarda hak arama süresi 2 yıl olarak 
belirlenmiş, bu süre içinde konut ve tatil 
gibi sağlanan taşınmaz mallarda süre 5 yıl 
olarak tayin edilmiştir. Fakat ortaya çıktığı 
andan itibaren tüketici bu haklarını aramaz 
zorundadır. Bir farklı husus ise; hileli olarak 
yapılan satışlarda tüketici bu hileyi anladı-
ğı andan itibaren hakkını aramaya başlama 
imkan ve olanağına sahip bulunmaktadır. 
Yine ilgili yasa gereğince açık ayıplarda 
hak arama süresi 30 gün olarak sınırlandı-
rılmış ve tayin edilmiştir. 

Amaç: Tüketicilerin korunmasına dair ilgili 
yasa gereğince kalite, fiyat, ambalaj, reklam 
ve diğer vazgeçilmezlere ilişkin hakların 

GİRİŞ 

Artan talep ile paralel ilişki içinde olan 
teknoloji, tüketim ihtiyaçlarının karşılan-
ması yönünde ayrılmayan bir bütünün 
parçaları gibidir. Bu nedenle mal ve hiz-
met üreten kuruluşlar, bu taleplere karşı 
cevap arayışı içindedir. Fakat; tüketicinin 
kurumlar ve işletmeler karşısındaki 
güvencesi, korunması, haklarının 
sağlanarak devamlılığı önemli bir noktayı 
oluşturmaktadır. Bu nedenle; tüketici ve 
üretici ilişkisinin düzenleyen yasalar, 
her iki tarafında korunmasına yönelik 
olmalıdır. Tüketici bilincinin geliştirilmesi, 
sosyal bir nitelik olduğu kadar, kurumsal 
bir sorumluluğu da doğurmaktadır. 
Tüketicilerin kandırılması ve yanıltılmasının 
önüne geçilmelidir. Uygunsuz reklam ve 
rekabet koşullarının ortadan kaldırılarak 
tüketicilerin yanıltılması ve kandırılmasının 
önüne geçilmelidir. 

“Tüketicinin haklarından haberdar olması 
ve ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yap-
ması sağlanmalıdır. Tüketici bilinci gelişti-
rilerek, ürün hizmetler konusunda bilgi sa-
hibi edilmelidir. Neyi, nerede, nasıl, hangi 
koşullarda alabileceğine dair bilgiler kendi-
sine hızlı ve güvenli bir şekilde bildirilmeli-
dir.” (Söylemez, 2008-2010: 3-7).

Bu koşullar altında tüketici hem parasını, 
hem de aldığı ürünün nitelik değerlerini bilir. 
7044 Sayılı Tüketicinin korunması Hakkın-
da Kanun’la bu kurallar belirlenmiştir. İlgili 
yasa gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlı-
ğı, tüketici örgütleri, tüketicinin korunması 
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düzenini de içerecek genişlikte düşünülmesi 
gerekir. Çünkü ekonomik yapı, devlet düze-
ninin temellerinden birini olup, toplumun 
sosyal yapısı içinde yer almaktadır. 

“Gelişen teknolojiye paralel olarak gittik-
çe karmaşık hal alan ticari ilişkiler, yeni ve 
karmaşık hukuki problemlerin ortaya çık-
masına neden olmaktadır.” Sistem hukuku 
gelişen toplumsal ilişkilere paralel olarak 
gelişmekte ve büyük şirketlere karşı, birey-
lere gittikçe artan bazı haklar tanımak ihti-
yacı duymaktadır. Serbest piyasa ekonomi-
sine bağlı olarak, bu hakların tanınmasına 
olan ihtiyacın daha da artacağını söylemek 
mümkündür. Bu doğrultuda tüketicilerin 
de giderek daha fazla bilgilendirilmesi ve 
sistemin işlerliğinin sağlanması için cesur 
davranılarak uygulanması sağlanmalıdır. 
Tüketici hakları, halkın hak arama mücade-
lesinin en önemli halkalarından biridir. Bu 
amaçla dev şirketlere karşı gelişen bireysel 
ekonomik haklar çerçevesinde ele alınabile-
cek tüketici haklarının önemi  gün geçtikçe 
daha fazla ortaya çıkmaktadır. Tüketicilerin, 
tüketim amacıyla satın aldığı mal ve hiz-
metlerle ilgili mutsuzluklarını yasal zemine 
oturtabilmeleri için “tüketici hakları” gerek-
lidir. Serbest rekabet içinde tacirler, ayakta 
kalabilmek için tüketici haklarını bilip, ta-
kip etmek ve ticari ilişkide bulundukları di-
ğer tacirlerle ilişkilerini belirlerken tüketici 
haklarına dikkat etmek zorundadırlar. Zira 
iyi niyetli de olsa bir tacir, diğer bir taci-
rin hatası sebebiyle, tüketicisine tazminat 
ödemek durumunda kalabilmektedir (Eren, 
2003: 26). 

aranmasına dair tüketicinin bilinçlenme-
si amaçlanmıştır. Dayanıklı ve dayanıksız 
mallar olarak ikiye ayırdığımız tüketim 
ürünlerini hizmet ürünleri ile tamamlamak-
tayız. Bu nedenle tüketicinin uğrayacağı 
ayıplı mallar, “Gizli ayıp, Açık ayıp” olmak 
üzere iki farklı açıdan değerlendirmek ge-
rekliliği ortaya çıkmaktadır. Tüketicinin 
bilinçlendirilmesi, kullanım kılavuzlarının 
doğru, anlaşılır, net ve açık bir şekilde dü-
zenlenerek, tüketicinin aldığı ürün ya da 
hizmetin ne olduğunu anlaması sağlanma-
lıdır. Garanti kapsamı içinde ürünün hangi 
koşullar altında garanti edildiği ve tüketici-
nin bu sorumluluğu hangi oranda üstlendiği 
net ve açık bir şekilde ifade edilmelidir. Bu 
çalışmada üretici konumunda olan kuruluş-
lar, işletmeler, tacirler v.d. hakkında ilgili 
kanun kapsamında tüketicinin mal ve hiz-
met alımlarında uğradığı ayıp değerlendiril-
miş ve ele alınmıştır. Konu başlığı altında 
değerlendirme gerçekleştirilerek literatür 
çalışması kapsamında tüketicinin korunma-
sı ve bilinçlendirilmesi sağlanmaya çalışıl-
mıştır. 

1- Devletin Alım-Satıma Müdahalesi

Anayasa Mahkemesi’ne göre kamu düzeni, 
“toplumun huzur ve  sükûnunun sağlanma-
sını, devletin ve devlet kuruluşlarının ko-
runmasını hedef tutan her şeyi kapsayan, 
bir başka deyişle toplumun her sahadaki dü-
zeninin temelini oluşturan bütün kuralları”  
ifade etmektedir (AY Mah. 6.10.1986 T.E 
86/21; K 86/23 RG 14.3.1987 s. 19400).  

Kamu düzeni kavramının, ekonomik kamu 
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hakkı, bilgi edinme hakkı, eğitilme hakkı, 
tazmin edilme hakkı, güvenlik ve güven 
duyma hakkı, sağlıklı bir çevreye sahip 
olma hakkı gibi temel tüketici hakları göz 
önünde bulundurularak yapıldığı, kanunun 
genel gerekçesinde özellikle vurgulanmış-
tır. Bu doğrultuda, 2’nci md.de yer alan 
“hukuki işlem” ibaresi, “tüketici işlemini” 
olarak değiştirilmiştir. Tüketici işlemi: Mal 
veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-
sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki 
işlem, anlamına gelmektedir. 4077 sayılı 
yasada yer alan “standart, Türk standardını 
ifade eder” açıklamasının (md. 3/e), 4822 
sayılı yasada yer almaması dikkat çekicidir. 
AB mevzuatına entegrasyon çalışmalarının 
ürünü olan değişiklikte, ülkemizdeki mal ve 
hizmet standardının yerli standartlara göre 
değerlendirileceği ilkesi rafa kalkmış, an-
cak AB standartlarına doğrudan atıf yapıl-
maktan çekinilmiştir (Eren, 2003: 71). 

2. Alım-Satımdan Umulan Fayda

İnsanlar, kendi başlarına karşılayamadıkları 
tüketim ihtiyaçlarını mecburen dışarıdan 
karşılamaktadırlar. Bu ihtiyaçlar da genelde 
mal ve hizmet alımları ile karşılanmaktadır. 
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin sözleşme 
tipleri satım, hizmet, istisna vekâlet, 
yayın ve bazı hallerde şirket sözleşmeleri 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Mal ve hizmet 
sağlayanlar karşısında güçsüz durumda olan 
bireylerin istismarının önlenmesi için de 
hukuksal bir süreç başlatmıştır. Bu sürecin 
bir ürünü olarak bireyler, örgütlenme 
yoluna gitmektedirler. Tarafların karşılıklı 
hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla 

1982 Anayasası devlete, tüketicileri ko-
ruyucu bir ödev yüklemiştir. Anayasanın 
172’nci maddesi, “Devlet, tüketicileri ko-
ruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır; tüketi-
cilerin kendilerini koruyucu girişimlerini 
teşvik eder.”,  şeklindedir. Buna dayanarak, 
8.9.1995 tarihinde çerçeve yasa niteliğin-
deki 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Ka-
nunun amacı, kamu yararına uygun olarak 
tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik 
çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, 
zararlarını tazmin edici, çevresel tehlike-
lerden korunmasını sağlayıcı önlemleri al-
mak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu 
girişimlerini özendirmek ve bu konudaki 
politikaların oluşturulmasında gönüllü ör-
gütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları 
düzenlemektir. Kanun, bu amaçlarla mal ve 
hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan 
birini oluşturduğu her türlü hukuki işlemi 
kapsamaktadır. Bir diğer ifadeyle, akit ta-
raflardan birinin tüketici olduğu her işlemde 
bu kanun hükümleri uygulanmalıdır (As-
lan, 1997: 45-73). Kanun 6.3.2003 tarih ve 
4822 sayılı yasa ile köklü bir değişikliğe 
tabi tutulmuştur. Bu değişiklikte, sosyal ve 
ekonomik hayatta meydana gelen değişim-
lerin yarattığı sorunların aşılması ve Avrupa 
Birliği üyelik süreci doğrultusunda birliğin 
tüketicinin korunması politikalarına ilişkin 
direktiflerin iç hukuka aktarılması amaçlan-
mıştır (4077 Sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun, 08.03.1995 Tarih, 22221 
Sayılı Remi Gazete).  Değişikliklerin, AB 
ülkelerinde tüketicilerin korunması için be-
nimsenen gereksinimlerin giderilmesi hak-
kı, mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi 
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Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren 
veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 
otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmek-
le yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel 
iadesini de içeren sözleşmeden dönme, ma-
lın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp 
oranında bedel indirimi ya da ücretsiz ona-
rım isteme haklarına sahiptir. Satıcı veya 
sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi 
yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu 
seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı 
malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralan-
maya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer 
mallarda zarara neden olan hallerde imalat-
çı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sa-
hiptir (Seyidoğlu, 1992; 23-24). 

İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı 
ve kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin 
bu maddede yer alan seçimlik haklarından 
dolayı müteselsilin sorumludur (Özay, 
1996). Ayıplı malın neden olduğu zarardan 
dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu 
takdirde bunlar müteselsilin sorumludurlar. 
Satılan malın veya hizmetin ayıplı olduğu-
nun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan 
kaldırmaz. Bu madde ile ayıba karşı sorum-
lu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre 
ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı 
maldan sorumluluk, ayıp daha sonra orta-
ya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi 
tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına 
tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşın-
maz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden 
olduğu her türlü zararlardan dolayı yapıla-
cak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabi-
dir. Bu talepler zarara sebep olan malın pi-
yasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl 

kanunlarda yer alan genel düzenleyici 
hükümler, sadece alacaklı ve borçluların 
sözleşme hükümlerine uymalarını 
sağlamaya yöneliktir. Oysa burada, özel 
olarak bir tüketici sosyal kitlesi esas 
alınmaktadır (Tekinay, 1990: 55-56). 

Bir alım satım ilişkisinde yaşanan prob-
lemlerin başında, satın alınan maldan umu-
lan faydanın sağlanamaması gelmektedir. 
Umulan fayda, bir malın “ayıplı” olması 
durumunda ortaya çıkar.  Peki, nedir bu 
“umulan fayda” ? Umulan faydanın sağ-
lanamaması hukuken ne anlama gelir? Bu 
soruların cevabına geçmeden önce, ayıp 
kavramını tanımlamak gerekir. Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun (TKHK) md 
4’de, “ayıplı mal ve hizmet” kavramları 
şöyle belirtilmektedir.  “Ambalajında, eti-
ketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda 
ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya 
satıcı tarafından bildirilen veya standar-
dında  veya teknik düzenlemesinde tespit 
edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceli-
ğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım 
amacı bakımından değerini veya tüketicinin 
ondan beklediği faydaları azaltan veya orta-
dan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik 
eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak 
kabul edilir.”  “Sağlayıcı tarafından bildiri-
len reklam ve ilânlarında veya standardında 
veya teknik kuralında tespit edilen nitelik 
veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan 
ya da yararlanma amacı bakımından değe-
rini veya tüketicinin ondan beklediği fay-
daları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, 
hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren 
hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir.” 
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Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da 
ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından 
tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekil-
de «özürlüdür» ibaresini içeren bir etiket 
konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal 
satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bö-
lümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tü-
keticinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş 
yerlerde, bu etiketin konulma zorunluluğu 
yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüke-
ticiye verilen fatura, fiş veya satış belgesi 
üzerinde gösterilir. Güvenli olmayan mal-
lar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz 
edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere 
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uy-
gulanır.

Yukarıdaki tanımda geçen, “tüketicinin on-
dan beklediği faydalar” ibaresi açık değil-
dir. Bu nedenle, alıcının maldan en fazla 
neyi umabileceği sorusunun cevabını, yine 
tanımda geçen, “standardında veya teknik 
düzenlemesinde tespit edilen nitelik” ibare-
siyle birlikte değerlendirmek gerekecektir. 
Gerçekten, satıma konu ürünün, belli bir 
standardı varsa, kriterleri değerlendirmek 
mümkün olabilecektir.. Ancak, kriter belli 
değilse tartışma kaçınılmazdır. Yazımızın 
başında da belirttiğimiz gibi, özellikle yeni 
üretilen ürünlerin belli bir standardı olma-
yabilir. 4822 sy. Md. 3/o uyarınca, bir ürü-
nün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de da-
hil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üre-
tim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, 
sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketle-
me ve uygunluk değerlendirilmesi işlemleri 
hususlarından biri veya birkaçını belirten 

sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın 
ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya 
hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden 
yararlanılamaz (Özay, 1996; 41-43).  

TKHK’ da garanti süresi asgari 2 yıl olarak 
düzenlenmiştir. TKHK’ un 13. maddesinde 
düzenlenmiş olan 2 yıllık garanti süresine 
paralel olarak 4’ncü maddesinde ayıplı mal-
dan dolayı sorumluluk daa 2 yıllık zamana-
şımı süresine bağlanmıştır. Süreler arasında 
paralellik bulunmaktadır. Gerek garanti sü-
resinin gerekse ayıptan sorumluluğa ilişkin 
zamanaşımı süresinin taraflarca veya üretici 
tarafından daha uzun tespit edilmesi müm-
kündür.  TKHK md. 13’de yazılı garanti 
belgesinden doğan tamir hakkının kullanıl-
ması için bir süre kaydı yoktur. Tüketici, 
tamir hakkını garanti süresi içinde olmak 
kaydıyla dilediği zaman kullanabilecektir. 
Eğer tüketici ayıp nedeniyle 4’ncü madde 
de yazılı haklarını kullanmak isterse, bunu 
satıcı veya sorumlu olanlara 30 gün içine 
ihbar etmek zorundadır. Tüketici olmayan 
alıcılar yönünden BK md.207,  eğer alıcılar 
tacir ise TTK md.25 geçerli olacaktır. BK 
207’ de ayıbı ihbar ve ayıba bağlı her türlü 
dava 1 yıllık süreye bağlanmıştır. Ancak bu 
süre emredici olmayıp satım akdinin tarafla-
rı bu süreyi dilediği şekilde artırabilecekler-
dir. Kanunda yazılı süre artırılabilecek olsa 
bile 1 yıldan az olarak kararlaştırılıp karar-
laştırılamayacağı tartışmalıdır. Doktrinde, 
burada genelin (BK md.127) bir istisnası 
olabileceği ve satım konusu ayıplı malın 
tamir edilmesinin tabi olduğu zamanaşımı 
süresi 1 yıldan az belirlenebilecektir. 
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ihtilaflardan tüketicilerin etkilenmemelerini 
sağlamak, en temel tüketici haklarındandır 
(Özsunay, 1993:107-124). 

Yargıtay, satın alınan ve ayıplı olduğu iddia 
edilen bir araçla ilgili olarak, ayıba karşı 
tekeffül hk. bir kararında, ayıbın açık veya 
gizli olup olmadığı, ayıp ihbar süreleri için-
de ihbarda bulunulup bulunulmadığı ve ara-
cın herhangi bir kazaya karışıp karışmadığı-
nın tespit edilmeden mahkemece bir karar 
verilmesinin doğru olmayacağına hükmet-
miştir. Davacı, satın aldığı aracın boyasın-
da gizli ayıp bulunduğundan bahisle aracın 
ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine, mümkün 
olmazsa ödediği bedelin satış tarihinden iş-
letilecek reeskont faiziyle davalıdan tahsi-
lin talep etmiştir. Davalı ise, ayıplı maldan 
satıcının sorumlu olduğunu, kendisinin it-
halatçı olup davanın tarafı olamayacağını, 
ayıp ihbarında bulunulmadığını, araçta ima-
lat hatası bulunmadığını, davanın BK md. 
207 atfıyla TTK md. 25/4 uyarınca 6 aylık 
sürede açılmadığını beyan ederek, davanın 
reddini savunmuştur. Mahkemece, bilirkişi 
raporunda, aracın kullanımına engel olma-
yan nitelikte ayıplar olduğu, ancak ayıbın 
ne zaman (satış anında mı, yoksa sonradan 
mı)  oluştuğunun belirlenemediği; ayıp-
ların aracın yenisi ile değiştirilmesini ge-
rektirecek nitelikte olmadığı, hasarın satış 
anında varlığının ispatı durumunda tenkis 
istenebileceği, garanti süresinin dolmaması 
sebebiyle ayıp ihbarının süresinde olup ol-
madığı ve zamanaşımı hususunun değerlen-
dirilmediği, Emniyet Müdürlüğünün yazısı-
na göre herhangi bir kazaya rastlanmadığı 
belirtildiğinden, davanın kısmen kabulüne, 

ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede 
yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan 
standartlar dahil olmak üzere uyulması zo-
runlu olan her türlü düzenleme, Teknik Dü-
zenleme niteliğinde kabul edilmiştir. 

 Ayıplı Malın Neden Olduğu Zarar-
lardan Sorumluluk Hk. Yönetmelik 
(RG,14.6.2003,s.25137) hükümlerine göre 
(md.5) ayıp, malın piyasaya sunum tarzı, 
makul kullanım şekli ve piyasaya sürüldü-
ğü an ve benzeri diğer hususlar gözönüne 
alınarak, bir kimsenin o maldan haklı olarak 
bekleyebileceği güvenliği sağlamayan mal, 
olarak tanımlanmıştır. Bir mal, sırf sonra-
dan piyasaya daha iyi bir malın sürülmesi 
sebebiyle ayıplı sayılmaz. 

Ayıp, genelde, maddi, ekonomik, huku-
ki, açık ve gizli olacak şekilde karşımıza 
çıkar. TKHK’da, satışa konu bir mal veya 
hizmetin ayıplı olması halinde, tüketicinin 
hangi haklara sahip olduğu ile kime ve nasıl 
rücu edebileceği konuları düzenlenmiştir. 
Satın alınan bir ürünün bu maddede tanım-
landığı şekilde ayıplı olması halinde satıcı, 
bayi, acente, üretici ve ithalatçılardan her 
biri, tüketiciye karşı müşterek ve mütesel-
silen sorumludur. Yani satıcı, kendisinin 
yalnızca bayi olduğu, ana bayi veya distri-
bütör olmadığı ; ithalatçı veya imalatçı da 
olmadığını vb. ileri sürerek sorumluluktan 
kurtulamayacaktır. Benzer şekilde, örneğin 
distribütörün de, imalatçı olmadığını ileri 
sürerek sorumluluktan kurtulması söz ko-
nusu değildir. Yasa koyucu bu düzenlemey-
le tüketiciyi, üretim ve satış aşamalarındaki 
ilişki ve aksaklıklardan bağımsız tutmayı 
hedeflemiştir. Tacirlerin kendi aralarındaki 
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aşamasında belirlenecek değerinin dava-
lıdan alınarak davacıya verilmesine karar 
verilmiş; hükmün davalı tarafından temyiz 
edilmiştir. Özellikle Tüketici Hakem Heyeti 
kararları 4077 sayılı kanunun 22. maddesi 
gereğince Tüketici mahkemelerinde delil 
olarak kabul edilebilmektedir. 4077 sayılı 
kanunun 4.maddesi, satılan malın ayıplı ol-
ması halinde, alcıya aldığı malı firmaya geri 
vererek değiştirilmesini veya ödediği bede-
lin iadesini veya ayıbın neden olduğu değer 
kaybının, satım bedelinden indirilmesi ya da 
ücretsiz tamir talebi imkânı tanımıştır. Bu 
haklar bozucu yenilik doğuran haklardan 
olup, bunlardan biri kullanıldıktan sonra 
davalının aleyhine olacak şekilde değiştiri-
lemez. Davacı, dava dilekçesinde öncelikle 
kumaşların yenileri ile değiştirilmesini iste-
miştir. Davacı bu hakkını kullanırken ayıp-
lı malı da iadeye hazır olduğunu bildirmek 
zorundadır. Mahkemece davacının davalı-
dan alıp kullandığı kumaşları iade yönünde 
bir karar verilmemiş olması sebebiyle, yerel 
mahkemenin kararını bozmuştur. Kararın, 
denkleştirici adalet ilkesinin gerçekleştiril-
mesine yönelik olduğunu belirtmekte fayda 
vardır (Kocayusufpaşaoğlu, 1995:58-59). 

Satılan maldaki ayıp kavramı hem BK, 
hem TKHK ‹da tarif edilmiştir. Ayıp kav-
ramı maddi ve hukuki ayıpları kapsar. Sa-
tıcının, ayıba karşı tekeffül borcu, kanunda 
öngörüldüğü için kanuni bir borçtur. Satıcı 
sözleşme ile ayrıca tekeffül etmese bile sa-
tılanın ayıbından dolayı sorumludur. Ancak 
bu sorumluluk kamu hukuku niteliğinde 
değildir. Satıcının hile ile gizlediği ayıp-
lardan sorumluluğunu kaldıran sözleşme 

alacağa dava tarihinden reeskont faizi yürü-
tülmesine karar verilmiştir. Temyiz üzerine 
Yargıtay 19 HD, 2009 T.li kararında, aracın 
karıştığı herhangi bir kazaya rastlanmadığı 
bildirilmişse de, dosya içerisinde bulunan 
delil tespit raporunda aracın darbe gördüğü 
açıklandığı belirtildiğinden, yeterli araştır-
madan verilen kararın bozulmasına hükmet-
miştir (Mimaroğlu, 1973:56). 

Mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşmeler 
Borçlar Kanun’umuzda (md.189-207) dü-
zenlemiştir. Bununla birlikte TTK ‘nda da 
satış sözleşmelerine ilişkin hükümler yer 
almaktadır. TTK md. 25’de, konunun te-
melde BK’da düzenlendiği belirtilmiş ve 
ticari satışlar hakkında özel kurallara yer 
verilmiştir. Konusu mal ve hizmet ifası olan 
sözleşme çeşitleri ile ilgili olarak BK’da yer 
alan hükümlerde ayıplı ifaya karşı ilgili ta-
rafları koruyucu hükümler yer almaktadır. 
Bunlar içinde en genel ve teferruatlı düzen-
leme satım sözleşmesi için satıcının ayıba 
karşı tekeffül borcuna dair hükümlerdir.

Yargıtay, ayıplı eşyanın iadesine yönelik 
2003  tarihli bir kararında, davacının, da-
valıya ait mağazadan döşemelik koltuk 
kumaşı satın alarak koltuklarına döşettiği-
ni, ancak kumaşta yer yer renk değişikliği 
olduğunu, durumu davalıya bildirdiğini 
ancak sonuç alamadığını, hakem heyetinin 
lehine karar verdiğini ileri sürerek, kumaşın 
aynen, olmadığı takdirde ilamın icrası sıra-
sında İİK md. 24 gereğince bedelinin dava-
lıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. 
Mahkemece davanın kabulü ile kumaşının 
aynen, bu mümkün olmadığı takdirde icra 
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olarak düşünülmesi gerektiğini ifade etmiş-
tik (Karayalçın, 1968:16-34).

3. Borçlar Kanunu’na Göre Satıcının So-
rumluluğu

Satıcının satılan maldaki ayıptan sorumlu 
olabilmesi için; ayıbın nef’i (fayda) ve hasa-
rın mal ve hizmetin ulaştığı zamanında var 
olması; gizli ve önemli olması, nihayet, sa-
tıcının sorumsuzluk kaydının bulunmaması 
gereklidir. Ticari alım satımlarda karşılaşı-
lan problemlerden biri, alıcıya henüz teslim 
edilmemiş olup, yolda hasarlanan mallarda 
zarara kimin katlanacağıdır. Bu konu, söz-
leşmenin tekemmül ettiği anın tesbiti ba-
kımından önem taşımaktadır. Eğer, satıma 
konu mal, “parça mal” niteliğinde ise, nef’i 
ve hasar, sözleşmenin kurulduğu zamanda 
; “misli mal” niteliğinde ise, emsallerinden 
ayrıldığı anda; gönderilecek mal satışında 
ise, malın gönderilmek üzere nakliyeciye 
teslimi anında geçer. Belirtilen andan sonra, 
artık malda meydana gelebilecek bozukluk, 
malın ayıbı olacağından artık alıcıya ait olur 
ve bunlardan satıcı sorumlu olmaz. Buna 
karşılık önceden mevcut bir ayıp daha sonra 
başka bir bozukluğa sebep olursa, bu sonuç 
önceki ayıbın devamı olduğu için tekeffüle 
konu olur. Örn: Satıcıya ulaştırılmak üzere 
nakliyeciye eslim edilen bir kamyon üzüm-
de kasalardan birindeki çürük olanların, di-
ğer kasalardakilerin de çürümesine sebep 
olması hali. Ancak, nakliyecinin kusuru –
hatalı araç kullanımı- sebebiyle çürük malın 
sağlam olanlarla karışmasına sebep olup ol-
madığı dikkate alınmalıdır. Alıcının bildiği 
veya bilmesi gereken ayıplar tekeffüle konu 

hükümlerinden veya alıcının malın kont-
rolünü engelleyen sorumsuzluk kayıtların-
dan yararlanması mümkün değildir. Satıcı 
satılan maldaki ayıpları bilmese bile ayıba 
karşı sorumlu olur. Satıcının bu borcu kusu-
ra dayanmayan bir sorumluluktur. Alıcının, 
satıcının sorumluluğu için onun kusurlu ol-
duğunu ispat etme yükümlülüğü bulunma-
dığı gibi, satıcı da satılandaki ayıbın kendi 
kusurundan ileri gelmediğini ispat ederek 
sorumluluktan kurtulamaz (Korah, 1990 – 
1997:1-14). 

BK’na göre satılan bir maldaki ayıbı, maddi 
ayıplar ve hukuki ayıplar olmak üzere 
ikiye ayırabiliriz. Bu ayrımda, ekonomik 
ayıpların maddi ayıp kavramı içinde 
düşünülmesi gerekecektir. Hukuki ayıp, 
hukuki bir sebepten dolayı alıcının satılan 
maldan gereği gibi istifade edememesidir. 
Eğer, örneğin satışa konu mal üzerinde 3. 
şahıslar hak ileri sürmekte ise, mülkiyeti 
münazaalı ise vb. bu hallerde malda hukuki 
ayıp var sayılmalıdır. Zira, bu tür durumlar-Zira, bu tür durumlar-
da, alıcının maldan istifadesi hukuken en-
gellenebilecek demektir. 3. şahsın, mal üze-
rindeki talebinin mahkemece reddedilmesi 
durumunda, hükümden önce, alıcının söz-
leşmeyi feshetmesi sebebiyle satıcı uğradığı 
zararı her halde 3. şahıstan talep edecektir. 
Kanunumuzda bu konuda açık bir hüküm 
bulunmamaktadır. Satılan maldaki ayıbın 
ekonomik mahiyette olması, ekonomik 
ayıbı oluşturur. Ekonomik ayıplar, alıcının 
maldan beklediği faydalanma ve kullanma 
imkânını azaltan, kullanılabilse bile malın 
maddi değerini düşüren özelliklerdir. Bu 
nedenle, ekonomik ayıpların maddi ayıplar 



153

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01 Jel Kodu: JEL  K

www.iibdergisi.com

lanmasına yardımcı olur. Ayrıca, sözleşme-
de satıcı lehine bir sorumsuzluk kaydının 
bulunması, ayıbın diğer şartları bulunsa bile 
satıcıyı sorumluluktan kurtarır. Buna karşı-
lık satıcının hile ile gizlediği ayıplardan da 
sorumluluğunu kaldıran sorumsuzluk kayıt-
ları geçersizdir. Bu tür kayıtlar, ancak hafif 
ihmal hallerinde geçerli kabul edilmelidir 
(BK md.99). Satıcının, ayıptan sorumlu tu-
tulabilmesi, yukarıda açıklanan şartlara ila-
veten, malın muayenesi ile tesbit edilen ayı-
bın derhal satıcıya ihbar edilmesini gerek-
tirmektedir. Bu sebeple alıcı malı muayene 
etmelidir. Muayene uygun bir zamanda ol-
malıdır. Uygun zaman kavramından ne an-
laşılması gerektiği net olmayıp, her olayda 
ayrı değerlendirilmek durumundadır. Buna 
rağmen, zorunlu olarak hem TTK hem BK 
‘nda düzenleme bulunmaktadır. Muayene 
zamanı malın teslim alınması ile başlasa 
dahi her zaman teslim muayene zamanının 
başlangıcı olmayabilir (İnan, 1998:67-77). 

Ticari satışlarda TTK md.25 hükmüne göre 
ayıp teslim sırasında açıkça belli değilse alı-
cı, teslimden itibaren 8 gün içinde muayene 
etmeye veya ettirmeye mecburdur. Muaye-
ne edilen malda bir ayıbın tespit edilmesi 
halinde alıcının, derhal ayıbı ihbar etmesi 
gerekir. İhbarın yapılması için bir muayene 
zorunluluğu olmayıp, muayene etmeden de 
ihbarda bulunulabilir. İhbar ettiği ayıpları 
alıcının ispat etmesi gerekir. Ayıbın 8 gün-
lük muayene suresinin son gününde anlaşıl-
ması halinde, 8 günlük sure geçmiş olma-
sına rağmen derhal ihbar yapılmak şartıyla 
geçerli olmalıdır. Yani, muayene sonucu an-
laşılamayan gizli ayıpların ise sonradan an-

olmaz. Ayıbın gizliliği ise, alıcı için söz 
konusu olmalıdır. Yani, alıcı, satın aldığı 
maldaki ayıbı biliyor veya bilebilecek du-
rumda ise gizli bir ayıptan söz etmek müm-
kün olmaz. Satıcının ayıbı bilmiyor olması 
sonucu değiştirmez. Yani satıcı sattığı malın 
ayıplı olduğunu bilmediğini veya bilebile-
cek durumda dahi olmadığını ileri sürerek 
sorumluluktan kurtulamaz. Alıcının normal 
ve makul derecede dikkati sonucunda fark 
edebileceği ayıplar gizli ayıp sayılmaz. Ta-
cirler için bu dikkatin ölçüsü, “normal” ol-
maktan ayrılıp, “basiretli” davranma kriteri-
ne dayanır. Ayıbın, alınan maldan bekleneni 
gerçekleştirememesi veya hizmetin yeterli 
olmaması gerekir. Eksikliğin önemi alıcının 
şahsi değerlendirmelerine göre değil; malın 
tahsis amacını gerçekleştirip gerçekleştir-
memesine göre objektif bir kriterle tespit 
edilmelidir. Satılan malın fonksiyonlarını 
hiç gerçekleştirmemesi en önemli eksiklik 
olup, ayıp sayılır. Satılanın fonksiyonuna 
uygun olmasına rağmen, ondan bekleneni 
tam sağlamamasının ayıp sayılabilmesi için 
önemli olması gerekir. Burada ayıbın önemli 
olması şart değildir. Ayıbın önemli olmasını 
sözleşmeye göre tespit etmek mümkündür. 
Zira, bir ayıp, bazı hallerde alıcının maldan 
istifadesini engellerken, başka bir alıcı için 
engel teşkil etmeyebilir; veya her alıcı aynı 
ayıptan aynı zararı görmeyebilir. Örneğin, 
tüketicinin satın aldığı ayıplı bir iş makine-
sini kullanamaması sebebiyle hasat zamanı 
zarar görmesi ile aynı sezonda kullanma ih-
tiyacı duymayan bir alıcının uğrayacağı za-
rar elbette farklı olacaktır. Sözleşmede alıcı-
nın amacı belli ise satılanın bu amaca uygun 
olup olmadığının bilinmesi durumun aydın-
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tekeffül borcunun anlatıldığı gibi, nef›i ve 
hasarın intikal anında var olması gerek-
mektedir. Buradan, sözleşmenin akdi anın-
da malda var olan –hatta belki de hile ile 
bile- satıcının alıcıdan gizlediği ayıp, teslim 
anına kadar satıcı tarafından tamir veya baş-
kaca bir suretle giderilmişse, sırf bu nedenle 
alıcı akdi haklı nedenle fesih edemeyebilir. 
Bu örnek, tabiatıyla, maldaki orijinalliğinin 
bozulmadığı haller için geçerli olabilir. Ör-
nek olarak, çalışır vaziyette olmayan, eski 
model bir biçerdöveri, tamir ederek çalışır 
hale getirdiğini ve satışa hazır olduğunu 
söyleyen satıcının, teslimden önce süresin-
de malı tamir ederek çalışır hale getirmesi 
hali gösterilebilir (Erol, 1996:28-44). 

TKHK uygulaması bakımından da ayıbın 
gizli olması gerekmektedir. Buradaki gizli-
likten maksat, alıcının ayıbı bilmemesidir. 
Alıcının ayıbı bilerek aldığı mal ve hizmet-
ler için TKHK hükümleri uygulanmaz. Ayıp 
önemli olmasa bile, sadece varlığı kanunun 
uygulanması için yeterlidir. Buna karşılık 
tüketicinim beklediği fayda salt tüketicinin 
sübjektif beklentilerine bakılarak değil; o 
mal ve hizmetin tahsis amacına göre tespit 
edilmelidir. Ayıplı ürün satanlar bu hususu 
alıcının kolayca okuyabileceği şekilde yaz-
mak ve bu durumun fatura ve fişte gösteril-
mesi şartıyla özürlü mal satışından sorumlu 
olmazlar. Dolayısıyla TKHK ’un uygulan-
ması kapsamında satıcının ayıba karşı te-
keffül sorumluluğunu kaldıran sorumsuzluk 
anlaşmaları geçersizdir (BK md.99). Ticari 
ve tüketici hakları kapsamı dışında kalan 
satımlarda, satıcının hafif ihmali ile ilgili 
sorumluluktan peşinen kurtulmasını içeren 

laşılması halinde, alıcı durumu derhal ihbar 
ederek ayıba karşı tekeffül hükümlerinden 
yararlanabilir (İmre, 1982:401-420).  

4. TKHK ‘na Göre Satıcının Sorumluluğu

TKHK ayıp kavramını Borçlar Kanunu›ndan 
farklı ve daha detaylı tarif etmiştir. Yasada 
ayıbın kapsamı, maddi, hukuki ve ekono-
mik ayıp olarak belirtilmiştir. TKHK ‘nda, 
BK ‹ndan farklı olarak ekonomik ayıp kav-
ramına da yer veriliştir. Borçlar Kanunu 
kapsamında satıcının ayıba karşı tekeffül 
sorumluluğu, bütün satım sözleşmeleri için 
söz konusudur. TKHK ‹na göre ayıba karşı 
sorumluluk, menkul mal satışlarına, hizmet 
ayıplarına ve imalat ayıplarına karşı söz 
konusu olmaktadır. Yani, bir yandan ayıbın 
kapsamı detaylandırılırken, bir yandan konu 
sınırlaması getirilmiştir. Ayrıca sözleşmenin 
bir tarafının da mutlaka tüketici olması 
gerekmektedir. Tüketici sıfatını haiz 
olmayanlar, bu yasanın korumasından 
yararlanamayacaklardır. Yani, sözleşmenin 
taraflarından birinin tüketici olmaması 
halinde TKHK uygulanmayacaktır.^Borçlar 
Kanunu’ndan farklı olarak, ayıbın en son 
ne zamana kadar teşekkül etmesi gerektiği 
konusunda TKHK ’da bir hüküm yoktur. 
Ancak, tüketicinin, teslim aldığı mala 
ilişkin yasal haklarını 30 gün içerisinde 
kullanabileceği düzenlenmiştir. Burada ilk 
bakışta “teslim alma” anına kadar ayıbın 
mevcut olması gerektiği sonucu çıkar. 
Ancak, teslim alma anı, kanunda geçen 
hakların kullanılması için başlangıç teşkil 
eder. Bu bakımdan ayıbın gerçekleştiği 
en son an yukarıda satıcının ayıba karşı 
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tenzili yoluna gidilir. Tenzil edilecek semen 
miktarı, malın ayıplı değeri ile ayıpsız değe-
rinin oranı bulunarak bu oran satış bedeline 
uygulanmak suretiyle elde edilecek miktar 
kadardır. Yapılan hesaplama sonunda bulu-
nan indirilecek değer, malın değerine teka-
bül ediyorsa bu hakkın kullanılmasına izin 
verilmez. Alıcının ayıp dolayısıyla zarara 
uğraması da mümkündür. Örneği alıcı, satın 
aldığı ürünün ayıplı olması sebebiyle, zama-
nında tarlasını sürememişse, aracı kullanıp 
gelir elde edememişse, bankaya ek faiz öde-
mek zorunda kalmışsa vb. haller söz konusu 
olabilir. Bu tür durumlarda, zararın tazmini 
için genel hükümlere müracaat etmek ge-
rekecektir. Eğer, alıcı, malı, karıyla bir 3. 
şahsa satacak idiyse ve ayıp sebebiyle kar-
dan mahrum kalmışsa, tüketici haklarından 
(nihai kullanıcı olmadığı için) yararlanama-
yacaktır. Bu halde de TTK hükümleri uygu-
lanacaktır. Satılan misli mal ise, alıcı ayıplı 
mal ile ayıpsız benzerinin değiştirilmesini 
isteyebilir. Satıcının elinde malın benzeri 
olmasa dahi değiştirme istenebilir. Satıcı bu 
durumda malın ayıpsız mislini temin etmek 
zorundadır. Piyasadan tedariki de mümkün 
olamıyor ise, bu malı ya misli mal olarak 
görmemek veya bedeline hükmetmek ge-
rekecektir. Ayıplı mal dolayısıyla zarara 
uğrayan tüketici, seçimlik haklarından biri 
ile birlikte veya ayrı ayrı tazminat davası 
açabilir. Bu durumda genel hükümlere göre 
dava açılır. Ayıplı mal veya hizmet nedeniy-
le, tüketici taleplerini satıcıya, sağlayıcıya, 
beyiye, acenteye süresi içerisinde bildirir. 
TKHK ‘a göre, tüketicinin isteğini firma ye-
rine getirmekle yükümlüdür. Ayıplı bir mal 
veya hizmet nedeniyle tüketici ilgili  firma-

şartlaşmaların geçersizliğine paralel bir dü-
zenleme getirilmiştir. Bu noktada, borçlu-
nun, BK kapsamında da hile ve ağır ihmal 
hallerinde sözleşmede aksi yönde hüküm 
bulunsa dahi sorumluluktan kurtulamaya-
caklarını belirtmekte fayda vardır. Tüketici-
ye bir mal ve hizmet arz edenlerin, ayıp do-
layısıyla sorumlu olabilmeleri için kanunda 
ayıp olarak nitelendirilen hususların tüketici 
tarafından tespit edilmesi ve ihbarda bulu-
nulması gerekmektedir (Erman, 1987:25-
36). 

TKHK ‹da  alınan mal veya hizmetin mua-
yene edilmesine dair bir kural yoktur. An-
cak mal veya hizmetin ayıplı olduğunun an-
laşılması halinde teslimden itibaren 30 gün 
içinde kanunun tanıdığı hakkın kullanılma-
sı gerekir. Kanun›da gecen 30 günlük sure 
ayıbın ihbar ve talep suresidir. Ayıbın gizli 
olmasından 30 gün geçmiş olsa bile tüketi-
ci ihbar ve talepte bulunabilir. Ayıbın gizli 
olması gerekir. Açıkça belli olan ayıplardan 
sorumluluk doğmaz. 

5. Borçlar Kanunu’na Göre Alıcının 
Hakları 

Teslim aldığı malın ayıplı olduğunu tespit 
eden alıcının, sözleşmeden vazgeçme, bede-
lin indirimini talep etme, ayıpsız emsali ile 
değiştirilmesini talep etme, tazminat davası 
açma ve hakem heyetine başvurma hakları 
bulunmaktadır. Alıcı, önemli ayıp karşısın-
da dilerse sözleşmeden dönebilir. Sözleşme-
den dönme halinde her iki taraf da karşılıklı 
olarak aldıklarını iade eder. Alıcının talebi 
üzerine, hâkimin kararıyla üzerine semenin 
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kı” olarak görülmediğini, ancak sonradan 
bu görüşün değişerek, kişilerin ekonomik 
çıkarlarının ihlalinin de insan haklarına ay-
kırılık teşkil ettiğinin kabul edildiğini gö-
rüyoruz. Viyana sözleşmesinde de malların 
satım akdinde belirlenen miktar, kalite ve 
öngörülen şekilde ambalajlanmış olması 
gerektiği belirtilmektedir. Buna riayetsizlik, 
usule uygun olmayıp, ekonomik ayıp olarak 
görülmektedir. Esasen, uygun olmama ifa-
desi de ekonomik eksiklik kavramını açık-
lamaya yetmemektedir. Miktar eksiklikleri 
ile ilgili olarak, Borçlar Kanunu’nda açıklık 
yoktur. Doktrinde miktar eksiklerinin te-
melde ayıp kabul edilmemesi gerektiği ile-
ri sürülmektedir. TKHK ise, açıkça miktar 
eksikliklerini de ayıp olarak ele almaktadır. 
Tanım, özü itibariyle aynı olmakla birlikte 
“ilan ve reklamlarda belirtilen özelliklerin” 
bulunmaması da ayıp olarak düzenlenmiş-
tir. Gerçekten, tüketicilerin tercihlerinin 
pek çoğu günümüzde reklamlarla belirlen-
mektedir. Reklamlarda belirtilen özellik-
lerin malda mevcut olmaması durumunda, 
alıcının 4‘üncü md. deki seçimlik hakları 
kullanılabilmesi doğal bir sonuçtur. Satı-
cının vaadetttiği niteliklerin bulunmaması 
ifadesi yerine, satıcının bildirdiği nitelikle-
rin bulunmaması ifadesinin kullanılması da 
önemlidir. Zira bir hususun vaadi ile bildi-
rilmesi (taahhüt) tazminat yükümlülüğünü 
doğrudan etkilemektedir. Sadece satıcının 
bildirdiği niteliklerdeki eksikliğin ayıp ka-
bulü, tüketicilerin mağdur olmamaları ba-
kımından yerinde bir düzenlemedir. Avru-
pa Topluluğu Komisyonu “Üye Ülkelerin 
Ayıplı Mamulden Dolayı İmalatçının So-
rumluluğu ile ilgili yasa, tüzük ve idari dü-

lardan olumsuz cevap alırsa, Tüketici Hak-
ları Derneği’ne (THD), şubelerine, şubesi 
yoksa Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun 
(TÜDEF) üyesi olan Tüketici Derneklerine, 
Kaymakamlıklarda ve Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürlüklerinde bulunan Tüketici Sorunla-
rı İl Hakem Heyetlerine, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korun-
ması Genel Müdürlüğüne, Tüketici Mahke-
melerine başvurabilir. Satın alınan mal veya 
hizmetlerde mutlaka fiş – fatura, sözleşme, 
garanti kapsamındaki mallar için ise Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış garanti 
belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavu-
zu istenmelidir. Alınan yerli ya da ithal ma-
lın Türkçe Kullanım Kılavuzu yoksa Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’na şikâyet yoluna baş-
vurulmalıdır (Eren, 1994:26-71). 

6. Borçlar Kanunu ile TKHK ‘nun Karış-
laştırılması

Hukukumuzda sözleşme ilişkisi temel olarak 
Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlişki-
de taraflarının niteliğine göre, TKHK yahut 
TTK’nun uygulanması gündeme gelmek-
tedir. BK ‘nda yer alan hükümlere, her iki 
durumda da refere edilebilmektedir. Borçlar 
Kanunu açısından ayıplı mal ve hizmet, sa-
tılan şeyde, satıcının açıkladığı ve taahhüt 
ettiği vasıfları taşımayan, değerini yahut on-
dan sözleşme gereği umulan faydayı azaltan 
veya ortadan kaldıran her türlü eksiklilerdir. 
Doktrinde ekonomik eksiklikler de ayıp ifa-
de edilmektedir. Ancak, nelerin ekonomik 
eksiklik olduğu tartışmalıdır. Bu noktada, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce, bi-
dayette ekonomik menfaatlerin “insan hak-



157

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01 Jel Kodu: JEL  K

www.iibdergisi.com

malın uzun süre kullanılmadan ambalajında 
bekletilmesi beraberinde süre sorunları 
doğurabilmektedir. Bu tip sorunların 
çözümünde teamüllere refere edilmelidir. 
Buradan, gizli ayıbın sonradan ortaya çık-
ması durumunda, alıcının, bildirimi “der-
hal” yapma sorumluluğu kalktığı sonucu çı-
karılmamalıdır. Gizli veya açık, muayeneli 
veya muayenesiz, ne şekilde ortaya çıkarsa 
çıksın, ayıp, anlaşıldığı andan başlayarak 
en kısa zamanda ihbar edilmelidir (Yavuz, 
1996:56). 

Borçlar kanununda tamir hakkı alıcıya doğ-
rudan bir seçimlik hak olarak tanınmamış 
olmasına rağmen, yorum yoluyla bu hakkın 
tanınmasına engel de yoktur. Doktrin de bu 
doğrultuda başka fikirler de vardır. Ayıp-
lı malın tamir edilmesi MK md.2 uyarınca 
dürüstlük şartıdır. Avrupa Konseyi’nce ya-
yımlanan 85/374 nolu Direktifte de, 4703 
Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 
Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında 
Kanunla alıcılara sunulan genel işlem şart-
ları ve üreticinin sorumluluğu gibi kavram-
lar çerçevesinde, tüketici olmayan alıcıların 
da genel hükümlere göre tamir talep hakkı 
bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği be-
lirtilmektedir. Malın ayıplı çıkması halinde, 
alıcı (Md.202-203) sözleşmenin feshi ile se-
menin iadesini, bedelin tenzilini veya malın 
ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep ede-
bilir. Borçlar Kanunu’nun, Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun’a göre eksik tara-
fı, malın ayıplı çıkması halinde alıcının ma-
lın tamirini talep hakkının bulunmamasıdır. 
Gerçekten, Borçlar Kanunu’nda satıcının 
ayıplı malı tamir yükümlülüğü yoktur. An-

zenlemelerin uyumlaştırılması hakkında 25 
Temmuz 1985 tarih ve 85/374 sayılı Kon-
sey Direktifi’nde, ayıplı imalat kavramına 
yer verilmiştir. Direktife göre bir mamul, 
tüketicinin tüm durumları göz önüne alarak, 
o mamulden beklemeye mezun olduğu gü-
venliği sağlamıyorsa, o mamul ayıplı (bo-
zuk) mamul sayılır”. (Yavuz, 1996:56). 

BK md.198, müşteri kabz ettiği mebiin ha-
lini örf ve âdete göre imkân hâsıl olur ol-
maz muayene etmek borcu ile mükellef 
olup, mebi de bayiin tekeffülü altında olan 
bir ayıp gördüğü zaman, bunu derhal bayie 
ihbar etmesi lâzım gelir. Bunu ihmal ettiği 
halde, mebii kabul etmiş sayılır. Meğerki 
mebide âdi bir muayene ile meydana çı-âdi bir muayene ile meydana çı- bir muayene ile meydana çı-
karılamayacak bir ayıp bulunsun. Bu ka-
bilden bir ayıp sonradan meydana çıkarsa 
derhal bayie ihbar edilmelidir. Aksi takdir-
de, mebi bu ayıp ile beraber kabul edilmiş 
olur. Yani, satın alınan malın muayenesi 
alıcı için bir yükümlülüktür. Gizli ayıp ol-
ması halinde de derhal satıcıya bildirilme-
lidir. Görüldüğü gibi, alıcının ayıba bağlı 
haklarını kullanabilmesi için bu ayıbı BK 
md.198 uyarınca, gizli ayıp söz konusu ol-
madığı sürece,  satıcıya “derhal” bildirmek 
zorundadır. Burada “derhal” kelimesinden 
kastedilen süre ayıbın ortaya çıkma şekline 
göre tayin edilecektir. Basit muayeneyi 
gerektirir ayıplarda bu bildirimin derhal 
olması gerekirken, gizli ayıplarda bu süre 
ayıbın tespit şekline göre uzayabilecektir. 
Örneğin, satın alınan çamaşır makinesinin 
camının çatlak olduğu derhal görülebilecek 
iken, pervane arızası, ancak çalıştırdıktan 
sonra ortaya çıkabilir. Çeyiz için alınan bir 
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dında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine 
aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı 
bakımından değerini veya tüketicinin ondan 
beklediği faydaları azaltan veya ortadan kal-
dıran maddî, hukukî veya ekonomik  eksik-
likler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal 
veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir. Satın 
alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması 
halinde; tüketici, malı teslim aldığı tarihten 
itibaren 30 gün içerisinde bu malları satıcı 
firmaya geri vererek değiştirilmesini 
veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın 
neden olduğu değer. Kaybının bedelden 
indirimini ya da ücretsiz olarak tamirini 
talep edebilir. Tüketici bu taleplerden 
herhangi birisini tercihte serbesttir. Satıcı, 
tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür. Ayıplı maldan ve/
veya ayıplı malın neden olduğu her türlü 
zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, 
bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı, 
müştereken ve müteselsilin sorumludurlar. 
Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi 
bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Satılan 
malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp 
tüketiciden hile ile gizlenmişse, satıcı 30 gün 
içerisinde kendisine başvurulmadığını ileri 
sürerek sorumluluktan kurtulamaz. Satıcı 
daha uzun bir süre için garanti vermemiş 
ise, ayıplı maldan ve ayıplı malın neden 
olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak 
davalar, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa 
bile malın tüketiciye tesliminden başlayarak 
2 yıllık zamanaşımına tabidir. Satıcı, ayıbı 
hile ile gizlemiş ise, zamanaşımından 
faydalanamaz. Ayıplı hizmetler de aynı 
hükümlere tabidir. Ayıplı hizmetin yeniden 
görülmesi imkânsızlaşmış veya amaca 

cak, BK md. 360/2 de müteahhidin kusurlu 
eseri tamir yükümü; md 250 gereği, kirala-
yanın ayıplı taşınmazdaki kusurları bertaraf 
yükümü; md. 194 ve 196 gereği satıcının 
ayıpsız mal teslim etme borcu düzenlenmiş-
tir. Bu düzenlemeler, kıyasen ayıplı malın 
tamiri için de kullanılabilir.  TKHK gereği, 
satın alınan bir malın ayıplı olduğu anlaşıl-
dığında, tüketici, malı teslim aldığı tarihten 
itibaren 30 gün içerisinde iade ederek ücret-
siz tamir talep edebilir. Md. 13 gereği de, 
satıcı, malzeme, işçilik veya montaj hatala-
rından dolayı malın arızalanması halinde iş-
çilik, parça bedeli veya başkaca bir ad altın-
da ücret talep etmeksizin tamir ile yüküm-
lüdür. Satıcı için bu tamir yükümlülüğü, 
garanti süresince geçerlidir. Yargıtay, 2007 
tarihli bir kararında da, davacının, bayisi-
ne sattığı jeneratörlerin garanti belgelerinin 
bulunmamasının hukuki ayıp teşkil ettiğine 
ve bu nedenle alıcının sözleşmeyi fesihte 
haklı olduğuna dair verilen yerel mahkeme 
kararını onamıştır (Yılmaz, 1999:79-102). 

Genel hükümler çerçevesinde satış akdi 
satıcı ile alıcı arasında kurulmuştur. İtha-
latçı, genel hükümlerden doğan haklarını 
kullanan alıcılardan gelen talepleri ithalat-
çı olarak, doğrudan satıcı olmadığı sürece, 
dikkate almayabilecektir. Alıcıların yu-
karıda yazılı BK hükümleri gereğince sa-
tım akdinden dolayı satıcıları olan bayi ve 
toptancılara başvurmaları ve ancak somut 
olaya göre kendilerine uyan BK’da yazılı 
seçimlik hakları kullanmaları gerekmekte-
dir.  TKHK, ambalajında, etiketinde,  tanıt-
ma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya 
satıcı tarafından vaat edilen veya standar-
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haiz olduğu haklar yalnız teslim edilmemiş 
olan kısım hakkında kullanılabilir. Alıcı 
mütemerrit olduğu takdirde satıcı, malın 
satışına izin için mahkemeye başvurabilir. 
Mahkeme, satışın açık artırmayla veya bu 
işe memur edilen bir kimse marifetiyle ya-
pılmasına karar verir. Satıcı talep ederse, sa-
tışa memur edilen kimse, satışa çıkarılacak 
emtianın vasıflarını bilirkişi marifetiyle tes-
bit ettirir. Satış masrafları satış bedelinden 
çıkarıldıktan sonra artan para, satıcının ta-
kas hakkı mahfuz kalmak şartıyla, satıcı ta-
rafından alıcı namına bir bankaya ve banka 
bulunmadığı takdirde notere tevdi olunur ve 
keyfiyet hemen alıcıya bildirilir. Emtianın 
ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli 
ise, alıcı iki gün içinde keyfiyeti satıcıya 
bildirmeye mecburdur.  Açıkça belli değilse 
alıcı emtiayı teslim aldıktan sonra sekiz gün 
içinde muayene etmeye veya ettirip, emti-
anın ayıplı ise,  haklarını muhafaza etmek 
için keyfiyeti yine bu süre içinde bildirme-
ye mecburdur.  TTK tacirler açısından ticari 
satımlarda hem ayıp ihbar müddeti, hem de 
zamanaşımı kısaltılmıştır. Buna göre mua-
yene ve ihbar süresi açık ayıplarda 2 gün, 
gizli ayıplarda 8 gün olarak belirlenmiştir. 
Zamanaşımı süresi ise 6 aydır. TTK md 20 
gereği, tacirler arasında, diğer tarafı temer-
rüde düşürmek veya mukaveleyi fesih ya-
hut ondan rücu maksadıyla yapılacak ihbar 
veya ihtarların muteber olması için noter 
marifetiyle veya iadeli taahhütlü bir mek-
tupla yahut telgrafla yapılması şarttır.  Tacir-
ler arasındaki satımlarda ayıp gizli dahi olsa 
TTK md. 25/3 gereğince 8 günlük sürede 
muayene yapılmaması nedeniyle yasal şart 
gerçekleşmemiş olacaktır. Yargıtay 19 HD, 

aykırı sonuçlar doğuracak nitelikteyse, 
bedel iadesinde tüketicinin ayıplı hizmetten 
sağladığı fayda kadar indirim yapılır. 
Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal 
ve hizmetler hakkında ise bu hükümler 
uygulanmaz. Satışa sunulacak kullanılmış, 
tamir edilmiş veya ayıplı mal üzerine veya 
ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından 
alıcının kolaylıkla okuyabileceği şekilde 
«özürlüdür» (defoludur) ibaresini içeren bir 
etiket konulması zorunludur. Bu durum, tü-
keticiye verilen fatura, fiş veya satış belge-
sinde de gösterilir. Defolu mal satılan işyer-
lerine bu hüküm uygulanmaz. Yargıtay 13 
HD.2005 tarihli bir kararında, TKHK gereği 
alıcı malın tesliminden 30 gün içinde ayıbı 
satıcıya bildirmekle yükümlü ise de, gizli 
ayıbın ne zaman ihbar edileceğine dair ya-
sada bir hüküm yoktur. Bu sebeple, TKHK 
md. 30 gereğince, genel hükümler uygula-
nacaktır. Gizli ayıpların hangi sürede satı-
cıya ihbar edileceğine dair, TKHK’da bir 
hüküm bulunmadığına göre, BK md. 198 
hükmü uygulanır. Buna göre, ayıp sonradan 
meydana çıkarsa, derhal satıcıya ihbar edil-
melidir. Aksi takdirde satılan, bu ayıp ile 
beraber kabul edilmiş addolunacaktır (Yurt-
can, 1996:23). 

TTK md. 25 gereği, tacirler arasındaki 
ticari satış ve trampalarda dahi Borçlar 
Kanunu›nun satış ve trampa hakkındaki hü-
kümleri uygulanır. Sözleşmenin mahiyeti-
ne, tarafların maksadına veya ürünün cinsi-
ne göre sözleşmen kısım kısım icrası müm-
künse veya alıcı kısmi teslimi, ihtirazı kayıt 
ileri sürmeksizin kabul etmişse, sözleşme-
nin yerine getirilmemesi yüzünden alıcının 
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lerin uyguladığı tüketici politikalarına yö-
nelik, artan haksızlıklar nedeni ile bireysel 
tüketicilere bazı hakların tanınması ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. Serbest piyasa ekonomi-
sine bağlı olarak, bu hakların tanınmasına 
olan ihtiyacın daha da artacağını söylemek 
mümkündür. Oluşan bu koşullar nedeni ile 
tüketicilerin bilinçlendirilmesi, sistemin 
daha aktif işlerliğinin sağlanması ve mevcut 
yasa ve yönetmeliklerin cesur davranılarak 
uygulanması gerekir. 

Bir alım satım ilişkisinde yaşanan problem-
lerin başında, satın alınan maldan umulan 
faydanın sağlanamaması gelmektedir. Gü-
nümüzde tüketici aldanması olarak adlan-
dırılan reklamlar “Aldatıcı Reklamların” 
tüketici yanılmasına yönelik oldukça katkı 
sağladığı görülmektedir. Uygulanan tüke-
ticinin korunmasına ilişkin kanunda satıcı 
karşısında tüketicinin ayıplı mala karşı çok 
korunmadığı ve yürütülen ilgili kanunun te-
keffül borucu açısından çok da önemli deği-
şiklikler içermediği görülmektedir. 

Yine “Mal” ve “Hizmet” kavramlarının ik-
tisat bilimi içerisinde yer alması, mevcut 
kavramların iktisatçılar tarafından daha faz-
la kullanılması, hukuk ve iktisat bilimleri 
arasında görüş ve yaklaşım kargaşalarının 
yaşanmasına neden olduğu görülmektedir. 
Tüketicinin korunması ve ayıplı malın iade-
sinde uygulanan 15 günlük süre tüketicinin 
haklarını koruması açısından önemli bir uy-
gulamadır. Ayrıca, ayıplı mal sebebi ile tü-
keticinin haklarını koruması ve dava açma 
süresinde uygulanan 2 yıllık zaman aşım sü-
reci tüketici haklarının korunması açısından 

2009 tarihli bir kararında, malın teslim alım 
tarihinden itibaren 10 gün sonra ayıbın açı-
ğa çıktığını, ancak ayıp ihbarının süresinde 
ve usulüne uygun biçimde yapılmadığı göz-
den kaçırılarak hüküm kurulmasını doğru 
görülmemiştir. Bir başka kararında da, alıcı-
nın, ayıba karşı tekeffül hükümlerinden ya-
rarlanabilmesi için, TTK md 25. ve BK md. 
198 ‘de düzenlenen açık ve gizli ayıplar için 
öngörülen yasal sürelere uyulmasının şart 
olduğunu; davacının, malların garanti bel-
gesiz olduğunu öğrendiği halde ayıp ihba-
rını belirtilen süremeyeceğine hükmetmiştir 
(Van Den Bossche, 1997:24-37). 

TTK md 25/4’de kısaltılmış olan zamana-
şımı süresinin azaltılabileceği belirtilmiştir. 
Sürenin azaltılabileceği hükme bağlanmış 
olmakla, buradan süresin artırılamayacağı 6 
aylık sürenin kesin bir süre olduğunu söyle-
mek mümkündür. İthalatçı ya da üreticilerin 
ithal ettiği malları satın alanlar tüketici ol-
mayıp tacir iseler, md. 25’e tabidirler. Ticari 
satımlarda ihbar süresi 2 ile 8 gün, zamana-
şımı süresi de 6 ay olarak belirlendiğinden 
tacirlerin haklarını bu sürede kullanmaları 
gerekir. 

SONUÇ ve ÖNERİ 

Gelişen teknoloji ve ticari ilişkiler birbirine 
paralel olarak gittikçe karmaşık hal almıştır. 
Bu durum karmaşık hukuki problemlerin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sistem; 
uygulanan tüketici kanunlarını, gelişen top-
lumsal ilişkilere paralel olarak geliştirmek-
tedir. Bireysel tüketici haklarının korunma-
sına yönelik olarak, büyük işletme ve şirket-
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sorumluluğu, bütün satım sözleşmeleri için 
söz konusudur.
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isabetli olmuştur. Fakat tüketicinin uğradığı 
zararın tazmin edilmesi için açılacak olan 
tazminat davalarında uygulanan 2 yıllık za-
man aşım sürecindeki kısıtlar ise (İki Yılda 
Zaman Aşımına Uğrar) tüketicinin aleyhine 
bir sonuç oluşturmaktadır. 

Ayıplı mal kavramında tüketicinin tacir ve 
satıcı karşısında haklarının; ilgili kanun ge-
nişletilerek etkin olarak kullanılması gerek-
liliği ve zorunluluğu göstermektedir. Halen 
Tüketicinin Korunmasına ilişkin yürütülen 
kanunda eksiklikler bulunmaktadır. Bunla-
rın ivedilikle iyileştirilmesi ve uygulamaya 
geçirilmesi gereklidir.  

Ayıplı Malın Neden Olduğu Zarar-
lardan Sorumluluk Hk. Yönetmelik 
(RG,14.6.2003,s.25137) hükümlerine göre 
(md.5) ayıp, malın piyasaya sunum tarzı, 
makul kullanım şekli ve piyasaya sürüldü-
ğü an ve benzeri diğer hususlar göz önüne 
alınarak, bir kimsenin o maldan haklı ola-
rak bekleyebileceği güvenliği sağlamayan 
mal, olarak tanımlanması da dikkat çeken 
hususlar arasındadır. Bu nedenle uygulanan 
kanunun tüketicinin lehine kullanılması ve 
tüketici haklarının zarar görmemesi açısın-
dan genişletilerek uygulayamaya geçirilme-
si önem arz etmektedir.

TKHK ayıp kavramını Borçlar Kanunu’ndan 
farklı ve daha detaylı tarif etmiştir. Yasada 
ayıbın kapsamı, maddi, hukuki ve ekono-
mik ayıp olarak belirtilmiştir. TKHK ‘nda, 
BK ‘ndan farklı olarak ekonomik ayıp kav-
ramına da yer veriliştir. Borçlar Kanunu 
kapsamında satıcının ayıba karşı tekeffül 
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EKLER 

Ek – A. AYIPLI MALIN NEDEN OLDU-
ĞU ZARARLARDAN   SORUMLULUK 
HAKKINDA YÖNETMELİK   

Resmi  Gazete Tarihi: 14/6/2003 - Sayısı: 
25137  

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ayıp-
lı malın neden olduğu zararlardan o malın 
imalatçısının üreticisinin sorumluluğunun 
usul ve esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönetmelik, ayıplı malın ne-
den olduğu zararlara uygulanır.  

Dayanak 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 23/2/1995 ta-
rihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 31 inci ve 4822 sayılı 
Kanunla değişik 4 üncü maddelerine daya-
nılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulamasın-
da;  

a). Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,  

b).  Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,  

c). Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşya-
yı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve 
elektronik ortamda kullanılmak üzere hazır-
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layı birden fazla kimse sorumlu olduğu tak-
dirde, bunlar müteselsilen sorumludurlar. 
Ancak zararın, tüketicinin veya tüketicinin 
sorumlu olduğu üçüncü bir kişinin kusu-
rundan kaynaklanması halinde tüm hal ve 
şartlar göz önüne alınarak, imalatçının/üre-
ticinin sorumluluğu azaltılabilir veya kaldı-
rılabilir.  

Bilim ve teknolojide ulaşılan düzeyin, malın 
piyasaya sürülmesinden sonraki 10 yıl için-
de ayıplı olduğunun tespit edilmesine imkan 
tanıması halinde, imalatçı/üretici, bu ayıbın 
olası zararlı sonuçlarını, ortadan kaldırmak 
için azami çabayı sarf etmemesi durumunda 
7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendin-
de ve son fıkrasında yer alan sorumluluktan 
kurtulma sebeplerini ileri süremez. 

Sorumluluktan Kurtulma 

Madde 7- İmalatçı/üretici aşağıdaki du-
rumlardan birini ispatladığı takdirde malın 
sebep olduğu zarardan sorumlu tutulamaz:  

a) Malı piyasaya sürmemiş olması, 

b) Malın, satılmak gayesiyle veya ticari fa-
aliyetlerin seyri sırasında üretilmemiş ol-
ması, 

c) Tüm hal ve şartlar göz önünde 
bulundurulduğunda, zarara sebep olan 
ayıbın, mal piyasaya sürüldüğünde 
mevcut olmaması, 

d) Malın teknik düzenlemesinin ayıba ne-
den olması, 

e) Mal piyasaya sürüldüğünde mevcut bu-

lanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri 
maddi malları,  

d). İmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kişileri de 
dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan 
malları veya bu malların hammaddelerini 
veya ara mallarını üreten ile mal üzerine 
kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını 
veya unvanını koyarak satışa sunanları veya 
satışa sunmak amacıyla ithal edenleri,  

e).  Zarar Gören: Piyasaya sürülen ayıplı bir 
maldan zarar gören tüketiciyi ifade eder.  

Ayıp 

Madde 5- Malın piyasaya sunum tarzı, ma-
kul kullanım şekli ve piyasaya sürüldüğü 
an ve benzeri diğer hususlar göz önüne alı-
narak, bir kimsenin o maldan haklı olarak 
bekleyebileceği güvenliği sağlamayan mal 
ayıplı sayılır.  

Bir mal, sırf sonradan piyasaya daha iyi bir 
malın sürülmesi sebebiyle ayıplı sayılmaz. 

Sorumluluk 

Madde 6- Ayıplı bir malın, bir kişinin ölü-
müne veya yaralanmasına veya bir malın 
zarar görmesine sebep olması halinde ima-
latçı/üretici doğan zararı, kusuru aranmak-
sızın tazmin etmekle yükümlüdür.  

İmalatçının üreticinin, sorumlu tutulabilmesi 
için zarar görenin, malın ayıbını, uğradığı 
zararı ve ayıp ile zarar arasındaki nedensellik 
bağını ispat etmesi gerekir.  

Ayıplı malın neden olduğu zararlardan do-
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Yürütme 

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sa-
nayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 

Ek-A- 1. TÜKETİCİNİN KORUNMASI 
HAKKINDA KANUN

Kanun No: 4077 

Kabul Tarihi: 23.12.1995

 
Ek-a-1 BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. Bu Kanunun amacı, ekono-
minin gereklerine ve kamu yararına uygun 
olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile 
ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, 
eğiti, zararlarını tazmin edici, çevresel teh-
likelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri 
almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu 
girişimlerini özendirmek ve bu konudaki 
politikaların oluşturulmasında gönüllü ör-
gütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları 
düzenlemektedir.

Kapsam 

MADDE 2. Bu Kanun,1 inci maddede be-
lirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasaların-
da tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu 
her türlü hukuki işlemi kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. Bu Kanunun uygulanmasında;

lunan bilimsel ve teknolojik bilgilerin, 
ayıbın varlığının bilinmesine imkân ver-
memesi, 

Nihai malın tasarımı ya da bu malın imalat-
çısının/üreticisinin talimatı sebebiyle, bütü-
nü oluşturan parçalardan birinin imalatçısı/
üreticisi, o malın ayıbından sorumlu değil-
dir.  

Sorumsuzluk Kaydı 

Madde 8- Sözleşme metninde veya 
müstakil herhangi bir belgede tüketicinin 
bu Yönetmelikte yer alan, haklarını 
kullanmaktan feragat ettiğine dair veya 
imalatçının/üreticinin bu Yönetmelikten 
kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan 
veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir. 

Zamanaşımı 

Madde 9- Ayıplı malın neden olduğu her 
türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler, 
zarar görenin, zararı, maldaki ayıbı ve ima-
latçının/üreticinin kim olduğunu öğrendiği 
veya öğrenebileceği günden itibaren üç yıl-
lık zamanaşımına tabidir.  

Hak düşümü 

Madde 10- Ayıplı malın neden olduğu her 
türlü zararlara karşı tazminat talepleri, za-
rara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü 
günden başlayarak on yıl içinde yapılabilir.  

Yürürlük 

Madde 11- Bu Yönetmelik 14.6.2003 tari-
hinde yürürlüğe girer.  
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MADDE 4. Ambalajında, etiketinde, tanıt-
ma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya 
satıcı tarafından vaat edilen veya standar-
dında tespit edilen nitelik ve/veya niceli-
ğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım 
amacı bakımından değerini veya tüketicinin 
ondan beklediği faydaları azaltan veya orta-
dan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik 
eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı 
mal veya ayıplı  hizmet olarak kabul edilir.

Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşıl-
ması halinde; tüketici, malı teslim aldığı ta-
rihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları 
satıcı firmaya geri vererek değiştirilmesini 
veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın 
neden olduğu değer kaybının bedelden in-
dirimini ya da ücretsiz olarak tamirini talep 
edebilir. Tüketici, bu taleplerden herhangi 
birisini tercihte serbesttir. Satıcı, tüketici-
nin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle 
yükümlüdür. Ayıplı maldan ve / veya ayıplı 
malın neden olduğu her türlü zarardan dola-
yı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, ima-
latçı-üretici ve ithalatçı, müştereken ve mü-
teselsilin sorumludur. Satılan malın ayıplı 
olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu 
ortadan kaldırmaz.

Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya 
ayıp tüketiciden hile ile gizlenmişse, satıcı 
15 gün içerisinde kendisine başvurulmadı-
ğını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

Satıcı daha uzun bir süre için garanti verme-
miş ise, ayıplı maldan ve ayıplı malın neden 
olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak 
davalar, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa 

a)Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı

b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını

c) Mal: Ticaret konusu eşyayı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılı-
ğında yapılan bedeni ve/ veya fikri faa-
liyetleri,

e) Standart: Türk Standardını,

f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel 
amaçlarla satın alarak nihai olarak 
kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel 
kişiyi, 

g) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da 
dâhil olmak üzere tüketiciye mal ve hiz-
met sunan gerçek veya tüzel kişileri,

h) İmalatçı – Üretici: Kamu kurum ve ku-
ruluşları da dâhil olmak üzere tüketiciye 
sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da 
bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini 
yahut ara mallarını üretenleri,

 
i). Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması 
amacıyla kurulan dernek, vakıf ve tüketim 
kooperatiflerini, 

İfade eder.

(Madde 1, 2, 3 ile ilgili Mahkeme Kararları) 

Ek-a-3. İKİNCİ KISIM

Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması 
Ayıplı Mal ve Hizmetler
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Politik ve ekonomik çıkarlara herhangi bir 
şekilde araç olmadan, kar amacı güden hiç 
bir kurum ve kuruluştan gelir elde etmeye 
yanaşmadan, yayın organlarında reklam al-
madan ve tüketiciyi herhangi bir ürüne yön-
lendirmeden, sadece üyelerinin gönüllü kat-
kı ve katılımlarına dayanarak faaliyet gös-
teren TÜKODER tam bağımsız bir tüketici 
örgütüdür. ( Henüz tüketici hakları kavramı 
Türk hukuk sistemine girmeden, 25 Ekim 
1990 tarihinde kurulmuş olan TÜKODER, 
tüketici haklarının yasallaşmasında önemli 
roller üstlenmiştir.

TÜKODER şubelerinde gönüllü görevliler, 
tüketici sorunlarının yasal yoldan çözüm-
lenmesine yardımcı olmakta ve tüketici 
şikâyetlerinin Tüketici Sorunları Hakem 
Heyetleri ile yargı organlarına intikalini 
sağlamaktadır. Ayrıca TÜKODER, tüketi-
ci haklarının ihlallerine karşı kampanyalar 
yapmakta, davalar açmakta yasal mercile-
re başvurularda bulunmaktadır. Tüketici-
nin Korunması Hakkında Kanun gereğince 
oluşturulan konsey ve kurullarda tüketicinin 
haklarını TÜKODER temsil etmektedir.

1998 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 
kamu yararına çalışan dernek statüsü kaza-
nan TÜKODER, 46 şubesi ve 20 binin üze-
rinde üyesi ile tüketici hareketinin lokomo-
tifi durumundadır. 

TÜKODER, Uluslararası tüketici hareketi 
içinde de saygınlık kazanmış; Uluslararası 
Tüketiciler Örgütü (Consumers Internatio-Consumers Internatio-
nal), Balkan Tüketici Merkezi, Avrupa Bir-
liği - Türkiye Karma İstişare Komitesi üyesi 

bile malın tüketiciye teslim tarihinden iti-
baren 2 yıllık zaman aşımına tabidir. Ancak 
satıcı, satılan malın ayıbını tüketiciden hile 
ile gizlemiş ise,2 yıllık zamanaşımı süresin-
den yararlanamaz.

Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hü-
kümler uygulanır. Ayıplı hizmetin yeniden 
görülmesi imkânsızlaşmışsa veya amaca 
aykırı sonuçlar doğuracak nitelikte ise, be-
del iadesinde tüketicinin ayıplı hizmetten 
sağladığı fayda kadar indirim yapılır.

Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve 
hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler 
uygulanmaz.

Satışa sunulacak kullanılmış, tamir edilmiş 
veya ayıplı mal üzerine veya ambalajına, 
imalatçı veya satıcı tarafından alıcının ko-
laylıkla okuyabileceği şekilde “Özürlüdür” 
ibaresini içeren bir etiket konulması zorun-
ludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura, 
fiş veya satış belgesi üzerinde de gösterilir.

Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir 
kat ya da reyon gibi bir bölümünü sürekli 
olarak ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan 
satıcılara yukarıdaki fıkra hükmü uygulan-
maz.

Ek-a-4.TÜKODER

TÜKODER, tüketici haklarının korunma-
sı, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendile-
rini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve 
örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri amacı 
ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. 
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rindeki ayıp ve gizli hükümleri; Türk Tica-
ret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hü-
kümleri; Ceza Kanunu’nun bazı maddeleri 
geçerliydi. Ancak, 13.12.1994 tarihli 4054 
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Ka-
nun ve Tüketici Kanunu’nun yürürlüğe gir-
mesinden itibaren, tüketici hukukunun sı-
nırları çizilmiştir. Türkiye’ye, 1999 yılında, 
Avrupa Birliği’ne adaylık statüsü verilmesi 
ile birlikte, tüketici hukuku konusunda yeni 
bir tartışma başladı.

AB’ne uyum sürecinde Türk hukuk siste-
minin düzenlenmesi kapsamında tüketici 
hukukuna ilişkin mevzuattaki eksiklikler ve 
aksaklıkların giderilmesi için TÜKODER 
üzerine düşeni yapmakta ve yapmaya de-
vam edecektir.

olmuştur. TÜKODER, Avrupa Birliği’nce 
kabul edilen ve Avrupa Komisyonu Meda 
Fonu’ndan desteklenen bir proje çerçeve-
sinde, yapısal ve teknik açıdan güçlü, ku-
rumsal bir örgüt olmak için Avrupa Birliği 
uzmanları ile el ele çalışmaktadır. 

Tüketici hakları evrenseldir, tüketici sorun-
ları da evrenseldir. Çok eski tarihlerden bu 
yana, çeşitli hukuk sistemlerinde (örneğin, 
Roma hukukunda) tüketicinin aldatılması-
nı önlemeye yönelik hükümler yer almıştır. 
Ancak tüketici hakları tarihi, uzun ve zorlu 
mücadeleler ile doludur. 

Türkiye’de tüketicinin korunmasına yönelik 
düzenlemelerin geçmişi, Osmanlı dönemi-
ne dek uzanır. İhtisap adı verilen ve üretici, 
dağıtıcı ile tüketici arasındaki güç dengesi-
ni sağlamaya yönelik üçlü sistem, şehir te-
mizliği gibi işlerin yanı sıra, esnafın malları 
eksik tartmaması, yiyecek maddelerine hile 
katılmaması gibi konularda da fonksiyonel 
olmuştur. Ahilik sistemi de uzun süre kont-
rol işlevi görmüştür.

Bugün tüketicinin korunması ile ilgili mev-
zuatın başında 1982 Anayasası gelir. Ana-
yasamızın 172. maddesinde, “Devlet, tü-
keticileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri 
alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu giri-
şimlerini teşvik eder.” hükmü yer alır.

23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüke-
ticinin Korunması Hakkında Kanun’un 
08.09.1995 tarihinde yürürlüğe girmesin-
den önce sadece Borçlar Kanun’un 1 ile 66. 
maddeleri arasında yer alan sözleşmeler ile 
ilgili düzenlemeler ve 194 ile 207. maddele-
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ  - ÖRGÜTSEL İKLİM VE 
ETKİLEŞİMLERİ1

Burcu DÖNMEZ1 Murat KORKMAZ2

1Marmara   Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.D. 

1Güven Group Finance Director 

Özet : Bilgininin hızla küreselleşmesi ve teknolojik etkilerle ekonomideki sınırların ortadan kalkması, 
bizleri baş döndürücü bir değişim süreci ile karşı karşıya bırakmıştır. Örgütler açık sistemler olarak 
çevreden daha fazla etkilenir hale gelmişler ve kendilerini küresel bir yarışın ortasında bulmuşlardır. 
Belirsizliğin ve uluslararası rekabetin arttığı bir ortamda sağlıklı bir bilgi akışını sağlamak ve doğru 
kararlar vermek zorunda kalmışlardır. Örgüt kültürü giderek değişen ve gelişen bir çevrede yasayan 
isletmeler için giderek daha önemli hale gelmektedir. Ayrıca şirketlerin, yaşanılan bu değişimle 
beraber, insanların istekli ve etkili çalışmaya motive edildiği bir örgütsel iklim yaratmaya zorunlu 
hale gelmektedir. Çalışmada Örgüt Kültür ile Örgütsel iklimin birbiriyle etkileşimleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İklim, Örgüt, Kültür, Psikoloji, Yönetim, İşletme

ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL 
CLIMATE AND THEIR INTERACTIONS

Abstract : Globalization of information rapidly and disappearance of boundaries in economy with 
technological effects confront us a reeling period of change. Organizations as open systems have 
become to be more affected from the environment and they have found themselves in the midst of a 
global race. In an environment where the uncertainty and international competition increased, they 
had to maintain a healthy flow of information and to make right decisions. Organizational culture 
becomes more important for businesses living in a changing and developing environment. Besides 
with this change, companies have to create an organizational climate in which peoples are motivated 
to work more willingly and efficiently. Interactions of organizational culture and organizational 
climate with each other are discussed in the study. 

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

1  Bu makale birinci sırada yer alan yazarın Marmara üniversitesi işletme anabilim dalında 
yaptığı 2008-2009 tarihli yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Örgütler insanların amaçlarına ulaşmalarını 
sağlayan sosyal bir araçtır. Örgüt insanlar-
dan ve onların ulaşmak için gösterdiği ey-
lemlerden oluşur. Örgüt içindeki bireylerin 
davranışları iletişim vasıtasıyla yönlendiri-
lir.  İletişim ortak bir amaç belirlenmesi hu-
susunda önemli bir rol oynar.  İletişim örgüt 
bireylerine neyi neden yapmaları gerektiği-
ni açıklamada yardım eden, bireylere örgüt-
sel sorumluluk duygusunu aşılayan örgüt 
üyelerini örgüte ve birbirine bağlar.

Örgüt kültürü değişken bir çevrede faaliyet 
gösteren işletmelerin değişen çevre koşulla-
rına ve çevrenin beklentilerine uyum sağla-
masına yardım ederek dış çevreyle uyumu 
gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda örgüt 
kültürü çalışanların ortak davranış normları 
geliştirip, paylaşılan ortak değerler yarata-
rak çalışanlara ne yapmaları ve nasıl dav-
ranmaları gerektiği konusunda yol göstere-
rek içsel uyumu sağlamaktadır. Böylece ör-
güt kültürü, bir yandan işletmelerin değişen 
çevre şartlarına adapte olmasını sağlarken, 
bir yandan da değişen koşulların çalışan-
lar üzerinde yaratmış olduğu tedirginlik ve 
belirsizlik endişelerini gidermeye, firma içi 
uyumu paylaşılan norm ve değerlerle sağla-
maya çalışmaktadır (Ergün, 2003).

Örgüt kültürünün bir sistem olarak düşünül-
mesi sonucunda her örgütün sahip olduğu 
kültürün bir parçası olduğu ortaya çıkmıştır. 
Konuya daha geniş bir perspektifle yaklaşıl-
ması durumunda ise örgüt kültürünün sektör 
kültürü yani örgütün faaliyet gösterdiği iş 
koluna özgü kültürün bir alt sistemi olduğu 
görülmektedir. Bu durumda örgüt kültürü, 

GİRİŞ

Kültür hem demografik özellikleri hem de 
topluma egemen olan değer sistemleri içe-
rir. Demografik nitelikler, nüfusun yaş orta-
laması, gelir dağılımı, işgücü durumu, kırsal 
ve kentsel yerleşim biçimi ve göç olayları 
gibi öğelerden oluşur. Değer sistemleri ise 
toplum bireylerine egemen olan değerle-
ri ve inançları kapsar. Ayrıca iş ahlakı da 
değeler sisteminin bir parçasını oluşturur 
(Can, 1997).

Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin kendileri-
ne aşılanmış inanç ve değerleri ile ilgili bir 
kavramdır ve örgütsel iklime – havaya göre 
insan psikolojisinin daha çok derinliklerin-
de yer alır. Kültür, örgütün çok az bilinçli ve 
çok gizli psikolojisini oluşturur. 

İklim politikaları, uygulamaları ve teşvikle-
ri gözlenebilirken kültürün değer ve inanç-
ları doğrudan görülmezler. Örgütün kültürü, 
örgütsel davranışın oluşturduğu ortamdır. İş 
gören uyumunu, uyumsuzluğunu bu ortam 
içinde gösterir. Örgütün kültürü, değerleri 
ve düzgüleriyle, iş görenlerce yaşandığı için 
onların davranışlarını etkiler. Bir örgütün 
özelliği kültürünün değer ve düzgüleriy-
le anlatılabilir. Örgütün kültür değerleri ve 
düzgüleri iş görenin uyumunun hem aracı-
ları hem de ölçekleridir.

1. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

Örgüt ortak ve herkesçe anlaşılır bir amacın 
gerçekleşmesi için insan topluluklarının et-
kinliğinin koordinasyonudur (Terzi, 2000). 
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kafa yormaya başlamışlar, kendilerinde ol-
mayıp onlarda olan bir takım kültürel ahlak 
özellikleri kendilerine örnek almışlar. 

Örgüt kültürünün gelişiminde antropolog, 
sosyolog, psikolog ve ekonomistlerin katkı-
larının yanı sıra bu konuyla ilgili bilimsel 
çalışmaların 1970’ li yılların sonlarında ve 
1980’ li yıllarda gelişme göstermesinin esas 
olarak üç nedeni bulunmaktadır: 

― Japon firmalarının ekonomik başarısı ve 
Japonya’ nın 1970’ lerin sonlarına doğru 
ekonomik bir süper güç olmaya yönel-
mesi birçok araştırmacıyı bunun neden-
lerini araştırmaya yöneltmiştir. 

― Japon firmalarının hızlı yükselişlerine 
eş zamanlı olarak Amerikan firmalarının 
pazar paylarını kaybetmeyle karşı kar-
şıya kalmaları, Avrupa ve Amerika’ da 
artan iflaslar örgütsel başarının neden-
leri ve inceliklerini anlamada sıcak bir 
ilgi yaratmıştır. Bu ilgi örgütsel kültürle 
ilgili bir takım kavramların (paylaşılan 
değerler ve normlar, tutarlı bir vizyon, 
örgütsel hikayeler, törenler, kahraman-
lar) gelişimini beraberinde getirmiştir.

― Örgütsel araştırmalarda nitel değişken-
lerin ölçülmesinde esnek bir özellik 
göstermeyen, pozitivist eğilime karşı 
doğan tepki sonucunda örgütsel yaşa-
mın rasyonel olmayan kültürel ve sem-
bolik yönünün ağırlık kazanması ve 
araştırmalarda nitel ölçümlere ağırlık 
verilmesi eğilimi önem kazanmıştır. 

Örgüt kültürü giderek değişen ve gelişen 

sektör kültürünün, sektör kültürü ise toplum 
kültürünün bir parçası niteliği taşımaktadır. 
Aynı şekilde örgüt kültürü de bölümlerin 
kültürü ve bireysel kültür gibi çeşitli alt sis-
temlerden oluşmaktadır

1.1. Örgüt Kültürünün Önemi

İkinci Dünya Savasının ardından araştır-
macılar örgüt içinde gelişen kültürleri an-
lamadan örgütleri değiştirmenin kolay ol-
madığını örgütsel kültürü hem değişimi 
engelleyici hem de değişim için bir araç 
olarak görmeye başladılar. Amerikan eko-
nomisinin 1970’lerdeki düşüşü çalışanlar ve 
yöneticiler arasında büyük kaygı uyandırdı. 
Yükselen Japon Ekonomisinden etkilenerek 
Örgüt Kültürü için gerekli unsurlara ağırlık 
vermeye başladılar (Ölçüm, 2004). Örgüt 
Kültürü kavramı üzerinde ağırlıklı olarak 
durulmasını gerektiren gerekçeler; Japon 
firmalarının ekonomik başarısı, Japonya’nın 
Küreselleşme süreciyle birlikte süper güç 
olma idealleri, Avrupa ve Amerika’da artan 
iflaslar örgütsel başarının temelini oluşturan 
kavramlara paylaşılan değer ve normlar, tu-
tarlı bir vizyon, kahramanlar, törenler gibi 
kavramlara vurgu yapılmasını ve yönelme-
sini zorunlu kılmıştır. Ayrıca Örgütsel Yasa-
mın sadece rasyonel seçimlerden oluşmadı-
ğı bunun yanı sıra rasyonel olmayan kültü-
rel ve sembolik yönünün olduğunun farkına 
varılması (Terzi, 2000). Örgüt Kültürü kav-
ramını gerçekte ön plana iten şey Amerikan 
şirketlerinin Japonya gibi toplumlardaki 
eşdeğer şirketler kadar iyi performans gös-
terememelerinin nedenini bilmek istemele-
ridir. Japon işletmelerin dinamizmi üzerine 
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pılış biçimi ve süregelen uygulamaları ifade 
etmektedir. Böylece örgüt kültürü, bir yan-
dan isletmelerin değişen çevre koşullarına 
ayak uydurarak varlıklarını sürdürmelerini 
sağlarken, bir yandan ad değişen koşulların 
çalışanlar üzerinde yarattığı tedirginlik ve 
belirsizlik endişelerini gidermeye, içsel bü-
tünlüğü ve birliği ortak norm ve değerlerle 
sağlamaya çalışmaktadır. 

 1.2. Örgüt Kültürünün Unsurları

Kurumsal kültüre ilişkin kurumun, faali-
yette bulunduğu çevre ile ilişkisi, gerçeğin 
doğası hakkında verilen tanımlamaları, çalı-
şanın doğasının, etkinliği, çalışanın ilişkile-
rinin niteliği varsayımlar aracılığı ile tanım-
lanır. Çalışanın çalışmaya ilişkin ve yaşama 
ilişkin bilinçaltında yerleşmiş inançları, 
kavrayışları, düşünce ve duyguları değerle-
rin ve hareket tarzının kaynağını oluşturur. 
Yöneticilerin çalışanlar hakkındaki inanç ve 
varsayımları kurumsal kültürün yaratılması 
sırasında belirleyici güç olarak tanımlana-
bilir. Buna göre farklı sosyo-kültürel yapı-
lardaki yöneticilerin çalışanlar hakkındaki 
varsayımları;

İnisiyatif Kullanma Düzeyi: Çalışanların 
işlerini inisiyatif alarak mı yoksa kendileri-
ne verilen talimatlar doğrultusunda mı yap-
tığını inceler. Bu boyut çalışanların proaktif 
olup olmadığını içerir.

Sorumluluk Alma Düzeyi: Çalışanların iş-
lerini yaparken fazladan sorumluluk almaya 
istekli ve hazır olup olmadıkları konusunda 
yöneticilerin inanç ve varsayımlarıdır.

bir çevrede yasayan isletmeler için giderek 
daha önemli hale gelmektedir. İşletmelerin 
hayatta kalmaları, büyüme ve gelişmeleri 
için hızla değişen iç ve dış çevre koşullarına 
uyum sağlamaları zorunludur. Bu zorunlu-
luğun gerçekleştirilebilmesi içinse isletme-
de ortak bir takım değerlerin varlığı ve bu 
değerler çerçevesinde çalışılması gerek-
mektedir (Ataman,2003). Günümüz yöneti-
cisi de bu doğrultuda, iş ortamında çalışma 
koşullarını etkileyen faktörleri bilmek, ça-
lıştırdığı personelin davranışlarını önceden 
kestirmek istemektedir. Örgütlerin de insan-
lar gibi kişilikleri vardır. Bu kişilik, örgütte 
çalışan bireylerin tutum ve davranışları hak-
kında ipucu vermektedir. 

Örgüt üyelerini ortak inançlar, değerler, 
normlar ve gelenekler etrafında birleştiren 
ve aynı zamanda örgütün dış çevreye uyum 
sağlamasında temel rol oynayan örgüt kül-
türü olgusunun önemini göz ardı etmek 
imkansızdır. Örgüt kültürü,  dinamik bir 
çevre içerisinde faaliyet gösteren işletme-
lerin değişen çevre koşullarına ve çevrenin 
beklentilerine uyum sağlamasına yardım 
ederek, temel fonksiyonlarından biri olan 
dışsal uyumu gerçekleştirmektedir. Aynı 
zamanda örgüt kültürü, işletmede çalışanlar 
için, ortak davranış normları geliştirip, pay-
laşılan ortak değerler yaratarak çalışanlara 
ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerek-
tiği konusunda yol göstermekle, içsel uyum 
fonksiyonunu da yerine getirmektedir. Be-
lirli ortak hedeflerin başarılması ve örgüt 
üyeleri arasında birlik ve bütünlük duygula-
rının geliştirilmesinde önemli katkıları olan 
örgüt kültürü, isletme içerisinde işlerin ya-
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macı veya saldırgan davrandıklarını göste-
ren boyut.

1.3. Örgüt Kültürünün oluşumu

Örgütün kültürü bir anda oluşmaz, ama bir 
kez oluştuğunda da nadiren yok olur. Bir 
örgütün mevcut gelenekleri, görenekleri ve 
işleri yapmada izlediği genel yol, çoğunluk-
la daha önce ne yaptığına ve bu çabalarla 
gerçekleştirmiş olduğu başarının derecesine 
bağlıdır. Bir işletmenin geçmişi ve tarihi, 
örgüt kültürünün belirlenmesinde ve olu-
şumunda önemli bir etkiye sahiptir. İşlet-
menin geçmişinde yaşanan olaylar, işletme 
ile ilgili olarak anlatılan hikâyeler, anılar, 
başarılar, deneyimler yeni işe başlayanlar 
için örgüt kültürünün öğrenilmesi açısından 
önem taşımaktadır. Geçmişte yaşanan olay-
lar, deneyimler yorumlanarak işletmede ne-
lerin önemli, nelerin önemli olmadığı göste-
rilmektedir. İşletmenin tarihinde bahsedilen 
hikâyeler, olaylar, deneyimler genellikle 
kurucular ya da başarılı yöneticilerle ilgi-
lidir. Ancak zaman, zaman sıra dışı büyük 
başarılar elde etmiş olan sıradan çalışanlar 
da bunlara konu olabilmektedir. 

Örgüt kültürünün oluşturulmasında kurucu-
ların büyük etkisi olmaktadır. Kurucuların 
örgütün ne olması gerektiğine ilişkin viz-
yonları vardır ve bu Kurucuların vizyonları 
daha önceki gelenek ve ideolojilerle sınırlı 
değildir. Örgütü karakterize eden kurucu-
lar kendi vizyonlarını çalışanlarına empoze 
ederler. İşletmelerin vizyonunu gelecekte 
olmasını arzuladıkları konum ve durumlar 
oluşturmaktadır. Güçlü bir vizyon, insanları 

Katılımcılık Düzeyi: Proaktiflik düzeyi, 
atılgan olup olmama, denetimin güçlendi-
rilmesi.

Yükümlülüklerini Yerine Getirme Dü-
zeyi: Yöneticiler çalışanların kurum içi ve 
dışında başkalarına karşı yükümlülüklerinin 
bilincinde olmalarını ve bunları yerine ge-
tirmelerini bekler.

Değişime Karşı Tutum: Değişime karşı 
takınılan tutum olumlu ve olumsuz nötr ol-
mak üzere üç seviyede ele alınabilir. Çalı-
şanların doğası gereği değişime ve gelişime 
açık olup olmadığı konusunda yöneticilerin 
düşünce ve varsayımlarını irdelemektedir.

Performansa Yönelik Olma Düzeyi: Bir 
toplumun veya kurumun, bireylerinin per-
formanslarını arttırmayı ve mükemmeliyete 
yaklaşmayı ne derece teşvik ettiğini belir-
leyen boyut. Performans odaklılık yönetim 
becerilerini geliştiren bir kültürel boyuttur. 
Bu boyut performansta mükemmelliğin ne 
ölçüde beklendiği ve ödüllendirildiği ile il-
gilenir. Toplumun ya da bir grubun üyelerini 
performans gelişmesi ve üstünlüğü için ce-
saretlendirme ve ödüllendirme derecesidir.

Geleceğe Yönelik Olup/ Olmama: Bir top-
lumun veya kurumun üyelerinin ne derece-
de planlama ve geleceğe yatırım yapma gibi 
uzun vadeli bakış açısına sahip olduklarını 
gösteren boyut,

Kendi Bakış Açısını Öne Çıkarma- Eleş-
tirilere Karşı Tutum: Bir toplumda veya 
kurumdaki bireylerin kendi bakış açılarını 
ön plana çıkarmada ne ölçüde ısrarcı, çatış-
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ker, bireylerin davranışlarını ön plana alır. 
Çalışmalar, örgütsel üyelerin yakın dene-
yimleri yerine bireysel kavramlara odakla-
nır. Tutumsal tepkiler ya da bu deneyimlerin 
anlayışları anketlerdeki maddelerle ölçülür. 
Böylece bireylerin bir grup insan tarafından 
paylaşılan inanç, değer ya da normları ye-
rine bireylerin örgüt hakkında anlayışlarını 
ölçmeye odaklanmış olur (Ölçüm, 2004, 
p.12) Örgütsel iklim kavramı; ortam, çev-
re, kültür, hava ve duygu ile eş anlamlıdır. 
Bu tür kavramlar örgütün, içsel kalitesini 
ve özellikle bireylerin yaşantılarını yansıtır 
(Davidson, 2003). 

Bir örgütte çalışan personelin isletmenin 
amaçlarını benimsemesi, değer yargılarını 
kabullenmesi, inanç ve normlara uygun iliş-
kilerde bulunması ve beklenen davranışları 
göstermesi örgüt iklimi kapsamındadır. Bir 
örgütü diğerlerinden ayıran ve çalışanların 
davranışlarını etkileyen iç özellikler dizisi, 
örgüt iklimi olarak tanımlanmaktadır. Örgüt 
iklimi, sosyal bir sistemin örgütsel ve birey-
sel boyutlarını dengelemeye çalışan grubun 
(çalışan ve yönetici) oluşturduğu bir sonuç-
tur. Bu sonuç paylaşılan değerleri, sosyal 
inançları ve sosyal standartları kapsamakta-
dır (Aytaç, 2003). 

Örgüt ikliminin oluşumu sistemli bir döngü-
dür. Bu döngü sistemli ilişkileri ve bunların 
geri bildirimlerinin yarattığı etki sonucunda 
oluşan unsurları içermektedir (Evan, 1968)

Örgütsel amaçlar yönetimin aldığı kararla-
ra yön vermektedir. Üst düzey yöneticilerin 
kararlar üç unsuru etkilemektedir. Bunlar; 

bir arada tutup geleceğe yönlendirerek mo-
tive eder ve rehberlik görevi görür

Örgüt kültürünün oluşumu üç aşamada ger-
çekleşebilir. İlk olarak, kurucular sadece 
kendileri gibi düşünen çalışanları işe alırlar 
ve onların işletmede kalmalarını sağlarlar. 
İkinci olarak bu çalışanları kendi düşünce 
ve duygularını telkin ederler. Son olarak da 
kurucuların davranışları, çalışanların temel 
inançları, değerleri ve varsayımları içsel-
leştirmelerini sağlar. Böylece çalışanlar ku-
ruların davranışları doğrultusunda hareket 
etmeleri için cesaretlendirilir ve kurucular 
çalışanlara davranışlarıyla örnek olurlar. 
Örgüt başarılı olduğu zaman, kurucuların 
vizyonu başarının ana belirleyicisi olarak 
görülür. Böyle bir durumda kurucuların tüm 
kişilikleri örgüt kültürü içine tamamen yer-
leşmiş olur (Çetin, 2004).

2. ÖRGÜT İKLİMİ

Bütün örgütler zamanla kendilerine özgü 
bir kişilik geliştirirler ve bu kişilikleriyle 
çevrelerini ve örgüte yeni katılanları etki-
lerler. Kişilikler, isin gerekleri, örgütün yapı 
ve amaçları etkileşerek bir “iklim” yaratır. 
Bu durum üyeler ve örgüt için ayrı bir önem 
taşır. İklim, hem örgüte kendine özgü bir ki-
şilik kazandırır hem de bireylerin davranış-
larını etkiler.

Örgütsel iklim, birey üzerine odaklanan ve 
kavrama süreci ve davranışı anlama konu-
suna eğilen, psikolojik bir yaklaşım olarak 
kavramsallaştırılır (Davidson, 2006, p.206). 
Örgütsel iklim, psikolojik yöne dikkat çe-
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Açık iklim: Açık iklimde yöneticiler ve 
çalışanlar büyük bir uyum içindedirler. Ça-
lışanların morali yüksektir. Görevlerini bü-
yük bir istek ve zevkle yaparlar. Yöneticiler 
eleştirilere açıktır. Yöneticilerin işe dönük-
lük ve anlayış gösterme düzeyleri yüksektir. 
Yöneticiler kişisel kurallar koyma ve çalı-
şanların kararlara katılımına önem verirler. 

Bağımsız iklim: Bağımsız iklimle açık ik-
lim temelde aynıdır. Ancak, bağımsız iklimi 
açık iklimden ayıran önemli bir nokta var-
dır. Bağımsız iklimde açık iklimin tersine 
yöneticiler çalışanlarla aralarına belirli bir 
mesafe koymaktadırlar. Kontrollü iklim: Bu 
iklim türünde samimiyet ve anlayış göster-
me düzeyi düşük olup, yakından kontrol söz 
konusudur. Sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklar 
için pek zaman yoktur. Önemli olan nokta 
görevlerin yerine getirilmesidir

Samimi iklim: Yönetici aşırı derecede an-
layışlıdır. Yönetici “gelin birlikte mutlu bir 
aile olalım” yaklaşımında bir davranış be-
nimsemiştir. 

Babacan iklim: Moral, samimiyet ve işe 
dönüklük boyutlarının düşük olduğu iklim 
türüdür. Yöneticiler personelle birlikte ça-
lışmaktan hoşlanmazlar. Yöneticilerin çalı-
şanları kontrol etme ve onların sosyal ihti-
yaçlarını karşılama düzeyleri düşüktür

Kapalı iklim: Babacan iklime benzemekte-
dir. Bu iklim türünde de moral, samimiyet, 
işe dönüklük ve anlayış gösterme boyutları 
çok düşüktür. Personelin arkadaşlık ve sa-
mimi ilişkileri söz konusu değildir

işletmenin üreteceği ürün ve hizmet için 
hangi teknolojinin kullanılacağı, fonksiyo-
nel alt birimlerin oluşturulması ve üyelerin 
davranışlarını düzenlemek için oluşturulan 
normlardır. Bu üç süreç sonucunda, yeni 
üyelerin sosyalizasyonunu etkileyen örgü-
tün hiyerarşik yapılanması oluşmaktadır. 
Daha sonra yeni üye belirli bir rol üstlen-
mekte ve bu rol iş göreni üstleri, astları ya 
da takım arkadaşları ile bir etkileşim içine 
dâhil etmektedir. Role dayalı ilişkiler, üye-
nin performansını etkilemektedir. Ve bu du-
rum da ödüllerin dağıtımına etki etmektedir. 
Rol sosyalizasyon süreci, rol ilişkileri ve 
rol performansı bir araya gelerek bölümler 
arası ilişkinin türünü etkilemektedir. Üyele-
rin performansları nedeniyle aldıkları ödül-
ler ile departman içi ve departmanlar arası 
edindikleri deneyimler, onları örgütün ka-
rakterini değerlemeye yönlendirmektedir. 
Bu değerleme süreci üyelerin rollerine, alt 
birimlerine ve bütün olarak örgüte olan bağ-
lılıklarından etkilenmekte ve algılanan ör-
gütsel iklimin oluşumu ile sonuçlanmakta-
dır. Örgütsel iklim ise örgütsel performansı 
etkilemekte, örgütsel performansın kalitesi 
ve düzeyi ise amaçlara ulaşma derecesini ve 
ileriye yönelik hedef belirlemeyi etkilemek-
tedir. 

2.1. Örgütsel İklim Tipleri

Halpin örgütsel iklim türlerini açık iklim, 
bağımsız iklim, kontrollü iklim, samimi ik-
lim, babacan iklim ve kapalı iklim olmak 
üzere altı grupta değerlendirmektedir (Ars-
lan, 2004).
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Kültür ve iklimin örgütün temel değerleri ve 
normları üzerinde büyük etkisi vardır. Ör-
gütsel kültür eylemlerde süreklilik, örgütsel 
davranışlarda uyum sağlar, böylece örgütsel 
iklimin ortaya çıkmasında önemli rol oynar 
(Hasanoğlu, 2004). 

Örgüt kültürü ve örgüt iklimi çoğu zaman, 
birçok kişi tarafından es anlamlı olarak kul-
lanılmıştır. Ama temelde birbirinden farklı 
olan bu iki kavram arasında neden-sonuç 
ilişkisi olduğu söylenebilir. Örgüt iklimini, 
örgüt kültürünün örgütte yarattığı hava veya 
ortam diye tanımlayabiliriz. Bu hava veya 
ortam, örgüt çalışanları için çalışmanın nasıl 
olması gerektiğine dair beklentileriyle, bu 
beklentilerin ne ölçüde gerçekleştiğine dair 
algıların sonucunda oluşur. Eğer çalışanlar 
örgütün kültürünü benimsemişlerse, örgüt 
iklimi iyidir. Aksi halde örgüt iklimi de kötü 
ve zayıf olacaktır. Örgüt ortamında yaratı-
lan bu hava genelde süreklilik gösterir. Bu 
durum örgüte belli bir kişilik kazandırır. Ör-
güt iklimi gözlenebilen ve nesnel niteliklere 
sahiptir. Ancak bu nitelikler bireylere göre 
farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle bunun 
bir algılama olayı olduğunu söyleyebiliriz. 
Bireylerin bu iklimi algılama durumlarına 
göre onların davranışları da farklı olacak-
tır. Ayrıca, verimlilik, işin kalitesi ve çeşitli 
şikâyetler konusunda farklılıklar gözlene-
cektir (Varol, 1989).

Görünen o ki örgüt iklimi, örgüt kültürünün 
bir parçasıdır ve toplumsal kültürün alt ta-
bakasın oluşturur, örgüt iklimi, üyelerin ör-
güt çevresine ilişkin algılarıdır, örgüt iklimi, 
örgütün açık olarak gözlenebilen davranış 

Örgüt iklim tipleri arasında araştırmacıların 
en fazla üzerinde durduğu tip açık iklimdir. 
Açıklık Öğrenen örgüt kültürünün en belir-
gin özelliklerinden birisi olup, tüm sistem-
de açıklık ikliminin söz konusu olmasıdır. 
Açıklık ikliminin anlamı, herkes için kolay 
bulunabilir bilgi ve serbest haberleşme de-
mektir. Bu şeffaf ortam içerisinde sorunlar, 
başarısızlıklar ve deneyimler paylaşılır, giz-
li tutulmaz.

Örgütlerdeki açıklık iklimi, çatışma ve so-
run çözme süreçlerinde de olumlu etkisini 
doğrudan gösterir. Açıklık iklimi içinde bi-
reysel çatışmalara çok az rastlanır. Çünkü 
bireysel değil, takım çalışması hâkimdir 
ve bu ortam içerisinde bireysel başarıların 
değil, takım halinde gerçekleşen başarıların 
tüm sistemin başarısını yaratacağı anlayışı 
hâkimdir. Çalışanlar, doğru fikirleri ve uy-
gun çözümleri, birlikte çalışarak geliştirir 
ve öğrenirler. Etkili öğrenmenin sonucunda, 
uygulamaya yönelik çözümlerin açıklıkla 
kavranması mümkün olduğundan, bireysel 
çatışmalar ortaya çıkmadan engellenmiştir.

3. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜT 
KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yakın zamana kadar birçok yönetim bilimci 
örgüt iklimini örgüt kültürüyle birlikte ele 
almıştır. Katz ve Kahn “her örgüt kültürünü 
ve iklimini kendisi geliştirir.” demektedir-
ler. Örgütler kendi kültür ve iklimini geliş-
tirirken de bazı yasaklardan, geleneklerden 
ve ahlak kurallarından yararlanırlar (Hasa-
noğlu, 2004)
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liklerine ilişkin bireysel algılarını ve do-
yum düzeylerini yansıtmaktadır.

Kültür ise;

Örgütün ortak düşünüş, inanç ve davra-
nış biçimlerini yansıtır,

Örgütün görünen öğelerini ortaya koyar,

Temel grupsal değerleri ve mesajları 
kapsar,

Grup üyelerine mecazi ve paylaşılmış 
örgütsel düşünce ve d uyguları sunar.

4. UYGULAMA

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Her örgüt kendine has bir kültüre sahiptir ve 
bu kültür yapısıyla kendini diğer örgütler-
den farklı kılar. Bununla beraber her örgüt-
te, örgüt içi iklimin varlığı her zaman söz 
konusudur. Bu araştırma ile örnek bir işlet-
mede; işletmenin yaşamasında örgüt kültürü 
ve örgütsel iklimin önemi, çalışana etkileri 
ve bu etkilerin birbirleri ile ilişkileri konu 
alınmaktadır. Bu araştırma, örgüt kültürü ile 
örgütsel iklimin hem kendi aralarında hem 
de alt ölçeklerinde ilişkinin varlığını incele-
mek ve açıklamak amacıyla yapılmıştır.

4.2. Araştırmanın Yöntemi

Tekirdağ’da özel sektörde farklı pozisyon-
larda çalışan 120 iş gören çalışanın örnek-
lemini oluşturmaktadır. Örneklem, kolay 
ulaşılabilir örneklem yöntemi ile seçilmiş-
tir. Araştırmada ölçüm aleti olarak anket 

ve tutumlarıyla ilgilenirken örgüt kültürü, 
örgütün daha gizli özellikleriyle ilgilenir. 
Demek ki örgüt kültürünün örgüt iklimi ile 
en çok ilgili olan düzeyi, örgütsel artifaktla-
rıdır. İklim bir bakıma çalışanların örgütün 
artifaktlarına ilişkin ortak algılamalarıdır.

Daha öz olarak örgüt iklimi, çalışanların 
örgüt kültürüne dönük ortak algılamalarım 
yansıtır, örgüt iklimi, örgüt çalışanlarının 
bir parçası olmak durumunda değildir; ça-
lışanların çevrelerinde duyabilecekleri bir 
şeydir, örgüt kültürü ise çalışanlar nereye 
giderlerse, nerede olurlarsa beraberlerin-
de götürdükleri bir şeydir. Bu haliyle örgüt 
kültürü, örgüt iklimim de kapsamaktadır.

Örgüt iklimi ile örgüt kültürü arasında bazı 
farklılıklar vardır. İklim iş görenlerin dav-
ranış ve tutumlarıyla ilgili özelliklerini gös-
termektedir. Örgüt iklimi, daha çok deney-
sel ve dış gözlemlere dayanmaktadır. Kültür 
ise, daha çok örgütün görünen öğelerini or-
taya koymaktadır. Örgüt kültürü temel grup 
değerlerini ve mesajları kapsar; grup üyele-
rine mecazi ve paylaşılmış örgütsel duygu 
ve düşünceleri sunar.

Örgüt iklimi ile örgüt kültürü arasındaki 
farklara göz atacak olursak;

İklim;

Çalışanların davranışsal ve tutumsal 
özelliklerini sergilemektedir,

Daha çok deneysel ve dış gözlemlere da-
yanmaktadır,

Grup üyelerinin örgütsel yapının özel-
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Tüm değerlendirmelerde
• Tamamen katılıyorum “5” ve
• Hiç katılmıyorum “1”    olarak puanlandı-
rılmıştır.

4.3. Bulgular

Araştırmaya katılanların 122 kişinin cinsi-
yetlerine göre dağılımında %44,3’ü kadın 
ve %55,7’si erkeklerden oluşturmaktadır. 
İlgili tablo ve grafik aşağıdaki gibidir;

kullanılmıştır. Anket 3 kısımdan meydana 
gelmiştir: 1.Bölümde çalışanları tanımaya 
yönelik kişisel bilgi formu bulunmaktadır. 
2.Bölümde ise örgüt kültürünü tanımlama-
ya yönelik olarak 40 ifadeden oluşan ölçek 
kullanılmıştır.3.Bölümde ise örgüt iklimine 
yönelik 98 ifadeden oluşan ölçek kullanıl-
mıştır.

Anketin 2. ve 3.  kısmında. yer alan ifadeler 
“tamamen katılıyorum”dan “hiç katılmıyo-
rum” a uzanan 5’li ölçek içerisinde veril-
miştir.

 Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

Değer Kadin 54 44,3 44,3

 Erkek 68 55,7 100,0

 Toplam 122 100,0  

Tablo 1: Cinsiyete göre dağılım

bekârlardan oluşturmaktadır. İlgili tablo ve 
grafik aşağıdaki gibidir;   

Araştırmaya katılanların medeni durumla-
rına göre dağılımını %55,7’si evli %44,3’ü 

Tablo 2: Medeni duruma göre dağılım

 Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

Değer Evli 68 55,7 55,7

 Bekâr 54 44,3 100,0

 Toplam 122 100,0  
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Araştırmaya katılanların en son mezun ol-
dukları eğitim durumlarına göre dağılımla-
rında %53,3’ü lise ve altı eğitim kurumun-

dan mezun olmuşken %46,7’si üniversite 
ve üstü eğitim kurumundan mezun olmuş-
tur. İlgili tablo ve şekil aşağıdaki gibidir;

Tablo 3: Öğrenim duruma göre dağılım

 Frekans Yüzde Kümülâtif Yüzde

Değer Lise ve Altı 65 53,3 53,3

 Üniversite ve Üstü 57 46,7 100,0

 Toplam 122 100,0  

Araştırmaya katılanların kaç yıldır çalışma 
hayatındasınız sorusuna verdikleri cevap-
ların dağılımına göre %38,5’i 6 ile 11 yıl 
arasında, %31,1’i 5 yıldan az çalışmakta, 

%16,4’sı 12 ile 17 yıl arasında, %10,7’i 18 
ile 23 yıl arasında ve %3,3’ü 24 ve üzeri yıl-
dan beri çalışmaktadır.     

Tablo 4: Çalışma süresine göre dağılım

                              Frekans Yüzde Kümülâtif Yüzde

Değer 5 yıldan az 38 31,1 31,1
 6–11 yıl arası 47 38,5 69,7
 12–17 yıl arası 20 16,4 86,1

 18–23 yıl arası 13 10,7 96,7
 24 yıl ve üstü 4 3,3 100,0

 Toplam 122 100,0  

arasında, %7,4 ‘ü 12 ile 17 yıl arasında ve 
%2,4’ü 18 yıl ve üstünde şuan ki iş yerlerin-
de çalışmaktadır. 

Araştırmaya katılanlara şuan ki iş yerle-
rindeki çalışma sürelerini sorduk ve alınan 
cevapların dağılımı; %65,6’si 5 yıldan az 
zamandır çalışmakta, %24,6’sı 6 ile 11 yıl 
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Tablo 5: Şuan ki iş yerindeki çalışma süresine göre dağılım

 Frekans Yüzde Kümülâtif Yüzde

Değer 5 yıldan az 80 65,6 65,6

 6–11 yıl arası 30 24,6 90,2

 12–17 yıl arası 9 7,4 97,5

 18–23 yıl arası 2 1,6 99,2

 24 yıl ve üstü 1 ,8 100,0

 Toplam 122 100,0  

ve alt kademede çalışanların oranı %22,1 
(27 kişi) şeklindedir. İlgili tablo ve grafik 
aşağıdaki gibidir;

Araştırmaya katılanların örgüt içinde bulun-
dukları kademelerini sorduk ve üst kademe-
de çalışanların oranı %30,3 (37 kişi), orta 
kademede bulunanların oranı 47,5 (58 kişi)  

Tablo 6: Kademesine göre dağılım

 Frekans Yüzde Kümülâtif Yüzde

Değer Üst Kademe 37 30,3 30,3

 Orta Kademe 58 47,5 77,9

 Alt Kademe 27 22,1 100,0

 Toplam 122 100,0  

Güvenirlik değeri bir ölçme aracının tekrar-
lanan ölçümlerde aynı sonucu verme dere-
cesinin göstergesidir. Güvenirlik bir test ya 
da ankette yer alan soruların birbirleri ile 
olan tutarlılığını ve kullanılan ölçeğin ilgi-
lenilen sorunu ne derece yansıttığını ifade 
eder. Güvenilirlik, elde edilen ölçümler üze-
rindeki yorumlar ve daha sonra ortaya çıka-

bilecek analizler için bir temel teşkil eder. 
Ölçeklerin güvenirliği için Cronbach’s Alp-
ha değerine bakılmıştır. Buna göre; ilgili 
tabloya göre örgüt kültürü ölçeği α=0,973, 
örgüt iklimi ölçeği α=0,980 ve genel ola-
rak araştırmamızın güvenilirliği α=0,987 
şeklinde yüksek güvenirliliğe sahip olduğu 
görülmektedir.
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Tablo 7. Güvenirlik Analizi Sonuçları

Ölçekler Cronbach’s Alpha Soru Sayısı

Örgüt Kültürü 0,973 40

Örgüt İklimi 0,980 98

Genel 0,987 138

•	 İf1: Örgütsel Risk

•	 İf2: Psikolojik Faktör

•	 İf3: Örgütsel Güven

•	 İf4: Örgütsel Düşünce

•	 İf5: Örgütsel Kural 

•	 İf6: Örgütsel planlama

•	 İf7: Örgütsel ahlak

•	 İf8: Bütünlük

•	 İf9: Kişisel Gelişim

•	 İf10: Kurumsal Kurallar

Araştırmanın amacı doğrultusuna örgüt kül-
türü ile iklimi arasındaki ilişkiyi belirleme-
ye yönelik korelasyon analizlerinden fay-
dalanılmıştır. İlişkilerin yönü ve derecesi 
ölçülerek araştırmanın modeli test edilmiş-
tir. Aşağıdaki tabloda her bir hipotezin testi 
için kullanılacak yöntem belirtilmiştir. İlgili 
tablo aşağıdaki gibidir;

Örgüt kültürü ile ilgili sorulan soruların sa-
yısı 40 ve örgüt iklimini ölçmeye yönelik 
98 soru sorulmuştur. Faktör analizi arala-
rında ilişki bulunan çok sayıda değişkenden 
oluşan bu iki ölçeğin veri setine ait temel 
faktörlerin ortaya çıkartılması ve veri setin-
de yer alan kavramlar arasındaki ilişkilerin 
daha kolay anlaşılması için yapılmıştır. Ya-
pılan faktör analizi sonucunda Örgüt kültü-
rüne ait sorulardan 5 faktör elde edilmiştir. 
Bunlar;

Kf1: Örgütsel Demograsi

•	 Kf2: Örgütsel Paylaşım

•	 Kf3: Örgütsel İş Güvenliği

•	 Kf4: Örgütsel Ahlak

•	 Kf5: Örgütsel Kurallara Uyma şeklinde-
dir.

Örgütsel İklim i kapsayan sorulara yapılan 
faktör analizinde ise, Örgütsel İklime ait 10 
alt boyut ortaya çıkmıştır;
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Tablo 8: Korelasyon analizi sonuçları

kf1 kf2 kf3 kf4 kf5

if1 Pearson Correlation ,772(**) ,672(**) ,487(**) ,720(**) ,653(**)

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
 N 122 122 122 121 122

if2 Pearson Correlation ,207(*) ,171 ,483(**) ,039 -,049

 Sig. (2-tailed) ,022 ,060 ,000 ,673 ,589

 N 122 122 122 121 122

if3 Pearson Correlation ,642(**) ,583(**) ,365(**) ,645(**) ,566(**)
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
 N 122 122 122 121 122

if4 Pearson Correlation ,622(**) ,456(**) ,347(**) ,421(**) ,495(**)

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
 N 122 122 122 121 122

if5 Pearson Correlation ,413(**) ,410(**) ,660(**) ,362(**) ,233(**)

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,010
 N 122 122 122 121 122

if6 Pearson Correlation ,595(**) ,455(**) ,385(**) ,526(**) ,405(**)
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
 N 122 122 122 121 122

if7 Pearson Correlation ,238(**) ,174 ,250(**) ,005 ,089
 Sig. (2-tailed) ,008 ,055 ,005 ,957 ,330
 N 122 122 122 121 122

if8 Pearson Correlation ,258(**) ,190(*) ,450(**) ,069 ,068

 Sig. (2-tailed) ,004 ,036 ,000 ,452 ,456
 N 122 122 122 121 122

if9 Pearson Correlation ,565(**) ,375(**) ,365(**) ,519(**) ,486(**)
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
 N 121 121 121 120 121

if10 Pearson Correlation ,521(**) ,450(**) ,367(**) ,579(**) ,400(**)
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
 N 122 122 122 121 122
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•	 Örgütsel bütünlük ile örgütsel iş gü-
venliği arasında pozitif yönlü zayıf bir 
ilişki vardır.(r:0,450, sig:0,000) İlişki 
istatistiksel olarak anlamlıdır. 

•	 Kişisel gelişim ile örgütsel demokrasi 
arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir 
ilişki vardır.(r:0,565, sig:0,000) İlişki 
istatistiksel olarak anlamlıdır. 

•	 Kurumsal kurallar ile örgütsel ahlak 
arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir 
ilişki vardır.(r:0,579, sig:0,000) İlişki 
istatistiksel olarak anlamlıdır. 

•	 Örgütsel ahlak ile iş güvenliği arasında 
pozitif yönlü çok zayıf bir ilişki vardır. 
(r:0,250, sig:0,005) İlişki istatistiksel 
olarak anlamlıdır. 

Korelasyon analizi sonucunda yukarıdaki 
sonuçlar elde edilmiş ve istatistiksel ola-
rak tamamının anlamlı olduğu gözükmüş-
tür. Buna göre Örgütsel Kültür ile Örgütsel 
İklim arasında İlişki olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır.

5. SONUÇ

Yapmış olduğumuz bu çalışmada, örgütle-
rin süreklilik içinde kalıplaşmış ilişkiler ağı 
içerdiği ve kendi sosyal yapılarını bu ilişki-
ler ağı içinde kurarak çalıştıklarını görmüş 
bulunmaktayız.  Yapılan bu çalışmada söz 
konusu sosyal yapılar açık ve seçik olarak 
belirlenmiş belli bir amaca göre planlanmış-
tır. Bu özellikleriyle örgütler, diğer toplum-
sal birimlerden yapıları gereği ayrılmıştır. 

Tablo 8’den görüldüğü üzere, bazı faktörler 
arasında anlamlı bir ilişki varken bazı fak-
törler arasında ilişki yoktur. Örgütsel kültüre 
ait 5 faktör ile örgütsel iklime ait 10 faktör 
arasındaki korelasyon analizine göre her bir 
örgütsel iklim faktörünün her bir örgütsel 
kültür faktörü ile ilişkisini incelemektense, 
örgütsel iklim faktörlerinin en çok etkisinin 
olduğu görüldüğü faktör ile ilgili bilgi veril-
miştir. Buna göre;

•	 Örgütsel risk ile örgütsel demokrasi 
arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki 
vardır.(r:0,772, sig:0,000) İlişki istatis-
tiksel olarak anlamlıdır. 

•	 Örgütsel psikoloji ile örgütsel iş güven-
liği arasında pozitif yönlü orta düzeyde 
bir ilişki vardır(r:0,483, sig:0,000) İliş-
ki istatistiksel olarak anlamlıdır. 

•	 Örgütsel güven ile örgütsel ahlak ara-
sında pozitif yönlü orta düzeyde bir 
ilişki vardır.(r:0,645, sig:0,000) İlişki 
istatistiksel olarak anlamlıdır. 

•	 Örgütsel düşünce ile örgütsel demokra-
si arasında pozitif yönlü orta düzeyde 
bir ilişki vardır.(r:0,622, sig:0,000) İliş-
ki istatistiksel olarak anlamlıdır. 

•	 Örgütsel kural ile örgütsel iş güvenliği 
arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir 
ilişki vardır.(r:0,660, sig:0,000) İlişki 
istatistiksel olarak anlamlıdır. 

•	 Örgütsel planlama ile örgütsel demok-
rasi arasında pozitif yönlü orta düzeyde 
bir ilişki vardır.(r:0,595, sig:0,000) İliş-
ki istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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Birey ve bireylerin örgüt kültürü ve iklimi 
içinde değişimi uzun bir süreyi kapsadığı 
çalışmanın analiz kısmında belirlenmiştir. 
Oluşan birçok değişim birey ve bireylerce 
kabul görmemiş olarak da karşımıza çıka-
bilmektedir. Bu durumda semboller, yapılar 
ve inançlar örüntüsünde kırılmalar meydana 
gelmektedir. Bu türden kırılmaların önüne 
geçmenin tek yolu ise, birey ve bireylerin 
örgüt kültürü içsel bir güdüleme ile gerçek-
leştirilecek hale getirilmesi olarak karşımı-
za çıkmaktadır. 

Gelinen sürecin başarılması, bireyin her 
hangi bir kriz anında örgüt kültürü ile tu-
tarlı davranış sergilemesine yol açmaktadır. 
Buda birey ve bireylerin yeni değerler 

Örgüt kültürü oluşturmada kurucuların 
önemli bir etkisi söz konusudur. Ancak 
yine de bir örgüt ve örgüt tarihi, üyelerin 
görevlerini icra etmeleri ile gelişmektedir. 
Bu gelişim sürecinde örgüt üyeleri lider ve 
liderlerinin öncülüğünde eylem başarısına 
ulaşmaktadırlar. Örgüt pratiklerini tekrar-
lamayı erdem olarak kabul etmektedirler. 
Sloganlar örgütsel başarıya ulaşmada bir 
diğer yardımcı olarak karşımıza gelmekte, 
örgüt içi iletişimde anahtar bir rol görevini 
üstlenmektedir. Örgüt inde başarının neden-
lerini açıklayan mesajlar, değer ve normlar 
artar derecede doğru kabul edilmeye ve ya-
yılmaya sloganlar aracılığı ile hazır hale ge-
tirilmektedir. Bunlar aynı zamanda bir örgüt 
kültürünün yaratılmasına yardım etmekte-
dir. 

Ayrıca başarılı olan işletmeleri incelediği-

Bir örgütün kurumsallaşarak dinamizm ve 
güç elde etmesi, birden fazla faaliyet ala-
nının oluşması için de yeterli bir gerekçe 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu nedenle 
birden fazla amaç, örgütlerin bölümlere ay-
rılmasını makam ve mevkiler elde edilmesi-
ni, bu makam ve mevkiler arasında zorunlu 
olan işbirliği ile iletişim için emir komuta 
zincirin oluşturulmasını zorunlu kılmakta-
dır. 

Her yönden örgütler, bilinçli bir şekilde 
müşterek insan yaratma yerleri olan çok 
yönlü ve teşkilatlı yapılar ile kurumlar ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu bu 
kurumlar birçok hizmet alanında ve üretim 
noktasında bulunan teşkilatlı kuruluşlar ol-
duğundan, halkın çoğunluğunu kapsamak-
tadır. Bu yönleri ile toplumları yönlendir-
mekte ve etkilemektedir. 

Birey ve bireylerin her hangi bir örgüte ba-
kış açısının olumlu olması o örgüt içinde 
kendini görmesine ve işleyişe dahil olduğu-
nu hissetmesine neden oluşturmaktadır. Bu 
kendini dahil hissetme ve örgütün bir par-
çası olarak görmesi birçok olaya katılma-
sını, birey ve bireylerin yeni değerler içine 
çekilerek orada sosyalizme dahil edildiğinin 
göstergesi olarak görülmektedir. Söz konu-
su sosyalizasyon içinde bireyin kültürel de-
ğişim içine girmesi kaçınılmaz olarak karı-
şımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni ise yeni 
kültür, amaçlarına ulaşmak için değerleri, 
normları ve sembolleri bir değişim döngüsü 
etrafında şekillendirmek ister ve bireyi de 
bu şekillendirme ile kurgulamak amaçlan-
maktadır. 
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mizde ise onların kendilerine özgü bir kül-
türlerinin olduğunu görmekteyiz. İşletme 
ile çalışanların aynı amaçlar ve değerler 
etrafında bütünleşmeleri bu tür işletmelerin 
genel bir özelliği olarak değer kazanmakta 
ve karşımıza çıkmaktadır. 

Bu nedenle güçlü bir kültüre sahip olmak 
işletmelerin amacı haline gelmektedir. Güç-
lü kültürlerin bir özelliği ise, iş görenlerin 
nasıl davranmaları gerektiği konusunda ol-
dukça baskıcı disiplinli ve sistemli olmala-
rıdır. Bütün işletmeler,  işletme ve iş gören 
uyumu sağlamaya yönelik bir takım politi-
kalara da sahiptir. Bunların en başında ise 
işletme kültürüne uygun olduğu düşünülen 
personelin işe alınması, personelin düşün-
ce ve fikirlerine yer verilmesi, bu oluşan 
fikir ve düşüncelerin değerlendirilmesi ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Uygun uygun 
personelin ve çalışanın alınması, yönetim 
kademesinin duyarlı davranması ve hassa-
siyet göstermesi, işe almalar sırasında ge-
rekli eğitim ve iş alıştırma programlarını 
uygulanması, oluşturulan bu programların 
sonucunun izlenmesi büyük katkılar sağ-
lamaktadır. Oluşan bu nedenler ile işletme 
kültürünün çalışanlar üzerinde büyük etki 
yarattığını görebilmekteyiz.  Kültürün bir 
vazgeçilmez değer olduğunu çalışmanın so-
nucunda elde ettiğimiz veriler ile söyleye-
biliriz. Bu neden ile örgüt kültürü bir değer 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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AN APPLIED STUDY ABOUT THE ANALYSIS OF PLANNED 
SHOPPING AND CONSUMPTION BEHA VIOURS OF 

INDIVIDUAL CONSUMERS1

Uçkan APAK1 Murat KORKMAZ2

1Maltepe University Institute Of Social Sciences Department Of Business 
Administration

2Güven Group Finance Director

Abstract: In this study, the behaviours of individuals towards the consumption process were 
analyzed. A general literature study concerning the strategies that were followed by institutions and 
organizations in sales as directed to behaviours of individuals affecting the consumption process 
was carried out. In the light of the information obtained following the research, survey questions to 
be applied on consumers were determined. The questions were directed to consumers in different 
cities and regions within the period of 5 months approximately and their thoughts about the survey 
were established. The analysis was made by being used the SPSS 15 Statistical program in the light 
of data obtained from the survey and conclusion and suggestion were made. This study is an applied 
study and sales strategies of institutions and organizations on consumers and purchasing tendencies 
were tried to be determined within the framework of acquired data. 

Key Words: Impulse Buying, Marketing, Public Relations, Advertisement,   Communication 

PLANLI ALIŞVERİŞ ve BİREYSEL TÜKETİCİLERİN 
TÜKETİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ YÖNÜNDE 

UYGULAMALI ÇALIŞMA

Özet : Bu çalışmada bireylerin tüketim sürecine yönelik davranışları incelenmiştir. Bireylerin 
tüketim süreçlerini etkileyen süreç içindeki davranışlarına yönelik olarak kurum ve kuruluşların 
satışta izledikleri stratejilerine ilişkin genel bir literatür çalışması yapılmıştır. Yapılan araştırma 
sonunda elde edilen bilgiler ışığında tüketiciler üzerinde uygulanacak anket soruları belirlenmiştir. 
Belirlenen anket soruları yaklaşık 5 aylık süreç içinde değişik illerde vebölgelerde bulunan tüketicilere 
yöneltilerek anket üzerindeki düşünceleri belirlenmiştir. Anketten elde edilen veriler ışığında SPSS 

1 Bu Makale Birinci Sırada Yer Alan Yazarın Aynı Konu Başlıklı Maltepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İşletme A.D. Bölümünde Yapılan Yüksek Lisans Tezinden Üretilerek Hazır-
lanmıştır. 



188

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01  Kodu:JEL M

www.iibdergisi.com

15 İstatistik programı kullanılarak analiz gerçekleştirilmiş ve sonuç öneri çıkarılmıştır. Bu çalışma 
uygulamalı bir çalışma olup, elde edilen veriler çerçevesinde kurum ve kuruluşların tüketiciler 
üzerinde yaptıkları satış stratejileri ve tüketicileri etkileyen satın alma eğilimleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ani Satın Alım, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Reklam, İletişim, Müşteri

In modern world, blind impulse aroused 
to buy something competes with the 
practical requirements of today’s world 
(KURTULUŞ, 1976). The cause of 
needless and impulse buying of individuals 
in market conditions is that they compete 
with themselves about buying something 
psychologically and they spend time 
by doing shopping and impulse buying 
(MALHOTRA, 2001). 

The buying behaviour of consumer refers 
to the buying behaviours of individuals and 
households who buy goods or services for 
individual consumption. These different 
types of consumer groups make selection 
among different products as depending 
on many factors. How do the consumers 
react to different marketing strategies of 
companies? What kind of benefits do the 
studies concerning development of fast 
sales techniques for marketing and sales 
and increasing the effects on individuals 
have; what kind of benefits do the results 
provide for consumers and individuals? 

The company knowing the answer and 
reaction of its customers towards the product 
features, their prices and advertisements 
will have a great advantage by stepping 
forward. Due to these advantages, fast 

INTRODUCTION

Taking into account the consumer 
behaviours is necessary to understand the 
complex effects of consumption processes 
(BAUMEISTER, 2002). determining the 
consumption point of consumers and/or 
consumer (Individual or corporate), making 
research about the market shares of sold 
products and determining the fast sales 
strategies and advertisement are important 
points for manufacturer and marketer 
companies to follow and determine the 
market supply (ALTINIŞIK, 2002). 

Impulse buying is a special and important 
aspect of sales behaviour of consumer 
and it should be accepted as an important 
for marketing management activity 
(CEMALCILAR, 1987). In this subject, 
determination of marketing strategies and 
investigating market shares are needed 
and studies affecting the fast consumption 
and/or impulse buying of markets in terms 
of competition socially and directing 
individuals or institutions for buying 
psychologically should be carried out 
(GÜRGEN, 1990). Harmonious working 
of management and marketing departments 
and continuity of accreditation studies are 
required.
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on consumption behaviours will be given 
place. 

In parallel with the aim of project, 
consumption process of individuals and 
all business-based and individual features 
affecting these processes were tried to be 
addressed. Marketing sense and management 
of companies, the way of supply of products 
and services to the market and how these 
are found by consumers being in different 
personality and approach were analyzed. 
Decision mechanisms of consumers about 
purchasing all products and services which 
were entered into supply market following 
the all business-based stages and personal, 
environmental and social conditions 
affecting them were evaluated. 

In the 1st part of the Project, the concept 
of marketing and its sub-components, 
marketing method and basic approaches of 
consumers towards the products and services 
were analyzed; the market concept and the 
relation of marketing and consumption were 
evaluated separately. In the 1st part again, 
basic approaches consumers display while 
meeting their demands were researched 
and it was analyzed that how the purchase 
decisions were made with the realistic and 
emotional incentives. The effect of conflict 
and prevention concepts in meeting or 

ostponing the demands were researched. In 
the 2nd part of project, within the framework 
of impulse buying processes, the definition 
of individual’s needs was evaluated within 
the context of hierarchy of needs; different 

growth can be defined as recognition, 
growth of market share and making great 
economic profit on behalf of themselves 
and/or organization. 

According to the model of buyer 
behaviour , marketing and other incentives 
(environmental, economic, technological, 
political and cultural) start the answer 
model. All these developments and process 
get in the heads (black box) of consumers 
and they turn into some reactions such as 
product alternative, brand alternative, seller 
alternative, purchase timing and purchase 
amount. Following these reactions, they 
bring great amount of income to the seller 
institution/institutions and they stand as 
a cause of performance of a purchase on 
behalf of the consumer. 

THE AIM OF STUDY 

The aim of this study is the analysis of 
impulse buying and consumption behaviours 
of individual consumers in consumption 
processes of individuals. While this analysis 
is made, it is given place that how the 
individuals being obliged to make shopping 
and buy the products to meet demands for 
consumption are affected from today’s 
living conditions. While psychological 
factors such as culture, educational level, 
attitude and behaviours are important 
for purchase, some factors such as the 
features of product, brand, advertisement-
promotion are important for consumption. 
Under this topic, the effects of these topics 
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is one of the most important problem areas. 
Therefore consumption researches aim 
to determine the purchasing power and 
inclinations of consumers and to introduce 
the elements which direct consumers to 
buy certain goods and services from a 
certain place. These researches which give 
information about consumer behaviours 
and inclinations are important in terms of 
both leading the strategies of businesses 
and determining the new market places and 
presenting the share of people they get from 
welfare and their expenditures who live in a 
certain place or region. 

THE SCOPE OF RESEARCH  

The aim of this study is to analyze the 
behaviours of consumers presenting 
impulse buying and different consumption 
behaviours which start to stand as new 
dimensions of consumer purchasing 
behaviours and start to get importance 
gradually for using knowledge in buying 
process and to make comparison between 
these different approaches. 

IMPORTANCE OF RESEARCH 

This research discusses that how the 
consumers decide on buying with what 
kind of personal, environmental, emotional 
and rational impulses in the process of 
buying by analyzing the questions asked in 
different topics to subjects. Obtaining direct 

components affecting impulse buying were 
analyzed. In this context, customer based, 
environmentally affected and company and 
marketing strategies based variables were 
tried to be determined. Within the scope 
of applied study which was given place 
to the 3rd part of the Project, it was tried 
to be observed that how the consumers in 
different sex, age, economic income level 
and personality decide on the process of 
consumption and how the brand perception, 
personal delight and their own rational 
situations affect the decisions of buying.

The survey provided important data which 
will complete and enrich the general aim 
and scopes of this Project. Hedonist buying 
in other words consumption with emotional 
impulses means the most important datum as 
39% in women and 34% in men as the most 
important buying impulse of consumers in 
the survey. 

On the other hand, buying with rational 
approaches presents the second highest 
point with 25% in men and 29% in women. 
The fact that, rational approaches come 
in second before the brand perception 
and impulse buying impulses and after 
emotional impulses, is seen as an indicator 
for consumers to make consumption 
according to their rational situations such as 
price-quality-their income.

Consumption is among the most important 
facts of twentieth century. Production and 
selling of goods and services which will meet 
the demands of people in industrial societies 
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İzmit by making face to face interview with 
573 people. 

APPLICATION AND ANALYSIS 

Reliability Analysis 

Reliability is a concept presenting 
consistency of all questions with each 
other in a measurement tool (in test) and 
homogeneity in measurement of discussed 
creation. The methods developed for 
assessing the reliability of measurement 
tools are called 

Reliability Analysis and discussion of 
questions in this tool is called Item Analysis. 
Reliability coefficients should be calculated 
with the purpose of analyzing the reliability 
of tests. The reliability coefficients which 
are mostly used are Cronbach alfa and 
Kuder-Richardson coefficients.

The reliability analysis calculates the 
coefficients of Cronbach alfa being useful 
in presenting reliability of tools that are 
based on scales (Likert Scale, Q-type scale) 
established on total points. 

Basic hypothesis are: 

“Each question should be linear component 
of total score” and “The principle of 
additivity should be needed in scale.”

Cronbach Alfa coefficient

Alpha coefficient is a weight standard 

views and approaches of consumers about 
processes of impulse buying and unplanned 
shopping which is the general field of study 
of this dissertation and using scientific 
methods in the content, application and 
analysis of survey indicate the importance 
of research. 

LIMITEDNESS OF RESEARCH 

The research analyzes how the individual 
consumers decide on purchasing as their 
individual preferences in question about 
topics which is subject of impulse buying 
mostly. The survey was applied on a sample 
group in Samsun city centre which can 
only be measured generally. Consumption 
behaviours were tried to be determined 
without putting special emphasize on 
product-service-price and marketing 
strategies and without directing subjects in 
questions. 

THE METHOD AND SAMPLE USED 
IN RESEARCH 

The survey application was preferred 
in research. This survey was applied on 
individual consumers being in 13 different 
cities approximately within Turkey. Results 
were obtained by being used random 
sampling method according to different ages 
and sexes in cities of İstanbul, İzmir, Bursa, 
Samsun, Ankara, Antalya, Konya, Muğla, 
Kocaeli, Yozgat, Zonguldak, Trabzon and 
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Evaluation of Alpha coefficient:

0-0,39   : the scale isn’t reliable 

0,40-0,59 : the scale is low-reliable 

0,60-0,79 : the scale is reliable 

0,80-1,00 : the scale is highly reliable 

average of change which is found with 
proportioning of total variances of k 
problem to general variance in the scale. 
Cronbach Alpha coefficient takes values 
between 0-1. If there is a negative correlation 
among the questions, Alpha coefficient will 
be negative, too. This situation causes the 
reliability model to fail. 

Table 2 Correlation Indicators of Factors 

Summary Item Statistics

Mean Minimum Maximum Range Maximum/ 
Minimum Variance N of 

Items

Item Means 3,441 2,319 4,230 1,911 1,824 ,297 26

Inter-Item Correlations ,222 -,453 ,823 1,277 -1,817 ,070 26

to 88.1%. there were 26 questions in the 
scale which was developed  for the survey 
application and when the reliability analysis 
was applied to the developed scale, the value 
of Cronbach’s Alpha was found 88.1%. this 
means that the scale developed is a highly 
reliable scale. 

Following the reliability analysis, it was 
determined that questions numbered Q4, 
Q7, Q10, Q17 and Q26 presented a negative 
correlation with the scale and these were 
taken out of the scale. After the questions 
presenting negative correlation had taken 
out of the scale, it was determined that 
the reliability coefficient rose from 80% 

Table 1 Cronbach Alpha coefficient table 

Cronbach’ Alpha Cronbach’ Alpha Based on Standardized Items N of Items

,881 ,881 26
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Item-Total Statistics

86,5026 291,418 ,021 ,887
87,0785 290,391 ,048 ,886
85,2408 282,278 ,318 ,880
86,5236 284,998 ,196 ,882
85,7539 288,868 ,101 ,884
87,1518 275,458 ,529 ,875
86,1466 282,241 ,213 ,883
86,0000 258,063 ,633 ,871
86,5864 272,907 ,393 ,878
87,0733 280,914 ,202 ,884
85,3298 263,592 ,736 ,870
86,2251 269,010 ,510 ,875
85,4660 279,354 ,346 ,879
86,2775 274,795 ,525 ,875
85,6649 270,947 ,479 ,876
85,8796 274,260 ,463 ,876
85,4974 270,355 ,540 ,874
85,4869 261,219 ,703 ,870
85,5393 271,864 ,513 ,875
85,9529 271,178 ,603 ,874
85,6126 260,325 ,740 ,869
86,3927 266,798 ,503 ,875
85,7487 271,227 ,410 ,878
85,6021 258,618 ,720 ,869
86,1309 270,796 ,465 ,876
85,9162 260,794 ,665 ,871

s1
s2
s3
s5
s6
s8
s9
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s27
s28
s29
s30
s31

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

The aim of factor analysis is to diminish 
the data set and thereby making it more ex-
plainable. “Factor score” can be obtained 
for each one of abilities with factor anal-
ysis. Whether there are more or less than 
three factors different from each other is 
revealed with the analysis. 

m numbers of important factor are subject-
ed to rotation of axes for “independence, 

It is seen that the general average of ques-
tions is 3,441 and their variance is 0,297. 

Factor Analysis

Factor analysis is a multivariate statistics 
aiming to find new conceptually significant 
and less unrelated variables (factors, di-
mensions) by gathering p item of variables 
being related to each other. 
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thogonal and oblique. While total variance 
about variables doesn’t change following 
the rotation, the variance explained by fac-
tors change. 

openness and meaningfulness in interpreta-
tion”. Following the rotation of axes, while 
the weight of materials in a factor increases, 
weight in other factors decreases. There 
are two types of rotation approaches as or-

done by taking into account the number of 
factor which will present minimum 66% of 
total variance. Accordingly, the table indi-
cating the explanation rates of total variance 
by factors is as below:

Determining the number of factors 

Factors whose eigenvalues were more than 
1 were taken into account in determination 
of factor numbers. In case the number of 
factors is too much, the operation can be 

Rotation is showed as below: 

Figure 1. Rotation graphic
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Table 3 Total variance table 

Total Variance Explained

Component
Initial Eigenvalu es Extraction Sums of Squared 

Loadings
Rotation Sums of Squared 

Loadings

Total % of 
Variance

Cumulative
 % Total % of 

Variance
Cumulative 

% Total % of 
Variance

Cumulative 
%

1 7,100 29,582 29,582 7,100 29,582 29,582 4,258 17,742 17,742
2 4,245 17,687 47,268 4,245 17,687 47,268 4,239 17,665 35,406
3 2,815 11,731 58,999 2,815 11,731 58,999 4,070 16,959 52,365
4 1,896 7,900 66,899 1,896 7,900 66,899 3,488 14,534 66,899
5 1,717 7,154 74,053       
6 1,363 5,679 79,732       
7 1,202 5,007 84,739       
8 ,869 3,620 88,359       
9 ,664 2,765 91,124       
10 ,526 2,191 93,315       
11 ,378 1,573 94,888       
12 ,337 1,406 96,294       
13 ,244 1,015 97,309       
14 ,194 ,810 98,119       
15 ,167 ,696 98,815       
16 ,101 ,421 99,236       
17 ,087 ,363 99,599       
18 ,050 ,209 99,808       
19 ,023 ,098 99,906       
20 ,013 ,053 99,959       
21 ,007 ,029 99,988       
22 ,003 ,012 100,000       

23 5,65E-
016

2,35E-
015 100,000       

24 -6,80E-
017

-2,83E-
016 100,000       

tively, our four factors explain 66,899% of 
total variance. Because this is sufficient in 
determining the number of factor, other fac-
tors may be ignored. 

As seen in table, the first factor explains 
29.58% of total variance, the second factor 
explains 17,687%, the third factor explains 
11,731% and the fourth factor explains 7, 9% 
of total variance. When it is looked cumula-

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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graphic. Therefore we can limit the number 
of factors with eight or less according to cir-
cumstances. When the minimum 66% was 
taken into account, the number of factor was 
determined as 4. 

The factor is determined in the number indi-
cated by the point where slope starts to dis-
appear in line chart of factor analysis below. 
According to this, line chart starts to lose its 
slope significantly as of the eighth factor in 

The table below shows which questions take place under which factors. 

Figure 2 Total factor analysis graphic 
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Table 4 Factor rotation table 

Rotated Component Matrix a

-,149 ,062 -,368 ,707
-,501 ,567 ,033 ,168
-,307 -,156 ,557 ,647
-,085 ,834 -,304 ,135
,093 -,065 -,157 ,444
,182 ,129 ,748 ,065

-,018 ,790 -,187 -,116
,654 ,159 ,072 ,440
,248 -,190 ,621 ,174

-,193 ,133 ,805 -,262
,619 ,169 ,314 ,518
,840 -,007 ,053 ,164
,152 ,175 -,062 ,485
,387 -,139 ,760 -,046
,721 -,089 ,348 ,053
,360 ,429 ,254 ,558
,094 ,573 ,253 ,312
,030 ,739 ,271 ,308
,298 ,406 ,268 ,706
,103 ,904 ,158 ,040
,843 -,058 ,132 ,065
,439 ,445 ,049 ,657
,280 ,168 ,707 -,202
,559 ,337 ,502 ,031

s1
s2
s3
s5
s6
s8
s9
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s27
s28
s29
s30
s31

1 2 3 4
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 8 iterations.a. 

S14. “I buy first and then I think” reflects 
my shopping style 

S15. Not the price of product but the brand 
and image is important for me 

S21. I am reckless about what I buy

S28. I don’t think about the monetary di-

  Main factors of research 

According to the table above:

Factor 1: 

S11. Even if I have cash, I prefer shopping 
with credit card 



198

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01  Kodu:JEL M

www.iibdergisi.com

ping behaviour  

S6. There are lots of products in home which 
I bought but not using. 

S16.I prefer foreign branded products 

S22.I follow tabloid magazines and actual 
matters  

S25.I do shopping just to be happy 

S29.Doing shopping is my indispensable 
lifestyle 

If we name the 4 main factors we deter-
mined generally, we can say: 

Factor 1: Hedonist buying 

Factor 2: Rational buying 

Factor 3: Brand loyalty 

Factor 4: Impulse buying 

Application of Mann-Whitney U test by 
four factors and sex 

Comparison of hedonist buying points 
by sex 

H0: Hedonist buying point average of men 
isn’t different from the hedonist buying 
point average of women.  

H1: Hedonist buying point average of men 
is different from the hedonist buying point 
average of women.  

mension of my shopping I just buy what I 
want  

S31. When I am affected from the products 
in showcase and exhibition, I don’t restrict 
my desire for shopping 

Factor 2: 

S2. I plan what I buy before I go to market  

S5. I always bargain in shopping 

S9. People ask for my ideas about shopping  

S23.I meet my demands by using internet  

S24. I always want to do shopping 

S27. I enjoy from shopping and it makes me 
happy 

Factor 3:

S8. If I like something at first sight, I im-
mediately buy it  

S12.I am always careful about buying the 
known brands  

S13.When I find price appropriate, I buy 
products which I will use next year 

S20.I want to buy all new products I see

S30. I buy all kinds of products which af-
fect me 

Factor 4: 

S1. I often decide immediately without 
thinking much when I buy something 

S3. “Don’t think, just buy” defines my shop-
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using Mann-Whitney U test being among 
the non-parametric tests. 

Because data don’t distribute normally, av-
erages of two groups have been tested by 

Table 5 Kolmogorov distribution test of hedonist buying points by sex 

When the points of hedonist buying by sex are subjected to test of normality, it is seen that data 
don’t present normal distribution. 

Table 6 Mann-Whitney U test results of hedonist buying data by sex

Test Statistics a

38101,500
80587,500

-1,487
,137

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

hazcý

Grouping Variable: cinsiyeta. 

According to the result of Mann-Whitney 
U test statistics, H0 hypothesis was accepted 
(p=0,137>0, 05). It means that the differ-
ence amounting 0,76804 between men’s he-
donist buying average 21,732 and women’s 
hedonist buying average 22,5 wasn’t found 
significantly meaningful. 

Hedonist buying points differ in women and 
men. 

Comparison of rational buying points by 
sex 

H0: Rational buying point averages of men 
aren’t different than the rational buying 
point averages of women.  

H1: Rational buying point averages of men 
are different than the rational buying point 
averages of women.   
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Table 7 Kolmogorov distribution test of rational buying points by sex

When the rational buying points by sex are subjected to test of normality, it is seen that data 
don’t present normal distribution. 

Table 8 Mann-Whitney U test results of rational buying data by sex

Test Statistics a

15804,000
55707,000

-12,806
,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

rasyonel

Grouping Variable: cinsiyeta. 

using Mann-Whitney U test being among 
the non-parametric tests. 

Because data don’t distribute normally, av-
erages of two groups have been tested by 

According to the result of Mann-Whitney 
U test statistics, H0 hypothesis is denied 
(p=0,000<0, 05). This means that rational 
buying points differ according to sex. In 

other words, while average rational buying 
point of men is 22, 4124; average point of 
women is 15, 8723.  
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different from the brand loyalty point aver-
age of women.  

When the brand loyalty points by sex are 
subjected to test of normality, it is seen that 
data don’t present normal distribution. 

Comparison of brand loyalty points bysex 

H0: Brand loyalty point average of men 
isn’t different from the brand loyalty point 
average of women.  

H1: Brand loyalty point average of men is 

Table 9 Kolomogorov distribution test of brand loyalty points by sex

Table 10 Mann-Whitney U test results of brand loyalty data by sex

Test Statistics a

30928,500
70831,500

-5,160
,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

marka

Grouping Variable: cinsiyeta. 

using Mann-Whitney U test being among 
the non-parametric tests.

Because data don’t distribute normally, av-
erages of two groups have been tested by 
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men isn’t different from the impulse buying 
point average of women.

H1: The impulse buying point average of 
men is different from the impulse buying 
point average of women. 

When the impulse buying points by sex are 
subjected to test of normality, it is seen that 
data don’t present normal distribution. 

According to the result of Mann-Whitney 
U test statistics, H0 hypothesis is denied 
(p=0,000<0, 05). This means that brand 
loyalty points differ by sex. In other words, 
while brand loyalty point average of men 
is 15, 6082; brand loyalty point average of 
women is 13, 4255. 

Comparison of impulse buying points by 
sex

H0: The impulse buying point average of 

Table 11 Kolmogorov distribution test of impulse buying points by sex

Table 12 Mann-Whitney U test results of impulse buying data by sex

Test Statistics a

30469,500
70372,500

-5,370
,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

plansýz

Grouping Variable: cinsiyeta. 

using Mann-Whitney U test being among 
the non-parametric tests.

Because data don’t distribute normally, av-
erages of two groups have been tested by 
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Analysis of data 

3Analysis of basic characteristic questions 

According to the result of Mann-Whitney 
U test statistics, H0 hypothesis is denied 
(p=0,000<0, 05). This means that impulse 
buying points differ by sex. In other words, 

while impulse buying point average of men 
is 27, 6495; impulse buying point average 
of women is 25, 5851. 

Table 14 Marital status table

Marital status Frequency Percentage

Married 198 34,6

Single 375 65,4

Total 573 100,0

mately for both sexes in the survey to be 
able to analyze the main approaches of con-
sumers in this survey study. 

Sex situation 

It was tried to give equal place approxi-

 Sex Frequency Percentage

Woman 282 49,2

Man 291 50,8

Total 573 100,0

Table 13 Sex frequency table 

Marital Status 

One of the important topics affecting the 
consumption attitudes of consumers is be-
ing an individual on his own or being in-
dividuals of a family. Many characteris-

tics of consumers have been discussed in 
this Project study but the weight of single 
subjects under this question topic provides 
observation of individual consumption at-
titudes and approaches of consumers only 
as an individual.
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Table 15 Child status table 

Child Status Frequency Percentage

Yes 177 30,9

No 396 69,1

Total 573 100,0

Table 16 Educational status table 

Last graduate Frequency Percentage

Under high school 276 48,2

University and more 297 51,8

Total 573 100,0

tributes to real analysis of main consump-

tion approaches of individuals on personal 

basis like marital status.  

Child status 

Majority of subjects participating in survey 
don’t have children. This situation also con-

Table 17 Working condition table 

Business life Frequency Percentage

Yes 471 82,2

No 102 17,8

Total 573 100,0

 Educational Status 

Different educational statuses of consum-
ers is an important factor affecting con-
sumption habitudes, awareness and pref-
erences. Because consumption processes 
aren’t assessed firstly on the education lev-

els basis in this project study, average edu-
cation statuses of subjects was tried to be 
provided by targeting general distribution. 
But education status is discussed under the 
topic of “affect on consumption processes” 
along with other elements in different parts 
of study. 
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Much as each individual and consumer 
not having the same opportunity can’t take 
place in all main-luxury consumption pro-
cesses, some consumption attitudes and be-
haviours surely exist. But in this study, the 
fact that there are mainly individuals being 
in business life who have a certain income 
and actively participating in consumption 
processes in real terms more than hypoth-
eses and predictions arises from reliance of 
study on more real and concrete informa-
tion. 

 Working condition

Today primary problem of our country is 
unemployment as is known. It is a fact that 
individuals who don’t have a main source 
of income have big troubles in meeting 
their personal demands firstly. In this study, 
it was concentrated on the attitudes and 
approaches of consumers having a certain 
income and consumption power who take 
place in the consumption process some-
how, so naturally the weight in this part of 
study was on subjects being in the business 
life. 

Table 18 Economic condition table 

Economic freedom Frequency Percentage

Yes 471 82,2

No 102 17,8

Total 573 100,0

patterns of consumers who are certain and 
measurable consumption power is aimed, 
frequency distributions materialized in fa-
vour of subjects who have economic free-
dom. 

Economic condition

In this table about economic freedom, as 
stated under the topic of being in business 
life, because the analysis of consumption 
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People ask for my ideas about shopping 11,5 18,8 26,7 11,5 31,4
I always look for products at discount and discount 
baskets in shopping 36,6 15,2 26,7 21,5 0,00

Even if I have cash, I prefer shopping with credit card 23,6 7,3 11,0 14,7 43,5

I am always careful about buying the known brands  23,0 23,0 17,8 14,7 21,5
When I find price appropriate, I buy products which I will 
use next year 43,5 22,5 4,2 10,5 19,4

“I buy first and then think” reflects my shopping style 7,9 0,5 18,8 15,2 57,6
Not the price of product but the brand and image is 
important for me 15,2 16,2 22,0 22,0 24,6

I prefer foreign branded products 3,7 12,0 8,4 31,9 44,0

I think carefully before I buy a product  36,1 33,0 15,7 8,4 6,8
I buy products according to my feelings the moment 
while doing shopping 7,9 12,0 44,0 25,1 11,0

I usually do shopping without thinking 10,5 8,4 14,7 23,0 43,5

I want to buy all new products I see  6,8 14,1 17,3 36,6 25,1

I am reckless about what to buy 6,8 11,5 3,7 33,5 44,5

I follow tabloid magazines and actual matters 8,9 12,0 4,2 21,5 53,4

Question analyses of consumer buying tendencies survey 
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 I often decide immediately without thinking much when 
I buy something 17,8 22,5 16,2 31,9 11,5

I plan what to buy before going to market 30,9 25,1 28,8 4,2 11,0

“Don’t think, just buy” defines my shopping behaviour 1,0 6,8 15,2 22,0 55,0

I don’t keep up with the fashion 14,7 15,7 26,2 14,7 28,8

I always bargain in shopping 11,5 18,3 51,8 0,5 17,8

There are lots of products which I bought but don’t use 8,4 4,7 18,3 44,0 24,6
I take a walk for several shops before I decide to buy 
something 55,5 15,7 11,5 10,5 6,8

If I like something at first sight, I immediately buy it 22,0 37,2 31,9 4,7 4,2
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I meet my demands by using internet 7,9 4,2 18,8 25,1 44,0

I always want to do shopping 1,0 22,0 23,0 31,9 22,0

I do shopping only to be happy 12,0 3,7 14,1 26,7 43,5
 I don’t have shopping addiction but ı do shopping when 
it is needed 32,5 13,1 31,9 7,3 15,2

I enjoy from shopping and it makes me happy 23,0 17,8 12,0 22,5 24,6
I just buy what I want without thinking its monetary 
dimension 15,7 11,5 4,2 22,0 46,6

Shopping is my indispensable life style 15,7 4,2 4,2 29,3 46,6

I buy all kinds of shopping products affecting me 15,2 14,1 18,3 26,2 26,2
When I am affected from the products in showcase and 
exhibition, I don’t restrict my desire for shopping 11,0 18,8 14,7 14,7 40,8

this weight condition that majority of con-
sumers think negative about “deciding on 
immediately without thinking”. Therefore 
consumers take into account real and/or 
emotional-environmental-economic factors 
in buying process with different impulses 
or reasons instead of not thinking much and 
deciding immediately, it can be seen that 
these affect the consumption process. 

Individuals who make plan before shop-
ping are 56% in total with 30, 9% “totally 
agree” and 25, 1% “strongly agree”. And 
this indicates that consumers buy after 
making a certain planning within a certain 
rational and real approach instead of decid-
ing immediately without thinking. 

When a very clear and stressed question as 

Answers of consumers given to the “I often 
decide immediately without thinking much 
when I buy something” hypothesis can be 
assessed in two basic trends. These are to-
tally and strongly agreeing and on the other 
hand some- al little agree and never agree. 
The fact that answer of a little agree has the 
biggest weight with 31, 9% is important in 
terms of indicating that consumers largely 
don’t decide buying without thinking. On 
the other hand, the 2nd weight is the an-
swer given to the 2nd question of positive 
approach with “strongly agree” and 22, 
5%. When looked generally, although two 
basic approaches have different emphasis, 
distribution materialized with 49, 7% to 
40, 3% (answers given to first 2 questions 
and other 3 questions). It is concluded from 
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place more importance on bargaining and 
accordingly the last price in buying. 

Total negative approaches of consumers 
to the question “There are lots of products 
which I bought but don’t use” is 24, 6% 
with never, 44% with a little and 18, 3% 
with some. This indicates 86, 9% of sub-
jects. This table shows that consumers give 
great importance to functionality and real 
results with sudden, emotional irrational 
preferences beyond a positive consumption 
impulse such as low price. 

Answers given to the hypothesis that “I take 
a walk for several shops before I decide to 
buy something” about making market and 
product search in the consumption process 
of consumers is “totally” with 55.5% and 
“strongly” with 15,7%. This shows that 
consumers pay attention to different real 
criteria such as price-quality-variety-pre-
sentation-payment on the product and ser-
vice basis before personal and emotional 
buying impulses of the consumer. On the 
other hand, the fact that a buying decision is 
made within a research instead of a sudden 
and unthoughtful buying process indicates 
that consumers are more sensitive about 
awareness-knowledge and selectivity. 

“Like” expression was used generally in the 
hypothesis that “I take a walk for several 
shops before I decide to buy something” 
and different decision factors such as prod-
uct presentation- quality-price-payment etc. 
weren’t specially emphasized. In a general 
framework, the general perception can be 

“just buy without thinking” is asked, 55% 
of subjects say “never agree” which is the 
clearest and the most negative answer, indi-
viduals saying “a little agree” which is the 
2nd negative answer is 22% and being the 
second weight; so this indicates that the ap-
proach “without thinking” and “buying only 
to buy” isn’t valid for 775 of consumers. 
This result generally states that this Project 
researching with which impulses and crite-
ria the consumers buy products-even if it is 
very sudden- means a very important data in 
terms of general working topics.  

Keeping up with the fashion and consump-
tion decisions and changing consumption 
amounts in this direction is another impor-
tant factor in terms of consumption pro-
cesses. The fact that answers given to this 
question is 69,7% in total with negative an-
swers “never”, “a little” and “some” shows 
that fashion isn’t seen as a main factor af-
fecting consumption processes by majority 
of subjects in this study. As a result of this 
table, the hypothesis, that fashion in public 
opinion is an important buying impulse, can 
be seen as a result which is more valid for 
high income groups. 

Bargaining tendency of a consumer in a 
buying process shows that the last price of a 
product or service which costs to consumer 
is important and price criteria other than 
other factors is paid attention firstly in buy-
ing. Answers given to this question is 51, 
8% with “some agree” and answers of “to-
tally” and “strongly” are more than “a little” 
and “never”. This shows that consumers 
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in buying process, besides factors such as 
price-quality-service-brand image- adver-
tisement- promotion etc have a great effect, 
discount and promotion applications can af-
fect consumption process with psychologi-
cal effect and routing evoked in consumers. 

There is a weighted consumer preference 
for cash payment from the two payment 
methods stated in answers of consumers 
given to the hypothesis that “Even if I have 
cash, I prefer shopping with credit card”. 
Although payment with credit card has ad-
vantages such as postponing the payment 
date and installment, this table shows that 
subject consumers are in the process of con-
sumption and buying insofar as the rational 
economic circumstances permit instead of 
postponing or planning for after within the 
conditions of that day. Though there is an 
opportunity to pay later or with installment, 
this table can be seen as the indicator that 
consumers cut their coat according to their 
cloth on condition that the advantage of 
cash discount is preserved. 

When it is looked from the price and func-
tionality topics being two variables in buy-
ing process of consumers, the table in this 
question is meaningful as an indicator that 
the consumer may prefer price to function-
ality when appropriate. The fact that major-
ity of consumers can think to buy a product 
having a probability of not being used for 
a year on condition that “finding the price 
appropriate” is an important indicator about 
the effect of price on buying. 

accepted as having information and opinion 
in which all main elements such as price-
quality-presentation-payment are included 
in the question of “first sight”. In this case, 
consumers said “totally agree” with 22% 
and “strongly agree” with 37,2%; it can be 
assumed that consumers don’t think to ex-
tend the buying process and to spend more 
time because of only pleasure and personal 
reasons after certain decision stages are re-
alized. This is an indicator confirming the 
idea that consumers see it as a functional 
and rational process which requires allocat-
ing “certain time” to consumption process 
mainly and they buy when they find first 
alternatives which satisfy decision mecha-
nisms in this process. 

Consumers approach the hypothesis that 
“People ask for my ideas about shopping” 
negatively with 69,6% in total. The fact that 
majority of consumers don’t need to consult 
anyone in buying process indicates that the 
opinion or advise of another consumer in 
buying process is one of the least valid fac-
tors. 

In the hypothesis that “I always look for 
products at discount and discount baskets 
in shopping”, demand in consumers-price 
advantage for more demand and incentive 
for consumption- discount and promotions 
are important instruments of marketing. 
The most important affirmation is “totally 
agree” with 36,6% and this shows that dis-
count and promotional products are im-
portant buying motivation for consumers. 
When it is looked in terms of demand flank 
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buying process include significant data un-
der the topics of marketing and production 
strategies for manufacturers and brands. 

The effect of what the consumers feel in 
the process of shopping means a significant 
weight when looked to this table. Along 
with the reality of undeniable effect of feel-
ings, the fact that other intellectual and ra-
tional consumer-product based criteria carry 
greater importance is important information 
which is observed in this question. 

In terms of pointing out that consumers do 
shopping  by planning and calculating, this 
topic along with other similar questions 
shows that consumers largely do conscious 
shopping. 

An observation can be made regarding that 
being only new for a product isn’t a fea-
ture which may affect consumption process 
positively or significantly beside the other 
product based features. 

Answers of consumers to the hypothesis 
that “I am a little reckless about what I buy” 
is “some agree” with 3,7% and answers of 
“a little agree” and “never” with 78% indi-
cate that consumers are confident and deter-
mined about being careful in shopping. 

Media news regarding tabloid magazines 
and actual matters are more preferable and 
followed for a narrower socio-cultural re-
gion. Although actors of magazine world 
for average consumer profile and their life 
and consumption habits which are reflected 
differently mean wannabe and routing for 

Answers given to the hypothesis that “’I 
buy first and then think’ reflects my shop-
ping style” indicates that subject consumers 
see shopping as a process which isn’t done 
without thinking.

Even if there may be sometimes preferable 
sources to each other among different buy-
ing and motivation sources in the hypoth-
esis that “Not the price of product but the 
brand and image is important for me”, it in-
dicates that the effect of price on brand and 
image isn’t much possible. Although brand 
and image have great importance in buying, 
customer loyalty and similar processes, it is 
seen that they aren’t strong enough to leave 
the price unimportant. 

The effect of socio-cultural structure of in-
dividuals and societies in consumption pro-
cesses are undeniable important facts. Even 
if it differs in societies, this survey study 
which was carried out on individuals of 
Turkish society especially doesn’t have an 
approach in favour of foreign brands natu-
rally. Although criteria of being domestic 
and foreign for different sectors and product 
groups are clearer and sharper, the general 
approach is realized as based on structure 
of society. 

Subject consumers absolutely point out a 
process of “thinking carefully” in buying 
process in a way to include similarities with 
previous results of similar questions. When 
all personal-abstract-irrational and subjec-
tive judgements of consumers are put aside, 
this thinking process which is important in 
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pleasure despite allocating 1 hour of every 
weekday. When it is discussed in narrow 
context, it is seen that “needing” is the ba-
sic criteria for shopping and the condition 
that the shopping is a habit without need for 
an absolute and impulse buying process ev-
ery time and in any case can be accepted as 
valid. 

There isn’t a huge difference between the 
answers given to “I enjoy shopping and it 
makes me happy” as positive approach with 
47,1% and negative approach with 40,8%. 
It is unquestionable that individuals ap-
proaching it negatively don’t see shopping 
as a source of pleasure and happiness. But 
whether the first group finding it favourable 
get pleasure from the shopping or the pro-
cess of shopping, meeting the demands or 
buying low priced products or from which 
sub-topics of shopping process they get this 
pleasure isn’t certain and unquestionable. 

Judgements of consumers in the hypothesis 
that “I don’t think monetary dimension of 
shopping, I just buy what I want” include 
results which may stem from not consump-
tion processes but economic condition of 
individuals dominantly. Buying what he/she 
wants or not thinking monetary dimension 
may be a feature of consumer population 
who have economic freedom. Negative ap-
proach of majority is seen as proportional 
to general approach of consumer population 
and level of average income freedom.

Consumers answered negatively with 75% 
approximately to the hypothesis that “Shop-

some, it doesn’t seem possible to say that it 
revokes a valid consumption process effect. 

The existence of internet is an undeniable 
fact as a significant part of news, fun, social 
communication, trade and shopping fields 
of life. It is known that different regions 
of society use internet in different fields as 
connected to socio-cultural structure and 
educational status. But usage of internet as 
a tool for shopping is far more arrear in Tur-
key in comparison to Europe and especially 
America. Answers of majority of subjects 
can be interpreted as such. 

It is significant that consumers give “totally 
agree” reply which is the strongest affirma-
tion statement with 1% to the hypothesis 
that “I always want to do shopping”. Nega-
tive approach of majority of consumers in-
dicates that consumption is not surely only 
an emotional and hedonist tool and a pro-
cess which is kept alive with a contionous 
desire under the normal conditions. 

It can be concluded from the answers that 
the consumption is not only a continuous 
desire and a tool for happiness. 

It is possible to see shopping not a basic 
need but a process which is actualized when 
needed. Weighted answers of “totally agree” 
indicate this. But there may be some points 
indicated by the answer of “some agree” 
with 31,9%. “Shopping” concept is per-
ceived by some part of the society as wan-
dering and research. It can be mentioned 
from a part not buying anything not needed 
and not doing shopping only for emotional 
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when points of brand loyalty are sub-
jected to test of normality, data don’t dis-
tribute normally; when points of impulse 
buying are subjected to test of normality, 
data don’t distribute normally.  

•	 In our study, it was given equal place ap-
proximately for both sexes in our survey 
to be able to analyze the main approach-
es of consumers. 

•	 In our study, it is concluded that weight 
of single subjects enables observation of 
personal consumption attitude and ap-
proaches of consumers only as an indi-
vidual.

•	 It is concluded that majority of subjects 
participating in our study don’t have chil-
dren and it makes contribution to more 
real analysis of personal based basic con-
sumption approaches of individuals.  

•	 In our study, consumption processes 
aren’t evaluated on the basis of educa-
tional status firstly and average educa-
tional statuses of subjects were tried to 
be provided by targeting general distri-
bution. 

•	 In this table about economic freedom, 
because the analysis of consumption 
habits of consumers having a certain and 
measurable consumption power is aimed 
as stated in the topic of being in business 
life, frequency distribution was realized 
in favour of subjects who have economic 
freedom. 

ping is my indispensable life style” and this 
indicates that shopping isn’t surely seen as 
a life style. 

When the hypothesis of consumers “I buy 
all kinds of shopping products affecting me” 
and “When I am affected from the products 
in showcase and exhibition, I don’t restrict 
my desire for shopping” are assessed to-
gether, it is seen that each product has the 
possibility of attracting consumers with dif-
ferent features and each effect doesn’t result 
in an absolute buying. The importance of ef-
fect topic of product emerges here. It is seen 
that it creates effect on some topics such as 
price-function-quality-discount-presenta-
tion-exhibiton-advertisement-promotion or 
brand and a general product effect doesn’t 
create consumption in other ways. 

RESULT 

In the study, how consumers decide on 
shopping with which personal, environmen-
tal, emotional and rational impulses was 
discussed with questions in different topics 
asked to subjects. Numerical and statistical 
results obtained from our study are;

•	 In our study it is concluded that when 
points of hedonist buying are subjected 
to test of normality, data don’t present 
normal distribution.  

•	 It is concluded that when points of ratio-
nal buying are subjected to test of nor-
mality, data don’t distribute normally; 
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with sudden, emotional irrational pref-
erences beyond a positive consumption 
impulse such as low price.

•	  In the hypothesis that “I take a walk 
for several shops before I decide to buy 
something”, the fact that participants 
are in positive approaches about making 
market and product research shows that 
consumers pay attention to different real 
criteria such as price-quality-variety-
presentation-payment on the product and 
service basis before personal and emo-
tional buying impulses of the consumer. 

•	 On the other hand, the fact that a buying 
decision is made within a research in-
stead of a sudden and unthoughtful buy-
ing process indicates that consumers are 
more sensitive about awareness-knowl-
edge and selectivity. 

•	 “Like” expression was used generally 
in the hypothesis that “I take a walk 
for several shops before I decide to buy 
something” and different decision fac-
tors such as product presentation- qual-
ity-price-payment etc. weren’t specially 
emphasized. 

•	 In a general framework, the general per-
ception can be accepted as having infor-
mation and opinion in which all main 
elements such as price-quality-presen-
tation-payment are included in the ques-
tion of “first sight”. 

•	 Consumers approach the hypothesis that 
“People ask for my ideas about shop-

•	 It is concluded that majority of consum-
ers agreed a little with the hypothesis 
that “I often decide immediately without 
thinking much when I buy something”.

•	 It is concluded that participants totally 
agreed on the hypothesis about making a 
plan before going to shopping.

•	 It is observed that majority of subjects 
never agreed by giving the clearest and 
most negative answer against a clear and 
stressed question as “Just buy, without 
thinking”.

•	 It is seen that majority of consumers gave 
negative answers to the hypothesis that 
keeping up with the fashion, consump-
tion decisions realized in this direction 
and changing consumption amounts are 
important in terms of consumption pro-
cesses. 

•	 It is established that majority of consum-
ers agreed a little to the hypothesis that 
consumers tend to bargain in a buying 
process, the last price of a product or 
service which will cost to consumer is 
important, in other words it shows that 
price criteria are considered more impor-
tant than other factors in.

•	 It is concluded that majority of consum-
ers agreed a little with the hypothesis 
that “There are lots of products which I 
bought but don’t use”.

•	 It is seen that consumers give great im-
portance to functionality and real results 
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•	 The fact that majority of consumers can 
think to buy a product having a probabil-
ity of not being used for a year on condi-
tion that “finding the price appropriate” 
is an important indicator about the effect 
of price on buying. 

•	 Answers given to the hypothesis that 
“’I buy first and then think’ reflects my 
shopping style” indicates that subject 
consumers see shopping as a process 
which isn’t done without thinking.

•	 Even if there may be sometimes prefer-
able sources to each other among differ-
ent buying and motivation sources in the 
hypothesis that “Not the price of product 
but the brand and image is important for 
me”, it indicates that the effect of price 
on brand and image isn’t much possible.  

•	 Although brand and image have great 
importance in buying, customer loyalty 
and similar processes, it is seen that they 
aren’t strong enough to leave the price 
unimportant.

•	 The effect of socio-cultural structure of 
individuals and societies in consumption 
processes are undeniable important facts. 
Even if it differs in societies, this survey 
study which was carried out on individu-
als of Turkish society especially doesn’t 
have an approach in favour of foreign 
brands naturally. Although criteria of be-
ing domestic and foreign for different 
sectors and product groups are clearer 
and sharper, the general approach is real-
ized as based on structure of society. 

ping” negatively with 69,6% in total. The 
fact that majority of consumers don’t 
need to consult anyone in buying process 
indicates that the opinion or advise of an-
other consumer in buying process is one 
of the least valid factors. 

•	 In the hypothesis that “I always look for 
products at discount and discount bas-
kets in shopping”, demand in consumers-
price advantage for more demand and 
incentive for consumption- discount and 
promotions are important instruments of 
marketing. 

•	 There is a weighted consumer preference 
for cash payment from the two payment 
methods stated in answers of consumers 
given to the hypothesis that “Even if I 
have cash, I prefer shopping with credit 
card”. 

•	 Although payment with credit card has 
advantages such as postponing the pay-
ment date and installment, this table 
shows that subject consumers are in the 
process of consumption and buying in-
sofar as the rational economic circum-
stances permit instead of postponing or 
planning for after within the conditions 
of that day.

•	 When it is looked from the price and 
functionality topics being two variables 
in buying process of consumers, the table 
in this question is meaningful as an indi-
cator that the consumer may prefer price 
to functionality when appropriate. 



215

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01  Kodu:JEL M

www.iibdergisi.com

•	 Although actors of magazine world for 
average consumer profile and their life 
and consumption habits which are re-
flected differently mean wannabe and 
routing for some, it doesn’t seem pos-
sible to say that it revokes a valid con-
sumption process effect. 

•	 The existence of internet is an undeni-
able fact as a significant part of news, 
fun, social communication, trade and 
shopping fields of life. It is known that 
different regions of society use internet 
in different fields as connected to socio-
cultural structure and educational status. 
But usage of internet as a tool for shop-
ping is far more arrear in Turkey in com-
parison to Europe and especially Amer-
ica. Answers of majority of subjects can 
be interpreted as such. 

•	 It is significant that consumers give “to-
tally agree” reply which is the strongest 
affirmation statement with 1% to the hy-
pothesis that “I always want to do shop-
ping”. Negative approach of majority of 
consumers indicates that consumption 
is not surely only an emotional and he-
donist tool and a process which is kept 
alive with a contionous desire under the 
normal conditions. 

•	 It can be concluded from the answers 
that the consumption is not only a con-
tinuous desire and a tool for happiness. 

•	 It is possible to see shopping not a basic 
need but a process which is actualized 
when needed. 

•	 When all personal-abstract-irrational and 
subjective judgements of consumers are 
put aside, this thinking process which is 
important in buying process include sig-
nificant data under the topics of market-
ing and production strategies for manu-
facturers and brands. 

•	 The effect of what the consumers feel in 
the process of shopping means a signifi-
cant weight when looked to this table. 
Along with the reality of undeniable ef-
fect of feelings, the fact that other intel-
lectual and rational consumer-product 
based criteria carry greater importance is 
important information which is observed 
in this question. 

•	 In terms of pointing out that consumers 
do shopping by planning and calculating, 
this topic along with other similar ques-
tions shows that consumers largely do 
conscious shopping. 

•	 An observation can be made regarding 
that being only new for a product isn’t 
a feature which may affect consumption 
process positively or significantly beside 
the other product based features.

•	 Answers of consumers to the hypothesis 
that “I am a little reckless about what I 
buy” is seen as a little.

•	 Media news regarding tabloid magazines 
and actual matters are more preferable 
and followed for a narrower socio-cul-
tural region. 
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product effect doesn’t create consump-
tion in other ways.  

SUGGESTION AND DISCUSSION 

In today’s business life, competition be-
tween companies and brands is carried from 
local to national and from the national scale 
to global and it has become a big race. Re-
cent developments in technology and infor-
mation transfer approaches competition and 
quality standards in almost all of business 
topics from production to management and 
marketing to product development. Even 
positions of leading companies and brands 
having a special place in their sectors before 
with production capacity, product-service 
quality standards, presentation-exhibition-
selling advantages, facilities of payment 
and brand vision and image start to get 
loose. As a result, development of different 
competition instruments and tools in global 
competition become an obligation for many 
companies in the same sector which caught 
the standards of same quality, price, presen-
tation, brand and marketing together. In the 
last 10 years, focusing on R&D in produc-
tion in all world markets, innovational prod-
ucts, CRM in marketing, relational market-
ing and innovational extraordinary brand 
investments are the most basic indicators of 
this approach. At this point, companies start 
to feel the obligation to focus on the point 
that each consumer is a “human” with his 
own emotions, incentives, personal and real 
values rather than seeing them as “an ele-

•	 Weighted answers of “never agree” indi-
cate that there is a visible difference be-
tween positive and negative answers for 
“I enjoy shopping and it makes me hap-
py”, majority of negative answers means 
that they don’t see shopping as a source 
of pleasure and happiness. 

•	 Judgements of consumers in the hypoth-
esis that “I don’t think monetary dimen-
sion of shopping, I just buy what I want” 
include results which may stem from not 
consumption processes but economic 
condition of individuals dominantly. 
Buying what he/she wants or not think-
ing monetary dimension may be a fea-
ture of consumer population who have 
economic freedom. 

•	 It is seen that participants answered neg-
atively to the hypothesis that “Shopping 
is my indispensable life style”.

•	 When the hypothesis of consumers “I buy 
all kinds of shopping products affecting 
me” and “When I am affected from the 
products in showcase and exhibition, I 
don’t restrict my desire for shopping” 
are assessed together, it is seen that each 
product has the possibility of attracting 
consumers with different features and 
each effect doesn’t result in an absolute 
buying. The importance of effect topic of 
product emerges here.

•	 It is seen that it creates effect on some 
topics such as price-function-quality-dis-
count-presentation-exhibiton-advertise-
ment-promotion or brand and a general 
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dollars with information and technologic 
infrastructure projects in high standards 
firstly in business life of America and then 
Europe. 

Supply and demand markets being two im-
portant pillars of economics world have 
been discussed and developed under the 
hundreds of topics with thousands of view-
points until today. A broad and universal 
experience accumulation regarding the top-
ics of product and service production and 
hundreds of different development and ac-
tivity topics of companies and brands has 
been provided. 

On demand side, the consumer has been at 
the forefront today and until quite recently 
with defenceless personality potential under 
the bombardment of income status, basic 
needs and advertisement-marketing. 

But at the end of 20th century and at the 
beginning of 21st century, it seems that the 
world of economics and business starts to 
closely accept the truth that the consumer 
is “a human” beside this rational and tradi-
tional status. 

“New consumer profiles focused on being 
human” which don’t react sufficiently to all 
of the high level marketing and brand ef-
fects despite being at a very high level of 
economic income or which may present a 
consumption reaction higher than expected 
with his own personal characteristics and 
general-sudden psychological impulses de-
spite being at a very low level of economic 
income become one of the topics on which 

ment ready to spend Money and to consume 
presented to himself”.

In this applied study, it was tried to be dis-
cussed the general and special consumption 
impulses and approaches of consumers with 
the feature of target as being “a human” first 
of all before the studies of demand market 
in its scale such as products-services-stan-
dards-brands. 

It was tried to be researched that “human” 
consumers such as spouse-mother-father-
married-single in different levels of income 
and social status with their own pleasures 
and value judgements incline to buy more 
products and services presented to them 
with which sudden-processual, without 
thinking-planned, functional-emotional and 
similar impulses. 

The evaluation of subject in terms of mar-
keting and its basic components being re-
flections in demand side was made and then 
needs and general and personal factors ef-
fective in impulse buying were analyzed. 

This study whose reliability was provided 
with scientific data in it has provided im-
portant data within the context of first hand 
views of consumer and main truths of life 
in the general subject of project by using a 
Professional analysis method.

The understanding and philosophy of “cus-
tomer is benefactor” written in almost all of 
the shops 100 years before approximately is 
the core of CRM projects in which all big 
global brands invest in by spending million 
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Concept Decisions” Beta Publication 
Distribution, Eskişehir, p.49

GÜRGEN, H. (1990). “Advertising and 
Text Authorship” Anadolu Uni. Fac-
ulty of Open University Publication,  
p.152

KURTULUŞ, K. (1976).  “How the Con-
sumer Behaviours Should Be Devel-
oped in terms of Benefits to Manag-
ers of Marketing” P.E. Marketing 
Journal p.54

MALHOTRA, N. K. and Mark PETER-
SON (2001).  “Marketing Research 
in the New Millennium: Emerging 
Issues and Trends“, Marketing Intel-
ligence and Planning, pp. 216-235

today’s business life should focus at most. 

Scientists and intellectuals develop ap-
proaches based on “everything starts in 
human” and “human first” for solution of 
problems experienced in different philo-
sophic and scientific areas. This approach 
gains weight gradually in politics, science, 
respect to environment, social relations and 
trade. Development of “human first” based 
approaches in economy and consumption 
processes, development of psychology-
sociology-humanistic and universal value 
judgements based approaches rather than 
material-price-number-information based 
approaches to the new economics and busi-
ness theories helps to discover that a poten-
tial consumer being “a human” firstly with 
material and spiritual structure buy what, 
when, how and how often; how and for 
how long it will satisfy the consumer.  
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ŞİRKET POLİTİKASI VE LİDERLİK DAVRANIŞLARININ 
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ1

Akın ARSLAN1 Murat KORKMAZ2 Güran YAHYAOĞLU3 Vedat ÇİMEN4

1Beyken Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.D.

2Güven Grup Finans Yönetmeni

318 Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksek Okulu Bankacılık Bölümü  

4Darıca Farabi Devlet Hastanesi Dermatoloji Kliniği Kocaeli 

Özet: Günümüzde değişimin getirmiş olduğu yenilikler, örgütlerin yapısını, amaçlarını ve 
işleyişlerini yakından etkilemektedir. Bu süreçte örgütlerin başarılı olabilmesi ve varlığını devam 
ettirebilmesi ile ilgili olarak ‘şirket politikası’ ve ‘liderlik’ kavramlarının önemi ortaya çıkmıştır. 
Geleneksel olarak tanımlanan liderlik anlayışı, örgütün belirlenen hedeflere ulaşmada birey ve 
grupların davranışını etkileme sürecidir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerde şirket politikası ve 
liderlik davranışlarının örgütsel bağlılığa etkisini araştırmaktır. Ayrıca; personellerin değişik 
demografik özelliklerine göre algıladıkları liderlik davranışları ve örgüte olan bağlılıkları arasındaki 
ilişkiler incelenmiştir. Büyük ölçekli işletmelerin personellerinden minimum maliyetle maksimum 
verimi alabilmesi için personellerin ait olduğu örgüte bağlılığını artırması ve personellerinde aidiyet 
duygusunu geliştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda personellerde meydana getirilmesi gereken 
örgütsel bağlılık ve aidiyet duygusu da işletmenin liderine (personelin bağlı olduğu müdüre) düşen 
bir görevdir. Bu bakımdan demokratik, etkin ve etkili bir liderlik tutumuyla liderler direkt olarak 
personellerinin performansını etkileyecek ve bu durum da işletmenin cirosuna kısa veya orta vadede 
yansıyacaktır. Örgütsel bağlılık literatürüne ilişkin genel tarama, örgütsel bağlılığın zaman içinde 
oldukça durağan ve geçici olaylardan oldukça az; buna karşın liderlik, kültür, değerler ve normları 
içeren örgütsel faktörlerden önemli derecede etkilendiğini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler : Şirket Kültürü,  Şirket Politikaları, Liderlik, Örgütsel Bağlılık.

1  Bu Makale Birinci Sırada Yer Alan Yazarın Aynı Konu Başlıklı Beykent Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Yaptığı Yük.Lisan Tezinden Yararlanılarak Hazır-
lanmıştır. 
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THE EFFECT OF COMPANY  POLICY AND LEADERSHIP 
ATTITUDES ON THE ORGANIZATIONAL LOYALY

Abstract: Nowadays, the innovations caused from changing affects closely to organizational 
structure, aims and its operations. Within the this process, ‘company policy’ and ‘leadership’ term 
becomes more important with the necessity of the accomplishment of a company and its survive. 
As describing the traditionally leadership term, it can be described that leadership is a duration to 
effect the behaviours of a group or individuals to asses to the aims of the organization.The purpose 
of this study is to assess the effect of company policy and leadership attidudes on the organizational 
commitment. Furthermore; relations between leadership behaviours of personnel as perceived 
in relation to various demographic characteristics and their loyalty to the organisation should be 
examined. In order to obtain maximum productivity with minimum cost from the personnel of big 
scale enterprises, it is required that the loyalty of personnel to the organisation they belong increase 
and they develop the sense of belonging in their personnel. In this context organisational loyalty and 
sense of loyalty which need to be created in the personnel is a duty that rests upon the leader (the 
manager under whom the personnel works) of the enterprise. For this reason leaders will directly 
affect the performance of their personnel with a democratic, effective and impressive attitude of 
leadership and this situation will be reflected in the turnover of the enterprise over short or long 
term. A general survey on the organizational commitment literature proved that organizational 
commitment was effected considerably little by the static and temporary events troughout time; but 
on the otherhand it was effected significantly by the leadership, culture, and the organizatonal factors 
including norms.

Key words : Corporate Culture, Company Policy, Leadership, Organizatonal Affiliation.

sadece kendilerinden istenen görevleri yap-
makla kalmayıp, beklenenin ötesinde çaba 
gösterdiklerini de ortaya koymuştur. Genel 
olarak yüksek düzeyde “örgütsel bağlılık” 
gösteren çalışanların, aynı zamanda yüksek 
düzeyde sadakat, verimlilik ve sorumluluk 
duygusu içinde olduklarına inanılmaktadır.

Günümüz iş hayatında örgütsel bağlılıkta 
önemli etken olan şirket politikaları ve li-
derlik kavramlarının önemi daha da artmış-
tır. Takım oluşturma ve bu takımın etkili 
bir şekilde çalışmasındaki en önemli öğe, 
liderlerin çalışanları ile arasındaki statü 

1. GİRİŞ

 Gün geçtikçe örgütsel bağlılık yönetici ve 
araştırmacıların daha çok ilgisini çekmek-
tedir. Çünkü örgütlerine bağlılık duyan 
çalışanların daha üretken oldukları; ayrıca 
daha düşük düzeyde iş bırakma, devamsız-
lık, stres ve iş yeri ile ilgili diğer problem-
leri yaşadıkları görülmüştür. Çalışanların, 
müşterilerini memnun edecek şekilde dav-
ranmalarının bir şekilde onların örgütlerine 
ve işlerine yönelik tutumlarına bağlı oldu-
ğunu ileri süren araştırmalar, örgütlerine 
yüksek düzeyde bağlılık duyan çalışanların 
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hayati derecede önemlidir. Bunu gerçekleş-
tirebilmek için, banka yöneticilerinin etkili 
bir biçimde liderlik yapabilmelerine katkı 
sağlayabilecek olan nitelik ve özelliklerin 
belirlenmesi gereklidir. Bu özelliklerden en 
önemlisi olan örgütsel bağlılık bankalar için 
son derece önemli bir faktördür. Bu bakım-
dan, bankalarda nitelikli hizmetin sunulma-
sında önemli etkisi olan banka yöneticileri-
nin, hizmet yönelimli liderlik rollerini yeri-
ne getirme düzeyleri ve örgütsel bağlılıkları 
araştırma konusu olarak seçilmiştir.

2. ŞİRKET KÜLTÜRÜ  

Bilindiği gibi işletmenin başarısı büyük 
ölçüde çalışanlarının işletme amaçları 
doğrultusunda bütünleşmelerine bağlıdır. 
(Özevren, 2007). Bu bütünleşmeyi işletme 
kültüründen bağımsız olarak düşünmek 
imkânsızdır. Bir işletmenin geneline hâkim 
olan kültür işletme içerisinde çalışanların 
davranışlarını, iş yapış biçimlerini ve alış-
kanlıklarını etkiler (Çırpan, Koyuncu, 1998, 
:223-230).  İşletme içerisinde yaygın olan 
temel değerleri benimsemeyen iş görenler 
zamanla kurumdan ayrılmak zorunda 
kalacaklardır.

2.1. İşletme Kültürünün Tanımı ve 
Önemi 

Yukarıda belirtildiği gibi işletmeleri başarılı 
kılan faktörlerden birisi belki de en önemlisi 
işletmede var olan kendine özgü bir kimlik, 

engelini en aza indirmede gösterdikleri 
başarıdır. Lider takımın üyelerince kesin 
kararlar alabilen, üst yönetimle çalışabilen 
ve ihtiyaç duyulduğunda takıma yön 
verebilen biri olarak algılanmalıdır. Takım 
lideri, takım başarılarına katkıda bulunacak 
bir anlayış ve kabul edilmiş prensipler 
geliştirilmesine yardımcı olacak liderlik 
sağlayabilmelidir. Örgütlerde yöneticiler 
örgütün kültürel değerlerine ve normlarına 
önem veriyorsa, bu örgütlerde verimlilik ve 
yenilikçi düşünce anlayışı gelişecektir.

Bankalarda faaliyetler, profesyonelleşmiş iş 
gören gruplarının ortak ve uyumlu çalışma-
larıyla gerçekleştirilmektedir. Bir bankanın 
başarılı olabilmesi, mevcut insan kaynak-
larını amaçlar yönünde, istekli biçimde ha-
rekete geçirmesiyle mümkün olabilir. Zira 
amaç, yapı, üretim biçimi ve mülkiyeti ne 
olursa olsun; tüm örgütler, ne kadar geliş-
miş teknolojiye sahip olursa olsunlar, bu 
teknolojiyi kullanan insan kaynaklarını et-
kileyerek istekli biçimde harekete geçirme-
dikçe amaçlarını gerçekleştiremezler. 

İnsan kaynakları, tüm örgütlerin temel 
ve belirleyici girdisidir. Bu nedenle 
bankalarda çalışanların örgüte bağlılığı 
ve motivasyonunu etkileyen temel 
unsurun şirket politikaları ve yöneticilerin 
sergiledikleri liderlik davranışları olduğu 
ifade edilebilir.

Bankalarda yaşanan çeşitli sorunları orta-
dan kaldırmak ve sürekli olarak bankanın 
gelişmesi için; etkili, yaratıcı, vizyon-er, 
isteklendirici, bilgili, ilkeli liderlerin varlığı 
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kültürün oluşması durumunda, çalışanlar, 
kendilerini bir bütünün parçası sayacaklar, 
kendilerini evlerinde hissedecekler, 
aileleriyle birlikteymiş gibi rahat ve huzurlu 
bir ortam içinde çalışacaklardır. Bunun ise, 
çağımız işletmeleri için önemli bir ayrıcalık 
olduğu bilinmelidir. 

“İşletme kültürünün, çalışanların moral ve 
üretkenlikleri üzerinde güçlü bir etkisi var-
dır. Aynı zamanda, örgütün kendi imajını da 
etkiler.” (Yılmaz, 2006).

İşletme kültürü kavramı, bir anlamda toplum 
kültürünün benzeri olarak düşünülebilir. 
Öyle olunca genel olarak kültür tanımlarına 
benzer tanımlar vermek mümkündür. 
Ancak, kültür kavramı, değişik çalışma 
disiplinleri - sosyoloji, antropoloji, etnoloji 
gibi- tarafından çok farklı biçimlerde 
tanımlanmış ve bu disiplinler ortak bir 
yaklaşım yöntemi geliştirememişlerdir 
(Eren, 2001, :182-189).

Buna benzer olarak işletme kültürü tanım-
larında da çok çeşitlilik söz konusudur. Be-
lirttiğimiz farklı disiplinlerin kendi alanla-
rıyla ilgili yönlere ağırlık vermeleri işletme 
kültürü için de geçerlidir. Tanımlardaki bu 
farklılıklara rağmen tanımlar ortak öğeler 
içermektedir. Bu tanımlardan birkaç tanesi-
ni vererek işletme kültürünün özelliklerini 
belirleyebiliriz. 

Basit olarak işletme kültürünü; “Bir toplu-
luğu bir arada tutan paylaşılmış değer ve 
davranışlar” olarak tanımlamaktadır (Eren, 
2001, :182-189).

işleyiş biçimi ve değerler, kısaca işletme 
kültürüdür. İşletme kültürü, örgütsel bütün-
lüğü kurmak, korumak ve geliştirmek, bu-
nunla birlikte, hızla değişen iç ve dış çevre 
şartlarına uyumu sağlayabilecek bir takım 
ortak değerler olarak düşünülebilir. 

“Sosyal birer sistem olan işletmeleri meyda-
na getiren unsurlardan birisi de insanlardır.”

Örgütleri dinamik hale getiren insanlar, 
yaşadıkları çevreden edindikleri bilgi, 
görgü, tecrübe, düşünce ve inançlarıyla ya 
da kısaca “kültür”leri ile organizasyona ge-
lirler. İşletmeler de bu farklı kültür mozaiği-
ne sahip bireylerden oluşmuştur (Akdemir, 
2008, p.49).

Bir araya gelen bu bireyler, grup olmanın 
doğal bir sonucu olarak, diğer işletmelerden 
farklı, fakat kendi içlerinde nispeten ortak 
inanç ve değerler sistemi oluşturmuşlardır. 
Bu değerler sistemi, örgüt kültürü olarak bi-
linir. 

Bir işletme yöneticisinin en önemli görev-
lerinden birisi, işletme amaçları ile çalışan-
ların bireysel amaçlarını birlikle gerçekleş-
tirebilmesidir. Bunun zor bir görev olduğu 
açıktır. Çünkü insanların sahip oldukları 
amaçlar çeşitli sebeplerle farklılıklar arz 
eder. Bu sebeple, farklı kültürlerle bir iş-
letmeye çalışmak üzere gelen bireyler için 
onların benimseyecekleri veya en azından 
uyum sağlayabilecekleri ortak bir takım de-
ğerler oluşturmak gerekir.

İşletme kültürünün önemi bu noktada 
kendini hissettirir. Bir işletmede böyle bir 
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İşletme kültürünü oluşturan bazı değerler 
bulunmaktadır. Bunların başında işletme 
içindeki örgütsel bağlılık ve kültürün 
örgüt üzerindeki etkileridir. Her işletmenin 
kendine özgü bir kültürü ve işleyiş yapısı 
bulunmaktadır. Bunlar yapılan işe ve 
işletmenin misyon ile vizyonuna göre 
değişiklik gösterebilmektedir. 

2.2. İşletme ve Vizyon Kavramı 

“Vizyon bir gelecek duygusudur. Bugünün 
olanaklarını aşan, hayal edilen bir olası-
lık, bugünü yarına bağlayan entelektüel bir 
köprü, geçmişi haklı çıkarmak için değil ge-
leceğe bakmak için oluşturulan bir temeldir. 
Vizyon, olumlu davranış, büyüme ve dö-
nüşüm konularında liderlere yardımcıdır.” 
(Yılmaz, 1998, :78-82).

Bugünün olanaklarını aşan, hayal edilen bir 
olasılık, bugünü yarına bağlayan entelektüel 
bir köprü, geçmişi haklı çıkarmak için 
değil geleceğe bakmak için oluşturulan 
bir temeldir. Vizyon, olumlu davranış, 
büyüme ve dönüşüm konularında liderlere 
yardımcıdır (Özdevecioğlu, 1994, :121).

Vizyonun iyi bir yol gösterici olabilmesi 
için, geleceği, insanların kolayca kavrayıp 
anlayabileceği biçimde tanımlaması gere-
kir. Başarı kavramını içermeli, insanların 
anlayıp kendi durumlarına uyarlayabilecek-
leri kadar basit olmalıdır. Ölçülebilir olması 
şart değildir, ama ona ulaşmanın ne anlama 
geldiğini insanlara anlatacak şekilde dile 
getirilmelidir. 

Bir başka tanıma göre; “İşletme kültürü, 
bir örgütün üyeleri tarafından paylaşılan, 
yeni üyeler tarafından öğrenilmesi gereken, 
örgütün düşünme ve işleri yapma biçimi-
ni yansıtan kişiliğidir.”(Çırpan, Koyuncu, 
1998, :223-230).  

Peters ve Waterman’a göre; “İşletme 
kültürü ise, örgütün paylaşılmış değerlerini 
ve kültürünü taşıyan ve yansıtan hikâyeler, 
mitler, efsaneler ve sloganlardan oluşur.” 
(Peters vd., :75)

Son olarak çok yaygın olarak kullanılan ve 
kültürün amacını da içeren Schein›in tanı-
mını verelim: «Kültür, bir grup tarafından 
bulunmuş, geliştirilmiş, dış çevreye karşı 
uyumu ve içsel bütünleşmeyi sağlayan, ge-
çerliliği kabul edilecek kadar denenmiş, bu 
nedenle yeni üyelere aktarılan temel değer-
lerdir» (Bursıc, 1992).

(*Yukarıda verilen tanımlardan organizas-
yon kültürünün üç temel özelliğine baktığı-
mızda ise;

a. Kültür, öğrenilir. Başka bir deyişle 
kültür, bir grubun tecrübeleri sonucu 
ortaya çıkan öğrenilmiş davranışlar ve 
değerlerdir.

b. Kültür, bir grubun veya organizasyo-
nun üyelerince paylaşılan değerlerini 
içerir.

c. Kültür, bir kuşaktan diğerine aktarılır. 
Kültürün bu özelliği işletmelere de-
vamlılık kazandırır.* (Bursıc, 1992).
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rini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci ola-
rak tanımlanabilir (Papatya, 2008).

Liderlik, ‘astların görevlerini gayret ve 
güvenle yapmaya yöneltme sanatıdır. Ba-
umgarten, ‘Liderlik, her amaca yönelik 
iletişim süreci yardımı ile kişiler arası dav-
ranışı etkilemelidir’ diyerek iletişimin rolü-
nü belirlemektedir. Bavelas’a göre liderlik, 
‘belirsizliklerin azaltılması’ anlamında 
örgüt içi bir davranıştır. Hellriegel ve Slo-Hellriegel ve Slo-
am ise liderliğin bir etkileme süreci, bir 
ilişki olduğunu vurgulamaktadır. Liderlik, 
insanları ortak bir amaca yöneltme kapasi-
tesi ve isteği olup, dinamik ve kişisel bir sü-
reçtir. Bugünkü anlamda liderlik, insanları 
belli hedef veya hedefleri başarmaya çaba 
göstermek için etkileme süreci olarak ta-
nımlanmaktadır. Liderliğe, bir grup insanı 
belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu 
amaçları gerçekleştirmek için onları hareke-
te geçirme, bilgi ve yeteneklerinin toplamı-
dır, diyebiliriz (Kozlu, 1999, :410; Dinçer, 
1998, :98).

Lider grup üyeleri tarafından hissedilen 
ancak açıklığa kavuşmamış olan ortak dü-
şünce ve arzuları benimsenebilir bir amaç 
biçiminde ortaya koyan ve grup üyelerinin 
potansiyel güçlerini bu amaç etrafında faali-
yete getiren kimsedir. Grubu yönetebilmek 
liderin etkileme gücüne bağlıdır. Liderin bu 
gücü kişisel özelliklerinden, bilgi, yetenek 
ve toplum içindeki saygınlığından gelir. Bu 
gücünü kaybetmemek ve devamlılığını sağ-
lamak için yasaların tanıdığı yetkiler, ödül-
lendirme, cezalandırma ve kurallar gibi bir 
takım araçlardan yararlanabilir. Başarılı li-

Vizyon; liderlerin günlük konuların ötesine 
geçmelerini, geleceğe dönük çalışabilecek-
leri bir çerçeve çizmelerini sağlar. Bir lider, 
vizyonu ve değerleri, insanları harekete 
geçirmek, değişimi ve büyümeyi kolaylaş-
tırmak, kuruluşu için bir gelecek yaratmak 
amacıyla kullanır. Vizyon, kuruluşun dönü-
şüm sürecinde atılacak ilk adımdır. Paylaşı-
lan vizyon, şirkete ait olma duygusu yaratır, 
amaçların sürekliliğini sağlar, bir başarı öl-
çüşü içerir, günlük sorunların ötesine geç-
meyi sağlar, bugüne ve geleceğe anlam ka-
tar, liderlere ve çalışanlara harekete geçme 
gücü verir (Erşan, 2007).

Yönetimde kimi zaman farklı bir liderlik sü-
reci olarak, kimi zaman liderlik süreçlerinin 
önemli bir öğesi olarak tanımlanan vizyon 
kavramı, düşünsel ve eylemsel boyutlarıyla 
yeni liderlik yaklaşımlarının başat öğesidir. 
Vizyon, günlük yaşamda, politika, sanat, 
ekonomi, yönetim vb. alanlarında başkala-
rından farklı olduklarını söyleyen kişilerin, 
kendilerinde var olduğunu iddia ettikleri, 
aynı zamanda onları takdir eden, benimse-
yen, izleyen ve yüceltenlerin de farklı ol-
duklarını söyleyen bu kişilerde var olduğu-
nu düşündükleri en önemli niteliktir (Hofer 
ve Schendel, 1979, :219).

3. LİDERLİK İLE İLGİLİ

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel 
amaç veya grup amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetle-
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dir.” olarak tanımlamıştır. Belirli bir amaç 
ve gayelere varmak için insanları etkileme 
etki altında bırakmak sürecidir. Liderler di-
ğer kişileri; inandırma (ikna), güç kullana-
rak, yasal yollara dayanarak istediği biçim-
de davranışa yöneltir. Liderlik, kendi basına 
bir paradigma değil ve içinde yer aldığı ‘pa-
radigmaların’, diğer bir deyişle, ‘ideolojik 
bütünlüklerin’ içinde anlamlanıyor. Yani, 
lideri, ‘yön veren’ olarak nitelendirmek baş-
ka bir şeydir, ‘iyiye ve doğruya doğru sevk 
eden’ olarak tasavvur etmek başka bir şey. 
Birinci tanım nötrdür; ikinci tanım ise bi-
raz ‘ideolojik’ olarak bakar meseleye. Zaten 
doğrunun tanımı da basbayağı ideolojiktir. 
Böyle baktığınızda, mesela, Hitler’e lider 
diyemezsiniz. Sonuçlara bakıp, Hitler’in 
doğru isi yapmadığı ve dolayısıyla lider ol-
madığını da söyleyemezsiniz. Dolayısıyla, 
tartışmayı bir kere ‘ideolojik’ ve ‘paradig-
matik’ yaklaşımlardan ayırmak gerekmek-
tedir. İnsanlar arası ilişkilerin olduğu her 
yerde etkileyen ve etkilenen insanlardan ve 
etkileyen insanın sosyal gücünden söz edil-
mektedir. Etkileyen insan (lider) bu “sosyal 
gücü” ödüllendirme gücünden, cezalandır-
maya dayalı güçten, karizmatik özellikle-
rinden almakta ve liderin etkin olup olma-
yışı örgütü büyük oranda etkilemekte, moti-
vasyonlarını şekillendirmektedir (Boone ve 
Kurtz, 1992, p.230; Akgün ve Kavuncubaşı, 
2001, :89)

Geleneksel olarak tanımlanan liderlik an-
layışı; belirli bir grup insanı, belirli amaç-
lar etrafında toplayabilmek ve bu amaçları 
gerçekleştirebilmek için onları harekete 
geçirme yönünde gerekli nitelik, yetenek 

derlerde görülen ortak noktalardan bazıları, 
zeka, sosyal olgunluk, kalıtsal motivasyon 
ve beşeri ilişkilerdir. Liderin başarılarına 
etki eden diğer bazı faktörleri de gözden 
uzak tutmamak gerekir. Bir liderin faaliyet-
lerine etki eden diğer hususlar; grubu oluş-
turan ve lideri takip eden üyeler, amaçların 
niteliği ve bu amaçların gerçekleştirileceği 
çevrenin özellikleridir. (Gray vd., 1988, 
:447-448 ; Bowen ve Lawler, 1992, :31-39).  

Liderlik, bir amaç için bir araya gelen insan-
ların, amaçları için uğraşmaları süresince 
etkisi altında kaldıkları kişinin sahip olduğu 
yönetme erkidir. 

Liderlik, belli bir durumda, belli, bir anda 
ve belli koşullar altında bir grup üzerindeki; 
insanların örgütsel hedeflere ulaşmak için 
gönüllü olarak çabalamasını teşvik eden, 
ortak hedeflere ulaşmada yardımcı olan, de-
neyimleri aktaran ve uygulanan liderlik tü-
ründen hoşnut olmalarını sağlayan etkileme 
süreci olarak tarif edilebilir. Liderler, birey-
ler ve gruplar vasıtasıyla belirli bir zaman 
periyodunda belirli çevre ve şartlar altında 
örgütteki diğer insanlara ve gruplara nüfuz 
ederek bireylerin ve grubun amaçlarını ger-
çekleştirmesini sağlamaya çalışan kişiler-
dir. Lider, doğru işi (seçimi) yapmak için, 
olasılıktan, bilgisizlikten ve norm (mutlak 
doğru) yokluğundan kaynaklanan belirsizli-
ği üstlenmesini bilir (Dean vd., 1994, :392-
418).

Kongar lideri “farklı duygu ve düşüncedeki 
insanları ya da grupları, aynı amaç etrafında 
toplayabilen, aynı hedefe yöneltebilen kişi-
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neği, çok özel bir alana, işletme hayatında, 
deyim yerindeyse bir tür proje liderliğine 
tekabül ediyor ki burada başarı liderliğin 
mümkün olduğunca sürdürülmesinde değil, 
zamanında sona erdirilmesinde yattığı 
için mesele biraz farklı bir hal almaktadır. 
Liderlere, yine, management ideolojisince 
atfedilen birçok olumlu özelliğin tam da 
negatifini taşıyan büyük liderler vardır. Yine 
yukarıda değinilen liderlik özellikleri bir kez 
daha gözden geçirildiğinde, elde kalanların, 
kararlılık, özgüven, cesaret, ihtiras ve 
coşkunluk olduğu görülmekte, diğerlerinin 
hepsinin “uçucu” şeyler olduğu saptaması 
yapılabilmektedir. Bu elde kalanlar ise, 
insan tabiatıyla ilgili ve tamamıyla nötr 
şeylerdir. İyiye de kullanılabilir, kötüye 
de... (Eren, 1993, :318-319).

3.1. Liderde Bulunması Gereken Özel-
likler

Fertlerin lider olabilmesi her şeyden önce 
kendisini izleyecek olanlardan farklı bir ki-
şiliğe sahip olmasını gerektirir. Lider ken-
disini izleyenlerden ortalama olarak daha 
zeki olmalıdır. Kendisini izleyenlerle çok 
iyi iletişim kurmalı ve ortak amaca ulaşmak 
için gereken işlem ve eylemleri yapmada, 
izleyenleri yöneltmede daha yeterli olmalı-
dır. Ayrıca uğraşılacak konudaki uzmanlık 
derecesi izleyicileri etkilemede başlı başına 
önemli bir araçtır. Çünkü lideri izleyenler, 
onun gücü ve bilgisine inandıklarında başa-
rı daha kolay gelecektir. Tüm bunlara bağlı 
olarak liderler kendini izleyenlerin gücünü, 

ve tecrübeye sahip olmakla ilgili özellik-
lerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. An-
cak günümüzde liderlik, insanları etkileme 
ve yapıyı harekete geçirme süreçleri ile sı-
nırlı değildir. İnsanlığın günümüzde bilgi, 
beceri, yetenek düzeyleri yönetimi anlama 
ve algılama tarzı, başarıyı bir gereksinim 
olarak görme eğilimi, lideri artık “düşünce 
oluşturan kişi”, izleyeni de “isi yapan kişi” 
olmaktan çıkarmıştır. Rekabetin yoğunlaştı-
ğı hatta yok edici hale dönüştüğü, çalışan-
ların moral ve tatmin duygularının örgütsel 
verimlilik ve etkiliğe yansıdığı, insanlığın 
sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenekten 
yararlanmanın en değerli kaynak olduğu 
günümüzde toplumlarda, liderin varlığı ve 
fonksiyonu geçmişin basit lider izleyen iliş-
kisinden çok daha kompleks hâle gelmiştir. 
Lider, sosyolojik olarak belirsizlik üzerinde 
yükselir. Belirsizliğin büyüklüğü ve liderin 
bu belirsizliğin ne kadarını ertelediği / kal-
dırdığı / yokmuş gibi gösterdiği vs, liderin 
de toplumu ve işletme elemanları gözünde 
değerini yükselten şey olsa gerektir. Ancak 
işte bu belirsizliğin lider tarafından ertelen-
diği mi, ortadan kaldırıldığı yoksa yokmuş 
gibi mi gösterildiği muhtemelen ancak lider 
ayrıldıktan sonra veya liderin hegemonya-
sının çöküş döneminde belli olacaktır ge-
nellikle. Bir başka bilinmez de, liderin, var 
oluşunun teminatı olan belirsizlik koşulları-
nın kalkmasını gerçekten isteyip istemeye-
ceğidir (Berger ve Hobbs, 2005, :465-471; 
Dikme, 2004, :62; Dinçer, 1994, :180).

Kişiliği tam anlamıyla mükemmel liderler 
dışında bu sorunun cevabı olumsuz ola-
caktır. Tabii, yukarıda değinilen kamp ör-
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düşürmez, hatalarını kabul eder ve onlardan 
bir şeyler öğreneceğini bilir. Thomas Cro-Thomas Cro-
nin; de lideri ‘’Paylaşılmış amaçları gerçek-
leştirmek için insanları harekete geçirme 
konusunu bilen kişiler olarak’’ tarif etmiş ve 
liderliği oluşturan unsurları kabiliyet (skill), 
özellik (quality) ve davranış biçimi (style) 
olarak belirtmiştir. Yazara göre, kabiliyet 
insanın bir işi iyi yapmak konusundaki ka-
pasitesidir. Birçok liderin canlandırmak, ko-
alisyon oluşturmak, strateji belirlemek gibi, 
insanlarla ilişki kurma kabiliyeti vardır ve 
bunlar test edilip öğrenilebilen kavramlar-
dır. Ancak kabiliyet, liderliğin başarısı için 
tek basına yeterli değildir. Bir kişinin lider-
likteki davranış biçimi (style) de önemlidir. 
Liderin davranış biçimi demokratik, otok-
ratik, empatik, ilişki kurulmaz, saldırgan-
pasif, merkezci veya âdemi-merkeziyetçi 
olabilir (Şimşek, 2000; Schuller vd., 1996; 
Lawler, Edward, 2002).

Bu değişik davranış biçimleri değişik du-
rumlarda çalışabilir. Ancak liderin davranış 
biçimini belirleyen en önemli unsur onun 
sahip olduğu özellikleridir. (*Bu özellikle-
ri de şu şekilde sıralayabiliriz (Shenkar ve 
Oded, 1995).

•	 Kendine güven,

•	 Vizyon,

•	 Akıl, tecrübe, adalet,

•	 Öğrenme (kendini geliştirme),

•	 Moral inşa edici, motive edici,

•	 Heyecan, cesaret, enerjik olma,

•	 Dürüstlük,

değerini ve ortak amaçlarının gerçekleştir-
mek için onları nerede, nasıl değerlendire-
ceğini çok iyi bilmelidir.

Warren Bennis liderin dağınık-düzenli, 
genç-yaslı, erkek-kadın olarak her durumda 
ortaya çıkabileceğini bununla beraber hep-
sinin aşağıdaki ortak özelliklere sahip oldu-
ğunu belirtmektedir (Bernay, 2005).

	Liderliğin en temel bileşeni yönlendiri-
ci vizyondur. Lider yapmak istediklerini 
bilmektedir ve karşısına çıkacak başarı-
sızlık ve engelleri aşacak güce de sahip-
tir.

	Liderliğin ikinci temel bileşeni ihtiras 
duygusudur. Lider yaptığı işi sever ve 
onu yapmaktan mutluluk duyarsa ihti-
rasını açığa vurur ve diğer insanlara da 
umut ve ilham verir.

	Liderliğin son bileşeni de dürüstlüktür. 
Dürüstlüğün üç esas boyutu ise doğru-
luk, olgunluk ve öz bilgidir (Shenkar ve 
Oded, 1995).

İnsanlar kuvvetli ve zayıf yanlarını 
tanımadıkça, ne istediğini ve niçin istediğini 
bilmedikçe başarılı olamazlar. Bu açıdan 
lider asla kendine ve özellikle kendi hakkında 
yalan söylemez, kuvvetli yanlarının olduğu 
kadar zayıf yönlerini de bilir ve bunları yerli 
yerince ele alır. Doğruluk ise öz bilginin 
anahtarıdır. Doğruluğun temeli düşünce 
ve eylemde içtenliktir. Liderliğin diğer iki 
bileşeni ise merak ve risk almadır. Lider 
her şeyi merak eder ve öğrenmek ister, risk 
almayı sever, başarısızlıklar onu endişeye 
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recede bencil davranması, astların inanç ve 
duygularını yeterince dikkate almaması ve 
buna bağlı olarak personelde tatminsizlik 
duygusunun ortaya çıkması nedeniyle sa-
kıncalıdır. Tatminsizlik duygusu örgütlerde 
yönetime karşı nefreti, moral düşüklüğünü, 
grup içi çatışmaları artırmakta, buna bağlı 
olarak liderin grup üzerindeki nüfuzu da za-
manla azalmaktadır (Çetin, 2000).

3.2.1. Demokratik - Katılımcı Liderlik

Bu tür liderlik şekli demokratik ve insanın 
merkeze alındığı örgütlerde görülmektedir. 
Demokratik örgütlerde kararların oluştu-
rulması ve uygulanması sürecine, ilgili tüm 
çalışanlar katılmaktadır. Böyle örgütlerde 
lider ve astlar arasında tam bir uyum ve mü-
kemmel bir iletişim vardır. Personelin fikir, 
duygu, inanç ve arzularına değer verilmekte 
buna bağlı olarak onların iş görme arzu ve 
istekleri artmaktadır (Durna, ve Eren, 2002).

3.2.2. Serbestliğe Dayalı Liderlik

Bu tür liderler yönetim erkine çok az ihti-
yaç duyan, çalışanları kendi haline bıra-
kan ve herkesin kendisine verilen görevler 
dâhilinde amaç, plan ve programlarını yap-
malarına imkân tanıyan davranış gösterir-
ler. Diğer bir deyişle tam serbesti tanıyan 
liderler yetkiye sahip çıkmamakta ve yetki 
kullanma hakkını tamamıyla astlara bırak-
maktadır (Özgen vd., 2001).

•	 Risk alan,

•	 İlişki kurma ve dinleme kabiliyeti olan,

•	 Güç ve otorite arasındaki dengeyi iyi 
kuran,

•	 Amaçlara ve sonuçlara gitmek için 
konsantre olmasını bilmektir.*)

Çok eski dönemlerden beri liderliğin 
belirleyicisi olan bazı temel özelliklerin 
olduğu bilinmektedir. (*Bu özellikler bilim 
adamları tarafından şöyle sıralanmaktadır; 
(Yavuz Filiz, 2000, :228-229).

•	 Liderler, lider doğar. Sonradan lider 
olunmaz,

•	 Liderler her zaman az bulunur nitelik-
lere ve kişisel özelliklere sahiptir,

•	 Liderler karizmatiktirler,

(*Liderin kişisel özellikleri ve sahip ol-
ması gereken özellikleri ise şöyle sıra-
layabiliriz. *)

3.2. Liderlik Davranış Şekilleri ve Otori-
ter Liderlik 

Bu tür liderlik stili, çabuk karar verme gere-
ken durumlarda ya da eğitimsiz ve motivas-
yonsuz personeli kısa sürede özellikle baskı 
ve korku yoluyla harekete geçirmede bir an 
için faydalı olabilmektedir. Ayrıca bu tür li-
derlikte karar süreci hızlanmakta ve zaman 
kayıpları asgariye inmektedir. 

Ancak otoriter liderlik tipi, liderin aşırı de-
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açısından büyük önem arz eder. Bu araştır-ısından büyük önem arz eder. Bu araştır- araştır-

mada örnek bir işletmede; işletmenin yaşa-

masında liderlik ve örgüt yapısının önemi, 

liderlerin çalışanlara etkileri ve bu etkilerin 

birbirleri ile ilişkileri konu alınmaktadır. 

Çalışmanın modeli aşağıda sunulmaktadır.

4. UYGULAMA 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsam

Her örgüt kendine has bir kültüre sahiptir 
ve bu kültür yapısıyla kendini diğer örgüt-
lerden farklı kılar. Örgütleri yöneten ise 
liderlerdir. Liderlik ve liderlik yapısı örgüt 

 Tablo 1. Liderin Kişisel Özellikleri Ve Sahip Olması Gereken Özellikler

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

 

 LİDERLİK ÖRGÜTE BAĞLILIK 

Liderlerin Kişisel Özellikleri Sahip Olması Gereken Beceriler

1. Durumlara uyum sağlama 1. Akıllı ve zeki

2. Sosyal çevreye dikkat 2. Kavramsal becerilere sahip

3. Hırslı ve başarıya dönük 3. Yaratıcı,

4. Kendine güvenen-iddialı 4. Diplomatik, ince ve nazik

5. İs birlikçi 5. Akıcı ve düzgün konuşma

6. Kesin kararlı 6.Grup ve toplum görevleri
7. Güvenilir ve emin 7. Organizatör

8. Başkaları üzerinde etkisi büyük 8. İkna edici

9. Enerjik 9. Sosyal beceriler

10. Israrcı ve inatçı

11. Hoşgörülü

12. Gönüllü olarak sorumluluk üstlenen
Kaynak: Dinçer Ö. 1998
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oluşturmaktadır. Örneklem, kolay ulaşıla-
bilir örneklem yöntemi ile seçilmiştir.

Örneklemi oluşturan katılımcılara ait 
bilgiler aşağıda analizler kısmında detaylı 
olarak sunulmaktadır.

4.1.3. Ölçüm Aleti 

Araştırmada ölçüm aleti olarak anket kulla-
nılmıştır. Anketin ön kısmında katılımcıla-
ra çalışmanın amacını belirten katılımlarını 
sağalamaya yönelik bir açıklama bölümü 
bulunmaktadır.

Anket 7 kısımdan meydana gelmiştir:

1. Bölümde çalışanları tanımaya yönelik 
kişisel bilgi formu bulunmaktadır. Bu bö-
lümde deneklerden cinsiyet, yaş, medeni 
durum, eğitim durumu, çalışma süresi, 
toplam iş tecrübesi, konumu (demogra-
fik sorular kısmı) olarak yer almaktadır. 

2. Bölümde ise örgüt kültürü ve liderlik 
hakkında yönetilen “Harun Kaya” tara-
fından geliştirilmiş literatürde örgüt kül-
türünü belirlemek amacıyla kullanılan 6 
farklı kısımdan oluşmuş toplam 40 ifa-
deden (sorudan) oluşan ölçek kullanıl-
mıştır. Bu ifadeler daha önceden(Harun 
Kaya, Kamu ve Özel Sektör Kuruluş-
larının Örgütsel Kültürünün Analizi ve 
Kurum Kültürünün Çalışanların Örgüt-
sel Bağlılığına Etkisi ve Liderlik: Görgül 
Bir Araştırma, Maliye Dergisi, Sayı 155, 
Temmuz-Aralık 2008 ). Ölçek makale-
deki şekildeki gibi çalışmamıza uygun 
hale getirilerek kullanılmıştır. 

4.1.1.Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırma, İstanbul ilinde bulunan ve ban-
kacılık ve finans sektöründe faaliyet göste-
ren büyük ölçekli bir işletmede yapılmıştır. 
Araştırma genel müdürlük ve şubelerden 
oluşmaktadır. Bu çalışma burada çalışan 
idari personel ile çalışanlar üzerinde 
araştırma kapsamına alınmıştır.

	Araştırmanın Sınırlılıkları:

•	 Araştırma verileri sadece anket yöntemi 
ile toplanmış, mülakat, gözlem gibi tek-
nikler kullanılmamıştır.

•	 Araştırma sadece idari personele ve çalı-
şanlara uygulanmıştır.

•	 Araştırma liderlik ve örgüte bağlılık ile 
ilişkili olduğundan, ankete katılan çalı-
şanların yanlı, kendi ve işletmeleri hak-
kında daha olumlu cevap vermiş olabile-
cekleri düşünülmektedir.

•	 Araştırmada idari personel ve çalışan-
ların demografik özelliklerinden; yaş, 
görev, çalışma süresi ve eğitim değiş-
kenleri esas alınarak, SPSS 15 istatistik 
programı ile gerekli istatistik analizler 
gerçekleştirilecek ve uygulama sonuçları 
çıkarılacaktır. 

4.1.2. Örneklem 

İstanbul ilinde bulunan bankacılık ve 
finans sektörüne ait kurumsal işletmede 
çalışan 151 iş gören çalışanın örneklemini 
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labilmesi için, katılımcılara bir hafta süre 
tanınmıştır. Katılımcılar tüm soruların ce-
vaplandırılması, boş soru bırakılmaması 
ve kimliklerini ortaya çıkartacak herhangi 
bir işaretlemede bulunmamaları konusunda 
uyarılmışlardır.

Anketlerin dağıtılmasına Haziran ayı içeri-
sinde başlanmış ve Haziran ayının son haf-
tasına kadar devam etmiştir. Toplam dağıtı-
lan 151 anketten 151 tanesi geri dönmüştür. 
Geri dönüşüm oranı %100 dür.

4.1.6. Kullanılan İstatistikler

Araştırma sonucu elde edilen cevaplar veri 
olarak bilgisayara girildikten sonra çeşitli 
istatistik yöntemler kullanılarak yorumlan-
mıştır. Anketin birinci kısmında bulunan 
veriler frekans dağılımına tabi tutulmuştur. 
Anketin diğer ikinci ve üçüncü bölümleri 
öncelikle kendi içlerinde güvenirlilik anali-
zine tabi tutulmuş, daha sonra faktör analizi 
yapılarak test edilmeye çalışılmıştır. Ana-
lizler SPSS paket programı ile yapılmış, 
anlamlılık düzeyi 0,05 kabul edilmiş, 0,01 
düzeyinde anlamlı çıkan sonuçlar ayrıca be-
lirtilmiştir.

4.1.4. Puanlama 

Anketin ilk kısmında bulunan çalışanları 
tanımaya yönelik olarak hazırlanan kişisel 
bilgi formunda yer alan bilgiler kodlanarak 
frekans dağılıma tabi tutulmuştur. Anketin 
2 nci kısmında yer alan ifadeler ise, (Kesin-
likle Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, 
Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum)’ 
a uzanan 5’li ölçek içerisinde verilmiş-
tir. 

	Tüm değerlendirmelerde; 

•	 Kesinlikle katılıyorum “1” ve

•	 Kesinlikle katılmıyorum “5” olarak 
puanlandırılmıştır. 

4.1.5. Uygulama

Toplam 151 adet anket formu katılımcılara 
elden dağıtılmıştır. Katılımcılar çalıştıkları 
işyerlerinde ziyaret edilerek kısaca bilgi-
lendirilmiş ve gönüllü katılım gösterenlere 
form bırakılmıştır.

Dağıtılan formaların rahat bir zaman ara-
lığında ve baskısız bir ortamda dolduru-

Tablo: 2. Demografik Özelliklere Ait Bulgular

 N % Toplamsal
%

Kadın 69 45,7 45,7

Erkek 82 54,3 100,0

Total 151 100,0  
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Katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında %45,7 si Kadın, %54,3 ü ise Erkek olarak 
gerçekleşmiştir.

Bekâr olanların oranı ise %34,4 olarak ger-
çekleşmiştir.

Medeni Hal frekans dağılımına bakıldığın-
da ise, katılımcıların %65,6 sı Evli iken, 

Grafik 1:Çalışanların cinsiyet frekans dağılımı

Tablo 5. Medeni Hal frekans dağılımı

 N % Toplamsal %
Evli 99 65,6 65,6
Bekar 52 34,4 100,0
Total 151 100,0

Grafik 2. Çalışanların Medeni Hal Frekans Dağılımı
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arası ve %16,6 sı ise 40 yaş ve üstü olarak 
gerçekleşmiştir.

Katılımcıların gruplanmış yaş dağılımına 
bakıldığında, %45,7 gibi büyük çoğunluğu 
20-30 yaş arası iken %37,7 si 30-40 yaş 

Katılımcıların Eğitim düzeyleri incelen-
diğinde; %53,6 oran ile Üniversite me-
zunlarının çoğunlukta olduğu görülebilir. 
Üniversite mezunlarını %38,4 ile Yüksek 

Lisans ve üzeri eğitim seviyesi takip eder-
ken, Lise, İlkokul ve İlköğretim eğitim se-
viyelerinin oranı oldukça düşük çıkmıştır.

Tablo 6. Yas Frekans Dağılımı

 N % Toplamsal %

20-30 69 45,7 45,7

30-40 57 37,7 83,4

40 ve üstü 25 16,6 100,0

Total 151 100,0

Tablo 7. Eğitim Düzeyi Frekans Dağılımı

 N % Toplamsal %

İlkokul 3 2,0 2,0

ilköğretim 3 2,0 4,0

Lise 6 4,0 7,9

Üniversite 81 53,6 61,6

Yüksek Lisans ve 
Üzeri 58 38,4 100,0

Total 151 100,0
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kademesinde olanların oranı ise %26 olarak 
gerçekleşmiştir.

Katılımcıların kurumda çalıştıkları pozis-
yonun frekans dağılımı incelendiğinde; Ça-
lışan kesim %82,8 oranında iken, Yönetici 

Grafik 3. Çalışanların Eğitim Düzeyi Frekans Dağılımı

Tablo 8. Çalışılan pozisyon frekans dağılımı

N % Toplamsal %

Yönetici 26 17,2 17,2
Çalışan 125 82,8 100,0
Total 151 100,0

Grafik 4. Kurumda Çalışılan Pozisyon Frekans Dağılımı
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süresine sahip olanların oranı ise %33,8 
olarak gerçekleşmiştir. Son olarak kurum-
da 7 yıl ve daha fazla çalışanların oranı ise 
%13,2 dir.

Kurumda çalışılan süreye yani kıdeme ba-
kıldığında, 1-4 yıl arasında çalışma süre-
sine sahip olanların oranı %53 ile büyük 
çoğunluğa sahipken, 4-7 yıl arası çalışma 

Tablo 9. Kurumda Çalışma Süresi

                                     N % Toplamsal %
1-4 yil 80 53,0 53,0
4-7 yil 51 33,8 86,8

7 yil ve üstü 20 13,2 100,0
Total 151 100,0

Grafik 5. Kurumda çalışılan süre frekans dağılımı

Tablo 10. Toplam çalışma süresi frekans dağılımı

N % Toplamsal %
1-4 59 39,1 39,1
4-7 32 21,2 60,3
7-15 40 26,5 86,8

15 yil ve üstü 20 13,2 100,0

Total 151 100,0
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olarak gerçekleşmiştir. 7-15 yıl çalışma sü-gerçekleşmiştir. 7-15 yıl çalışma sü-
resi tecrübesine sahip olanlar %26,5 orana 
sahip iken son olarak 15 yıl ve daha fazla iş 
hayatında olanların oranı ise %13,2 olarak 
gerçekleşmiştir.

Çalışanların, iş hayatı boyunca çalıştıkları 
süreler incelendiğinde, 1-4 yıl arasında 
toplam çalışma süresine sahip olanların  
oranı %39,1 , 4-7 yıl arasında çalışma 
süresine sahip olanların oranı da %21,2 

Güvenilirlik analizini kullanarak, anketi 
oluşturan maddelerin birbirleriyle ne kadar 
tutarlı olduklarını, kullanılan ölçeğin kendi 
içindeki uyumunu ve hangi seviyede tekrar-
lanabilir olduğunu ve ölçekten çıkarılması 
gereken problemli maddeleri çıkartabiliriz.

4.3. Güvenilirlik Analizi

Sosyal olguları ölçmek için tasarlanan an-
ketlerde soruların ifade ediliş şekli çok 
önemlidir. Farklı kişiler tarafından farklı 
şekillerde yorumlanabilecek ifadeler ölçüm 
sonuçlarının güvenilirliğini düşürür.

Grafik 6.Toplam tecrübe frekans dağılımı

Tablo 11. Güvenilirlik analizi alpha katsayıları

 Katsayılar (Cronbach’s alpha)

Örgüt Kültürü 0.769

Şirket Vizyonu 0.821

lider özellikleri 0.823

Şirket Bağlılığı 0.857



237

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01Kodu:JEL  M

www.iibdergisi.com

rafından veri setinde yer alan kavramlar ara-
sındaki ilişkilerin daha kolay anlaşılmasına 
yardımcı olmaktır.

Yapılan faktör analizinde KMO değeri 0.739 
ve Barlett testi sonucu da p=0.000<0.05 çık-
tığından dolayı verimizin faktör analizine 
uygun olduğu ortaya çıkmıştır. Faktör ana-
lizi sonucunda Şirkete bağlılık soru grubun-
da 5. , 7. ve 8. ifadeler faktörlere kesin bir 
şekilde ayrılmadığından analiz dışında bı-
rakılmıştır. Aynı şekilde Örgüt kültürü soru 
grubundaki 1. ifade de yeterli korelasyon 
seviyesine sahip bulunmadığı için analiz dı-
şında bırakılmıştır. Bu ifadeler çıkarıldıktan 
sonra yapılan faktör analizinde ise faktörler 
aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Oluşan bu 4 
faktörün toplam varyansı açıklama oranı 
%63 olarak çıkmıştır.

Oluşan 4 faktör, sahip olduğumuz soru 
gruplarının ifadelerini içerdiğinden soru 
gruplarının kendi isimleriyle isimlendirdik. 
Başka bir deyişle soru gruplarını değişken 
haline girmiş olduk. Artık bundan sonraki 
çalışmamız oluşturduğumuz bu  değişkenle-
ri kullanarak Örgüt kültürünün, Kurum viz-
yonunun ve Lider özelliğinin, Kuruma bağ-
lılığını etkileyip etkilemediğini incelemek 
olacaktır. Ayrıca daha sonra katılımcıların 
demografik özelliklerinin de bu 4 unsuru et-
kileyip etkilemediği incelenecektir.

Güvenilirlik analizinde; Cronbach’s Alpha 
katsayısı, iç tutarlılık güvenilirliği testleri-
nin en popüleridir. Bir ölçeğin alpha katsa-
yısı 0.7 den büyük ise, o ölçeğin güvenilir 
olduğu söylenebilir. Yukarıdaki tabloya 
baktığımızda, çalışmamızda her bir ölçek 
grubu için ayrı olarak güvenilirlik analizi 
yapılmıştır. Her bir doru grubunun alpha 
katsayısı 0.7 den büyük çıkmıştır, bu neden-
le ölçeğimizin güvenilir olduğu söylenebi-
lir.

Fakat şirket vizyonu soru grubunda ilk ifade 
olan “ şirketin vizyonu üst yönetim tarafın-
dan belirlenmelidir” ifadesi ölçeğin güve-
nilirliğini düşürdüğü için analizden çıkarıl-
mıştır.

4.4. Faktör Analizi

Faktör analizi, başlıca amacı aralarında iliş-
ki bulunduğu düşünülen çok sayıdaki değiş-
ken arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve 
yorumlanmasını kolaylaştırmak için daha 
az sayıdaki temel boyuta indirgemek veya 
özetlemek olan bir grup çok değişkenli ana-
liz tekniğine verilen genel bir isimdir. Diğer 
bir ifade ile faktör analizi, aralarında ilişki 
bulunan çok sayıda değişkenden oluşan bir 
veri setine ait temel faktörlerin (ilişkinin 
yapısının) ortaya çıkarılarak araştırmacı ta-
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VİZYON
Vizyonun paylaşılması çalışanın sorumluluğunun farkına 
.varmasını sağlar ,811

Şirket hedefleri belirlenirken çalışan görüşlerinin alınması ,807
örgüt bağlılığını artırır
Şirket hedeflerinin paylaşılması çalışanı motive eder. ,695
    Faktörün varyansı açıklama oranı %21,16 %16,10 %13,48 %15,55

regresyon analizi yapıldı.

Regresyon analizi, bağımlı değişken ile bir 
veya daha fazla bağımsız değişken arasın-
daki ilişkiyi incelemek amacıyla kullanılan 
analiz yöntemidir. Regresyon analizi ile 
bağımlı değişken (çalışmamızda Kuruma 

4.5. Örgüt Kültürü, Vizyon Ve Liderlik 
Değişkenlerinin, Kuruma Bağlılığa Etki-
si

Örgüt kültürü, Vizyon ve Liderlik 
değişkenlerinin, kuruma bağlılığa etkisini 
incelemek amacıyla çoklu doğrusal 

Tablo 12. Oluşan Faktörleri Oluşturan İfadelere Ait Faktör Yükleri

Faktör 
1

Faktör 
2

Faktör 
3

Faktör 
4

ŞİRKETE BAĞLILIK
Bu şirkette kendimi ailenin bir parçası gibi hissediyorum. ,867
Eğer şirketten ayrılırsam yaşamım büyük ölçüde bozulur. ,884
Bu şirkete duygusal olarak bağlıyım. ,818
Bu şirkete ait olduğuma dair güçlü bir his duyuyorum. ,784
İstememe rağmen şirketten hemen ayrılmak bana zor geliyor. ,777

Şirketin hedefleri beni de hedeflerime ulaştıracaktır. ,766
Kariyerimin geri kalanını bu şirkette devam ettirmek isterim. ,763
Şirketin problemlerini sanki kendi problemimmiş gibi 
hissederim. ,683

 LİDER ÖZELLİKLERİ
İletişimi iyi bir lider çalışan bağlılığını artırır ,847
Bilgili bir lider benim örgüte bağlılığımı artırır ,782
Liderin davranış biçimi çalışan motivasyonu üzerinde etkilidir ,727
İyi bir lider risk alabilmeli ,642
Lidere duyulan saygı işlerin daha kolay ve eksiksiz yapılmasını 
sağlar ,612

   ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
İşletme kültürü çeşitli çatışmaları giderir. ,786
Geleneksel şirket kültüründe örgüte bağlılık daha fazladır. ,762
İşletme içi haberleşme örgüt bağlılığını artırır. ,719
İşletme kültürü örgüte bağlılığı artırır. ,675
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da, Bağımlı değişkenimiz Kuruma Bağlılık, 
Bağımsız değişkenlerimiz ise Örgüt Kültü-
rü, Vizyon, Liderlik olmak üzere bir model 
oluşturduk. Oluşan bu modelde p=0.008 
<0.05 olduğu için modelin anlamlı bir mo-
del olduğu söylenebilir. Modelin varyansı 
açıklama oranı %67 olarak çıkmıştır. Bu 
oran kabul edilebilir bir orandır.

bağlılık) ve bağımsız değişken (çalışma-
mızda Örgüt Kültürü, Vizyon, Liderlik) ara-
sında ilişki var mı? Eğer varsa bu ilişkinin 
gücü nedir? Değişkenler arasında ne tür bir 
ilişki vardır? gibi sorulara cevap aranmaya 
çalışılır.

Yapılan çoklu regresyon analizi sonucun-

Tablo 13. Regresyon Analizi, Değişkenlerin Etkinlik Düzeyleri

 Model 
katsayıları

Standartlaştırılmış 
katsayılar t p

Sabit ,000 ,000 1,000

Orgut  Kültürü ,107 ,107 1,301 ,195

Vizyon ,094 ,094 1,064 ,446

Lider 
Özellikleri ,502 ,502 2,372 ,019

4.6. Demografik Özelliklerin Kurumsal 
Bağlılığa Etkinliğinin İncelenmesi

Demografik özelliklerin Kurumsal Bağlılı-
ğa etkinliğini incelerken, demografik özel-
liğin sahip olduğu kategori sayısına göre t 
testi veya varyans analizi yapılmıştır. Eğer 
kategori sayısı 2 ise t testi, 2 den fazla ise 
varyans analizi yapılmıştır. Bu analizleri 
yapmamızın nedeni, demografik özellikle-
rin sahip olduğu kategorilerin, kuruma bağ-
lılık bazında ortalamalarını karşılaştırmak-
tır. Eğer ortalamalar arasında anlamlı bir 
farklılık var ise demografik özellik kuruma 
bağlılığa etki etmektedir. Eğer anlamlı bir 
farklılık yok ise kuruma bağlılığa etki etme-
mektedir.

Yukarıdaki Regresyon analizi sonucuna 
baktığımızda, ilk sütun olan model katsayı-
ları sütunu, modeli yazarken kullanılan de-
ğişken katsayılarıdır. Ancak değişkenlerin 
etkinlik düzeylerini gösteren değerler stan-
dartlaştırılmış katsayılardır. Genelde her iki 
değer aynı olmakla beraber farklı uygula-
malarda farklılık gösterebilmektedir.

Hangi değişkenlerin istatistiksel bakımdan 
anlamlı olarak kuruma bağlılığı etkiledi-
ğini belirlerken, p değerleri dikkate alınır. 
p<0.05 koşulunu sağlayan değişkenlerin et-
kili olduğu söylenir. Buna göre Örgüt kültü-
rü ve Vizyon değişkenleri kuruma bağlılığı 
etkilemezken, liderin sahip olduğu özellik-
ler, kuruma bağlılığı anlamlı olarak etkile-
diği sonucu ortaya çıkmıştır.
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Tablo 15. Cinsiyetin Kuruma Bağlılığa Etkisi

 Cinsiyet N Ortalama t p

Kadın 69 1,5670

Erkek 82 1,3850 1,252 0,212

Total 151 1,4760

Çalışanların yaşının, Kuruma bağlılığa 
etkinliğini test ettiğimizde, p=0.048<0.05 
olduğundan dolayı, Yaş değişkeni Kuruma 
bağlılığa etki etmektedir. Yaş kategorilerinin 

sahip olduğu ortalamalara baktığımızda; 
Yaş büyüdükçe, ortalamalar yükselmekte-
dir diğer bir deyişle Yaş büyüdükçe Kuruma 
bağlılık artmaktadır.

Tablo 16. Medeni Durumun Kuruma Bağlılığa Etkisi

  Medeni durum N Ortalama t p

Evli 99 1,5177

Bekar 52 1,3750 1,252 0,212

Total 151 1,4463

lunmadığından, Cinsiyetin Kuruma bağlılı-
ğa anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna 
varılır.

Cinsiyetin, Kuruma bağlılığa etkisinin olup 
olmadığına baktığımızda, p=0.121>0.05 
olduğundan; Kadın ve Erkeklerin Ortalama 
değerleri arasında anlamlı bir farklılık bu-

Tablo 14. Yaş Değişkeninin Kuruma Bağlılığa Etkisi

       Yaş N Ortalama F p

20-30  yaş 69 1,3768   

30-40  yaş 57 1,4539 1.691 0.048

40  yaş ve üstü 25 1,7550   

Total 151 1,4685   
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Medeni durumun, kuruma bağlılığa etkisini 
incelediğimizde; p=0.212>0.05 olduğundan 
dolayı Evli olanların ortalama değeri ile 
Bekâr olanların ortalama değerleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Dolayı-
sıyla Medeni durumun, Kuruma bağlılığa 
bir etkisinin olmadığı sonucu ortaya çık-
mıştır.

Tablo 17. Kurumda Çalışılan Poziyonun Kuruma Bağlılığa Etkisi

Pozisyon N Ortalama t p

Yönetici 26 2,0962

Çalışan 125 1,3380 4,171 0,000

Total 151 1,7171

Kurumda çalışılan pozisyonun, Kuruma 
etkisinin olup olmadığına bakıldığında; 
p=0.000<0.05 olduğundan dolayı, Yöneti-
cilerin ortalama değeri ile çalışanların or-
talama değerleri arasında anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Bundan dolayı Kurumda ça-
lışılan pozisyonun Kuruma bağlılığa etkisi 

olduğu söylenebilir. Ortalama değerlere ba-
kıldığında Yöneticilerin kuruma bağlılık or-
talaması çalışanlara göre daha yüksek çık-
mıştır. Buna göre Kurumda çalışılan pozis-
yon yükseldikçe, Kuruma bağlılığı arttırdığı 
sonucuna varılır.

Tablo 18. Kurumda Çalışılan Sürenin, Kuruma Bağlılığa Etkisi

Kurumda 
çalışma süresi N Ortalama F p

1-4 yıl 80 1,4000

4-7 yıl 51 1,5196 1,582 0,046

7 yıl ve üstü 20 1,6125

Total 151 1,4685

Buna göre Kurumda çalışılan süre, Kuruma 
bağlılığa etki etmektedir. Ortalama değer-
lerine bakıldığında, Kurumda çalışılan süre 
arttıkça, yani Kıdem arttıkça, kuruma bağ-
lılık artmaktadır.

Kurumda çalışılan sürenin, yani Kıdemin, 
Kuruma bağlılığa etkisini incelediğimizde; 
p=0.046<0.05 olduğundan çalışma süreleri 
kategorilerinin ortalamaları arasında an-
lamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 19. Toplam tecrübenin, Kuruma bağlılığa etkisi

Toplam Çalışma Süresi N Ortalama F p

1-4 yıl 59 1,4364

4-7 yıl 32 1,1563

7-15 yıl 40 1,5813 2,807 0,042

15 yıl ve üstü 20 1,8375

Total 151 1,4685

Çalışanların sahip oldukları Toplam 
çalışma süresinin, kuruma bağlılığa 
etkisini incelediğimizde, p=0,042<0,05 
olduğundan Çalışma sürelerinin bağlılık 
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre Toplam 

çalışma süresi, Kuruma bağlılığa etki et-Kuruma bağlılığa etki et-
mektedir. Ortalama değerlere bakıldığında 
çalışılan süre arttıkça ortalamalarda art-
maktadır. Buna göre toplam çalışma süresi 
arttıkça Kuruma bağlılık artmaktadır.

4.7. Lider Özelliklerinin İncelenmesi

rizmatik”, %16,6 ‘sı “Katılımcı” , % 6,6 si 
ise yöneticisinin “Etkileşimci” olduğunu 
belirtmiştir.

Yöneticiniz hangi lider tipine uygundur” 
sorusuna verilen cevaplara bakıldığında; 
katılımcıların %55 i yöneticisinin “Otori-
ter” olduğunu belirtirken, %21,2 si “Ka-

 N % Toplamsal %
Karizmatik 32 21,2 21,2

Otoriter 83 55,0 76,2
Etkilesimci 10 6,6 82,8
Katılımcı 25 16,6 99,3

Dönüsümcü 1 ,7 100,0
Total 151 100,0

Tablo 20. Lider Özellikleri
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Grafik 7. Lider tiplerinin kuruma bağlılığa etkisi

Uygulamada ilk olarak Katılımcıların De-
mografik özellikleri incelenmiştir. 

Araştırmaya Katılan çalışanların cinsiyet 
dağılımına bakıldığında %45,7 si Kadın, 
%54,3 ü ise Erkek olarak gerçekleşmiştir.

Çalışanların Medeni hal frekans dağılımına 
bakıldığında ise, katılımcıların %65,6 sı 
Evli iken, Bekâr olanların oranı ise %34,4 
olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların gruplanmış yaş dağılımına 
bakıldığında, %45,7 gibi büyük çoğunlu-
ğu 20-30 yaş arası iken %37,7 si 30-40 yaş 
arası ve %16,6 sı ise 40 yaş ve üstü olarak 
gerçekleşmiştir.

Eğitim düzeyleri incelendiğinde; %53,6 
oran ile Üniversite mezunlarının çoğunluk-
ta olduğu görülebilir. Üniversite mezunları-
nı %38,4 ile Yüksek lisans ve üzeri eğitim 
seviyesi takip ederken, Lise, İlkokul ve İl-
köğretim eğitim seviyelerinin oranı oldukça 
düşük çıkmıştır.

Grafiğe bakıldığında her ne kadar bütün li-
derlik tiplerinde kuruma bağlılık çok yüksek 
seviyede olmasa da, aralarında kıyaslamak 
gerekirse, Liderin etkileşimci olması diğer 
lider tiplerine göre, çalışanın kuruma bağ-
lılığı yüksek çıkmıştır. Etkileşimci olmasını 
takiben liderin katılımcı olması da Kuruma 
bağlılığa katkı yapmaktadır. Liderin Otori-
ter olması ise Lider tipleri arasında kuruma 
bağlılığı en az sağlayan etkendir.

SONUÇ

Liderlik ve liderlik tipinin, Kurumun kültü-
rünün ve Kurumun vizyonun; çalışanların 
kuruma bağlılığına olan etkisini incelemek 
amacıyla yapılan ankette, sosyo-demografik 
özelliklerin yer aldığı soruların yanı sıra 4 
bölümde toplam 35 ifade sorulmuştur. Daha 
sonra SPSS ortamında oluşturulan datalar 
gerekli kodlamalar yapılarak düzenlenmiş-
tir. 
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doğrusal regresyon analizi sonucunda Örgüt 
kültürü ve Kurumun vizyonunun, Kuruma 
bağlılığı etkilemediği ortaya çıkmıştır. 
Liderlik özelliklerinin ise Kuruma bağlılığı 
etkilediği, bu etkileşimin pozitif yönde ama 
düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.

Daha sonra ise, çalışanların demografik 
özelliklerinin, kuruma bağlılığa etkili olup 
olmadığı incelenmiştir. Yapılan analiz so-
nucunda; Cinsiyet ve Medeni Durumun, 
kuruma bağlılığı etkilemediği sonucuna va-
rılmıştır.

Çalışanlarının yaşlarının arttıkça, Kuruma 
bağlılığın da arttığı saptanmıştır. Bunun 
sebebi yaş arttıkça kişinin olgunlaşması 
ve iş yerlerinde çok deneyim kazanmış 
olmaları olabilir.

Çalışanların kurumda çalıştıkları sürenin, 
kuruma bağlılığı etkilediği ortaya çıkmıştır. 
Buna göre kurumda çalışılan süre arttıkça, 
kuruma bağlılığın arttığı saptanmıştır. Örgüt 
içerisinde geçen zamana dayalı olarak 
statü yükselişi neticesinde memnuniyet 
düzeyinin artmasının bağlılık ile kıdem 
arasında pozitif yönde bir ilişki oluşturduğu 
söylenebilir.

Aynı şekilde Çalışanın, iş hayatındaki top-
lam tecrübesinin de, kuruma bağlılığını art-
tırdığı ortaya çıkmıştır.

Çalışanların kurumdaki pozisyonları, 
Kuruma bağlılığı etkilerken, yöneticilerin 
çalışan kademesine göre kurumuna 
daha bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Yani 
kurumdaki konum yükseldikçe, Bağlılıkta 
artmaktadır.

Katılımcıların kurumda çalıştıkları pozis-
yonun frekans dağılımı incelendiğinde; Ça-
lışan kesim %82,8 oranında iken, yönetici 
kademesinde olanların oranı ise %26 olarak 
gerçekleşmiştir.

Kurumda Çalışılan süreye yani kıdeme ba-
kıldığında, 1-4 yıl arasında çalışma süresine 
sahip olanların oranı %53 ile büyük çoğun-
luğa sahipken, 4-7 yıl arası çalışma süresine 
sahip olanların oranı ise %33,8 olarak ger-
çekleşmiştir. Son olarak kurumda 7 yıl ve 
daha fazla çalışanların oranı ise %13,2 dir.

Çalışanların, iş hayatı boyunca çalıştıkları 
süreler incelendiğinde, 1-4 yıl arasında 
toplam çalışma süresine sahip olanların  
oranı %39,1 , 4-7 yıl arasında çalışma 
süresine sahip olanların oranı da %21,2 
olarak gerçekleşmiştir. 7-15 yıl çalışma 
süresi tecrübesine sahip olanlar %26,5 
orana sahip iken son olarak 15 yıl ve daha 
fazla iş hayatında olanların oranı ise %13,2 
olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların Demografik özellikleri ince-
lendikten sonra Güvenilirlik analizi yapı-
larak ifadelere verilen cevapların tutarlılığı 
test edilmiş ve güvenilirliği azaltan ifadeler 
analizde çıkarılmıştır. Sonraki aşamada ise 
faktör analizi yapılarak ifadeler ortak özel-
liklerine belirli değişken altında toplanmış-
tır. Oluşan bu değişkenler; Örgüt Kültürü, 
Kurumun Vizyonu, Lider Özellikleri ve Ku-
ruma Bağlılıktır.

Örgüt kültürü, Kurumun vizyonu ve Liderlik 
özelliklerinin, Kuruma bağlılığa olan 
etkilerini incelemek amacıyla yapılan çoklu 
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8. Örgüt kültürü hakkında yöneltilen aşağıdaki soruları size uygunluğuna göre yanıtlayınız.
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İşletmenin kendi bünyesinden olan bir lider örgüt bağlılığını artırır.

İşletme içi haberleşme örgüt bağlılığını artırır.

İşletme kültürü çeşitli çatışmaları giderir.

Geleneksel şirket kültüründe örgüte bağlılık daha fazladır.

İşletme kültürü örgüte bağlılığı artırır.

4. Eğitim Durumunuz    
(  ) İlkokul     (  ) İlköğretim   (  ) Lise

(  ) Üniversite  (  ) Yüksek Lisans ve üzeri

5. Kaç yıldır bu işletmede çalışmaktasınız?

(  ) 1 yıldan az     (  ) 1-5 yıl      (  ) 6-10

(  ) 11-15    (  ) 16-20   (  ) 20 yıldan fazla

6. Toplam iş tecrübeniz kaç yıldır?

(  ) 1 yıldan az     (  ) 1-5 yıl      (  ) 6-10

(  ) 11-15    (  ) 16-20   (  ) 20 yıldan fazla

7. Şirketteki konumunuz nedir?

(  ) Yönetici                (  ) Çalışan

EK – A -  KULLANILAN ANKET 

Demografik Bilgiler 

1. Cinsiyetiniz

(    ) Kadın (  ) Erkek

2. Yaşınız

(    ) 18-25      (   ) 26-33        (  ) 34-41

(  ) 42-50  (  ) 51 ve üzeri

3. Medeni Haliniz

(    ) Evli  (   ) Bekar
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9. Vizyon ve misyon kavramları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
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Şirketin vizyonu üst yönetim tarafından belirlenmelidir.

Şirket hedefleri belirlenirken çalışan görüşlerinin alınması örgüt 
bağlılığını artırır.
Vizyonun paylaşılması çalışanın sorumluluğunun farkına varmasını 
sağlar.

Şirket hedeflerinin paylaşılması çalışanı motive eder.

10. Şirket çalışanı iseniz lider özellikleri ile ilgili aşağıdaki soruları uygun biçimde yanıtlayınız.
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Bilgili bir lider benim örgüte bağlılığımı artırır.

Lidere duyulan saygı işlerin daha kolay ve eksiksiz yapılmasını 
sağlar.

İyi bir lider risk alabilmeli.

İletişimi iyi bir lider çalışan bağlılığını artırır.

Liderin davranış biçimi çalışan motivasyonu üzerinde etkilidir.
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11. Şirkette yönetici iseniz aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
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Karar alma sürecinde çalışanlarımın fikrini alırım.
Astlarıma üstün görevler veririm.
Ekip ruhu için teşvikler veririm.
En umutsuz durumda bile bir çıkış yolu olduğuna inanırım.
Gelecek hakkında yeni fikirler üretebilir.
Konuştuğum topluluğu etkilerim.
Kurumsal amaçlara ulaşmada gerekirse geleneksel olmayan 
yöntemler uygulayabilirim.
İşletmedeki yöneticilik rolümün anlaşılmasını sağlarım.
Bütün astlarıma eşit mesafede davranırım.
Çalışanlarımın motivasyonunu artıracak kurum içi sosyal 
faliyetlere önem veririm.
Astlarımın hayal ve isteklerini anlamak için çaba gösteririm.
Değişime ve gelişime açık biriyim.
Astlarımın başarılarını tüm personel önünde takdir ederim.
Yetki devrederek astlarımın sorumluluk ve güven duygularını 
pekiştiririm.
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14. Şirketinizin adını duyduğunuzda aklını-
za gelen ilk kelime nedi r?

......................................................................

13. Liderinizin aşağıdaki lider tiplerinden 
hangisine uygun olduğunu düşünüyorsu-
nuz?

(  ) Karizmatik  
(  ) Otoriter 
(  ) Etkileşimci 
(  ) Katılımcı  
(  ) Dönüşümcü

12. Şirket bağlılığı ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
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İstememe rağmen şirketten hemen ayrılmak bana 
zor geliyor.
Eğer şirketten ayrılırsam yaşamım büyük ölçüde 
bozulur.
Bu şirkette kendimi ailenin bir parçası gibi 
hissediyorum.
Bu şirkete duygusal olarak bağlıyım.
Başka bir şirkette daha iyi bir pozisyonda olabilirdim.
Bu şirkete ait olduğuma dair güçlü bir his 
duyuyorum.
Başka bir şirkette çalışsam daha fazla maaş alırdım.
Beni bu şirkete bağlayan tek neden seçeneğimin az 
oluşudur.
Şirketin problemlerini sanki kendi problemimmiş 
gibi hissederim.
Kariyerimin geri kalanını bu şirkette devam 
ettirmek isterim.
Şirketin hedefleri beni de hedeflerime ulaştıracaktır.
Titiz ve özenli çalışmalarım sonucunda 
ödüllendirilirim.
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BASKETBOL HAKEMLERİNİN VERDİKLERİ
KARARLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ

ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ1

Zafer AKTAŞ1, Aylin ZEKİOĞLU2, İlknur YAZICILAR3, Nihal ER4

1Celal Bayar Üniversitesi BESYO,Manisa,Türkiye
2-3-4Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü

Manisa, Türkiye

Özet: Bu çalışmada, basketbol hakemlerinin karar vermelerine etki eden temalar araştırmak amaç-
lanmıştır. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yönteminden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kul-
lanılmıştır.  Çalışmada görüşme yöntemi (yarı yapılandırılmış) kullanılmıştır. Veriler bilgisayar or-
tamında metin şekline dönüştürüleceği için içerik analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda da belirli 
temalar oluşturulmuştur.  Aynı zamanda betimleme analizi de kullanılmıştır. Sonuç olarak hakemler 
karar vermelerine etki eden en önemli faktör olarak seyirci faktörünü algılamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Seyirci, Karar, Algı, Hakem

PERCEIVE ANALYSIS OF CONTRIBUTING
FACTORS TO THE DECISION MAKING PROCESS

OF BASKETBALL REFEREES

Summary: In this study contributing factors to the decision making process of referees are investi-
gated. In this study is used case study sampling of purposal sampling. In this study semi structured 
interview method is used. Content analysis is performed since the collected data will be converted 
to a story. At this time, in this study descriptive analyses method is used. As a result, most important 
contributing factor to the referees’ decision making process is the spectators.

Keywords: Basketball, Spectator, Decision, Perceive, Referee 

1  2008 yılında BOLU’da yapılan 11. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresinde Poster Bildiri 
olarak sunulmuştur.  
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kımın kullanacağını sormuştur. Hakemlerin 
yarısı videoyu taraftarın gürültüsü verilerek 
seyretmiş, diğer yarısı sessiz olarak seyret-
miştir. Sonuç olarak seyircinin gürültüsü ile 
videoyu seyreden hakemlerin büyük bir ço-
ğunluğu faulü ev sahibi takımın kullanacağı 
şeklinde kararlarını bildirmişlerdir.

Daha önce yapılan araştırmalar neticesinde 
spor hakemlerinin verdiği kararları etkile-
yen faktörlerden en önemlisi seyirci faktörü 
ve ev sahibi avantajı olarak gözükmektedir. 
Fakat hakemlerin kendileriyle ilgili birey-
sel faktörlerinde verdikleri kararlarda etkili 
olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın 
amacı basketbol hakemlerinin karar verme-
lerine etki eden temaların nitel araştırma 
yöntemleri kullanılarak ortaya çıkarılması-
dır.

2.ÇALIŞMANIN ÖNEMİ(RESEARCH 
SIGNIFICANCE)

Bu çalışmanın amacı basketbol hakemleri-
nin verdikleri kararları etkileyen faktörleri 
nasıl algıladıklarını ortaya koymaktır.

3.YÖNTEM

3.1.Araştırıcının özgeçmişi (Researcher 
of Background)

Araştırmacı Celal Bayar Üniversitesi Beden 
Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Gö-
revlisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dokto-

1.GİRİŞ

Spor hakemliğinde bireysel ve çevresel et-
kenler hakemin performansını etkilemekte-
dir (Weinberg ve Richardson 1990). Özel-
likle basketbol gibi fiziksel temasın ve hızlı 
oyunun çok olduğu branşlarda, hakemler 
daha fazla konsantrasyon, fiziksel ve zi-
hinsel hazırlık ihtiyacı duyarlar. Kazana-
nın saniyeler içerisinde belirlendiği bu tür 
müsabakalarda görev yapan hakemlerin 
sorumlulukları daha da artmaktadır. Böyle 
önemli bir görevi yapmak özel bir hazırlık 
ve odaklanma gerektirecektir. Maç sonuç-
ları hakkında yapılan istatistiksel değerlen-
dirme de ev sahibi takımların deplasman 
takımlarından daha çok maç kazandıkları 
ortaya konmuştur.(Nevil ve ark.1996).Bir 
çok araştırma ev sahibi avantajının olup ol-
madığını, seyircilerin maçın sonucuna ne 
kadar etki ettiğini araştırmıştır. Araştırma-
lar sonucunda hakemlerin verdiği kararların 
maçın sonucuna etki ettiği sporlarda (futbol, 
basketbol, boks gibi) seyirci faktöründen ve 
ev sahibi avantajından bahsedilmektedir. 
Nevill ve Holder (1999) 13.866 basketbol 
maçını incelemişler ve %64.4 ev sahibi takı-
mın maçları kazandıklarını ortaya koymuş-
lardır. Bir başka çalışmada ise Courneya ve 
Carron (1992) ev sahibi avantajını yaratan 
faktörleri seyirci faktörü, samimiyet faktö-
rü, yolculuk faktörü ve kural faktörü olarak 
belirtmiştir. Nevill ve arkadaşları (2002) 
yaptıkları araştırmada bir grup hakeme vi-
deoda bir futbol maçı seyrettirmiştir. Tam 
bir fiziksel müdahale olduğunda videoyu 
durdurmuştur. Hakemlere müdahalenin faul 
olup olmadığını, eğer faulse, faulü hangi ta-
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tekniklerinden olan görüşme yöntemiyle 
ortalama 45 dk. olmak kaydıyla katılımcıla-
rın bilgilerine başvurulmuştur. Görüşmeler 
Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmiş-
tir. Hakemlere açık uçlu anket şeklindeki 
görüşme formu önceden verilmiş ve yazılı 
olarak geri alınmıştır. Daha sonra da 45’er 
dakikalık görüşmelerde tekrar aynı sorular 
sorularak ve sondalar kullanılarak daha de-
taylı bilgi toplanmıştır. Görüşme esnasında 
notlar tutulmuş ve bunlar analiz sırasında 
değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin anali-
zi için içerik analizi kullanılmıştır. Toplanan 
verileri açıklayabilecek kavram ve ilişkilere 
ulaşılmaya çalışılmıştır. İçerik Analizi süre-
cinde kodlamalar yapılmış ve bu kodlama-
ların sonucunda temalar oluşturulmuş daha 
sonra bu temalar ana başlıklar altında top-
lanmıştır. Bu temalar oluşturulduktan sonra,  
araştırma sonuçlarının doğruluğunu teyit 
etmek için bu konuda uzman birine danışıl-
mıştır ve ulaşılan sonuçların teyit edildiği-
ni görmekteyiz. Aynı zamanda elde edilen 
sonuçlar deneklere de okutulup, doğruluğu 
hakkında teyit alınmıştır. 

4. SONUÇLAR  (RESULTS)  

1-Seyirci Faktörü: Basketbol hakemleri yö-
nettikleri maçlarda seyircinin az ya da çok 
olmasından ve tutum ve davranışlarından 
olumlu ve olumsuz olarak etkilendiklerini 
belirtmişlerdir. Örneğin; ‘Seyirci önemli bir 
faktör, ben seyircinin az olduğu maçlarda 
fazla konsantre olamıyorum. Seyircinin çok 

ra Öğrencisidir. Yirmi yıl, bu yirmi yılın se-
kiz senesi oyunculuk, on iki senesi de antre-
nörlük olmak üzere basketbolla uğraşmıştır.

3.2. Görüşmecilerin Özgeçmişleri

( Background of Interviewees)

Türkiye Basketbol Federasyonuna bağlı C 
Klasman basketbol hakemleridir. Denek-
lerin seçiminde kolay ulaşılabilirliğinden 
Manisa bölgesinden üç hakem seçilmiştir. 
Hakemlerin yaş ortalaması 24 civarındadır. 
Hakemlerin açık kimliği verilmemiştir. Ha-
kemlerin üçü de erkek hakemdir. Hakemle-
rin her üçü de gönüllü katılımcıdır ve gö-
nüllü katıldıklarına dair bir belge imzalatıl-
mıştır.

3.3. Veri Toplama ve Analizi(Collecting 
Data and Analysis) 

Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemin-
den kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 
kullanılmıştır. Bu çalışmamızda basketbol 
hakemlerinin verdiği kararlara etki eden 
faktörlerin belirlenmesi ve ortaya çıkarıl-
ması için amaçlı örnekleme yöntemi kulla-
nılmıştır. Çalışmamıza hız ve pratiklik ka-
zandırmak içinde kolay ulaşılabilir durum 
örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada gö-
rüşme yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılan-
dırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Gö-
rüşme formu, araştırmacının yapmış olduğu 
literatür araştırması sonucu ve üst düzey 
bir basketbol hakeminin görüşleri alınarak 
düzenlenmiştir. Görüşmeler için önceden 
randevu alınıp gün ve saat belirtilmiştir. Be-
lirli saatlerde ve zamanlarda nitel araştırma 
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da bizim doğru yerde durmamamızdan ve 
koşmamamızdan kaynaklanıyor.’

4-Motivasyon: Basketbol hakemleri maçı 
yönetirken gerekli motivasyonun önemin-
den bahsetmişlerdir. Örneğin; ‘ Kitapta ya-
zan kurallar açık ve nettir. Sadece uygulama 
farkı vardır. Bu da maça olan konsantras-
yonumuz ve motivasyonumuzdan kaynak-
lanır. Baskı altındayken kuralları uygulaya-
mamak ve kurallara bağlı kalamamak mo-
tivasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır.’ 
Örneğin; ‘Tam olarak anlaşılamayan bir 
karar vermemin nedenin kendim için tam 
olarak konsantre olamamaktan kaynaklan-
dığını düşünmekteyim.’

5-Önyargı: Basketbol hakemleri verdikleri 
kararlara daha önceki deneyimlerinin etki 
ettiğini belirtmişlerdir. Örneğin; ‘Bence ha-
kem önyargısı vardır. Örneğin bazı antrenör 
ve oyuncuların nasıl davranışlar sergilediği 
hakemler tarafından bilinmektedir. Bu da 
meydana gelen olaylarda o kişilere karşı ön-
yargılı davranmamıza neden oluyor. Fakat 
hakem yanlılığı yoktur.Bizim verdiğimiz 
tüm kararlar her iki takım içinde geçerlidir.’

6-Çevresel Faktörler: Basketbol hakemleri 
çevresel faktörlerinde kendileri için önemli 
olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin; ‘Yapa-
cağımız seyahat, gideceğimiz ilin uzaklığı, 
maçı yöneteceğimiz salonun fiziki durumu 
gibi etmenler bizimde maça olan motivas-
yonumuzu ister istemez etkilemekte dolayı-
sıyla maçı da etkilemektedir. Örneğin çok 
soğuk bir salonla, sıcak bir salonda maç yö-
netmek arasında çok fark vardır.’

olduğu maçlar da daha iyi konsantre oluyo-
rum ve oyunu daha iyi yaşıyorum’ Örne-
ğin; ‘Seyircinin az ya da çok olması maça 
olan motivasyonu arttırır ya da azaltabilir. 
Oyuna olan motivasyonumuzla da verdiği-
miz kararlar paralellik göstermektedir. Üst 
üste bir takımın aleyhine karar verdiğimiz-
de tepkilerin artarak daha da sertleşeceğini 
biliyoruz. Bu da insanı ister istemez tedirgin 
etmektedir.’

2-Deneyim: Basketbol hakemleri tecrübe 
kazandıkça, deneyimlerini arttırdıkça daha 
doğru kararlar verdiklerini belirtmektedir-
ler. Örneğin; ‘Bazen faul olmadan faul ola-
cağını zannederek faul çalarız. Burada tec-
rübe kazanarak zamanla doğruları yapmaya 
başlarız. Örneğin; ‘Tecrübe sahibi olan ha-
kemler daha iyi hakem olarak nitelendirile-
bilir.’ Örneğin; ‘Taraftarı ve rahatsızlık ve-
ren oyuncuları yok saymak ya da aldırma-
mak öğrenilebilir bir beceridir ve tecrübeyle 
doğru orantılıdır.’

3-Kural Bilgisizliği: Basketbol hakem-
leri verdikleri kararlarda kural bilgisinin 
önemini özelliklede doğru zamanda doğru 
pozisyonda olmak gerektiğini vurgulamış-
lardır. Örneğin; ‘Maçı yönetirken faul olup 
olmadığına karar vermekte zorlandığım za-
manlar oldu. Bu durum hakemliğe yeni baş-
ladığımda mekaniği tam olarak uygulaya-
madığım zamanlardaydı. Sebebi ise doğru 
zamanda doğru yerde olmamaktı.’ Örneğin; 
‘Oyun sırasında karmaşık durumlar olabili-
yor. Bu da bizim farklı bir karar vermemize 
neden olabiliyor. Herkesin gördüğü ama bi-
zim göremediğimiz durumlar olabiliyor. Bu 
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zenlenmiştir. Seyirci faktörünün ev sahibi 
takıma avantaj sağladığı istatistiksel araş-
tırma sonucu Nevill ve arkadaşları (1996) 
tarafından ortaya konulmuştur. Nitel veri 
analizi sonucu araştırmada, hakemlerin ver-
dikleri kararları etkilediğini düşündüğü se-
kiz tane temaya ulaşılmıştır. Bu sekiz tema 
birbirleriyle ilişkili konular içermektedirler. 
Böylece bu sekiz tema iki ana başlık yada 
ana tema altında toplanmıştır:

1. Durumsal Faktörler: Seyirci Faktörü ve 
Çevresel Faktörler

2. Bireysel Faktörler: Deneyim, Motivas-
yon, Önyargı, İç Güdüsel Reaksiyon, 
Kural Bilgisizliği, Hakem Mekaniği.

Spor hakemliğinde, bireysel ve çevresel 
faktörler hakemin performansını etkilemek-
tedir.( Weinberg ve Richardson 1990 ) Bu 
çalışmada da hakemlerin verdikleri kararla-
rı etkileyen faktörler için ortaya çıkarılan te-
maların durumsal faktörler ve bireysel fak-
törler olarak iki ana başlık ya da ana tema 
altında toplandığını görüyoruz.

Kendini yeterli bulan hakemler, kendileri ve 
nitelikleri hakkında güven sahibidirler. Bu 
öz güvenle bütün durum ve müsabakanın 
üstesinden gelebilirler (Ekmekçi,2011). Bu 
makalede, Basketbol hakemlerinin tecrübe 
kazandıkça, deneyimlerini arttırdıkça daha 
doğru kararlar verdiklerini belirtmektedir. 
Bunu da, hakemlerin tecrübe kazanmala-
rının öz güvenleriyle bir ilişkisi olduğunu 
söyleyebiliriz.  

Daha önceki çalışmalarda hakemlerin bazı 

7-Hakem Mekaniği: Basketbol hakemleri 
doğru karar vermek için hakem mekaniği-
ni iyi bilmek gerektiğinden bahsetmişlerdir. 
Örneğin; ‘İyi hakemi ve kötü hakemi birbi-
rinden ayırt eden en önemli özellik hakem-
lik mekaniğini bilmesi ve uygulamasıdır. 
Çünkü mekanik hakemlikteki en önemli ko-
nudur.’ Örneğin; ‘Basketbol oyununu bilen, 
koşan, hakemlik mekaniğini bilen ve doğru 
uygulayan ve tecrübe sahibi olan hakemler, 
iyi hakem olarak nitelendirilebilir.’

8-İç Güdüsel Reaksiyon: Basketbol ha-
kemleri verdikleri kararlarda bazen iç gü-
düsel bir reaksiyon sonucu karar verdikle-
rini belirtmişlerdir. Örneğin; ‘Bazen karar 
verirken içgüdüsel reaksiyon gösterip karar 
verebiliyorum. Daha önce basketbol oyna-
dığım ara sıra bu durumla karşılaşırım.’ Ör-
neğin; ‘ Bazen faul olmadan faul olacağını 
zannederek faul çalarım.’

Örneğin; ‘ İçgüdüsel reaksiyon değil de, 
oyunu yaşamakla ilgili bir şey bu. Eğer oyu-
nu yaşarsak oyunun ne şekilde yönlenebile-
ceğini anlıyoruz. Bazen de içgüdüsel olarak 
olacağını ya da gerçekleşeceğini düşündü-
ğümüz olay olmadan düdüğü çalabiliyoruz.’

5.TARTIŞMA (DISCUSSION)

Bu çalışmanın amacı basketbol hakemleri-
nin verdikleri kararları etkileyen faktörleri 
nasıl algıladıklarını ortaya koymaktır. Gö-
rüşme formu, özellikle seyirci faktörünün 
basketbol hakemlerinin verdikleri kararlara 
nasıl etki ettiğini ortaya çıkarmak üzere dü-
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netirken gerekli motivasyonun öneminden 
bahsetmişlerdir.

Çalışmamızda da deneklerimiz 
verdikleri kararlar neticesinde seyircinin 
göstermiş olduğu tepkilerin kendilerini te-
dirgin ettiğini ve belki de doğru kararlar 
vermelerini güçleştirdiğini belirtmişlerdir. 
Denekler, yapacakları seyahatin, gidilecek 
olan ile olan uzaklığın, salonun fiziki şart-
larının (salonun soğuk ya da sıcak olması 
gibi) verdikleri kararları etkileyen birer 
faktör olabileceklerini düşünmektedirler. 
Kuralları doğru yorumlayarak doğru olan 
kararı verme isteği tüm hakemler tarafından 
gerçekleştirilmesi istenilen bir durumdur. 
Bu çalışmada bireysel faktörler ana başlığı 
yada ana teması altındaki temalar deneyim, 
motivasyon, ön yargı, iç güdüsel reaksiyon, 
kural bilgisizliği,  ve hakem mekaniğidir. 
Bu faktörlerin ideal  olan karar vermeye 
olanak sağladığı düşünülmektedir.Eğer bir 
basketbol hakemi bu çalışmada ortaya ko-
nulan sekiz temadan karar vermeden önce 
haberdar olduğu takdirde bu durum bireysel 
faktörlerin ve durumsal faktörlerin etki etti-
ği düşünülen bazı uygunsuz kararlar verme 
olasılığını azaltacaktır.Ancak şu da bir ger-
çektir ki basketbol hakemlerinin verdikleri 
yanlış  kararlar da doğal olarak her insanın 
algılamadaki hata kaynaklı verdikleri yanlış 
kararlar gibidir.( Craven , 1998).Sonuç ola-
rak hakemler karar vermelerine etki eden en 
önemli faktör olarak seyirci faktörünü algı-
lamaktadırlar.Daha önce yapılan çalışma-
larda çalışmamızda ortaya koyduğumuz bu 
faktörün önemini desteklemektedir.Diğer 
algılanan faktörler ise çevresel faktörler ve 

stres kaynakları olduğu ve bunun hakemin 
görünüşüne ve maçı yönetmesine etki etti-
ği ortaya konmuştur. (Anshel and Weinberg 
,1999 ; Kaissidis and Anshel , 1993 ; Kais-
sidis-Rodafinos ve ark., 1997 ; Stewart and 
Ellery , 1998 ; Taylor , 1990 ).Balmer  ve 
arkadaşları ( 2006) yüksek kaygının seyir-
cinin tepkisiyle , seyircinin tepkisinin de tu-
tarsız kararlarla ilgili olduğunu ortaya koy-
muşlardır.Böylece hakem kendisini doğru 
karar vermiş olarak algılasa bile, seyircinin 
gösterdiği tepkiyi sezinlemesi ile kaygı ve 
stres düzeyi yükselecektir.Tutarsız kararlar 
seyircinin tepkisinin artmasının nedenidir. 
(Balmer ve ark., 2006).Nevill ve arkadaşları 
(2002) yaptıkları araştırmada bir grup hake-
me videoda bir futbol maçı seyrettirmiştir.
Tam bir fiziksel müdahale olduğunda vide-
oyu durdurmuştur.Hakemlere  müdahalenin 
faul olup olmadığını, eğer faulse, faulü han-
gi takımın kullanacağını sormuştur.Hakem-
lerin yarısı videoyu taraftarın gürültüsü ve-
rilerek seyretmiş diğer yarısı sessiz olarak 
seyretmiştir.Sonuç olarak seyircinin gürül-
tüsü ile videoyu seyreden hakemlerin büyük 
bir çoğunluğu faulü ev sahibi takımın kul-
lanacağı şeklinde kararlarını bildirmişlerdir.

Eğer bir hakemin hakemlikten haz 
alması azalırsa, uygulamada ve işteki ça-
basında motivasyon eksikliği olacaktır. Ha-
kemler arasında en yaygın olan konu, ha-
kemliği sürdüremeyen kişilerin artık ondan 
zevk/haz almadığıdır. Çünkü üzerlerinde 
şiddetli bir baskı vardır. Performanslarının 
değerlendirilmesi ve takdir edilme eksikliği 
söz konusudur( Ekmekçi,2011). Bu çalış-
mada da, Basketbol hakemlerinin maçı yö-
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bireysel faktörler olarak deneyim, motivas-
yon, ön yargı, iç güdüsel reaksiyon, kural 
bilgisizliği ve hakem mekaniğinidir.Daha 
sonraki yapılacak olan çalışmalarda denek-
lerin A klasman hakemlerden  seçilmesi 
önerilebilir.Bireysel faktörlerden deneyim 
faktörü daha açık ve net olarak ortaya kona-
bilir.Belki de basketbol hakemlerinin  ver-
dikleri kararlara etki ettiğini düşündükleri 
seyirci faktörü A klasman hakemlerin üst 
düzey deneyim ve tecrübe sahibi olmaların-
dan dolayı  verdikleri kararları etkilemedi-
ğinin  ortaya çıkabileceği düşünülmektedir.

Bu yaptığımız çalışma bir ön çalışmadır. 
Daha çok hakemle daha çok sayıda görüşme 
yapılarak basketbol hakemlerinin verdikleri 
kararları etkilediğini düşündükleri faktörle-
ri daha detaylı ortaya koyma şansı yakala-
nabilir.
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gerekir. Çeşitleme, katılımcı teyidi, meslek-
taş teyidi gibi.

Dış güvenirlik; Araştırmayı yapan kişi Sağ-
lık Bilimleri Enstütüsü doktara öğrencisi, 
aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sekokulunda Öğretim Görevlisi olarak ça-
lışmaktadır. Araştırmada veri kaynağı olan 
katılımcılar açık bir biçimde tanımlanmış-
tır. Sadece açık kimlikleri verilmemiştir. 
Elde edilen verilerin analizinde kullanılan 
kavramsal çerçeve ve varsayımlar tanım-
lanmıştır.  Veri toplama ve analiz yöntemle-
ri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

İç Güvenirlikte; Bu çalışmada, görüşme ve 
yazılı dokümanlar yoluyla elde edilen veri-
ler, yorum katmadan okuyucuya sunulmuş-
tur. Araştırma sonuçlarının doğruluğunu te-
yit etmek için bu konuda uzman birine da-
nışılmıştır ve ulaşılan sonuçların teyit edil-
miştir. Aynı zamanda elde edilen sonuçlar 
deneklere de okutulup, doğruluğu hakkında 
teyit edilmiştir.

İç Geçerlik; veri toplama sürecinde, ve-
rilerin analizinde, gerekse yorumlanması 
süreçlerinde tutarlıdır ve bu tutarlılığı nasıl 
sağladığını açıklanmıştır. Bulgular, araştır-
maya katılan bireyler tarafından anlamlı bu-
lunmuştur. Araştırmanın bulgularından yola 
çıkarak yapılan tahminler ve genellemeler-
den elde edilen veriler tutarlıdır.

Dış Geçerlik; araştırma sonuçlarının genel-
lenebilirliğine ilişkindir. Bu araştırmanın 
sonuçları benzer ortamlara ve durumlara 
genellenebilir durumdadır. Bu araştırmanın 
örnekleminin ve ortamının başka örnek-
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ARAŞTIRMANIN GEÇERLİK- GÜVE-
NİLİRLİĞİ

Nitel araştırmada geçerlilik, araştırılan olgu 
veya olay hakkında bütüncül bir resim oluş-
turulabilmesi için araştırmacının elde ettiği 
verileri ve ulaştığı sonuçları teyit etmesine 
yardımcı olacak bazı ek yöntemler alması 
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lemlerle karşılaştırma yapabilecek düzey-
de olması ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 
Bu araştırmanın veri kaynakları tam olarak 
açıklanmıştır. Sosyal ortam tanımlanmıştır. 
Görüşmenin gerçekleşme koşulları, verile-
rin kaydedilmesi, dökümanların analiz de-
taylı bir şekilde anlatılmıştır.
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KUR’AN’IN “BORÇLARIN YAZILMASI” EMRİNİN 
KANUNLARA UYGUN OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ

Osman KABAKÇILI

Milli Eğitim Bakanlığı Emrullah Efendi İ.Ö.O. 

Özet: Bu makalede Kur’an’ın borçların yazılması ile ilgili emrinin kapsamının açık uçlu 
olmasına işaret edilmiştir.  Borçların ve diğer muamelelerin yazılmasının kanunlar çerçevesinde 
olmasının önemi belirtilerek hakların korunmasına vurgu yapılmıştır. Böylece kişilerin aldanma 
ve aldatmalarının önlenmesine katkıda bulunmak istenmiştir. Yasalar çerçevesinde yerine getirilen 
yazma eyleminin bireyler arasında husumetin oluşmasına da engel olacağı vurgulanmıştır. Yazılmaya 
konu olan hususların sadece haklarla sınırlı olmadığı vurgulanarak kalbe doğan ilmî ve manevi 
konuların da yazılmasının önemine değinilmiştir.   Yazmanın sadece var olan hakları korumakla 
kalmayıp tarihe vesika olarak aktarılmasına da işaret edilmiştir. Kayıt dışılığın sakıncaları üzerinde 
durularak, kişiye ve topluma zarar veren kayıt dışı çalışmalardan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kur’an, Ayet, Borç, yazmak,   muamele, aldanmak, 

THE QUR’AN “COMMAND,  DEBTS OF QUR’AN IN 
ACCORDANCE WİTH THE LAWS BE FUCFILLED

Debts of the Qur’an  written in this article are related to the broad scope of the order has been 
pointed. Indicating the importince of being within the frame work of laws. That prescription of debt 
and other treatment emphasis was placed on the protection of rights. Thus, people were asked to 
contribute to the prevention of delusion and deceptions. Corried out with in the framework of laws 
that prevent formation animosity between individuals in the act of writing emphasized written to 
the subject matters of the heart not only restricted to the rights arising from the scientific and moral 
ıssues with emphasis not also mentioned the importance of that prescription. I have to write only 
to protect the rights transferred, but the date has been pointed out as a document. With emphasis on 
the drawbacs of the ınformal, private and ınformal work should be avoided are damaging to society.

Key words: Qur’an, werse, write, treatment, fall for
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almalıdır. Haksi halde birçok sorunla karşı-
laşılması kaçınılmazdır.  Kur’an’ın emir ve 
yasaklarını da çağın standartlarına uygun 
olarak anlamaya gayret edilmelidir. Akif 
bu konuda şöyle demektedir: “Doğrudan 
doğruya Kur’an’dan alacaksın ilhamı asrın 
idrakine söyleteceksin Kur’an’ı”. Çünkü 
Kur’an bir hidayet kaynağıdır. İnsanların 
hakikati bulmalarına ışık tutan bir rehberdir. 
Bu rehber iyi anlaşılamadığında bazı 
yanlışlara düşülmesi de mümkündür.

1- “Yazın” Emrini Kapsayan İki Ayetin 
Meali

“Ey iman edenler! Belli bir vade ile kar-
şılıklı borç alış verişinde bulunduğunuz 
vakit onu yazın. Hem aranızda doğrulu-
ğuyla tanınmış birisi yazsın. Yazı bilen biri, 
Allah’ın, kendisine öğrettiği gibi yazmak-
tan kaçınmasın da yazsın. Bir de hak ken-
di üzerinde olan adam söyleyip yazdırsın 
ve her biri yazarken Rabbi olan Allah’tan 
korksun da haktan bir şey eksiltmesin. 
Şayet borçlu bir beyinsiz veya küçük bir 
çocuk veya söyleyip yazdıramayacak du-yazdıramayacak du-
rumda birisi ise velisi doğrusunu söyleyip 
yazdırsın. Erkeklerinizden hazırda olan iki 
kişiyi şahit de yapın. Şayet iki tane erkek 
hazırda yoksa, o zaman doğruluğuna gü-
vendiğiniz şahitlerden bir erkekle iki kadın 
ki, birisi unutunca, öbürü hatırlatsın, şa-
hitler de çağırıldıklarında kaçınmasınlar; 
siz yazanlar da, az olmuş, çok olmuş, onu 
vadesine kadar yazmaktan usanmayın. 
Bu, Allah katında adalete daha uygun ol-
duğu gibi; hem şahitlik için daha sağlam, 
hem şüpheye düşmemeniz için daha elve-

GİRİŞ

Bu makaleyi yazmamızın amacı Kur’an’da 
geçen “Ey iman edenler! Belli bir vade ile 
karşılıklı borç alış verişinde bulunduğunuz 
vakit onu yazın.” (Bakara, 2/282.) Emrinin 
kapsamını değerlendirerek bu ayetin ışığın-
da hayatını düzenlemek isteyenlerin aldan-
ma ve aldatmalardan korunmasına katkı sağ-
lamak ve yapılan muamelelerde kanunların 
dikkate alınmasının önemine işaret etmek-
tir. Çünkü bu ayeti iyi anlamadan sıradan 
bir yazma eyleminin hakları koruyacağı 
zannına kapılarak amel etmek aldanmalara 
sebep olmaktadır. Sıradan yazma eyleminin 
bazen hiçbir anlam ifade etmediği ve kişinin 
hakkını tam olarak koruyamadığı anlaşıldı-ı tam olarak koruyamadığı anlaşıldı- koruyamadığı anlaşıldı-
ğında bazen iş işten geçmiş olmaktadır. Bu 
sebeple Müslümanların bu konuya dikkatle-
ri önceden çekilerek belirli bir bilinç uyan-
dırmak hedeflenmektedir.

Burada amacımız herhangi bir kâğıda yaz-ğıda yaz-yaz-
ma eyleminin tamamen geçersiz olduğunu 
ifade etmek değil, ancak nerede, neyin, na-
sıl yazılacağının farkında olunması gerekti-
ğini vurgulamaktır. Bazı olaylar için sıradan 
yazmak yeterli olurken bazıları için bu ye-
terli olmamaktadır. Bilhassa dünyanın dört 
bir yanında Müslümanların yaşadığı günü-
müzde bu durum daha çok açığa çıkmakta-
dır. 

İnsan bulunduğu toplumdan bağımsız 
olarak yaşayamaz. Ancak içinde bulunduğu 
toplumun kurallarına uyarak hayatını 
devam ettirmesi mümkündür. Hatta uluslar 
arası kabul gören evrensel kuralları dikkate 
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dört hususa dikkat çekilmektedir.

a- Adalet

b- Yazma konusunda tembellik gösterme-
mek

c- Şahitlikten kaçınmamak

d- Ayrıntıların ihmal edilmemesi.

Hakların korunmasındaki önlemlere erdem 
açısından bakıldığında güvenme olayı ah-
lak açısından ideal olandır. Bu ayette zım-
nen ahlaki olgunluğa yükselişe işaret edilir. 
Çünkü İslam ahlakı bunu gerektirdiği gibi 
bir Müslüman’dan beklenen de budur. 

Bu ayette zikredilen ilkeler insanların birbi-
rini aldatmalarını önlemeye yönelik olarak 
ortaya konmuştur. İslam’ın insanlardan is-
tediği aldatmamak ve aldanmamaktır.

Bu ayetin içeriği incelendiğinde karşılaşı-
lacak olumsuz sorunların önceden tespit 
edilerek önlem alınması gerektiği hususunda 
uyarı mahiyetinde olduğu görülür.  Yani bir 
yönüyle günümüzdeki koruyucu hekimlik 
gibidir. Hastalık zuhur etmezden önce 
tedbirlerin alınmasını önermektedir. Ancak 
insanlar hastalanmadan önce alınacak 
olan koruyucu tedbirleri genelde ihmal 
etmektedir. Sonuçta da cezasını fazlasıyla 
ödemektedir. 

3- Yazma Emrinin Geçtiği Ayetin Nüzul 
Sebebi

Bu ayetin nüzul sebebine bakıldığında,  
bazı yönlerden aksaklıklar taşıyan, halk 

rişlidir. Meğer ki, aranızda hemen devre-
deceğiniz bir ticaret olsun, o zaman bunu 
yazmamanızda sizin için bir sakınca yok-
tur. Alım satım yaptığınız vakit de yine şa-
hit tutun. Ayrıca ne yazan, ne de şahitlik 
eden bir zarar görmesin. Eğer onlara zarar 
verirseniz, o işte mutlaka size dokunacak 
bir günah olur. Üstelik Allah›tan korkun. 
Allah size ayrıntılarıyla öğretiyor ve Allah 
her şeyi bilir. Şayet siz sefer üzere olur bir 
katip de bulamazsanız, o vakit alınmış bir 
rehin belge yerine geçer. Yok eğer birbiri-Yok eğer birbiri-
nize güveniyorsanız kendisine güvenilen 
adam Rabbi olan Allah›tan korksun da 
üzerindeki emaneti ödesin. Bir de şahitli-
ğinizi inkâr edip gizlemeyin, onu kim inkâr 
ederse mutlaka onun kalbi vebal içindedir. 
Her ne yaparsanız Allah onu bilir.” (Baka-
ra, 2/282, 283)

2- Ayette Öne Çıkan Hususlar 

Bu iki ayet incelendiğinde hakların 
korunması hususunda alınacak önlemlerin 
iki grupta olduğu görülmektedir. 1- Alına-
cak önlemler 2- Önlemleri alırken ve uygu-
larken dikkat edilecek hususlar.

Hakların korunması için alınacak önlemler-
le ilgili dört hususa işaret edilir:

a- Yazmak,

b- Şahit tutmak,

c- Rehin almak

d- Güven  

Önlemlerin alınması ve uygulanmasında da 
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önlenmesine yönelik olduğu açık bir şekilde 
görülmektedir. İnsanların bir birine düşman 
olmalarındaki en önemli husus aralarındaki 
anlaşmazlıklardır. Bu anlaşmazlıkların 
altındaki en önemli sebepte belirsizliklerdir. 
Yani haklarının nerede başlayıp nerede 
bittiğini bilememeleridir. Bu sebeple de 
kendilerini haklı görmeleridir. Tabiatı 
gereği insanların çoğu haksızlığa karşıdır. 
Kötülükleri yaparken dahi kendilerine göre 
kendilerini haklı gösterecek bazı sebep-
lere sığınırlar. İşte bu ayette işaret edilen 
hususlar belirsizlik sebebiyle ortaya çıkacak 
sorunları önlemeye yöneliktir. 

b- Hakların korunması 

Allah insanları yarattığında onlara bazı hak-
lar tanımıştır. İnsanın doğuştan getirdiği 
hakları olduğu gibi kazanılmış hakları da 
vardır. İnsan fıtratı gereği bu haklarını ko-
rumak ister. Ancak haklar korunurken hak-
sızlık da yapılmamalıdır. İşte bu ayet kişinin 
haklarının kaybolmasını önlemek için alın-
ması gereken tedbirlere işaret eder. Ayrıca 
uygulama esnasında kulun kendi hakları ka-
dar başkalarının haklarına da riayet etmesi-
ne ve bu konuda ihmalkârlık ve sahtekârlık 
yapmaması gerektiğine dikkatleri çekmek-
tedir. 

5- Yazı İle Tespitinin Önemi

Bu ayetler zahir olarak bakıldığında borç 
alıp vermenin yazılması ile ilgilidir. Ancak 
evrensel rehber hükmünde olan Kur’an’ın 
bu ayetlerine zamanımızın şartları açısından 
bakarsak çok daha geniş bir alanı içerdiği 
görülür. 

arasında tartışmalara sebep olan selem akdi 
ile ilgili olarak indirildiği görülmektedir. 
Müfessirlerin beyanına göre, İbn Abbas, bu 
ayetin Medine’de uygulanmakta olan ancak 
bir takım mağduriyet ve ihtilaflara yol aça-
bilecek selem akdi hakkında nazil olduğunu 
söylemiştir. (Kurtubî  1964: III, 378; Râzî  
1988:IV,117) Hz. Peygamber, Medine’ye 
hicret ettiği zaman, Medineliler meyveler-
de bir, iki hatta üç yıllığına selem akdi ya-
pıyorlardı. Hz. Peygamber, selem akdiyle 
ilgili problemleri inceledi ve problemleri 
çözmek için selem akdine bazı sınırlamalar 
getirdi. Selemin esaslarını ise şöyle belirle-
di: “Bir şeyde selem yapacak olan kimse 
belirli ölçüde, belirli tartıda ve belirli za-
mana kadar yapsın” (Buharî 1892) Selem 
1, 2,7; Ebû Dâvud, 1988, Buyû’ 55; Müslim 
1972, Müsâkât 128) Böylece Hz Peygam-
ber halk arasında tartışmalara sebep olan 
konuya çözüm önerisini sunmuştur. Halkın 
karşılaştığı probleme uzak durmayarak çö-
züm yönünde tavsiyede bulunmuştur. Bura-
da gözettiği gaye, haksızlıklara sebep olan 
problemin temelini görmesi ve probleme 
sebep olan unsurları tespit edip o noktalar-
da çözüm yolunu önermesidir. Hz peygam-çözüm yolunu önermesidir. Hz peygam-Hz peygam-
berin bu uygulamasını örnek alan çağımız 
alimleri de toplumda yaşanan problemleri 
görmemezlikten gelemez.  Problemlerin 
kaynağını tespit edip dinin maksadı doğrul-
tusunda çözüm önerileri sunmalıdır.

4- Ayetin İndiriliş Gayesi

a-  Husumetin önlenmesi 

Bu ayette vurgulanan konuların husumetin 
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sonra, Kur’an’ın asırlar önce yazılı belge-
nin önemine dikkatleri çektiğini düşündü-
ğümüzde Kur’an’ın evrenselliği karşısında 
bir kez daha hayranlığımızı izhar etmekten 
kaçınamayız.

Yazmanın diğer önemli bir sonucu da ge-
leceğe tarihi vesika olarak aktarılmasıdır. 
Günümüzde tarihte yazılmış olan yazılı bel-
gelerin ne kadar önemli olduğunu açık bir 
şekilde görmekteyiz. Bu sebeple bu ayetim 
emri gereği günlük ve hatıralar dahil yazıl-
maya konu olan her şeyde yazmaya önem 
verilmelidir.

6-  Kayıt Dışı Muamelelerin Sakıncaları

Bu makalede kayıt dışılığı göz ardı etmemiz 
mümkün değildir. Kayıt dışı çalışmalarda 
konumuzla ilgili olarak iki hususa dikkat 
çekmek gerekir. 1- Kayıt dışı faaliyetlerde 
kontrolün kaybolması 2- Hakların zayi ol-
ması.

Kayıt dışı faaliyet gösteren birçok işletme 
vergi gibi yükümlülükleri yerine getirmek 
istemediğinden bu yola başvurur. Ancak 
böyle bir yaklaşım kişinin bindiği dalı kes-
mesine benzer. Kayıt dışı faaliyetler kısa 
vadede kişisel olarak bazı kazançlar getirse 
bile uzun vadede sistemin zarar görmesine, 
dolayısıyla toplu bir çöküşe zemin hazır-
lamaktadır. Araştırmalara göre kayıt dışı 
çalışan firmalar gerekli performansı göste-
rememekte ve sonunda kapanma ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Çünkü bu tür firmalar 
kayıt dışı çalışmaları sebebiyle teşviklerden 
yararlanamamaktadır. (Özlale  2008)  

Bu ayetlere dinin gayesi açısından 
bakıldığında bu önlemlerin malın 
korunmasına yönelik olduğu görülür. Ayetin 
lafzi anlamından çıkarılmasa bile işari ola-
rak şu anlamı çıkarmak yanlış olmaz: Malın 
korunması için imkân varsa yazma ile ispat 
edilecek, yeterli görülmediğinde şahit tutu-
lacak, bu da yeterli değilse kişinin güveni-
lirliği dikkate alınacaktır. 

Öyle durumlar vardır ki hakkın korunması 
için yazmak ve şahit tutmak yeterli değildir. 
Yatırım yapılan kişi veya iş yeri yeterince 
güvenilir olup olmadığı da araştırılmalıdır. 
Çünkü güven vermeyen bir yere yapılan 
maddi veya manevi yatırımdan sonuç alın-
maz. Yapılan yatırımlar heba olur.

“Borçların yazılması” emrini içeren bu aye-
ti borçlanma ve alış-veriş konusunun dışın-
daki diğer konulara teşmil etmek Kur’an’ın 
evrenselliğine uygun düşer. Böyle evrensel 
bir ayetten İslam hukukunun istinbat 
yollarından kıyas metodu uygulanarak ha- metodu uygulanarak ha-
yatın her alanıyla ilgili hükümler çıkarmak, 
insanlığın eğitimine ve gelişimine katkıda 
bulunacaktır. 

Günümüzde insanlar arasındaki ticarî mu-
ameleler nitelik olarak çok çeşitli şekiller 
almakta ve bu muameleler günden güne 
artmaktadır. Aynı zamanda sözleşmeler sa-
dece aynı ülkede yaşayan kişiler arasında 
değil, farklı ülke vatandaşları ve bunların 
ülkeleri arasında cereyan etmektedir. Hem 
ülke içinde hem de ülke dışında yapılan söz-
leşmelerin hemen hepsi yazılı belgelere da-
yandırılmaktadır. Bu gelişmeleri gördükten 
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a- Nikâh akdinin yazılması

Mesela, bu ayette İslam’ın temel 
hedeflerinden olan neslin korunmasına yö-neslin korunmasına yö-
nelik işaret var mıdır? Diye baktığımızda bu 
konuya yönelik işaretleri bulmak mümkün-
dür. Çünkü dünya malının korunması için 
bu kadar önlem alınmasını emreden bir din 
neslin korunması için bu önlemleri acaba 
emretmez mi? Yani nikâh konusunda kla-
sik fıkıh kitaplarına göre iki şahit yeterlidir. 
(Mevsılî 1984: III, 83)

Acaba bu ayetin rehberliği ışığında baktığı-
mızda günümüzde neslin korunması için iki 
şahit yeterli midir? Yoksa zamanın şartları 
gereği kayıtta gerekir mi? Aklıselim ile dü-
şündüğümüzde ve günümüzde bu konuyla 
ilgili yaşanan problemler incelendiğinde 
nikâh akdinde resmi kayıt tutmanın hakların 
korunması açısından ne kadar önemli oldu- ne kadar önemli oldu-
ğu açık bir şekilde anlaşılır.

Burada işaret ettiğimiz konu İslam Huku-
kunun bütünlüğü açısından detaylarıyla in-
celendiğinde farklı sonuçlara ulaşılabilinir. 
Ancak biz bu çalışmamızda bu konuya genel 
ilkeler açısından yaklaşarak, dinin gerçek-
leştirmesini hedeflediği neslin korunması ve 
hakların korunması yönünden zamanın şart-
ları içinde bunların nasıl sağlanacağı çer-
çevesinden bakıyoruz. Reel hayatın içinde 
yaşayan insanların yaşadıkları problemlerin 
temeline işaret ederek, bu konudaki sorun-
ların çözümü için öneriler getirmeye gayret 
ediyoruz. Yani bir yönüyle konuya zaruret 
açısından bakmaktayız. 

Bu ayette alış veriş konusunda bu ka-

Kayıt dışı faaliyetlerin diğer bir zararı da 
çalışanlara dokunmaktadır. Kayıt dışı fa-
aliyet gösteren iş yerleri resmi kayıtlara 
girmemeleri sebebiyle çalışanlarını sigorta 
kapsamına almamaktadır. Bu sebeple çalı-
şan elemanlar sosyal güvenceden yoksun 
olarak çalışmaktadır. Bu şekil işçi istihda-
mı ise sadece bir ferdi değil aileleri etkile-
mektedir. Çünkü sigortasız çalışan işçiler 
kendi sağlık giderlerini karşılayamadıkları 
gibi eş ve çocuklarının da sağlık giderleri-
ni karşılayamamaktadır. Ayrıca sigortasız 
çalışan bu işçiler herhangi bir iş kazasıyla 
karşılaştıklarında çok mağdur durumda kal-
maktadır. Hatta tahkikat neticesinde tazmi-
nat ödemeye mahkûm olan iş sahipleri de 
mağdur olmaktadır. Yukarıda metnini verdi-
ğimiz ayette borçları yazınız denmesindeki 
maksat malın korunması ve tartışmaları ön-
lemek ise, borç vermede ne kadar çok risk 
ve tartışmaya konu sorun varsa fazlası ile bu 
belirttiğimiz konularda da vardır. O halde 
bu konuların tamamı yazınız emri kapsamı-
na dahildir. Çünkü yukarıda işaret ettiğimiz 
sebeplerden kaynaklanan birçok problemin 
kaynağı kayıt dışılıktır. Bu sebeple bu tür 
faaliyetlerde bulunan kimseler Allah’ın bu 
emrine uyarak yazma görevini kanunlar 
çerçevesinde yerine getirmelidir. 

7- Kayıt Altına Alınması Gereken Bazı 
Somut Konu Örnekleri

Muamelelerin yazı ile belgelendirilmesini 
ayetin zahirinden hareket ederek sadece alış 
veriş konusuna tahsis etmeyip diğer konu-
lara da teşmil etmek açısından bazı somut 
konular üzerinde duralım.
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nin farkında olunmadığından üretilmiş olan 
ürünün başkaları tarafından taklit edilerek 
hak kaybına uğranılmasına sebep olduğu 
bilinmektedir. Hâlbuki ayet “eğer yazma- Hâlbuki ayet “eğer yazma-lbuki ayet “eğer yazma-
yı bilmiyorsanız bir bilene yazdırın” diye 
emir buyurur. Yani resmi olarak patent na-
sıl alınacağı bilinmiyorsa bu işi uzmanla-
rına yaptırmak gerekir. Böylece düşünce 
ürünü olan emeğin zayi olması korunmuş 
olur.2 

d- Diplomanın önemi

Burada değinmek istediğim bir konu da 
kişinin ilmi seviyesinin kayıt altına alın-
masıdır. Bu konudaki örnek olaylar ön-
celeri daha çoktu. Günümüzde oldukça 
azalmasına rağmen hala örnekleri vardır. 
Mesela bazı kişiler Kur’an’ı ezberleyerek 
hafız olmakta, ancak bunu tescil ettirmedi-
ği için alanı ile ilgili çalışma yapamamak-
tadır. Bu durum da o kişinin başka işlerle 
uğraşmasına yol açması sebebiyle hafızlık 
gibi büyük bir nimetten yararlanamamakta 
ve alanında ilerlemesi durmaktadır. Bu du-ında ilerlemesi durmaktadır. Bu du-da ilerlemesi durmaktadır. Bu du-
rum büyük bir emeğin kaybolmasına sebep 
vermektedir.  Çünkü bir kişi her ne kadar 
ilmi konular da ilerlese de eğer zamanın 
şartları gereği gerekli diplomayı almadıysa 

2  Bkz 26.06.2004 tarih ve 25504 sayı ile Resmi 
Gazete, 5194 sayılı “Bazı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler 
yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 
24/06/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

dar çok önleme işaret edilmesinin sebebi 
düşünüldüğünde hakların korunmasına ve-hakların korunmasına ve-
rilen önemden kaynaklandığı açık bir şe-
kilde görülür. Hakların korunması da husu-
metin önlenmesine sebep olmaktadır. Eğer 
haklar korunmaz ise husumete sebep olur. 
Bunun sonucunda da toplumsal barış zede-
lenir. Diğer bir ifade ile hakların bu şekil 
korunması toplumsal barışın sağlanmasına 
da katkı sağlamaktadır. 

b- Sportif faaliyetlerin belgelenmesi

Sportif faaliyetler spor federasyonlarının 
ön gördüğü şekilde kayıt altına alınmalıdır. 
Sporla uğraşan sporcular tescil işlemleri-
ni ihmal etmemelidir. Çünkü buradan do-
ğacak bazı haklar söz konusudur. Halbuki 
amatörce yapılan çalışmalar gerekli şartlara 
uygun olarak kayıt altına alınmadığından 
bir kıymet kazanmamaktadır. Sporun bütün 
branşlarında yapılan her türlü çalışma pro-ında yapılan her türlü çalışma pro-da yapılan her türlü çalışma pro-
sedüre uygun olarak yapılmalı ve kayıt altı-
na alınmalıdır. Böyle yapıldığında bunların 
değerinin arttığı görülür.1 

c- Patent almanın gerekliliği

Patent ve marka konusuna da bu ayetin ışı-
ğında bakmak mümkündür. Birçok ürün 
üretilmesine rağmen patent almanın önemi-

1  Bkz. 25 Ocak 2003 tarih ve 25004 sayılı Resmi 
Gazete; Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği 2908 sa-
yılı Dernekler Kanununun 57 nci maddesi ile 3289 
sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesi hü-
kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Birinci örnek olay: Dini tahsili olan bir va-
tandaş otomobil almak için araba pazarına 
gider. Beğendiği bir otomobili almak üzere 
bir satıcı ile anlaşır. Aracı satan kişi  “borç 
verdiğiniz zaman yazınız” ayetinden haber-
dardır. Satışın sonunda otomobili satın alan 
ücretin yarıdan fazlasını mal sahibine tes-
lim eder. Ancak satış işlemleri noterde daha 
sonra yapılmak üzere, aralarında ayetin emri 
gereği bir tutanak tutarlar. Hatta aralarında 
“Allah böyle emrediyor” diyerek ayeti de 
zikrederler.  Daha sonra notere gittiklerinde 
anlaşılır ki otomobil kazaya karışması sebe-
biyle acizlidir. Hatta araç henüz satan kişi-
nin üzerine kayıtlı değildir. Aracı satın alan 
kişi aracı üzerine alana kadar birçok prob-
lemle karşılaşır. Satıcı tamamen sahtekâr 
biri olmadığı için sonunda problem çözülür. 

Bu örnek olay incelendiğinde görülmek-
tedir ki sadece yazmak ve şahit bulundur-
mak ve güvenmek hakları korumaya yeterli 
olmamıştır. Buradaki asıl problem içinde 
yaşanılan devletin öngördüğü kurallara 
uyulmamasıdır. Eğer yasaların öngördüğü 
kurallara uyularak notere gidilseydi. Noter 
huzurunda yapılan bir alış verişte aracın 
problemleri açığa çıkacağı için aldanma 
mümkün olmayacaktı. Böylece hakların ko-ko-
runmasına kanunlar çerçevesinde yapılan 
yazılı akdin katkısı görülecekti. 

İkinci örnek olay: Bu konuya bir de miras 
ile ilgili bir örnek sunalım. Babaları vefat 
eden iki kardeş babalarından miras kalan 
bir araziyi aralarında yarıdan bölerek eşit 
olarak paylaşır. Ancak resmi olarak herhan-
gi bir muamele yapmazlar. Aradan yıllar 

ve bilgisini tescil ettirmediyse doğal olarak 
bazı görevlere atanması mümkün olmamak-
tadır. Yani buradan çıkan sonuç, ilmimizi 
bile zamanın şartlarına göre tescil ettirme-
miz gerekir, haksi halde bu ilimden bazı ko-
nularda yararlanma imkânı olmayabilir. 

e- Akla doğan ilimlerin yazılması

Burada bir konuya daha dikkat çekmek isti-
yorum. Maddi hakların korunması için yaz-
manın önemine yukarıda işaret ettik. Ma-
nevi konularda da aynı hassasiyet gösteril-
melidir.  Kalbe doğan hakikatler zaman ge-
çirilmeden yazılmalıdır. Çünkü onlarda bir 
yönüyle manevi bir hazinedir.  İlmi konular 
da akla gelen düşünceler derhal kayıt 
altına alınmalıdır. Bu benim aklımda durur 
düşüncesi ile yazma ihmal edilmemelidir. 
Çünkü zamanla akıldaki bu düşünce ya 
unutulmakta ya da değişime uğramaktadır. 
Eskiler “ilim bir avdır, onun yakalanması 
kayıt ile mümkündür” der. Hatta ehli keşif 
müritlerin kalplerine doğan varidatları dahi 
yazmalarının vacip olduğunu belirtir ve bu 
ayeti de varidatların yazılmasının vacip ol- vacip ol-
duğuna delil getirir. (İbn Uceybe 1419: I, 
316)

Malın kaybolmaması için yazı ile önlem 
almak önemliyse ilmin kaybolmasını önle-
mek için de kayıt ile önlem almak gerekir. 
Kayıt alınan bilgilerin tarihe aktarılması da 
mümkün olmaktadır.

8- Yazma Emrinin Hukuka Uygun Ola-
rak Yapılmaması Sonucu Yaşanan So-
runlara Birkaç Örnek
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mümkündür. Nice muameleler vardır ki za-
hir yönüyle tam olması sebebiyle yapılması 
uygundur. Ancak feraset ile baktığında bazı 
problemler olduğunu ehil kimseler hisset-
mektedir. O halde bir muamelede güven di-
ğer ispat yöntemlerinin üzerinde bir önem 
kazanmaktadır. Haksi halde mala, cana, 
nesle gelecek bazı zararlar ile karşılaşmak 
mümkündür.

b- Yazma konusunda ihmalkârlık yap-
mamak

Yazma ile ilgili olarak ayette işaret edilen 
önemli bir hususta yazmaya üşenmemek 
ve yazmayı bütün evsafları ile tam yerine 
getirmektir. Bu konu herhangi bir vucu-
biyet ifade etmese bile, sadece Kur’an’da 
geçmesi, Müslümanların bu konuda dik-
katli davranmaları gerektiğine delil olarak 
yeterlidir. Yani bilinçli bir Müslüman bütün 
muamelelerini kurallara uygun olarak tam 
ve eksiksiz yerine getirecektir. İslam ahlakı 
bunu gerektirir. Osmanlı kayıt sicilleri ince-
lendiğinde bunun bazı konularda çok güzel 
örneklerini görmek mümkündür. Bu sebep-
le söz konusu belgeler birçok araştırmaya 
konu olmaktadır. (Akgündüz 1990)

c- Yazma esnasında ayrıntılara dikkat et-
mek

Ayette dikkat çekilen diğer bir husus da 
küçük büyük bütün borçların yazılmasının 
emredilmesidir. Buradan çıkarılacak işare-
te göre “sırlar ayrıntılarda gizlidir” ifadesi 
gereğince yazma eylemi gerçekleştirilirken 

geçer tarlanın bir kısmından yol geçeceği 
için devlet tarafından piyasa fiyatının üze-
rinde bir ücret ile istimlâk edilir. Ancak tarla 
iki kardeşin üzerinde ortak görüldüğü için 
istimlâk bedeli ikisine ortak gelir. Araların-
daki anlaşma gereği hiçbir hakkı olmayan 
kardeş hesabına yatırılan paraya sahip çı-
karak burada benim de hakkım var diyerek, 
kardeşine parayı vermez. 

Bu örnek olay da görüldüğü gibi güven üzere 
yapılmış bir anlaşma daha sonra probleme 
dönüşmüştür. Sadece probleme dönüşmekle 
kalmaz iki kardeşin aralarının açılmasına da 
sebep olur.  Bu örnek olayda da problemin 
temelinde devletin kanunlarına uygun ola-
rak yazışmanın yapılarak senetlerin alınma-ınma-ma-
masından kaynaklandığı açıkça görülür. 

a- Yazı ile kayıt altına almada zamanın 
şartlarına uymak 

Yazmaya konu her ne ise ister mal ile ilgili, 
ister, nesil ile ilgili, ister ilim ile ilgili olsun 
zamanın şartları neyi öngörüyorsa o kurallar 
çerçevesinde yazmak gerekir. Yazmak gere-
kiyorsa yazarak, şahit tutmak gerekiyorsa 
şahit tutarak, güven gerekiyorsa güven ko-
nusunu araştırarak yerine getirilmelidir.

Bu ayet işari anlam açısından değerlendiril-
diğinde şu sonuca ulaşmak mümkündür. Bir 
muamele yapılacağı zaman tescil yönün-
den, şahitler açısından değerlendirildikten 
sonra yani bu iki şartın oluşmasına rağmen 
güven verip vermemesi açısından da değer-
lendirilmesi gerektiği sonucunu çıkarmak 
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lik, rehin, yazma gibi konular detaylarıyla 
işlenerek birçok şartlar ortaya konmuştur. 
Teori bazında bu konu birçok yönleriyle tar-
tışılmıştır. Uygulama imkânı olan alanlarda 
tarihi süreçte geliştirilerek uygulanmıştır.  
(İbn Hazm 1988:  VIII, 80; Taberî, trs.: III, 
77; 40; Cessâs 1994:  II,87;  Şâfi’i 1990: II, 
127;  Kurtubi 1964:  III. 383; İbn Kudame 
1994:  IV, 362; Yazır, 1960,  I, 988,989)

Biz bu çalışmamızda yazmanın hükmünün 
vacip veya mendup olmasından öte İslam 
toplumunda yapılan muamelelerin usulüne 
uygun olarak resmi kayıt altına alınması 
fikrinin gelişmesi gerektiğinin önemine işa-
ret etmek istedik. Bir Müslüman açısından 
Kur’an’da bu konuya işaret edilmesi bu ko-
nunun önemini vurgulaması açısından ye-
terlidir. Ancak ayetin kapsamı konusunda 
daha geniş düşünülmesi gerekir. 

SONUÇ

Sonuç olarak şunları belirtmek mümkündür. 
1- Bu ayet borçların yazılması ile malın ko-
runması yönünde indirilmiştir.  2- Bu ayetin 
nüzulünün arka planında yatan gerçek hak-
sızlığın ve husumetin önlenmesi ve böylece 
adaletin sağlanmasıdır. 3- Ayetin, hedefle-
nen sonuçları vermesi ancak muamelelerin 
hukuka uygun olarak yapılması ile müm-
kündür.  4- Husumeti doğuracak bütün ko-
nulardan korunmak için alınması gereken 
önlemler neler ise alınmalıdır. Bilhassa ki-
şinin yaşadığı ülke ve diğer dünya ülkeleri 
arasında geçerli olan hukuk göz ardı edil-
meden gerekli kayıt işlemlerine özen göste-
rilmelidir. 5-İnsanlar arasında güvene daya-

üstün körü bir yazma değil de en ayrıntısına 
kadar ihmal edilmeden bütün yönleriyle ya-
zılmasıdır. Çünkü nice değerler zamanında 
önemsiz addedilerek kayıt altına alınmadığı 
için kaybolup gitmiştir. Hâlbuki günümüz-
de Evliya Çelebi’yi yücelten en önemli hu-
sus gezdiği gördüğü yerleri ayrıntıları ile 
“seyahatname” isimli eserinde toplamasıdır. 
(Evliya Çelebi 1980) Bu gün geniş bir hadis 
külliyatına sahip olmamızda sahabelerin ha-
dis naklinde ayrıntılara dikkat etmelerinin 
büyük etkisi vardır.

Yazma konusunda diğer bir husus da eğer 
kişi usulüne uygun olarak yazmayı bilmiyor 
ise veya kanunlar gereği onun yazması ye-
terli olmuyor ise ehil olan birine yazdırma-
lıdır. Yani yazma konusunda uzmanlardan 
yararlanılmalıdır. Kayıt teknikleri sürekli 
gelişmekte ve farklı özellikler kazanmakta-
dır. Bu sebeple yazma işlemi yapılırken bu 
konudaki gelişmeler göz ardı edilmemelidir. 

10- Yazı İle Tespitin Hükmü 

Yapılan bir muamelenin yazılması hükmü 
İslam hukukçuları tarafından tartışılmıştır. 
Bu ayette geçen “yazma” emrinin vacip 
veya mendup olduğu konusunda farklı gö-
rüşler ortaya koymuşlardır. İslam hukuku 
açısından bu konu dar çerçevede tarih için-
de detaylarıyla tartışılarak bu konuda yazı 
yazarken bulunması gereken şartlar, şahitte 
bulunması gereken şartlar, hangi konularda 
kimin şahitliğinin kabul edilip- edilmeyece-
ği üzerinde durulmuştur. Bu ayetlerin yön-
lendirmesi sonucu İslam hukukunda şahit-
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lı işlemlerin yapılması esas gaye olsa dahi 
bunun gelişmesine en önemli katkıyı hukuk 
kurallarına uyularak yapılan muameleler 
oluşturacaktır. Çünkü güvenin olmadığı bir 
ortamda diğer vesikaların da değeri yoktur  
6- Kayda alınan bilgiler kaybolmaktan ko-
runarak tarihe aktarılması mümkün olacak-
tır.
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10-12 YAŞ GURUBU AEROBİK CİMNASTİK  SPORCULARI-
NIN HEDEF YÖNELİMLERİNİN VE BULUNDUKLARI ANT-

RENMAN ORTAMINI MOTİVASYONEL İKLİM ANLAMINDA 
ALGILAMALARININ NİTEL YÖNTEM KULLANILARAK 

ARAŞTIRILMASI

Nihal ER1, Aylin ZEKİOĞLU2, Gürkan ER3, Zafer AKTAŞ4

Celal Bayar Üniversitesi Besyo - Manisa

Özet: Bu çalışmanın amacı 10-12 yaş grubunda aerobik cimnastik sporu ile uğrasan 2 sporcunun, 
hedef yönelimlerinin ve  antrenman ortamını motivasyonel iklim anlamında nasıl algıladıkları-
nın nitel yöntem kullanılarak araştırılmasıdır.Bu çalışmada kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 
kullanılmıştır. Çalışmada görüşme yöntemi (yarı yapılandırılmış) kullanılmıştır. İçerik analizi ve 
betimleme analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda da belirli temalar oluşturulmuştur.  Sonuç olarak 
10-12 yaş grubunda aerobik cimnastik sporu ile uğrasan 2 sporcunun görev yönelimli ve motivasyo-
nel iklimi ustalık hedef yönelimli olarak algıladıklarını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Motivasyonel iklim, hedef yönelimi, sporcu 

TO INVESTİGATE THE GOAL ORİENTATİONS AND TRA-
İNİNG ENVİRONMENTS İN THEİR MOTİVATİONAL CLİ-
MATE OF THE AEROBİC GYMNASTİC ATHLETS BETWE-

EN THE AGE OF 10-12 YEARS BY USİNG QUALİTATİVE       
METHOT

Summary: The aim of this study was to investigate how to perceive the goal orientation and training 
environments in their motivational climate of 2 aerobic gymnastic athlets between the age of 10-12, 
by using qualitative methot. In this study easily reachable condition sample methot used. And in this 
study also interview method (semi-structured) was used. Content analyze and descriptive analyzes  
were done. After this analyzessome specific themes were done. Results of this study suggest that 2 
aerobic gymnastics athlets between the age of 10-12 perceive the task orientation and motivational 
climate in a manner of majority goal orientation.

Key Words: Motivational climate, goal orientation, athlete
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hedefleri olmak üzere ikiye ayrılır. Usta-
lık yönelimli bir iklim, sosyal sorumluluğa 
yönlendirir, hayat boyu beceriyi artırır, de-
neyerek öğrenme isteği verir ve ısrarcılığı 
yaratır (Roberts ve Ommundsen, 1996; Sol-
mon, 1996). Roberts ve Ommundsen (1996) 
’e göre, performans yönelimli iklim, takım 
üyelerinin veya rakibin becerisine üstünlük-
ten elde edilen tatmin hissini kolaylaştırır.

 Bu alandaki çalışmalar genellikle ölçek 
kullanılarak yapılmakta, bu alana nitel yön-
tem kullanılarak yeni yorumlar, tartışmalar 
ve önerilerin getirilmesi, hedef yönelimi ve 
algılanan motivasyonel iklim ile ilgili lite-
ratüre önemli katkılar sağlayacaktır. Nitel 
durum çalışmalarının en önemli özelliği bir 
yada birkaç durumun derinlemesine araştı-
rılmasıdır. Yani bir duruma ilişkin etkenler 
(ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb) bütün-
cül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu 
nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl 
etkilendikleri üzerine odaklanılır. Bu doğ-
rultuda çalışmamızın amacı 10-12 yaş gru-
bunda aerobik cimnastik sporu ile uğrasan 
2 sporcunun antrenman ortamını motivas-
yonel iklim anlamında nasıl algıladıklarının 
nitel yöntem kullanılarak araştırılmasıdır. 
Sonuç olarak aldığımız nitel verilere göre, 
10-12 yaş grubu aerobik cimnastik sporu 
ile uğrasan 2 sporcunun görev yönelimli ve 
motivasyonel iklimi ustalık hedef yönelimli 
olarak algıladıklarını söyleyebiliriz. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma tekniği kul-

GİRİŞ 

Sporcunun veya antrenörün kendine özgü 
spor branşında bireysel olarak ne kadar 
başarılı ve başarısız olduğu birçok etmene 
bağlıdır. Bu etmenlerden birisi de hedef yö-
nelimleri (goal orıentatıons-task ve ego orı-
entatıons) ve algılanan  motivasyonel iklim 
olarak düşünülmektedir. 

Hedef yönelim kuramı üzerine yapılan araş-
tırmalar, iki bağımsız başarı düşüncesinin 
olduğunu göstermiştir. Bunlar görev yöne-
limli hedefler ve ego yönelimli hedefler ola-
rak adlandırılmaktadır (Duda ve Nicholls, 
1992; Nicholls ve ark., 1989; Nicholls, ve 
ark., 1990). 

Stephens ve Bredilmer (1995), görev yö-
nelimi yüksek olan sporcuların, kendilerini 
becerikli gördüklerini ve sporda yer almak-
tan hoşnut olduklarını belirtmektedirler. 
Görev yönelimi yüksek olan sporcu, yarış-
maları becerisini geliştirmek için bir şans 
olarak görür. 

Ego yönelimli sporcu, başkalarına göre üs-
tünlük sağladığında başarı hissi elde eder. 
Onun için “en iyi” nitelendirilmek zevktir, 
tartışılmaz sürekli olarak en iyi olmak ister. 
Walling ve Duda’nın (1995) yaptığı araştır-
maya göre, ego yönelimi yüksek olan spor-
cular, başaramayacaklarını hissettiklerinde 
yarışmada isteksiz olurlar. Bu tür sporcular 
ve kazanmak için yapılması gereken her 
şeyi kurallara uymamak pahasına olsa bile 
yapmak isterler (Duda, 1992). 

Motivasyonel iklim, ustalık ve performans 
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2. Kaygı:  Başarısızlığın sporcularda endi-
şe- kaygı uyandırmadığını göstermekte-
dir.

3. Rekabet: Sporcuların antrenman orta-
mında rekabete girmediklerini ve ant-
renmanlarda kendilerinin bir öncekin-
den daha iyi olması için çalıştıklarını 
göstermektedir.

4. Sporcu Memnuniyeti: Antrenman or-
tamında sporcunun memnuniyetinin 
önemini göstermektedir.

5. Çaba: Çok çaba ile başarı sağlamanın 
önemli olduğunu içermektedir.

6. Hata: Antrenmanlarda hata yapmanın 
öğrenmenin bir parçası olduğunu içer-
mektedir.

7. Eşitlik: Antrenörün her bir sporcunun 
becerilerinin gelişip gelişmediğine özel 
dikkat gösterdiğini içermektedir.

8. İstekli Olma: Sporcuların öğrenmeye 
istekli olmalarının öğrenmeyi çabuk-
laştırdığını içermektedir. 

TARTIŞMA

Sporcunun veya antrenörün kendine özgü 
spor branşında bireysel olarak ne kadar 
başarılı ve başarısız olduğu birçok etmene 
bağlıdır. Bu etmenlerden birisi de hedef yö-
nelimleri ve algılanan  motivasyonel iklim 
olarak düşünülmektedir. Bu çalışmada Ce-
lal Bayar Üniversitesi Kültür ve Spor Ku-

lanılmıştır. Çalışmamıza hız kazandırmak 
için kolayda ulaşılabilir durum örneklemesi 
kullanılmıştır. Örneklemi Celal Bayar Üni-
versitesi Kültür ve Spor Kulübü sporcula-
rından 2 bayan sporcu oluşturmaktadır.

Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış 
görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formunda kullanı-
lacak sorular için “beden eğitimi derslerin-
de öğrencilerin algıladıkları güdüsel iklim 
ölçeği”nden faydalanılmıştır. Kullanılacak 
sorular için, 10-12 yaş grubuna uygun olup 
olmadığını belirlemek amacıyla öncelikle 
uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşü so-
nucunda görüşme formu son halini almıştır.  
Görüşmeler için önceden randevu alınıp gün 
ve saat belirlenmiştir. Karşılıklı görüşmeler 
haftada 1 kez olmak üzere iki defa uygulan-
mıştır. Görüşmelerin her biri 40-45 daki-
ka arasında sürmüştür. Görüşmeler birebir 
araştırmacı tarafından, tek başına uygulan-
mıştır. Denklerin her birine aynı sorular so-
rulmuştur. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile 
kaydedilmiştir. Ayrıca deneklerden haftada 
2 antrenman sonunda tutacakları günlükler 
istenmiştir. Görüşmelerdeki ses kayıtları 
ve deneklerden istenen günlüklerden elde 
edilen verilerde anlamsallığı kaybetmemek 
amacıyla bilgisayar ortamında yazılı metne 
dönüştürülmüştür. Araştırma sonuçlarında 
deneklerin isimleri açık olarak verilmemiş-
tir, kod kullanılmıştır. 

BULGULAR

1. Antrenör Memnuniyeti: Antrenör 
sporcu yeni bir şeyler öğrendiğinde 
memnun olur.
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dir. Dolayısıyla sporcuların görev yönelim-
lerinin yüksek olduğu sonucuna varılabilir. 
Bu çalışmada elde edilen verilere göre spor-
cuların ego yönelimlerinin düşük olduğu 
sonucuna varılabilir.Sporcuların verdikleri 
cevaplara göre diğer sporculara karşı üstün-
lük sağlamanın başarılı olmayı gerektirme-
diğini, başarı sağlamak için çaba sarf etmek 
gerektiğini belirtmişlerdir. 

2-Motivasyonel iklim

Ames (1992), yaptığı bir araştırmaya göre 
motivasyonel iklimlerini, ustalık hedef yö-
nelimli olarak algılayan öğrenciler, çabayı 
kullanmaya daha yatkın, zorlayıcı hedefleri 
tercih ediyor, başarı ve çabanın önemli de-
recede anlamlı olduğuna inanıyorlar. (Tur-
han Toros, Ziya Koruç,2004)Bu çalışmada 
sporcuların başarı için çabanın gerekliliği-
ni, her geçen gün daha zor hareketlerin öğ-
renilmesinden hoşnut olduklarını, çaba ile 
kazanılan başarının başarı sayılabileceğini, 
beceriyi arttırmanın önemli olduğunu, öğ-
renmenin deneyerek olacağını, yapılan ha-
taların öğrenmenin bir parçası olduğunu be-
lirttikleri görülmektedir. Bu verilerden elde 
edilen bulgulara göre, sporcuların  motivas-
yonel iklimi, ustalık hedef yönelimli ola-
rak algıladıkları sonucuna varılabilir. Toros 
ve Yetim yaptıkları bir çalışmada (2000), 
Türkiye’de farklı spor branşlarında, hedef 
yönelimleri ile algılanan motivasyonel ik-
lim değişkenleri arasında yüksek bir ilişki 
olduğunu bulmuşlardır ve ayrıca algılanan 
motivasyonel iklimin, hedef yönelimi ile 
ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. (Toros T., 
Yetim Ü. 2000)  Bu çalışmadan elde edilen 

lübü Sporcuları örneği ile hedef yönelimleri 
ve motivasyonel iklimi nasıl algıladıkları 
sorusunun yanıtı verilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmada analiz sonucunda 8 alt kate-
gori elde edilmiştir. Bu kategoriler  birbirle-
ri ile bağlantılıdır. Bu kategoriler iki temada 
birleştirilmiştir. 

1- Hedef yönelimleri (Ego yönelimi ile il-
gili kategoriler 2-3 - Görev yönelimi ile 
ilgili kategoriler 1 4 5 6 7 8 ) 

2- Motivasyonel iklim (Ustalık Yönelimli 
İklim ile ilgili kategoriler 1 4 5 6 7 8 
- Performans Yönelimli İklim ile ilgili 
kategoriler  2-3)

1-Hedef yönelimleri

Stephens ve Bredilmer (1995), görev yö-
nelimi yüksek olan sporcuların, kendilerini 
becerikli gördüklerini ve sporda yer almak-
tan hoşnut olduklarını belirtmektedirler. 
Görev yönelimi yüksek olan sporcu, yarış-
maları becerisini geliştirmek için bir şans 
olarak görür. Rakip ne kadar iyi olursa, ge-
lişim için bireysel becerisini artırmak da o 
kadar büyüktür. Görev yönelimli hedeflere 
sahip sporcu için başarısızlık, en iyi per-
formanstan daha azını yapmaktır. (Turhan 
Toros, Ziya Koruç, 2004) Bu çalışmada da 
buna paralel olarak, sporcuların verdikleri 
cevaplarla yaptıkları işten hoşnut oldukları-
nı, kendilerini becerikli gördüklerini, yarış-
maları kaybetseler dahi  kendilerine tecrübe 
kazandırdığını, başarısızlıklarının sahip ol-
dukları en iyi performanstan daha düşüğünü 
yapmış olduklarını belirttikleri görülmekte-
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Benlik Saygısı Ve Sürekli Kaygı Dü-
zeylerinin Karşılaştırılması 7.Ulusla-
rarası Spor Bilimleri Kongresi,2002; 
27-29 Ekim Antalya

NICHOLLS, J. G. “The general and the 
specific in the development and exp-
ression of achievement motivation”. 
In G. C. Roberts (Ed.), Motivation in 
sport and exercise (pp. 31-56). Cham-
paign, IL: Human Kinetics, 1992.

DUDA, J. L.,  Motivation in sport setting: 
A goal perspective approach. In Ro-
berts, G. C. (Eds.), Motivation in 
Sport and Exercise 1992; (pp.57-91) . 
Champaign, Illinois: Human Kinetics 

TURHAN TOROS , Elit Ve Elit Olmayan 
Erkek Basketbolcu-Larda Hedef Yö-
nelimi, Güdüsel (Motivasyonel) İk-
lim Ve Hedeflerin Özgünlük, Güçlük 
Derecesi Özelliklerinin Yaşam Do-
yumuna Etkisi , Yüksek Lisans Tezi, 
17/09/2001,Mersin

ROBERTS, G. C., & OMMUNDSEN, Y.,  
Effect of goal orientation on achieve-
ment beliefs, cognition and strategies 
in team sport. Scandinavian Journal 
of Medicine Science and Sport, 1996; 
6, 46-56.

TOROS, T. “Elit ve elit olmayan erkek bas-
ketbolcularda hedef yönelimi,güdüsel 
(motivasyonel) iklim ve yaşam do-
yumu”. H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi. 
2002, 13(3),pp. 24-36.

verilere göre,  Toros ve Yetimin yaptıkları 
çalışmaya paralel olarak hedef yönelimleri 
ile algılanan motivasyonel iklim arasında 
ilişki olduğu söylenebilir. 

 Sonuç olarak bu çalışmada daha önce yapıl-
mış olan çalışmalara paralellik göstermekte-
dir. Elde edilen verilere göre 10-12 yaş gru-
bunda aerobik cimnastik sporu ile uğrasan 
2 sporcunun görev yönelimli olduklarını ve 
motivasyonel iklimi ustalık hedef yönelimli 
olarak algıladıklarını söyleyebiliriz. 

İleriki dönemlerde yapılacak çalışmalarda 
farklı branşlarda, nitel yöntem ve ölçekler 
birlikte uygulanarak, farklı bir bakış açısıy-
la bilime katkıda bulunulabilir.

KAYNAKÇA

FÜSUN ÖZTÜRK, ŞENAY KOPARAN 
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mentary Education Online,2007 6(3), 
468-479
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lenmesi Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi,2005; 
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AKTOP A., ERMAN K.A. , Takım Ve Birey-
sel Sporcuların Başarı Motivasyonu 
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incelenmesi (dağcılık sporu yapan-
larla ilgili bir çalışma),Uluslar arası 
İnsan Bilimleri Dergisi,2010 Cilt:7 
Sayı:2 

ARAŞTIRMANIN GEÇERLİK- GÜVE-
NİLİRLİĞİ

İç Güvenirlikte; Öncelikle toplanan 
veriler betimsel bir yaklaşımla doğrudan 
sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar 
deneklere de okutulup, doğruluğu 
hakkında teyit alınmıştır.

Dış Güvenirlik; Araştırmacının araştırma 
sürecinde kendi konumu açık hale getiril-
miştir. Ayrıca ikinci önlem olarak, araştır-
mada veri kaynağı olan bireyler açık bir 
biçimde tanımlanmıştır (açık kimlikleri 
verilmemiştir). Böylece, benzer araştırma 
yapan araştırmacılar örneklem oluşturur-
ken bu tanımları göz önünde bulundurabilir. 
Elde edilen verilerin analizinde kullanılan 
kavramsal çerçeve ve varsayımlar tanım-
lanmıştır. Görüşmenin nasıl yapıldığı, nasıl 
kayıt altına alındığı ve analiz hakkında bilgi 
verilmiştir.  

İç Geçerlik; Görüşme yoluyla elde edilen 
bulguların günlük ile desteklenmesi 
inandırıcılığı arttırmıştır. Çeşitleme 
yapılmıştır. Katılımcı teyidi alınmıştır.  

Dış Geçerlik; Amaçlı örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme aktarılabi-
lirlik açısından örnekleme yapmaya olanak 
verecek bir esnekliğe sahiptir. Görüşmele-
rin nasıl yapıldığı, nasıl kaydedildiği  ve na-
sıl analiz edildiği ile ilgili bilgi verilmiştir. 
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FITNESS KULÜBÜNE GELEN ÜYELERİN AMAÇLARINA 
ULAŞMA DÜZEYİ 

Ayşe TÜRKSOY1 Burçak KAYA2 Burcu KAVALCI 3Ecem HANBAY4

1İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yönetim Bilim-
leri AbD. İstanbul

2 İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hareket ve Antren-
man Bilimleri AbD. İstanbul

   3Kemer Golf Country Club, Fitness, İstanbul 
4Büyük Şehir Belediyesi Spor A.Ş., Fitness, İstanbul

Özet: Araştırmanın amacı fitness yapan bireylerin, fitness kulüplerine yönelerek spor yapma amaç-
ları ve bu amaçlara ulaşma düzeylerinin belirlenerek bu alanda yapılacak çalışmalara ve  kulüplere 
katkı sağlamaktır. Bu çalışmada İstanbul Kemer Golf Country Club üyelerinden oluşan 40 bayan ve 
47 erkek olmak üzere 87 kişiye anket  uygulanmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, üyelerin fitness 
kulübünü  tercih nedenleri olarak formda olmak, sağlıklı kalmak, düzgün bir vücut yapısına sahip ol-
mak  olduğu ve eğer düzenli egzersiz yapıldığında amaçlarına rahat bir şekilde ulaşılabildikleri bunu 
yanı sıra daha mutlu oldukları ve kuvvetlerinde artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca cinsiyete bağlı 
olarak fitness amacı değişiklik göstermezken, yaş gruplarına göre üyelerin fitness yapma amaçları 
faklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor Merkezi, Üyelik, Fitness

GOAL ATTAINMENT LEVELS OF THE MEMBERS OF FIT-
NESS CLUBS 

Abstract: The aim of this study is to determine the sportive goals of individuals who are inclined 
to do fitness in fitness clubs and their goal attainment levels and to contribute to the future studies 
in this field and to the clubs. In this stduy, a questionnaire was applied to 87 people (40 female + 47 
male) consisting of the members of İstanbul Kemer Golf Country Club. In conclusion of the data ob-
tained, it was indicated that the reasons why the members preferred a fitness club were to be fit, stay 
healthy, have a shapely body and that, if they took regular exercises, they have easily attained their 
goals and, in also, that they were happier and stronger. Also, while the purpose of fitness training did 
not vary depending on the gender, it varied depending on the age.

Keywords: Sports Center, Membership, Fitness
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kaybeder ve sağlık problemleri doğurabilir 
(Erkan 1989).

Sporun cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve bazı 
fiziksel yeterlilikler gözetmeksizin toplu-
mun her kesiminde yaygınlaşması ve tüm 
yaşam süresi içerisinde düzenli olarak ya-
pılabilmesi yönündeki önemli görevleri üst-
lenen kurumlardan bir tanesi de özel spor 
merkezleridir. Bu işlev ve sorumlulukları 
sebebiyle özel spor merkezlerinin üye ih-
tiyaçlarına hizmet edebilecek düzeyde ol-
ması beklenmektedir (Ekinci & İmamoğlu 
2002).

AMAÇ 

Bu araştırmadaki amaç spor merkezleri-
ne üye olup devam eden kişilerin “fitness 
yapma amaçları ve bu amaçlara ne ölçüde 
ulaştıklarını tespit etmek ve çıkan sonuçları 
değerlendirmeğe yönelik” bir çalışmadır.

Bir zamanlar İstanbul’da semt bazında he-
men hemen hiçbir spor tesisi bulunmuyor-
du. Merkezi tesisler ise sadece belli başlı 
birkaç spora hizmet veriyor, diğer sporlara 
heves eden gençler sadece izlemekle yeti-
nebiliyordu. Şimdi ise İstanbul’un dört bir 
yanına dağılmış Belediyelere ve özel firma-
lara ait tesisler bulunuyor.

Günümüzde insanlar değişime ayak uydu-
rurken, spor da değişen dünya şartları ile 
birlikte bireyselleşmeye yol almıştır.

Teknolojik gelişim insan yaşamını kolay-
laştırmakla beraber bireyleri daha az hare-

GİRİŞ 

Günümüzde spor büyük bir sosyal olay ha-
line gelmiştir. Spor, bilimsel esaslara uyarak 
yapılan planlamalarla önemli bir sektör ola-
rak gelişimini sürdürmektedir. Ayrıca sağlık 
açısından önemli olan düzenli egzersiz yap-
ma alışkanlığını kazanma şeklinde değer-
lendirilebilir (Açıkada &Ergen 1990). Fakat 
günümüzde spor salonları yüksek miktar-
larda para harcanarak kurulmakta fakat üye 
bulmakta ve üyelik yenilemekte bir hayli 
zorlanmaktadırlar.

Günümüzde artan rekabet koşullarına para-
lel olarak her alanda olduğu gibi spordaki 
gelişmeler ve sporun bilimsel bir ortama ta-
şınması sonucu spor büyük bir endüstri ha-
line gelmiştir (Çavuşoğlu 2011).

Spor bir yandan popüler ve yaygın oluşuy-
la diğer yandan genç kuşaklar ve çeşitli sı-
nıf üzerinde etkisiyle önemli bir toplumsal 
olgudur. Kimi için bir eğlence, saygınlık, 
dinlenme kaynağı olan spor, kimi içinde 
bir kazanç ya da sömürü kaynağı olmakta-
dır. Kapitalist toplumlarda spor; ya bir boş 
zamanları değerlendirme etkinliği ya da 
kazanç aracı olarak ortaya çıkmakta ya da 
spora daha çok bu gözle bakılmaktadır.

İnsan bedeni özel yetenekleri olan mükem-
mel bir varlıktır. Merkezi sinir sistemi ya-
şam dinamizmini kontrol eder. Kalp, yaşam 
boyu düzenli olarak vücuda kan pompalar. 
Sürekli egzersizlerle solunum sindirim, bo-
şaltım ve iskelet kas sistemlerinin istenen 
düzeyde tutulması sağlanır. Uzun süre hare-
ketsiz kalan insan bedeni hareket yeteneğini 
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inceleyen 2006 yılına ait sadece 1 araştırma 
rastlanmıştır. Araştırma Marmara Üniversi-
tesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğiti-
mi ve Spor Anabilim Dalı öğrencisi Eroğlu 
tarafından yüksek lisans tezi olarak “Üyelik 
Yenilemelerini Etkileyen Faktörlerin Araş-
tırılması” adı altında yapılmıştır (Eroğlu, 
2006). 

Buna benzer bir çalışma ise Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğ-
rencisi Bingöl tarafından “Spor Merkezleri-
ne Devam Eden Bireylerin Spordan ve Spor 
Merkezinden Beklentilerinin Karşılanma 
Düzeyleri” başlığı ile yüksek lisans tezi ola-
rak yapılmıştır (Bingöl, 2010) .

Bu araştırma ile üyelerin spor merkezlerine 
üye olarak spor yapma amaçlarının ortaya 
konulmasıyla hem spor sektörüne, hem de 
diğer araştırmacılara kaynak teşkil edecek 
veriler elde edileceği düşünülmektedir.

YÖNTEM

Bu araştırmadaki amaç, spor salonuna de-
vam eden kişilerin, kulübe gelerek spor 
yapma amaçları ve bu amaçların ne kadar 
başarılı olup olmadığının cinsiyet ve yaşa 
göre incelenmesidir.

Araştırma saha araştırma modeline uygun 
olarak düzenlenmiş olup, 2 bölümden olu-
şan bir anket formu kullanılmıştır.

Birinci bölümde; kişinin yaşı, cinsiyeti, 
mesleği, medeni hali, eğitim durumu spor 

ket eder hale getirmiş, bu durum insanların; 
fiziksel, ruhsal, psikolojik, sosyalleşme ve 
rahatlama gibi isteklere daha çok ihtiyaç 
duymasına ve arayışlara yönelmelerine ne-
den olmuştur.

Fitness bir çözüm olarak bireyin karşısına 
çıkmaktadır. Gerek grup gerek kişisel bir 
spor branşı olmasından dolayı bireyin ken-
disini özel hissetmesini ve rahatlamasını 
sağlamaktadır.

Fitness tek amaca yönelik değildir, insan-
ların bu spor dalına karşı bir takım ilgi ve 
beklenti içerisine girmesi fitness’ı geniş bir 
amaca yaymaktadır.

Bu olgu eğitmenlere, insanlara sadece spor 
yaptırmak değil, daha büyük sorumluluklar 
vermektedir. Bu da fitness’ın çok geniş bir 
amaca hizmet verdiğini göstermektedir. 

Amaç, spor merkezlerindeki üyeliğe devam 
etmeyi etkileyen iç ve dış faktörlerin, üyele-
rin zamansal olarak devam periyotlarına ne 
şekilde etkide bulunduğunun belirlenmesi-
dir.

KAPSAM

Araştırma, İstanbul Kemerburgaz da bu-
lunan Kemer Golf Country Club Belgrad 
Ormanının içinde amaca uygun olarak 
hazırlanmış spor merkezinde yapılmıştır. 

Spor salonları ile ilgili çeşitli araştırmalar 
olmasına rağmen konuyu zaman boyutuyla 
(üyeliklerin devamı açısından) ele alan ve 
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lunan Kemer Golf Country Club Belgrad 
Ormanının içinde amaca uygun olarak 
hazırlanmış spor merkezinde yapılmıştır. 

Veriler SPSS 13.0 paket programı yardı-
mıyla analiz edilmiştir. Cinsiyet ve medeni 
duruma göre farklılığın sınanması için ba-
ğımsız örneklem t testi (independent Samp-
les t testi),  yaşa göre karşılaştırmada tek 
yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) 
eğer anlamlı farklılık varsa bu farklılığın 
hangi gruplar arasında olduğunu görmek 
için TUKEY HSD analizleri yapılmıştır. İs-
tatistiksel bilgiler ışığında veriler tablolarla 
halinde yorumlanmıştır. 

yapma sıklığı gibi üye profilinin belirlen-
mesine yönelik sorular sorulmuştur.

İkinci bölüm ise 5’li Likert Ölçeği kullanı-
larak hazırlanmıştır. Bu bölümde; kişilerin 
tesise gelirken fitness yapma amaçlarını ve 
bu amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını tespit 
etmek amacına yöneliktir.  

Anketler 47 kadın 40 erkek toplam 87 adet 
anketten oluşmaktadır. 25 yaş ve altı 28 kişi, 
26–36 yaş arası 42 kişi, 36–45 yaş arası 11 
kişi, 46–55 yaş arası 3 kişi, 55 yaş üstü 3 
kişi toplam 87 adet anket yapılmıştır. 

Araştırma, İstanbul Kemerburgaz da bu-
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UYGULAMA

Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyet he-
men hemen eşit dağılımlıdır, medeni du-

rumları açısından farklılıklar görülmektedir 
ve %85’i üniversite ve üstü eğitimi seviye-
sindedirler.

Cinsiyet Dağılımı Frekans Yüzdelik Dağılımı

Erkek 40 46.0
Kadın 47 54.0
Toplam 87 100.0
Medeni Durumları Frekans Yüzdelik Dağılımı

Bekar 59 67.8

Evli 23 26.4

Eşinden ayrılmış 5 5.7

Toplam 87 100.0

Eğitim Seviyeleri Frekans Yüzdelik Dağılımı

Ortaokul 1 1.1

Lise 12 1 3.8

Yüksekokul/Üniversite 65 74.7

Yüksek lisans/Doktora 9 10.3

Toplam 87 100.0

Kilo dağılımları Frekans Yüzdelik dağılım

Çok Kilolu 2 2.3

Kilolu 15 17.2

Normal 58 66.7

Zayıf 12 13.7

Toplam 87 100.0

Tablo 1.Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Faktör Özellikleri
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Tablo 2.Araştırmaya Katılan Bireylerin Spor İle Olan İlişkileri

Düzenli Olarak Spor Yapmaları Frekans Yüzdelik Dağılımı

Evet 82 94.3

Hayır 5 5.7

Toplam 87 100.0

Ne Zamandır Spor Yaptıkları Frekans Yüzdelik Dağılımı

Her Gün 13 14.9

2-3 Günde Bir 55 63.3

Haftada Bir 6 6.9

Fırsat Buldukça/Kendimi İyi Hissettikçe 13 14.9

Toplam 87 100.0

Hangi Sporları Yaptıkları Frekans Yüzdelik Dağılımı

Fitness 47 54.0

Tenis 3 3.4

Yüzme 21 24.1

Yürüyüş 3 3.4

Body 3 3.4

Futbol 2 2.3

Pilates 6 6.9

Basketbol 2 2.3

Toplam 87 100.0

Araştırmaya katılan üyeler genel olarak 
normal seviyede bir kiloya sahiptir.
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Tablo  3. Fitness Yapma Amacıyla ilgili  Sebeplerin Önem Dereceleri
Ç

ok
 Ö

ne
m

li

Ö
ne

m
li

O
la

bi
lir

Ö
ne

m
li 

de
ği

l

H
iç

 ö
ne

m
li 

de
ği

l

C
ev

ap
 v

er
m

ey
en

Sayı   % Sayı   % Sayı   % Sayı   % Sayı  % Sayı  %

Yaşlanmayı geciktirme 31   35.6 25   28.7 21   24.1 5    5.7 1    1.1 4    4.6

Zinde Olmak 58   66.7 26   29.9 3     3.4 - -

Düzgün bir vücut yapısı 55   63.2 28   32.2 3     3.4 - -

Fazla kiloları vermek 36   41.4 27   31.0 16   18.4 3     3.4 4     4.6 1     1.1

Sağlıklı olmak 68   78.2 15   17.2 4     4.6 2     2.3 2     2.3

Eğlenmek 15   17.2 35   40.2 26   29.9 7     8.0

Mutlu olmak 26   29.9 34   39.1 19   21.8 5     5.7 1     1.1 2     2.3

Stres atmak 30   34.5 38   43.7 14   16.1 4     4.6 - 1     1.1

Boş zamanları değerlendirme 6     6.9 21   24.1 39   44.8 15   17.2 5     5.7 1     1.1

Arkadaş kazanmak 3     3.4 5     5.7 25   28.7 35   40.2 18   20.7 1     1.1

Grup duygusu kazanmak 3     3.4 4     4.6 25   28.7 34   39.1 20   23.0 1     1.1

İtibar kazanmak 3     3.4 1     1.1 11   12.6 29   33.3 42   48.3 1     1.1

Özgüveni artırmak 12   13.8 25   28.7 13   14.9 15   17.2 22   25.3 -

2-3 günde bir spor yaptıkları görülmektedir. 
Seçtikleri spor branşlarına baktığımızda 
%54’ü Fitness branşıyla ilgilenmektedir.

Araştırmaya katılan bireylerin %94,3’ü dü-
zenli spor yapmaktadır. Spor yapma zaman-
larına baktığımızda ise üyelerin %63,3’ü ise 
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Tablo 4. Fitnessa Başladıktan Sonra Hissedilen Değişiklikler

O
lu

m
lu

O
lu

m
su

z

C
ev

ap
 v

er
m

ey
en

Sayı      % Sayı     %

Sayı    

 %

Kendime daha çok güveniyorum 69      79.3 14     16.1 4        4.6

Çekingenliğim azaldı 47      54.0 32      36.8 8        9.2

Daha mutluyum 78      89.7 5         5.7 4        4.6

Arkadaş ve sosyal ilişkilerim güçlendi 48      55.2 30      34.5 9      10.3

Daha sağlıklıyım 84      96.6 2         2.3 1       1.1

Kuvvetim arttı 79      90.8 3        3.4 5       5.7

Fiziğim değişti 73      83.9 10     11.5 4       4.6

lıklı olmak, zinde olmak ve düzgün bir vü-
cut yapısını sahip olmak çıkmaktadır.

Araştırmaya katılmış olan kişilerin fitness 
yapma amaçlarındaki en önemli etken sağ-
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Tablo 5. Cinsiyete göre fitness amacı ve ne ölçüde ulaşıldığına ait t testi sonuçları

N Ortalama Std. 
Sapma t p

Fitness amacınızla ilgili olarak aşağıdaki 
sebepleri önem derecesine göre işaretleyiniz.

Erkek 40 44.25 7.11

-1.378 .172

Kadın 47 46.21 6.17

Fitness yapma amaçlarınıza ne ölçüde 
ulaşabildiğinizle ilgili olarak aşağıdaki 
sebepleri önem derecesine göre işaretleyiniz.

Erkek 40 42.32 6.86

-1.453 .150

Kadın 47 44.48 6.85

*p < 0.05

Araştırmaya katılmış olan üyeler fitnes yap-
maya başladıktan sonra  hissettikleri deği-

şiklikler her alanda hemen hemen eşit dağı-
lım göstermektedir.

Tablo 6.Yaş’a Göre Fitness Yapma Amacı ve 
Ne Ölçüde Ulaşıldığına Ait ANOVA sonuçları

N Ort. Std. Sapma F p

Fitness amacınızla ilgili olarak aşağıdaki 
sebepleri önem derecesine göre işaretleyiniz.

25 yaş altı 28 47.03 6.33

4.245 .018*26-35 yaş 42 45.73 5.54

36 yaş üstü 17 41.41 8.33

Fitness yapma amaçlarınıza ne ölçüde 
ulaşabildiğinizle ilgili olarak aşağıdaki 
sebepleri önem derecesine göre işaretleyiniz.

25 yaş altı 28 45.96 6.85

6.860 .002*26-35 yaş 41 43.78 6.20

36 yaş üstü 17 38.64 6.44

*p < 0.05

Sonuç olarak cinsiyet açısından istatistiksel 
bir fark görülmemektedir. Aynı şekilde fit-
ness yapma amaçlarına ne ölçüde ulaşabil-
diklerine ait aldıkları puanlara göre cinsiyet 
açısından fark bulunmamaktadır.

Fitness yapma amacı ile ilgili olarak katı-
lımcıların verdikleri cevaplardan aldıkları 
puanların cinsiyete göre farklılarına bağım-
sız örneklem t testi ile bakılmıştır.



 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık  2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01Kodu:JEL  I

www.iibdergisi.com

286

amaçlara ulaşıldığının bir göstergesi olarak 
kabul edilebilir.

Araştırmamızın ilginç olan yanı ise,”fitness 
tercih nedeni “ sorusu ile karşılaştığımız-
da büyük çoğunluk formda kalmak amaçlı 
derken bu tercihin sebepleri önem sırasına 
göre  sıralandığında zinde ve sağlıklı olmak 
ön plandadır. Önemsizlik sıralamasında ise 
grup duygusu, arkadaşlık ve itibar kazan-
mak önem kazanmamıştır. 

Spor merkezleri serbest zamanları değerlen-
dirme ve sosyalleşme aracı olarak görülür-
ken durum bireylerin fitness yapma amaç-
larının günümüzde farklılaştığı göstermek-
tedir. 

Genel olarak eğitim seviyesi yüksek olan 
insanların, sportif aktivitelere daha fazla ka-
tıldıkları bilinmektedir (Karaküçük, 1993 & 
Erkal, 1992 ). Eğitim seviyesinin artmasıyla 
birlikte spor merkezlerine yönelen bireyle-
rin spor yapmanın insan sağlığı üzerindeki 
etkilerinin bilincinde oldukları sonucu orta-
ya çıkmıştır

Sağlık için yapılan bir egzersiz beraberin-
de doğru beslenme, fit bir vücut, zindelik, 
sosyal iletişim, özgüven gibi birçok et-
keni de beraberinde getirmektedir. Tel ve 
Köksalan’ın öğretim üyeleri üzerinde yaptı-
ğı bir araştırma da ise sağlık konusu destek-
lemektedir. Deneklere spor yapma nedenle-
ri soruduğunda, “sağlığı korumak” istekleri 
ön sıralarda yer almaktadır ( Tel & Köksa-
lan 2008).

Egzersizin insan sağlığı üzerindeki etkileri-

Analiz sonuçları, fitness yapma amaçlarına 
göre katılımcıların yaş grupları arasında an-
lamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Bu 
farklılığın hangi yaş grupları arasında oldu-
ğunu bulmak için TUKEY HSD testi yapıl-
mıştır. Bu test sonucunda “25 yaş altı” ile 
“36 yaş ve üstü“ arasında (p<0.05) ve “26-
35 yaş arası” ile “36 yaş ve üstü” (p<0.05) 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklı-
lık bulunmuştur. Ortalamalar incelendiğin-
de 25 yaş altı (47.03) ve 26-35 yaş (45.73) 
arasının 36 yaş ve üstüne (41.41) göre daha 
yüksek puan aldıkları görülmüştür.

Fitness yapma amaçlarınıza ne ölçüde ulaş-
tınız sorusundan aldıkları puanlarda aynı 
sonuçlara ulaşılmıştır. 25 yaş altı (45.96) ve 
26-35 yaş (43.78) arasının 36 yaş ve üstüne 
(38.64) göre daha yüksek puan aldıkları gö-
rülmüştür.

SONUÇ 

Yapılan çalışmada görüşme ve anket sonuç-
larından edinilen bilgiler fitness’a büyük 
yönelim ve potansiyel olduğunu göster-
mektedir. Spor yapan bir çok kişi tercihen 
salon ve benzeri gibi koşul gerekliliği olan 
merkezleri (kort, salon havuz v.s.) tercih et-
mektedir.

Araştırmaya katılan  üyeler sporu partnerle 
yapmak yerine  bireysel olarak yapmayı ter-
cih etmektedir. Genel olarak üyeler kulüple-
re 1 yıl ve üzeri devam etiklerini göstermek-
tedir.  Bu sonuç fitness’a büyük bir ilginin 
oluşunu desteklemektedir. Aynı zamanda 
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me amaçları ve bu amaçlara ne düzeyde 
ulaştığının belirlenmesine yöneliktir. Bu 
amaçla üyelere anket uygulanmış ve yüz 
yüze diyalog gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya 40 erkek ve 47 kadın olmak 
üzere toplam 87 üye katılmıştır. Üyelerin % 
67,7’i bekar, % 26,4’ü ise evlidir. Üyelerin 
% 94,3’ü spor yapmakta ve spor yapanların 
% 63,3’ü 2-3 günde bir spor yapmaktadır. 
Seçtikleri spor branşlarına baktığımızda  yo-
ğunluğun %54’ü Fitness % 24,1’i ise yüzme 
branşıyla ilgilenmektedir. Güdül’ün (2008) 
yaptığı çalışmada spor merkezine gelen 
kişilerin % 57,5’i fitness yapmayı tercih 
etmektedir (Güdül, 2008). Her iki çalışma 
sonucu spor merkezlerine üye olan kişile-
rin tesiste birçok aktivite olmasına rağmen 
genel olarak fitness yapmayı tercih ettikleri 
görülmektedir.

Araştırmaya katılan üyelerin % 66,7’i nor-
mal %13,7’i zayıf, % 19,5’i şişman olduk-
larını ifade etmişlerdir. Bu duruma bakıldı-
ğında üyelerin spor yapma nedenleri genel 
olarak kilo verme amacı taşımayacaktır. 
Güdül’ün çalışmasında ise 18-30 yaş ara-
sında % 48,5’inin, 31-45 yaş arasında % 
62,6’ının, 46 yaş üzerinde % 65,1’inin kilo 
problemi olduğu (Güdül, 2008)  ve ilerleyen 
yaşla birlikte kilo sorununun da giderek art-
maktadır.

Üyelerin spor merkezini tercih etme nedeni 
olarak formda kalmak cevabının verilmesi 
hipotezimizi doğrulamaktadır. Özellikle ba-
yanlarla yapılan görüşmelerde fit bir vücu-
da sahip olmanın kendilerini daha zinde ve 

nin bilinilirliğinin artmasına rağmen gelişen 
teknoloji ve yeniliklerin ışığında üyelere, 
fitness uzmanları tarafından sağlıklı spor ve 
uygun egzersiz yapma ve doğru yönlendir-
me yapılmalı, yenilikler sürekli aktarılma-
lıdır.

Spor merkezini kullanan bireylerin spor 
yapma süreleri arttıkça daha düzenli spor 
yaptıkları görülmüştür. 

Spor merkezin de düzenli ya da düzensiz 
spor yapan bireylerin yas, cinsiyet, medeni 
durum, eğitim seviyeleri gibi demografik 
faktörler de farklılıklar tespit edilmiştir. 

Cinsiyete göre üyelerin tercihleri arasında 
farlılık görülmezken, yaşa bağlı fitness yap-
ma amaçları farklılaşmaktadır. Yaşla bir-
likte spor yapma oranında gittikçe azalma 
görülmektedir. Bunun bir sebebi genç yaşta 
insanların enerjilerinin daha yüksek olması 
ve bu yaş grubunda fiziksel görüntünün ön 
planda yer alması olduğu söylenebilir.

Düzenli olarak spor yapan  üyelerin spor ya-
parken mutlu oldukları, spor yapma amaç-
larını gerçekleştirmiş olmaları, kendilerini 
daha sağlıklı hissetmeleri, fiziksel olarak 
kendilerini daha güçlü algılamaları sayıla-
bilir. 

Spor merkezlerine gelen üyelerin sürekli-
liğini; üyelere spor bilincini aşılayacak, fi-
ziksel ve ruhsal yararlarını ifade edebilecek, 
iletişimi güçlü  antrenör ve eğitmenlerin se-
çimiyle desteklenmelidir.

Bu çalışmada kişilerin spor merkezine git-
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farklılık 25 yaş altı ile 36 yaş ve üstü arasın-
da, 25-36 yaş arası ile 36 yaş ve üstü arasın-
dadır. Ortalamalara bakıldığında  25 yaş altı 
(47.03) ve 25-36 yaş (45,73) arasının 36 yaş 
ve üstüne (41,41) göre daha yüksek puan al-
dıkları görülmüştür.

Fitness yapma amaçlarına ne ölçüde ula-
şıldığı sorusunda aynı sonuca ulaşılmıştır. 
25 yaş ve altı (45,96) ve 25-36 yaş (43,78) 
arasının 36 yaş ve üstüne (38,64) göre daha 
yüksek puan aldıkları görülmüştür.

Sonuçlara göre;

Eğitim seviyesinin yüksek olması kişilerin 
daha düzenli spor yapmalarına etkendir hi-
potezimiz doğrulanmıştır. Pehlivan ve ar-
kadaşlarının yaptıkları araştırmalara göre 
Türkiye’de düzenli egzersiz yapma alış-
kanlığı çok fazla değildir. Bunun sebebi de 
eğitim seviyesinin düşük olmasıyla bağlan-
tılıdır ( Pehlivan ve ark., 1997). Bu araştır-
mada ise spor merkezine devam eden birey-
lerin %72,9’u üniversite ve lisans/doktora 
mezunudur. Bu sonuç iki çalışma arasında 
paralellik göstermektedir. Spor salonuna 
devam eden bireylerin eğitim seviyelerinin 
yüksek olması dikkat çekmiştir.

Spor merkezlerini bekâr insanlar evli olan-
lara oranla daha çok kullanmaktadırlar hi-
potezimiz kısmen doğrulanmış kısmen doğ-
rulanmamıştır. Yaptığımız araştırma sonucu 
bekar olanların spora daha çok geldikleri 
görülmektedir. Türksoy’un yapmış olduğu 
çalışmada evli olan kişilerin spor merkezine 
daha çok geldikleri görülmektedir. İki çalış-
ma arasındaki farklılığın bir nedeni olarak; 

sağlıklı hissetmelerine katkıda bulunduğu-
nu belirtmektedirler.

Spor merkezini bekar insanların daha çok 
tercih ettiği görülmektedir.. Evlilerin spor 
merkezlerine gitmeyi daha az tercih etme 
sebebi olarak  yoğun iş yaşantısından arta 
kalan kısıtlı zamanı eşe ve varsa çocuklara 
ayırma durumu  olabilir.

Spor merkezindeki üyelerin spor yapma 
amaçları sorulduğunda genel olarak “form-
da olmak” amacıyla spor yapmaya başla-
dıkları, bu amacın altında yatan sebepte ise 
zinde olmak ve sağlıklı olmak arzusunun 
olduğu belirlenmiştir. Grubun eğitim sevi-
yesinin yüksek olması sebebiyle bireylerin 
bilinçlendikleri ve  sağlıklı olmak için spor 
yaptıkları söylenebilir. 

Üyelere fitness yapmaya başladıktan sonra 
ne hissettikleri sorulduğunda, % 96,6’i daha 
sağlıklı hissettiklerini, % 90,8’i kuvvetinin 
arttığını, % 89,7’i daha mutlu olduklarını ve  
79,3’ü kendine daha çok güvenmeye baş-
ladıklarını belirtmektedir. Spor  yapmanın 
fiziksel ve ruhsal yönden kişinin gelişimine 
katkı sağlamaktadır.

Cinsiyete göre spor yapma amacı arasında 
farklılık olmadığı görülmektedir (p>0.05). 
Bu sonuç hipotezimizi doğrulamaktadır. 
Ayrıca spor yapmaktaki amaca ne ölçüde 
ulaşabildiklerine ait aldıkları puanlara göre 
cinsiyet açısından farklılık bulunmamakta-
dır (p>0.05).   

Yaşa göre spor yapma amaçları arasında an-
lamlı farklılık  görülmektedir (p<0.05).  Bu 
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katılan bireylerin, spordan ve spor merkez-
lerinden beklentilerinin karşılanma düzey-
leri arasında anlamlı bir farklılık bulunma-
maktadır (Bingöl 2010). Ancak 50 yaşını 
geçen bireylerin, spor merkezlerinden bek-
lentilerinin karşılanma düzeyleri, daha genç 
yaşta olanlara nazaran anlamlı bir şekilde 
daha düşüktür. Bu durum ileri yaş diye nite-
lendirebileceğimiz 50 yaş ve üstü bireylerin 
sadece sağlıklı kalabilmek ve yaşam kali-
telerini yükseltmek için spor merkezlerine 
devam ettikleri, oysaki daha genç yaşta olan 
bireylerin sağlıklı kalabilmek ve yaşam ka-
litesini yükseltmenin de ötesinde çok daha 
farklı ve kapsamlı beklentilere sahip olduk-
ları şeklinde açıklanabilir. Onlar farklı trent-
lere, ilgi çekici aktivitelere önem vermekte-
dirler. Bu sonuç bizim hipotezimizi de des-
teklemektedir. Çünkü yapılan anket ve yüz 
yüze görüşmeler sonucunda  üyelerin büyük 
bir kısmı değişik aktivitelerin kendileri için 
önemli olduğunu belirtmiştir. Bu sonuç aynı 
zamanda yaş ortalamasının düşük olması 
sonucuyla paralellik göstermektedir.
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Spora katılan bireylerin büyük bir çoğunlu-
ğu zayıflamak için spor yapmaktadırlar hi-
potezimiz doğrulanamamıştır. Gerek yazılı 
gerek sözlü olarak yapılan görüşmelerde 
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sağlar hipotezimiz doğrulanmıştır. 2010 Yı-
lında Bingöl’ün hazırladığı “Spor Merkez-
lerine Devam Eden Bireylerin Spordan ve 
Spor Merkezlerinden Beklentilerinin Karşı-
lanma Düzeyi” adı altındaki yüksek lisans 
tezinde bulgular göstermektedir ki, 18 ya-
şından 50 yaşına kadar sportif etkinliklere 
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Özet: Küresel kriz ve krizler birçok sektörü olduğu gibi ulaştırma sektörünü de yakından 
ilgilendirmektedir. Birçok sektörle iç içe olan ulaştırma sektörü yaşanan 2008 küresel krizden 
kendi payına düşen oranda etkilenmiştir. Bu etki ile ulaştırma sektörü içerisinde bulunan dört farklı 
alanda hizmet veren; “Karayolları, Havayolları, Demiryolları ve Denizyolları” krizin etkisiyle bazı 
ekonomik sorunlar yaşamıştır. Bu çalışma kapsamında Türk Ulaştırma Sektörünün 2008 küresel kriz 
öncesindeki yapısı ile 2008 krizinden sonraki yapısı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma 
derleme bir çalışma olup; çalışmada kullanılan veriler Ulaştırma Müsteşarlığının Resmi Verileri 
ile Karayolları, Havayolları, Deniz ve Demiryollarının resmi sitelerinde yayınlanan verilerden 
oluşmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda 2008 küresel krizi Türk Ulaştırma sektörü üzerinde bazı 
olumsuz etkiler meydana getirmiştir. Olumsuzluk oluşturan faktörlere bakıldığında ise; öncelikle 
yolcu talebinin azalması, teknolojik yatırımların azalması ve yavaşlaması, planlanan yatırımların 
aksaması ve yavaşlaması gibi faktörlerden oluşmaktadır.

Anahtar Kavramlar: Sektör, Ulaştırma, Kriz, Ekonomi, İktisat, Skor

2008 GLOBAL CRISIS AND THE STRUCTURE OF THE 
TRANSPORTATION SECTOR OF TURKEY

Abstract: A global crisis and crises concern transportation sector closely as in many other sectors. 
Transportation sector which is one within the many sectors affected from the 2008 global crisis in 
the level of its share. With this effect, “Highways, Airways, Railways and Maritime” being in the 
transportation sector and giving service in four different areas experienced some economic problems 
because of the effect of crisis. Within the scope of this thesis, the structure of Turkish Transportation 
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Sector before the 2008 global crisis and the structure after 2008 global crisis were comparatively 
analyzed. The study is a collected study, and data used in the study include those published in the 
official websites of Highways, Airways, Maritime and Railways as well as Official Data of the 
Undersecretariat of Transportation. as a result of the study, 2008 global crisis resulted in several 
negative effects on the Transportation Sector of Turkey. With regard to these negative effects, they 
include such factors as decrease in passenger demand, slowdown of technologic investments, delay 
and slowdown in the planned investments.

Key Words: Sector, Transportation, Crisis, Economy, Economics, Score

da olumsuz etkilemektedir. ABD’de orta-
ya çıkan 2008 finansal kriz diğer devletleri 
de etkilemiştir. Küreselleşmeyle nedeniyle 
bütün dünya devletlerinin merkez bankala-
rı ABD Merkez Bankası’na aşırı bağlı hale 
gelmiştir. 2008 yılında ABD’de ortaya çı-
kan finansal kriz etkileri, bu nedenle diğer 
dünya ülkelerinin ekonomileri üzerinde 
olumsuz etkiler yaratmıştır. (Ateş 2011)

Ekonominin bir bütün olduğunu kabul 
edersek; yaşanan 2008 küresel kriz birçok 
sektör üzerinde olumsuz etki meydana ge-
tirirken ulaştırma sektörü de kendi payına 
düşeni almıştır. 

Ulaştırma insan, canlı ve cansız varlıkla-
rın belli bir yerden farklı bir yere, herhangi 
bir amaçla taşınmasıdır. Ulaştırma dört ana 
kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; karayolu, 
havayolu, denizyolu ve demiryoludur. Fa-
kat günümüzde farklı ulaşım şekilleri de 
kullanılmaktadır. Bunlar boru hattı ile taşı-
nan sıvı ve uçucu gazlardır. Ayrıca birçok 
dünya ülkesinin iletişim ağı üzerinden yap-
tığı ulaşım şeklide bulunmaktadır. Bunlar, 
internet ve telefon şeklinde ifade edilebilir 
(Elbirlik  2008). 

GİRİŞ

Modern dünya ve öncesinde yaşanan eko-
nomik krizlerin ortaya çıkardığı değişimler, 
her alanda etkisini hissettirmiştir. Küresel-
leşmenin kaçınılmaz bir olgu olduğunu sa-
vunan yenidünya düzeni; ulus-devlet kav-
ramını benimsemiş devletlerin, küreselleş-
menin getirdiği sonuçlara yönelik istikrarlı 
programlar geliştirmesini zorunlu kılmak-
tadır. “Doğal olarak, ulus-devlet kavramı-
nın sıkça tartışıldığı globalleşen dünyada, 
önceden çizilmiş maddi sınırların anlam-
larını yitirdiğine yönelik tezler ileri sürül-
mektedir.” (Delice 2003).

Küreselleşme ve ekonominin bir bütün ha-
line gelmiş olması da önemli bir faktördür. 
Dünya ekonomisi 20.  yüzyılın çeyreğinde 
önemli değişim yaşamıştır. 21. yüzyıl dün-21. yüzyıl dün-
ya ekonomisine bakıldığında yeni bir çehre 
ve oluşum içerisinde olduğu görülmektedir. 
(Delice 2003).

Küreselleşen dünyada ülke ekonomileri 
birbirine bağımlı hale gelmiştir. Bu sis-
temin en büyük siyasi ve ekonomik aktö-
rü olan ABD’de yaşanan gelişmeler diğer 
dünya ülkelerinin ekonomilerini olumlu ya 
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Kamu ulaştırma ihtiyaçlarını karşılamak ve 
bu ihtiyaçların karşılanması için ulaştırma 
sektörüne bir pay ayırmak zorundadır.  Ayrı-
lan payın toplumun beklentilerini karşılaması, 
teknoloji ve konforu da beraberinde getirmesi 
gerekir. 

Konfor ve teknolojik üstünlüğün sağlanabil-
mesi için ekonomik gücün yaratılması, yara-
tılan ekonomik gücün verimli ve istikrarlı kul-
lanılması gerekmektedir. Bu nedenle ulaştırma 
sektörünün yapısı, işleyişi ve yönetimi kamu 
açısından en fazla yararı sağlayacak şekilde 
işletilmelidir. 

Sağlıklı bir sistemin işlemesi için ekonomik 
yeterliliğin sağlanarak, tam ve eksiksiz ola-
cak şekilde  çalıştırılması gerekir. Ekonomik 
yetersizlik ya da ekonomik sorunlar her sek-
törde olduğu gibi ulaştırma sektörü üzerinde 
de olumsuzluklar meydana getirir. Bu nedenle 
yaşanan 2008 küresel krizi birçok dünya ül-
kesinde olduğu gibi Türk ulaştırma sektörü 
üzerinde de bazı olumsuzluklar meydana 
getirmiştir. 

Bu çalışmada öncelikli ekonomik kriz kav-
ramının genel tanımlaması yapılmış ve eko-
nomik aktör ile faktörlerin ulaştırma sektörü 
üzerinde oluşturduğu sorunlara değinilmiş-
tir. Ulaştırma ihtiyaçlarının karşılanmasında 
kamu; talep edilen ihtiyaçları depolayamaz. 
Bu nedenle oluşan ihtiyaçların hızlı şekil-
de karşılanması gerekir. Oluşan bu taleple-
rin hızlı şekilde yerine getirilmesi ve arzın 
sağlanması için ekonomik yeterliliğe sahip 
olmak gerekir.

 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sü-
recinde ulaştırma politikalarında hayata 
geçirmeye çalıştığı projelerin temelindeki 
çalışmalara bakıldığında, ulaştırmada hiz-
met kalitesi, çevre, güvenlik, ekonomik ve 
sosyal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi 
yönündeki girişimler oldukça önem ka-
zanmıştır. Ulaşımda sağlanan kalite ve gü-
venlik sistemlerinin tam ve eksiksiz yerine 
getirilmesi ile birlikte, ekonomik açıdan da 
büyük bir katkı sağlanacağına dikkat çekil-
mektedir (Erkol 2008). 

“Güvenlik kavramlarına paralel geliştirilen 
teknolojik alt yapının oluşturulması ve uy-
gulanmasıyla birlikte kaliteli ve konforlu bir 
seyahat olgusu ortaya çıkmaktadır.” Daha 
teknolojik üretilen bir ulaşım aracının çev-
reye verdiği zararda bir o kadar azaltılarak 
çevrenin korunmasına katkı ve fayda sağla-
maktadır. Çevreye salınan zararlı gazların 
önlenmesi amacıyla dünya ekonomisinde 
olduğu gibi ülkemiz ekonomisi üzerinde de 
yük meydana getirmektedir (Özer 2010). 

Ulaştırma sektörü gelişmiş ve gelişmekte 
olan dünya ülkeleri açısından değerlendi-
rildiğinde; artan nüfusa ve ekonomik güce 
paralel olarak gelişmektedir. 

Ulaştırma sektörünün yapısına baktığımızda 
ekonomik bir faaliyet bütünü olduğunu görü-
rüz. Ayrıca bu ekonomik yapı içerisinde ulaş-
tırma sektörünün birçok sektörle bütünleşik 
veya bağlantılı olarak hareket ettiği de görül-
mektedir. Bu bağlantılar kamu ve özel sektö-
rün birbiri ile ilişki içerisinde olmasına neden 
oluşturmaktadır.  
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ve veriler doğrultusunda bir sonuca 
ulaşılmıştır. 

Çalışmanın kapsamı ve içeriği ulaştırma 
sektörü ile ekonomik faaliyetlerin birbiri ile 
olan ilişkisidir. Bu ikili ilişkinin özellikle 
ekonomik aksaklık ve kriz etkisinin ulaştırma 
sektörü üzerinde ne gibi olumsuzluklar 
meydana getirdiği araştırılmıştır. Araştırma 
da bazı kurumlardan elde edilen ve 
yapılan bilimsel çalışmalar çerçevesinde 
değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. 

ULAŞIM 

Ulaşım; mekânsal, ekonomik, sosyal, kültü-
rel ve siyasal faaliyetlerin bütününde önem-
li rol oynayan bir faaliyettir. Ulaşım sektörü 
iki ayrı temel ihtiyacın karşılanmasında or-
taya çıkmış olup, ilk olarak doğal kaynak-
ların işletilmesine, tarım ve sanayi etkinlik-
lerinin artırılmasını amaçlayan ekonomik 
ihtiyaçların karşılanmasa, ikinci olarak ise 
sosyo-kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, po-
litik birliğin sağlanması ve savunmanın 
güçlendirilmesine yönelik ihtiyaçların kar-
şılanmasına yardımcı olmaktadır (Atmaca 
2009). 

Ulaşım, tarım sanayi gibi mal üretmeyen bir 
hizmet sektörüdür. Ancak diğer sektörlerin 
üretkenliği üzerinde etkili ve gerekli bir 
sektördür. Ulaşım diğer sektörleri birbirine 
bağlamada etkin bir role de sahiptir (Erdo-
ğan 2006). Ulaşımın fonksiyonları;

•	 Ekonomik: arz ve talep arasında dengeyi 

Ulaştırma sektörüne yapılacak yatırım, is-
tihdam, teknolojik üstünlük, alt yapı çalış-
maları, yeni ulaşım araçlarının temin edile-
rek hizmete geçirilmesi için ekonomik gü-
cün yaratılması gerekmektedir. Bu durumda 
yaşanan ya da yaşanacak ekonomik veya 
küresel krizler ulaştırma sektörünün işleyi-
şinin olumsuz yönde etkiler. 

Ekonomik açıdan olumsuz etkilenen ulaş-
tırma sektörünün işleyişi hızını ve niteliğini 
kaybeder. Bu nedenle tezin ikinci bölümün-
de ulaştırma sektörünün genel yapısı, işleyi-
şi, etkileşim nedenleri, aktör ve faktörlerine 
genel olarak değinilmiştir. Ayrıca ulaştırma 
sektörünün dört üyesi ayrı ayrı ele alınarak 
ekonomik ve finansal açıdan değerlendiril-
miştir. Değerlendirme sonucunda elde edi-
len bazı bilgi ve tablolar tartışma kısmında 
ele alınarak sonuç öneri halinde sunulmuş-
tur. 

Bu çalışmadan elde edilen bilgiler ve bulgu-
lar çerçevesinde, yaşanacak bir kriz döne-
minde alınması gereken tedbirler, ulaştırma 
sektörü ve bu sektöre bağlı diğer sektörlerin 
hangi koşul ve şartlarda etkilendiği belirtil-
miştir. Ayrıca 2008 küresel kriz öncesi ve 
sonrasında Türk ulaştırma sektörünün dört 
üyesinin mevcut ekonomik yapısı incelene-
rek karşılaştırması gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada ekonomik kriz faktörünün 
her sektör ve alanda yarattığı olumsuz 
etkinin, ulaştırma sektörü üzerinde ne gibi 
bir olumsuzluk yarattığının saptanması 
amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda 
literatür taraması yapılarak bazı kaynaklar 
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Ulaştırma kavramının temel tanımı günü-
müze kadar herhangi bir değişime uğrama-
mıştır. Ancak insanoğlunun yaşamış olduğu 
gelişmeler ışığında tanıma yeni eklemeler 
yapma ihtiyacı doğmuştur. Sözlük anlamıy-
la ulaştırma insanların, malların, haberle-
rin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların 
tümü, yani “münakalat” biçiminde tanım-
lanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2011) 

Tanımdan da anlaşıldığı gibi ulaştırma kav-
ramının temelini iki unsur oluşturmaktadır. 
Bunlar; yer değiştirme ve ihtiyacın karşı-
lanması şeklinde tanımlanabilir. Ulaştırma 
kavramının ikinci büyük önemi ise; en kısa 
zamanda talep edilen ihtiyacın güvenli ola-
rak karşılanmasıdır. 

Ulaştırma dar anlamda bir nesnenin “eşya, 
ürün, yük veya mal” bir yerden bir başka 
yere naklidir. Ulaştırma kavramı geniş an-
lamda; müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi 
amacıyla üretilen malların, ihtiyaç duyulan 
bölge ve merkezlere zamanında ulaştırılma-
sıdır. 

“Ulaştırma bu yönüyle, ulaştırma sürecinin 
yanında yükün taşınması için gerekli evrak-
ların “yük, araç, sürücü, gümrük, vb.” ha-
zırlanmasından müşteri deposuna teslimi-
ne kadar, çeşitli hizmetleri de içeren daha 
kapsamlı ve karmaşık bir faaliyet alanıdır” 
(Çancı ve Erdal 2009, s.24).

Zamandan tasarruf sağlanarak oluşan ihti-
yacın, ekonomik olarak yerine getirilmesi 
için, modern ulaştırma işlemlerinin eksik-
siz uygulanması gerekir. Ulaştırma insan 
ve eşyanın bir yerden farklı bir yere hareket 

sağladığı için ulaşım hizmeti olmadan  
ekonomi ve ya ekonomik bir pazar dü-
şünülemez. Ulaşımın kalitesi yükseldik-
çe  piyasaların işleyiş koşulları ve re-
kabette artış ekonomik gelişim ve gelir 
dağılımlarında homojen bir yapı ortaya 
çıkacaktır. 

•	 Sosyal: ulaşım nüfusun dengeli dağılı-
mın sağlayarak belli bölgelerde yoğun-
laşmayı  önlemekte, kentleşme hareket-
lerinde hızlandırıcı bir etki yaratmak-
tadır. Bu açıdan  bakıldığında özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde ulaşım sek-
törüne büyük isler düşmektedir. Ulaşım 
toplulukların, küreselleşme bağlamında 
dış dünya ile  ekonomik ve sosyal ilişki-
lerinin kurulmasında en önemli hizmet 
sektörüdür.

•	 Politik: ulaşım kır – kent, devlet – top-
lum bütünleşmesine yardımcı olarak 
siyasal işbirliğinin kuvvetlenmesini 
sağlar. Aynı zamanda milli savunma ve 
diğer güvenlik  sistemlerine ilişkin gö-
revlerin daha etkin bir şekilde yapılabil-
mesine olanak sağlar  ( A t m a c a , 
2009).

Ulaştırma Kavramı ve Önemi

Ulaştırma günlük hayatın ve ekonomik sis-
temlerin devamlılığında gerekli bir hizmet 
türüdür. Zaman içinde ulaştırma sistemleri-
nin gelişmesi hayat standardı ile paralellik 
göstermiştir. Bu açıdan ulaştırma, ekono-
mik gelişmeyi harekete geçiren itici bir güç 
olarak kabul edilmektedir (Ayanoğlu ve İl-
ter 1996). 
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yoğunluk içerisinde olduğunu görmekteyiz. 
Her iki dönem arasında da güçlü bir sanayi 
yapısına sahip, gelişmekte olan dünya ülke-
lerinin demiryolu çalışmalarına hız verdiği 
gerçeğini göstermektedir (Çalış 2007). 

“Demiryolu öncesinde, kıyıların, iç su ula-
şımına uygun nehirlerin ve ticari yolların dı-
şındaki yörelerin kalkınma şansı söz konusu 
değildi ve ekonomik kalkınma sadece yerel 
pazarlara münhasır kalmaktaydı. Büyük öl-
çekli taşımalar ancak deniz yolu ile müm-
kün olmakta, karayolu ile taşıma pahalı ol-
duğu gibi aynı zamanda da güvenli değildi. 
Karayolu genellikle yolcu ve lüks malların 
taşınmasında kullanılmaktaydı” (Ergün, 
1985, s.21).

Avrupa’da merkezden ulaştırma politikası 
uygulamasına ilk kez Fransa’da geçildiği 
görülmektedir. Özellikle IV. Henrich za-
manında Fransa Avrupa’nın en iyi ulaşım 
sistemine sahipti. 17. Yüzyılın ortalarından 
itibaren sistemli ve planlı bir şekilde köp-
rüler yapıldı, kanallar inşa edildi ve nehir-
ler ulaşıma uygun hale getirildi. 1789’da 
Fransa’da yaklaşık 40.000 km. karayolu ve 
1000 km. uzunluğunda kanal bulunmaktay-
dı (Elbirlik 2008). 

“1868’e kadar geçen süre içerisindeki kanal 
uzunluklarına bakıldığında; yaklaşık 80 yıl 
içinde 4550 Km.ye çıkarılmış olduğunu gö-
rülür. Başlangıçta bu alt yapıların gerisinde 
askeri ve idari amaçlarla oluşturulduğu ger-
çeği bulunmaktadır. Sonradan bunların bü-
yük ölçüde ekonomik ve özellikle entegras-
yon etkileri ortaya çıkmıştır” (Ergün, 1985, 
s.21)

ettirilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Sağ-
lanan imkânlar ve kullanılan sistemler çer-
çevesinde ulaştırma ihtiyacının ekonomik 
ve güvenli olarak sağlanması zorunluluğu 
ortaya çıkmaktadır. “Bu nedenle kullanı-
lan ulaştırma sistemi içerisindeki ürünlerin 
en fazla faydayı sağlaması gerekir” (Günay 
1989, s.7).

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi 
ulaşım, ulaştırma ve taşımacılık kavramla-
rı bazı durumlarda aynı anlamda birbirleri 
yerine kullanılmaktadır. Benzer kavramlar 
olarak, ulaşım ile ulaştırma arasında belir-
gin bir farklılık bulunmaktadır. Bu durumu 
gidiş-geliş anlamında bir yerden başka bir 
yere seyahat şeklinde eylem oluştururken, 
ulaştırma ise, ulaşımı sağlayan bir işletme-
nin, bir örgütün ya da sistem üyelerinin ger-
çekleştirdiği daha organize bir eylem olarak 
ifade edilmektedir. Ulaştırma kavramının 
tarih içerisindeki gelişmesine baktığımızda 
ise bu gelişimin XVII yy. da başladığını gö-
rürüz. 

XVII yy.da teknolojik gelişmelerle birlik-
te kitle üretimin artışı başlamıştır. Bu dö-
nemde kanal sistemlerinin inşa edildiğini 
görmekteyiz. Buna paralele olarak buhar 
gücünün gemilerde ve demiryollarında kul-
lanılması ile ekonomik gelişmeler hayata 
geçmiştir. Sanayi gelişiminin öncesinde 
bazı ulaşım ihtiyaçları kanallar vasıtası ile 
karşılanırken, sanayinin gelişimine paralel 
olarak demiryollarına olan ihtiyaç ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle sanayileşme konusun-
da güçlenen ülkelerin alt yapı çalışmaları-
na baktığımızda, özellikle 17 ve 18 nci yy. 
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O halde ulaştırma sektöründe ihtiyacın çok 
altında veya çok üstünde kapasite yaratılma-
sı, kaynakların tam ve etkin kullanımını ön-
lemektedir.  Diğer taraftan taşıma firmaları 
kapasitelerini, günlük, mevsimlik ve hatta 
konjonktürel ihtiyaca göre ayarlarlar.  Aksi 
halde mal akımında aksamalar ve gecikme-
ler meydana gelir. Oluşan aksamalara bağlı 
olarak taşınan ürün ve mallarda bozulmalar 
meydana gelir. Bu durum ürün taşımacılığı-
nın önemini ortaya çıkartır. Özellikle bazı 
ürünlerde hız ve teknolojik üstünlüğe duyu-
lan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 

Candemir’e 2005;  dünya ulaştırma sektörü 
bütünleşen küresel ekonominin; artan talep-
leri karşısında gelişme gösteren yapı taşla-
rından birisidir. Bu yönü ile uluslar arası ti-
caretin önemli bir yapısını oluşturmaktadır. 

Bölgesel kalkınma stratejilerinin uygu-
lanması, teknolojik gelişmeler, alt yapı 
olanaklarının iyileştirilmesi, ticaretin ser-
bestleştirilmesi ve düzenleyici otoritelerin 
belirlediği kurallar, ticari hizmet anlayı-
şında kalitenin ve müşteri memnuniyetinin 
önem kazanması ulaştırma sektöründe hızlı 
gelişmelere yol açmıştır. Üretim sistemle-
rinde mal ve hizmet ticaretinin gelişmesi-
ne olanak veren yenilikler, ulaştırma mali-
yetlerindeki azalmalar, ülkesel ve bölgesel 
bütünleşmeler dünya ticaretinin gelişimini 
hızlandırmıştır (Nalçakan 2008). 

Ulaştırma sektörü toplumun bütün kesim-
lerini etkileyen önemli bir faktördür. Ulaş-
tırma sektörünün bu yönü birçok sektör 
sektörün birbiri ile ilişkisini zorunlu hale 

Kıyı taşımacılığında diğer dünya ülkele-
rinin faaliyet ve yapısına bakıldığında, İn-
giltere 18 nci yy. da kıyı taşımacılığında 
oldukça ileri seviyede çalışmalar gerçekleş-
tirmekteydi. Ayrıca İngiltere deniz yolu ta-
şımacılığında o dönemin en üst teknolojine 
sahip araçlar kullanmaktaydı. İngiltere’nin 
bu ileri seviyedeki çalışmalarında Fransa’yı 
örnek aldığı görülmektedir. İngiltere; 
Fransa’yı örnek almak suretiyle, karayolu, 
kanallar ve liman yapımına nispeten erken 
başlaması, özellikle,  kanal ağı bağlamında 
İngiltere’nin o yıllarda diğer ülkelere kı-
yasla sanayileşmede daha ilerde olmasında 
önemli rol oynamıştır (Elbirlik 2008). 

Günümüz Ekonomik Sistemi İçinde Ula-
şım Sektörünün Önemi

Ulaştırma sektörünün kısmen kendine özgü, 
kısmen de diğer sektörlerde rastlanabilen 
önemli özellikleri vardır. Ulaşım politikası 
konusunda ülkenin işleyişine yön verenler 
bu özelikleri dikkate almak zorundadır. 

Ulaştırmanın bir hizmet olması sebebiy-
le hizmetin üretimi ile satışının eş zamanlı 
gerçekleşmesi gerekir. Bu nedenle hizme-
tin, ileride kullanılmak amacıyla depolan-
ma olanağı yoktur. Ulaştırma hizmeti diğer 
sektörlerin kendisine duyduğu ihtiyaç karşı-
layacak kadar üretilir. 

“Ulaştırma hizmetinin yeterli olmaması du-
rumunda ise; işin görülmesini engellemek-
tedir” (Ergün, 1985, s.10-11). 
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milyar ABD doları olduğu tahmin edilmek-
tedir. Sektörün 2002 yılından bu yana üç 
kat büyümesine karşın, üçüncü parti lojistik 
hizmet sağlayıcılarının payının sadece %7 
oranında artmış olması henüz gerçekleşme-
miş bir büyüme potansiyeli olduğunu gös-
termektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Wilcoxon işaretli sıra testi, parametrik eş-
leştirilmiş t-testinin parametrik olmayan al-
ternatifi olarak kullanılmaktadır. Wilcoxon 
işaretli sıra testi, karayolu, denizyolu ve de-
miryolu açısından yolcu taşıma mesafeleri 
arasında fark olup olmadığını tespit etmek 
için uygulanmaktadır. Yolcu taşıma mesa-
feleri arasındaki farklılık 2005, 2006, 2007 
yıllarına ait veriler ile 2008, 2009, 2010 yıl-
larına ait verilerin karşılaştırılması sonucu 
elde edilmiştir. Test sonuçlarına ilişkin ista-
tistiksel hipotezler aşağıdaki şekilde kurul-ıdaki şekilde kurul-daki şekilde kurul-
muştur.

Ho:  Yolcu taşıma mesafeleri arasında an-
lamlı bir fark yoktur.

Hı:   Yolcu taşıma mesafeleri arasında an-
lamlı bir fark vardır.

Test sonuçlarını değerlendirmek için değiş-
kenlerin sıra değerlerinden yararlanılmakta-
dır. Wilcoxon işaretli sıra testi, test istatis-
tiği olarak Z değerlerini kullanmaktadır.  Z 
tablosu kullanılarak test sonucu değerlendi-
rilmektedir.

getirir. O halde, ulaştırma sektörünün geliş-
memiş olması diğer sektörlerin gelişmesini 
de olumsuz etkiler.  Oluşan ulaştırma hiz-
met taleplerine paralel olarak daha teknolo-
jik, daha ekonomik ve hızlı ulaşım sektörü 
ihtiyacı ortaya çıkar. 

“Aksi takdirde ulaştırmanın yetersizliğin-
den dolayı diğer sektörlerin gelişmesi en-
gellenecektir” (Saatçioğlu, 2006, 33-34).

Bu bağlamda, ulaştırma sektörünün boyut-
larını ve süreçlerini değerlendirebilmek için, 
ulaştırma sektörünün alt faaliyet alanlarına 
değinmekte fayda vardır. Ulaştırma sektö-
rünü kendi içerisinde bazı bölümlere ayı-
rabiliriz. Bunlar karayolu, demiryolu, hava 
yolu ve deniz yolu şeklinde gösterilebilir. 
Bu bölümün ardından  ulaştırma sektörü- ulaştırma sektörü-örü-
nün küresel değeri ve önemine yer verilip, 
anlatım, tablolar ve şekiller yardımı ile 
açıklanmaya çalışılmıştır. 

TÜİK’e göre Türkiye’de ulaştırma - ha-
berleşme ve depolama hizmetlerinde Eylül 
2009 itibariyle 1,1 milyon kişi çalışmak-
tadır. Taşımacılık ve lojistik sektörünün 
Türkiye’nin GSYİH’si içindeki payının % 8 
ila % 12 arasında olduğu tahmin edilmekte-
dir (TUİK 2010). 

2008 yılında yapılan “Türkiye Lojistik Sek-
törü Araştırması”nda taşımacılık ve lojistik 
sektörünün büyüklüğünün 59 milyar ABD 
doları olduğu tespit edilmiştir. Aynı araş-
tırmaya göre, üçüncü parti lojistik hizmet 
sağlayıcıları pazarının büyüklüğünün 22 
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Tablo 1. Karayolu yolcu taşıma mesafelerinin karşılaştırılması

Ön test- Son test         
N

Sıra 
Ortalaması

Sıra 
Toplamı Z değeri P-Anlamlılık Değeri

Negatif Sıra 1 1 1 - 1,069 0,285

Pozitif Sıra 2 2,5 5   

Karayolu yolcu taşıma mesafelerine ilişkin 
istatistikler Tablo 1’ de gösterilmektedir. 
Anlamlılık değeri 0,285 olarak hesaplan-
mıştır. Buna göre, 0,285>0,05 olduğu için 
%5 hata payı ile Ho hipotezi reddedilemez. 

2008 öncesi ile 2008 ve sonrası karayolları 
yolcu taşıma mesafeleri arasında istatistik-
sel açıdan anlamlı bir fark olmadığı sonu-
cuna varılmıştır.

Şekil 1. Karayolu Taşıtları Karşılaştırması

sında sürekli bir artış olduğu gözlenmekte-
dir. 

Yukarıdaki şekil 1.’de görüldüğü gibi 1950 
ile 2009 yılları arasında karayolu taşıt sayı-
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bir seyir izlendiğini görmekteyiz. Fakat 
2004 ve 2009 yılları arasında yine kişi başı-
na düşen araç sayısında artış olduğu ve sü-
rekli yükseliş seyrettiğini görmekteyiz. 

1950 ve 2009 yılları arasındaki kişi başına 
düşün kara taşıt sayısına bakıldığında 1950 
ile 2000 yılları arasında sürekli artış olur-
ken, 2000 ve 2004 yılları arasında durağan 

Şekil 2. Kişi Başına Düşen Kara Taşıt Sayısı Karşılaştırması
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Şekil 3.  Nüfus Taşıt Karşılaştırması ve Nüfus Km 
Başına Düşen Yük Miktarı Karşılaştırması (Ton)
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Yukarıdaki grafik 3. yine 2000 ve 2004 yıl-
ları arasında bir düşüş yaşanırken 2004 son-

rasında bu yükselişin yine devam ettiğini 
görmekteyiz. 

Şekil 4. Nüfus ve Yol Uzunluğu Karşılaştırması
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Şekil 5. Yıllara Göre Kara Taşıt Sayısı ve Motorlu Kara Taşıt Sayısı

2002 de yapılan genel seçimler nedeni ile 
yaşandığını söyleyebiliriz. 2007 ile 2009 
yılları arasındaki artışa bakıldığında daha 
önceki yıllara oranla artışın daha yüksek 
olduğu görülmektedir. 

Yine yukarıda bulunan her iki grafikte 4’ de 
2000 ile 2004 yılları arasında kalan sürede 
bir düşüş yaşanırken 2004 ve 2009 yılları 
arasında kalan süre içerisinde normal seyir-
de bir yükseliş gerçekleştiğini görmekte-
yiz.  Bu durağanlık nedeninin 2001 krizi ve 
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genel seçimler nedeni ile yaşandığını 
söyleyebiliriz. 2007 ile 2009 yılları arasın-2007 ile 2009 yılları arasın-
daki artışa bakıldığında daha önceki yıllara 
oranla artışın daha yüksek olduğu görül-
mektedir. 

Yukarıdaki grafik 5’de görüldüğü gibi 1950 
ve 2009 yılları arasındaki verilere göre 2000 
yılına kadar normal bir artış gözlenirken 
2000 ve 2004 yılları arasında bir durağanlık 
olduğu görülmektedir. Bu durağanlık 
nedeninin 2001 krizi ve 2002 de yapılan 

Şekil 6. Yıllara Göre Kara Taşıt Otomobil Sayısı ve Kamyon Sayısı
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durağanlık yaşandığı görülmektedir. 2004 
ve 2009 yılları arasında ise yine artış yaşan-
maktadır. Fakat 2007 ve 2009 yılları ara-
sındaki artış daha önceki yıllara göre daha 
yüksek seyir etmiştir. 

Yukarıda bulunan grafik 6’da 1950 ve 2009 
yılları arasındaki otomobil ile kamyon sa-
yısı verileri gösterilmektedir. Verilerde de 
görüldüğü gibi ilgili kara taşıt sayısında 
2000 yılına kadar geçen sürede normal artış 
yaşanırken 2000 ve 2004 yılları arasında bir 

Şekil 7. Kullanımda Olan Otomobil, Otobüs ve Kamyon Sayısı
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yükselmiştir. Fakat özellikle yük taşımacılı-
ğında kullanılan kamyon sayısında 2007 ile 
2009 yılları arasında kalan süreç içerisinde 
bir azalma olduğu görülmektedir. Bu duru-
mun oluşmasına 2008 küresel krizinin neden 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Yukarıdaki grafik 7’de kullanımda olan oto-
mobil, otobüs ve kamyon sayılarına bakıl-
dığında daha önceki verilerde olduğu gibi 
2000 yılına kadar olan sürede normal artış 
yaşanırken 2000 ve 2004 yılları arasında bir 
durağanlık evresi geçirdiği görülmektedir. 
2004 ve 2009 yılları arasında bu hız yeniden 

Şekil 8. Kişi Başına Km G.S.Y.H ve Kişi Başına Yolcu G.S.Y.H Karşılaştırmaları
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Şekil 9. Enerji Tüketimi Kişi Başına Düşen Enerji 
Tüketimi Taşıt Km. Enerji Tüketimi Karşılaştırması

Yukarıda bulunan her grafik 8’de yer alan 
verilere bakıldığında kişi başına düşen km 
yurtiçi karşılaştırmasında 2000 ile 2002 
yılları arasında bir azalış seyrederken 2003 
yılı itibariyle bu hızın yükseldiğini gör-

mekteyiz. Aynı şekilde yolcu “kişi başına” 
karşılaştırmasında da 2000 ve 2003 yılları 
arasında bir durağanlık yaşandığı her iki 
grafikte de 2007 yılı sonrasında bir azalış 
olduğunu görmekteyiz. 
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Yukarıda bulunan Şekil 9’da gösteriler kar-
şılaştırmalara bakıldığında 2000 ve 2004 
yılları arasında bir durağanlık yaşandığı 
yine aynı şekilde 2007 ve 2009 yılları ara-
sında kalan zaman dilimin de de bu dura-
ğanlığın yeniden seyrettiğini görmekteyiz. 
2001 yılında yaşanan küresel kriz ve 2007 

yaşanan küresel krizin enerji tüketimi, kişi 
araç başına düşen enerji tüketimi  “yakıt” 
azaldığını ve küresel ekonomik krizin etki 
yarattığını söyleyebiliriz. Yine aşağıdaki 
enerji tüketimine ilişkin tablo  2’de verilerin 
bu konuyu desteklediğini göstermektedir. 

Tablo 2. Enerji Tüketimi

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2009



309

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık 2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01 Jel Kodu: JEL  M

www.iibdergisi.com

Tablo 3. Yurtiçinde Kullanılan Ulaşım Araçları Sayısı ve Yıllara Göre Verileri

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2009
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kıldığında ise 1990 yılı itibariyle hız artışı 
yaşandığını ve bu hızın belirli oranlarda di-
ğer yıllarda da yer ettiğini izlemekteyiz. Fa-
kat 2007 ile 2009 yılları arasında bir azalış 
olduğu görülmektedir. Bu durumun kriz ne-
deni ile oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu oran 
tabloda gösterilen genel toplam üzerinden 
belirlenmektedir. 

Yukarda bulunan tablo 3’de görüldüğü gibi 
yıllara göre taşıt sayılarını görmekteyiz. Ve-
rilerden elde edilen bulgulara göre havayolu 
taşıtlarında artan hız diğer ulaşım taşıtları-
na göre daha yavaş seyretmektedir. Kara-
yollarındaki taşıt artışının en yoğun olarak 
yaşandığını görmekteyiz. Yine denizyolu 
araçlarının ise 2005 den itibaren hız kazan-
dığını seyretmekteyiz. Genel toplamda ba-

Tablo 3.4. Karayollarında ve Otoyollarda Seyir Eden Araç Sayısı

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2009
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lık yaşamıştır. Aynı şekilde 2007 ile 2009 
yılları arasında da yine durağanlık yaşandı-
ğını seyretmekteyiz. Bu durumun yaşanan 
kürsel kriz nedeni ile oluştuğunu söyleye-
biliriz. 

Yukarıda bulunan tablo 4’de verilerden elde 
edilen bulgulara göre karayollarında seyir 
eden araç sayısında 2000 ile 2004 yılları 
arasında bir azalış olduğunu görmekteyiz. 
Araç arada kalan zaman diliminde durağan-

Tablo 3.5. Oto Yol ve Karayollarında Seyir Eden Araç ve Yolcu Seyri Oranları

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2009
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şekilde 2007 ile 2009 yılları arasında kalan 
süre de de aynı şekilde durağanlık olduğunu 
görmekteyiz. 

Yukarıda bulunan tablo 5’de verilerden elde 
edilen bulgulara göre yine 2000 ve 2004 yıl-
ları arasında bir durağanlık yaşandığı aynı 

Tablo 6. Günlük Trafik Akış Göstergeleri ve Verileri

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2009
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azalış veya durağanlık olmadığını görebili-
riz. Bu nedenle araç günlük akış seyrinde 
çok önemli bir değişim yaşanmadığını gör-
mekteyiz. 

Yukarıda bulunan tablo 6’da karayolları ve 
otoyollarda seyir eden araç trafik bilgileri-
ne bakıldığında yıllara göre araç sayısı ile 
karşılaştırılma yapılır ise; trafik seyrinde bir 

Tablo 3.7. Karayolu Yurt İçi Taşımalar

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2009
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Küresel kriz önceden de belirtildiği üzere, 
finansal piyasalarda başlayan ve sonrasında 
reel sektöre yayılan bir kriz olmuştur. Küre-
sel piyasalar için 2011 yılının ilk 5 ayında 
uluslar arası piyasalarda toparlanma devam 
etse de istenilen seviyeye ulaşılmış değildir. 
Türkiye’de ilgili krizden etkilenmesine rağ-
men, özellikle bankacılık ve borsanın krize 
karşı önlemleri ve olumlu seyri Türkiye için 
krizin etkilerini hafifletmiştir denilebilir. 
Türkiye için de kriz konusunda öncelikler 

Tablo 9’da demiryolu yolcu taşıma mesa-
felerine ilişkin istatistikler gösterilmekte-
dir. Tabloda anlamlılık değeri 0,109 olarak 
görülmektedir. Anlamlılık değerine göre, 
0,593>0,05 olduğu için %5 hata payı ile 
Ho hipotezi reddedilemez. Buna göre, 2008 
öncesi ile 2008 ve sonrası denizyolu yolcu 
taşıma mesafeleri arasında istatistiksel açı-
dan anlamlı bir fark olmadığı sonucuna va-
rılmıştır.

2008 yılları arasında kalan sürede ise çok 
ciddi olmasa da belirli bir oranda düşüş ol-
duğu ve yükseliş seyrinin yavaşladığını gör-
mekteyiz. 

Yukarıda bulunan Tablo 7’de gösteriler ve-
rilere göre yine yurt içi taşımalarda 2000 ve 
2005 yılları arasında kalan sürede bir du-
rağanlık yaşandığını görmekteyiz. 2007 ve 

ile Ho hipotezi reddedilemez. Buna göre, 
2008 öncesi ile 2008 ve sonrası denizyolu 
yolcu taşıma mesafeleri arasında istatistik-
sel açıdan anlamlı bir fark olmadığı söyle-
nebilir.

Tablo 8’de de denizyolu yolcu taşıma me-
safelerine ilişkin istatistikler gösterilmekte-
dir. Test sonucunda anlamlılık değeri 0,109 
olarak hesaplanmıştır. Anlamlılık değerine 
göre, 0,109>0,05 olduğu için %5 hata payı 

Tablo 8. Denizyolu yolcu taşıma mesafelerinin karşılaştırılması

Ön test- Son test         
N

Sıra 
Ortalaması Sıra Toplamı Z değeri P-Anlamlılık Değeri

Negatif Sıra 0 0 0 - 1,604 0,109

Pozitif Sıra 3 2 6   

Tablo 9. Demiryolu yolcu taşıma mesafelerinin karşılaştırılması

Ön test- Son 
test         N Sıra Ortalaması Sıra 

Toplamı Z değeri P-Anlamlılık 
Değeri

Negatif Sıra 1 2 2 - 0,535 0,593

Pozitif Sıra 2 2 4   
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ortaya çıkan gelişmeler, artan nüfus yapısı 
gibi etmenler sebebiyle yolcu taşıma mesa-
felerinin artış eğiliminde olması beklenir-
ken, 2008 yılı ve sonrasında anlamlı bir artış 
söz konusu değildir. Yolcu taşıma mesafele-
rindeki artış miktarının anlamsız olmasının 
temel sebebi, 2008 yılında ortaya çıkan fi-
nansal krizin toplumun ekonomik durumu-
nun bozulması olarak görülmektedir. 

Taşıma yollarına yük ve yolcu değerlerinde 
2008 yılında belirgin bir artış olduğu belir-
lenmiştir (Grafik 10). 

özellikle 2008-2010 yılları arasında değiş-
miştir. Ancak Türkiye’nin ekonomik kriz-
den etkilenmesi ve buna bağlı etkilerin ulaş-
tırma sektörüne yansımaları tahmin edildiği 
gibi gerçekleşmemiştir.

Ulaştırma Bakanlığından alınan 2011 yılı-
nın ilk altı aylık verileri dahil olmak üzere 
gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonu-
cunda 2008 öncesi ve sonrası taşımacılık 
sektörlerine ilişkin yolcu taşıma mesafeleri 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı so-
nucuna varılmıştır. Taşımacılık sektöründe 

Şekil 10. Demiryolu taşımamalığı 2005-2010 
yılları arasındaki durumu
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Karayolunda yük ve yolcu taşımacılığı 
2001-2009 yılları arasında incelendiğinde; 
2001 yılında 51421 km yük taşınırken 2009 
yılında bu oran 176455 km’ye yükselmiştir. 
Yolcu taşıma değerleri 2001 yılında 68211 
km yolcu taşındığı belirlenirken 2009 yılın-
da 212464 km yolcu taşındığı saptanmıştır. 
Büyük ölçüde bir artış olduğu belirlenmiştir. 

Yine elde edilen veriler doğrultusunda ka-
rayolu taşımacılığının bir siyasi malzeme 
olarak kullanıldığı da görülen bir gerçektir. 
Özellikle iktidar parti veya iktidarda olan 
politik güçlerin kamu üzerinde olumlu bir 
etki yaratmak adına karayolu çalışmalarına 
hız verdiği görülmektedir. Bu durum nede-
niyle her ne kadar nitelikli olmasa da kara-
yollarına yapılan yatırımlar diğer ulaştırma 
sektör alanlarına yapılmamaktadır. Ayrıca 
karayolu yatırımlarının ulaştırma sektörü 
içerisinde bulunan demiryolu ve karayolu-
na göre daha az maliyet oluşturduğunu da 
söyleyebiliriz. 

Yerel yönetimlerin de en fazla kullandığı bir 
yöntem olan karayolu yatırım ve hizmet an-
layışının son dönemlerde de sıklıkla kulla-
nıldığı gerçeğini göstermektedir. Özellikle 
şehir içi ulaşımda kullanılan yollar, kaldı-
rım, mahalle arasındaki yollar, iller arasında 
kullanılan oto yol, köprü, şehirlerarası kara-
yolu gibi hizmetler siyasi bir malzeme ola-
rak kullanılmaktadır. Çalışmadan elde edi-
len veriler doğrultusunda bir değerlendirme 
yapıldığında yine karayolu yatırımlarının 
diğer ulaştırma sektörlerine göre daha fazla 
olduğunu görmekteyiz. Karayolundan sonra 
son yıllarda ve özellikle 2002 seçimleriyle 

Demiryolu yük ve yolcu taşımacılığında 
2004-2008 yılları arasındaki değerlere göre 
artış olduğu gözlenmiştir. 

Demiryolu taşımacılığında 2005-2007 yıl-
ları arasında belirgin bir yükseliş görüldü-
ğü fakat 2007-2008 arasında hızlı bir düşüş 
yaşandığı belirlenmiştir. 2008 sonrası de-
miryolu taşımacılığında teknoloji alanında 
yeniliklerden kaynaklanan bir yükseliş gö-
rülmektedir. 

Karayolu yolcu taşımacılığında 2008 yılın-
da -1,4 lük bir azalış söz konusudur. Ancak 
durum, birçok incelemeye göre, ekonomik 
krizden ziyade havayolu alanında yolcu 
taşımacılığında ciddi artışlar olmasından 
kaynaklandığı belirtilmiştir. Ayrıca Avrupa 
Birliği’nde 2000 yılı itibariyle yolcu taşı-
masında karayolunun payı % 79, ABD’de 
% 89, Türkiye’de ise % 95’i bulmaktadır. 
Karayolu uzunluğu incelendiğinde; dev-
let yolu 2002 yılında 31319 km iken 2009 
verilerine göre 31271 km düştüğü, il yolu-
nun 2002 yılında 30090 km iken 2009 yı-
lında 30948 km’ye yükseldiği, köy yolu ise 
2002 yılında 364329 km iken 2009 yılında 
bu oran 298405 km’ye düştüğü belirlenmiş-
tir. Otoyol uzunluğu incelendiğinde; 2002 
yılında 1851 km iken 2009 yılında 2036 
km’ye yükseldiği saptanmıştır. Demiryolu 
hat uzunluğu incelendiğinde; 2002 yılın-
da 8671 km iken 2009 yılında 9083 km’ye 
yükseldiği saptanmıştır.
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yatlarında ciddi artışlar da gözlenmemiştir. 
Buna rağmen yerel yönetimlerin yönettiği 
şehir içi taşımacılık yolcu bilet fiyatların-
daki artık dikkat çekmektedir. 2007 yılı se-
çimler sonrasında bu artış oranları oldukça 
hissedilir şekilde hayata geçmiştir. 

Havayolu ve deniz yolu taşımacılığında ise; 
2008 küresel kriz özellikle dış hatlar üzerin-
de etkili olmuştur. Türk turizminin çekici-
liği 2008 küresel kriz etkisini yok edeme-
miş, kriz öncesinde gelen yolcu sayısı kriz 
nedeni ile oldukça hissedilir şeklide azal-
mıştır. Yine diğer dünya ülkelerinin içinde 
bulunduğu kriz nedeni ile sanayi kesiminin 
sıklıkla kullandığı deniz taşımacılığının 
azaldığı ve yük taşıma oranlarının düştüğü 
görülmüştür. Buna paralel olarak havayolu 
dış yolcu oranı ve denizyolu yük taşımacılık 
oranlarının 2008 küresel kriz nedeniyle azal-
dığı ve gelir oranının düştüğü görülmüştür. 
Elde edilen veriler çerçevesinde bu gerçe-
ğin doğruluğunu görmekteyiz. Diğer dünya 
ülkeleri açısından ulaşım sektörünün kriz 
nedeniyle yaşadığı etkilere bakıldığında ise; 
gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkeleri-
nin ulaşım sektör gelir paylarının azıldığını 
görmekteyiz. Özellikle Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerin bu konuda ciddi sorunlar yaşadığı 
ekonomik gelir düzeylerinin hissedilir şekil-
de düştüğü görülmüştür. Aynı düşüş oranları 
Türkiye açısından gerçekleşmemiştir. Diğer 
dünya ülkelerine göre Türkiye’de yaşanan 
düşük oranları daha azdır. 

birlikte halen iktidarda olan AKP yöneti-
minin demiryolu yatırımlarına hız verdiği 
görülmektedir. Özellikle hızlı tren projesi 
ve bu yönde yapılan çalışmalar dikkat çek-
mektedir. Havayolu taşımacılında ise; yeni 
girişimler ile özel sektör payının arttırıldığı-
nı görmekteyiz. 

Her ne kadar dünya ülkeleri üzerinde olum-
suz etki yaratsa da 2008 küresel kriz Türk 
ulaştırma sektörü üzerinde çok etkili bir 
olumsuzluk meydana getirmemiştir. Halen 
iktidarda olan AKP yönetiminin 2007 seçim-
lerinde özellikle ulaşım sektörüne yaptığı 
yatırım ve bu yöndeki çalışmaları kriz etki-
lerinin pasifsize edilmesine neden olmuştur.  
İller bazında yerel yönetimlerin de bu konu-
da hassas davrandığı gerçeği ortaya çıkmak-
tadır. Özellikle mahalli seçimlerde karayo-
lu yatırımları ve demiryolu yatırımlarının 
ön planda tutulduğu görülmektedir. Ayrıca 
yine iç hatlar yönünde uçak bilet fiyatların-
daki rekabet nedeni ile karayolu üzerindeki 
tercihlerin havayoluna kaydığı gerçeği or-
taya çıkmaktadır. Bu nedenle 2008 küresel 
kriz 2007 seçimlerine denk gelmesi nedeni 
ile sektör açısından çok fazla hissedildiğini 
söyleyemeyiz. Fakat bu durum özel sektör 
taşımacılığında ciddi şekilde hissedilmiştir. 
Karayolu yük taşımacılığında bu oran daha 
yüksek görülmektedir. Yine karayolu yolcu 
taşımacılığında ise bu oran çok ciddi şekilde 
hissedilmemiştir. Fakat artan yakıt tüketim 
bedeline rağmen özel sektör yolcu taşıma fi-
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Havayolu alanındaki gelişmeler yolcu sa-
yısı yanında, yük taşımacılığında da bazı 
gelişmelere neden olmuştur. Havayolu ile 
kargo taşımacılığı belirgin bir artış sağla-
mıştır. 2010 itibariyle, Uluslararası Havaa-
lanları Konseyinin 2006 yılı raporuna göre, 
Türkiye’nin kargo ve yolcu taşımacılığında 
büyüme oranı ve hızı dünya ortalamasının 
üzerindedir (Oktal, 2007: 2). Havayolu ta-
şımacılığında yük miktarı 2002-2009 yılları 
arasında iç hatlar ve dış hatlarda taşınan yük 
miktarı incelendiğinde; iç hatlarda taşınan 
yük miktarı 2002 yılında 181.262 ton iken 
2009 yılında 484.833 tona yükseldiği, dış 
hatlarda 715.603 ton iken 1.241.512 tona 
yükseldiği belirtilmiştir.

Karayolu taşımacılığında yıllar itibari ile in-
celendiğinde grafik 11 2005 yılından 2007 
yılına kadar ivmeli bir artış gözlenirken, 
2008-2009 yılları arasında büyük bir düşük 
görülmektedir. 2010 yılına doğru ise tekrar 
bir artış olduğu gözlenmiştir. 

Ülkemizde karayolu yolcu ve yük 
taşımacılığında, son otuz yılda diğer 
türler ile yapılan taşımacılıklara kıyasla 
hızlı bir gelişme olmuş, bu dengesiz 
gelişmenin sonucu olarak karayolu 
taşımasının payı her iki taşıma için de 
hızla artarak % 90’ın üzerine çıkmıştır 
(DPT 2007). 

Şekil 11. Karayolu taşımacılığı 2005-2010 yılları arasındaki durumu
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Türk havayollarının 2010 ve 2011 yılları 
arasındaki verilerini incelediğimizde daha 
önceki yıllara göre 2010 ve 2011 yılla-
rı arasında bir artış seyrettiğini aşağıdaki 
tabollardan görebiliriz. Ayrıca yine 2007 
ve 2009 yılları arasında dış hatlarda yaşa-
nan olumsuzluk iç hatlarda yaşanmamıştır. 
Bu durumun diğer dünya ülkelerinde 2008 
küresel krizin etkilerinin daha fazla yaşan-
dığını söyleyebiliriz. Özellikle turizm ta-
şımacılığında yoğun olarak kullanılan dış 
hat ulaşım aracı “havayolu” küresel kriz 
nedeni ile etkilenmiştir. Fakat aynı durum 
iç hat taşımacılığında söz konusu değildir. 
Kargo taşımacılığında da yine aynı değerle-
ri ve bilgileri verebiliriz.  Türk Hava Yolla-
rının resmi sitesinde yayınlanan verilerden 
elde ettiğimiz bilgiye göre “2010/3 adet ve 

Denizyolu taşımacılığında şekil 12’de 
görüldüğü gibi 2007 yılına kadar sürekli 
bir artış olduğu, 2007-2008 yılları arasında 
bu yükselişin sabtlendiği ve bu dönemden 
sonra tekrar bir artışa geçtiği belirlenmiştir. 
2009-2010 yılları arasında ise düşüş olduğu 
belirtilmiştir. Denizyolu taşımacılığı ulus-
lar arası ticarette en çok kullanılan taşıma 
şeklidir. Büyük hacimli ürünlerin ekono-
mik olarak taşınmasına olanak verdiğinden 
dünya ekonomisindeki mal taşımacılığının 
yüzde 90’ı denizyolu taşımacılığı ile ger-
çekleştirilmektedir (Birdoğan 2004: 47). 
Denizyolu ile ulaşımda 2001-2009 yılları 
arasındaki veriler incelendiğinde; demir 
yolu ile taşınan yük miktarı yıllar itibari ile 
azaldığı, yolcu sayısında ise yıllar itibari ile 
artış olduğu belirlenmiştir.  

Şekil 12. Denizyolu taşımacalığı 2005-2010 yılları arasındaki durumu



320

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık 2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01 Jel Kodu: JEL  M

www.iibdergisi.com

cu ve kargo taşımacılğında bir sorun yaşan-
madığı, dış hatta ise aynı değerlendirmenin 
olumlu olduğunu söylememiz imkansızdır. 

2011/1 adet kısa dönem kiralık uçak sağlan-
dığı, 2010/141 uçak ve 2011/166 uçak filo-
su” ile gelişimini devam ettirdiğini söyleye-
biliriz. Havayolu taşımacılığında iç hat yol-

Tablo 10. THY 2010 ve 2011 Genel Verileri 
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Kaynak: http://wwwdownload.thy.com/download/investor_relations/trafik_
verileri/2011_3_AYLIK_TRAFIK_VERILERI.pdf Erişim: 19.08.2011
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yaşanan krizin üretim işletmeleri üze-
rinde olumsuz yarattığı etki ile kargo ve 
taşıma alanındaki ürün/ton miktarının 
düştüğü görülmektedir. 

	Yine Ulaştırma Bakanlığından alınan 
2002-2011 “İlk Altı Ay” verileriyle ya-
pılan analiz değerlendirmesinde 2000-
2004 yılları arasında durağan bir seyir 
izlerken 2004-2009 yılları arasında artış 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

	2008 küresel krizin birçok sektör üze-
rinde etkili olduğu gibi ulaştırma sektö-
rü üzerinde de etkili olmuştur. 

	Sektörde krizden en fazla etkilen kıs-
mın denizyolu olduğu görülmektedir. 
Nedenlere arasında ise ulaştırma sektö-
rünün sanayi sektörü ile iç içe olması, 

Tablo 11. Ulaştırma istatistikleri

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

 

Uçak sayısı 138 138 142 202 245 250 262 297 332 350

 

Koltuk 
kapasitesi 25 114 27 124 34 287 38 600 42 894 40 017 41 634 47 972 57 031 60.272

 

İç hat 
taşınan 
kargo (ton) 181 198 188 936 262 647 315 858 373 055 414 192 399 213 484 833 484 833

272.851

 

Dış hat 
taşınan 
kargo (ton) 698 935 742 255 860 461 933 697 973 934

1 131 
833 1 130 464 1 241 512 1 241512

700.733

 

İç hat uçak 
trafiği 
(adet) 157 415 156 301 195 935 264 805 343 956 365 136 385 053 419 422 497862

273.349

 

Dış hat 
uçak trafiği 
(adet) 218 626 218 505 252 786 286 867 286 713 323 432 356 127 369 047 421549

200.388

 

İç hat 
yolcu sayısı

8 700 
839

9 128 
124

14 438 
292

20 502 
516

28 799 
878

31 970 
874 33 546 000

41 226 
959 50.575.426 27.450.487

 

Dış hat 
yolcu sayısı

25 054 
613

25 296 
216

30 596 
297

35 042 
957

32 884 
325

38 381 
993 40 840 000

44 281 
549 52.224.966 24.095.462

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü DHMİ
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	Havayolu araç sayısında 2007 ve 2011 
yılları arasında belirli oranda artış oldu-
ğu saptanmıştır. Ayrıca ekonomik kri-
ze rağmen iç hat yolcu taşımacılığında 
yolcu taşıma fiyatlarının indiği ve daha 
talep edilebilir hale geldiği gözlenmiş-
tir. 

	Karayolu yolcu taşıma oranlarına bakıl-
dığında ise; yolcu taşıma oranının diğer 
yıllara oranla biraz düştüğünü görmek-
teyiz. Nedenleri arasında havayolu yol-
cu taşıma bilet fiyatlarının düşmesi ne-
deni ile oluştuğunu söyleyebiliriz. 

	Havayolu sektöründe verilere göre 
2002-2009 yılları arasında taşınan yük 
miktarının yıldan yıla arttığı tespit edil-
miştir. 

	Demiryolu sektöründe verilere göre 
2005-2010 yılları arasında yolcu taşı-
macılığında düşüş belirlenirken, yük 
taşımacılığında artış olduğu tespit edil-
miştir. Ayrıca analiz sonucunda; demir-
yolu yolcu taşıma mesafelerine ilişkin 
istatistikler elde edilmiştir. Anlamlılık 
değeri 0,109 olarak görülmektedir. An-
lamlılık değerine göre, 0,593>0,05 ol-
duğu için %5 hata payı ile Ho hipotezi 
reddedilemez. 

	Buna göre, 2008 öncesi ile 2008 ve 
sonrası denizyolu yolcu taşıma mesafe-
leri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yapılan 
analiz sonucunda; Anlamlılık değeri 
0,285 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, 
0,285>0,05 olduğu için %5 hata payı il       
e Ho hipotezi reddedilemez. 2008 önce-
si ile 2008 ve sonrası karayolları yolcu 
taşıma mesafeleri arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir fark olmadığı sonu-
cuna varılmıştır. 

	Havayolu taşımacılığında iç hat yolcu 
taşımacılığında önemli bir etki yaşan-
maz iken; dış hat yolcu taşımacılığında 
bu oranın ciddi şekilde düştüğünü söy-
leyebiliriz. 

	Karayolu kapsamında, kamu ve siyasi 
otoritenin yaptığı yatırımlar nedenleri-
ne bakıldığında ise, bu durumun bir si-
yasi rant ve uygulanmasındaki kolaylık 
olduğu görülmektedir. Ayrıca mahalli 
idarelerin de aynı şekilde siyasi bir rant 
amacı ile şehir içi yolların imarı, yeni-
lenmesi, düzenlenmesi v.s. hizmetlerle 
toplumun siyasi açıdan ilgili siyasi oto-
rite üzerinde olumlu etki yaratması sağ-
lanmaktadır. 

	2008 küresel kriz döneminde karayolu 
araç sayısında bir azalma yaşanmaz-
ken, enerji tüketiminde tam tersi bir 
azalma yaşandığı görülmektedir. Ne-
denleri arasında, artan petrol fiyatları, 
dış piyasadaki ekonomik istikrarsızlık 
nedenleri olduğunu söyleyebiliriz. 
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Genel olarak elde edilen sonuç “Ülke içe-
risinde ulaştırma sektörünün 2008 küresel 
krizden diğer dünya ülkeleri kadar derinden 
etkilendiğini söyleyemeyiz. Fakat bazı ulaş-
tırma birimlerine yapılan yatırımların hız 
kaybettiği görülmektedir. Özellikle karayo-
lu araç sayısında bir azalma yaşanmazken, 
denizyolu taşımacılığında ton ve yolcu mik-
tarında bir azalış seyredilmiştir. Denizyolu 
taşımacılığının dış dünya ile olan bağlantısı 
ve ekonomik kriz etkisi denizyolunun istik-
rarı üzerinde etkisini hissettirmiştir. Hava-
yolu taşımacılığında iç yolcu oranında bir 
kayıp olmazken dış hat yolcu taşımacılığın-
da tam tersi yaşanmıştır. Demiryollarında 
ise kriz etkisinin çok etkili olmadığı görül-
mektedir.” 2008 küresel krizi birçok dünya 
ülkesinde etkili olurken Türkiye’de ulaştır-
ma sektörü üzerinde çok etkili olmamıştır. 
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FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ ROMANININ İÇ VE DIŞ 
YAPI YÖNÜYLE İNCELENMESİ 

Gülten BULDUKER

 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D. 
Ankara  

Özet: Ahmet Mithat Efendi (1874-75) yılları arasında yayımladığı Felatun Bey ile Rakım Efendi 
adlı romanını Doğu-Batı çatışması üzerine kurgulamış ve iki zıt tip aracılığı ile yanlış batılılaşma 
sorununu ele almıştır. Yazar, kendi değerlerine yabancı yetişen fakat batı kültürünü de özümse-
yemediği için sosyal yaşamda birtakım sıkıtılar yaşamaya mecbur olan Felâtun Bey’in karşısına 
batılılaşmayı doğru anlayan Rakım Efendiyi çıkarır. Kendi değer yargılarına bağlı, aynı zamanda 
da batı ilmiyle yetişmiş, çalışma ve kazanma azmiyle dopdolu bir genç, onun ideallidir. Romanda 
Osmanlı ve Avrupa kültürünü kıyaslamak için fırsatlar oluşturan yazar, Osmanlının sosyal yaşamın-
daki üstün kıymetlerle modernleşmesinin mümkün olduğunu anlatmaya çalışır. Bu arada şahısların 
yaşamı sosyal çevreleri ile birlikte verilmiş ve her şahsın kendi hikâyesi yazarın takdirine göre bir 
sonuca bağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Alafranga, alafranga, kültür, medeniyet, sosyal yaşam

AN İNTENSİVE AND EXTENSİVE OUT LİNE OF THE NO-
VEL FELATUN BEY & Rakım EFENDİ

Abstract: In the novel named Felatun Bey ile Rakım Efendi he published between the years 1874-75 
Ahmet Mithat Efendi abstracted his novel upon the east-west conflict and handled the westerniza-
tion case by means of two adverse characters. The writer makes Felatun Bey,-who has grown up 
as a stranger to his own culture but also have faced a lot of problems because of failing toabsorb 
the western culture as well- meet Rakım Efendi, who has a great understanding of westernization. 
It is his idol that a young man, who is both fond of his own valu ejudgement sand at the same time 
educated with the western study of science, and filled up with the desire to work and win. Creatin 
gopportunuties to be able to compare the Ottoman culture with that of the Europeans’ , the write 
tries hard to explain that it may be possible fort he Ottomans to become mod ernised with the high 
values within the social life. Mean while the individuals’ lives have been mention edalong with their 
social environment sand each individual’ sown story is conclued depending on the authors own will.

Key Words: the Europe an manner, Turkish style, culture, civilization, social life
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ölçülerde temasa geçmiş olan sınırlı aydın-
lar topluluğu için Namık Kemal tarafından 
açılan ve yerli hikâye ve roman örneklerini 
dikkate almadan, doğrudan doğruya batılı 
hikâye ve roman tekniğini uygulamaya ça-
lışan yoldur. (Akyüz ts.:s, 68) Okuyucunun 
kültür seviyesinin yükselmesi konusunda 
birleşen bu yazarlardan Ahmet Mithat, daha 
fazla okura ulaşabilme düşüncesiyle sanat 
kaygısını ikinci palan itmiş, dil ve üslup ko-
nusunda gerekli özeni göstermeden iki yü-
zün üzerinde eser yazmıştır.

Ahmet Mithat Efendi, eserlerinde Tanzi-
mat dönemi romanlarında ele alınan  “insan 
hürriyeti” esasına bağlı kadın erkek eşitliği, 
kadınların eğitimsizliği, çocuk eğitimi, batıl 
inançlar gibi sosyal alanda sorun teşkil eden 
birçok konuya değinmiş; ayrıca batılılaşma 
konusunda izlenecek doğru yolu okura gös-
termeye çalışmıştır. 

Pek çok türde eser kaleme alan yazarın adın-
dan çok söz ettiren bazı eserleri şöyle sırala-
nabilir: Kıssadan Hisse (1869) başlığı altın-
da topladığı fıkralarında ahlâkî birer sonuç 
çıkarır. Romanları: Hasan Mellah (1874), 
Hüseyin Fellâh (1875), Henüz On Yedi Ya-
şında (1881), Müşâhedât (1890), Jön Türk 
(1908),.. Büyük hikâyeleri: Letâif-i Rivâyât 
dizisi (1870-1895): Sû’-i Zan (1870), Esa-
ret (1870), Felsefe-i Zenân (1870), Diplo-
malı Kız (1890)…

Felatun Bey ile Rakım Efendi

Romanın Adı: Roman adı okuyucuya eser-
de anlatılanların bu iki kişi üzerinde yoğun-
laşacağına bir göndermedir.  

GİRİŞ  

Osmanlı Devleti’nde askerî kurumlarda 
başlayan yenileşme hareketleri, kültürel 
cephede birbirini izleyen arayışlarla sür-
dürülür. İlim ve teknik bakımdan ilerlemiş 
olan Batı, tüm kurum ve kuruluşlarıyla ör-
nek alınabilecek iyi bir konumdadır. Sanat 
ve kültürel alanda ortaya konulan eserler 
de yazarları cezp eder. Özellikle Tanzimat 
sonrası Batı’nın sanat ve kültürel alanda Os-
manlı yazarlarınca yakından takip edilmesi 
roman, tiyatro, hikâye gibi çeviri faaliyet-
lerinin yoğunlaşmasını sağlamış, ardından 
benzer örneklerin kaleme alınmasıyla Türk 
edebiyatına yeni türler kazandırılmıştır. 
“Sanat toplum içindir” anlayışına uygun 
olarak gazete de halkı bilgilendirme, ay-
dınlatma çabalarına katkı sağlamıştır. Halkı 
eğlendirerek eğitme düşüncesiyle kaleme 
alınan edebî türlerden roman, Türk okur-
larınca çok sevilmiş, bu türde verilen ilk 
örneklerle halka yeni bir medeniyetin yolu 
gösterilmeye çalışılmış ve onun kültür sevi-
yesi yükseltilmek istenmiştir.

1870’ten sonra ilk yerli ürünlerini vermeye 
başlayan Türk romanı iki ayrı koldan geli-
şir: Birinci yol; aydın olmayan geniş halk 
topluluğunun Avrupaî hikâye ve romana 
yadırgamadan alışması için Ahmet Mithat 
tarafından açılan ve batılı hikâye ve roman-
la Türk halk hikâyelerini uzlaştırmaya çalı-
şan yoldur. Bu, halk hikâyelerinin bir çeşit 
modernleştirilmesidir ve Şinasi’nin Orta 
Oyunu ile batılı komediyi uzlaştırmaya ça-
lışmasının yerli unsura daha çok kayan şek-
lidir. İkinci yol ise, Batı kültürü ile değişik 
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rın gündelik hayat içindeki tutum ve davra-
nışların anlatımıyla devam eder. 

Olay Kurgusu (Örgüsü): “Olay örgüsü, 
romanın hikâyesinde yer alan olayların dü-
zenleniş sistem ve yapısıdır… olayların bel-
li bir anlayış, mantık ve esasa göre, edebî 
değer göstererek düzenlenişi vak’adır. Olay 
örgüsü, kişiler, şeyler, durumlar ve olgular 
arası ilişki ağlarından oluşur. İlişkiler ağı 
ya olumlu biçimde seyreden olaylar biçi-
minde ya da ‘çatışma’ya dayalı verilir.” 
(Çetin 2003:s.233) 

  Felatun Bey ile Rakım Efendi, olay kuru-
luşu bakımından klâsik yapıdaki romanla-
rın özelliğini taşır. Olay kurgusunda zaman 
bakımından düzenli bir seyir izlenmiş,  gi-
riş-gelişme ve sonuç birbirini takip etmiş-
tir. Ancak genelde klâsik roman düzeninde 
‘ana olay’ etrafında oluşan merak unsurun-
dan ziyade günlük yaşamın sıradan akışı 
içinde gerçekleşen irili ufaklı olaylar ser-
gilenmiştir. Bu olaylar arasında bağlantı 
kurulabilmekte ve okurun ilgisini çekecek 
merak unsurları ile organik bir bütünlük 
sağlanmaktadır. Canan’ın Rakım ile sonu-
nun ne olacağı, İngiliz öğrencileri ile Rakım 
arasında bir duygusallık yaşanıp yaşanma-
yacağı, Felatun Bey’in zevk düşkünlüğü ve 
gösteriş tutkusu nedeniyle kendisini düşür-
düğü gülünç durumlar okurun ilgisini çeker.

Yazar, on bir bölümden oluşan romanın an-
lam dokusunu ortaya koyabilmek için, her 
bölümde roman kişilerini tanıtmayı ve onla-
rın türlü maceralarını sergileme yolunu seç-
miştir.  Romanın ana bir olay çerçevesinde 

Romanın Özeti: Aileden zengin olan Mus-
tafa Meraki Efendi, genç yaşta evlenmiş ve 
eşini, ikinci çocuğunun doğumu sırasında 
kaybetmiştir. Alafranga yaşam tarzına düş-
künlüğüyle tanınan bu şahıs, kendi anlayışı-
na uygun çocuk yetiştirme hevesiyle kızını 
bir dadının büyütmesini ister; oğlu Felatun 
Bey’i rüştiye mektebine verir.  

Felatun Bey’in zıddı bir tip olan Rakım 
Efendi ise Tophane kapıcılarından birinin 
oğludur. Henüz bir yaşındayken yetim kal-
mış; annesi ve Arap hizmetkâr Fedayi’nin 
çalışıp çabalamasıyla okuyabilmiştir. Anne-
si, Rakım Efendi’nin iş güç sahibi olduğunu 
göremeden hayatını kaybeder. Fedayi kendi 
evladı gibi sevdiği Rakım’ı yalnız bırak-
maz. Rakım yoksul olmasına rağmen ayak-
ları yere basan, tok gözlü bir insan olarak 
yetiştirilir. Yazarlık çevirmenlik ve Türkçe 
öğretmenliği yapmaktadır. İlk para kazan-
maya başlaması Fedayi kalfayı çok mutlu 
eder. Tam bu sıralarda satılık bir cariyeye 
tesadüf eden Rakım, onu, yüz altına satın 
alır. Rakım,  kıza kendisi gibi öksüz olduğu 
için acımıştır. Cariyeye Canan ismini verir-
ler. 

Bu arada Rakım Efendi zengin bir İngi-
liz ailenin kızlarına Türkçe dersi vermeye 
başlar, zamanla onların aile dostu olur. Bu 
arada ara sıra Felatun Bey ile karşılaşırlar. 
Felatun Bey, Rakım’ı kıskanmakta ve onu 
küçük düşürmeye çalışmaktadır. Fakat her 
defasında art niyeti ve alafranga düşkünlü-
ğü sebebiyle kendisi mahcup olur. Roman, 
babasının ölümüyle servete konan Felatun 
Bey’in bu serveti nasıl tükendiği ve şahısla-
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la hastalanması 

X. Bölüm: Metresi tarafından terk edi-
len Felatun Bey’in peş parasız kalması ve 
Canan’ın Rakım Efendi ile beraberliği

XI. Bölüm: Felatun Bey’in bir adaya mu-
tasarrıf olarak atanması, Can’ın iyileşmesi, 
Rakım Efendi ve Canan’ın bir oğlunun ol-
ması 

Konu: 19.yy.’ın ortalarında, İstanbul’da 
millî ve manevî değerlerine bağlı olumlu ve 
asimile olmuş, kozmopolik kişiler, arasında 
geçen düşünce ve yaşam biçimlerine daya-
nan sosyal ilişki biçimlerinin yansıması. 

Anlatıcı Konumu: Öznel tutumlu gözlem-
ci anlatıcı (yazar anlatıcı) tekniği kullanıl-
mıştır. Anlatıcı olaylara görgü tanığı du-
rumdadır. Olaylara belli mesafede durması-
na rağmen bazen kendini gizleyemeyip dü-
şüncelerini ifade etmekten geri durmuyor.

*Romantizmin etkisiyle kaleme alınan 
eserde her şey yazarın tasarrufu altında ger-
çekleşiyor. Yazarın bu yanlı tutumu okurun 
yönlendirilmesinde etkilidir.  

Figüratif Kadro

Rakım Efendi: Yazarlar, kendi düşüncele-
rini okura iletebilmek için çoğu kez roman 
kişilerinden birini kendilerine sözcü seçer-
ler. Bunlar, çoğunlukla yazarların medeni-
yet anlayışına bağlı olarak idealize edilir-
ler. Aynı zamanda toplum için yeni dünya 
görüşünün temsilcisi durumunda olan bu 
tipler, sentezci aydın olarak da nitelendiri-
lebilir. Bu tipin en başında Ahmet Mithat 

verilmemiş olması bu yolun tercih edilme-
sinde belirleyici olmuştur. “Bu tekniğe pa-
ralel kurgu denilmekte olup daha çok ma-
sallarda ve halk hikâyelerinde baş kişilerin 
maceralarını ayrı ayrı takip edebilmek için 
başvurulan bir yoldur.” (Gökalp Alpaslan 
2002:s.192) Kişiler tanıtılırken yaşam tarz-
larındaki zıt özelliklerinin öne çıkarılması 
dikkati çeker.

Bölümlerde anlatılanlar kısaca şu şekilde-
dir:

I. Bölüm: Felatun Bey, ailesi ve yetişme tar-
zı 

II. Bölüm: Rakım Efendi, ailesi ve yetiş-
me düzeninin tanıtılması ile Canan’ın satın 
alınması

III. Bölüm: Ziklaslar’ın tanıtılması ve Ra-
kım Efendi’nin Felatun Bey ile Ziklaslar’ın 
evinde karşılaşması

IV. ,V. Bölüm: Rakım Efendi’nin yabancı 
dostlarıyla nasıl bir değer paylaşımı içinde 
olduğu

VI. Bölüm: Canan’a alıcı çıkması, Canan 
ile Rakım Efendi’nin aşkı, Felatun Bey ile 
tiyatrocu metresinin maceraları

VII. Bölüm: Jozefin’in Rakım Efendi’ye 
misafirliği ve Kâğıthane gezisi

 VIII. Bölüm: Ziklaslar’ın Rakım Efendi’ye 
misafirliği ve Osmanlı kültürünün Batı kül-
türüyle kıyaslanması

IX. Bölüm: Can’ın Rakım Efendi’nin aşkıy-



332

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Ekim-Kasım-Aralık 2011 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 1 Autumn October- November- December 2011 Volume:02 Issue:01 Jel Kodu: JEL  Z

www.iibdergisi.com

tip, batının ilim ve fende üstünlüğünü kabul 
eder. Batılı kültür unsurlarını özümsemiştir. 
Tiyatro, dans ve batı müziğini sever. Aynı 
zamanda da aile yaşantısında Osmanlı kül-
türünü yaşatır. 

Felatun Bey: Rakım Efendi’nin zıddı olan 
bu şahıs ‘alafranga züppe’ tipiyle de ifade 
edilebilir. Tanzimat ile birlikte ortaya çıkan 
yüzeysel batılılaşma sonucu kaleme alınan 
bazı romanlarda bu tipin örneklerine rast-
lanmaktadır. Bunlar, tüketime odaklanmış 
yaşam biçimlerinde gösteriş ve eğlenceden 
başka bir şey düşünmezler. Çoğu mirasye-
didir.  Çalışıp kazanmaktan habersizdirler, 
üretime katkıları yoktur. Giyim-kuşamda 
sosyal yapıyı ve değerleri gözetmeden sırf 
batılıları taklit ederek yaşarlar.  

  Biri kendi imkânıyla her türlü güçlükle 
mücadele ederek, diğeri ise bütün imkânlara 
çaba sarf etmeden kavuşan bu iki genç, ben-
zer durumlar karşısında farklı davranışla-
rıyla dikkati çekerler. Felatun Bey gösteriş 
merakı ve ahlâk düşkünlüğü yüzünden göz-
den düşerken Rakım Efendi güzel ahlâkı 
erdemli tutum ve davranışlarıyla herkesin 
takdirini kazanır. 

Romanın başında Felatun Bey’in yetiştiği 
kültür ayrıntılı bir şekilde verilerek onun 
alafrangalık merakının gülünç durumlara 
yol açacağı hissettirilmiştir. Felatun Bey ti-
yatro locasında hafif kadınlarla gönül eğlen-
dirirken Rakım Efendi, kibar aile localarına 
davet edilir.  Rakım Efendi Kâğıthane gezi-
sine piyano hocasını davet eder. Fedayi Kal-
fa ve Canan’ın da katıldığı bu gezi, tenha 

Efendi’nin Rakım Efendi’si gelir. (Balcı 
2002: s.53-54) 

Romanın merkez figürü Rakım Efendi’dir. 
Yazar, onu, Felatun Bey gibi olumsuz bir 
tipin karşısına çıkarıp karşılaştırma yapıyor 
ve olumlu bir tip çizmeye çalışıyor. Rakım 
Efendi tüm iyi özellikleriyle yüceltilmiş bir 
tiptir. Dinî, millî, felsefî bir ideolojinin tem-
silcisidir. O, aynı zamanda bir yazar ve öğ-
retmen olarak sosyal bir tiptir.

Rakım Efendi yoksul, ancak onurlu bir in-
sandır. Çalışkanlığı ve dürüstlüğü sayesinde 
olacak ki “Cenab-ı Hakk” ondan nimetini 
esirgemez. Çok çalışır ve kimselere muhtaç 
olmadan Fedayi Kalfa ve cariyesi Canan’ın 
geçimini sağlar. Felatun Bey müsrif olma-
sına rağmen o, tutumludur. Her iki şahsın 
sosyal yaşamları kadar ekonomik durumları 
ve para harcama biçimlerinin de karşılaştı-
rılması ölçüsüz hareket etmenin doğuracağı 
olumsuz sonuçları sergilemek içidir. Fela-
tun Bey’in müsrifliği peş parasız kalmasına 
yol açarken Rakım Efendi’nin hesap kitap-
tan anlaması ve hiçbir konuda aşırıya kaç-
maması yaşam standardını yükseltmesini 
sağlar. Rakım Efendi namuslu bir gençtir, 
kimseye yan bakmaz; ama nihayetinde o da 
bir erkektir ve sütten çıkmış ak kaşık değil-
dir. Jozefino adında kendisinden on beş yaş 
büyük bir piyano öğretmeniyle flört eder. 
Daha sonra onunla dost olur ve önceleri bir 
kardeş gibi sevdiği Canan’ı sonradan bir 
sevgili gibi sever. 

Ahmet Mithat Efendi, Rakım Efendi tipiy-
le bir Osmanlı Beyefendisi çizmek ister. Bu 
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sebebini açıklar. Fedayi’nin ev işlerinde 
yardımcı istemesi üzerine yüz liraya alınan 
Canan’ın giyim kuşamına, beslenmesine 
ve eğitimine önem vererek onu tam bir ha-
nım efendi yapmışlardır. Öyle ki Türkçe ve 
Fransızca’nın yanı sıra piyano da öğrenen 
Canan, Ziklaslar’ın kızlarından hiçbir konu-
da geri kalmaz. Üzerinde efendisinin hediye 
ettiği mücevherleri bile vardır. Yüz liraya 
alınan bu kıza, iki bin liraya alıcı bile çıkar. 
Onun bu halini gören Ziklaslar’ın kızları, 
Amerika’da esirlerin nasıl yaşadığını hatır-
layıp şaşkınlıklarını gizleyemezler. Canan’ı 
içten içe kıskanan kızlardan Can, aynı za-
manda Osmanlı sosyal hayatında kadınların 
kapalı oluşunu dile getirerek “Tutuklu gibi 
evin içinde kapalı oturmasam, Türk hanımı 
olurdum.”(s.118) demek gereğini duyar. 
Rakım, ona, Türk hanımı değil, bir esir olan 
Canan’ın bile evde kapalı olmayıp istediği 
yere Fedayi ile gidip gezdiğini söyler. An-
cak iyi eğitim görmemiş bir bayanın yalnız 
başına dışarıda dolaşmasının doğuracağı 
tehlikenin de farkındadır. Fedayi’nin refa-
katine de bu yüzden ihtiyaç duyulur. 

Rakım, Canan’ın satılması konusunda ka-
rarı kendisine bırakmakla “insan hürriyeti-
ni” dile getirmiş olur. Açıklanması gereken 
asıl mesele Canan’ın bir odalık olup olma-
dığıdır. Yabancılarca ilgi çeken bu konu 
Canan’ın Rakım’ın gönlünü kazanmasıyla 
açığa kavuşur. Rakım, Canan’ı eğitip onun-
la evlenmeye karar vermekle bir kadına na-
sıl değer verilebileceğini göstermiştir.   

Canan, yaratılıştan asil ve çalışkan bir kız-
dır. Fizik ve ahlâk güzelliğine sahiptir. 

olduğu için hafta ortası bir gün planlanmış 
ve adabına uygun eğlenilmiştir. Felatun Bey 
ise metresinin gönlü olsun diye kalabalık bir 
cuma gününü tercih eder. İki çalgı takımı-
nın eşliğinde, avuç dolusu para harcayarak 
eğlenirler. O, her ne kadar batılı adab-ı mu-
aşeret ve sosyal kurallara uymaya çalışsa da 
acemiliği yüzünden gülünç durumlara düş-
mekten kurtulamaz. Mesela alafrangalığa 
özenerek giydiği dar pantolonu dans sıra-
sında cart diye yırtılır. İngiliz ailesinin aşçı 
kadınına sarkıntılık ederken üzerine mayo-
nez dökülür, aşçı kadın zannederek evin ha-
nımına sarılır.  

Romanın sonunda tiyatrocu sevgilisinin 
kendisini soyup beş parasız bırakmasının 
ardından aklı başına gelen Felatun Bey, 
bir adaya mutasarrıf olarak atanır.  Bun-
dan sonra çok çalışıp maaşıyla yaşayacak-
tır. Kıssadan hisse çıkarmak Ahmet Mithat 
Efendi’nin romanlarının özelliğidir. Yazar, 
hatalardan ders alan herkesin, doğu yolu 
bulup hayatını düzene koymasının mümkün 
olduğu mesajını verir.  

Canan: Osmanlı sosyal hayatında kölelik 
vardır. Saray hayatının dışında, zengin aile-
ler, değişik amaçlarla köle satın alırlar.  
Felatun Bey ile Rakım Efendi romanında 
Canan ve Arap Fedayi Kalfa sayesinde Os-
manlı ülkesinde kölelerin ne için alındığı ve 
onlara nasıl muamele edildiği Avrupa’daki 
kölelik anlayışı ile kıyaslanarak açıklanır. 
(bkz. Parlatır 1987) Zaten kölelere iyi dav-
ranılması İslâm dininin bir gereğidir. Ra-
kım, yabancı dostları Ziklaslar’ın misafir 
olduğu bir gün, Canan’ın evinde bulunuş 
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gılarının, alafranga kültürün özümsenerek 
alınabileceği belirtilir. 

Jozefino ve Polini: Bu iki Avrupalı kadın, 
bir erkekle hiçbir kaideye bağlanmadan 
flört etmek bakımından o zamanın Türk ka-
dınlarından çok farklıdır. Tiyatrocu Polini, 
lüks yaşantısı ve düzenbazlığı sayesinde Fe-
latun Bey’in parasını tüketir. Ancak Jozefi-
no dürüsttür. Rakım’ı her ne kadar sevse de 
aradaki yaş farkı onları ayırır; arkadaşlıkları 
daha sonra dostluğa dönüşür.  

Fon Figürler

Mustafa Merakî Efendi: Yazar,  Fatun Bey 
gibi gösteriş ve alafranga yaşam meraklısı 
bir tipin nasıl yetiştiğini göstermek düşün-
cesiyle romanın ilk sayfasında önce babası 
Mustafa Merakî Efendi’yi tanıtır. Zira bir 
çocuğun yetişmesinde anne-baba eğitimi 
önemlidir. Fakat ne yazık ki bu şahıs tah-
sil görmüş değildir. Paranın satın alabile-
ceği imkânlarla çocuklarını eğitir. Oğlunun 
mektebe gidip gelmesini, özel Fransızca 
hocalardan ders almasını eğitimi için yeterli 
görür. 

Ekonomik durumu çok iyi olan bu şahıs, ba-
basının isteğiyle henüz on altı yaşındayken 
evlendirilmiş, eşini genç yaşta kaybedince 
çocuk yetiştirme sorumluluğunu tek başı-
na üstlenmek zorunda kalmıştır. Yazar, er-
ken yaşta evlenip aile sorumluluğu almanın 
yanlışlığını da bu şekilde ortaya koyar. 

Mustafa Merakî Efendi’nin en ilgi çeken 
özelliği çok meraklı olmasıdır. Kendisi-
ne “merakî” lâkabı bu sebepten verilmiş-

Onun şahsında namuslu bir aile kızı kimliği 
çizilmek isteniliyor. Bir Türk ailesini böyle 
iffetli bir kadın kurtarabilir ve böyle bir ka-
dın anne olmaya layıktır.

Fedayi Kalfa: Arap kadın,  Hanımın ölü-
müyle evin yükünü tek başına omuzlanmak 
zorunda kalmış ve Rakım’a ikinci bir anne 
olmuştur. Canan’ı kızı gibi sever, iyi bir şe-
kilde yetişmesini sağlar. Rakım’ı baş göz 
etmek için elinden geleni yapar.  

Ziklaslar: Romanda yabancılara yer ve-
rilmesi Osmanlı’nın Avrupa ile kıyaslana-
bilmesi içindir. Rakım, Ziklaslar’ın Can 
ve Margrit adındaki genç kızlarına Türkçe 
dersi verir. Kadınların eğitim-öğretim gör-
mesi gerektiğini düşünen yazar, bu kızlarla 
Canan’ın öğrenme başarısını da kıyaslar. 
Burada Canan’a düşen rol, eğer imkân ve-
rilirse Osmanlı kızlarının da her konuda ba-
şarılı olabilecekleridir. Ziklaslar’ın kızları, 
Rakım’a ilgi duyar. Hatta Can aşkından ka-
rasevda olur. Ahmet Mithat Efendi’nin pek 
çok romanında Hristiyan kadın ile Müslü-
man erkek arasında aşk söz konusudur. 
Bunu batıya olan kompleksinden dolayı ya-
par ve burada daha çok kadınlar Müslüman 
erkeklere âşık olur. 

İngiliz ve Müslüman kültürünün farkı, 
Ziklaslar’ın Rakım’a ziyaretlerinde görülür. 
Mister Ziklas, ayrı bir odaya alınır; harem-
lik selamlık usulü gereği Arap Fedayi’yi ve 
Canan’ı göremez. Rakım, Müslüman olma-
sına rağmen içki içer, misafirlerine de ikram 
eder. Her ne kadar onunla geleneksel değer-
lerin önemi vurgulansa da yeni değer yar-
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Tema (İzlek): Öz değerlerini yitirip özüne 
yabancı değerlere körü körüne özenme tut-
kusu, insanı yapmacıklığa düşürüp sonunda 
o insanın felâketine sebep olur.

Zaman: Takvim zamanı verilmemekle bir-
likte yaşam tarzına bakarak Tanzimat döne-
mi (1870 ve 1880’li yıllar) sonrası yaklaşık 
bir yıllık süre içerisinde yaşanan olayların 
anlatıldığını söyleyebiliriz.

Mekân: İstanbul’da geçer. Felatun Bey,  
Tophane’nin Beyoğlu’na yakın mahallesin-
de; Rakım Efendi ise Salıpazarı’nda ikamet 
eder. Ayrıca Beyoğlu eğlence merkezleri, 
Kâğıthane romanda gezilip eğlenilen yer-
lerdir. İç mekâna da yer verilir. Şahıslar en 
çok ev hayatında görülür. Fakat mekânın 
kişiler üzerinde çok belirli bir etkisi yoktur.

Dil: Sade bir Türkçe ile yazılmıştır; ancak 
romanda gereksiz uzatmalar vardır.

Üslup: Ahmet Mithat Efendi öncelikle, hal-
kın kültür seviyesini yükseltmeyi istediği 
için edebî sayılabilecek eser kaleme alma-
mıştır. Bu nedenle mizahî bir üslupla oku-
ru eğlendirerek eğitmeyi amaçlamıştır. Söz 
arasında şahıs ve durumlar hakkında açıkla-
malar yapar ve gerekli gördüğü konularda 
okura bilgi verir.

 

SONUÇ

İncelemiş olduğumuz eser, belli bir olayı 
değil, belli birtakım düşünceleri okura ilet-
me kaygısıyla kaleme alınmıştır. Roman 

tir. “…İyi bir alaturka yaşamın ardından, 
yine kendi isteğiyle daha rahat, daha farklı 
gördüğü alafranga yaşamın içine girmiştir. 
Bu değişim, onun maddî ve manevî zevkle-
rindeki tercihinden kaynaklanmıştır.” (s.9) 
Görüleceği üzere Felatun Bey babasının bir 
kopyası gibi yetişmiştir. 

Rakım Efendi’nin Annesi: Romanda ismi 
verilmeyen bu kadın, genç yaşta kocası-
nı kaybeder. Bir yaşındaki oğlu ve Fedayi 
kalfayla hayata tutunma mücadelesi verir. 
Dikiş dikip oya örerek evi geçindirirler. 
Muhtemelen eğitimsiz olan bu kadının bir 
ebeveyn olarak Mustafa Merakî Efendi’den 
farkı, aklı başında olmasıdır. Yazar onu böy-
le tanıtıyor. Bu vasfıyla vurgulanmak iste-
nen temelde öz değerlere bağlılıktır.

Felatun Bey’in annesi: İsmi verilmeyen bu 
kadın, küçük yaşta evlendirilmiş ve ikinci 
çocuğunu doğururken ölmüştür. Romanda 
açıklanmasa da erken yaşta evliliğin hem 
çocuk yetiştirme hem de kadın sağlı açısın-
dan olumsuz sonuçlar doğurabileceği anla-
şılmaktadır.

Felatun Bey’in kardeşi Mihriban: Yazar, 
özel dadılar elinde hoppaca yetişen bu kızın 
evlenip yuva kurmasını uygun görmüştür. 
Kızların iyi bir ev hanımı olmaları istikbal-
leri açısından en münasip olanıdır.

* Baron T., uşak, doktor (Z), kayıkçı Osman 
amca romanda önemli bir rol üstlenmeyen 
yardımcı kişilerdir. Olayın ya da dekorun 
tamamlanmasında kendilerine ihtiyaç du-
yulmuştur.
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ğinde olduğu gibi yazar, arada bir görünüp 
okura açıklamalar yapıp roman şahısları ve 
olaylar hakkında fikir beyan ediyor. Bu, mo-
dern roman tekniği bakımından uygun bir 
durum olmayıp yazarın tarafsızlığına gölge 
düşürür. Ancak o günün okuru açısından eğ-
lenceli, gülünç bir yanı da yok değil. Amaç 
okuru eğlendirerek eğitmek olduğuna göre 
böyle bir kusuru da kendi devrinin gerçek-
lerini dikkate aldığımızda görmezden gele-
biliriz. Önemli olan romanın ele aldığı ger-
çekler ve yazarın kendine has gülünç üslubu 
sebebiyle hâlâ okur bulabilmesidir.
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ni taşımaktadır. Örneğin meddahlık gelene-
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Abstract: The role of Central Bank is significantly high in Money management and economic poli-
cies. Within the framework of economic developments in markets, Central Bank, commercial banks 
and several businesses operate according to the mobility which occurs in the market. Therefore com-
mercial banks continue their activities by using the risk management relation between their asset 
and liability accounts in line with the created market demands. In this study, an applied econometric 
analysis was made by building linear regression and error-correction model by using data between 
the years of 2003 and 2010 of CBT. Following the study, it has been concluded that liability accounts 
will be at balance after 24 months 

Key Words: Money, Bank, Asset, Liability, Economy, Policy, Central Bank, Account

TCMB MERKEZ BANKASI AKTİF VE PASİF HESAPLARI 
ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİSİNİN

EKONOMETRİK ANALİZİ

Özet: Para yönetimi ve ekonomi politikalarında Merkez Bankasının rolü oldukça önemlidir. Piya-
salarda oluşan ekonomik gelişmeler çerçevesinde Merkez Bankası bu rolünü etkin olarak kullanır. 
Birçok işletme gibi ticari bankalar piyasada gerçekleşen harekete göre faaliyet gösterir. Bu nedenle 
ticari bankalar oluşan piyasa talepleri doğrultusunda aktif ve pasif hesaplar arasında risk yönetimi 
ilişkisini kullanarak çalışmalarını devam ettirir. Bu çalışmada TCMB’nın 2003 ile 2010 yılları ara-
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by increasing interest rates. This condition 
is stated as stopping the inflation. One of 
the most important tools which the Central 
Bank uses in achieving his targets in econo-
my and in economic management is Money 
demand. The Central Bank frequently uses 
this tool to maintain price stability (The 
Banks Association of Turkey 2006). Trans-
actions in the financial markets regularize 
the trade of future agreements (Parasız, 
2008; 198). The mobility of financial mar-
kets depends on the policies of the Central 
Bank. Money which is anything accepted 
generally in exchange of goods and servic-
es acquires meaning with the policies of the 
Central Bank (Parasız 2008: 199). Among 
the reasons which make money important, 
honouring of Money as a medium of Ex-
change in world Money markets presents. 
Everything accepted as Money by the so-
ciety and society individuals is the material 
bearing monetary value. Providing the ef-
ficiency of these materials and increasing 
their productivity are required. The concept 
of account is a chart on which changes in 
the way of direct or indirect increases or 
decreases occur on financial structure, or 
transactions which may occur are recorded. 
Money is the most basic factor used in this 
spreadsheet. Decreases are evaluated as 
liability and increases as active in spread-
sheets. How and to which side asset and 

1. INTRODUCTION 

The authority for exclusive coinage was 
given to the Central Bank which was es-
tablished with the law No. 1715 in 11 June 
1930. During the establishment process, 
the share of treasury was determined as 
15% with the purpose of limiting the effect 
of treasury on the bank, and then the share 
of treasury bond was increased to 51% with 
the law enacted later. Increased shares were 
classified into certain classes. These are 
shown as (a, b, c). Class (a) shares belonging 
to the treasury are evaluated firstly, shares 
belonging to the national and public banks 
are class (b) and shares belonging to other 
private banks and companies are evaluated 
within the scope of class (c) (Şahin, 2004). 
Following the 1970s, Turkish Central Bank 
has assumed an active role with the purpose 
of maintaining price stability and keeping 
the economic structure at balance. The fact 
that the Central Bank takes an active role to 
maintain price stability is stated to be the 
most basic objective. To decrease the infla-
tion and maintain the price stability in the 
market, the Central Bank should use two 
economic tools actively. The first one of 
them is interest rates and the second one 
is controlling the Money demand (Aysan 
2007: 142). When there is a need for de-
creasing the inflation, the Central Bank en-
sures the decrease in consumption demand 

sındaki veriler doğrusal regresyon ve hata düzeltme modelleri doğrultusunda kullanılarak ekono-
metrik analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda pasif hesapların 24 ay sonunda bir dengeye 
geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Para, Banka, Aktif, Pasif, Ekonomi, Politika, Merkez Bankası,Hesap
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1.1. Asset and Liability Management 

“First of all, an asset-liability management 
policy and an organization structure should 
be built for an effective asset-liability man-
agement operation.” (Milli 2008: 110). 
Bankers should give the necessary impor-
tance to the asset-liability management and 
build APMC which is a senior management 
committee (Takan 2002). Operation of as-
set-liability management is composed of 3 
steps in theory. These are planning, evalu-
ation, application and reporting steps (Milli 
2008: 114). Another step in the operation 
of asset-liability management is the evalu-
ation of asset-liability management plan-
ning (Boyacıoğlu 2002). Asset management 
means gaining the highest efficiency from 
the funds obtained from different sources 
by using investment alternatives. Different 
distribution ways of obtained funds may be 
discussed. Within this distribution, gaining 
the highest efficiency with the lowest risk is 
indicated as the main purpose. Risks should 
be managed in a way to provide the lowest 
loss and the highest efficiency against the 
current or possible economic fluctuations 
(Yıldırak 2004). “Value equation move-
ments in exchange rates are composed of 
changes in interest rates and liquidity inad-
equacy.” (Akgüç 1996). Besides the man-
agement of security portfolios, the manage-
ment of credits used in banking sector may 
be thought as the most advanced level in 
asset management. Trade receivables, se-
curities, foreign exchange, stock, fund and 

liability accounts are recorded changes ac-
cording to the quality and feature of created 
accounts (Tulgar 1993: 8). As in the world 
economies, the main purpose in Turkish 
economy is to improve public welfare and 
to bring to higher levels (Demirci 2005). 
Countries carry out arrangements and stud-
ies concerning their monetary policies with 
the purpose of maintaining this public wel-
fare level. The main purpose of these new 
policies created by world countries is to 
increase the value of national currency and 
to maintain public welfare. Turkish Central 
Bank has an important role in ensuring mac-
roeconomic balances in the national econ-
omy. However political powers formed in 
Turkey and controllers of this political pow-
er kept doing intervention in Turkish Cen-
tral Bank. Governments formed started to 
strive for predominance on the operation of 
Central Bank in line with their interests and 
benefits. Against this effort, Central Bank 
couldn’t succumb to the wishes of govern-
ments being in the administration (Eren 
2008: 200-201).  This situation caused the 
Central Bank to be off track and upset the 
balance of monetary policies. Despite these 
negative developments, Central Bank con-
tinued its studies against some steps which 
may destabilize the economic stability by 
generating policies agreeable with govern-
ments. Central Banks have to work on ap-
plying stable monetary policies and gen-
erate policies directed to this (Autheman 
1996). 
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1.2. SCOPE

In the study, the values of asset and liabil-
ity accounts of CBT between the years of 
2003-2010 in Turkish lira currency were 
used. In this framework, econometric tests 
were made by using asset and liquidity ac-
count variables. According to the estima-
tion results made, the period of stagnation, 
cointegration and equilibration of variables 
were analyzed. 

1.3. GOAL AND METHOD 

In the study, the relation between asset and 
liability accounts in Turkish lira between 
the years of 2003-2010 belonging to CBT 
balance sheet was analyzed. The existence 
of cointegration between asset and liability 
accounts and when the variables are equili-
brated were researched. Charts and correlo-
grams were analyzed to examine the stag-
nation condition of variables. Augmented 
Dickey-Fuller test was used for the determi-
nation of stagnation level of the variables. 
Augmented Dickey-Fuller stagnation test 
concerning error terms was carried out with 
the purpose of trying to determine whether 
cointegration exists between asset and lia-
bility accounts. Error correction model was 
used to be able to determine when the dis-
equilibrium between the variables will be 
removed. 

1.4. LINEAR REGRESSION MODEL 

Least squares method regression model will 
be established to be able to determine the re-
lation between asset and liability accounts. 

liquid assets are accepted among the active 
investment alternatives of funds. The fact 
that these values yield maximum money in 
asset management for asset turnover rate 
and stock turnover rate is the first factor. 
Particularly, risk management followed by 
“banks” being financial institutions in cash 
credits supplied to the related institutions 
and individuals is the most important ele-
ment of asset management (Çolak 2001: 
15-30). The importance of this risk man-
agement stands out in case of a current or 
possible crisis situations (Şakar 2002).  The 
studies of the company directed to the car-
rying out fund merger transactions with 
the purpose of providing fund for itself are 
evaluated within the liability management.  

Sources are on the liability side of balance 
sheet and they are composed of short term 
foreign resources, medium and long term 
foreign resources and equity (Tan, 2002: 
16).  Because of the fact that rates in our 
country are volatile, if companies are in an 
open position, this poses a threat against 
the company. Therefore the aforementioned 
open position poses a threat in terms of the 
company and affects equities negatively. 
As for the maturity risk, average disburse-
ment periods should be longer than the av-
erage collection period and stock assign-
ment period; so that it won’t be faced with 
a liquidity problem. This situation is called 
cash-to-cash cycle. In other words, negative 
situation of cash-to-cash cycle is a desirable 
condition (Tan, 2002: 28). Therefore the 
importance of liquidity management comes 
into more prominence. 
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selected as dependent variable; liability ac-
count variable will be selected as independ-
ent variable. 

The subject to be analyzed is to what ex-
tent liability accounts affect asset accounts. 
In that case asset account variable will be 

Table 1: Regression model established according to asset and liability variables 

Dependent Variable: ASSET

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LIABILITY 0.821842 0.006688 122.8913 0.0000

C 6.461335 1.300743 4.967419 0.0000
R-squared 0.993814 There is Mean dependent 157.3985

Adjusted R-squared 0.993748 There is S.D. dependent 53.07134

S.E. of regression 4.196172 Akaike info criterion 5.726836

Sum squared resid 1655.139 Schwarz criterion 5.780260

Log likelihood -272.8881 Hannan-Quinn criter. 5.748431

F-statistic 15102.27 Durbin-Watson stat 0.674383

Prob(F-statistic) 0.000000

ty coefficient was calculated as 0,993814 
and durbin-watson test statistics was calcu-
lated as 0,674383. In case certainty coeffi-
cient is bigger than durbin-watson test sta-
tistics, it can be said that regression model 
established as a priori is fake. In that case, 
cointegration test should be performed to 
measure the balance relation of two vari-
ables in the long term. 

1.5. CHARTS 

The information concerning the stagna-
tion of series can be obtained by analyzing 
the charts regarding asset and liability ac-
counts. 

The above established regression model 
seems to be extremely significant. Certainty 
coefficient is extremely high and independ-
ent variable explains 99% of the dependent 
variable approximately. The significance 
value of parameters in the model is really 
high. However this condition may be mis-
leading for time series. Because variables 
incline to increase with the effect of time 
and the regression model established under 
such a circumstance is defined as fake re-
gression. Certainty coefficient and durbin-
watson test statistics should be examined to 
be able to understand this condition a priori. 

According to the regression model, certain-
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Chart 1: Representation of asset account with a chart
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Chart 2: Representation of liability account with a chart 
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ing stationarity tests regarding data. 

1.6. STATIONARITY TESTS

Stationarity analysis concerning the asset 
and liability accounts will be performed as 
based on correlogram tables and Augment-
ed Dickey-Fuller test results. Whether the 
series are stationary or not will be tested by 
analyzing the correlogram table for asset 
and liability accounts. 

When we study the above charts, the condi-
tion of stagnation concerning asset and li-
ability accounts may be observed. It is seen 
that the variables inline to increase in time 
in both charts. In that case, both variables 
can be said to include trend. Because aver-
age and variance values for the variables 
which include trend are not fixed as per the 
time, it may be said that series are not sta-
tionary. Following this intuitive approach, 
stationarity grades will be analyzed by mak-

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob
       .|*******        .|******* 1 0.965 0.965 92.217 0.000
       .|*******        .|.     | 2 0.934 0.034 179.43 0.000
       .|*******        .|.     | 3 0.907 0.056 262.63 0.000
       .|******|        .|.     | 4 0.877 -0.058 341.22 0.000
       .|******|        .|.     | 5 0.843 -0.064 414.74 0.000
       .|******|        .|.     | 6 0.811 -0.012 483.50 0.000
       .|******|        .|.     | 7 0.780 -0.006 547.78 0.000
       .|***** |        .|.     | 8 0.749 -0.007 607.71 0.000
       .|***** |        .|.     | 9 0.722 0.051 664.09 0.000
       .|***** |        .|.     | 10 0.692 -0.062 716.45 0.000
       .|***** |        .|.     | 11 0.663 0.008 765.15 0.000
       .|***** |        .|.     | 12 0.638 0.022 810.77 0.000
       .|****  |        *|.     | 13 0.606 -0.109 852.44 0.000
       .|****  |        .|.     | 14 0.575 -0.013 890.35 0.000
       .|****  |        .|.     | 15 0.545 -0.008 924.90 0.000
       .|****  |        .|.     | 16 0.518 0.019 956.45 0.000
       .|****  |        .|.     | 17 0.493 0.038 985.38 0.000
       .|***   |        .|.     | 18 0.470 0.013 1012.0 0.000
       .|***   |        *|.     | 19 0.443 -0.070 1036.0 0.000
       .|***   |        .|.     | 20 0.418 0.007 1057.6 0.000
       .|***   |        .|.     | 21 0.392 -0.055 1076.9 0.000
       .|***   |        *|.     | 22 0.357 -0.148 1093.1 0.000
       .|**    |        .|.     | 23 0.322 -0.033 1106.5 0.000
       .|**    |        .|.     | 24 0.289 -0.021 1117.4 0.000

Table 1: Correlogram table concerning the asset account
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Table 2: Correlogram table concerning the asset account

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|*******        .|******* 1 0.968 0.968 92.803 0.000
       .|*******        .|.     | 2 0.938 0.014 180.87 0.000
       .|*******        .|.     | 3 0.910 0.023 264.70 0.000
       .|******|        .|.     | 4 0.882 -0.019 344.29 0.000
       .|******|        .|.     | 5 0.853 -0.034 419.49 0.000
       .|******|        .|.     | 6 0.823 -0.023 490.32 0.000
       .|******|        .|.     | 7 0.794 -0.015 556.91 0.000
       .|******|        .|.     | 8 0.764 -0.017 619.33 0.000
       .|***** |        .|.     | 9 0.735 -0.013 677.71 0.000
       .|***** |        .|.     | 10 0.707 0.005 732.35 0.000
       .|***** |        .|.     | 11 0.678 -0.020 783.29 0.000
       .|***** |        .|.     | 12 0.652 0.011 830.87 0.000
       .|****  |        *|.     | 13 0.621 -0.078 874.60 0.000
       .|****  |        .|.     | 14 0.591 -0.014 914.68 0.000
       .|****  |        .|.     | 15 0.561 -0.020 951.24 0.000
       .|****  |        .|.     | 16 0.532 -0.005 984.52 0.000
       .|****  |        .|.     | 17 0.506 0.027 1015.0 0.000
       .|***   |        .|.     | 18 0.480 -0.002 1042.8 0.000
       .|***   |        .|.     | 19 0.452 -0.057 1067.7 0.000
       .|***   |        .|.     | 20 0.425 0.006 1090.0 0.000
       .|***   |        .|.     | 21 0.398 -0.021 1109.9 0.000
       .|***   |        *|.     | 22 0.366 -0.120 1126.9 0.000
       .|**    |        .|.     | 23 0.333 -0.026 1141.2 0.000
       .|**    |        .|.     | 24 0.300 -0.035 1153.0 0.000
       .|**    |        .|.     | 25 0.266 -0.044 1162.3 0.000
       .|**    |        *|.     | 26 0.229 -0.074 1169.3 0.000
       .|*     |        .|.     | 27 0.193 0.002 1174.4 0.000
       .|*     |        .|*     | 28 0.166 0.097 1178.3 0.000
       .|*     |        .|.     | 29 0.139 -0.008 1181.0 0.000
       .|*     |        *|.     | 30 0.109 -0.077 1182.7 0.000
       .|*     |        .|.     | 31 0.078 -0.029 1183.6 0.000
       .|.     |        .|.     | 32 0.050 -0.011 1183.9 0.000
       .|.     |        .|.     | 33 0.019 -0.058 1184.0 0.000
       .|.     |        .|.     | 34 -0.014 -0.063 1184.0 0.000
       .|.     |        .|*     | 35 -0.040 0.075 1184.3 0.000
       .|.     |        .|.     | 36 -0.062 0.047 1184.9 0.000
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set and liability accounts are not stationary. 

After the series are determined as not sta-
tionary, stationarity grades should be ascer-
tained. Stationarity grades of both variables 
should be found for the cointegration analy-
sis. Augmented Dickey-Fuller test will be 
performed to be able to determine whether 
the series are stationary when their 1st dif-
ference is taken. 

Ho: There is unit root (The serial isn’t sta-
tionary.) Hı: There isn’t unit root. (The se-
rial is stationary.). 

Ho: There isn’t autocorrelation 

Hı: There is autocorrelation 

Whether the series are stationary can be un-
derstood by looking at the significance val-
ues of correlogram values regarding the se-
ries. When looked at the significance values 
of Q statistics correlogram table of asset and 
liability accounts, Ho hypothesis is denied 
for all delays. In that case the existence of 
autocorrelation for both variables has been 
determined. Because autocorrelation is in 
question for all delays, it can be said that as-

Table 3: Augmented Dickey-Fuller test concerning the asset account

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.366928  0.0000
Test critical values: 1% level -3.501445

5% level -2.892536
10% level -2.583371

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(AKTIF,2)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(ASSET(-1)) -0.993380 0.106052 -9.366928 0.0000

C 1.781094 0.715009 2.491011 0.0145
R-squared 0.488148     There is Mean dependent 0.191000

Adjusted R-squared 0.482584    There is S.D. dependent 9.361745
S.E. of regression 6.734056     Akaike info criterion 6.673279
Sum squared resid 4171.971     Schwarz criterion 6.727392

Log likelihood -311.6441     Hannan-Quinn criter. 6.695137
F-statistic 87.73934     Durbin-Watson stat 1.952384

Prob(F-statistic) 0.000000
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ence has been taken is seen to be 0.0000. In 
that case, Ho hypothesis will be denied. As 
a result, when the 1st difference of the asset 
variable is taken, it is determined to be sta-
tionary. Asset variable is accepted to be the 
first degree stationary. 

When the stationarity test regarding the li-
ability account is analyzed, significance 
value of the delayed liability value whose 
1st difference has been taken is seen to be 
0.0000. In that case, Ho hypothesis will be 
denied. As a result, when the 1st difference 

Stagnation analysis was made by taking 
the 1st differences of asset and liability ac-
counts. Delayed value of dependent vari-
able for the Augmented Dickey-Fuller test 
is included in the model as an independent 
variable. Stagnation condition of the serial 
is ascertained according to the significance 
condition of the delayed value of dependent 
variable. 

When the stagnation test regarding the as-
set account is analyzed, significance value 
of the delayed asset value whose 1st differ-

Table 4: Augmented Dickey-Fuller test concerning the liability account 

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.807173  0.0000

Test critical values: 1% level -3.501445

5% level -2.892536

10% level -2.583371

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PASIF,2)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LIABILITY(-1)) -1.027987 0.104820 -9.807173 0.0000

C 2.207795 0.689342 3.202755 0.0019

R-squared 0.511108     There is Mean dependent 0.148628

Adjusted R-squared 0.505794     There is S.D. dependent 9.055296

S.E. of regression 6.365854     Akaike info criterion 6.560821

Sum squared resid 3728.217     Schwarz criterion 6.614933

Log likelihood -306.3586     Hannan-Quinn criter. 6.582678
F-statistic 96.18063     Durbin-Watson stat 1.989506

Prob(F-statistic) 0.000000
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for asset and liability accounts, it was de-
termined that both variables are first degree 
stationary. Two stage Engle-Granger coin-
tegration test may be carried out for the 
variables whose stationarity degrees are the 
same. For carrying out this test, stationarity 
analysis should be made firstly for the error 
terms obtained from the firstly established 
regression model. Whether error terms are 
stationary or not should be tested to be able 
to test the stationarity of linear combina-
tion of non-stationary asset and liability ac-
counts. 

Ho: There is unit root. (The serial isn’t sta-
tionary.) 

Hı: There isn’t unit root. (The serial is sta-
tionary.) 

of the liability variable is taken, it is deter-
mined to be stationary. Liability variable is 
accepted to be the first degree stationary.

Besides, Augmented Dickey-Fuller test sta-
tistics for each of these two variables are 
placed in tables. Critical values should be 
viewed with a 1%, 5% and 10% error mar-
gin to be able to test the significance of the 
calculated test statistic. Because the Aug-
mented Dickey-Fuller test statistic is higher 
than the critical values of 1%, 5% and 10%, 
Ho hypothesis is denied. In conclusion, as-
set and liability accounts are accepted to be 
first degree stationary. 

1.7. COINTEGRATION TEST 

Following the stationarity tests carried out 

Table 5: Stationarity test regarding the error terms 

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.381845  0.0006

Test critical values: 1% level -3.500669
5% level -2.892200
10% level -2.583192

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(HATA)
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ERROR(-1) -0.339960 0.077584 -4.381845 0.0000
C 0.022276 0.323601 0.068837 0.9453

R-squared 0.171127     There is mean dependent 0.016720
Adjusted R-squared 0.162215     There is S.D. dependent 3.445891
S.E. of regression 3.154045     Akaike info criterion 5.156077
Sum squared resid 925.1642     Schwarz criterion 5.209842

Log likelihood -242.9136     Hannan-Quinn criter. 5.177802
F-statistic 19.20056     Durbin-Watson stat 2.062046

Prob(F-statistic) 0.000031
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1.8. ERROR CORRECTION MODEL 

Because asset and liability account vari-
ables are first degree stationary, the new 
regression model which will be built by tak-
ing the differences of the variables will be 
significant. This regression model built is 
called error correction model. Error correc-
tion model is used to bind the short term be-
haviour to the long term behaviour against 
the unbalanced situation which occurred in 
short term. 

The stationarity analysis regarding the error 
terms was carried out by using Augmented 
Dickey-Fuller test. The critical values were 
calculated with the significance value for 
the Augmented Dickey-Fuller test statis-
tic and error margin of 1%, 5% and 10%. 
The significance value of the tests statistic 
was calculated as 0.0006. In that case, Ho 
hypothesis is denied and error terms are ac-
cepted to be stationary. As a result, it can 
be said that linear combination of asset and 
liability accounts is stationary. 

which may occur in short term along with 
the long term relation can be fixed in the 
next period. The fact that obtained parame-
ter coefficient is negative or positive shows 
a tendency to approach or diverge from the 
long term value. The fact that delayed value 

The basic variable which should be exam-
ined in the error correction model is the 
delayed value of the error term. The fact 
that delayed value of the error term is sig-
nificant helps us to have an opinion regard-
ing to what extent an unbalanced condition 

Table 6: Error Correction Model 

Dependent Variable: DASSET

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.086361 0.341613 -0.252803 0.8010

DLIABILITY 0.873632 0.052150 16.75228 0.0000

ERROR(-1) -0.327034 0.078674 -4.156853 0.0001

R-squared 0.781986     There is mean dependent 1.737284

Adjusted R-squared 0.777246     There is S.D. dependent 6.683245

S.E. of regression 3.154278     Akaike info criterion 5.166466

Sum squared resid 915.3515     Schwarz criterion 5.247115

Log likelihood -242.4071     Hannan-Quinn criter. 5.199054
F-statistic 164.9952     Durbin-Watson stat 2.115545

Prob(F-statistic) 0.000000
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For the cointegration test, two stage Engle-
Granger method was used. According to the 
cointegration results, it was concluded that 
asset and liability account variables were 
cointegrated. 

Error Correction Model was built to be able 
to measure the relation between the cointe-
grated variables by using the differences of 
the variables and delayed values of the er-
ror terms. According to the error correction 
model results, it was ascertained that the 
balance between the variables approached 
to the long term value. With respect to this 
model, it has been concluded that the un-
balance between short term and long term 
will be removed at the rate of 4,16% after a 
month and the variables of liability accounts 
will come to balance after 24 months. 
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PROF.DR N.Oğuzhan ALTAY İktisat EGE ÜNVB. İ.İ.B.F.

PROF.DR Nalan AKDOĞAN Muhasebe Ve 
Finansman BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F.

PROF.DR Nazan GÜNAY İşletme EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

PROF.DR Nezahat GÜÇLÜ Eğitim GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

PROF.DR Nezihe ŞENTÜRK Müzik GAZİ ÜNV. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ

PROF.DR Neşet AYDIN Matematik ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 
BÖLÜMÜ

PROF.DR Nihal ARIOĞLU Mimarlık İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR Nimet ÖNÜR Radyo 
Televizyon EGE ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR Nuray ALTUĞ İktisat MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F.

PROF.DR. Nurdan SARAÇOĞLU Adli Bilimler GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜH.

PROF.DR Nurettin ARSLAN Arkeoloji ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PROF.DR Nuri BİLGİN Psikoloji EGE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

PROF.DR. Nurşin ATEŞOĞLU 
GÜNEY Siyaset Bilimi YILDIZ TEKNİK ÜNV. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

BÖLÜMÜ
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PROF.DR Ömer TURAN Tarih ODTÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

PROF.DR Pınar TINAZ
Çalışma Ekonomisi 
Ve Endüstriyel 
İlişkiler

MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F.

PROF.DR Rahmi YAĞBASAN Eğitim BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F.

PROF.DR Ramazan ABACI Eğitim Psikolojisi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

PROF.DR Rasim KALE Spor Bilimleri KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR 
YÜKSEKOKULU FİZYOLOJİ A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

PROF.DR Remzi ALTUNIŞIK İşletme SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ

PROF.DR Rezzan TATLIDİL İşletme EGE ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR. Ruhettin YAZOĞLU İlahiyat ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

PROF.DR Sadık KILIÇ İlahiyat ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

PROF.DR Sahavet GURDAL İşletme MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F.

PROF.DR Sayın DALKIRAN İlahiyat ERZİNCAN ÜNV. İ.İ.B.F. İLAHİYAT FAK.DEKANI

PROF.DR. Sebahat ERDOĞAN Adli Bilimler GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜH.

PROF.DR Selahattin GÜRİŞ Ekonometri 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 İngiliz Dili Ve 
Edebiyatı

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 Arası 
İlişkiler BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ

PROF.DR Şahamet BÜLBÜL İstatistik MARMARA ÜNV.İ.İ.B.F.

PROF.DR. Şengül 
HABLEMİTOĞLU Sosyal Hizmet ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

PROF.DR Turhan KORKMAZ İşletme ZONGULDAK KARAELMAS ÜNV. İŞLETME

PROF.DR. Tülin 
SÖYLEMEZOĞLU Adli Bilimler ANKARA ÜNİVERSİTESİ ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

PROF.DR Vasif NABİYEV Bilişim 
Sistemleri KARADENİZ TEKNİK. ÜNV. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PROF.DR. Veli DUYAN Sosyal Hizmet ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

PROF.DR Veli Özer ÖZBEK Hukuk DOKUZ EYLÜL ÜNV. HUKUK FAKÜLTESİ

PROF.DR Yakup HACI İstatistik ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDİBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

PROF.DR Yasemin İNCEOĞLU İletişim GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR Yaşar ÖZBAY Eğitim GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
A.B.D.

PROF.DR Yusuf ÇELİK İşletme HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR Zafer ÖNLER Türk Dili Ve 
Edebiyatı

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve 
EDEBİYATI BÖLÜMÜ

PROF.DR Zeynep ZAFER Yabancı Diller ANKARA ÜNV. DİL TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

DOÇ.DR. Alper ASLAN Ekonometri NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR. Ayşe N. YARELİ Muhasebe Ve 
Finansman

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İŞLETME MUHASEBE FİNANSMAN 
A.B.D ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR. Cevdet Alptekin 
KAYALI İşletme CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İŞLETME KOOPERATİFÇİLİK 

A.B.D BŞK.

DOÇ.DR. Ergun YOLCU Radyo 
Televizyon

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO TELEVİZYON ve 
SİNEMA A.B.D.
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DOÇ.DR. Habib YILDIZ Maliye SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 
MALİYE TEORİSİ A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR. Halil TEKİN Arkeoloji HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR. Hüseyin AKTAŞ Muhasebe Ve 
Finansman

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İŞLETME MUHASEBE FİNANSMAN 
A.B.D ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR. Nejla GÜNAY Eğitim GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM SOSYAL 
ALANLAR EĞİTİM - TARİH EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRETİM

DOÇ.DR. Ramazan 
GÖKBUNAR Maliye CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRETİM 

ÜYESİ

DOÇ.DR. Salih Zeki 
İMAMOĞLU İşletme GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM 

ÜYESİ

DOÇ.DR. Selahattin 
KARABINAR

Muhasebe Ve 
Finansman

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE ve 
FİNANSMAN A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR. Suzan Suzi TOKATLI Türk Dili Ve 
Edebiyatı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve 
EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR. Süleyman DEMİRCİ Tarih ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR. Yalçın 
TAŞMEKTEPLİGİL Spor Bilimleri ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİM SPOR YÜKSEK 

OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ A.B.D. ÖĞRE

DOÇ.DR. Yaşar TATAR Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİM SPOR YÜKSEK OKULU 
ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR. İsmail GÜLEÇ Türk Dili Ve 
Edebiyatı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ 
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR. Şaban KAYIHAN Hukuk SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU A.B.D. 
ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR. Şakir BATMAZ Tarih ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR A.Evren ERGİNAL Coğrafya ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 
BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Ahmet AKIN Psikoloji SAKARYA ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Ahmet ERGÜLEN Sayısal 
Yöntemler NİĞDE İ.İ.B.F.

DOÇ.DR Alev FATOŞ FARSA Radyo 
Televizyon EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Alev Fatoş PARSA Radyo 
Televizyon EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Aslı ERİM ÖZDOĞAN Arkeoloji ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ 
BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Ayda ÇELEBİOĞLU
Hemşirelik 
Ve Sağlık 
Yöneticiliği

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Aykut LENGER İktisat EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Ayla ALTINTEN Adli Bilimler GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜH.

DOÇ.DR Aylin NAZLI Sosyoloji EGE ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Aytekin ALBUZ Müzik GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAK. MÜZİK BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Ayşe ÇAYLAK 
TÜRKER Sanat Tarihi ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİLİ 

BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Ayşe OKANLI
Hemşirelik 
Ve Sağlık 
Yöneticiliği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Belma FIRLAR İletişim EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Çağlan Karasu BENLİ Çevre Bilimleri GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
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DOÇ.DR Çetin BEKTAŞ İktisat ERZİNCAN ÜNV. İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Çetin YAMAN Spor Bilimleri SAKARYA ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU

DOÇ.DR Çiller HATİPOĞLU Yabancı Diller ODTÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Durmuş Ali BAL Eğitim ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Elçin MACAR Tarih YILDIZ TEKNİK ÜNV. İ.İ.B.F. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Emine ÖZMETE Sosyal Hizmet ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

DOÇ.DR Erdal EKİCİ Matematik ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 
BÖLÜMÜ

DOÇ.DR. Erdemir 
GÜNDOĞMUŞ Tarım Ekonomisi ANKARA ÜNV. TARIM EKONOMİSİ

DOÇ.DR Erdoğan GÜNEŞ Tarım Ekonomisi ANKARA ÜNV. TARIM EKONOMİSİ

DOÇ.DR Eva ŞARLAK İnsan Ve Toplum 
Bilimleri IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

DOÇ.DR Fatih KILIÇ Spor Bilimleri SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜK.OKULU

DOÇ.DR. Fatma PAKDİL İşletme BAŞKEN ÜNİV. MÜH.FAK.END.MÜH.BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Gaye ÖZDEMİR Halkla İlişkiler EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Gülşen ERYILMAZ
Hemşirelik 
Ve Sağlık 
Yöneticiliği

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KADIN SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Hacer ÖZGEN Sağlık İdaresi HACETTEPE ÜNV. SAĞLIK İDARESİ BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Hakan YILDIRIM İşletme MARMARA ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Halil İbrahim TANÇ İlahiyat ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Hasan TATLI Coğrafya ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 
BÖLÜMÜ

DOÇ.DR İnci KAYHAN KUZGUN İktisat HACETTEPE ÜNV. İ.İ.B.F.

DOÇ.DR Kürşat YILMAZ Eğitim DUMLUPINAR ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Lokman Hakan 
TECER Çevre Bilimleri BALIKESİR ÜNV. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.DR Mehmet TOP Sağlık İdaresi HACETTEPE ÜNV. İ.İ.B.F. SAĞLIK İDARESİ BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Meltem DOĞAN Adli Bilimler GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜH.

DOÇ.DR Merih Tekin BENDER Güzel Sanatlar EGE ÜNV. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM İŞ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Mehmet GÜÇLÜ Spor Bilimleri GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
PSİKOSOSYAL A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR Metin KAYA Spor Bilimleri GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR 
ve SAĞLIK A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR Metin SABAN Muhasebe Ve 
Finansman ZONGULDAK KARAELMAS ÜNV. İ.İ.B.F. ZONGULDAK

DOÇ.DR Metin YAMAN Spor Bilimleri GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR 
YÖNETİMİ ve ATLETİZM A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR Mine SARAN Halkla İlişkiler EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Mirza TOKPUNAR İlahiyat ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Murat AYDOĞDU Hukuk DOKUZ EYLÜL ÜNV. HUKUK FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Musa BİLGİZ İlahiyat ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Muzaffer ERCAN 
YILMAZ

Uluslar Arası 
İlişkiler BALIKESİR ÜNV. BANDIRMA İ.İ.B.F.

DOÇ.DR Müjde KER DİNÇER Halkla İlişkiler EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Nesrin BAYRAKTAR 
ERTEN

Türk Dili Ve 
Edebiyatı

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve 
EDEBİYATI BÖLÜMÜ
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DOÇ.DR Nevin YILDIRIM 
KOYUNCU

İngiliz Dili Ve 
Edebiyatı EGE ÜNV. EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Nilgün TOKER 
KILINÇ Felsefe EGE ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Nilgün TUTAL 
CHEVİRON İleşitim GALATASARAY ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Nurdan KALAYCI Eğitim GAZİ ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Nurhayat ÇELEBİ Eğitim MARMARA ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Ömer Rıfkı ÖNDER Sağlık İdaresi ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

DOÇ.DR. Özcan SEZER Kamu Yönetimi ZONGULDAK KARAELMAS İ.İ.B.F. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Özlem CANKURTARAN 
ÖNTAŞ Sosyal Hizmet HACETTEPE ÜNV. İ.İ.B.F. SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Paşa YALÇIN Eğitim ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Recep BOZTEMUR Tarih ODTÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Seda ŞENGÜL Ekonometri 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 Hizmet HACETTEPE İ.İ.B.F. SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

DOÇ.DR. Semiyha DOLAŞIR 
TUNCER Spor Bilimleri ANKARA ÜNİV. BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜK.OKULU

DOÇ.DR Semra DAŞÇI Sanat Tarihi EGE ÜNV. EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Sevim BUDAK Kamu Yönetimi İSTANBUL ÜNV. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Siret HÜRSOY Uluslar Arası 
İlişkiler EGE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F.

DOÇ.DR Solmaz ZELYUT Felsefe EGE ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Süleyman ÖVEZ Çevre Bilimleri İTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.DR Ş.Emet GÜREL İletişim EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Şafak Ertan ÇOMAKLI Ekonomi ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Şebnem BURNAZ İşletme İTÜ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.DR Şebnem TOPLU İngiliz Dili Ve 
Edebiyatı EGE ÜNV. İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Tevhit AYENGİN İlahiyat ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DOÇ.DR Timur Han GÜR Ekonomi HACETTEPE ÜNV. İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Valide PAŞEYEVA Güzel Sanatlar ATATÜRK ÜNV. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA 
TASARIMI BÖLÜMÜ

DOÇ.DR Yasemin KÖSE Muhasebe Ve 
Finansman ZONGULDAK KARAELMAS ÜNV. İ.İ.B.F. ZONGULDAK

DOÇ.DR Zeki PARLAK Hukuk MARMARA ÜNV. HUKUK FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Akartürk KARAHAN Türk Dili Ve 

Edebiyatı
YILDIRIM BEYAZIT ÜNV. İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Ali KIZILET Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU 

FUTBOL ve ANTREMAN BİLGİSİ A.B.D.

YRD.DOÇ.
DR. Ali Volkan ERDEMİR Japon Dili ve 

Edebiyatı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ JAPON EDEBİYATI 
A.B.D. B.Ş.K.

YRD.DOÇ.
DR. Ali ÖZARBOY Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU 

ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Ani AGOPYAN Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU

YRD.DOÇ.
DR.

Aslı Özlem 
TARAKÇIOĞLU 

İngiliz Dili Ve 
Edebiyatı GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YRD.
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YRD.DOÇ.
DR. Ayşe ATALAY Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU 

ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Ayşe TÜRKSOY Spor Bilimleri İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Ayşen CANDAŞ Siyaset Bilimi BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Bahar GÜDEK Müzik 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. 

ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Banu AYÇA Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU 

ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Burak KARTAL İşletme CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ 

A.B.D ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Canan ALBAYRAK Spor Bilimleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU 

SPOR FİZYOLOJİSİ A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Çiğdem GÜLER Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU 

ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Derya AYDIN OKUR Hukuk İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİLLETLER ARASI 

HUKUK A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Erol SOLMAZ Muhasebe Ve 

Finansman
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ULA ALİ KOÇMAN MESLEK YÜKSEK OKULU 
MUHASEBE ve VERGİ BÖLÜM BAŞKANI

YRD.DOÇ.
DR.

Fatma ÇELİK 
KARAPINAR Spor Bilimleri MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR 

ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Gökhan BOLAT Tarih ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 

ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Gökhan 
DELİCEOĞLU Spor Bilimleri KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU 

HAREKET ve ANTREMAN A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Hakan KOLAYIŞ Spor Bilimleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİM SPOR YÜKSEK OKULU SPOR 

PSİKOLOJİSİ VE OKÇULUK A.B.D.

YRD.DOÇ.
DR.

Hakan Murat 
KORKMAZ 

Çalışma Ekonomisi 
Ve Endüstriyel 
İlişkiler

ICSU

YDR.DOÇ.
DR. Haluk ÖZSARI Sağlık İdaresi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON A.B.D.

YRD.DOÇ.
DR. Harun ÖĞMÜŞ İlahiyat SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 

TEVSİR A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Hasan BAKTIR İngiliz Dili Ve 

Edebiyatı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ ve 
EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Hülya GÜLAY Eğitim PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

BÖLÜMÜ A.B.D.

YRD.DOÇ.
DR. Kürşad SERTBAŞ Spor Bilimleri SAKARYA ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SAKARYA

YRD.DOÇ.
DR. Mahmut HIZIROĞLU İşletme SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 

ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Mehmet BULUT Matematik 

Öğretmenliği GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YRD.

YRD.DOÇ.
DR. Mehmet YORULMAZ Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Mehmet ÖZDEMİR Türk Dili Ve 

Edebiyatı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE BÖLÜMÜ YENİ 
TÜRK EDEBİYATI A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Metin YILMAZ Edebiyat AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ 

TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜLÜM A.B

YRD.DOÇ.
DR.

Nusret 
RAMAZANOĞLU Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU 

ÖĞRETİM ÜYESİ



360

 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011

www.iibdergisi.com

ÜNVAN İSİM ALANI BAĞLI OLDUĞU KURUM

YRD.DOÇ.
DR. Semih YILMAZ Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU 

ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Serap MUNGAN AY Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU 

ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Sibel ARSLAN Spor Bilimleri KIRIKKALE ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK 

OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Sibel KARGIN Muhasebe Ve 

Finansman
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İŞLETME MUHASEBE FİNANSMAN 
A.B.D ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Türkay BULUT

İngilizce Dili 
Mütercim 
Tercümanlık

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE 
MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Yavuz YILDIZ Spor Bilimleri CELAL BAYAR ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU MANİSA

YRD.DOÇ.
DR. İbrahim ÇAM Spor Bilimleri CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİM ve SPOR YÜKSEK OKULU 

ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Yener ÖZEN Eğitim Psikolojisi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA, 

SORUMLULUK EĞİTİMİ, KARAKTER EĞİTİMİ A.B.

YRD.DOÇ.
DR. İlhami YÜCEL Yönetim 

Organizasyon
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM 
ORGANİZASYON A.B.D ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Yılmaz KARADENİZ Tarih MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜME ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Zahit SERARSLAN Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU 

ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Özgür AY Edebiyat AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ 

TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM

YRD.DOÇ.
DR. Özgür Kasım AYDEMİR Türk Dili Ve 

Edebiyatı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve 
EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR.

A. Gamze Yücel 
IŞILDAR Çevre Bilimleri GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

YRD.DOÇ.
DR. Ahmet AKŞİT Tarih NİĞDE ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Ahmet İMANÇER Eğitim EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Ahmet Faruk DOĞAN

Turizm 
İşletmeciliği Ve 
Yönetimi

BEYKENT ÜNV. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Ahmet GÜNAY Çevre Bilimleri BALIKESİR ÜNV. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

YRD.DOÇ.
DR. Alptekin YAVAŞ Sanat Tarihi ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİLİ 

BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Atik KULAKLI Uluslar Arası 

İlişkiler BEYKENT ÜNV. ULUSLAR ARASI TİCARET BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Ayfer BUDAK Matematik 

Öğretmenliği ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Ayhan AYTAÇ İktisat TRAKYA ÜNV. İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ EDİRNE

YRD.DOÇ.
DR. Ayhan ÖZŞAHİN Sağlık 

Hizmetleri Marmara Ünv. Sağlık Bilimleri Fak.

YRD.DOÇ.
DR.

Ayse Sezen 
BAYOĞLU

Sağlık 
Hizmetleri 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 Ekonomi BOSTON ÜNV. EKONOMİ BÖLÜMÜ
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YRD.DOÇ.
DR. Ayşen KORUKOĞLU Muhasebe Ve 

Finansman EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Ayşen TEMEL EĞİNLİ Halkla İlişkiler EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Ayşen Altun ADA Halkla İlişkiler DUMLUPINAR ÜNV. UYGULAMALI BİLİMLER YÜK.OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Banu KEMALOĞLU İngiliz Dili Ve 

Edebiyatı
ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ 
EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Barış KARAELMA Müzik GAZİ ÜNV. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜM

YRD.DOÇ.
DR. Barış KAYA Eğitim ZONGULDAK KARAELMAS ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Belgin AYDINTAN Yönetim 

Organizasyon GAZİ ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Belgin GÖKYÜREK Spor Bilimleri GAZİ ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜK. OKULU

YRD.DOÇ.
DR Beyhan ÖZTÜRK Coğrafya ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 

BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Burcu ARACIOĞLU Sayısal 

Yöntemler EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR.

Burhanettin 
FARİZOĞLU Çevre Bilimleri BALIKESİR ÜNV. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

YRD.DOÇ.
DR. Cahit AYDEMİR İktisat DİCLE ÜNV. İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Cahit GÜNGÖR Tarım Ekonomisi ÇUKUROVA ÜNV. TARIM EKONOMİSİ

YRD.DOÇ.
DR Cengiz AKBULAK Coğrafya ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 

BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Cevat BİLGİN Ekonometri ÇUKUROVA ÜNV. İ.İ.B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Cumhur ASLAN Sosyoloji ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 

BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Dilek DEMİRHAN Muhasebe Ve 

Finansman 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 İstatistik ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK 

BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Ebru Özgül ÇETİN Sosyoloji EGE ÜNV. EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Ebru Özgül GÜREL İstatistik ÇUKUROVA ÜNV. İ.İ.B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Eda PURUTÇUOĞLU Sosyal Hizmet 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 Bilimleri BALIKESİR ÜNV. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

YRD.DOÇ.
DR. Erdinç KARADENİZ

Turizm 
İşletmeciliği Ve 
Yönetimi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM MESLEK YÜK.OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Erhan IŞIKLAR Felsefe EGE ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ
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YRD.DOÇ.
DR. Ertuğrul GELEN Spor Bilimleri SAKARYA ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜK. OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Esin ÖZKAN

Turizm 
İşletmeciliği Ve 
Yönetimi

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 Bilimleri GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

YRD.DOÇ.
DR. Fikret GÜLAÇTI Psikoloji ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Gögçe UYSAL Ekonomi BAHÇEŞEHİR ÜNV. EKONOMİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Görkem MERGEN Adli Bilimler ANKARA ÜNİVERSİTESİ ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YRD.DOÇ.
DR. Güldeniz EKMEN Oyunculuk MALTEPE ÜNV. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Gülsen KIRLA İstatistik ÇUKUROVA ÜNV. İ.İ.B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Gülten HERGÜNER Spor Bilimleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

PSİKOSOSYAL A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Güran YAHYAOĞLU Hukuk ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. YENİCE MESLEK YÜKSEK OKULU 

BANKACILIK BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Hadiye ÖZER

Hemşirelik 
Ve Sağlık 
Yöneticiliği

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Hakan SARIBAŞ Maliye ZONGULDAK KARAELMAS İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Halil TANIL İstatistik EGE ÜNV. FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR.

Halil İbrahim 
SAĞLAM

Sınıf 
Öğretmenliği

SAKARYA ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ 
BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Hamdi GÜLEÇ Türk Dili Ve 

Edebiyatı
ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve 
EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Hanifi KURT Gazetecilik EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Harun ÜRER Sanat Tarihi EGE ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANTA TARİHİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Havva ÖZKAN

Hemşirelik 
Ve Sağlık 
Yöneticiliği

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Hidaye Aydan SİLKÜ Halkla İlişkiler EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Hilmi SÜNGÜ Eğitim BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MATEMATİK 

BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Hüseyin AĞIR Ekonomi KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNV. İ.İ.B.F. EKONOMİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. İbrahim BUDAK Matematik 

Öğretmenliği ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. İlyas KARABIYIK Kamu Yönetimi ERZİNCAN ÜNV. İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. İlyas SÖZEN Bankacılık BEYKENT ÜNV. İKTİSAT BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Kağan ÖĞÜT Ekonomi BAHÇEŞEHİR ÜNV. EKONOMİ BÖLÜMÜ
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YRD.DOÇ.
DR. Lale GÜREMEN Mimarlık NİĞDE ÜNV. MİMARLIK FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Lale ORTA Spor Bilimleri OKAN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Mahir GÜMÜŞ

Çalışma Ekonomisi 
Ve Endüstriyel 
İlişkiler

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. BİGA İ.İ.B.F. ÇALIŞMA EKO.END.İLİŞKİLER 
BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Mahmut AKBOLAT Sağlık 

Hizmetleri SAKARYA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ

YRD.DOÇ.
DR. Mehmet KAYA Eğitim Psikolojisi SAKARYA ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ SAKARYA

YRD.DOÇ.
DR. Mehmet METE İşletme DİCLE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Mehmet ÖZBAŞ Eğitim ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Mehmet Ali 
HAMATOĞLU Eğitim SAKARYA ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Mehmet Barış 
HORZUM Spor Bilimleri SAKARYA ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜK. OKULU

YRD.DOÇ.
DR.

Mehmet Devrim 
TOPSES Sosyoloji ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 

BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Meltem GÜRÜNLÜ İnsan Kaynakları 

Yönetimi MALTEPE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Meltem YILMAZ Çevre Bilimleri GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

YRD.DOÇ.
DR. Meneviş Uzbay PİRİLİ İktisat EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Mesut TEKSAN Türk Dili Ve 

Edebiyatı
ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve 
EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Metin UYAR Bankacılık BEYKENT ÜNV. BANKACILIK FİNANS BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Murat ERCAN Kamu Yönetimi BİLECİK ÜNV. İ.İ.B.F. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Murat KUL Spor Bilimleri BARTIN ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ SPOR BİLİMLERİ YÜKSEK OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Murat ÜNAL

Görsel Ve 
İletişim 
Sanatları

EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Mustafa AKSOY Türk Dili Ve 

Edebiyatı
ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve 
EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Mustafa BAYRAKÇI Eğitim SAKARYA ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI 

EĞİTİM “İNGİLİZCE” A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Mustafa KAYA İlahiyat ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Mustafa KOÇ Eğitim Psikolojisi SAKARYA ÜNİVVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 

A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Nergiz ÖZKURAL Uluslar Arası 

İlişkiler BEYKENT ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Nesrin ADA İnsan Kaynakları 

Yönetimi EGE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ Türk Dili Ve 

Edebiyatı MUĞLA ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR Nilüfer DALKILIÇ Sigortacılık Ve 

Risk Yönetimi DUMLUPINAR ÜNV. UYGULAMALI BİLİMLER YÜK.OKULU
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YRD.DOÇ.
DR Niyazi KURNAZ Muhasebe Ve 

Finansman DUMLUPINAR ÜNV. UYGULAMALI BİLİMLER YÜK.OKULU

YRD.DOÇ.
DR Nuran AKYURT Sağlık 

Hizmetleri
MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜK.OKULU 
RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR Nurettin BİROL Eğitim ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR Oğuz BAL İktisat ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR Oğuz ÇETİN Öğretim 

Teknolojileri NİĞDE ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR Ömer İSKENDEROĞLU Bankacılık NİĞDE ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR Ömer Faruk ÇETİN Matematik 

Öğretmenliği ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR Ramazan AKSOY Pazarlama ZOGULDAK KARAELMAS İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR Özcan GÜNGÖR İlahiyat ATATÜRK ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ DİN 

SOSYOLOJİSİ A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR. Recep ÖZKAN Eğitim NİĞDE ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Ruhet GENÇ Uluslar Arası 

İlişkiler BEYKENT ÜNV. İ.İ.B.F. LOJİSTİK BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR.

Sabiha SEVİNÇ 
ALTAŞ

Sağlık 
Hizmetleri SAKARYA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ

YRD.DOÇ.
DR. Safiye AKDENİZ Türk Dili Ve 

Edebiyatı EGE ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİM BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Selçuk BİLGİN Müzik GAZİ ÜNV. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜM

YRD.DOÇ.
DR. Selçuk KENDİRLİ Muhasebe Ve 

Finansman HİTİT ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ ÇORUM

YRD.DOÇ.
DR. Selçuk YALÇIN Muhasebe Ve 

Finansman DUMLUPINAR ÜNV. UYGULAMALI BİLİMLER MES.YÜK.OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Selman CAN Moda Tasarımı ATATÜRK ÜNV. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Selver YILDIZ

Çalışma Ekonomisi 
Ve Endüstriyel 
İlişkiler

ULUDAĞ ÜNV. İ.İ.B.F. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL 
İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Sema Altun YALÇIN Eğitim ERZİNCAN ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Serap ALTUNTAŞ

Hemşirelik 
Ve Sağlık 
Yöneticiliği

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Serap SÖKMEN

Hemşirelik 
Ve Sağlık 
Yöneticiliği

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 Öncesi 

Eğitim EGE ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR Soner AKKOÇ Bankacılık DUMLUPINAR ÜNV. UYGULAMALI BİLİMLER YÜK.OKULU
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YRD.DOÇ.
DR. Soner YAĞLI Gazetecilik EGE ÜNV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Suat UĞUR

Çalışma Ekonomisi 
Ve Endüstriyel 
İlişkiler

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. BİGA İ.İ.B.F. ÇALIŞMA EKO.END.İLİŞKİLER 
BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Şehnaz ERTEM Müzik GAZİ ÜNV. MÜZİK BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Şeref ULUOCAK Sosyoloji ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 

BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Şinasi SÖNMEZ Eğitim ZONGULDAK KARAELMAS ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Şule YÜKSEL YİĞİTER Muhasebe Ve 

Finansman ERZİNCAN ÜNV. İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Tamer BUDAK Maliye ZONGULDAK KARAELMAS ÜNV. İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Tuğçe TUNA Çağdaş Dans Ve 

Performans Sanatları MİMAR SİNAN ÜNV. DEVLET KONSERVATUARI

YRD.DOÇ.
DR. Tuncay AYAŞ Eğitim Psikolojisi SAKARYA ÜNV. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR. Uğur BATI Reklamcılık YEDİTEPE ÜNV. İLEŞİTİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK TASARIMI 

BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Ülkü GÜNEY Sosyoloji MALTEPE ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR Ümit GÜNER Bankacılık DUMLUPINAR ÜNV. UYGULAMALI BİLİMLER YÜK.OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Ünal BİLİR İstatistik ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK 

BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Volkan ÖNGEL Ekonomi BEYKENT ÜNV. İKTİSAT BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR. Yasemin YAVUZER Eğitim NİĞDE ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR Yavuz SOYKAN Sigortacılık Ve 

Risk Yönetimi DUMLUPINAR ÜNV. UYGULAMALI BİLİMLER YÜK.OKULU

YRD.DOÇ.
DR Yusuf GÜMÜŞ Muhasebe Ve 

Finansman 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

Turizm 
İşletmeciliği Ve 
Yönetimi

DÜZCE ÜNV. AKÇAKOCA TURİZM MESLEK YÜK.OKULU

YRD.DOÇ.
DR. Zekiye UYSAL Sanat Tarihi ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİLİ 

BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR Zeliha KAYAALTI Adli Bilimler ANKARA ÜNİVERSİTESİ ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DR. Ali GÜREŞ Spor Bilimleri CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU 
ÖĞRETİM ÜYESİ

DR. Aylin ZEKİOĞLU Spor Bilimleri CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİM SPOR YÜKSEK OKULU

DR. Aytekin ALPULLU Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU 
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. Ayşe KARADUMAN Arkeoloji HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

DR. Burçak KAYA Spor Bilimleri İSTANBUL ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU

DR. Işık BAYRAKTAR Spor Bilimleri GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
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DR. Mehmet Hayrullah 
AKYILDIZ Çevre Bilimleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞ.MÜH.A.D.

DR. Nurgül ÖZDEMİR Spor Bilimleri ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK 
OKULU ÖĞRETİM ÜYESİ

DR. Osman KABAKÇILI İlahiyat MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞR.GÖRV. Ranamarcella 
ÖZENÇ

İngilizce Dili 
Mütercim 
Tercümanlık

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE 
MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DR. Sinan BOZKURT Spor Bilimleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU

DR. Sultan Bilge 
KESKİNKILIÇ KARA Eğitim MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DR. İrfan GÜNSEL Hukuk YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ “MÜTEVVELLİ HEYETİ 
BAŞKANI”

DR. Ali PULAT Türk Dili Ve 
Edebiyatı UŞAK ÜNV. EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

DR Arif TUNÇEZ Muhasebe Ve 
Finansman SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ela Ayşe KÖKSAL Eğitim NİĞDE ÜNV. EĞİTİM FAKÜLTESİ

DR. Gülten BULDUKER Türk Dili Ve 
Edebiyatı ANKARA ÜNV. FEN EDEBİYAT FAK. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

DR. Mutlu TÜRKMEN Spor Bilimleri BARTIN ÜNV. BEDEN EĞİTİM SPOR BİLİMLERİ YÜKSEK OKULU

DR Yener ATASEVEN Tarım Ekonomisi ANKARA ÜNV. TARIM EKONOMİSİ




