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UHEYAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya 
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin 
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi 
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu 
durumu peşinen kabul etmiştir. 

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.uheyadergisi.com adresinden edinilebilir. 

3 Dergimiz yılda dört sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Mart – Haziran – Eylül ve Aralık” 
aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web 
sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir 
ve ilgili eser  “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm 
sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4 Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)  kalite 
belgeleriyle ve (2015/03942-2015-GE-17293) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın 
yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 
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5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-8207 ve Online 
ISSN NO:2149-2492 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü 
bilgiye ulaşılabilir. 

6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, 
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Çalışanlarda Ödüllendirmenin İş ve Performans 
Üzerine Etkisi, UHEYAD  Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel 
sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi 
çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son 
ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında 
numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve 
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul 
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  UHEYAD JOURNAL

1 Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by 
two field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim 
on our journal in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved 
to be published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted 
to the editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take 
the responsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not 
submitted to the editors in  written and were not uploaded to the system. None of the 
committes and the authorities in our journal are responsible for financial and emotional 
damage. The committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. 
Author(s) have accepted this situation beforehand. 

2 Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. All kinds of information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www.uheyadergisi.com

3 Our journal publishes four times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“Mart - June - September December”.” All readers can download the articles from the 
journal’s web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our 
journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free. 

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/03942-2015-GE-17293). Articles 
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance 
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. 
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5  Our journal has both printed and online version. All kinds of information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN NO: 2148-
8207 ve Online ISSN NO:2149-2492 

6  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz, et, al., 2015: 1).  in the 
reference part “YILMAZ, M., (2015)”. It is indicated as Effect of Rewarding in Employees 
on Job and Performance, UHEYAD International Refereed Journal of Researches on 
Economy Management , Issue:1, Volume:1, pp.1-2. All authors must follow the latest 
volumes of our journal and apply the print format of the published articles in their own 
papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and the last 
accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers. 

7  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors. 

8  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included. 

10  All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli okurlar, kıymetli bilim insanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 05 araştırma, uygulama, literatür ve derleme çalışmasına yer vermiş 
bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarları-
mıza yürekten teşekkür ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek 
ve katkıları ile bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin 
sizlere ulaştırılmasında arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve 
yayın kurulundaki kıymetli bilim insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim insanları; 
dergimizin farklı indekslere girmesi konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dergimizde 
yayınlanan çalışmaların yine farklı okur ile literatür açısından değerlendirilmesi konusundaki duyurularımız da 
ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya ülkelerinden bilim insanlarına dergi ve sayıları konusundaki iletimler 
ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. Yılda toplam üç sayı şeklinde çıkan dergimizin 
2017 yılı sayılarını tamamlamış olmaktan dolayı onur ve kıvanç duymaktayız. Bir sonraki dergimizin sayısını 
sizlerle Mart 2018 tarihinde buluşturacağız. Bir sonraki sayımızda yine sizlerle buluşmak ve görüşmek ümi-
di ile yeni yılın siz okurlarımıza, bilim dünyasının kıymetli insanlarına huzur, sağlık, mutluluk, güzellik ve 
bilim dolu günler getirmesini en içten dileklerimizle temenni ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunar hepinize 
esenlikler dileriz.

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve 
bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 

Doç. Dr. Giray Saynur DERMAN 
Baş Editör
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kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear readers, precious scholars.,

In this issue of our journal, there are a total of 05 research, application, literature, and compilation studies. 
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KALKINMAKTA OLAN ÜLKELERİN DIŞ BORÇ,  
CARİAÇIK SORUNU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1

THE PROBLEM OF EXTERNAL DEBT AND CURRENT ACCOUNT 
DEFICIT IN DEVELOPING COUNTRIES: THE CASE OF TURKEY

Oğuz BAL
Kocaeli Üniversitesi Hereke M.Y.O., Kocaeli / Türkiye

ORCID ID: 0000-0001-7385-2448 

Öz: Günümüzde ülke ekonomileri küresel bakış açı-
sıyla ele alınmaktadır. Uluslararası sermaye, teknolojik 
gelişmişlik ve faktör akımlarını da hızlandırmıştır.  Bu 
durum uluslararası ekonomik bağımlılığı ortaya koy-
muştur. İkinci Dünya savaşından sonra sanayileşmiş 
ülkeler, sanayi ürünlerinin ihracatını artırmakla meş-
guldü;1970 li yıllarda petrol şokları, 1980li yıllarda 
borçlanma sorunları ortaya çıktı, 1990 larda küresel-
leşme ile birlikte çok kutuplu hale geldi. Yaşanan kriz-
lerde IMF ve DB etkin müdahalelerde bulunmaya baş-
ladı, 2000 li yıllarda borçlanma krizleriyle küresel kriz 
yaşandı. 2008 yılındaki finansal krizin reel ekonomiye 
etkileri yıkıcı oldu. Ekonomiler hala bu krizin etkilerin-
den tam toparlanamadı. Çalışmada dış borç ve cari açık 
ilişkisi ekonometrik model kurularak incelenmiştir.  
Dış borç, cari açık arasındaki ilişkinin varlığı saptan-
mıştır.   Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye açısından 
1989-2015 dönemi için dış borç ve cari açık arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışmada yıllık 
veriler üzerinde ADF, Kovaryans, Korelasyon, Regres-
yon ve Granger analizleri yapılmıştır. Bulgular: Ana-
lizlere göre; 1989-2015 yılları arasında Türkiye’nin dış 
borcu ve cari açığı arasında ilişkinin nedenselliği tespit 
edilmiştir. Sonuç: İncelenen dönemde cari açık, dış 
borcu gerekli kılmaktadır. Cari açık negatif,  dış borç 
da pozitif olarak devam etmektedir. Bu da, cari açığın 
dış borç ile fonlandığı anlamına gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Petrol, İthalat, Dış Borç, Enerji, 
Cari Açık

Abstract: Today, the economies of the country are dealt 
with from a global perspective. International capital has also 
accelerated technological development and factor currents.  
This has revealed international economic dependence.   After 
the Second World War, industrialised countries were busy 
increasing exports of industrial products;petroleum shocks 
in 1970 and borrowing problems in 1980s emerged, and 
in 1990s they became multipolar with globalization. In 
the crises experienced, IMF and WB began to intervene 
effectively, and in 2000, the crisis experienced a global 
crisis. The impact of the 2008 financial crisis on the real 
economy was devastating. Economies are still not fully 
recovered from the effects of this crisis. In this study, the 
relationship between external debt and current account 
deficit was studied by setting up an econometric model.  
The relationship between foreign debt and current account 
deficit has been determined. Aim: The aim of this study 
is to present the relationship between foreign debt and 
current account deficit for the 1989-2015 period in terms 
of Turkey. Method: In this study, ADF, Covariance, Cor-
relation, Regression and Granger analyses were performed 
on annual data. Conclusion Result: according to analysis; 
The causality of the relationship between Turkey’s foreign 
debt and current account deficit was determined between 
1989-2015. Conclusion: current account deficit and external 
debt are required in the period under review. Current ac-
count deficit is negative and external debt is also positive. 
This means that the current account deficit is financed by 
external debt.

Key Words: Oil, Import, External Dept, Energy
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GİRİŞ 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte 
olan ülkelerin ekonomik sorunlarına Türkiye 
ekonomisi örneğinde temas edilmektedir.  Bu 
sorunlar çoğunlukla üç temel konuyu içerir.  
Bunlar cari açık, dışborç ve büyüme olarak 
ele alınabilir. Büyümenin gerçekleşmesi için 
üretimin gerçekleşmesi gerekir.  Dışa açık bir 
ülke ekonomisinin büyümesinde ölçüt, ülke-
nin GSMH ndaki artıştır.  Büyümenin deter-
minantları ele alındığında bunları işgücünün 
nicelik ve nitelikleri bakımından boyutlarını 
içeren emek, büyümekte olan ekonomilerde 
kritik bir kaynak olan sermaye, yer üstü ve 
yer altı hammadde kaynaklarını içeren toprak, 
mal ve hizmetlerin bir kombinasyonu olan 
teknoloji olduğunu görülmektedir.  

Dışa açık ekonomiden söz edilirken ithalat(M) 
ve ihracat(X) ile GSMH(Y) arasındaki ilişki-
nin varlığından söz edilmektedir. Dışa açık 
bir ülke ekonomisinin harcamalar kalemi üze-
rinden Keynesgil eşitliği şu şekildedir:

Y=C+I+G+(X-M)

Yukarıdaki eşitliğin sağ tarafındaki C; tüketi-
mi, I; yatırımı, G; kamu harcamalarını ifade 
etmektedir.  Eşitlikteki (X-M) dış ticaret den-
gesini göstermektedir.  M>X dış açığı, X>M 
dış fazlayı göstermektedir.  İhracatın ithalatı 
karşılama oranı, ekonomik dengelerle ilgili 
açık ekonomilerde başlıca göstergelerden bi-
risidir.  İthalatın, ihracatı karşılama oranı ise, 

gerek ülkeler arasındaki gerekse aynı ülkenin 
farklı zamanlardaki ticaret performansını be-
lirlemede kullanılnmaktadır.

İthalatın büyümeyle ilişkisinin pozitif yönde 
olmasının nedenlerinden biri de GSMH daki 
artıştır.  Bunun olması için belirli bir oranda 
hammadde girişlerinin kullanılması gerek-
mektedir. GSMH artış oranı ithalatın artış 
oranından az ise böyle bir büyüme türüne it-
halata bağımlı büyüme denir.  Türkiye örne-
ğinde veriler ışığında ithalat, ihracat, dış borç 
ve büyüme değerlerinin artış trendinde oldu-
ğu görülmektedir.  

AMAÇ

Bu çalışmada ele alınan ana sorunlardan biri 
de; büyümedeki artışın fert başına düşen ge-
lire yansıması beklentisidir. Ne var ki; artan 
milli gelirin ithalat harcamalarına gittiği an-
laşılmaktadır.  Verilere bakıldığında Türkiye 
reel anlamda büyümeyi gerçekleştirirken, gir-
di ithal ediyor, girdileri kullanıyor ve ihracat 
yapıyor.  Bu nedenle elde edilen gelirin büyük 
payı ithal girdilere harcanıyor böylece, ithala-
ta dayalı büyüme sarmalı devam ediyor.  Ya-
pılan bu çalışmanın amacı da; Türkiye ekono-
misinin en başat sorununun enerjiye dayanan 
cari açık  ve ona bağlı olarak dış borç sorunu 
olduğunu ortaya koymaktır. 
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Tablo 1. Dünya 21. Yy la Girerken Tüketilen Enerji Kaynağı

Kaynak Türü* 2001yılı 2015 yılı Türkiye’nin Elektrik Üretmi İçin Kul-
landığı Kaynak**

2015 Yılı

Petrol %40 %32,9 Hidrolik %25,6

Doğal gaz %24,7 %23.8 Doğalgaz %37,9

Kömür %25 %29,2 Kömür %29,1

Nükleer %7,6 %4,4 Rüzgar %4,5

Hidrolektrik %2.6 %6.8 Diğer Kaynak %1,6

*Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June.2001 S:37,2015; 

**Kaynak: T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.

KAPSAM

IMF ve Dünya Bankası kriterlerine göre Tür-
kiye ekonomisi gelişmekte olan ülkeler gru-
bundadır.  Gösterdiği performans açısından 
gelişmekte olan ülkelere örnek olarak kabul 
edilebilir. Çalışmanın kapsamı çerçeveve-
sinde 27 yıllık bir dönem ele alındı. İthalat, 
ihracat, ihracatın ithalatı karşılama oranları, 
GSYİH ve dış borç verileri kullanıldı. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Yapılan bu çalışma için kullanılan veri seti 
TÜİK, T.C Merkez Bankası EVDS, Hazine 
iMüsteşarlığı, Dünya Bankası, OECD, IMF 
verilerinden oluşmuştur.  Ham veriler bir 
tablo halinde oluşturuldu. Veriler üzerinde 
çalışma Eviews 9.5 programı kullanılarak En 
Küçük Kareler Yöntemi ile gerçekleştirildi.  
Öncelikli olarak zaman serilerinde durağan-
lık testleri uygulandı.  Ardından Regresyon 
analizi yapılarak “R kare”, “F” ve “t” tesleri 

yapıldı, model oluşturuldu. Modeldeki katsa-
yıların anlamlılığı üzerinde çalışıldı.  Dışborç 
ve cari açık zaman serileri seçilerek üzerin-
de kurala uyularak Kovaryans ve Korelasyon 
analizi ve yorumları sonra da Garnger neden-
lelik ve Wald testi ve yapıldı.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Araştırmada kullanılan veri seti 1989-2915 
yılları arası 27 yıllık kısıta sahiptir.  Bulunan 
sonuçlar diğer gelişmekte olan ülkeler için 
tam uyumluluk göstermeyebilir. Gerek tablo-
larda gerek se de zaman serilerinde kullanılan 
veriler yukarıda anılan kaynaklarla sınırlıdır. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli iki 
problemi vardır.  Bunlar dış borç ve dışaçık 
olarak belirlenmiştir.  Türkiye örneğinde dış 
açıkların ana nedeni enerji ithalatıdır.  Enerji 
ithalatı iktisadi büyümenin de en önemli et-
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kenlerinden biridir.  Dış açıkların belirli bir 
miktarı da dış borçlanma ile fonlanmaktadır.  
Ülkenin GSYIH sı büyüdükçe cari açığı da 
büyümekte, paralel olarak dış borçta da artış 
gözlemlenmektedir. Dış borcun sıfırlanama-
ması, cari açığın sıfırlanamamasına bağlıdır 
biçiminde ifade edilen bu sorunun tersi de 
geçerlidir.  Araştırmanın problemi de budur.

KURAMSAL ÇERÇEVE 

İthalatın Nedeni Ve Önemi

İthalat; gerçek ve tüzel kişiler tarafından ya-
bancı bir ülkeden mal ve hizmet alınmasıdır. 
Bir ülkenin ekonomik yapısını değerlendir-
mede ithalat rakamları önemli yer tutmakta-
dır. Buna göre kısaca; bir ülke sürekli ithalat 
yapıyor veya ithalatın pazar payı ihracattan 
yüksek ise, gelişmemiş bir ülke olarak kabul 
edilir. İthal ürünlerin ülkeye girmesi, yerli 
üreticiyi çökerterek ülkenin mali yavaşlama-
sına neden olur.  Genelde İthalat; daha çok 
ham madde ve ara malları sermaye (yatırım) 
malları, tüketim malları makine ve ulaştırma 
araçlarını kapsar.  Bunu, madeni yakıtlar ve 
yağlar izlemektedir.  Zengin yer altı ve yer 
üstü kaynaklarına sahip olmayan ancak; kal-
kınma yolunda aşama kaydetmiş Türkiye gibi 
ülkeler, ihtiyacı olan petrol ve doğal gazın ta-
mamına yakınını ithal etmektedir. Gelişmek-
te olan ülkelerde ithalata harcanması gereken 
fonların kaynağı; ya vergilerden, ya ihracat-
tan kazanılan dövizlerden, ya da borçlardan 

sağlanmaktadır. Bu sayılanların üçü de, ülke 
ekonomisinin en önemli sorunlarındandır.  
Türkiye ekonomisi açısından, yatırım için 
donanım malları ithalatındaki artış ve ithalata 
konu olan mal bileşimi, büyümenin habercisi 
olarak değerlendirilmektedir

Türkiye ekonomisinde ithalat rakamlarında 
sürekli olarak artış gözlenmektedir. İthalatın 
yapısına bakıldığında Türkiye’nin daha çok 
hammadde ve ara malı ithal ettiği bilinmekte-
dir. Hammadde ve ara malı ithalatını sırasıyla 
sermaye/sanayi malları ve tüketim malları it-
halatı izlemektedir. Linder’e göre sanayi mal-
larının ithalini belirleyen unsur ise taleptir. İt-
hal edilen mallarda tür ve kalite önemli olup, 
ülkenin kişi başına düşen gelirinin artmasıyla 
bağlantılıdır.  Buna göre; ekonomik gelişme 
aşamasında Türkiye ekonomisi “Gelişmekte 
Olan Ekonomiler” kategorisindedir.  

 Günümüzde ülke ekonomileri küresel bir ba-
kış açısıyla ele alınmaktadır. Uluslararası ser-
maye ve teknolojik gelişmişlik, aynı zaman-
da faktör akımlarını da hızlandırmıştır. Bir ül-
kenin GSMH sı diğer ülkeleri etkilemektedir. 
Bu durum, uluslararası ekonomik bağımlılığı 
ortaya koyar. Herhangi bir ülkenin üretim 
faktörlerindeki kıtlıklar, diğer ülkelerin paza-
rı olmak için bir yeterli bir nedendir.   Gü-
nümüz ekonomilerinde sadece bir alanda uz-
manlaşma modası geçmiş bir teoridir. Ülkele-
rin belirli bir kaynağa sahip olması, o ülkenin 
kalkınmasına ve gelişmesine yardım etmez. 
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II. Dünya savaşından sonra sanayileşmiş ül-
keler, sanayi ürünlerinin ihracatını artırmak-
la meşgulken; 1970 li yıllarda petrol şokları 
dolayısıyla krizler yaşandı. 1980li yıllarda ise 
dünyada borçlanma sorunları ortaya çıkmıştı, 
1990 larda dünya küreselleşme ile birlikte çok 
kutuplu hale geldi ve oluşan krizlerde IMF ve 
WB etkin müdahalelerde bulundu. 2000 li 
yılların ilk on yılında borçlanma krizleriyle 
birlikte global kriz ortamı yaşandı.  2008 yı-
lında başlayan finansal krizin reel ekonomiye 
yansımasının sonuçları yıkıcı olmuştur.  Fi-
nansal krizin etkileri bugün bile tam toparlan-
mış değildir.  

Bilindiği gibi; ekonomik problem tüm krizle-
rin temelinde yatan bir nedendir.  Ülkeler ya-
şam savaşını bu problemi aşarak sürdürmek 
zorundadır.   Bu da; yaşamın,  krizlerle bera-
ber devam edeceği anlamına gelir. Bu krizler; 
Türkiye gibi yükselen pazarlarda sıklıkla ya-

şanmaktadır. Türkiye için finansal kırılganlık 
reel ekonomiyi olumsuz etkilemekte ve bu 
nedenle “Cari İşlemler Bilançosu/GSMH” 
nın durumu önem kazanmaktadır. Türkiye’ 
nin cari açık sorunu kronik olarak devam et-
mektedir. Cari açığın yüzde 70’i enerji kay-
naklıdır. Bu yapısal, kronikleşmiş sorun; 
üretim politikalarının ithalata bağımlılığı ol-
gusunu ortaya koyuyor.  Bir taraftan ithalat 
artarken; diğer taraftan da büyüme pozitif 
olarak artmaktadır. Tartışmaya neden olan bu 
olgu; ihraç edilebilecek mallar için sektörle-
re girdi olan ithal malları kullanarak üretim 
gerçekleşiyor ve ihracat yapılıyor, büyüme de 
bu yolla gerçekleşiyor.  Bu ise ithalata bağlı 
büyümeyi ortaya çıkarıyor. Örneğin bir araş-
tırmaya göre Türkiye’nin enerjide 2009 yılı 
itibariye ithalata bağımlılık oranları şöyledir: 
Katı yakıtlarda; %41,2, petrolde; %92,3, do-
ğalgazda; %98 ve genel olarak; %71,4. ola-
rak hesaplamıştır.  

*Tablo 2.  İthalattaki Yıllık Değişim Oranı

Yıllar %
Değişim

Yıllar %
Değişim

Yıllar %
Değişim

Yıllar %
Değişim

Yıllar %
Değişim

1987 27,5 1993 28,67 1999 -11,43 2005 19,72 2011 29,8

1988 1,3 1994 -20,93 2000 34,01 2006 19,53 2012 -1,77

1989 10,2 1995 53,46 2001 -24,04 2007 21,84 2013 6,37

1990 41,2 1996 22,17 2002 24,53 2008 18,76 2014 -3,77

1991 -5,6 1997 11,31 2003 34,5 2009 -30,22 2015 -14,44

1992 8,7 1998 -5,43 2004 40,67 2010 31,66 2016 -4,2

*Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2017.



UHEYAD 
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Ekim   / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017

International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December Autumn Winter Season Issue: 14 Year: 2017

JEL KODU: B22-C33-E4-E5-E20-F4-F32-G1-G20  ID: 153 K: 160
(İktisat – Economy)

ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)

6

* Tablo 3. Türkiye’nin Yıllara Göre Enerji İthalatı/Cari Açık Yapısı

Yıl-
lar

Enerji İthala-
tı/Cari Açık

Yıllar Enerji İthala-
tı/Cari Açık

Yıllar Enerji İthala-
tı/Cari Açık

Yıllar Enerji İthala-
tı/Cari Açık

1990 -17,6 1997 -23 2004 -101,4 2011 -72

1991 150,2 1998 22,5 2005 -99 2012 -124

1992 -38,6 1999 -58,1 2006 -90,6 2013 -85,9

1993 -6,1 2000 -6,6 2007 -89,6 2014 -119,9

1994 14,5 2001 22,1 2008 -119,3

1995 -19,7 2002 -147 2009 -245,7

1996 -24,2 2003 -15,3 2010 -84,7

*Kaynak: TUİK, DTM, DPT, TCMB

İthalata Müdahale

İthalatın artması karşısında hükümetler, mey-
dana gelen kayıpları önleyici politikalar uy-
gularlar.  Bu politikalar; zaman, konu, cins, 
tür, miktar, ölçü gibi standartlara sahiptir.  
İthalata müdahale araçları geleneksel olarak 
gümrük tarifeleridir.  Bir diğer politika tari-
fe -dışı araçlardan sayılan miktar kısıtlama-
larıdır. İthalat kotaları ve yasaklamaları bu 
kapsamdadır.  Tarife benzeri faktörler ise; 
yerli katkı oranları, ithal-ikamesi endüstrile-
re sübvansiyonlar gibi yerli üretim karlılığını 
arttırıp ithalatı pahalılaştıran yöntemleri içe-
rir. Görünmez engeller; temel olarak devletin 
halk sağlığı ve çevre korunması gibi neden-
lere bağlı olarak geliştirilen müdahale yönte-
mi olarak bilinir. Bunlar doğrudan dış ticaret 
amaçlı olmasa da, etkisinin dış ticaret üze-
rinde görüldüğü müdahalelerdir. Dış ticaret 
politikası ithalatı kısıtlama eğiliminde olabi-

leceği gibi, ihracatın ya da genel olarak döviz 
kazandırıcı işlemlerin özendirilmesi şeklinde 
de olabilmektedir.

Geleneksel tarifelerden tarife dışı korumacı-
lık türlerine geçildikten sonra, dış ticarette 
saydamlık azalmış ve belirsizlik artışmıştır. 
Bu da; dünya ticaret akımlarını olumsuz yön-
de etkilemiştir. İşlenmiş madde artışı yönün-
den ithalat artışı eğiliminin düşük maliyetler 
dolayısıyla, yerli üretim üzerinde yıkıcı etki-
sini önlemek amaçlanmıştır. Örneğin gümrük 
vergileri ve tarifeler gibi.. Günümüzde uygu-
lanan Liberal politikalar açısından koruyucu 
politikalar artık kabul edilemez bir durum-
dadır.  Her ne kadar koruyucu önlemler dış 
ticaret açığının giderilmesinde yararlı olsa da 
ticaret hacmini daraltmak bakımından sakın-
calara da neden olmaktadır.  
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İthalat ve Kur Politikaları

Liberal ekonominin gereği olan esnek kur re-
jimlerinde ithalat, döviz kuruna da bağlıdır.  
Döviz piyasasında TL nin pahalılaşması itha-
latı artırır.  Serbest kur rejiminin bir aracı olan 
faiz oranındaki artış, ülkeye yabancı para gi-
rişini artırır, TL değerlenir.  Bu; ithalatı artırı-
cı ve ihracatı azaltıcı sonuçlar doğurmaktadır.    

Dışa açık ülkelerin bilançolarındaki cari iş-
lemdeki kalemlerden olan mal ve hizmet 
akımları iç ve dış fiyat durumunu, döviz 
kurlarını, GSMH yı etkileyen bölümdür.  
Kısa vadeli fonların girişleri ise genelde faiz 
oranları farklarından yararlanmak için dola-
şır.  Cari işlemlerdeki açık; cari açığı ifade 
eder.  Ekonomide tüketim ve yatırım harca-
maları için talep arttıkça ithal mallarına talep 
de artar.  Bu durum, dış açıklara neden olur.  
Enflasyon olgusu nedeniyle, Merkez Bankası 
kur artışına karşı önleme müdahalelerine baş-
lamasıyla, TL nin aşırı değerlenmesi sonucu 
ortaya çıkar.  İhracat azalır ve ithalat özendi-
rilir.  İthalat artışı dış açıkları artırmakta, aşırı 
değerlenen kurlar da dış borçları büyütmekte-
dir.  Bu ilişki aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

İthal mallarının üretimi > İhraç mallarının 
üretimi⇒GSYİH da düşer.  

İthalat rakamları Türkiye’de devamlı artış 
gösterirken, ihracattaki artış hızının ithalattan 
daha yavaş ilerlediği görülüyor. Bu durum ih-
racatın ithalatı karşılama oranında gerilemeye 

yol açıyor. Verilere göre; Türkiye ihracatının 
ithalatı karşılama oranı, sadece yüzde 60 tır.

İhracattaki Gelişmeler

Teorik olarak bakıldığında geçmişte yaşan-
mış bu gün de hâlâ etkileri devam eden ham-
madde ağırlıklı ihracatı konu edinen kolon-
yonal Merkantilizm’i hatırlatmaktadır.  Dış 
ekonomik ilişkilerde uygulanan sınırlayıcı 
politikalar merkantilist sistemi akla getirebi-
lir. Özellikle yeniden bunalıma düşme kor-
kusu bunu teşvik etmektedir.  Buna göre; dış 
ticarette ödeme yükümlülüklerini serbest bir 
dış ticaret anlayışıyla değil, takas ve kliring 
sistemleriyle karşılama yoluna gidilmektedir.  
Amacı ise dış ticaret ilişkilerini geliştirmek 
ve üretimi artırmaktır. 

Konunun teorik arkaplanına bakıldığında 
Merkantilistler, hammadde ithalatının ülke 
avantajına olduğunu ancak işlenmiş ürün dı-
şında ihracat yapılmaması gerektiği üzerinde 
durmalarına karşın, Adam Smith ve David 
Ricardo’nun temsilcisi olduğu “Klasik Li-
beral” teoriyi oluşturmuşlardır. 1776-1936 
döneminde geçerli olan Klasik Makro Teori 
toplam arzı ön planda ihracat, arkasında it-
halat politikalarını önerilirken, 18.yy ın son 
çeyreğinde Osmanlı ne fizyokrat ne de mer-
kantilist idi. Fiskalist politikalar izlemekteydi 
(McGowan ,1981).   Keynesyen Makro İkti-
sat Teorisi ise toplam talebe dayanır ve öne 
planda ithalat arkasından ihracat politikaları 
önerilir.  
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 Konjonktürel olarak, dünya ticaretinin ve el-
bette tarımsal ürün ticaretinin de serbestleş-
mesi yönünde önemli gelişmelerin yaşandığı 
dönemler olmuştur. Bu süreçte dünya ticare-
tinin serbestleşmesi için çabalayan ve bu sü-
reci garantileyen bazı kurumsal yapılanmalar 
söz konusudur.  Ulusların, ekonomik, siyasi 
ve kültürel olarak birbirine bağımlılığın art-
ması dönemin en önemli özelliklerindendir. 
Özellikle oligopolistik güce sahip uluslara-
rası şirketler tarafından yürütülen, yatırım ve 
ticaretteki büyüme, üretimde yeni teknoloji-
lerin kullanımı ile günümüz ekonomilerinde 

sermaye hareketleri, ticaretteki istisnaları 
tanımaz bir şekilde bütünleşmiştir. Bu hare-
ketlenme ve liberalleşme ihracatı öne çıkarıp 
ithalatı ikinci adım olarak sunmaktadır.  

Genelde bir ülke, dışa ne kadar açılıyorsa, 
dünya olaylarından etkilenme derecesi de o 
ölçüde fazladır; çünkü dış ticaret GSMH nın 
öylesine yüksek bir oranıdır ve ülke büyüme-
sinde ihracat artışının payı o kadar büyüktür. 
Dış ticarette koruma ne kadar azsa, dünya pi-
yasasındaki değişmelerin iç piyasaya intikali 
o kadar daha kolaydır.(Kazgan,2005) 

* Tablo 4 .  İhracattaki Yıllık Yüzde Değişimler

Yıllar % 
Değişim

Yıllar  % 
Değişim

Yıllar % 
Değişim

Yıllar % 
Değişim

Yıllar  %
 Değişim

1987 36,7 1993 4,28 1999 -1,43 2005 16,32 2011 18,50

1988 14.4 1994 17,99 2000 4,47 2006 16,41 2012 12,98

1989 -0,3 1995 19,50 2001 12,81 2007 25,41 2013 -0,44

1990 11,5 1996 7,34 2002 15,08 2008 23,08 2014 3,83

1991 4,9 1997 13,08 2003 31,04 2009 -22,64 2015 -8,72

1992 8,2 1998 2,71 2004 33,68 2010 11,49 2016 -0,9

*Kaynak: TÜİK

İhracat ve Büyüme İlişkisi

İhraç mallarının üretimi>İthal mallarının üre-
timi ⇒GSYİH da artar.

 İhracattaki artış oranı GSYİH daki artış ora-
nından fazla olursa buna ticareti artırıcı bü-
yüme denir.  İthalattaki artış oranı GSYİH 
daki artıştan fazla ise böyle büyümeye de ti-

carete karşıt büyüme denir. İhracattaki düşük 
düzeyde artış hızına karşın, ithalat daha hızlı 
büyüyorsa, bu koşullardaki Türkiye gibi ge-
lişmekte olan ekonomiler, yüksek katma de-
ğerli ürün ihracatına geçme sorununu çözmek 
durumundadır. Aksi durumda cari açıktaki 
büyüme önüne geçilemeyecektir.   Cari açı-
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ğın finansmanı için daha fazla sıcak paraya ve 
daha yüksek faiz oranına ihtiyaç duyulur.  

 Piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ekono-
miler açık ekonomilerdir. Hangi malların ne 
miktarda üretileceğine üreticilerce ve karlılık 
nispetinde karar verilmektedir. İthalatın yapı-
sı sanayileşmiş ülkelerle sanayileşmemiş ül-
keler arasında ayrı kategorilerde gerçekleşir 
Linder’e göre ithal edilen sanayi mallarının 
türü ve kalitesi kişi başına düşen milli gelire 
bağlıdır. (Linder,1961)    

1980 lerde Türkiye’de ihracat önemli bir yer 
tutmaktadır.  Bu tarihten sonra uygulanan it-
hal - ikamesi politikalarının, ihracat aleyhine 
yol açtığı çarpıklık dolayısıyla ihracattaki ge-
rilemenin önlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 
1980-88 yılları arasında iç talep kısılıp ihracat 
ta ki artış ile ülkeye döviz girişini artırma poli-

tikası uygulandı.1990 lı ilk yıllarda geliştirilen 
politika ise ülkeye ihracat yoluyla döviz girişi-
ni sağlamak amaçlandı.  İhraç ürünlerinin kom-
pozisyonunda sanayi ürünleri sadece %36’lık 
bir paya sahipken, tarım ürünleri ihracatı %57 
düzeyinde bulunmaktaydı. Türkiye’nin geli-
şimi ve dönüşümünün bir yansıması olarak; 
2000 yılında sanayi ürünleri toplam ihracat ın 
%83’ünü, tarımsal ürün ihracat ı %15,2’sini, 
2010 yılında ise sanayi ürünleri toplam ihra-
cat ın %82,3’ünü, tarımsal ürün ihracat ı ise 
13,2’sini oluşturmuştur. (Doğu Marmara Kal-
kınma Ajansı;2011)  2012 yılında ihracat ın 
sektörel dağılımında en önemli paya sanayi 
sektörünün sahip olduğu görülmüştür. İhracat 
içerisinde sanayinin payı yüzde 75,31, tarım 
sektörünün payı yüzde 12,61olmuştur. ( www.
setav.org, 2013)

*Tablo 4. Türkiye’ye yakın 10 Ülkenin GSMH sı, ve Cari  Açık Durumu

Ülke Adı GSMH(Cari Fiyatlarla) Açık/Fazla  (Milyon $)

ÇİN 11.065 Trilyon $ 352424

BREZİLYA 1.804 Trilyon  $ -58882

RUSYA FDR. 1.366 Triyon   $ 68943

MEKSİKA 1.144 Trilyon  $ -33347

TÜRKİYE 861 Milyar $ -32118

İRAN İSLAM CUM. 425.326 Milyar $ ---------

VENEZUELA 371.337Milyar $  (2013 verisi) -20360

TAYLAND 395.282 Milyar $ 32149

MALEZYA 296.218 Milyar  $ 8960

*Kaynak: http//data.worldbank.org, Uluslararası Para Fonu (IMF)- Uluslararası Mali İstatistikler (IFS). Türkiye 
verilerinin kaynağı TCMB’, TÜİK’tir.
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Türkiye’nin 2015 itibariyle GSMH sı Türkiye 
Dünya Bankası tarafından belirtilen ölçütlere 
göre, 54 ülke arasında üst orta gelir gurubun-
da bulunmaktadır. Tablo 4, GSMH bakımın-
dan 2015 yılı itibariyle Türkiye’ye yakın olan 
ülkelerin içermektedir.

Dışa Açılmanın Bedeli ve Dış Borçlanma 
Sorunu 

Kapitalist dünya ekonomisinin Dünya çapın-
da toplam borç miktarı (kredi değerli kâğıtları 
bazında) 2010 yılı itibariyle 95 trilyon dolara 
çıkmış. Bu miktar 1990’da 18; 2000’de 35 ve 
2005’te de 59 trilyon dolardı. Dünya borç mik-
tarı 1990’dan 2000’e yaklaşık 2; 2005’e yak-
laşık 3,3 ve 2010’a da yaklaşık 5,3 misli artı-
yor. 2005’deki borç miktarı 2008 dünya GSH’ 
sına eşit. 2010’da dünya borç miktarı aynı 
yılda dünya GSH’sından (satın alma paritesi-
ne göre) 20,46 trilyon dolar daha fazla; yani 
dünya GSH’sı dünya borcunun yüzde 78,5’ine 
eşit. Dünya kamu borçlarının 2009’daki top-
lam miktarı aynı yılın dünya GSH’nın yüzde 
56,8’ine; 2010’da da yüzde 59,3’üne eşit dü-
şüyor. Mutlak değer olarak dış borç rakamları-
na bakıldığında   2001 sonunda dış borç stoku 
ise 70 milyar $.   2002’de kamunun dış borcu 
% 23 kamu dış borç stoku da yine % 10 gibi 
yüksek bir oranda artarak USD 95 milyar $.a 
ulaşmıştır.   2004’e dış borç stokunun USD 
95 milyar $. dan, USD 92 mia. a gerilediği-
ni, 16 mia dolarlık cari işlemler açığı vermiş-
ti.  2001-2004 döneminde kamu dış borç stoku 

dolar bazında %31 oranında artmıştır.   Ayrıca 
aynı dönemde özel sektörün dış borç stoku da 
%36’lık bir artışla USD 45 mia. dan USD 62 
mia. a yükselmiştir.  Bütün ülkelerin toplam 
(özel ve kamu) dış borç tutarı 31 Aralık 2009 
itibariyle tahmini olarak 61,95 trilyon dolardı; 
bu miktar 31 Aralık 2010’da 60,28 trilyon do-
lara düşüyor. Dünya GSH’ sına eşit bu miktar, 
genel anlamda dünyanın koşulları üstünde ya-
şadığını gösterir.  1

Dışa açık bir ekonomide, dış açık değişkeni-
nin (X-M) e eşit ve bu farkın harcamalar kale-
mi üzerinden GSMH nin bileşenlerinden biri 
olduğu bilinmektedir.  Ülke ekonomisinin dış 
açık verme nedenlerinden biri ithalattaki artış-
tır. Buradaki sebep sonuç ilişkisinin varlığı, bu 
makalede de belirtilen literatür taraması esna-
sında bazı yazarlar tarafından kanıtlanmıştır.  
Yapılan ampirik yapılan çalışmalardan anlaşıl-
dığına göre; büyüme rakamlarının sürekli artış 
göstermesinin nedenleri ekonomiyi değerlen-
dirme açısından önemlidir. Yani; Türkiye eko-
nomisinde GSMH artışının, ithalattan sağla-
nan hammadde girişlerinin üretimde kullana-
rak sağlanan gelirler dolayısıyla gerçekleştiği, 
GSYİH daki büyümenin ithalata bağımlı bir 
büyüme olduğu da ortaya konulmuştur.

Türkiye Ekonomisinde Dış Borç Sorunu

Türkiye açısından Batı’nın askeri, siyasi ve ik-
tisadi gücüyle karşılaşan kapitalizme açılma-

1 www.ibrahimokcuoglu.blogspot.com, 2011
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ya başlayan 19.yy. ın yarısından itibaren baş-
layan bu sorun, yüz elli yıllık bir geçmişe sa-
hiptir. O dönemde dış borçlanma ve doğrudan 
yatırımlar aracılığıyla yabancı sermaye ülkeye 
girmeye başlamıştı. (Pamuk; 2005) Borç ka-
lemlerinin artması demek dış finansman ihti-
yacının ortaya çıkması anlamına gelmektedir.  
Bir ülkede yatırım, yeterli tasarruflarla sağlan-
malıdır. Eğer planlanan yatırımlar için yurti-
çindeki tasarruflar yetersiz ise, dış finansman 
kaynaklarına yönelir.  Dışa açık ve gelişmekte 
olan ekonomilerde kaynak ihtiyacı, döviz ye-
tersizliğinin, ödemeler dengesi açıklarının ve 
bir dizi krizlerin ana nedenlerindendir.  Dış 
borçlanmalarda en önemli ölçüt; dış borç/
GSMH oranı olarak görülmektedir. Yukarıda 
geçen Tablo 1 de bu oran %55 e dayanmakta-
dır.  Brüt dış borç stoku mutlak olarak artıyor 
ama geliri daha fazla arttığı için gelir içindeki 
borç payı göreli olarak azalıyor. Harcamala-
rın kısıtlanması için alınacak tedbirler ithalata 
dayalı büyüme politikasını izleyen ekonomi-
lerde, ekonomik gelişme olumsuz etkilenmek-
tedir. Yani; borçlanma ile elde edilen mali ola-
naklar iktisadi gelişmeyi canlandırması yanın-
da bunun GSMH yı hızla artırması, meydana 
gelecek açıkları massedebilme yeteneğinin de 
olması şarttır.  Tersi bir durumda krize daveti-
ye çıkaran bir konumda olabilir.

Literatür Taraması

Saçık, S.Y., (2010;(2)2) yaptığı ampirik çalış-
mada dış ticaretin büyümeye etkisinin varlığı-

nı ve aralarındaki pozitif ilişkiyi belirmesiy-
le bunun içsel büyüme teorisiyle uyuştuğunu 
ifade etmiş, Çöğürcü, İ.& Çoban, O. (2015); 
Türkiye örneğinde büyüme oranı ve ihracat 
artışı ilişkisinin varlığını belirtmiştir. Değer, 
M.K.,1980-2006 Türkiye örneğini içeren ça-
lışmasında, gelişmekte olan ülkelerde ihraca-
tın ekonomik büyümenin motoru olduğu, ülke 
ekonomisi büyüdükçe daha fazla ihracat ya-
pıldığı sonucuna varmıştır.

Zhang ve Zou (1995, 29), GOÜ’lerde ekono-
mik büyüme ve yatırım malı ithalatı arasında-
ki ilişkileri ele aldıkları çalışmalarında, pozitif 
bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.

 Atılgan, İ. (2000; 31-47), yapmış olduğu teo-
rik çalışmasında, enerjinin kalkınmanın kay-
nağı olduğu, Türkiye’deki enerji kaynakları-
nın şu anki durumuyla, ihtiyaçlara cevap vere-
bilecek miktarda olmadığı, çok uzun yıllardan 
beri petrol ve son yıllarda da doğalgazın önem 
kazandığı sonucuna varmıştır. 

Özgür, M. I. (2015), yaptığı çalışmada ulaşmış 
olduğu adan elde edilen bulgulara göre, kısa 
ve uzun dönemde ithalat ile GSYİH arasın-
da çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu ifade 
edilmiştir.

Demirbaş vd (2009) ‘da Türkiye üzerine pet-
rol fiyatları ve cari açık üzerine analiz gerçek-
leştirilmiştir.   Analiz 1984-2008 yıllık verileri 
doğrultusunda ADF, eşbütünleşme analizleri, 
VECM gerçekleştirilmiştir.  Sonuç olarak, pet-
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rol fiyatlarında meydana gelen artışın cari açı-
ğı artırıcı etki yaptığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Telatar ve Terzi (2009)’nin Türkiye üzerine 
1991:4-2005:4 dönemleri arasında üçer aylık 
verilerle analiz gerçekleştirilmiştir.   Gerçek-
leştirilen ekonometrik çalışmada Granger ve 
VAR analizi yapılmış, büyüme oranından cari 
işlem dengesine doğru tek yönlü ve anlamlı 
bir nedensellik ortaya çıkarılmıştır.  

Tsani (2010) da Yunanistan üzerine gerçekleş-
tirdiği zaman serisi çalışmasında, 1960-2006 
dönemlerindeki veriler doğrultusunda Granger 
nedensellik ve VAR analizi gerçekleştirilmiş-
tir.  Analizde sanayi sektörü, taşıma sektörü 
ve yerleşik bölgenin enerji tüketimlerine göre 
değerlendirme gerçekleştirilmiştir.  Çalışma-
da ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin 
ikili nedenselliğin meydana geldiğine ilişkin 
düşünceye katılmadığını, fakat toplam enerji 
tüketiminden reel GSYİH’ya doğru nedensel-
liğin gerçekleştiğini ortaya çıkarmışlardır.

Yanar, R. (2011)ın yaptığı çalışma da GSYİH, 
cari açık ve enerji tüketimi arasında pozitif 
yönlü bir etkileşim ulduğunu, enerji ithalatın-
da meydana gelen artışların, büyümeyi de artı-
racağını, meydana gelen cari açığın büyümeyi 
etkileyeceği sonucuna ulaşmıştır.

M. Şimşek ve C. Kadılar tarafından yapılan 
çalışmalarında ifade edildiği gibi F testlerin-
den elde edilen sonuçlar; ihracat talebi ile fiyat 
endeksi ve gelir değişkenlerinin eşbütünleşik 

olduklarını, yani bu değişkenler arasında uzun 
dönemli bir ilişkinin bulunduğunu göstermek-
tedir. Gelir artışının ithalatı da artırması nede-
niyle elde edilen esneklik katsayısı ekonomik 
büyümenin, ticaret dengesi üzerinde negatif 
bir etkiye sahip olacağı anlamına gelmektedir. 
( Doğuş Üniversitesi Dergisi;  2005)

E. Baday Yıldız ve M. Berber’ in çalışmaların-
da ise Türkiye ekonomisine ait üçer aylık ve-
riler kullanarak toplam ithalat, yatırım malı it-
halatı ve aramalı ithalatı ile ekonomik büyüme 
arasındaki nedensellik ilişkileri incelenmiştir. 
Türkiye ekonomisinde ithalata dayalı ihracat 
ve ithalata dayalı büyüme düşüncesini destek-
lemektedir. (Atatürk Ü. İİBF Dergisi; 2011)

 D. Uysal, v.d. çalışmalarında; Dış borçlan-
manın üretken yatırımları finanse etmek ama-
cıyla kullanılması halinde ulusal çıktı düzeyi 
üzerindeki olumlu etkisi olduğunu Granger 
Nedensellik Testi ile ispatlamış, (Atatürk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergi-
si;2009) 

Çöğürcü, İ. Çoban, O. 2011 de yaptıkları ça-
lışmada; alınan dış borçlar, üretken ve geri dö-
nüşümü olan alanlara yatırılırsa ekonomik bü-
yümeyi artırmaktadır. Fakat alınan dış borçları 
borç ödemek ve cari harcamaları karşılamak 
amacıyla veya verimsiz alanlarda kullanılırsa 
ülke ekonomisine negatif etki sağlamaktadır 
yargısına ulaşmıştır. (K.M.Ü Sosyal ve Eko-
nomik Araştırmalar Dergisi;2011)
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Türkiye’ nin cari açık sorunu tablo 5 ten de 
anlaşıldığı gibi kronik olarak devam etmekte-
dir. Cari açığın yüzde 70’i enerji kaynaklıdır. 
Bu yapısal, kronikleşmiş bir sorun üretim po-
litikalarının, ithalata bağımlılığını ortaya ko-
yuyor.  Bir taraftan ithalat artarken, diğer ta-
raftan da büyüme pozitif olarak artmaktadır. 
Tartışmaya neden olan bu olgu; ihraç edilebi-
lecek mallar için sektörlerce girdi olan ithal 
malları kullanarak üretim gerçekleşiyor ve 

ihracat yapılıyor, büyüme de bu yolla gerçek-
leşiyor.  Bu ise ithalata bağlı büyüme olgusu-
nu ortaya çıkarıyor. Örneğin bir araştırmaya 
göre Türkiye’nin enerjide 2009 yılı itibariye 
ithalata bağımlılık oranları şöyle: Katı yakıt-
larda; %41,2, petrolde; %92,3, doğalgazda; 
%98 ve genel olarak; %71,4. olarak hesapla-
mıştır.

 Bulgular

Tablo 5. 1989-2015 İhracat, İthalat, İh/İt; GSYIH, Diş Borç, Diş Borç/GSYIH 

Yıllar İhracat 
(Mlyr $)

İthalat
(Mlyr $)

İh/İt
(%)

Cariaçık
(Mlyr $)

Gsyih
(Mlyr $)

Brüt Dış Borç
(Mlyr $)

Brüt Dış Borç/
Gsyih (%)

1989 11.625 15.792 0,74 938 142.625 43,911 30.8

1990 12.959 22.302 0,58 -2.625 200.555 52.381 26.1

1991 13.593 21.047 0,65 250 200.502 53.623 26.7

1992 14.715 22.871 0,64 -974 210.584 58.595 27.8

1993 15.345 29.428 0,52 -6.433 238.377 70.512 29.6

1994 18.106 23.270 0,78 2.631 176.955 68.705 38.8

 1995 21.637 35.709 0,61 -2.339 225.941 75.948 33.6

1996 23.224 43.427 0,53 -2.437 243.412 79.299 32.6

1997 26.261 48.459 0,54 -2.638 253.706 84.356 33.2

1998 26.974 45.921 0,59 1.985 277.468 96.351 34.7

1999 26.578 40.671 0,65 -1.336 253.622 103.123 40.7

2000 27.775 54.501 0,51 -9.823 271.768 118.602 43.6

2001 31.187 41.399 0,76 3.393 200.999 113.592 56.5

2002 36.059 51.554 0,70 -1.521 236.336 129.601 54.8

2003 47.253 69.340 0,68 -8.036 313.774 144.172 45.9

2004 63.167 97.540 0,65 -15.601 402.950 161.154 40

2005 73.476 116.774 0,63 -22.603 499.877 170.757 34.2
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2006 85.537 139.576 0,61 -31.654 547.834 208.002 36.2

2007 107.272 170.063 0,63 -36.949 677.439 249.916 36.9

2008 132.027 201.964 0,65 -39.425 776.640 280.774 36.2

2009 102.143 140.928 0,73 -11.358 646.895 268.698 41.5

2010 113.883 181.544 0,61 -44.616 772.367 291.645 37.8

2011 134.907 240.545 0,56 -74.402 831.691 303.678 36.5

2012 152.470 236.581 0,65 -47.962 871.123 339.494 39

2013 151.803 251.661 0,60 -63.621 950.351 384.684 41

2014 157.610 242.177. 0,65 -43.597 934.855 401.728 43

2015 143.839 207234 0.69 -32.118 861.879 395.861 46

Kaynak: TCMB. TÜİK, HM

Durağanlığın Birim Kök İle Sınanması ve 
Dickey-Fuller Birim kök testi

Tablo 5 teki zaman serilerinin tek tek birim 
kök analizi yapılmıştır buna göre hipotez:

H0: β = 0 (Birim kök)

H1: β ≠ 0 

│t│hesap > ttablo değeri ise birim kök yoktur.

│t│hesap < ttablo değer ise birim kök vardır

Tablo 6: Serilerin Durağanlık Tablosu

Zaman Serileri ADF
KRİTERİ

McKinnon Kritik │t│Değ. Durağanlık Durumu lag  
düzeyi%1 %5 %10

 DİTH -4.786591 -3.724070 -2.986225 -2.632604 1.dereceden durağandır 0

 D İHR -4.459883 -3.724070 -2.986225 -2.632604 1.dereceden durağandır. 0

LCARIACIK -5.947084 -2.656915 -1.954414 -1.609329 Durağandır. 0

LDISBORC 5.115579 -2.656915 -1.954414 -1.609329 Durağandır. 0

GSYİH -5.111221 -3.711457 -2.981038 -2.629906 Orijinali durağandır. 0
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  Tablo 7. GSYİH VE CARİACIK İlişkisi Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımlı 
Değişken

Bağımsız 
Değişken

R2 Sd F
İstatistik 
değeri

F0.05

Tablo 
değeri

│t│
İstatistik 
değeri

Sd t0.05

Tablo 
değe-
ri

LDIS-
BORC

LCARIACIK 0.154625 26 4.572668 4,23 2.138380 25 1.708

Tablo 6 teki bulgulara dayanarak LDISBORC 
ve LCARIACIK değişkenleri arasındaki iliş-
kinin niteliğini saptamak amacıyla basit reg-
resyon analizi yapıldı. Bu regresyon mode-
linin kullanılması, makale konusuna ilişkin 
sebep-sonuç ilişkisinin bulunmasını gerektir-
mektedir.  Bu ilişki incelenen dönemde cari 
açığın, dışborçtaki büyümenin sürüdürülme-
sinde olumsuz etkenlerden biri olduğu iktisat 
teorisine de uygun düşmektedir.  

R2 , (F) ve ( t) testi sonuçları Tablo 7 da belir-
tilmiştir.  R2 Bağımsız değişkenler tarafından 
belirlenen bağımlı değişkenin varyans kısmını 
belirleyen katsayıyı görterir. Bu değer modele 
göre yaklaşık olarak %15,5 civarındadır.   Bu-
nun anlamı bağımlı değişkendeki(Ldışborc) 
değişimin %15,5 ü modele giren bağımsız 
değişken(Lcariacık) tarafından açıklanmak-
tadır.  Bu gözlemler, regresyon doğrusuna 
uyumlu olması bakımından dataların iyi ol-
duğunu göstermektedir. 

LDISBORC=b0 - b1 LCARIACIK + u

(Model)= LDISBORC = 4,56548477709- 
0,00101091967169*LCARIACIK 

b0 = 4,565 ekseni kesim noktası, b1 =0,001 
doğrunun eğimini ifade eder.

Bir başka ifadeyle, dışborcun cariacığa göre 
esnekliği mutlak değer ile 0,001 olarak tah-
min edilmiştir. Dışborç ile cariaçık bilgile-
rinden oluşturulan modelde caraçık=0 ise 
dışborcun 4,565 olduğu anlamına gelir.  Yu-
karıda oluşturulan doğrusal modelde tahmin 
edilen katsayılar istatistik olarak anlamlıdır. 
β2 =- 0,00101091967169 doğrunun eğimi-
ni ölçer.  Dışborç serisi yıllık 43.911 Mil-
yar$ ve 395.882 Milyar $ arasındadır. β0 
=4,56548477709 ise; doğrunun keşisme nok-
tasını gösterir. 

 F testi, modelin bir bütün olarak anlamlı olup 
olmadığına ve bağımsız değişkenlerin bağım-
lı değişkenler üzerinde etkili olup olmadığını 
anlamak için uygulanmaktadır.  F testi için 
hipotez şu şekildedir:
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H0 = b0 = b1 = 0  Olduğu takdirde model anlamsızdır.

H1 = b1 = b1 ≠ 0  Olduğu takdirde model anlamsızdır.

Fhesap > Ftablo ise model anlamlı, H1kabuldür

Elde edilen F değeri, çizelgede okunan eşik 
F değerini aşarsa,  reddedilir, aksi hal-
de reddedilmez. (Gujarati,2010) Burada Fhesap 
=4,572668> Ftablo=4,23 olduğundan paramet-
relerin bir bütün olarak sıfırdan farklı olduğu 
belirlenir. Model bütünüyle anlamlıdır.  Yani; 

model parametrelerinin 0’dan farklı olduğu 
kabul edilmiştir. 

Katsayıların anlamlılık testleri saptamak 
amacıyla her katsayı için “t” testi yapılır. Ya-
pılan t testi içinde hipotez şu şekildedir:   

Tablo 8. Model İçin T testi Verileri  

Katsayılar Standart Hata T Stat

Kesişim 4.565485 0.125833 36.28211

L Cariacık -0.001011 0.000473 -2.138380

   için    =36.28211 =1.708   olduğu takdirde anlamlıdır.

 olduğu takdirde anlamlıdır.

Yine, LDISBORC, LCARIACIK, arasında 
doğrusal ilişki belirlenmiştir.   testi ile de 
değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılığı 
belirtilmiştir. Yapılan değerlendirmede mo-

del F testi için geçerli olduğu gibi (t) testi için 
de gerçerlidir.  Bu nedenle Jarque-Bera testi 
yapılmıştır.  Hipotez şu şekildedir: 

  JB>  ise 

 JB<
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Tablo9.  Hata Terimlerinin JB ve Ki-kare Değerleri ile Testi

  Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken JB Hata terimlerinin dağılımı 
normaldir, t ve F değerlerine 
güvenilebilir.LDISBORC LCARIACIK 20.44 1.56454

 ler normal dağılımlıdır
:  ler normal dağılımlı değildir

JB<  olduğundan  hipotezi reddedilemez

Tablo 10. Wald Testi Kriteri ve Sonucu

Karar Kriteri: F hesap<F tablo  ise modelde bulunan 
katsayılardaki sınırlama geçerlidir.

4.572668 7,77

Kovaryans Analizi

Ko-varyans; iki rastgele değişkenin ne kadar 
beraber değişimlerini gösteren bir olgudur. 
Öncelikle regresyon uygulanır.  Sonra da 
kovaryans analizi ele alınır.  Eğer kovaryans 
pozitifse, X ve Y arasında pozitif lineer iliş-
ki vardır. Sıfırsa bağımsızdırlar. Negatifse X 

ve Y birbirlerinden ters yönde hareket ediyor 
demektir. Aşağıdaki tablolardan anlaşılacağı 
gibi değişkenler negatif hareket ediyor.  İliş-
kinin varlığı ve yönü ko-varyas tablosundan 
anlaşıldıktan sonra değişkenler arası ilişkile-
rin şiddetinin tespiti de korelasyon tablosun-
dan anlaşılmaktadır.

Tablo 11. Kovaryans Analizi

LDISBORC LCARIACIK

LDISBORC 0.403566 -61.72728

LCARIACIK -61.72728 61060.52

Tablo 11 de değişkenlerin biribirini etkileme 
oranı gösterilmektedir.  Tabloya göre 1989-
2015 yılları arasındaki Türkiye ekonomisine 
ilişkin gözlemler, Cari açık ile dışborç ilişki-
si negatif yönde etkilediğini göstermektedir.  
Bunun ikitisadi olarak şu yorumu şu şekilde-
dir: cariaçıktaki artış, dışborcu olumsuz etki-
lemektedir.

Korelasyon Analizi

Korelasyon analizi, iki iktisadi değişken olan 
LDIŞBORÇ ve LCARİAÇIK arasında var 
olan ilişkilerin şiddetini de tablo 9 da görül-
düğü gibi ölçmeye yardımcı olmaktadır.
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Tablo 12. Korelasyon Analizi

LDISBORC LCARIACIK

LDISBORC 1.00000 -0.393224 

LCARIACIK -0.393224 1.00000

Tablo 13.  Veriler Işığında Korelasyon Katsayılarının Şiddeti

KUVVETLİ ORTA ZAYIF ZAYIF ORTA KUVVETLİ

-1≤R<-0,9 -0,9≤R≤-0,5 -0,5<R≤0 0<R≤0,5 0,5<R≤0,9 0,9<R≤1

Türk ekomisinde cariaçık ve dışşborç iliş-
kisine yönelik gözlemlere göre; elde edilen 
korelasyon katsayıları değişkenler arasında 
negatif ve orta şiddette bir ilişki içerisindedir.  

Granger Nedensellik Testi Bulguları

Çalışmada yıllık veriler kullanıldığından Lag 

(gecikme uzunluğu) 2 olarak alınmış olup bu 

gecikme uzunluğuna ait sonuç aşağıdaki tab-

loda gösterimiştir.

L

Test edilen hipotezler sırasıyla   şeklinde olup nedenselliğin olma-
dığını, bunların alternatifleri ise 

                                              dır.

 Nedensel ilişkinin olduğunu ifade etmekte-
dir.  İlgili testler tablo 13 de göterilmiştir.

Tablo 14. Granger Nedensellik Testi Sonuçları

Nedenselliği Yönü F hesap
değeri

F tablo 
değeri

Lag Karar için uygun kriter: F ist.hesap< F tablo  ise 
nedensellik vardır.

Ldışborç Lcariaçık 0.89463 4,26 2 DIŞBORÇ, CARİAÇIK İÇİN NEDENDİR

Lcariaçık→Ldışborç 0.64790 CARİAÇIK DIŞBORÇ İÇİN NEDENDİR
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Dışborç ile Cariaçık arasında iki yönlü ilişki 
vardır. Granger testi ile DIŞBORÇ ta meyda-
na gelecek olan değişme, Cariacık da 2 gecik-
me terimi ile değişikliğe neden olmaktadır. 
Aynı durum tersi içinde geçerlidir.  Yani; dış 
borç cari açığı etkilediği gibi cari açık da dış 
borcu etkilemektedir.

 SONUÇ 

Gelişmekte olan ekonomilerin önemli iki so-
rununa değinilen bu çalışmada Türkiye ör-
neği ele alınmıştır. Yapılan ampirik analizde 
(1989-2015) zaman serisi yıllık verilerinden 
yararlanıldı. Elde edilen sonuçlara göre; kro-
nik iki yapısal sorun olan dış borç ve cari açık 
karşılıklı etkileşim içerindedir.  İthalat ve ih-
racat ilişkisinden oluşan cariaçık dış borcu 
gerekli kılmaktadır. Cari açık sürekli negatif 
olmakta devam ederken bış borç pozitif ola-
rak devam etmektedir.  Bu durum, cari açığın 
dış borç ile fonlandığı anlamına gelmektedir.
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EXTENDED ENGLISH ABSRACT

Inroduction: Today; country economies are dealt with from a global perspective.  Internati-
onal capital, and technological developing, had accelerated the flow of factors also. This case 
demonstrates the international economic interdependence.  In industrialized countries after the 
Second World War, while exports of industrial products increased by busy; In 1970’s years, 
the oil crisis shocks had been lived.  In the 1980s, in the world debt problems emerged. In the 
1990s, world economy, has become multi-polar world with together globalization, and in order 
to the crisis by IMF and World Bank were began effective interventions, in the 2000s there has 
been a global crisis together with debt crises. The economic problem is a basic reson of the 
main of all crises.  These crises are occurring frequently in emerging markets such as Turkey. 
For Turkey the real economy to financial fragility adversely affects and therefore the Current 
Account Balance / GNP status is important. Turkey’s public sector debt/GDP ratio as this ratio 
is increased from 41.6 percent, which is the subject of debate in the direction of the sink 142 
percent in Greece, 119% in Italy, in Portugal, 83% in Ireland, 96%, in Spain 60 percent, is 85 
percent average in the Eurozone, and 2011, rates of the aforementioned countries in the face of 
all the debt in the face is expected to pass. On the other hand, this ratio in 2010 to 91.6 percent 
in the United States and Japan, it is observed that 220 percent. External borrowing for balancing 
the state budget for a certain period of time the objective of the community socio-economic 
development investments to be made to serve, cost-effective and effective for their intended 
use and the risks at an acceptable level can be summarized as ensuring use. The clearing of debt 
that is used-to be paid back must be provided. External debt in international applications must 
be compatible with the threshold values and should be kept at levels that will protect the finan-
cial security of the country.  The results of the research presented in the Turkish economy as an 
example there is a causal relationship between foreign debt and current account deficit recipro-
cal. Turkey, after making appropriate arrangements for the financial markets with international 
norms, the World Environment in accordance with foreign investors ‘ interest has become the 
focus of. In the world against the American dollar and Japanese yen at low interest (or even ne-
gative interest), more saving, more attractive to invest in the financial markets in Turkey. Thus, 
the stock of fixed capital investments and foreigners started at the same time, the government, 
public institutions and the private sector, in particular in the period 2002-2008, the external debt 
managed to get very easy. That is, external borrowing, savings rates, investment rates, lagged 
for a country is required. With a low domestic savings rate, Turkey is also a country in need 
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of external capital for growth.  However, debts on how it is used here is important. As noted 
earlier, the use of sources of external financing at the initial stage of development, useful can 
be seen. But for the continuation of development of internal financial resources (savings, etc.) 
it is necessary to increase. Purchased initially because of the payment of the debt and increased 
savings as well as long-term investments, partly to the financing of new project will be uploa-
ded. In addition, investments in foreign debt or physical infrastructure (export-oriented indust-
ries fixed capital investment) use the entry of foreign currency to the country and, therefore, 
will provide debt financing, but also enhance potential growth. Otherwise, the resource can’t 
be found when it is time for the debt to be repaid, and the repayment of the debt, however, will 
be able new borrowing that increases the debt burden is the most important factor. In addition, 
the output of the source for the negative impact of debt repayment on economic growth and 
boosting demand for foreign currencies. Least developed countries, exports generally is based 
on agriculture. Also, the floating foreign exchange revenues of agricultural products production 
area, because it is wavy. This situation is reflected in the balance of payments bottlenecks due 
to the contraction in imports of machinery and equipment industrialization are followed by each 
other constantly. According to the 2011 report published by the IMF and the developed count-
ries, the number of 35, and Turkey; place in newly industrialized countries are taken.  The total 
debt of developing countries current account balance tends to improve continuously in order to 
close in the economy. External deficits are being made to close a large part of the debt, the debt 
is not even enough to pay the interest of loans in order to savings. As a result, the financial crisis 
is emerging. The main reason for the formation of the global crisis. First, the current account 
deficit occurs when in debt to the closing of the current account deficit is being referenced and 
the crisis is getting started. But the fact is that in the world foreign debt number of countries are 
almost non-existent. Essentially a debt-to-GDP ratio is important. It is noteworthy that whether 
or not this ratio would be at a high level. IMF and World Bank according to the criteria 30%- 
50% between the moderately indebted country, 50% a high degree of debt. In this article, the 
Turkish economy is taken as an example for developing countries it can be stated that up and 
moderately indebted. In the case of Turkey the main source of the energy deficit the current ac-
count deficit stems from. In order to provide oil and natural gas imports growth in Turkey, using 
imports as inputs in export production and foreign exchange provide growth realizes. Open the 
current account deficit and external debt to examine the relationship between the outer com-
ponents were discussed. Between the years 1989-2015 was shown in the form of data tables. 
Regression analysis was performed in order to find the relationship between external deficit and 
external debt, the Granger test was used.
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI GENÇLİK MERKEZLERİ 
İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 1

THE EXAMINATION OF POSTGRADUATE DISSERTATIONS ABOUT 
THE YOUTH CENTERS AFFILIATED TO THE MINISTRY OF YOUTH 

AND SPORTS

Cumaali YAVUZ
Gençlik ve Spor Bakanlığı Şube Müdürü, Elazığ / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-5183-2371

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı; Gençlik ve Spor Ba-
kanlığına Bağlı Gençlik merkezleri ile ilgili Türkiye’de 
yapılan ve Ulusal Tez Merkezinde taranan tezleri in-
celemek ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu genel 
amaç doğrultusunda, kriterlere uyan tezler, yazar, tezin 
başlığı, tezin amacı, tezin yılı, tezin türü, örneklemi, te-
zin yöntemi, gerçekleştirildiği üniversite ve gerçekleş-
tirildiği anabilim dalı açısından değerlendirilmiştir. Bu 
araştırma, kriterleri sağlayan 2’si doktora 8’si yüksek 
lisans olmak üzere 10 tez üzerinden gerçekleştirilmiş-
tir. Çalışma sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı gençlik merkezleri ile ilgili yapılan tezlerdeki 
mevcut durum ortaya konulmuştur. Yöntem: Bu araş-
tırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: 
Bu araştırmada belirlenen kriterleri sağlayan 2’si dok-
tora 8’si yüksek lisans olmak üzere 10 tez incelenmiş 
ve bu tezlerin yıllara göre dağılımına incelendiğinde, 
doktora tezlerinin 2005 ve 2017, yüksek lisans tezle-
rinin 2010 - 2017 yılları arasında gerçekleştirildiği bu-
lunmuştur. Sonuç: Çalışma sonucunda Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri ile ilgili yapılan 
tezlerdeki mevcut durum ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Gençlik Merkezi, Aka-
demik Çalışma

Abstract: Objective: The purpose of this study is to 
examine the postgraduate dissertations about the Youth 
Centers affiliated to the Ministry of Youth and Sports. 
In accordance with this purpose, the dissertations in 
conformity with the criteria are evaluated in terms of 
writer, dissertation title, purpose of dissertation, date 
of dissertation, type of dissertation, sample, method of 
dissertation, in which university it is carried out, and 
in which department it is carried out. It is carried out 
through 2 doctorates and 8 post graduates of 10 dis-
sertations of which are in conformity with the criteria 
of this study. As a result of the study, present situation 
of dissertations about the Youth Centers affiliated to the 
Ministry of Youth and Sports are revealed. Method: 
This study was conducted on a screening model. Scan-
ning models, retrospective modeling or modeling 
models. Results: 2 thesis to doctorate and 8 thesis to 
master thesis. When these theses are analyzed accord-
ing to years, it is seen that doctoral theses are realized 
between 2005 and 2017, and master thesis between 
2010 and 2017. Conclusion: The current situation in 
the theses has been revealed regarding the structures 
related to Labor and Youth Centers.

Key Words: Youth, Youth Center, Academic Study
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GİRİŞ

Ülkelerin ve milletlerin geleceği gençlerine 
sunduğu hizmetler ile ayakta kalabilir. Dünya 
hızlı bir şekilde küreselleşen bir noktaya gel-
miş bulunmaktadırlar. Bilgi çağı olarak ad-
landırılan 21. yüzyıl en fazla gençleri etkile-
mektedir. Ülkemizde kentleşmenin son 30-40 
yılda hızlı bir şekilde nüfuslarının artması, şe-
hir merkezlerine yerleşen ailelerin kalabalık 
bireylerden oluşması, gençlerin aile içerisin-
de imkanlarının olmaması nedeniyle gençler 
kendilerini en çok zaman geçirdikleri ortam-
ların başında internet kafeler gelmektedir. 

Ailelerin kontrol etmekte sıkıntıların oldu-
ğu yerlerde, kişilik ve kimlik arayan gençler,  
kendini sınar, geliştirir ve topluma yararlı bir 
insan haline gelebilir. Ancak gençlerin uğrak 
yeri olan internet kafeler yozlaştırıcı, birey-
selleştirici bir ortamdır.  Gençler ve aileler 
devletin bir kurumu olan gençlik merkezle-
rinde verilen faaliyetlere güvenerek ve isteye-
rek katılabilir. Okul zamanları dışında kalan 
zamanlarını gençlik merkezlerinde geçiren 
gençler burada sosyal becerilerini ve bilgile-
rini arttırabilir.  Bu amaçla gençlik merkezle-
ri okulların kalabalık ortamlarında beceri ve 
yeteneklerini geliştirmeyen gençler için ihti-
yaç duyulan sosyal merkezlerin başında gel-
mektedir. Bu bağlamda gençlerin ve ailelerin 
güvenebilecekleri, devletin koordine ettiği ve 
faaliyetlerini hazırladığı gençlik merkezle-
ri, günümüzde kritik önem taşımaktadır. 21. 

yüzyılda tüm dünya ülkelerinde ekonomik ve 
sosyal politikalarda avantaj olarak kabul edi-
len genç nüfusun eğitim, öğrenim ve istihda-
ma katılımı ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma 
düzeylerini belirlemektedir. Avrupa ülkeleri 
içerisinde genç nüfus acısından avantajlı olan 
Türkiye, genç kesimin sosyal ve ekonomik 
yaşama katılımına dair çözüm önerileri sun-
maktadır (Dama, 2017: 9). Nitelikli ve kaliteli 
gençlerin yetişmesi medya, basın-yayın kuru-
luşları, sivil toplum ve daha birçok toplumsal 
aktörün sorumluluk alması ve gençlere yöne-
lik faaliyetlerin genişletmesi gerekmektedir 
(Çoşkun, vd., 2016: 310)

2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının 
yapmış olduğu Ulusal Gençlik ve Spor Poli-
tikası Belgesi’ndeki gençlik ile ilgili tanımda; 
“Gençlik, biyolojik olmaktan ziyade sosyo-
lojik anlamda ele alınması gereken bir kav-
ramdır. Gençliğin; içinde bulunulan zaman, 
toplumların sosyo-ekonomik gelişimleri, 
kültür ve geleneklerine göre tanımı yapılır. 
Dolayısıyla, öznellik içeren gençlik tanımla-
maları için evrensel kabul görmüş tek bir yaş 
aralığından söz edilemez. Ülkemizin şartları 
göz önüne alındığında gençlik politikalarının 
hedef grubu, 14-29 yaş aralığında bulunan bi-
reyler olarak kabul edilmektedir. Gençlik dö-
nemi; biyolojik, psikolojik, ahlaki ve sosyal 
açıdan gelgitlerle dolu bir arayıştır. Gençlik 
dönemini bir değişim, gelişim, olgunlaşma, 
bir dünya görüşü, bir hayat felsefesi, bir değer 
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sistemi arama, bir kimlik ve kişilik inşa etme 
dönemi olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle 
gençlik dönemi, yaşamın hızlı değiştiği ve 
yeniden yapılanmanın yoğun olarak izlendiği 
dönemdir (Tamar ve Öztürk, 2012: 338).

Gençlik merkezleri bir eğitim kurumudur. 
Yani gençlik için gençlik merkezleri bir eği-
tim kurumu vazifesi görmektedir. Bu kurum-
da gençlik, doğal ortamdaki gibi “büyüğe 
saygıyı, dürüstlüğü, dikkati, enerjik olmayı, 
sorumluluk duygusuna sahip olmayı, başka-
larının haklarına saygılı olmayı ve toplumsal 
işlevdeki kuralları ve kültürü de öğrenmekte-
dir (Tezcan, 2015: 95). Toplumların birlik ve 
dayanışma duyguları, bilinçleri, başta eğitim 
kurumları olmak üzere, kitle iletişim araçları 
ile şekillenmektedir. Kendi kültürel geçmişi-
ni öğrenmeyen toplumlar, başka toplumların 
oluşturduğu kültürlere mahkûm olacaklardır. 
Gençlerimizi modern toplumlarını oluştur-
duğu kültürlerden korumak ancak kendi ku-
rumsal hafızası olan mekânların üretilmesi 
ve bunların kalitesiyle aşılacaktır (Çağlayan, 
2013:95). Bu amaçla gençlik merkezleri; il 
müdürlüklerine bağlı olarak, gençlerin sos-
yal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler 
çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek 
ve yetenekleri doğrultusunda değerlendiril-
mesine fırsat vererek topluma aktif vatandaş-
lar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri 
zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik 
çalışmaları yürütmektedir Gençlik merkezle-

rinin amacı şunlardır (Gençlik Merkezi Yö-
netmenliği, 2003);

a) Gençlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, 
ülkesine ve milletine yararlı, araştırıcı, yara-
tıcı, birleştirici, yeteneklerini geliştirmek ve 
toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmala-
rını sağlamak,

b) Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve 
yetenekleri doğrultusunda değerlendirmeleri-
ni sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyetlere yönlendirmek,

c) Diğer illerdeki gençlik merkezi üyeleri ile 
birlikte projeler üreterek bu projeler aracılığı 
ile gençler arasında değişim programları ya-
pılmasını sağlamak,

ç) Yurt dışı gençlik kuruluşları ile uluslararası 
değişim programları gerçekleştirmek,

d) Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine 
katkıda bulunarak, topluma uyumlu olmaları-
nı sağlamak,

e) Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faali-
yetlerle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını 
korumak, ulusal birlik ve beraberlik duygula-
rını güçlendirmek,

f) Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaç-
larını karşılayarak, bireysel ve toplumsal iliş-
kilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştir-
melerine katkıda bulunmak ve onları zararlı 
alışkanlıklardan korumak,
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g) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve 
becerilerini artırmak,

ğ) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, 
rehberlik ve danışmanlık yapmak,

h) İl düzeyinde yapılacak olan gençlik orga-
nizasyonlarında diğer gençlik kuruluşları ile 
koordinasyonu gerçekleştirmek.

Bu araştırmanın konusu olan “gençlik mer-
kezleri “ tüm eksikliklerine rağmen arzulanan 
yönde atılan önemli bir adımdır. Sözü edilen 
yararlar yanında, gençlik merkezleri gibi teş-
kilatlar, uzmanlar eliyle hazırlanacak prog-
ramlarıyla gençlere birlikte çalışmak, birlikte 
üretmek, birlikte sorumluluk üstlenmek ve 
farklılıklara hoşgörüyle bakmak gibi alış-
kanlıklar kazandırabilirler. Bu nitelikler, be-
raberlik ve dayanışma ruhunun olduğu gibi, 
demokrasinin temeli olan davranış ve düşü-
nüş kalıplarının özünü oluştururlar. Gençlik 
Kültür Merkezleri gibi teşkilatlar, uzmanlar 
eliyle hazırlanacak programlarıyla gençlere 
birlikte çalışmak, birlikte üretmek, birlikte 
sorumluluk üstlenmek ve farklılıklara hoşgö-
rüyle bakmak gibi alışkanlıklar kazandırabi-
lirler. Bu nitelikler, beraberlik ve dayanışma 
ruhunun olduğu gibi, demokrasinin temeli 
olan davranış ve düşünüş kalıplarının özünü 
oluştururlar. Bu araştırmanın amacı Gençlik 
ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezle-
ri ile ilgili Türkiye’de yapılan ve Ulusal Tez 

Merkezinde taranan tezleri incelemektir. Bu 
genel amaç doğrultusunda kriterlere uyan 
tezler, yazar, tezin başlığı, tezin amacı, tezin 
yılı, tezin türü, örneklemi, tezin yöntemi, ger-
çekleştirildiği üniversite ve gerçekleştirildiği 
anabilim dalı açısından değerlendirilmiştir. 
Bu araştırma gençlik merkezlerinin değerlen-
dirilmesi açısından önemlidir.

YÖNTEM 

Bu araştırma tarama modelinde gerçekleşti-
rilmiştir. Tarama modelleri, geçmişte ya da 
halen var olan bir durumu olduğu biçimiyle 
betimleyen araştırma modelleridir (Karasar, 
1998) Bu modele göre veriler, Yükseköğre-
tim Kurulu’nun (YÖK) web sayfasında1 yer 
alan tez arşivi linkinden yararlanılarak top-
lanmış, 2’si doktora 8’si yüksek lisans olmak 
üzere 10 tez üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Bu tezler tezin yazar, tezin başlığı, tezin ama-
cı, tezin yılı, tezin türü, tezin örneklemi, tezin 
yöntemi, tezin gerçekleştirildiği üniversite 
ve tezin gerçekleştirildiği anabilim dalı açı-
sından değerlendirilmiştir. Araştırmaya dahil 
olacak tezlerde Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı gençlik merkezleri ile ilgili yapılan li-
sansüstü tezi olma kriteri dikkate alınmıştır. 
Tezin yılına ilişkin herhangi bir sınırlandırma 
yapılmamıştır. Araştırmaya dahil olan lisan-
süstü tezleri Tablo 1’ de sunulmuştur. 

1  http//www.yok.gov.tr, 04.11.2017
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Tablo 1. Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Gençlik Merkezleri İle İlgili Yapılan Lisan-
süstü Tezleri

Yazarın adı soyadı Tez türü Tezin Yılı

1 Ali AYCAN Doktora 2005

2 Cumaali YAVUZ Doktora 2017

3 Cengiz ÖZENCİ Yüksek Lisans 2017

4 Hüseyin BİLGEN Yüksek Lisans 2014

5 Süleyman GEDİZ Yüksek Lisans 2014

6 Bilal YAMAN Yüksek Lisans 2016

7 Gültekin ÖRTEŞ Yüksek Lisans 2010

8 Begüm BARATA Yüksek Lisans 2015

9 Lütfiye KUL Yüksek Lisans 2011

10 Mehmet ÖZKAN Yüksek Lisans 2016

Gençlik Merkezleri ile ilgili lisansüstü tezleri 
incelediğinde, akademik olarak 2 adet dokto-
ra, 8 adet yüksek lisans yapıldığı görülmüştür. 
Bu çalışmaların yıllara göre dağılımına ince-
lendiğinde doktora tezlerinin 2005 ve 2017, 
yüksek lisans tezlerinin 2010 - 2017 yılları 
arasında gerçekleştirildiği görülmektedir. 

BULGULAR

Bu araştırma kapsamında değerlendirilen li-
sansütü tezlere ilişkin bulgular Tablo 2’de su-
nulmuştur.



UHEYAD 
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Ekim   / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017

International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December Autumn Winter Season Issue: 14 Year: 2017

JEL KODU: C2-C44-C65-L25-M1  ID: 154 K: 17
(Eğitim Yönetimi – Education Management)

ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)

28

Tablo 2. Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Gençlik Merkezleri İle İlgili Yapılan Lisan-
süstü Tezlerin İncelenmesi

Yazar Tezin Başlığı Tezin Amacı Tezin 
Yılı

Tezin Türü Örneklemi Tezin 
Yöntemi

Gerçekleştirildiği 
Üniversite

Gerçekleştirildiği ABD Gerçekleştirildiği 
İl/İlçe

Ulaşılan Sonuç

1. Ali AYCAN Gençlik 
merkezlerinde 
örgütsel etkililik 
kalitesinin 
değerlendirilmesi

Bu araştırmada, gençlik 
merkezlerinin örgütsel 
etkililikleri ve hizmet 
kalitesi düzeylerinin 
arttırılması için 
öneriler geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. 

2005 Doktora 4 gençlik merkezi 
yöneticisi ve 311 
gençlik merkezi 
üyesi

Karma 
yöntem

 Marmara 
Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor 
Anabilim Dalı

Bolu, Düzce, Sakarya 
ve Kocaeli

Araştırmadan elde edilen verilerin 
incelenmesi sonucunda, gençlik 
merkezlerinde bütçe, araç-gereç (malzeme), 
yönetmelik (mevzuat), faaliyet programı, 
personel, eğitmen, sosyal çevre ve 
yöneticilerin yeterlilikleri konusunda önemli 
sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, 
gençlik merkezi üyelerinin fiziksel çevre 
kalitesi algı düzeylerinin, etkileşim ve temel 
hizmet kalitesi algı düzeylerine oranla daha 
düşük olduğu belirlenmiştir.

2. CENGİZ 
ÖZENCİ

Yönetim, liderlik ve 
değişim bağlamında, 
gençlik merkezi 
yöneticilerinin 
inovasyon 
yeterliliklerinin 
ölçülmesi; Bir alan 
araştırması

Bu araştırma gençlik 
merkezi yöneticilerinin 
yönetim, liderlik ve 
değişim bağlamında, 
inovasyon yeterliliklerinin 
incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. 

2017 Yüksek 
Lisans

1089 gençlik lideri Nicel  Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Anabilim Dalı

81 il Çalışmaya katılan katılımcıların gençlik 
merkezi yöneticilerinin inovasyon 
yeterliliklerini; değişime duyarlılık, 
iletişim, liderlik, örgüt içi motivasyonu 
sağlama boyutlarında yeterli bulduklarını. 
Gençlik merkezi yöneticilerinin inovasyon 
yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, 
medeni durum ve hizmet süresi değişkenleri 
açısından istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı, yaş, eğitim durumu ve meslek 
değişkenleri açısından ise istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu bulunmuştur. 

3. Bilal YAMAN Gençlik merkezi 
faaliyetlerine 
katılan bireylerin 
serbest zaman 
tatmin düzeylerinin 
incelenmes

gençlik merkezi 
faaliyetlerine katılan 
bireylerin bazı 
değişkenlere göre serbest 
zaman tatmin düzeylerinin 
incelenmesidir.

2016 Yüksek 
Lisans

 Gençlik 
merkezlerine 
üye olan yaşları 
13-27 arasında 
değişen 906 birey 
oluşturmaktadır. 

Nicel Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Beden Eğitimi 
ve Spor Anabilim Dalı

 Gençlik merkezlerine 
üye olan yaşları 
13-27 arasında 
değişen 906 birey 
oluşturmaktadır. 

Algılanan gelir seviyesi, boş zaman miktarı 
yükseldikçe tatmin düzeyi artmakta ve 
kadınların, boş zamanını verimli kullandığını 
belirtenlerin ve kişisel yeteneğe sahip 
olanların serbest zaman tatmin düzeyleri 
daha yüksektir.

4. HÜSEYİN 
BİLGEN

Gençlik merkezinde 
yürütülen kurslara 
katılan gençlerin 
iletişim becerisi ve 
sosyal becerilerinin 
bazı değişkenler 
açısından incelenmesi 
(Ankara ili 
Yenimahalle örneği

Araştırmada gençlik 
merkezinde kurslara 
katılan gençlerin iletişim 
ve sosyal becerileri ilk 
test ve son test metodu ile 
gelişip gelişmediği test 
edilmiştir.

2014 Yüksek 
lisans

Bu araştırmanın 
evrenini Ankara 
Yenimahalle Gençlik 
Merkezi

Nicel Gazi Üniversitesi Sporda Psiko-Sosyal 
Alanlar Anabilim Dalı

kurslara katılan 200 
bayan 200 erkek 
toplam 400 kursiyer 
genç oluşturmaktadır. 
Çalışmanın 
örneklemini ise 24 
erkek kursiyer ile 
28 bayan olmak 
kaydıyla 52 kursiyer 
oluşturmaktadır

 Araştırma sonucunda Yenimahalle Gençlik 
Merkezinde yürütülen kurslara katılan 
gençlerin iletişim ve sosyal becerilerinde; 
kurs öncesi ve sonrasına, kursa devamsızlık 
sürelerine, cinsiyete göre anlamlı farklılıklar

5. Süleyman 
GEDİZ

Kamu hizmeti olarak 
rekreasyon etkinlikleri 
kapsamında Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlükleri Batı 
Akdeniz Bölgesi 
Gençlik Merkezleri 
analizi

Bu tez çalışmasında 
Gençlik Hizmetleri ve 
Spor ?l Müdürlükleri, Batı 
Akdeniz Bölgesi 
Gençlik Merkezleri 
ve bu gençlik 
merkezlerinin genel 
durumları, faaliyetleri 
ve üye gençlerin gençlik 
merkezinden beklentileri 
işlenmiştir

2012 Yüksek 
Lisans

Araştırma Batı 
Akdeniz Bölgesi 
olarak adlandırılan 
Antalya, Burdur ve 
Isparta

Akdeniz Üniversitesi  Spor Yöneticiliği 
Anabilim Dalı

Batı Akdeniz Bölgesi 
Gençlik Merkezleri 
ve bu gençlik 
merkezlerinin genel 
durumları, faaliyetleri 
ve üye gençlerin 
gençlik merkezinden 
beklentileri 
işlenmiştir.

. Araştırmanın sonuçlarına göre gençlik 
merkezlerinin fiziki yapılarının yetersiz 
olduğu, gençlik merkezindeki personelin 
gençlerle iletişiminin oldukça iyi olduğu 
tespit edilmiştir

6. Lütfüye KUL Gençlik spor il 
Müdürlüklerine 
bağlı gençlik 
merkezlerindeki 
görsel sanat eğitimi 
çalışmalarının tespiti 
(Trabzon ili örneği)

Bu araştırma Gençlik Spor 
İl Müdürlüğüne bağlı 
Gençlik Merkezlerinde 
gerçekleştirilen 
Görsel Sanat Eğitimi 
faaliyetlerinin durumunu 
tespit etmek amacıyla 
yapılmıştır

2011 Yüksek 
Lisans

Trabzon Gençlik 
Spor İl Müdürlüğüne 
bağlı 9 gençlik 
merkezi

Nitel Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Anabilim Dalı / 
Resim-İş Öğretmenliği 
Bilim Dalı

Trabzon Gençlik Spor 
İl Müdürlüklerine 
Bağlı Gençlik 
Merkezlerinden 
Gençlik 
Merkezlerinden 3 
yönetici, 6 öğretici ve 
6 öğrenci ile mülakat 
yapılmıştır

Bu araştırma ile Gençlik Merkezlerindeki 
görsel sanat eğitimi faaliyetlerinin çocuklar 
ve gençlerin boş/serbest zamanlarını 
değerlendirmek açısından yararlı, örgün 
eğitimi destekler nitelikte olduğu, bunun 
yanında gençlerin ve çocukların sosyal ve 
fiziki gelişimleri açısından çok önemli olan 
bu merkezlere daha fazla önem gösterilmesi 
gerektiği savunulmaktadır.

7. Gültekin 
ÖRTEŞ

Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüklerine 
bağlı gençlik 
merkezlerinin 15-26 
yaş arasındaki gençler 
tarafından bilinirlik 
düzeyi (Kocaeli ili 
uygulaması) / 

Bu araştırma çalışmasında 
da, Kocaeli’de yaşayan 
15-26 yaş arasındaki 
gençlerin, Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü’ne 
bağlı bulunan ve gençlere 
serbest zamanlarını 
etkin ve verimli bir 
şekilde değerlendirmeleri 
için hizmet veren 
Gençlik Merkezleri 
hakkında ne düzeyde 
bilgi sahibi olduklarını 
ve gençlerin serbest 
zaman değerlendirme 
alışkanlıkları içerisinde 
bu kurumların ne ölçüde 
yer aldığının belirlenmesi 
ve aynı zamanda 
gençlik merkezlerinin 
bilinirliklerini arttırma 
adına ne tür çalışmalar 
yapılması gerektiği ile 
ilgili öneriler geliştirilmeye 
çalışılmıştır.

2010 Yüksek 
Lisans

Anket çalışması 
şeklinde olmak 
üzere hazırlanan 
anketler Gençlik 
Merkezilerine 
yakın mesafede 
bulunan 1 düz, 1 
özel ve 1 meslek 
lisesinin farklı 
sınıflarından toplam 
300 öğrenci ve 
üniversitenin farklı 
bölümlerinden 100 
öğrenci tarafından 
doldurularak (toplam 
400 kişi) sahip 
oldukları serbest 
zaman değerlendirme 
alışkanlıkları ve 
gençlik merkezi 
bilinç düzeyleri 
belirlenmeye 
çalışılmıştır.

Nicel Marmara 
Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor 
Anabilim Dalı

toplam 300 öğrenci 
ve üniversitenin farklı 
bölümlerinden 100 
öğrenci tarafından 
doldurularak (toplam 
400 kişi) sahip 
oldukları serbest 
zaman değerlendirme 
alışkanlıkları ve 
gençlik merkezi 
bilinç düzeyleri 
belirlenmeye 
çalışılmıştır. 
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8. Begüm 
BARATA

Gençlik hizmetleri ve 
spor il müdürlüklerine 
bağlı gençlik 
merkezlerinin 15-29 
yaş arasındaki gençler 
tarafından bilinirlik 
düzey

Elazığ il merkezinde 
yaşayan ve örgün eğitim 
kurumlarında eğitim gören 
15-29 yaş arası gençlerin 
serbest zamanlarının 
değerlendirilmesinde 
Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlükleri 
bünyesinde hizmet veren 
Gençlik Merkezlerinin 
bu gençler tarafından 
bilinirlik düzeyini ve bu 
amaca ulaşırken serbest 
zaman etkinliklerinin neler 
olduğunu belirlemektir.

2015 Yüksek 
Lisans

Araştırmanın 
örneklemini ise 
Elazığ il merkezinde 
bulunan ve tesadüfi 
yöntemle seçilen 
liselerin 9-10-11 
ve 12. sınıfları ile 
Fırat Üniversitesi 
bünyesinde tesadüfi 
yöntemle seçilen 
iki fakültede 
okuyan 19-29 yaş 
arası 1002 öğrenci 
oluşturmuştur.

Nicel Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Anabilim Dalı

Elazığ ili gençlerin üçte birinin gençlik merkezlerinin 
faaliyetlerine katıldığı, yarıdan fazlasının 
gençlik merkezlerini yerini ve hizmetlerinin 
ücretsiz olduğunu bilmediği, gençlik 
merkezlerinin yeterince tanıtılmadığı, 
öğrencilerin yarıdan fazlasının gençlik 
merkezlerinde gönüllü olarak çalışmak 
istediği, öğrencilerin çoğunluğu herhangi 
bir spor dalıyla ilgilenmediği üyelerin spor 
yapma durumu, spor yapma sıklığı, sporun 
yaşamlarındaki önem derecesi yaşa ve 
cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği 
saptanmıştır

9. Cumaali 
YAVUZ

Türkiye’deki Gençlik 
Merkezlerinin 
Kurumsal Yönetimleri 
İle Hizmet Kalitesinin 
Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, Gençlik ve 
Spor Bakanlığına bağlı 
Gençlik Merkezlerinde 
üyelerin algılanan hizmet 
kalitesi incelenmiştir. 
Bu amaçla Gençlik 
Merkezlerinin fiziksel 
çevre, etkileşim ve çıktı 
kalitesi boyutlarında 
hizmet kalitesi 
üyelerin algılarına göre 
incelenmiştir

2017 Doktora evreni Türkiye’de 
7 ildeki (Elazığ, 
Diyarbakır, 
Antalya, Denizli, 
Nevşehir, Bursa, 
Samsun) Gençlik 
Merkezlerindeki 
1200 üye 
oluşturmaktadır

Karma 
Yöntem

Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Anabilim Dalı

Elazığ, Diyarbakır, 
Antalya, Bursa, 
Denizli, Nevşehir, 
Samsun

Araştırma verilerinden elde edilen nicel 
bulgulara göre; gençlik merkezi üyelerinin 
fiziksel çevre ve etkileşim kalitesi algıları 
yaş değişkeni; çıktı kalitesi algıları ise 
öğrenim durumu değişkeni açısından anlamlı 
şekilde farklılaşmaktadır. Nitel bulgulara 
göre fiziksel çevre kalitesi genel olarak 
yetersiz algılanmıştır. Etkileşim kalitesi 
olumlu olarak algılanmıştır. Çıktı kalitesi 
katılımcılara kişisel, sosyal ve akademik 
katkılar sunan düzeyde algılanmıştır.

10 Mehmet 
ÖZKAN

Gençlik 
merkezlerinde 
yapılan faaliyetlere 
katılan bireylerin 
memnuniyet 
düzeylerinin 
incelenmesi

Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlükleri 
bünyesinde hizmet veren 
Burdur, Isparta, Antalya ve 
Denizli illerini kapsayan 
gençlik merkezlerinde 
yapılan faaliyetlere katılan 
bireylerin memnuniyet 
düzeylerini cinsiyet 
ve yaş gruplarına göre 
araştırmaktır.

2016 Yüksek 
lisans

Araştırmanın 
örneklemini ise, 
Burdur’dan 10.720 
üyeden 351 üye, 
Isparta’dan 14.337 
üyeden 300 üye, 
Antalya’dan 13.332 
üyeden 349 üye, 
Denizli’den 12.834 
üyeden 350 üye 
olmak üzere toplam 
1350 üyeden 
oluşmaktadır

Nicel Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretimi Bilim Dalı

Burdur, Isparta, 
Antalya ve Denizli

Elde edilen veriler sonucunda, araştırma 
problemi ve alt problemlerde cinsiyet ve 
yaş değişkenine göre anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur (p<,05). Genel olarak 
araştırmaya katılan bireylerin gençlik 
merkezlerinden %50’nin üzerinde 
memnuniyet duyduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde, bu araştırmada be-
lirlenen kriterleri sağlayan 2’si doktora 8’si 
yüksek lisans olmak üzere 10 tez gerçekleş-
tirilmiştir. Bu tezlerin yıllara göre dağılımına 
incelendiğinde, doktora tezlerinin 2005 ve 
2017, yüksek lisans tezlerinin 2010 - 2017 
yılları arasında gerçekleştirildiği görülmek-
tedir. 

Tezlerin amaçları açısından değerlendirildi-
ğinde, tezlerde gençlik merkezlerinin örgüt-
sel etkililikleri ve hizmet kalitesi düzeylerinin 
arttırılması için öneriler geliştirilmesi (Aycan, 
2005:35), gençlik merkezi yöneticilerinin yö-
netim, liderlik ve değişim bağlamında, ino-
vasyon yeterliliklerinin incelenmesi (Özenci, 
2017:53) gençlik merkezi faaliyetlerine katı-
lan bireylerin bazı değişkenlere göre serbest 
zaman tatmin düzeylerinin incelenmesi (Ya-

man, 2016:1) gençlik merkezinde kurslara 
katılan gençlerin iletişim ve sosyal becerileri 
ilk test ve son test metodu ile gelişip gelişme-
diği test edilmesi (Bilgen, 2014:50) gençlik 
merkezlerinin genel durumları, faaliyetleri ve 
üye gençlerin gençlik merkezinden beklen-
tileri ve analizleri (Gediz, 2012:91) Gençlik 
Merkezlerinde gerçekleştirilen görsel sa-
nat eğitimi faaliyetlerinin durumunun tespit 
edilmesi (Kul, 2011:49) gençlik merkezleri 
hakkında üyelerin ne düzeyde bilgi sahibi ol-
dukları ve gençlerin serbest zaman değerlen-
dirme alışkanlıkları içerisinde bu kurumların 
ne ölçüde yer aldığının belirlenmesi (Örteş, 
2010:60) ve aynı zamanda gençlik merkezle-
rinin bilinirliklerini arttırma adına ne tür ça-
lışmalar yapılması gerektiği, serbest zaman-
larının değerlendirilmesi (Barata, 2015:42) 
gençlik merkezlerinde üyelerin algılanan hiz-
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met kalitesi incelenmesi amaçlanmıştır (Ya-
vuz, 2017:69) Gençlik merkezlerinde yapılan 
faaliyetlere katılan bireylerin memnuniyet 
düzeylerinin incelenmesi (Özkan, 2016:11).

Lisansüstü tezleri örneklem açısından ince-
lendiğinde, tezlerin gençlik merkezi yöne-
ticisi, gençlik merkezi üyesi, gençlik lideri, 
gençlik merkezi, üniversite öğrencisi ve lise 
öğrencisi üzerinde gerçekleştirildiği görül-
mektedir. 

Lisansüstü tezleri örneklem açısından ince-
lendiğinde, tezlerin nitel, nicel ve karma yön-
temlerle gerçekleştirildiği görülmektedir. Li-
sansüstü tezleri gerçekleştirildiği üniversite 
açısından incelendiğinde, tezlerin Marmara 
Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Gazi Üniver-
sitesi, Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Lisansüstü 
tezleri gerçekleştirildiği anabilim dalı açısın-
dan incelendiğinde, tezlerin Beden Eğitimi 
ve Spor Anabilim Dalı, Sporda Psiko-Sos-
yal Alanlar Anabilim Dalı, Spor Yöneticiliği 
Anabilim Dalı ve Resim-İş Öğretmenliği Bi-
lim Dalında gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Lisansüstü tezleri gerçekleştirildiği il açısın-
dan incelendiğinde, tezler bir bütün olarak 
Türkiye’nin 81 iline dağılmıştır.

Lisansüstü tezleri ulaşılan sonuç açısından 
incelendiğinde, tezlerde gençlik merkezlerin-
de bütçe, araç-gereç (malzeme), yönetmelik 

(mevzuat), faaliyet programı, personel, eğit-
men, sosyal çevre ve yöneticilerin yeterli-
likleri konusunda önemli sorunlar yaşandı-
ğı, gençlik merkezi üyelerinin fiziksel çevre 
kalitesi algı düzeylerinin, etkileşim ve temel 
hizmet kalitesi algı düzeylerine oranla daha 
düşük olduğu, gençlik merkezi yöneticileri-
nin inovasyon yeterliliklerini; değişime du-
yarlılık, iletişim, liderlik, örgüt içi motivas-
yonu sağlama boyutlarında yeterli buldukla-
rı, gençlik merkezi yöneticilerinin inovasyon 
yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, 
medeni durum ve hizmet süresi değişkenleri 
açısından istatistiksel olarak anlamlı olmadı-
ğı, yaş, eğitim durumu ve meslek değişken-
leri açısından ise istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu, algılanan gelir seviyesi, boş zaman 
miktarı yükseldikçe tatmin düzeyi artmakta 
ve kadınların, boş zamanını verimli kullan-
dığını belirtenlerin ve kişisel yeteneğe sa-
hip olanların serbest zaman tatmin düzeyle-
ri daha yüksek olduğu, gençlerin iletişim ve 
sosyal becerilerinde; kurs öncesi ve sonrası-
na, kursa devamsızlık sürelerine, cinsiyete 
göre anlamlı farklılık olduğu, gençlik mer-
kezlerinin fiziki yapılarının yetersiz olduğu, 
gençlik merkezindeki personelin gençlerle 
iletişiminin oldukça iyi olduğu, gençlerin ve 
çocukların sosyal ve fiziki gelişimleri açısın-
dan çok önemli olan bu merkezlere daha fazla 
önem gösterilmesi gerektiği, gençlik merkezi 
üyelerinin fiziksel çevre ve etkileşim kalite-
si algıları yaş değişkeni; çıktı kalitesi algı-
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ları ise öğrenim durumu değişkeni açısından 
anlamlı şekilde farklılaştığı, gençlik merkez-
lerinde fiziksel çevre kalitesinin genel olarak 
yetersiz olduğu, etkileşim kalitesinin olumlu 
olarak algılandığı, çıktı kalitesinin katılımcı-
lara kişisel, sosyal ve akademik katkılar sunan 
düzeyde algılandığı, gençlerin üçte birinin 
gençlik merkezlerinin faaliyetlerine katıldığı, 
yarıdan fazlasının gençlik merkezlerini yerini 
ve hizmetlerinin ücretsiz olduğunu bilmediği, 
gençlik merkezlerinin yeterince tanıtılmadığı, 
öğrencilerin yarıdan fazlasının gençlik mer-
kezlerinde gönüllü olarak çalışmak istediği, 
öğrencilerin çoğunluğu herhangi bir spor da-
lıyla ilgilenmediği üyelerin spor yapma duru-
mu, spor yapma sıklığı, sporun yaşamlarındaki 
önem derecesi yaşa ve cinsiyete göre anlamlı 
farklılık göstermediği saptanmıştır.

SONUÇ 

YÖK Tez akademik kütüphanesi incelendiğin-
de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak 
hizmet veren bir birim olan Gençlik Merkez-
leri hakkında yapılan 9 tane tez yapıldığı tespit 
edilmiştir. Bu tezlerin iki tanesi doktora sevi-
yesinde, 7 tanesi yüksek lisan seviyesinde ya-
pılmıştır. Doktora Tezleri yöntem olarak Kar-
ma yöntem çalışması yapılmıştır.

Bu doktora çalışmaların biri Marmara üniver-
sitesi, diğeri Fırat Üniversitesi Beden Eğitim 
ve Spor Anabilim dalında yapılmıştır. Yüksek 
lisansların üç tanesi Gazi Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsünde, bir tanesi Fırat Üni-
versitesinde, bir tanesi Hitit Üniversitesinde, 
bir tanesi Marmara Üniversitesinde, Bir tanesi 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bir tanede 
Fırat Üniversitesinde yapılmıştır.

Yüksek Lisansların yapıldığı yönteme bakıl-
dığında Nicel çalışmaların yapıldığı görül-
mektedir. 

Çalışma yapılan illere bakıldığında; Ali Ay-
çan,  Gençlik merkezlerinde örgütsel etkililik 
kalitesinin değerlendirilmesi doktora tez çalış-
masını,  Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli, Cu-
maali Yavuz, çalışmalarını Türkiye’nin yedi 
bölgesinde her bölgede bir il alınarak bu ça-
lışmalarını Doğu Anadolu bölgesinde Elazığ, 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, 
Akdeniz bölgesinde Antalya, Eğe Bölgesinde 
Denizli, İçanadolu bölgesinde Nevşehir, Mar-
mara bölgesinde Bursa, Karadeniz bölgesinde 
Samsun illerinde Türkiye’de Gençlik Merkez-
lerinin Kurumsal yapıları ile Hizmet Kalitesi-
nin Değerlendirilmesi çalışmasını yapmıştır. 

Doktora çalışmalarına bakıldığında bir çalış-
ma Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurulmadan 
2005 yılında yapıldığı, diğer çalışmada 2017 
yılında yapıldığı görülmüştür. Gençlerin kul-
landığı mekanların başında gelen gençlik 
merkezleri ve bakanlıklar neslinde güçlü bir 
paydaş olan Gençlik ve Spor Bakanlığı 2011 
yılında kurulmasından sonra Genel müdürlük 
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pozisyona getirilen gençlik merkezleri yöne-
lik bir tane doktora araştırması yapılmıştır.  

Özenci (2017), Yönetim, liderlik ve değişim 
bağlamında, gençlik merkezi yöneticilerinin 
inovasyon yeterliliklerinin ölçülmesi; Bir alan 
araştırması çalışmasını 81 ildeki gençlik mer-
kezleri yöneticilerine yaptığı, 

Yaman (2016), Gençlik merkezi faaliyetlerine 
katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzey-
lerinin incelenmesi araştırmasında Gençlik 
merkezlerine üye olan yaşları 13-27 arasında 
değişen 906 gençlik merkezi üyesine çalışma 
yaptığı, Süleyman Gediz, Kamu hizmeti ola-
rak rekreasyon etkinlikleri kapsamında Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Batı 
Akdeniz Bölgesi Gençlik Merkezleri analizi 
çalışmalarında Antalya, Budur, Isparta ille-
rindeki gençlik merkezleri üzerinde çalıştığı 
görülmüştür.

Kul (2011) Gençlik spor il Müdürlüklerine 
bağlı gençlik merkezlerindeki görsel sanat 
eğitimi çalışmalarının tespiti (Trabzon ili ör-
neği), çalışmasında Trabzon ilinde bulunan 
gençlik merkezlerine gelen gençlere yönelik 
bir çalışma olduğu,

Örteş (2010), Gençlik ve Spor İl Müdürlük-
lerine bağlı gençlik merkezlerinin 15-26 yaş 
arasındaki gençler tarafından bilinirlik düzeyi 
(Kocaeli ili uygulaması) çalışmasında Kocae-
li ilinde Gençlik Merkezlerine gelen gençlere 
yönelik bir çalışma olduğu,

Barata (2015), Gençlik hizmetleri ve spor il 
müdürlüklerine bağlı gençlik merkezlerinin 
15-29 yaş arasındaki gençler tarafından bili-
nirlik düzey çalışmasında Elazığ ilinde bulu-
nan gençlik merkezine gelen gençler yönelik 
çalışma yaptığı görülmüştür.

Özkan (2015), Burdur, Isparta, Antalya ve De-
nizli illerindeki Gençlik merkezlerinde yapı-
lan faaliyetlere katılan bireylerin memnuniyet 
düzeylerinin incelenmesi

Çalışmalarda anabilim dallarına dağılımına 
bakıldığında, Beden Eğitim ve Spor anabilim 
dalı, Eğitim Bilimler, Sporda Psiko- Sosyal 
alanlar anabilim dalı, Spor yöneticiliği anabi-
lim dalı ve Güzel sanatlar anabilim dalın da 
yapıldığı görülmektedir.

ÖNERİLER

1. Yapılan çalışmalarda gençlik merkezlerinin 
verimliliği üzerine bir çalışma yapılmadığı 
görülmüştür. Araştırmalarda gençlik merkez-
lerinde gençlerin bulunmaları sürelerinin so-
nucunda ne yönde verimli olunduğu üzerine 
bir çalışmanın yapılması Gençlik merkezleri-
nin gelişimini pozitif yönde etkileyebilir.

2. Doktora ve Yüksek lisans çalışmaları ince-
lendiğinde genellikle batı illerinde çalışma ya-
pıldığı, Türkiye’nin sanayi, kültürel ve eğitim 
alanında geri olan bölgesi Anadolu ve Güney-
doğu Anadolu bölgesinde bulunan illerdeki 
gençlik merkezleri hakkında araştırmaların 
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yapılmadığı, sadece doktora çalışmasında Ela-
zığ ve Diyarbakır illerindeki gençlik merkez-
lerinin hizmet kalitesi hakkında çalışma yapıl-
dığı, görülmektedir. Bu iki bölgedeki gençlik 
merkezlerinin kullanımı, kalitesi, faaliyetleri 
ve verimliliği hakkında  çalıma yapılması, 

3. Yüksek lisan çalışmalarının çoğunluğu ni-
cel çalışma yapıldığı, nitel ve nicel çalışma-
nın birlikte yapıldığı karma yöntem hakkında 
çalışmaların yapılmadığı, özellikle gençlerin 
görüşlerini nitel çalışmayı kapsayacak çalış-
malar yapılması, 

4. Araştırmalarda Sosyoloji ve Psikoloji ana-
bilim dalları bakışıyla gençlik merkezlerinin 
işlevlerinin araştırılması,

5. Gençlik merkezlerinin vizyon ve misyonu-
nu gençlere tanıtacağı akademik çalışmaların 
yapılması

6. Gençlik merkezlerinin bilinmesi ve tanıtıl-
ması yerelde kamu spot reklamları ile duyu-
rulması, 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction:  According to the address-based population distribution of 2016 in Turkey, there 
are 20.453.776 young people and this rate constitutes 25% of the country’s total population 
approximately (Yavuz, 2017:54). 10.444.191 of these young people are male and 10.009.585 
of them are female. All government agencies in Turkey and particularly the Ministry of Youth 
and Sports have been fighting with all kinds of addiction in youth in recent years. One of the 
few institutions that will help young people to get rid of substance and technology addiction is 
youth centers. These places should be the main and most important place where young people 
spend their leisure time apart from the school. The use of free time outside the school and its 
efficient evaluation has become a cultural concept that is important to modern societies. For 
this reason, the promotion of Youth Centers working as affiliated to the provincial directorates 
of youth and sport and the awareness rates on the part of parents and young people are very 
important. Academic studies should be conducted on Youth Centers and the promotion of these 
centers should be performed well locally. In this era, a new culture and lifestyle has joined our 
lifestyle through rapid globalization, knowledge and technology reaching young people with 
the same speed and intensity and acceptance of this information by youth and inclusion into 
their lives. In this period called “information age”, many values which affect the young people 
of our country have emerged. With this effect, the pressure of popular culture on our young 
people has also made it harder for young people to retain and live the values they possess. As 
can be observed, new acquisitions open up different horizons while inadequate synchronization 
at the rate of transformation in cultural interaction causes different problems to arise in various 
fields. Rapid and intensive working conditions brought by modern life both in our country and 
in the world and the increased duration spent in the traffic and transportation cause many types 
of schools to ignore the process-oriented (acquired) issues while adopting the frequently chang-
ing curriculum and exam (result) oriented education processes. This creates a serious amount 
of stress and pressure on young people. There is a small minority dealing with this stress and 
achieving a conclusion, for sure; however, they can’t use the existing potential because of this 
stress and pressure and avoid by keeping the distance with all the education and information 
processes with the presumption that no conclusion will be yielded anyway. This is thought to 
be the main social loss. In this regard, these accessible, corporate and safe places – to which 
families can send their children safely and out of the reach of some negative circles – both re-
vealing different potential in young people with knowledge, skills, athletic and artistic works 
and ensure correct guidance of youth with predisposition are of great importance. According to 
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the fact that “Nature does not accept spaces, the place emptied by a substance is always filled 
by something else” being among the main physical laws and admissions, young people being 
our assurances of future may be directed to inadequately controlled and audited coffee shops, 
internet cafes and different places and abusive formations in case these centers are out of reach. 
In these supervised centers, undoubtedly the way of protecting young people from many harm-
ful situations, behaviors and habits has been ensured. In these places, many young people feel 
more comfortable than they are in their own family and perhaps they are able to physically use 
more space and goods. It will be important to conduct academic studies on youth centers and 
those concerning the effect and significance of non-governmental organizations, associations 
and foundations on youth and to research the place under the control of youth. Youth is one of 
the subjects of interest in different scientific studies and it keeps its importance all the time. It is 
a field of study having common characteristics of all fields from psychological sociology, from 
law to politics, from religion to morality. The youth period points out to the period when the 
total population enters the adolescence and they can distinguish themselves in social life. The 
youth period encompasses the most energetic and dynamic age range from the societal point 
of view. In other words, youth is the most important layer of the socialization process in the 
future. Youth is a period in which more relations are established in terms of the young person, 
s/he grows in the society with other young people, receives education, her/his personality de-
velops, main characteristics are adopted and the knowledge level and quality of life is improved 
in comparison to next generation. Purpose: The purpose of this study is to analyze the theses 
conducted on the youth centers affiliated to the Ministry of Youth and Sports and indexed in 
National Thesis Center and to make evaluations. In line with this purpose, the theses complying 
with the criteria have been evaluated in terms of author, title of the thesis, purpose of the thesis, 
the year and type of thesis, sample, method of thesis, the university and department where the 
thesis was completed. This study was conducted over 10 theses composed of 2 PhD theses and 
8 master theses that meet the criteria. Following the study, the current situation in the theses 
conducted on youth centers affiliated to the Ministry of Youth and Sports has been revealed. 
Method: This research has been conducted as a survey model. Findings: 10 theses composed 
of 2 PhD and 8 master theses that meet the criteria have been analyzed in this research and it has 
been concluded regarding the distribution of these theses by years that PhD theses were com-
pleted between 2005 and 2017 and master’s theses were completed between 2010 and 2017. 
Conclusion: Following the study, the current situation of theses conducted on youth centers 
affiliated to the Ministry of Youth and Sports has been revealed.
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Öz: Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulu’nda lisans öğ-
renimine devam eden öğrencilerin çalışma yaşamı, toplumsal 
yaşam, evlilik ve aile yaşamı ile ilgili toplumsal cinsiyet algı-
larına ilişkin bakış açılarını belirlemek ve konuyla ilişkili öne-
riler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel tipte 
olan araştırmanın verileri literatür doğrultusunda araştırmacı-
lar tarafından hazırlanan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. 
Evrenin tamamına ulaşılması amaçlanmış, ancak sınıfta bulu-
nan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 510 öğrenciye uygu-
lanmış, cevaplılık oranı %82,25 olmuştur. Veriler istatistiksel 
paket programına kaydedilmiş, analizler bu program aracılığı 
ile yapılmıştır. Analizlerde yüzde, ortalama, ki kare kullanıl-
mış, ortalamalar standart sapma ile birlikte verilmiş, P<0.05 
anlamlı olarak kabul edilmiştir. Sonuç: Öğrencilerin %71.6’sı 
kız, %28.4’ü erkektir. Öğrencilerin çalışma yaşamına dair dü-
şüncelerini incelendiğimizde; “kadın kocasından izin almadan 
çalışmamalıdır” önermesine erkeklerin %71.0’ı, kadınların 
%45.2’si “katılıyorum” demiştir. “Kadın bir hata yapmışsa ko-
cası ona şiddet uygulayabilir” önermesine erkeklerin %80.0’ı, 
kadınların %94.8’i “katılmıyorum” demiştir. “Bir ailenin ge-
lirini erkekler sağlamalıdır” önermesinde erkeklerin %46.9’u, 
kadınların %72.9’u “katılmıyorum” ifadesini seçmişlerdir. 
“Bir erkeğin evleneceği kadının mutlaka bakire olması ge-
rekir” önermesine erkeklerin %51.0’ı, kadınların %27.9’u 
“katılıyorum” demiştir. “Kadınların birinci görevi ev işlerini 
üstlenmektir” önermesine kadınların %17.3’ü, erkeklerin ise 
%56.6’sı katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultu-
sunda; üniversite gençliğinin toplumsal cinsiyet bakış açıları-
nı daha geniş çapta belirlemek ve bölgesel farklılıkları ortaya 
çıkarmak amacı ile araştırmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Mardin, Toplumsal Cinsiyet, Algı, Üni-
versite Öğrencileri

Abstract: Aim: The purposes were determining the gender 
perceptions of Health School undergraduate students regard-
ing working life, social life, marriage and family life; and 
presenting suggestions. Method: A questionnaire was applied 
to 510 students (71.6% female, 28.4% male), with 82.25% 
response rate. In analyzes, percentage, mean and chi-square 
test were used, averages were given with standard deviation, 
P<0.05 was considered significant. Conclusion: Regarding 
students’ views about working life; 71.0% of males and 45.2% 
of females “agree” that “woman should not work without 
permission from her husband”. 80.0% of males and 94.8% 
of females “disagree” that “if a woman makes a mistake, 
her husband may resort to violence”. 46.9% of males and 
72.9% of females “disagree” that “man should be the one who 
provides income for the family”. 51.0% of males, 27.9% of 
females “agree” that “A woman to be married must be virgin”. 
17.3% of females and 56.6% of males “agree” that “the first 
duty of women is undertaking the housework”. Thus, carrying 
out further studies to investigate the university youth’s gender 
perspectives in a broader sense and to reveal the regional dif-
ferences may be suggested.

Key Words: Mardin, Gender, Perception, University Students
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GİRİŞ

Biyolojik bir kavram olan “cinsiyet” (sex), 
kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği 
genetik, biyolojik, fizyolojik özellikleri ve 
farklılıkları işaret ederken (Marshall, 1999: 
98; Cherry, 2005: 157), toplumsal cinsiyet 
kavramı, kadının ve erkeğin sosyal olarak 
belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve so-
rumluluklarını ifade etmektedir (Aşılı, 2001). 
Toplumsal cinsiyet, biyolojik farklılıklardan 
dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun 
bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl dü-
şündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile 
ilgili bir kavramdır (Özvarış, 2008: 168-174; 
Akın ve Demirel, 2003: 73-82; HÜKSAM, 
2003: 5-16; Dökmen, 2004: 240; Bhasin, 
2003: 1-5). Toplumsal cinsiyet rolleri, tarih-
sel süreç içinde, zamana, mekâna, sınıfa ya 
da ırka göre olduğu kadar toplumun siyasi 
ve ekonomik koşullarına göre de değişken-
lik göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı, 
bireylerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
değerler, davranışlar, tutum ve algıları farklı 
boyutlarda ele alınmalıdır (Bhasin, 2003: 1-5; 
Trommsdorff and Iwawaki, 1989: 485-493; 
Vefikuluçay vd., 12-27; Kimberly and Ma-
haffy, 2002: 403-417).

İnsanlar dişi veya erkek cinsiyeti ile doğarlar 
ancak yetiştirilirken toplumun cinsiyetlerine 
özgü beklediği roller çerçevesinde kız veya 
erkek çocuk olmayı öğrenerek büyürler (Ter-
zioğlu ve Taşkın, 2008: 62-67; Günay ve Be-

ner, 2011: 157-171). Ailenin, içerisine girdiği 
toplumsal çevrenin ve alınan eğitimin etkisiy-
le, kız ve erkek çocuklar cinsiyetlerine uygun 
roller kazanmakta ve toplumsal cinsiyet kim-
liğini edinmektedirler. Bu yönüyle toplumsal 
cinsiyet rolleri, toplum tarafından anlamlan-
dırılan ve bireyden gerçekleştirmesi istenen 
cinsiyet özelliğine dayalı beklentileri ifade 
etmektedir (Bhasin, 2003: 1-5). Bu yaklaşıma 
göre yapılan görev dağılımında kadınlara ev 
ile ilgili işleri yürütme ve çocuk bakımı gibi 
sorumluluklar yüklenirken, erkeklere düşen 
rol ise iş yaşamı ve ekonomik kazanç ile ilgi-
li sorumluluklar yüklenmektedir (Powell and 
Greenhaus, 2010: 1011-1039). Bazı kaynak-
lar ise toplumsal cinsiyet rollerini, erkek ya 
da kadının nasıl davranması gerektiğini belir-
leyen kültürel beklentiler olarak da tanımla-
maktadır. Toplumsal cinsiyet rolü yani kadın 
veya erkek olma, çeşitli sosyalleşme bileş-
keleriyle öğrenilen bir süreçtir, zamansal ve 
kültürel olarak değişkenlik göstermektedir. 
Erkek ve kadın olma süreci, ev içinden baş-
layarak, kreşte, anaokulunda, okulda, sporda, 
özel ilişkilerde, toplumsal kurumlarda, örgüt-
lenmelerde ve iş yaşamında devam eder. Bu 
alanlar, cinsiyetin oluşturulmasında ve yeni-
den üretilmesinde etkilidir. Çünkü rol farklı-
lıklarının ve cinsiyet ayrımlarının süreklilik 
göstermesi bu kurumlar sayesinde gerçekleşir 
(Çınar, 2005: 76-80; Özcan, 2012). Toplum-
sal cinsiyet kadına, ona çalışmak için eşinden 
izin alma, ev içinde çocuk bakma, ev temiz-
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liği gibi işlerle ilgilenme, erkek çocuk doğu-
rarak statüsünü yükseltme gibi sorumluluklar 
yüklemiştir. Erkeklere ise bu alanlarda kadın-
lara ilişkin belirlenen rollerin dışında roller 
yüklemektedir (Temel vd., 2006: 27-38). Ka-
dınların çalışma, aile, evlilik ve sosyal yaşam 
alanlarına ilişkin yaşadığı ayrımcı tutumlar, 
kadının sosyal statüsünü de olumsuz yönde 
etkilemektedir (Ereş, 2006: 40-52; Yeşilor-
man, 2002: 269-280).

Günay’ın bildirimine göre kadın ve erke-
ğe yüklenen toplumsal roller, küreselleşme 
ve kentleşme gibi güçlerin etkisiyle büyük 
bir hızla değişmektedir. Bu değişim ev ve iş 
yaşamında da rol değişimleri ve uyumlarını 
beraberinde getirmektedir (Günay ve Bener, 
2011: 157-171). Kadının ev dışındaki iş yaşa-
mına katılması ve para kazanması ile beraber 
geleneksel aile düzeninin dayandığı ayrışmış 
kadın-erkek rolleri yerini paylaşmaya dayalı 
cinsiyet rolleri anlayışına bırakmaya başla-
mıştır (Günay ve Bener, 2011: 157-171; For-
tin, 2005: 416-438). Zaman içinde gözlenen 
ekonomik gelişmeler, bu tür bir rol paylaşı-
mını hem mümkün hem de zorunlu kılmakta-
dır. Ancak ev işlerinin paylaşımında gözlenen 
değişme, para kazanma rolünün paylaşımın-
da gözlenen değişim hızının çok gerisinde 
kalmaktadır. Bunun temelinde ise ev işlerin-
de kadınlık ve erkekliğin algılanışına ilişkin 
toplumsal kalıp yargıların yattığı söylenebi-
lir. Toplum, kadınların para kazanma işlevi-

ne ilişkin kalıp yargılara kıyasla, erkeklerin 
ev işlerinin paylaşımı işlevine ilişkin kalıp 
yargılarına daha çok direnç göstermektedir 
(Günay ve Bener, 2011: 157-171). Toplumsal 
cinsiyet rollerindeki değişimin erkeklerde ka-
dınlara oranla daha yavaş gerçekleştiği göz-
lemlenmiştir. Bu değişim hemen hemen top-
lumun her kesiminde vardır. Örneğin, toplu-
mun en eğitimli kesimini oluşturan üniversite 
öğrencilerinin geleneksel cinsiyet rollerine 
ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılan çok sayıda çalışmada erkek öğrenci-
lerin, kız öğrencilere göre toplumsal cinsiyet 
rollerine ilişkin daha geleneksel bakış açısına 
sahip oldukları görülmektedir(Vefikuluçay 
vd., 2007: 12-27; Baykal, 1988; Aşılı, 2001). 
Toplumsal cinsiyet rollerine dayalı eşitsizlik, 
toplumun her kesiminde kadın ve erkek ara-
sındaki ilişkileri ve toplumsal cinsiyet rolle-
ri kalıp yargılarını belirlemektedir. Lise ve 
üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet 
rollerine ilişkin olarak yapılan bir araştırma-
nın sonuçlarına göre, gençlerin son yıllarda 
geleneksel cinsiyet rollerinin azaldığı, bunda 
devlet politikalarının, aile içi ilişkilerin, ka-
dınların meslek sahibi olması ve bu alanda 
gelişme isteklerinin etkili olduğu belirlen-
miştir (Aylaz vd., 2014: 183). Ülkemizde ise 
üniversite öğrencilerinin geleneksel cinsiyet 
rolleriyle ilgili kalıplaşmış yargılara ilişkin 
düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 
çalışmalarda, erkek öğrencilerin, kız öğrenci-
lere göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
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daha geleneksel bakış açısına sahip oldukları 
belirlenmiştir (Günay ve Bener, 2011: 157-
171; Demirel vd., 2004). Erkeklerin toplum-
sal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel bakış 
açıları toplumda kadınların statüsünü olum-
suz yönde etkilemektedir. Toplumda refah ve 
barışın sağlanması, sürdürülebilir kalkınma-
nın gerçekleştirilebilmesi ve kadının toplum-
sal statüsünün arttırılabilmesi için kadınların 
da erkekler kadar sosyal yaşamın her alanına 
katılımının sağlanması gerekmektedir. Bu-
nun için toplumda kadına ve erkeğe yükle-
nen toplumsal cinsiyet rollerinin, üniversite 
öğrencileri açısından nasıl bir anlam taşıdığı, 
öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği konu-
sundaki görüşlerinin belirlenmesi gerekir.Bu 
açıdan gelecek neslin görüşlerinin doğru bir 
şekilde yönlendirilmesi önemlidir (Yılmaz 
vd., 2009: 775-792).

AMAÇ

Bu araştırma, Mardin Artuklu Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu’nda lisans öğrenimine 
devam eden hemşirelik ve ebelik bölümü 
öğrencilerinin çalışma yaşamı, toplumsal ya-
şam, evlilik ve aile yaşamı ile ilgili toplumsal 
cinsiyet algılarına ilişkin bakış açılarını belir-
lemek ve konuyla ilişkili öneriler geliştirmek 
amacıyla yapılmıştır. 

KAPSAM

Araştırmamız Artuklu üniversitesi Sağlık 
Yüksekokulu hemşirelik ve ebelik öğrencile-
rini kapsamaktadır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Kesitsel tipte olan bu araştırmanın evre-
nini Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık 
Yüksekokulu’nda lisans öğrenimine devam 
eden hemşirelik ve ebelik sınıfı öğrencileri 
(620 öğrenci) oluşturmuştur. Araştırmanın 
verileri literatür doğrultusunda araştırmacılar 
tarafından hazırlanan anket formu aracılığıyla 
toplanmıştır. İki bölümden oluşan anketin bi-
rinci bölümünde demografik özellikler, ikinci 
bölümünde ise öğrencilerin toplumsal cinsi-
yet rollerine ilişkin görüşlerini belirlemeye 
yönelik önermeler yer almıştır. Öğrencilerin 
bu önermeleri katılıyorum, katılmıyorum, 
kararsızım şeklinde yanıtlamaları istenmiştir. 
Ankete başlamadan önce katılımcılar, anket 
hakkında ve alınan bilgilerin bu çalışmanın 
bilimsel platformu dışında kullanılmayacağı-
na dair sözlü ve yazılı bilgilendirilmiş, araş-
tırmanın amacına ilişkin bilgi verilerek sözel 
izinleri alınmış ve anket formu dağıtılarak 
bireysel olarak doldurmaları sağlanmıştır. 
Katılımcıların ad ve soyadları ankete net ve 
doğru bilgilerin verilebilmesi açısından kayıt 
edilmemiştir. Araştırmanın saha çalışması 24 
Kasım-18 Aralık 2015 tarihleri arasında ya-
pılmış olup etik kurul onayı alınmıştır. Evre-
nin tümü araştırma kapsamına alınmış ancak 
anket sınıfta bulunan ve araştırmaya katılma-
yı kabul eden 365 kız ve 145 erkek olmak 
üzere toplam 510 öğrenciye uygulanmış, 110 
öğrenci de araştırmaya katılmayı kabul et-
memiştir. Cevaplılık oranı %82,25 olmuştur. 
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Kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısın-
dan fazla olmasının nedeni ebelik bölümün-
de okuyan öğrencilerin kız olmasıdır. Elde 
edilen veriler istatistiksel paket programına 
kaydedilmiş, hata kontrolleri, tablolar ve ista-
tistiksel analizler bu program aracılığı ile ya-
pılmıştır. İstatistiksel analizlerde yüzde, or-
talama, ki kare testi kullanılmış, ortalamalar 
standart sapma ile birlikte verilmiş, P<0.05 
anlamlı olarak kabul edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN KISITLILIKLARI

Araştırmanın sadece sağlık yüksekokulu öğ-
rencilerini kapsaması kısıtlılıklarımızdandır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet 
algısı ve bu kavrama bakış açıları nedir?

BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin 
%71.6’sı kız, %28.4’ü erkektir. Öğrencilerin 
yaşları minimum 17 yaş, maximum 33 yaş 
olup yaş ortalaması 20±2.08 yaştır. Öğren-
cilerin  %97.6’sı bekâr, %2.4’ü evlidir. Gelir 
dağılımına bakıldığında çoğunluğun geliri-
nin asgari ücret ve 1000-3000 Tl aralığında 
olduğu görülmektedir. Anne-baba eğitim dü-
zeylerine bakıldığında okuryazar olmayan 
anne oranı %51.0 iken lise ve üzeri eğitim 
alan anne oranının ise %8.2 olduğu saptan-
mıştır. Babaların çoğunluğunun ilkokul me-
zunu olduğu (%41.0), %47.8’inin ise eğitim 
düzeyinin ilkokul üstü olduğu görülmektedir. 
Çalışan anne oranı %7.6 iken çalışan baba 
oranı %59.4’tür. Araştırma kapsamına alınan 
öğrencilerin bazı demografik özelliklerinin 
dağılımı Tablo 1’ de verilmiştir.
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Tablo 1. Öğrencilerin Bazı Demografik Özelliklerinin Dağılımı

Demografik Özellikler (n=510) Sayı                            %

Aile Tipi 

Geniş aile
Çekirdek aile

339                        66,5
171                         33,5

Aile geliri

Asgari ücret
1000-3000 TL
3000-5000TL
5000 TL ve üzeri

144                           28,2
301                           59,0
47                             9,3
18                             3,5

Anne Eğitimi

Okur-yazar Olmayan
İlkokul
Ortaokul
Lise ve Üzeri

260                            51,0
166                            32,6
42                              8,2
42                              8,2

Baba Eğitimi

Okur-yazar Olmayan
İlkokul
Ortaokul
Lise ve Üzeri

57                               11,2
209                             41,0
98                               19,2
146                              28,6

Anne Çalışma Durumu

Çalışıyor
Çalışmıyor
Emekli

39                                7,6
463                              90,8
8                                 1,6

Baba Çalışma Durumu

Çalışıyor
Çalışmıyor
Emekli

303                              59,4
120                               23,5
87                                  17,1

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin ça-
lışma yaşamı ile ilgili düşüncelerinin dağılı-
mı incelendiğinde (Tablo 2); “kadın kocasın-
dan izin almadan çalışmamalıdır” önermesi-
ne erkeklerin %71.0’ı, kadınların %45.2’si 

“katılıyorum” demiştir. “Kocası zengin ise 
kadının çalışmasına gerek yoktur” önerme-
sine erkeklerin %42.8’i“katılıyor”; kadınla-
rın %72.6’sının “katılmıyor” olması önemli 
bir görüş ayrılığıdır. “Bir kadın kocasından 
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fazla para kazanmamalıdır” önermesine ka-
dınların %73.4’ü, erkeklerin %58.6’sı katıl-
madıklarını ifade etmişlerdir. “Çalışan kadın 
da çocuklarına yeterince zaman ayırabilir” 
önermesine kadınların %63.0’ı katıldıklarını, 
erkeklerin ise %51.7’si katılmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Bu soruya benzer olan “kadınlar 
anne olduktan sonra çalışmamalıdır” sorusu-

na erkeklerin %50.3’ü, kadınların %71.2’si 
“katılmıyorum” ifadesini seçmiştir. ‘”Erkek-
ler de yemek ve bulaşık gibi ev işlerini yap-
malıdır” önermesine erkeklerin %63.4’ünün, 
kadınların %79.2’sinin “katılıyor” olması öğ-
rencilerin çoğunluğunun bu konuda eşitlikçi 
bir tutum sergilediklerini ortaya koymaktadır.

Tablo 2. Öğrencilerin Çalışma Yaşamı İle İlgili Düşüncelerinin Dağılımı

Öğrencilerin Çalış-
ma Yaşamı İle İlgili 
Düşünceleri

CİNSİ-
YET 

KATILIYOR   
 SAYI     %

KATILMIYOR 
  SAYI         %

KARAR-
SIZ  

  SAYI       
%

TOP-
LAM 
 SAYI    

%

P

1.Kadın kocasından 
izin almadan çalış-
mamalıdır.

ERKEK 

KIZ

103             
71,0

165             
45,2

32               22,1

178             48,8

10                
6,9

22                
6,0

145             
100.0 

365             
100.0

0.000

2- Kocası zengin ise  
kadının çalışmasına 
gerek yoktur.

ERKEK

KIZ

62              
42,8

78               
21,4

66               45,5

265             72,6

17              
11,7 

22                
6,0

145             
100.0 

365             
100.0

0.000

3.Çalışma yaşa-
mında aynı statüde 
çalışan kadın ve 
erkekler arasında 
terfilerde erkeğe 
öncelik verilmesi 
normaldir.

ERKEK

KIZ

42               
29,0

23               
6,3

86              59,3

323            88,3

17              
11,7

19                
5,4

145             
100.0

365             
100.0

0.000

4.Bir kadın koca-
sından fazla para 
kazanmamalıdır.

ERKEK 

KIZ

47             
32,4 

68             
18,6

85                58,6

268              73,4

13                
9,0

29                
8.0

145              
100.0

365              
100.0

0.002
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5. Çalışan kadın da 
çocuklarına yeterin-
ce zaman ayırabilir.

ERKEK

KIZ

64              
44,1

230             
63,0

75             51,7

88              24,1

6                  
4,2

47              
12,9

145              
100.0

365              
100.0

0.000

6.Kadınlar anne 
olduktan sonra ça-
lışmamalıdır.

ERKEK

KIZ

57             
39,3

66             
18,1

73               50,3

260             71,2

15              
10,4

39              
10,7 

145              
100.0

365              
100.0

0.000

7.Kadınlar da yöne-
tici olabilir

ERKEK

KIZ

95               
65,5

303             
83,0

38             26,2

52             14,2

12              
8,3 

10              
2,8

145              
100.0

365              
100.0 

0.000

8.Kadınlar kendi 
başına ticarethane 
gibi yerler (cafe, 
market vb.) açma-
malıdır

ERKEK

KIZ

58             
40,0

81             
22,2

73               50,3

266             72,9

14              
9,7

18              
4,9

145             
100.0

365             
100.0

0.000

9.Erkekler de  
yemek ve bulaşık 
gibi  
ev işlerini yapma-
lıdır.

ERKEK

KIZ

92              
63,4

289             
79,2

42             29,0

56             15,3

11              
7,6

20              
5,5

145              
100.0

365              
100.0

0.001

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin top-
lumsal yaşam ile ilgili düşüncelerinin dağılı-
mı incelendiğinde (Tablo 3); “ailelerin duru-
mu iyi değilse sadece erkek çocuklar okutul-
malıdır” önermesine erkeklerin %81.4’ü, ka-
dınların  %89.6’sı “katılmıyorum” demiştir. 
“Dul, boşanmış, eşi ölmüş kadınların yalnız 
yaşaması doğru değildir” önermesine erkek-
lerin %53.8’i, kadınların %72.6’sı “katılmı-
yorum” ifadesini seçmişlerdir. “Kadınların 

geceleri saat 12’den sonra tek başlarına dışarı 
çıkması doğru değildir” önermesine erkek-
lerin %73.1’i, kadınların %56.2’si “katılıyo-
rum” ifadesini kullanmışlardır. “Kız çocuğu 
okutulmayıp evlendirilmelidir” önermesine 
erkeklerin %84.1’i, kadınların %94.0’ı “ka-
tılmıyorum” demiştir. “Kadın hastalar erkek 
doktorlara muayene olmamalıdır” önerme-
sine erkeklerin %64.8’i, kadınların %86.0’ı 
“katılmıyorum” ifadesini kullanmışlardır. 
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“Toplumun liderliği genellikle erkeklerin elin-
de olmalıdır” önermesine erkeklerin sadece 
%49.0’ı, kadınların %81.6’sı “katılmıyorum” 
ifadesini belirtmeleri halen ataerkil toplum zih-
niyetinin sürdüğünü göstermektedir. “Erkek 
çocuğa verilen özgürlükler kız çocuklara da 
verilmelidir” önermesine erkeklerin %62.8’i, 
kadınların %75.6’sı “katılıyorum” demiştir. 

“Aileden kalan mirastan sadece erkek çocuk-
ların yararlanma hakkı vardır” önermesine 
erkeklerin %79.3’ü, kadınların %93.4’ünün 
“katılmıyorum” ifadesini belirtmeleri, öğren-
cilerin çoğunun kadın erkek eşitliğinin sağlan-
ması ve cinsiyet ayrımının olmaması gerektiği 
konusunda ortak bir görüşe sahip olduklarını 
ortaya koymaktadır.

Tablo 3. Öğrencilerin Toplumsal Yaşamla İlgili Düşüncelerinin Dağılımı

Öğrencilerin Toplumsal 
Yaşamla İlgili Düşünce-
lerinin

CİNSİ-
YET

KATILIYOR   
 SAYI     %

KATILMIYOR 
  SAYI         %

KARARSIZ  
  SAYI       

%

TOPLAM 
 SAYI    %

P

1-Ailelerin ekonomik 
durumu iyi değilse 
sadece erkek çocuklar 
okutulmamalıdır.

ERKEK

KIZ

21             14,5

30              8,2

118             81,4

27              89,6

6                
4,1

8                
2,2

145       100.0

365            
100.0

0.043

2- Dul, boşanmış, eşi 
ölmüş 
kadınların yalnız ya-
şaması 
 uygun değildir

ERKEK

KIZ

49             33,8

72             19,7

78             53,8

265             72,6

18             
12,4

28             
7,7

145           
100.0

365            
100.0

0.000

3- Kadınların geceleri 
tek başına dışarı çıkma-
sı doğru değildir.(Saat 
12’den sonra)

ERKEK

KIZ

106             
73,1

205             
56,2

29              20,0

136             37,3 

10              
6,9

24              
6,5

145           
100.0

365            
100.0

0.001

4- Kız çocuğu okutul-
mayıp evlendirilmelidir

ERKEK

KIZ

15              
10,3

16               4,4

122             84,1

343             94,0

8                
5,6

6                
1,6

145            
100.0

365            
100.0

0.002

5- Kadın hastalar erkek 
doktorlara muayene 
olmamalıdır.

ERKEK

KIZ

40             27,6

28              7,7

94               64,8

314             86,0

11              
7,6

23              
6,3

145            
100.0

365            
100.0

0.000

6- Toplumun liderliği 
genellikle erkeklerin 
elinde olmalıdır.

ERKEK

KIZ

58              
40,0

45              
12,3

71              49,0

298             81,6

16             
11,0

22              
6,1

145           
100.0

365            
100.0

0.000



UHEYAD 
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Ekim   / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017

International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December Autumn Winter Season Issue: 14 Year: 2017

JEL KODU: A12-A13-A14-C12-J16  ID: 155 K: 162
(Eğitim Yönetimi – Education Management)

ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)

46

7- Erkek çocuklara 
verilen özgürlükler kız 
çocuklarına verilme-
lidir.

ERKEK

KIZ

91              
62,8

276             
75,6

40              27,6

59              16,2

14              
9,6

30              
8,2

145            
100.0

365            
100.0

0.008

8- Siyaset daha çok 
erkeğin işidir.

ERKEK

KIZ

58             40,0

54             14,8

74               51,0

288             78,9

13              
9,0

23              
6,3

145           
100.0

365            
100.0

0.000

9- Aileden kalan miras-
tan  
sadece erkek çocukların 
 yararlanma hakkı 
vardır.

ERKEK

KIZ

23             15,9

16              4,4

115             79,3

341             93,4

7                
4,8

8                
2,2

145            
100.0

365            
100.0

0.000

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin ev-
lilik yaşamı ile ilgili düşüncelerinin dağılımı 
incelendiğinde (Tablo 4); “gebelikten korun-
mak temel olarak kadınların sorumluluğunda 
olmalıdır” önermesine kadınların %70.7’si-
nin, erkeklerin ise %64.1’inin “katılmıyo-
rum” ifadesini seçmeleri, erkeklerin de aile 
planlamasına katılmaları gerektiği konusunda 
hemfikir oldukları saptanmıştır. “Kadın bir 
hata yapmışsa kocası ona şiddet uygulayabi-
lir” önermesine erkeklerin %80.0’ı, kadınla-
rın %94.8’i “katılmıyorum” demiştir. “Kadın 
eşinden şiddet görüyorsa bu durumu herkesten 
saklamalıdır” önermesine erkeklerin %64.2’si, 
kadınların %88.8’i katılmıyorum ifadesini be-
lirtmiştir. “Kadınlar erkekler tarafından her 
zaman korunmalıdır” önermesine erkeklerin 
%74.5’inin, kadınların ise %58.9’unun “ka-
tılıyor” olması, kadınların kendilerini koru-
yamadıklarını düşünenlerin çoğunlukta oldu-
ğunu göstermektedir. “Bir ailenin gelirini er-
kekler sağlamalıdır” önermesinde erkeklerin 

%46.9’u, kadınların %72.9’u“katılmıyorum” 
ifadesini seçmişlerdir. “Evlilikte kadının 
boyu erkeğin boyundan kısa olmalıdır” öner-
mesine erkeklerin %64.1’i, kadınların ise 
%43.6’sı“katılmıyorum” demiştir.Benzer baş-
ka bir soru olan “kadın kocasından yaş ola-
rak küçük olmalıdır” önermesine erkeklerin 
%35.2’si, kadınların %47.4’ü “katılıyorum” 
demiştir. “Evli bir erkeğin karısını aldatması 
normaldir” önermesine, erkeklerin %80.7’si, 
kadınların %94.0’ı katılmadıklarını ifade et-
miştir. “Bir erkeğin evleneceği kadının mutla-
ka bakire olması gerekir” önermesine erkekle-
rin %51.0’ı, kadınların %27.9’u “katılıyorum” 
demiştir. “Çalışan bir kadın kazandığı geliri 
kocasına vermelidir” önermesine erkeklerin  
%47.6’sı, kadınların %81.1’i “katılmıyorum” 
cevabını vermiştir. “Kadınların birinci görevi 
ev işlerini üstlenmektir” önermesine kadın-
ların %17.3’ü, erkeklerin ise %56.6’sı katıl-
dıklarını belirtmişlerdir. “Erkek her zaman 
evin reisi olmalıdır” önermesine kadınların 
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%24.9’u, erkeklerin %57.2’si katıldıklarını 
ifade etmiştir. “Bir kadın kendi haklarına sa-
hip olabilmek için gerekirse kocasına karşı 

çıkmalıdır” önermesine erkeklerin %46.9’u 
kadınların, %69.9’u “katılıyorum” cevabını 
vermiştir.

Tablo 4.  Öğrencilerin Evlilik Yaşamı İle İlgili Düşüncelerinin Dağılımı

Öğrencilerin Evlilik Yaşamı 
İle İlgili Düşünceleri CİNSİYET KATILIYOR   

 SAYI     %
KATILMIYOR 
  SAYI         %

KARARSIZ  
  SAYI   %

TOPLAM 
 SAYI    % P

1-Gebelikten korunmak  
   temel olarak kadınların 
   sorumluluğunda olmalıdır.

ERKEK

KIZ

40             27,6

84              23,0

93                   64,1

258                 70,7

12            8,3 

23            6,3

145     100.0 

365     100.0
0.345

2- Kadın bir hata 
yapmışsa kocası ona şiddet 
uygulayabilir

ERKEK 

KIZ

19               13,1

11                3,0

116                80,0 

346                94,8

10           6,9 

8             2,2

145     100.0 

365     100.0
0.000

3- Kadın eşinden şiddet 
görüyorsa bu durum 
herkesten saklamalıdır.

ERKEK 

KIZ

36               24,8 

23                6,3

93                   64,2 

324                 88,8

16         11,0 

18           4,9

145     100.0 

365     100.0
0.000

4- Kadınlar erkekler 
tarafından her zaman 
korunmalıdır.

ERKEK 

KIZ

108             74,5 

215             58,9

27                   18,6 

119                 32,6

10           6,9       

31          8,5

145     100.0              

365     100.0
0.003

5- Kocasız kadın sahipsiz 
 eve benzer.

ERKEK 

KIZ

65              44,8         

81              22,2

59                  40,7          

263                72,0

21         14,5           

21           5,8

145     100.0               

365    100.0
0.000

6- Bir ailenin gelirini 
erkekler sağlamalıdır.

ERKEK 

KIZ

62              42,8        

69              18,9

68                 46,9             

266                 72,9

15         10,3         

30          8,2

145    100.0            

365     100.0
0.000

7- Bir kadın eşi eve 
gelmeden önce evde olmalı 
ve yemekleri hazırlamalıdır.

ERKEK 

KIZ

84               57,9 

105             28,8

44                30,4 

218              59,7

17         11,7           

42         11,5

145     100.0           

365     100.0
0.000

8- Evlilikte kadının boyu 
erkeğin boyundan kısa 
olmalıdır.

ERKEK 

KIZ

37               25,5 

186             51,0

93                64,1 

159              43,6

15          10,3         

20           5,5

145     100.0 

365     100.0
0.000

9- Evli bir erkeğin karısını  
aldatması normaldir.

ERKEK 

KIZ

22              15,2 

13              3,6

117              80,7 

343              94,0

6              4,1 

9              2,4

145     100.0 

365     100.0
0.000

10- Bir erkeğin evleneceği  
kadının mutlaka bakire  
olması gerekir.

ERKEK 

KIZ

74              51,0 

102             27,9

49                33,8 

209              57,3

22          15,2 

54          14,8

145     100.0 

365     100.0
0.000

11- Çalışan bir kadın 
kazandığı geliri kocasına 
vermelidir.

ERKEK

KIZ

59               40,7 

37               10,1

69                47,6 

296              81,1

17          11,7           

32          8,8

145     100.0 

365     100.0
0.000
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12- Kadınların birinci 
 görevi ev işlerini 
üstlenmektir.

ERKEK 

KIZ

82               56,6 

63               17,3

50                34,4 

284              77,8

13           9,0

18           4,9

145     100.0                

365     100.0
0.000

13- Erkek her zaman evin  
reisi olmalıdır.

ERKEK 

KIZ

83               57,2 

91               24,9

44                30,4 

248              67,9

18          12,4            

26            7,2

145    100.0

365     100.0
0.000

14- Bir kadın, kendi 
haklarına sahip olabilmek 
için gerekirse kocasına karşı 
çıkmalıdır.

ERKEK 

KIZ

68               46,9 

252             69,9

65                44,8 

87                23,0

12            8,3            

26            7,1

145     100.0              

365     100.0
0.000

15- Kadın kocasından 
yaş olarak daha küçük 

olmalıdır.

ERKEK 

KIZ

51               35,2 

173             47,4

72                49,1 

167              45,8

22          15,7 

25            6,8

145     100.0              

365     100.0
0.003

TARTIŞMA

Toplumsal cinsiyet, kadın-erkek eşitliği ala-
nında akademik alandan uluslararası örgütlere 
kadar her alanda genel kabul gören bir kavram 
olarak karşımıza çıkmakta ve farklı şekiller-
de ifade edilse de aynı anlamı taşıyan biçimde 
tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri, 
kadınlar ve erkeklerle özdeşleştirilen özellik-
ler, beklentiler ve davranışlar olup, “kadınlı-
ğı” ve “erkekliği” tanımlar. İçinde yaşanılan 
toplum tarafından belirlenen toplumsal cin-
siyet rolleri, kadınlar ve erkekler tarafından 
doğumun hemen ardından başlayan sosyal-
leşme süreçleri içerisinde öğrenilir. Kültürel 
anlamda kadınlığa ve erkekliğe ait ortak inanç 
ve değerler yoluyla bireylere geçişleri sağ-
lanır. Böylece, sosyalleşme süreci bireylere 
kadın ve erkeği ayırt etmeyi, kadınlar ve er-
keklerden beklenen davranışları ve kişilerin 
toplum içinde biyolojik cinsiyetlerine uygun 
toplumsal cinsiyet rollerini benimsemelerini 
ve bu rollere uygun standartlarda hareket et-

melerini benimsetir (Lee, 2005: 1-157). Ka-
dınlarla erkekler arasında hemen hemen tüm 
toplumlarda görülen eşitsizliklerin kaynağını, 
kişisel duygular ve kişiler arası ilişkilerden, 
ekonomik örgütlenme, yaşanan kültür ve dev-
let düzenine kadar insan deneyimlerinin bütün 
düzeylerinde görülen karmaşık ilişkiler ağı 
içerisine gömülü toplumsal cinsiyet ve kesin 
biçimde birbirinden ayrılan kadın ve erkek 
toplumsal cinsiyet rolleri oluşturmaktadır (Sa-
yer, 2011: 9-145).

Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin araştırma-
lar geleceğimize yön veren gençler arasında, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı farkın-
dalık oluşturmak açısından da önemlidir. Üni-
versite gençliğinin toplumsal cinsiyet rollerine 
yönelik algılarını belirlemek amacıyla yaptığı-
mız çalışmaya göre çalışma yaşamı, toplumsal 
yaşam ve evlilik yaşamı ile ilgili önermelerde 
kız ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel 
fark bulunmuştur. Öğrencilerin demografik 
özellikleri incelendiğinde (Tablo 1) araştırma-
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ya katılan öğrencilerin yarısından fazlasının 
(%66.5) geniş ailede yaşadığı, %28.2’sinin 
aile gelirinin asgari ücret olduğu, anne ve ba-
balarının eğitim düzeyi göz önüne alındığın-
da daha çok ilkokul ve okur-yazar olmayan-
lardan oluştuğu, anne ve babalarının çalış-
ma durumlarına bakıldığında babalarının % 
59.4’ünün çalıştığı, bunun aksine annelerinin 
sadece %7,6’sının çalıştığı tespit edilmiştir. 
Bölgeye hâkim olan geniş aile tipi kendisini 
bu araştırmada da ortaya koymuştur. Eğitim 
düzeyi düşük olmasına rağmen gelir düzeyi 
ile eğitim düzeyi arasında bir tezat olduğu 
gözlenmiştir. Bunda tarıma dayalı ekonomik 
yaşamın etkili olduğu düşünülebilir. Kadın-
ların iş yaşamında kendilerine yeterince yer 
bulamamalarında eğitim düzeylerinin düşük 
olmasının bir etken olduğu düşünülebilir.

Yapılan çalışmalarda, kadına çocuk doğurma 
ve bakma, ev işleri, yemek pişirme, kendin-
den önce çocuklarının ve eşlerinin ihtiyaçları-
nı karşılama, iş yaşamına katılmama gibi ge-
leneksel roller yüklenmiştir (Şahin ve Abay, 
2008: 1-6; Akın ve Özvarış, 2006: 188-314; 
Ereş, 2006: 40-52; HÜKSAM, 2003: 5-16; 
Ecevit, 2003: 83-89; Sire, 2009: 117). Erkek-
lere ise ev dışında çalışma, evin geçiminden 
sorumlu olma, evin reisi olma, para kaynak-
larından sorumlu olma gibi geleneksel rol-
ler yüklenmektedir (Özvarış, 2008:168-174; 
Akın ve Demirel, 2003: 73-82; Şavran, 2010: 
409; Çoban, 2007: 2459). Bu araştırmada öğ-

rencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
görüşleri incelendiğinde tüm önermelerde er-
kek öğrencilerle kız öğrenciler arasında an-
lamlı bir fark (p˂0.05) bulunmuştur.

Öğrencilerin çalışma yaşamı ile ilgili düşün-
celerinin dağılımı incelendiğinde “kadın ko-
casından izin almadan çalışmamalıdır.” ve 
“kocası zengin ise kadının çalışmasına gerek 
yoktur” önermelerinde erkeklerin kadınlar-
dan daha gelenekselci bir tutum sergiledikleri 
gözlenmiştir. Çalışma yaşamı ile ilgili öner-
melerde kız öğrencilerin daha eşitlikçi erkek 
öğrencilerin daha geleneksel bir bakış açısı-
na sahip oldukları tespit edilmiştir (Tablo 2). 
Kafkas üniversitesi son sınıf öğrencileriyle 
yapılan benzer bir çalışmada da benzer so-
nuçlara ulaşılmıştır(Vefikuluçay vd., 2007: 
12-27). Toplumun değer yargılarının azalarak 
da olsa devam ettiği düşünülebilir.

“Çalışma yaşamında aynı statüde çalışan 
kadın ve erkekler arasında terfilerde erkeğe 
öncelik verilmesi normaldir.” önermesine kız 
öğrencilerin %88.3’ü katılmazken bu oran 
erkeklerde sadece %59.3’tür.  Yapılan ben-
zer çalışmalarda kız ve erkek öğrencilerin 
diğer önermelerin aksine bu konuda eşitlik-
çi bir tutum içinde oldukları gözlemlenmiştir 
(Vefikuluçay vd., 2007: 12-27; Beidoğlu ve 
Batman, 2000: 45-71; Kahraman vd., 2015: 
304-322).
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“Bir kadın kocasından fazla para kazanmama-
lıdır” önermesine erkek öğrencilerin yaklaşık 
üçte biri katılmaktadır. Kız öğrencilerin ise 
sadece %18.6’sı erkekler gibi düşünmektedir. 
Bu oran kız ve erkek öğrencilerde farklı olsa 
da para kazanma konusunda erkek öğrencile-
rin kimin daha fazla para kazanması gerektiği 
konusunda çok hassas davranmadıklarını gös-
termektedir. “Çalışan kadın da çocuklarına 
yeterince zaman ayırabilir.” ,“Kadınlar anne 
olduktan sonra çalışmamalıdır.” ve “Erkekler 
de yemek ve bulaşık gibi ev işlerini yapma-
lıdır.” önermelerine verilen yanıtlara bakıldı-
ğında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 
daha gelenekselci bir tutum içerisinde olduk-
ları anlaşılmaktadır. Üniversite öğrencilerinin 
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerini 
belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda da 
erkek öğrencilerin daha gelenekselci bir ba-
kış açısına sahip oldukları görülmektedir (Ve-
fikuluçay vd., 2007: 12-27, Vefikuluçay vd., 
2009: 775-792). Çalışmamız bu çalışmalarla 
benzer özellik göstermektedir. Erkeklerin ge-
leneksel bakış açısına sahip olmaları içinde 
yaşadıkları toplumun kültürel farklılıkların 
cinsiyet rollerinin kazanılmasında önemli 
etkenlerden biridir.“Literatürde yapılan ça-
lışma yaşamı ile ilgili yapılan çalışmalarda 
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi 
tutum gösterdikleri;bulunmuştur (Günay ve 
Bener, 2011: 157-171; Atış, 2010; Aydın vd., 
2016: 223-242; Sis çelik vd., 2013: 151-186). 
Kız öğrencilerin büyük çoğunluğu “Kadınlar 

da yönetici olabilir.”, önermesine katılarak 
yöneticiliğin sadece erkek işi olmadığını ka-
dınlarında yöneticilik yapabileceğini belirt-
mişlerdir. Erkek öğrenciler de daha eşitlikçi 
bir yaklaşım göstermişlerdir. Konuyla ilgili 
bir çalışmada “kadın bir yönetici ile çalışmak 
ister misiniz?” sorusuna katılımcıların %75’i 
evet demiştir (Can, 2013: 203-216). Başka 
bir çalışmada, öğrencilerin %78. 7 sinin ülke 
yönetiminin erkeklere bırakılmasını onayla-
madıkları ifade etmişlerdir (Aylaz vd., 2014: 
183-190). Yapılan çalışmalarda kadınların da 
yönetici olabilmeleri konusunda fikir birliği 
olmasına rağmen ülkemizdeki kadın yönetici 
sayısının erkeklere oranla çok daha az olması 
düşündürücüdür. “Kadınlar kendi başına tica-
rethane gibi yerler (cafe, market vb.) açma-
malıdır.” Önermesine erkeklerin yarısından 
biraz fazlasının (%50.3), kız öğrencilerin ise 
%72.9 gibi ezici bir çoğunluğunun katılmadı-
ğı gözlemlenmiştir. Birçok konuda gelenek-
selci bir tutum sergileyen erkek öğrencilerin 
bu konuda eşitlikçi olmaları dikkate değerdir.

Toplumsal cinsiyet ile ilgili rol ayırımcılığı-
nın en yoğun yaşandığı alanlardan bir diğe-
ri toplumsal yaşamdır. Toplumsal yaşam ile 
ilgili önermelerde kız ve erkek öğrenciler 
arasında toplumsal cinsiyet rollerine yönelik 
farklılıklar bulunmaktadır (Tablo 3). Bu so-
nuç ülkemizde yapılan çalışmalarla benzer-
lik göstermektedir (Vefikuluçay vd., 2007: 
12-27; Vefikuluçay vd., 2009: 775-792; Atış, 
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2010; Aylaz vd., 2014: 183-190; Öngen ve Ay-
taç, 2013: 1-18).

“Ailenin ekonomik durumu iyi değilse sade-
ce erkek çocuklar okutulmalıdır.” önerme-
sine erkek öğrencilerin % 81.4’ü kız öğren-
cilerin % 89.6’sı katılmamaktadır. Kafkas 
Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada da bu 
önermeye katılmama oranları benzerdir (Vefi-
kuluçay vd., 2007: 12-27). Ancak konuyla il-
gili yapılmış bir çalışmada erkek öğrencilerin 
katılmama oranı kız öğrencilerin katılmama 
oranından daha yüksek bulunmuştur (Seçgin 
ve Tural, 2011: 2446-2458). Genel olarak kız 
çocuklarının okutulması konusunda toplumsal 
bir farkındalık olduğu gözlemlenmiştir. Bun-
da son yıllarda yapılan kız çocuklarının oku-
tulması ile ilgili proje, kampanya, reklam ve 
yasal zorunlulukların etkisinin olduğu düşü-
nülmektedir.

Çalışmamızda, “Dul, boşanmış veya eşi ölmüş 
kadınların yalnız yaşaması doğru değildir.” 
önermesine kız öğrencilerin %72.6’sı, erkek 
öğrencilerin %53,8’i “Katılmıyorum” demiş-
tir. Dolaysıyla hem kız öğrenciler hem de er-
kek öğrenciler geleneksel bakış açısına sahip 
değillerdir.Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda 
da aynı önermelere ilişkin kız ve erkek öğren-
cilerin eşitlikçi bakış açısına sahip oldukları 
saptanmıştır (Kahraman vd., 2015: 304-322; 
Demirel vd., 2004).Öte yandan, erkek öğren-
cilerin üçte birine yakının bu fikre katılması, 
geleneksel tutumun azalarak da olsa devam 

ettiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, toplum-
sal değer yargılarının devam ettiğinin bir gös-
tergesi olarak düşünülmektedir. Toplumsal ya-
şam ile ilgili önermelere bakıldığında, “ Kız 
çocuğu okutulmayıp evlendirilmelidir.” öner-
mesine öğrencilerin neredeyse tamamı katıl-
mamaktadır. Bu durum geleceğimizi şekillen-
direcek olan gençler açısından memnuniyet 
vericidir. “Kadınlar erkek doktora muayene 
olmamalıdır” önermesine kız öğrencilerin 
%86.0’ı, erkek öğrencilerin %64,8’i katılmı-
yor yapılan çalışmalarda benzer oranlar bulun-
muştur (Vefikuluçay vd., 2007: 12-27; Kahra-
man, 2015: 304-322). Araştırmada hem erkek 
hem de kız öğrencilerin çoğunluğunun kadın 
hastaların erkek doktor tarafından da muaye-
ne edilebileceğini belirtmesi olumlu bir sonuç 
olarak değerlendirilmiştir. “Siyaset daha çok 
erkeğin işidir.” önermesinde kız öğrencilerin 
çoğunluğu siyasete kadınların da olması ge-
rektiğini, siyasetin sadece erkek işi olmadığını 
belirtmişlerdir. Kadının siyasete olması gerek-
tiğine eşitlikçi görüşlere sahip literatürde yer 
alan çalışmalar vardır (Vefikuluçay vd., 2007: 
12-27; Günay ve Bener, 2011: 157-171; De-
mirel vd., 2004; Kahraman, 2015: 304-322). 
Hemen hepsi seçmen olan öğrencilerin eşitlik-
çi tutumlarına rağmen TBMM’deki kadın mil-
letvekili sayısının erkeklere göre çok düşük 
olması bir tezat oluşturmaktadır.

Evlilik yaşamı ile ilgili önermeler incelendi-
ğinde kız ve erkek öğrenciler arasında ista-
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tiksel olarak anlamlılık vardır (Tablo4). “Ge-
belikten korunmak temel olarak kadınların 
görevidir.” önermesine erkek öğrencilerin 
sadece %27’6’sı katıldıklarını ifade etmiş-
lerdir. Konuyla ilgili bir çalışmada da benzer 
sonuçlar bulunmuştur (Vefikuluçay vd., 2007: 
12-27).“Kadın bir hata yapmışsa kocası ona 
şiddet uygulayabilir” ve “Kadın eşinden şid-
det görüyorsa bu durum herkesten saklama-
lıdır.” önermelerine hem erkek öğrencilerin 
hem de kız öğrencilerin çoğunluğu katılma-
yarak eşitlikçi bir bakış açısı sergilemişlerdir. 
HÜKSAM’ın çalışmasında da aynı önermelere 
ilişkin kız ve erkek öğrencilerin eşitlikçi bakış 
açısına sahip oldukları belirlenmiştir (Demirel 
vd., 2004). KKTC’de yapılan bir çalışmada 
da benzer sonuçlar bulunmuştur (Beidoğlu ve 
Batman, 2000: 45-71). Can’ın çalışmasında 
“Gerektiğinde kadın dövülebilir.” önermesine 
katılımcıların %81’i katılmadıklarını ifade et-
miştir (2013: 203-216). “Üniversite Öğrenci-
lerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları” adlı çalış-
mada, öğrencilerin “Kadın hak ediyorsa erkek 
arkadaşı ona şiddet uygulayabilir.” önermesine 
katılımcıların %87.5’i katılmadığını ifade et-
miştir (Kahraman vd., 2015:304-322). Öğren-
cilerin çoğunluğunun kadına yönelik şiddete 
karşı çıktıkları anlaşılmaktadır. Bu sonuçların 
ortaya çıkmasında kadına yönelik şiddet ile 
ilgili yapılan projeler, kampanyalar, reklam-
lar, farkındalık çalışmaları ve eğitim düzeyi-
nin etkili olduğu düşünülmektedir. “Kadınlar, 
erkekler tarafından her zaman korunmalıdır.” 

önermesinde erkekler daha gelenekselci bir 
bakış açısına sahiptirler. Benzer çalışmada 
da benzer sonuçlar bulunmuştur (Kahraman 
vd., 2015:304-322). “Kocasız kadın sahipsiz 
eve benzer.” önermesine erkek öğrencilerin 
yarısına yakının (%44.8) bu görüşe katılması 
düşündürücüdür.“Bir ailenin gelirini erkekler 
sağlamalıdır” önermesine erkek öğrencilerin 
sadece %46.9’u katılmazken, kız öğrencilerin 
%72.9’u bu görüşe katılmamaktadır. Kız ve 
erkek öğrenciler arasındaki yaklaşım farkı, kız 
öğrencilerin geleneksel tutuma karşı tavırlarını 
ortaya koymaktadır. “Bir kadın eşi eve gelme-
den önce evde olmalı ve yemekleri hazırlama-
lıdır.” ve “Kadınların birinci görevi ev işlerini 
üstlenmektir.” Önermelerine verilen yanıtlar, 
erkek öğrencilerin daha gelenekselci bir bakış 
açısına sahip olduklarını göstermektedir. Bu 
bulgu, KKTC’de yapılan bir çalışmayı (Gü-
nay ve Bener, 2011: 157-171) ve Pınar ve ark.
tarafından yürütülen  diğer bir çalışmaların 
bulgularını desteklemektedir (Pınar vd., 2008: 
47-57). Birçok konuda eşitlikçi bir tutum 
içinde olan erkek öğrencilerin ev işleri konu-
sunda sorumluluk üstlenmekten kaçınmaları 
tartışılmaya değerdir. “Evlilikte kadının boyu 
erkeğin boyundan kısa olmalıdır.” ve “Kadın 
kocasından yaş olarak daha küçük olmalıdır.” 
konularında öğrencilerin sahip olduğu eşitlik-
çi bir bakış açısı, diğer çalışmalarla paraleldir 
(Beidoğlu ve Batman, 2000: 45-71). “Evli bir 
erkeğin karısını aldatması normaldir.” görüşü-
ne öğrencilerin tamamına yakını katılmamak-
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tadırlar. Literatürde de bu sonuçlara benzer 
sonuçlar bulunmuştur (Vefikuluçay vd., 2007: 
12-27). Aldatma konusunda toplumun değer 
yargıları önemli oranda devam etmektedir. 
“Bir erkeğin evleneceği kadının mutlaka baki-
re olması gerekir.” önermesine verilen yanıtla-
ra göre erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre 
daha gelenekselci bir bakış açısına sahiptirler. 
Literatürdeki pek çok çalışma da bu çalışma-
nın bulgularını desteklemektedir (Vefikuluçay 
vd., 2007: 12-27; Beidoğlu ve Batman, 2000: 
45-71; Kahraman vd., 2015:304-322; Öngen 
ve Aytaç, 2013: 1-18; Dilbaz, 1992: 17-24). 
Çalışmaların geneline bakıldığında, “kadınla-
rın evlenene kadar bekâretini koruması gere-
kir” anlayışının sürdüğü anlaşılmaktadır. Top-
lumsal değişimin toplumsal cinsiyet rollerinin 
farklı durumlarda farklı seyirler izlediği anla-
şılmaktadır. 

“Çalışan bir kadın kazandığı geliri kocası-
na vermelidir.” önermesine, kız öğrencilerin 
%81.1’i katılmamaktadır. Erkeklerin ise sa-
dece %47.6’sı bu görüşe katılmamaktadır. 
Benzer şekilde, “Erkek her zaman evin reisi 
olmalıdır.” önermesine erkeklerin yarısından 
fazlasının katılması, onların daha gelenekselci 
bir bakış açısına sahip olduklarını göstermek-
tedir. “Bir kadın, kendi haklarına sahip olabil-
mek için gerekirse kocasına karşı çıkmalıdır.” 
önermesine erkek öğrencilerin yarısına yakı-
nının (%46.9) katılması geleneksel bakış açı-
sıyla çelişmektedir. 

Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet rolleri ve 
toplumsal değer yargıları konusunda kız öğ-
rencilerin herhangi bir kuşkuya yer bırakma-
yacak şekilde-net bir tutum içinde oldukları 
anlaşılmasına rağmen, erkeklerin değişim ko-
nusunda daha yavaş oldukları ve kısmi kafa 
karışıklıkları içinde oldukları anlaşılmaktadır. 
Bunun başlıca sebebinin, erkeklerin yüzyıl-
lardan beri sahip oldukları imkânları ve ikti-
darlarını kadınlarla paylaşmak konusunda di-
renç göstermeleri olduğu düşünülebilir. Buna 
karşın toplumda eğitim düzeyinin yükselmesi 
ve devlet desteğinde yürütülen kampanya ve 
projeler, kadınları hak mücadelesine sokmuş, 
onları iş yaşamı ve siyaset başta olmak üzere 
birçok alanda yer edinme çabalarına yönelt-
miştir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda;

-Toplumsal cinsiyet rollerine yönelik düzenle-
necek eğitim programları ile gençler bilinçlen-
dirilerek eşitlikçi tutum ve bakış açısı kazan-
dırılması,

-Konuya ilişkin düzenlenen akran eğitimleri 
ile üniversite öğrencilerinin farklı üniversite 
ve kurumlarda bu bilgilerini aktarmalarının 
desteklenmesi,

-Üniversite gençliğinin toplumsal cinsiyet ba-
kış açılarını daha geniş çapta belirlemek ve 
bölgesel farklılıkları ortaya çıkarmak amacı 
ile araştırmaların yapılması,
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-Ayrıca gençlerin değer yargılarının oluşma-
sında önemli bir yere sahip olan öğretmenle-
rin/akademisyenlerin “toplumsal cinsiyet eşit-
liği” konusunda farkındalıklarının arttırılması 
amacıyla benzer çalışmaların yapılması,

-Toplumsal cinsiyet konusunda hemşirelik 
öğrencilerine mezuniyet öncesinde “Toplum-
sal Cinsiyet” kavramı hemşirelik eğitiminde 
(lisans eğitimi) dört yıllık eğitim ve öğretim 
süresince farklı derslerde parçalar halinde ya 
da eğitim müfredatına eklenmiş bir ders ola-
rak verilmesi,

-Ebeveynlerin toplumsal cinsiyet rollerine 
yönelik düzenlenecek eğitim programları ile 
bilinçlendirilerek; toplumsal cinsiyet rollerine 
ilişkin farkındalık geliştirmeleri, eşitlikçi tu-
tum ve bakış açısı kazanmalarının sağlanması 
önerilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The human being is born having a biological gender as female or male, however, 
during the period that he/she is being grown up, he/she learns to become a girl/a boy within the 
context of the specific roles that the community expects in accordance with the gender. Under 
the influence of the family, social environment and the education, the girls and the boys acquire 
their roles that suit their gender and their gender identities. In this respect, gender roles repre-
sent expectations based on the gender characteristics that are interpreted by the society and are 
expected to be undertaken by the individuals. In order to achieve prosperity and peace in soci-
ety, to realize sustainable development and to increase women’s social status, it is necessary to 
ensure the participation of the women in all spheres of the social life as well as men. Therefore, 
it is important to determine how the gender roles that are imposed on women and men in the so-
ciety are interpreted by the university students and to identify the students’ views on the gender 
equality. Aim: This research was carried out in order to determine the gender perceptions of un-
dergraduate students of Mardin Artuklu University School of Health, about the working life, so-
cial life, marriage and family life. Method:The universe of this cross-sectional study consisted 
of nursing and midwifery undergraduate students (620 students) of Mardin Artuklu University 
School of Health. The data of the research were collected through the questionnaire prepared 
by the researchers in the scope of the literature. The first part of the questionnaire consists of 
demographic characteristics and the second part of the questionnaire contains statements to 
determine students’ views on gender roles. Students are asked to respond to these statements 
as “I agree”, “I do not agree”, “I am not sure”. Before starting the survey, the participants were 
informed verbally and in writing that the survey and information received would not be used 
outside the scientific platform of this study. Students were informed about the purpose of the 
research and their verbal permission was obtained, and afterwards, the questionnaire was dis-
tributed and filled out individually. The names and surnames of the participants have not been 
recorded in terms of ensuring that the responses to the questionnaire were clear and accurate. 
The fieldwork of the research was conducted between November 24 and December 18, 2015; 
and the approval of the ethics committee was obtained before the research. The entire universe 
was included in the study, however, a total of 510 students, 365 female and 145 male, were 
included in the questionnaire and agreed to participate in the survey. 110 students did not agree 
to participate in the research. The response rate was 82.25%. The obtained data were recorded 
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in the statistical program pack, error controls, tables and statistical analyses were done through 
this program pack. Percentage, mean, and chi-square test were used in the statistical analyses. 
Averages were given with standard deviation, and P<0.05 was considered to be significant. 
Finding and Results: Among the students included in the study, 71.6% were female and 28.4% 
were male. The average age of the students is 20.00 ± 2.08. 97.6% of the students are single 
and 2.4% are married. When the educational status of parents was examined, it was found that 
the ratio of the non-literate mothers was 51.0%. It is seen that 41.0% of the fathers are primary 
school graduates and 47.8% of them are the graduates of the schools that are above the primary 
school level. The working mother rate is 7.6%, and the working father rate is 59.4%. When the 
distribution of students’ views about working life is examined; 71.0% of males and 45.2% of 
females “agree” that “woman should not work without permission from her husband”. There is 
an important distinction of opinion on the statement that “There is no need for a woman to work 
if her husband is rich” as 42.8% of males “agree” and 72.6% of females “disagree”. 58.6% of 
males and 73.4% of females “disagree” that “a woman should not earn more money than her 
husband. 51.7% of males “disagree” and 63.0% of females “agree” that “The working woman 
may also have enough time for her children”. 50.3% of males and 71.2% of females choose 
to “disagree” with the statement that “Women should not work after they become mothers”. 
63.4% of males and 79.2% of females “agree” that “Men should also do housework such as 
food and dishwashing”. When the distribution of students’ views about social life is examined; 
81.4% of males and 89.6% of females “disagree” that “if the economic situation of their parents 
is not good, only boys should be educated”. 53.8% of males and 72.6% of females “disagree” 
that “divorced and widowed women should not live alone “. 73.1% of the males and 56.2% of 
the females “agree” that “it is not right for women to go out alone after 12 PM”. 84.1% of males 
and 94.0% of females “disagree” that “a girl should be married, not educated”. 64.8% of males 
and 86.0% of females use the phrase “disagree” for the statement that “female patients should 
not be examined by male doctors”. Only 49.0% of males and 81.6% of females “disagree” that 
“the leadership of the society should be in the hands of males in general”. 62.8% of males and 
75.6% of females “agree” that “the freedoms given to boys should be given to girls”. 79.3% of 
males and 93.4% of females “disagree” that “only the male children have the right to benefit 
from the family inheritance”. When the distribution of students’ views on marital life is exam-
ined; 70.7% of females and 64.1% of males have chosen the phrase “disagree” for the statement 
of “the contraception should mainly be the responsibility of women”. 80.0% of the men and 
94.8% of the females “disagree” that “if a woman makes a mistake, her husband may resort to 
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violence”. 64.2% of males and 88.8% of females “disagree” that “if a woman is subjected to 
violence, she should hide this situation”. 74.5% of males and 58.9% of females “agree” that 
“women should always be protected by men”. 46.9% of males and 72.9% of females have 
chosen the phrase “disagree” for the statement that “man should be the one who provides in-
come for the family”. 35.2% of the men and 47.4% of the females “agree” with the statement 
that, “the woman should be younger than her husband”. 80.7% of males and 94.0% of females 
“disagree” that “it is normal for a married man to cheat on his wife”. 51.0% of males, 27.9% 
of females “agree” that “A woman to be married must be a virgin”. 47.6% of males and 81.1% 
of females “disagree” with the statement that “a working woman should give her income to her 
husband”. 17.3% of the females and 56.6% of the men stated that “the first duty of women is to 
undertake the housework”. 24.9% of females and 57.2% of males stated that they “agree” with 
the statement of “the head of the household should always be the husband”. 46.9% of the men 
and 69.9% of the females “agree” that “a woman should oppose her husband if necessary to 
gain her rights”. In this study, it has been determined that female and male students have differ-
ent attitudes about gender roles and value judgments, female students are more egalitarian than 
male students, and men have a more traditional viewpoint. In the light of these results, carry-
ing out further studies to raise awareness among the youth and make them gain the egalitarian 
attitude and point of view through the education programs on the gender roles, to determine 
the gender perspectives of the university youth in a broader sense, and to identify the regional 
differences may be suggested.
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Öz: Giriş: Normal bireylerin umutsuzluk ile başa çıkmala-
rının ne kadar zor olduğu bilinmektedir. İşitme engelli bireyi 
düşündüğümüz zaman bu sorun daha da karmaşık hale gel-
mektedir. İşitme engelli birey topluma adapte olmaya çalışır-
ken karşısına çıkan sorunlarla mücadele etmede zorlanmakta 
ve kendisini toplumdan soyutlamaya başlamaktadır. Bizde bu 
çalışma ile sporun işitme engellilere umut olabileceğini, onla-
rın umutsuzluklarını sporla yenebileceklerini ortaya koymaya 
çalıştık. İşitme engellilerle ilgili çalışmalara bakıldığı zaman 
ülkemizde yeterli sayıda çalışma yapılmadığı görülmektedir. 
Amaç: Çalışmada işitme engelli bireylerin fiziksel aktivite 
ve umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmış-
tır. Yöntem: Çalışmaya Gaziantep ilinde yaşayan,16- 45 
yaş aralığında olan 154 işitme engelli birey katılmış, Beck 
Umutsuzluk ölçeği ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi 
kısa formu kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda, 
işitme engelli bireylerin umutsuzluk düzeyleri ile fiziksel 
aktivite düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür 
(p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak; fiziksel aktivitenin işitme 
engelli bireylerin umutsuzlukları üzerinde olumlu bir etkiye 
sahip olduğunu ve umutsuzluk engelini fiziksel aktivite ile 
yenebileceklerini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Işitme Engelli, Umutsuzluk, 
Fiziksel Aktivite

Abstract: Introduction: It is known how difficult it is for 
normal individuals to cope with hopelessness. This problem 
becomes even more complicated when we think of the hear-
ing-impaired individual.  The hearing-impaired individual is 
struggling to cope with the problems encountered while trying 
to adapt himself/herself to society and starts to abstract itself 
from society. So, we have tried to demonstrate that sports can 
be a chance for hearing impaired individuals and they can de-
feat the hopelessness with sports. When we look at studies on 
hearing impairments, it seems that sufficient number of stud-
ies have not been conducted in our country. Objective: The 
aim of the study is to compare the levels of physical activity 
and hopelessness of the hearing-impaired individuals. Meth-
od: A total of 154 hearing-impaired individuals living in the 
city of Gaziantep between the ages of 16 and 45 participated 
in the survey, The Beck hopelessness scale and International 
Physical Activity Survey was used for the study. Results: At 
the end of the study, it was found that there is a significant dif-
ference between hearing-impaired individuals’ hopelessness 
levels and physical activity levels (p <0,05). Conclusion: As a 
result, it can be said that physical activity has a positive influ-
ence on the despair of hearing-impaired individuals and they 
can defeat the hopelessness with physical activity.

Key Words: Disability, Hearing Impaired, Hopelessness, 
Physical Activity
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GİRİŞ

İnsanlar bedensel özellikleri bakımından fark-
lıdır; eşit özelliklere sahip değillerdir. Fakat 
sonradan fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden 
eksik olan yönlerini geliştirip bu açığı kolay-
lıkla kapatabilirler. Birleşmiş Milletler Sakat 
Hakları Bildirgesine göre: “Bireysel veya 
sosyal yaşantılarında kendi kendine yapması 
gereken işleri herhangi bir noksanlık sonu-
cu yapamayanlar” engelli olarak tanımlanır. 
Engelli; genel olarak hareket etme yetenek 
ve kabiliyeti sınırlandırılmış bireyi aklımıza 
getirmektedir. Bu eksiklikler anne karnında, 
doğumda veya sonradan yaşanan bir hastalık 
veya kaza sonucu olabilir (Öztürk, 2011: 18). 
Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre şiş-
manlık (Hwang et al., 2009: 1799), bağışıklık 
sistemi (Azuma et al., 2010: 103), insülin 
(Bamanie ve Al-Noury, 2011:273), yüksek 
oranda lipoprotein ve kolesterol (Brad-
ley Evans, et al., 2006: 609) işitme ile ilgili 
fonksiyonlara etki etmektedir. Genetik olarak 
değerlendirildiği zaman, engellilik biyolojik 
bir rahatsızlık olarak da görülmektedir (De-
mirbilek, 2013: 58). Ancak; bu engel onları 
hayattan koparmamış, birçok branşta, onlara 
özgü spor müsabakalarına katılarak; kendi-
lerini diğer insanlardan uzaklaştırmamıştır. 
İşitme engelli terimi, birçok şeyi kapsayan bir 
terim olup, çok ileri dereceden çok hafif de-
recedeki işitme kaybını bile gösterebilir. İşit-
meyen ve ağır işiten olarak ikiye ayrılır. Ses, 

bilgi kaynağının önemli unsurlarından birisi-
dir. Konuşma şeklimizdeki ses sinyallerimiz 
yüz yüze iletişimimizi sağlar. Ancak; işitme 
engeli olan insanlar, iletişim kurmak için bu 
sinyallerden faydalanamazlar (Hersh et al., 
2003: 2). İşitme kaybı, sadece bireylerin iyi 
bir iletişim kurmasına engel değildir. Aynı 
zamanda onların dil kazanımları ve konuşma 
gelişimlerini de olumsuz yönde etkilemekte-
dir (Magford et al., 1993). 

Bir insanın işitme engelli olmasının kanıtı, 
eğitsel performansına olumsuz etki yapacak 
kadar ağır olmasıdır (Polat, 1995:26). Ken-
dini ifade etmede kullanılan konuşma yok-
sunluğu yani işitme engeli, iletişim kurmada 
ya da toplumsallaşmasında engelli bireyin 
karşısına çıkan en büyük sıkıntılardan biridir. 
Normal insanlar gibi işitme engelli bireyler-
de, dil gelişimini sağlayan becerilere sahiptir-
ler. Fakat asıl sorun bu becerilerin ne şekilde 
geliştirilebileceğidir. İşitme engelli bireylerin 
eğitilmesinde iki farklı görüş tartışılmaktadır. 
Birincisi, sadece konuşma dilinin öğretilmesi 
bir diğeri ise sadece işaret dili ile iletişimin 
sağlanmasıdır (Polat, 1995: 24).

Engelli bireyler, doğuştan veya sonradan olu-
şan bu sorunlarla baş edebilmede zorlanmak-
tadırlar. Bu bağlamda “umut” normal birey-
lerdekinden daha önemli hale gelmektedir. 
“Umarım iyi olur” cümlesinde kullanılan um-
mak kelimesinden de anlaşılacağı gibi gele-
cekle ilgili olumlu bir beklenti vardır. Öyley-
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se umut; bizim hayatta bazı durum ve olaylar 
ya da sorunlar karşısında istediğimiz olumlu 
beklentilerdir, diyebiliriz. Bunun tam tersini 
düşündüğümüzde, olumlu beklentilerimizin 
tükenmişlik haline ise umutsuzluk denilebi-
lir. Bütün insanlar gibi bizlerde yaşam süreci 
içerisinde duygusal çöküntüler veya coşku-
lanmalar yaşayabiliriz. Ancak, bunlar sürekli 
değildir. Duygusal bozukluğu olan kişi ya da 
kişiler, toplum içerisinde normal bir çalışma 
hayatı sürdüremez; çevrelerine uyum sağla-
yamazlar. Duygusal çöküntünün en belirgin 
özelliklerinden bazıları; yaşama sevincini 
kaybetme, sürekli yorgun olma, her şeye ka-
ramsar olarak bakma yani umutsuz olmaktır 
(Cüceloğlu, 2016:453). Engelli bireylerin 
yaşam koşulları, sosyalleşme süreçleri, duy-
gusal yönden eksiklikleri bizim için önemli 
olmalı ve engelsiz insanlarında, birer engelli 
adayı olduğu unutulmamalıdır. 

Hareketsiz yaşam stili ve günlük sistematik 
fiziksel uğraşının eksikliği giderek büyüyen 
bir sosyal sağlık problemi haline gelmiştir. 
Başlangıçta, motor aktivitelerdeki düşüşün 
fiziksel durum ve sağlıktaki olumsuz etkileri 
çoğunlukla yetişkinleri etkilemektedir (Ber-
gier et al., 2012:111). Günlük hayatımızda 
kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüket-
memizi sağlayan, kalp ve solunum hızımızı 
artırarak belirli bir yorgunluğa ulaşmamıza 
sebep olan hareketlere, fiziksel aktivite di-
yebiliriz. Bu aktivitelerin bedensel, ruhsal, 

sosyal ve gelecek yaşantımıza faydaları çok-
tur. Ruhsal olarak kendimizi mutlu hissetme, 
iletişim becerilerimizi geliştirme, olumlu dü-
şünme, stresle başa çıkabilme bunlardan ba-
zılarıdır (Bek, 2008:10). Fiziksel aktivite bu 
anlamda, psikolojik olarak engelli bireylerin 
engellerini ortadan kaldırmalarına yardımcı 
olan unsurlardan biridir. Akıl ve beden daya-
nışması, eski çağlardan beri insanları etkile-
miştir (Karageorghıs et al., 2015: 3). Küresel 
ölümlerin dört ana sebeplerinden biri olarak 
fiziksel aktivite yetersizliği gösterilmektedir 
(World Health Organization, 2009). Fiziksel 
aktivite kardiovasküler hastalıklar ve diğer 
hastalıklara bağlı ölüm riskini büyük oranda 
azaltmaktadır (Nocon et al., 2008).

Bu çalışmanın amacı; işitme engelli bireyle-
rin umutsuzluk düzeyleri ile fiziksel aktivite 
düzeyleri arasında fark olup olmadığının be-
lirlenmesidir.  Hipotezimiz ise, işitme engelli 
bireylerin umutsuzluk düzeyi ile fiziksel akti-
vite düzeyleri arasında fark olduğudur.

MATERYAL ve METTOT

İşitme kaybının miktarı, işitme kalıntısı de-
sibel (dB) düzeyine göre tanımlanır. Sesleri 
0-25 dB’de saptama yeteneğinin çocuklar 
için normal olduğu düşünülür.125-140 dB 
deki sesler rahatsız edici düzeydedir.40- 50 
dB de konuşma meydana gelir.

İşitme derecesine göre sınıflandırmalar İşit-
me seviyeleri 26-40 desibel arasında olanlar 
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hafif derecede, İşitme seviyeleri 41-55 de-
sibel arasında olanlar orta derecede, İşitme 
seviyeleri 71-90 desibel arasında olanlar ileri 
derecede, İşitme seviyeleri 91 desibelden yu-
karı olanlar çok ileri derecede işitme engelli 
olarak sınıflandırılır (Meb., 2016: 5).

Yapılan bu çalışmada eğitim bilimleri, sos-
yal bilimler gibi alanlarda sıklıkla kullanılan 
araştırma modeli olan “Tarama Modeli” kul-
lanılmıştır. Bununla birlikte tarama modeline 
göre yapılan araştırmalar birer betimsel ola-
rak sergilenen araştırma türü olarak değerlen-
dirilmektedir (Karasar, 2005: 77).

Çalışmaya, 2017 yılında Gaziantep ilinde 
ikamet etmekte olan ve çalışmaya gönüllü 
olarak katılan154işitme engelli katılmıştır. 
Katılımcıların 18’ i kadın, 136’sı ise erkektir.

Araştırmaya katılan işitme engelli kişilerin, 
demografik özelliklerini belirlemek amacı ile 
yaş, cinsiyet, işitme derecesi sorulmuştur.

Beck umutsuzluk ölçeği, beck ve arkadaşları 
tarafından oluşturulan geleceğe yönelik ka-
ramsarlıkları ve beklentilerini ölçmeye ya-
rayan 20 maddelik bir ölçektir (Beck et al., 
1974: 863). Kendini değerlendirme niteli-
ğindeki ölçeğin, 11 olumlu 9 olumsuz cevabı 
bulunmaktadır. Bunlardan 1., 6., 13., 15., ve 
19. maddeler gelecekle ilgili duyguları, 2., 
3., 9., 11., 16., 17., 20. maddeler motivasyon 
kaybını, 4., 7., 8., 14., ve 18. maddeler ise ge-
lecekle ilgili beklentilerini ifade etmektedir. 

Sorulara verilen cevapların toplam puanı 20 
olup, alınan puan umutsuzluk puanı olarak 
değerlendirilmektedir. Beck umutsuzluk öl-
çeğinin geçerlilik çalışmasında gelecek ile il-
gili duygular için Alpha güvenilirlik katsayısı 
.78, motivasyon kaybı faktörü için .72, umut 
faktörü için ise .72 bulunmuştur (Durak vd., 
1994: 317).

Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme 
Anketi kısa formu (IPAQ) kişilerin fiziksel 
aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla ge-
liştirilmiştir. IPAQ, 1998 yılında Cenevre’de 
uluslararası ortak bir çalışma ile uluslararası 
ülkelerdeki nüfusların fiziksel aktivite düzey-
lerini belirlemek amacı ile geçerlilik ve gü-
venirlik çalışması yapılmıştır (Craig  et al., 
2003:1390). Türkiye’de ki üniversitelerde 
eğitim-öğretim gören öğrencilerde geçerliliği 
ve güvenirliği yapılmış (Öztürk, 2005: 21), 
dört kısa ve dört uzun form olarak, telefon ile 
sorgulama, görüşme ve kendi kendine uygu-
lanabilir, yöntemlerdir.  Ayrıca “son 7 gün” 
veya “herhangi bir haftada” biçimli soru tip-
leri de bulunmaktadır. Daha detaylı araştırma 
için fiziksel aktivite ölçeğinin uzun formu 
kullanılmaktadır (Craig et al., 2003: 1381). 
Fiziksel aktivite düzeyleri 3 kategoride belir-
lenmektedir. Hesaplanırken in aktif, minimal 
aktif ve çok aktif fiziksel aktivite düzeylerinin 
hesaplanmasında bazal metabolik hıza karşı-
lık gelen Met’e çevrilerek toplam fiziksel ak-
tivite skorları belirlenmektedir. MET=3,5 ml/
kg/dk.
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Elde edilen verilerin analizinde SPSS 21.0 
programı kullanılmıştır. Fiziksel aktivite dü-
zeyi ve umutsuzluk düzeyi arasındaki ilişkiye 
bakarken normal dağılıma uygunluğu, One 
Sample Kolmogorov-Smirnov testi ile ince-
lenmiştir. Yapılan test sonucunda normal da-
ğılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, 
işitme engelli bireylerin fiziksel aktivite dü-

zeyleri ve umutsuzluk düzeylerinin karşılaş-
tırılmasında parametrik analiz yöntemleri tek 
yönlü varyans analizi (Anova) ve Tukey testi 
kullanılmıştır. Alpha güvenilirlik katsayısı 
0,71 olarak bulunmuştur. İstatistiksel karşı-
laştırmalarda alpha hata payı (p < 0,05) ola-
rak belirlenmiştir. 

BULGULAR

Tablo 1. Fiziksel Aktivite Durumlarına Göre Umutsuzluk Düzeylerinin OneWayAnova 
Testi(Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları

Fiziksel Aktivite Değeri N X S. S F P

1-İnaktif (0-600 MET) 63 13,0476 2,28197 27,164 0,000

2-Minimal Aktif (600-3000 MET) 42 11,4286 3,72953

3-Çok Aktif (3000 MET ve üzeri) 49 8,8571 3,08221

Tablo 1’de görüldüğü gibi Fiziksel aktivite 
durumlarına göre işitme engelli bireylerin 
beck umutsuzluk puanları Anova testi ile 
incelenmiştir. İnaktiflerin umutsuzluk dü-
zeylerinin (X= 13,0476), minimal aktif (X= 
11,4286), ve çok aktiflerden (X= 8,8571), 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna göre 

oluşan fark istatistiksel açıdan anlamlı bulun-
muştur (p <0,05).  Fiziksel aktiviteye katılan 
işitme engelli bireylerin umutsuzluk puanla-
rının düştüğü, fiziksel aktivitenin işitme en-
gelli bireylerde umutsuzluğa olumlu yönde 
katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.
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Tablo 2. İnaktif, Minimal Aktif ve Çok Aktif Fiziksel Aktivite Değerlerine Sahip Olan 
Bireylerin Tukey Testi Sonuçları

Fiziksel Aktivite Değişkeni Ortalama Farkı P

1-İn aktif (0-600 MET) Minimal Aktif
Çok Aktif

1,61905*
4,19048*

0,020
0,000

2-Minimal Aktif (600-3000 MET) İnaktif
Çok Aktif

-1,61905*
2,57143*

0,020
0,000

3-Çok Aktif (3000 MET ve üzeri) İnaktif
Minimal Aktif

-4,19048*
-2,57143*

0,000
0,000

Tablo 2’de görüldüğü gibi Fiziksel aktivite 
durumlarına göre işitme engelli bireylerin 
beck umutsuzluk durumlarındaki farklılık 
Tukey testi ile incelenmiştir. Tukey testi so-

nuçlarına göre gruplar arasında oluşan farkın 
inaktif ve çokaktif, aynı zamanda minimal 
aktif ve çok aktif gruplardan kaynaklandığını 
söyleyebiliriz (p <0,05).

Grafik 1. Bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri
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Grafikte görüldüğü gibi işitme engelli birey-
lerin umutsuzluk düzeylerinin fiziksel aktivi-
te değerlerindeki artışa bağlı olarak düştüğü 
ve fiziksel aktivitenin şiddetine bağlı olarak 
azaldığı görülmektedir. Fiziksel aktivite dü-
zeylerine göre inaktif grubun umutsuzluk dü-
zeyinin minimal aktif ve çok aktif gruba göre 
daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

TARTIŞMA 

Normal insanlar olarak, günlük hayatımızda 
karşılaştığımız sorunlarla mücadele etmede 
yaşadığımız güçlükleri düşündüğümüz za-
man, engelli bireylerin ne kadar zor durum-
da olduklarını; herhalde daha kolay tahmin 
edebiliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman, 
fiziksel aktivite ile engellerini tam anlamıyla 
kaldıramamamıza rağmen; onlara bir nebze-
de olsa psikolojik açıdan engellerini unuttu-
rabilme şansımız var. Bu çalışmanın sonuçla-
rı ile de engelli bireylerde fiziksel aktivitenin 
psikolojik katkılarını ortaya koymaya çalış-
tık. Çalışmada, fiziksel aktivite düzeylerine 
göre işitme engelli bireylerin umutsuzluk 
düzeyleri karşılaştırılmıştır. Çalışmadaki ve-
riler incelendiği zaman, inaktif fiziksel akti-
vite düzeyine sahip olan işitme engellilerin, 
umutsuzluk puanlarının yüksek olduğu göz-
lemlenmektedir. Buda bizi fiziksel aktivite 
seviyesi düşük olan işitme engelli bireylerin, 
umutsuzluk seviyelerinin yüksek olduğunu 
sonucuna ulaştırmaktadır. Hem minimal ak-
tif hem de çok aktif gruplarda, umutsuzluk 

düzeyinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. 
Fiziksel aktivitenin birçok faydasının yanın-
da, umutsuzluğu da olumlu şekilde etkiledi-
ğini söyleyebiliriz. İşitme engelli bireylerin, 
sportif faaliyetlere katılım seviyelerine göre; 
iletişim becerilerinin karşılaştırılması isimli 
çalışmada, sportif faaliyetlere katılan işitme 
engelli bireylerin iletişim becerilerinin, spor-
tif faaliyetlere katılmayanlara oranla daha 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Gür 
vd., 2016:14). Adolesanlarda, depresyon ve 
intihara karşı koruyucu bir faktör olan spo-
ra katılımla ilgili çalışmada, spora katılımın 
artması ile depresyon ile ilgili şikâyetlerde 
%25 azalma olduğu, yine intihar düşüncesin-
de %12 oranında bir azalma olduğu sonucuna 
varmışlardır (Babiss et al., 2009:380). Kardi-
ovasküler hastalık riski olan erişkinlerde ya-
pılan bir araştırmada, fiziksel aktivite şidde-
tinin haftada 150 dakika artırılması ile şeker 
hastalığına yakalanma riskinin azaldığı göz-
lemlenmiştir (Gill and Cooper, 2008:815). 
Yeterince fiziksel aktivite yapmayan öğretim 
üyelerinin, sağlık problemlerinin fazla olduğu 
ve buna bağlı olarak mesleki birçok hastalığa 
yakalanma risklerine açık oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır (Aslan vd., 2003:254).

Sporun, fiziksel faydalarının yanında ruhsal 
yönden de birçok faydasının olduğunu bili-
yoruz; fiziksel aktivite dozunun depresyon 
ve anksiyeteye etkisi ve yanıtı ile ilgili çalış-
mada serbest zaman fiziksel aktivitesinin ve 
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aerobik egzersizin depresyon semptomlarını 
azalttığı sonucuna ulaşılmıştır (Dunn et al., 
2001:591). Fiziksel aktivitenin üniversite 
öğrencilerinin BMI ve kişilik gelişimlerine 
önemli derecede katkı sağladığı söylenebilir 
(Gençay vd., 2016:24). 

Gençay (2009) öğrencilerin umutsuzluk sevi-
yelerindeki yükselmeler ile yaşam doyumla-
rında, azalmalar meydana gelebileceği sonu-
cuna ulaşılmıştır. Umutsuzluk psikolojisi içe-
risinde bulunan, bireylerin ileride akademik 
başarılarında da olumsuz yönde gelişmeler 
olacağı düşünülebilir (Gençay, 2009:385). 
Mutluluk ve pozitif etki, sağlığımızın 
gelişmesi ile bağlantılı olarak, sosyal destek 
ve fiziksel aktivite ile de yakından ilişkilidir 
(Lyubomirsky et al., 2005:840). Sürekli mut-
lu olan insanların diğer insanlardan daha sağ-
lıklı olduklarını saptanmıştır (Graham et al., 
2004).

SONUÇ

Sonuç olarak; araştırmada elde edilen bulgu-
ları değerlendirdiğimiz zaman, işitme engelli 
bireylerin fiziksel aktivitelere katılımlarının, 
umutsuzluk seviyelerini olumlu yönde düşür-
düğü görülmüştür. Araştırmada elde edilen 
bulgular ve literatürde yer alan benzer araş-
tırma bulgularına dayanılarak, işitme engelli 
bireylerde, umutsuzluk gibi olumsuz psiko-
lojik düşünceleri gidermek için spora katılı-
mın faydalı olacağı söylenebilir. Fiziksel ak-

tivitenin bedensel, ruhsal, fiziksel ve zihinsel 
yönden sağlıklı kişiler için son derece önemli 
olduğunu biliyoruz. Yine, benzer şekilde en-
gelli bireyler için eğlenme, başarma duygu-
larını karşılaması ve mutlu olmaları açısın-
dan önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz. 
Engelli bireyler, fiziksel aktivite ile iletişim 
becerilerini, yaşam motivasyonlarını, dürüst-
lük, hoşgörü, iş birliği gibi kazanımları elde 
edebilir; motor becerilerini geliştirebilirler.  
İşitme engelli bireylere fiziksel olarak aktif 
olmalarını sağlayıcı tedbirler alınması uy-
gun olacaktır. Bu doğrultuda beden eğitimi 
ve spor dersleri kapsamında fiziksel aktivite 
olanaklarını değerlendirici uygulamaların bu 
alışkanlıkların yerleşmesine katkı sağlayaca-
ğı düşüncesindeyiz.
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EXTENDED ABSTRACT

Objective: In this study, it was aimed to compare the levels of physical activity and hopeless-
ness of people with hearing impairment. Method: A total of 154 hearing-impaired individuals 
living in the city of Gaziantep participated in the survey. When the distribution of the hearing-
impaired individuals participating in the survey is examined according to the sex variable,18 fe-
male and 136 male people have been detected. The data collection phase of research consists of 
three parts. In the first part, the personal information form used in determining the demographic 
characteristics of the hearing-impaired children participating in the research was prepared by 
taking the expert opinion. In this section, information such as gender, age, height, weight and 
body mass index were collected. In the second part, the hopelessness levels of hearing impaired 
individuals were tried to be determined by using Beck hopelessness scale. The Beck Hopeless-
ness scale is a scale that measures 20-item of the pessimism and anticipation of the future cre-
ated by Beck and his colleagues. There are 11 positive and 9 negative answers in the scale of 
self-evaluation. Items 1, 6, 13, 15, and 19. The feelings about the future, 2., 3., 9., 11., 16., 17., 
20. Loss of motivation, 4., 7., 8th, 14th, and 18th articles express expectations about the future. 
The total score of the answers given to the questions is 20 and the score is evaluated as hope-
lessness score. The alpha reliability coefficient was found as 78 for future expectations, 72 for 
loss of motivation, 72 for the hope factor. Correlation between these three factors varies among 
48. 59 (P˂0,001). In the third stage, a short form of the international physical activity scale 
was used to determine the physical activity levels of the hearing-impaired individuals. The 
International Physical Activity Assessment Questionnaire short form (IPAQ) was developed to 
determine the physical activity levels of persons. IPAQ, in 1998 an international joint study in 
Geneva was conducted to assess the validity and reliability of physical activity levels of inter-
national populations. There are four short and four long forms, telephone inquiry, interview and 
self-applied methods. There are also question types in the “last 7 days” or “any week” format. 
The longer form of the physical activity scale is used for more detailed research. Physical activ-
ity levels are determined in 3 categories. When calculated, the total physical activity scores are 
determined by converting to inactive, minimal active, and very active physical activity levels 
to MET, which corresponds to the basal metabolic rate. Results: Regarding the relationship 
between physical activity level and hopelessness level, the normal distribution suitability was 
examined by One Sample Kolmogorov-Smirnov test. It has been determined that the test is nor-
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mally distributed. For this reason, parametric analysis methods were used to compare the levels 
of physical activity and hopelessness of hearing impaired individuals. One Way Anova test was 
used to compare data with three or more sub-variants such as inactive, minimal active, and very 
active. Tukey test was used to determine the group from which the difference was derived when 
there was a significant difference between groups in the One Way Anova test. Tukey test and 
One Way Anova tests significance level was determined as p <0.05. At the end of the research; 
It has been observed that hearing impaired individuals who are physically active have changed 
their hopelessness levels positively. When we look at the data in the study, we have found that 
the hearing impaired people with active physical activity level have a higher hopelessness sco-
re. This leads us to the conclusion that hearing impaired individuals with low levels of physical 
activity have a higher hopelessness level. In both the minimal active and the very active groups, 
we have seen that the level of hopelessness was low. Conclusion: As a result, it can be said that 
sports have contributed positively to the psychological status of hearing impaired individuals 
based on the findings of the research and similar research findings in the literature.
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YUNANİSTAN BATI TRAKYA’DA MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞIN 
EĞİTİM- ÖĞRETİM SORUNU 1

EDUCATION AND INSTRUCTION ISSUES OF THE MUSLIM TURKISH 
MINORITY IN THE WESTERN TRACE REGION OF GREECE
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Öz: Giriş: Lozan Antlaşması ile resmi azınlık statüsünde olan Batı Trak-
ya’daki Türklerin Lozan’dan günümüze dek olan süreçte, eğitim-öğretim 
konusunda, karşılaştığı sorunlar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  
Amaç: 1923’ten günümüze dek olan süreçte Batı Trakya’daki eğitimin 
işleyişini incelemek, yaşanmakta olan sorunları sebep ve sonuçlarıyla ortaya 
koymak, çözüm yolunda adım atılabilmesi için konunun önemine dikkat 
çekebilmektir. Kapsamı: Azınlığın kavramsal çerçevesi ve azınlık tanımı, 
eğitim-öğretimin kavramsal çerçevesi ve eğitim-öğretimin tanımlanması, 
Yunanistan’ın iç hukuku ve uluslararası hukuk açısından Yunanistan’daki 
Türk azınlığına haklar sağlayan antlaşmalar, mübadele ve etabli meselesi, 
Lozan’dan günümüze Yunan idaresinde Batı Trakya Türk azınlığının eğitim 
öğretim sorunu, 1923-1950 arası dönem, 1950-1955 arası dönem, 1955-
1980 arası dönem, 1981-2017 arası dönem, anaokullarından üniversiteye 
eğitim sorunları, anaokullarında durum, ilk okullarda durum, ortaokul ve 
liselerde durum, üniversitelerde durum başlıkları altında incelenmiştir. 
Yöntem: Çalışma nitel açıdan değerlendirilmiş, nicel verilerle de destek-
lenmiştir. Realizm ve Liberalizme göre şekillendirilmiştir. Yunanistan’ın 
azınlıklara yaklaşımı realist bakış açısıyla ele alınmış, azınlık ve insan 
hakları ihlalleri söz konusu olduğundan liberal bir yaklaşımla da değerlen-
dirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Yunanistan, 1950’lerden sonra sistemli bir 
şekilde, süreç içinde çıkarttığı yasa ve kararnamelerle azınlığın eğitimini 
sınırlandırmış ve kendi denetimi altına almıştır. Hukuksal açıdan azınlığın 
eğitim hakkı, yasal dayanağını ikili ve çok taraflı antlaşmalardan almaktadır. 
Azınlığın eğitimi özel statüde ve özerk yapıdadır. Ancak azınlık okulları, 
günümüzde bu niteliklerini önemli ölçüde yitirmişlerdir. Yunan idaresi, 
azınlığın eğitiminde, bugün gelinen noktada neredeyse tek taraflı karar 
verici durumundadır. Bu durum, eğitimin niteliğinin düşmesine yol açmıştır. 
Yunanlı idareciler azınlığı ilgilendiren konularda tek taraflı hareket etmeden 
ve onları ötekileştirmeden birlikte karar aldıklarında ve ilgili düzenlemeleri 
o doğrultuda yaptıklarında daha sağlıklı sonuçlar alınacaktır. Mevcut durum 
sürdüğü sürece Türk azınlığın Yunanistan’da asimilasyona maruz kalmadan 
Yunan toplumu ile bütünleşebilmesi hiç de kolay gözükmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Batı Trakya, Müslüman Türk Azınlık, 
Azınlık Eğitimi, Eğitim-Öğretim Sorunu

Abstract: The education and culture issues faced by the Turks living in the 
Western Thrace who are accepted as the only official minority in Greece 
with the Treaty of Lausanne, constitutes the subject of this study in the 
process from the Treaty of Lausanne up to date. Objective: To examine the 
functioning of education in Western Thrace during the period from 1923 to 
the present day, to put forward the ongoing problems with their reasons and 
results and to draw attention to the importance of the issue in order to take 
steps in the solution path. Scope: The study is carried out to cover the topics 
of the conceptual framework of the minority and the definition of minority, 
the conceptual framework of education and education, the agreements, the 
interchange and the eternal issues that grant rights to the Turkish minority in 
Greece in terms of internal laws of Greece  and international laws, the mi-
nority educational problem of the Western Thrace Turks, 1923-1950 period, 
1950-1955 period, 1955-1980 period, 1981-2017 period, kindergarten to 
university education problems, kindergarten situation, primary school situ-
ation, secondary school and high school situation. Method: The study was 
assessed qualitatively and supported with quantitative data. It is structured 
according to realism and liberalism. Greece’s approach to minorities has 
been dealt with from a realistic point of view and as minority and human 
rights violations are also the subjects a liberal approach has also been used. 
Findings and Conclusion: Greece with laws and decrees systematically 
restricted the education of minorities in the course of the 1950s, and took 
them under their own control. In terms of law, the rights of the minorities’ 
education are based on bilateral and multilateral treaties. Education of the 
minority is in a special status and autonomous structure. However, minority 
schools in Greece have lost these qualities to a great extent nowadays. The 
Greek administration is almost unilaterally deciding in the education of the 
minority today. This has led to the decline of the quality of education for the 
Turkish minority in Greece. Greek administrators will receive more healthy 
results when they do not act unilaterally in matters involving minority, make 
decisions together without alienating them, and do the related regulations 
in that direction. As long as the present situation persists, it does not seem 
easy for the Turkish minority to integrate with Greek society without being 
subjected to assimilation in Greece.

Key Words: Greece, Western Thrace, Muslim Turkish Minority, Minority 
Education, Education-Instruction Problem
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AZINLIĞIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, Yunanistan’da 
mübadele dışı bırakılan Batı Trakya 
Türkleri’nin azınlık statüsü, Lozan Antlaşma-
sı ile onaylanmıştır. Müslüman Türk azınlı-
ğın hakları (eğitim konusu, dini özgürlükler 
ve kültürel haklar) hem Lozan Antlaşması 
hem de diğer uluslararası antlaşmalarla sağ-
lanmıştır. Yunanistan’da resmi azınlık ola-
rak yalnızca Türkler kabul edilmiştir. Lozan 
Antlaşması’na göre azınlığın eğitim-öğreti-
mi özerktir. Azınlık, kendi okullarını kurma, 
yönetme ve denetleme hakkına sahiptir. An-
cak Yunanistan süreç içinde çıkarttığı yasa 
ve yaptığı düzenlemelerle tek yanlı olarak 
bu hakları sonlandırmıştır. Eğitimin özerkli-
ği azınlığın elinden alınmış ve Yunanistan’ın 
kontrolüne geçmiştir. Nitelikli eğitimden 
yoksun bırakılan azınlık öğrenciler, anaokul-
larından üniversiteye kadar, çeşitli alanlarda 
sorunlarla karşılaşmaktadır. 

Azınlıkların varlığı, güvenlik bakımından 
ulus bütünlüğüne tehdit olarak algılanmakta-
dır. Azınlıkların kendi ulusundan ayrı bir et-
nik grup olarak tanınması, çok kültürlülüğün 
kabulü, ulus devlete olan bağlılığı azaltacağı 
endişesinden kaynaklanmaktadır. Azınlıklara 
haklar verilmesi ulus bütünlüğünün sürek-
liliği bakımından kolay kabul edilebilen bir 
durum değildir. Diğer taraftan liberalizm, 
azınlık meselelerinde ötekileştirmeden, ço-
ğulculuk, kültürlerarası etkileşim, çok kül-

türlülük gibi yaklaşımlarla çözüm arayışına 
yönelmiştir. Bilhassa, azınlıkların ve azınlık 
haklarının kabulü yönünde bir yaklaşım için-
dedir. Azınlıkların bulundukları sistem içinde 
toplumsal, ekonomik, siyasal entegrasyo-
nunun sağlanması, ayrılıkçı yaklaşımlardan 
sıyrılarak, uyum içinde olunmasıyla, devletin 
birliği ve sürekliliğinin muhafaza edilmesini 
hedeflemektedir. 

Günlük hayatta ‘‘azınlık’’ kelimesinin anlamı 
‘‘sayısal’’ manada ‘‘çoğunluk’’ sözcüğünün 
zıt anlamlısı olarak bilinir. Fakat, ‘‘azınlık’’ 
kavramsal açıdan daha başka şekilde ifade 
edilir (Canatan, 2013: 16). Azınlığın kav-
ramsal çerçevesini çizebilmek için, milletle-
rarası camianın benimsediği bir tanımlama 
yapmak kolay değildir. Azınlık çeşitlilik arz 
eden ve üstün olmayan grubu nitelendirmek 
için kullanılır. İki biçimde ifade edilmektedir. 
Genelde, sosyolojik açıdan tanımlanmakta-
dır. Bu tanıma göre, bir toplumda sayıca az, 
çoğunluktan ayrı özelliklere sahip olan ve bu 
özelliklerini muhafaza etmeye çalışan, üstün 
olmayan gruplardır. Örneğin, ‘‘travestiler, 
Krişna’ya tapanlar’’ vb. gibi azınlıktır (Oran, 
2009: 67).  

Azınlıkların hukuki statüsü, azınlık çeşitle-
riyle ilgilidir. Bazen azınlığa mensup olanlar, 
hukuken ‘‘eşit’’ kabul edilseler de ayrımcı 
muameleye maruz kalabilmektedirler. Bazen 
de azınlıklar, ‘‘yabancı’’ diye nitelendirildik-
leri ve ‘‘bir başka ulus devletin uyruğunda’’ 
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bulundukları için, aynı ‘‘haklardan’’ istifade 
edemezler. Azınlıklar, hangi sebeple olursa 
olsun içinde bulundukları toplumda ‘‘ast’’ 
konumundadırlar. İnancı, dili, ırkı, kültü-
rü vb. farklılıklarından dolayı, özellikle ha-
kim olan grup tarafından, ‘‘kendi toplum ve 
kültürleri’’nden olmadıkları için dışlanabil-
mektedirler (Canatan, 2013: 39-40).  Azınlık, 
kriterleri nelerdir? Konuşulan dilin farklılı-
ğı mı? Yoksa inançların ayrılığı mı? (Oran, 
2009: 67). Uluslararası toplumda ‘‘siyaset ve 
hukuk’’ açısından azınlığa mensup olanların 
haklarını korumak ‘‘demokrasinin’’ gereği 
olarak düşünülse de devletler, kendi devletle-
rinin çıkarları için azınlığın tanımının netleş-
tirilmesi konusunda ‘‘sessiz’’ kalmayı tercih 
etmektedirler (Saral, 2012: 291-314). 

1990’lardan bu yana ‘‘etnik, dinsel ya da 
dilsel’’ azınlıklıklar hakkında BM, AGİT, 
AK gibi kuruluşların belgelerinde birbirleri-
ne benzer ifadeler kullanılmıştır. Ancak net 
bir azınlık tanımı yapılmamıştır.  Devletler, 
bu konuya siyasi yaklaştıklarından azınlığı, 
kendi ulusal menfaatleri doğrultusunda yo-
rumlamaktadırlar (Çavuşoğlu, 1997-1998: 
93-101). Fakat ‘‘Azınlıkların Uluslararası 
Korunması’nın Tarihçesi’nde’’ gözlemlene-
bileceği şekilde ‘‘soy, dil, din’’ gibi unsurlar 
giderek daha ağır basmaktadır (Oran, 2009: 
67). 

Azınlıklar konusunda, her ülkenin kendi çı-
karları doğrultusunda tanımlamada bulun-

ması bağlamında, Yunanistan’da benimsenen 
durum, dinsel azınlıklardır. Özellikle burada 
vurgulanan, Müslüman Azınlık söylemidir 
ki Türk azınlık olarak ifade edilmemektedir. 
Bunun bu şekilde ifade edilmesi Türk kim-
liğinin inkarı ile bağlantılı olduğunu düşün-
dürür. Bu ifade Yunanistan’da, süreç içinde 
devletin resmi söylemine dönüşmüştür.

Azınlık Tanımı

Azınlığın sözlük anlamı, ‘‘Ekaliyyet, bir ülke-
de veya belli bir toplulukta veya bir kurulda 
çoğunluğu oluşturmayanlar, azlık olanlar’’ 
olarak ifade edilmektedir (Yılmaz, 2005: 
120). BM Azınlıkların Korunması ve Ay-
rımcılığı Önleme Alt Komisyonu raporunda 
şu şekilde belirtilmektedir. ‘‘Sayısal olarak 
bir devletin nüfusunun geri kalanına göre 
az olan egemen olmayan konumda bulunan 
(o devletin vatandaşları olan) üyeleri etnik, 
dinsel ya da dilsel açıdan nüfusun geri ka-
lanından ayrılan özellikler taşıyan ve kültür-
lerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini 
korumak amacıyla üstü örtülü bir dayanış-
ma duygusu gösteren bir gruptur’’ (Pazarcı, 
2007: 206-207).  

BM Medeni ve Siyasal Haklar Uluslarara-
sı Sözleşmesi’nin 27. Maddesinde yapılan 
tanımlama, oldukça önemlidir.  ‘‘Etnik, din-
sel veya dilsel azınlıkların bulunduğu böyle 
bir azınlığa mensup bulunan kişiler grubun 
diğer, üyeleri ile birlikte toplu olarak kendi 
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kültürel haklarını kullanma, kendi dinlerinin 
gereği ibadeti etme ve uygulama veya kendi 
dillerini kullanma hakları engellenmez.’’ diye 
belirtilmiştir (Kişisel ve Siyasal Haklar Söz-
leşmesi).

Eğitim ve Öğretimin Kavramsal Çerçevesi

Eğitim, insanın var olduğu tarihten beri sü-
ren bir olgudur. Ayrı bir bilim dalı olmasında, 
eski Yunan’dan günümüze kadar pek çok dü-
şünürün ve bilim insanının emeği geçmiştir. 
Eğitim, kişinin yaşamında, farkına vararak 
arzu edilen değişimi oluşturma aşamasıdır. 
Genellikle güncel anlamda, güzel yenetenek-
ler kazandırmak gibi düşünülmesinin yanı 
sıra, öğretimle eş anlamlı olarak algılanmakta 
ve bu iki kavram birbiriyle karıştırılmaktadır. 
Eğitim, yaşam süresince devam eden ve her 
yerde gerçekleştirilebilen bir olgudur. Kesin-
tisizdir ve sosyal yaşamda mühim bir yere 
sahiptir. Öğretim ise, belli bir zaman dilimi 
içinde, plan program dahilinde ve belirli yer-
lerde gerçekleştirilir. Öğretim, nihayetinde 
belgelendirilerek süreç tamamlanır  (Güven, 
2014: 1-14). 

Eğitim ve Öğretimin Tanımlanması

Eğitimin sözlük anlamı, ‘‘yetiştirmek, terbiye 
etmek, talim ve terbiye’’ şeklinde belirtilmiş-
tir (Ayverdi, 2011: 326). Diğer tanımlamada 
ise ‘‘belli bir bilim dalında, belli bir konu-
da bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve 
geliştirme işi ’’ şeklinde belirtilmiştir. Öğ-

retimin sözlük anlamı ise: (1).‘‘Kişiye, belli 
bir ereğe ulaştıracak bilgileri öğretmek işi’’ 
olarak tanımlanmıştır. (‘2). ‘‘Öğrenmeyi ko-
laylaştıracak etkinlikleri düzenleme, araç ge-
reçleri sağlama ve öğrenmede yol gösterme 
işi’’ olarak nitelendirilmiştir (Püsküllüoğlu, 
1997: 807).

Yunanistan’ın İç Hukuku ve Uluslararası 
Hukuk Açısından Müslüman Türk Azınlı-
ğına Haklar Sağlayan Antlaşmalar 

Çalışmanın sınırları 1923’ten 2017’ye kadar 
belirlenmiş olsa da   Yunanistan’da bulunan 
azınlıkların eğitimi konusuyla ilgili olarak, 
sağlanan haklara uluslararası hukuk açısından 
bakıldığında, Lozan Barış Antlaşması’ndan 
(LBA) çok daha öncesine dayanmaktadır. 
1923 öncesindeki tarihsel sürece ve yapılan 
antlaşmalara, konunun bütünlüğünü sağ-
lamak ve konuyu daha net açıklayabilmek 
amacıyla, yer verilmiştir.

(1881) İstanbul Antlaşması ile Teselya ve 
Epir’in bir kısmı Yunanistan’a bırakılmıştır. 
Bu bölgelerde kalan Türkler’le ilgili ola-
rak onların gelenek görenek ve inançlarına 
saygı göstermenin yanı sıra, Yunanistan’da 
yaşayan diğer vatandaşlarla kanunlar önün-
de eşit olmaları, antlaşmanın 3. maddesinde 
yer almıştır. Yunan devleti, antlaşmaya göre 
1882’de ‘‘AII sayılı’’ kanunu çıkartmıştır. 
Epir ve Teselya’da, harcamaları Yunanistan’a 
ait olmak koşuluyla Türk okullarının açılma-
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sı konusunda düzenleme yapılmıştır. Kanuna 
göre her bin kişilik Müslüman Türk toplumu 
için bir mektep, sayıca daha az olanlar için ise 
‘‘yazı okulları’’ açılacaktır. İkisinde de eğitim 
5 yıldır. Ayrıca  bir ortaokul açabileceklerdi. 
Okulların idaresi Müslüman Türklere aittir.  
Azınlığın eğitim dili Türkçe’dir, Türkçe’nin, 
yanı sıra, Yunanca eğitim de verilecektir (Cin, 
2010: 1-12). 

(1913) Atina Anlaşması’nın 3 nolu Protoko-
lü, azınlık eğitimini teminat altına almıştır. 
Protokolün 15. maddesinde Müslümanlara ait 
okulların tanınması, bu okulların maddi kay-
naklarına müdahale edilmemesi ve bu okul-
larda özgürce Türkçe eğitim verilebileceğinin 
güvencesi sağlanmıştır (Baysal, 2013: 51). 
İlaveten, Yunanca’nın da mecburi olarak öğ-
retilmesine, yer verilmiştir (Cin, 2010: 1-12). 
Türkiye’nin taraflarından biri olmadığı 1920 
tarihli Yunan Sevr’i olarak nitelendirilen ant-
laşmada da azınlığın eğitimine yer verilmiş-
tir. Antlaşmanın 8. - 9. maddelerinde azınlı-
ğın eğitimi konusunda daha geniş haklar sağ-
lanmıştır (Baysal, 2013: 51).

LBA’nın 40. - 41. maddelerinde Türk Azınlı-
ğın eğitimine kapsamlı olarak yer verilmiştir. 
Antlaşmanın 8. ve 40. maddelerinde ‘‘Müs-
lüman Türk Azınlığın’’ ana dillerini özgürce 
kullanabilmesi, okul açabilmesi, bunları ra-
hatça yönetebilme ve denetleyebilme hakları 
da 9. md. ile 41. md. yer almıştır. Ayrıca hem 
genel hem de yerel bütçelerden desteklenece-

ği belirtilmiştir (Baysal, 2013:51). LBA’nın  
Mad. 40. 

‘‘Gayri Müslim ekalliyetlere mensup olan 
Türk tebeası hukuken ve fiilen diğer Türk te-
beaya tatbik edilen ayni muamele ve ayni te-
minattan müstefit olacaklar ve bilhassa mas-
rafları kendilerine ait olmak üzere her türlü 
müessesatı hayriye diniye veya içtimaiyeyi, 
her türlü mektep ve sair müessesatı talim ve 
terbiyeyi tesis, idare ve murakaba etmek ve 
buralarda kendi lisanlarını serbestçe istimal 
ve ayini dinilerini serbestçe icra etmek hu-
suslarında müsavi bir hakka malik buluna-
caklardır’’ (Bilsel, C. 2, T.Y: 593-594).

LBA’nın 37. mad.’den itibaren 45. mad. dek 
Türkiye’de bulunan gayrimüslim azınlıkla-
rın haklarına yer verilmiştir. Yunanistan, 45. 
maddede yer alan ‘‘Müslüman Azınlıklar’’ ifa-
desine atıfta bulunarak, Yunanistan’da bulu-
nan azınlıkların Türk olmadığını, Müslüman 
olduğunu iddia etmektedir. Bunu devletin 
resmi siyaseti haline getirmiş ve uygulamaya 
da koymuştur (Cin, T.Y: 1-15). LBA’nın 45. 
maddesinde, Türkiye’de bulunan gayrimüs-
lim azınlıklara verilen haklar, Yunanistan’da 
bulunan Müslüman azınlığa da verilmiştir 
diye belirtilmiştir (Meray, T.Y : 13). Yunan 
Devleti, Yunanistan’da yaşayan Türkler hak-
kında çıkartılan kanunları uygulamada, ısrar-
la Batı Trakya (BT) ile sınırlandırmaktadır. 
Oysa ki Yunanistan’ın başka bölgelerinde 
ikamet eden Türkler de vardır. ‘‘Menteşe (Ro-
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dos, İstanköy)’’ adasında yaşayanlar, LBA ile 
kendilerine sağlanmış olan haklardan yoksun 
bırakılmıştır. Burada yaşayanlar, 1972 önce-
sinde Türkçe eğitim-öğretim haklarını kulla-
nabilmekteydiler (Cin, 2010: 1-10).

Şunu ifade etnek gerekir ki en başta sözü edi-
len (1881) İstanbul, (1913) Atina Antlaşma-
ları, (1920) Yunan Sevri diye anılan ‘‘Yuna-
nista’daki Azınlıkların Korunmasına İlişkin 
Antlaşma’’ ve (1923) LBA, hepsi, uluslara-
rası nitelikte olan ve halen yürürlükte bulu-
nan antlaşmalardır. Bu çalışmanın hukuki 
dayanağını bu dört temel antlaşma oluştur-
maktadır. Adı geçen antlaşmaların hepsinde 
azınlıkların eğitimi konusundaki maddelerine 
yer verilmiştir. LBA’ndan sonra çıkarılan ka-
nunlara ve yapılan düzenlemelere aşağıda yer 
verilen dönemler arasında değinilecektir. 45. 
madde ile ilgili olarak, bu çalışma, her ne ka-
dar BT’daki Türk azınlığını kapsıyor olsa da 
45. Maddenin içeriği Yunanistan’da yaşayan 
diğer Müslüman Türk azınlığı da kapsamak-
tadır ve mütekabiliyet esası vurgulanmıştır.

Mübadele ve Etabli Meselesi

 ‘‘Mübadele’’ denilince akla ‘‘göç’’ kavra-
mı gelir ve Türkiye ile Yunanistan arasında 
imzalanan yer değiştirme antlaşması dü-
şünülür (Tevfik, 2014: 31). Etabli, BT’da 
yaşayan Müslüman Türkler ve İstanbul sı-
nırları içinde ikamet eden Ortadoks Rumlar 
yerleşiktir (Uçarol, 2008: 735). BT Bölgesi-

ni, Dedeağaç, Gümülcine, Sofulu ve İskeçe 
oluşturmaktadır (Demirel, 2014: 84). İstiklal 
Savaşı’ndan sonra, Türkiye ve Yunanistan 
arasında 30.01.1923 tarihinde ‘‘Türk ve Yu-
nan Halkları’nın Mübadelesine İlişkin Söz-
leşme ve Protokol’’ imzalanmıştır. Sözleş-
meye göre, İstanbul’daki Rumlar ve BT’daki 
Türkler dışındakiler, yer değiştireceklerdi. 
(Akyol, 2014: 142). LBA, Mübadele Sözleş-
mesi imzalandıktan 6 ay sonra imzalanmıştır 
(Baysal, 2013: 31-32). 

Sözleşme’ye göre iki tarafın temsilcilerinin 
yanı sıra, bir uluslararası ‘‘karma komisyon’’ 
oluşturulacaktı. Komisyon, 1923 Ekiminden 
itibaren faaliyete geçmiştir. Ancak, komis-
yonda etabli sözcüğünün yorumlanmasında, 
Türk ve Yunan katılımcıları anlaşamamıştır. 
Türkler yerleşik sözcüğünü kendi yasalarına 
göre belirlemek, Rumlar ise İstanbul’da daha 
fazla Rum bırakmak istiyordu. Bu anlaşmaz-
lık, sorunu MC’ne taşıdı. Adalet Divanı’nın, 
1925’te yaptığı yorumlama soruna çözüm 
olmadı. ‘‘Etabli’’ sorunu ikili ilişkilerin ger-
ginleşmesine sebep oldu. (Armaoğlu, 2012: 
402-403). Anlaşma, 10.06.1930’da sağlana-
bildi. Anlaşmaya göre, ‘‘geldikleri tarih ve 
doğdukları yere bakılmaksızın gayrimübadil 
olan İstanbul Rumları ve Garbi Trakya Türk-
leri etabli,’’  yerleşiktir (Erdal, 2014: 123-
141).
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LOZAN’DAN GÜNÜMÜZE YUNAN 
İDARESİNDE BATI TRAKYA TÜRK 
AZINLIĞININ EĞİTİM-ÖĞRETİM SO-
RUNU

1923 öncesinde Tükler’in ikamet ettikle-
ri yerlerde ‘‘mahalle mektepleri, rüştiyeler, 
idadiyeler, sultaniyeler ve medreseler’’ var-
dı.  Mesela ‘‘1920-1922’’ senelerinde pekçok 
mahalle okulundan başka, Gümülcine kentin-
de bugün ortaokul diye adlandırılan 1 rüştiye, 
lise düzeyinde 1 idadiye  ve 5 adet de med-
rese bulunuyordu.  Yine İskeçe bölgesinde 1 
rüştiye ile 2 medrese mevcuttu. Dedeağaç’ta 
3  medrese ile bölgede eğitim-öğretim hizme-
ti veriliyordu (Hüseyinoğlu, 2013: 199-230).

1923-1950 Arası Dönem

Azınlıklara, dini serbestlik, eğitimsel ve kül-
türel konularda bir takım özel haklar sağlan-
mıştır.  Bu haklara, ‘‘pozitif azınlık hakları’’ 
denmektedir. LBA ile 1923 yılından itibaren, 
BT’da, çift dilli eğitime geçilmiştir (Hüseyi-
noğlu, 2013: 199-230). Azınlıklara, iki dilli 
eğitimin yanı sıra, eğitimin özerkliği de sağ-
lanmıştır. 1930’lu yılların ikinci yarısından 
1949’a dek Yunanistan için zor yıllardır. (Hü-
seyinoğlu, 2014:  239-256). II. Dünya Savaşı 
döneminde 1940’ta Yunanistan, Alman işgali 
altına girmiş ve ülkede bir de iç savaş yaşan-
mıştır. Daha sonra Almanlar, BT’nın idare-
sini Bulgaristan’a devretmiştir. BT, Bulgar 
hakimiyetinde II. Dünya Savaşı bitinceye 

dek kalmıştır. Bir taraftan Bulgar işgali, diğer 
taraftan yaşanan iç savaş nedeniyle, azınlığın 
eğitim konusunu gündeme getirmek müm-
kün olmamıştır (Cin, 2010: 1-12). II. Dünya 
Savaşı ve yaşanan iç savaş, Yunanistan’ın 
devlet idaresinin işleyişini son derece olum-
suz etkilemiştir (Hüseyinoğlu, 2012: 35). 
1923-1950 arası dönemde, azınlığın eğitimi-
ne pek fazla müdahalede bulunulmamıştır. 
Çift dilli eğitime geçilmiş olmasına rağmen 
Yunan yönetimi, Yunanca konusunda pek 
hevesli olmamıştır. 1929 senesinde mevcut 
olan azınlık okulu sayısı 241 idi. Bu okulların 
yalnızca 20’sinde Yunanca ders verilebiliyor-
du. Bununla birlikte sayısı 277 olan azınlığa 
mensup öğretmenlerden yalnızca 24 tanesi 
öğretmendi. Diğerleri ilkokul ya da medrese 
mezunuydu. Ayrıca 1950’li yılların yarısı-
na dek, bu okullarda Türkçe ya da Yunanca 
bir okul müfredatı bulunmuyordu. Derslerin 
bir bölümü Eski Türkçe yapılırken, diğer bir 
kısmı latin harfleri ile işleniyordu. Metaksas 
Cuntası dönemi, (1936-1939) bir istisnai dö-
nemdir. Komünizm tehlikesi kaygısıyla, ül-
kede birlik ve beraberliğin korunabilmesi için 
azınlık okullarında Yunanca’nın öğretilmesi 
hedeflenmiştir. 1930’da azınlık okullarında 
20 Yunanlı öğretmen mevcutken, otuzlu yıl-
ların sonunda sayıları 172’ye ulaşmıştır (Hü-
seyinoğlu, 2013: 199-230). 
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1950 -1955 Arası Dönem

Yunan iç savaşı 1950’ye kadar devam etmiş 
ve savaştan sonra iki yıl boyunca siyasi istik-
rar sağlanamamıştır. 1952 seçimlerinden son-
ra Mareşal Pangolos yönetime geldi ve yeni 
bir anayasa yapıldı. (Sander, 2013: 256-257). 
Bu dönemde Yunan yönetimi Türk azınlığa 
bazı haklar sağladı.  Yunanistan ve Türkiye 
arasında 20 Nisan 1951 tarihinde bir Kültür 
Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre, 
her iki taraf azınlıklara burslar vermeyi, ders 
kitaplarındaki hatalı kısımların düzeltilmesi-
ni kabul etmişti. Bir ‘‘Daimi Muhtelit Komis-
yon’’ kurulmasına karar verilmişti. BT Türk 
azınlığı açısından bu anlaşmanın en olumlu 
tarafı, Türkiye’den BT’ya, öğretmen gönde-
rilmesi konusunda olmuştur (Öztürk, 2014: 
467-507). 

Kültür Anlaşması’nın imzalanması, Türk-
Yunan ilişkilerini güçlendirmiştir (Sakin, 
Serdar ve Salep, 2012: 84). Dönemin Türk 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın, Yunanistan’ı 
ziyaret etmesi ve bu ziyaretin, BT’yı da kap-
saması, Gümülcine’de Celal Bayar Ortaoku-
lu ve Lisesi’nin kurulmasına vesile olmuştur 
(Ömeroğlu, 2013: 152).  1952 yılında açılan 
bu okullar, ilk kez iki dilde eğitim veren orta-
okul ve lise olma niteliğini taşımaktadır. Aynı 
yıl içinde Türk vatandaşı olan 25 öğretmen 
BT’ya gönderilecek ve bu öğretmenlerin ma-
aşları Türkiye tarafından ödenecekti. Zaman-
la bu öğretmenlerin sayısı 35’e yükselmiştir. 

Son bir kaç yılda ise sayıları 16’ya kadar ge-
rilemiştir (Hüseyinoğlu, 2013: 199-230).

Türk Azınlığa ait okulların çalışma şekli, 
kuruluşları, yönetim biçimi ve bu okullarda 
görevlendirilecek öğretmenlerin atamala-
rıyla ilgili, Türk okulu şeklinde nitelendiren 
ilk hukuki düzenleme: ‘‘3065/1954 sayılı 
Batı Trakya’daki Temel Eğitim Alanındaki 
Türk Okullarının Kuruluşu, İşleyişi Hakkın-
da ve Bunların Denetlenmesi ile Batı Trak-
ya’daki Türk Okulları Müfettişlerine Dair 
Kararname’dir,” Nihayetinde, 1954’te  iki  
ülke arasındaki olumlu ilişkiler, Kıbrıs so-
runu nedeniyle bozulmaya başlamıştı. Kıb-
rıs’taki problemleri Yunanistan, BM’e taşı-
mış ve gerginlik tırmanmıştı. (Burma, 2008: 
87). Akabinde Türkiye’de, 1955’te Rum 
azınlığa yönelik 6-7 Eylül olaylarının patlak 
vermesi, iki ülke arasındaki uyumlu ilişkileri 
sona erdirmiştir (Bağcı, 2015: 146). Burada 
şunu belirtmek gerekir ki iki ülke arasında 
olumlu ilişkiler geliştirildiğinde, her dönem 
azınlıklar rahat bir nefes almıştır. Tersi du-
rum söz konusu olduğunda azınlıklar bundan 
menfi yönde etkilenmiştir. Özellikle BT’da 
yaşayanlar, kriz durumlarında çok daha fazla  
baskıya maruz kalmıştır.

1955- 1980 Arası Dönem

Türk- Yunan ilişkileri, Kıbrıs sorunu nedeniy-
le gerginleşmişti. Batı Trakya (BT) Türkleri 
için yaşam koşulları ağırlaşmış ve çok zorlu 
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bir sürece girilmişti (Öztürk, 2014: 467-507). 
1955’te Kıbrıs’ta, Rumlar tarafından Türk 
köylerine yapılan saldırıların bedelini İstan-
bul Rumları ödemiştir. Kıbrıs’ta, Türk köyle-
rine Rumların yaptığı saldırılara Türkiye’den 
tepki geldiğinde, en ağır bedeli ödeyenler ise 
yine BT Türkleri olmuştur. (Batur, 2004: 584). 
1957’de Türk basını, BT Türklerinin durumu 
konusunda, Yunan hükümetini şiddetle eleş-
tiriyordu. BT’daki durum, ‘‘Avrupa Konseyi 
Tetkik Heyeti’nin’’ de dikkatini çekmiş ve böl-
gede yaşanan sorunları dile getiren bir rapor 
hazırlamıştı. Ne var ki bir yaptırım uygulamak 
olası değildi. Bu dönemde ‘‘Türk ve Türk oku-
lu’’ ifadelerinin kullanılmasına yönelik prob-
lemler yaşanmaya başlandı. Türkler kendi res-
mi belgelerinde ve mühürlerinde ‘‘Türk oku-
lu’’ ifadesini kullanıyordu; ancak Yunan resmi 
belgelerinde ve müfettiş raporlarında ‘‘Müs-
lüman Okulu’’ ifadeleri yer alıyordu (Öztürk, 
2014: 467-507). 

Yunanistan’da ‘‘Türk olmak’’ azınlığın suçu 
mudur?  1967’de ‘‘Albaylar Cuntası,’’ döne-
minde Türkler ciddi anlamda baskı altındaydı. 
1974’te Kıbrıs’a düzenlenen harekat nede-
niyle baskının şiddeti artmıştı. Bundan son-
ra, BT’da ‘‘Türk olmak suç’’ olmuştu. ‘‘Batı 
Trakya Türk Gençler Birliği ile İskeçe Türk 
Öğretmenler Birliği,’’ adlarında Türk kelime-
si bulunduğu için mahkemelik olmuş, azınlık 
okullarının tabelalarından Türk ifadesi kaldı-
rılmaya başlanmıştı (Batur, 2004: 584-585).

BT’da Türk azınlığına yönelik bu maksatlı uy-
gulamalar, Müslüman azınlık tanımlamasıyla 
Türk kimliğinin inkarı, yok sayılması, anla-
mına gelmektedir. Bir Avrupa ülkesinde etnik 
kimliğin inkar edilmesi, azınlık hakları, insan 
hakları ihlallerinin yanı sıra ikili ve çok taraflı 
antlaşmaların da ihlal edilmesi anlamını taşı-
maktadır. Bununla birlikte, Yunanistan, aynı 
zamanda kendi anayasasının 28. maddesini de 
ihlal etmektedir. 

Mad. 28/1: ‘‘Uluslararası hukukun genel ka-
bul görmüş kanunları, uluslararası anlaşma-
lar, bunların her birinin yeri ve gücü kanunla 
onaylandıktan sonra, bunlar Yunanistan iç hu-
kukunun ayrılmaz bir parçası olurlar ve bun-
lara aykırı (iç hukuk) kanunların hükümleri 
üstündedir. Uluslararası hukuk hükümlerinin 
ve uluslararası antlaşmaların, yabancılar için 
uygulanması, mütekabiliyet şartına bağlıdır’’ 
denmektedir (Koca, 2001: 34).  

Türkiye -Yunanistan arasında imzalanan ant-
laşmalara göre, BT Türklerine ait okullar, 
Yunanistan’ın ‘‘mülkiyetinde değildir.’’ Bu 
okulların yönetimi, azınlığın seçmiş olduğu 
encümenlerce idare edilir, öğretmen aylıkları 
vakıf gelirleriyle sağlanırdı. Bu gelirler, ye-
tersiz kaldığında maaşların ödenmesini veli-
ler üstlenirdi (Cin, 2009: 147-179). Kısacası, 
okullar özerktir. Encümenler, bu haklarını son 
kez 1970-1971 eğitim-öğretim döneminde 
kullanabilmişlerdir. Bu tarihten sonra, ilko-
kul öğretmen atamalarında encümenlerin ta-
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lepleri gözardı edilmiştir (Osman, 2016: 91). 
Yunanlı otoritelerin eğitime müdahalesi 1972 
yılında, ‘‘3065/1967 sayılı Azınlık Okulları 
Eğitim Kanunu’’nunda yaptıkları bazı deği-
şikliklerle ‘‘Türk/Türkçe’’ ifadeleri değiştiri-
lerek, ‘‘Azınlık ve Müslüman’’ sözcüklerinin 
kısaltılmış halleri ‘‘M/kon’’ şeklinde bir uygu-
lamayla başlamıştır. ‘‘SÖPA Öğretim ve Dene-
tim Kadrosunun Sorunlarının Çözümüne Dair 
Kanun,’’ çıkartılmıştır (Gökçen, T.Y. 49-65). 
1971-1972 döneminde azınlık okullarına öğ-
retmen olarak, medrese çıkışlı ya da Selanik 
Pedagoji Akademisi (SÖPA) mezunu olanlar 
alınmaya başlanmıştır. Bu öğretmenlerin ni-
telikleri konusu, tartışmalara sebep olmuştur. 
(Osman, 2016: 91). 

Türkiye ve Yunanistan arasında Kıbrıs soru-
nu nedeniyle gerginlik, 1963-1974 dönemin-
de iyice tırmanmış, iki ülke, neredeyse sava-
şın eşiğine gelmişti (Armaoğlu, 2017: 279). 
İlişkilerin bozulmasıyla bağlantılı olarak, 
Yunanistan, Türkiye’den öğretmen gönderil-
mesi uygulamasını sonlandırmayı planlamış-
tır (Ayhan, 2014: 173-187). Yunanistan’ın, 
BT’da, eğitimin serbestliği bakımından yap-
tığı en mühim uygulamalardan biri, eğitimini 
Türkiye’de almış, öğretmen okullarından ge-
len azınlıkların, BT’daki okullarda görevlen-
dirilmesi olmuştur. Ancak 1960’larda bu şe-
kilde BT’ya dönenlerin, 300 kadarının çeşitli 
nedenlerle Yunanlı oteriteler tarafından gö-

revlendirilmesi yapılmamıştır. (Hüseyinoğlu, 
2013: 199-230). 

 SÖPA, 1968’de kurulmuştur. Bu okula yal-
nızca Türk öğrenciler alınıyordu. Dersler ağır-
lıklı olarak Yunanca veriliyordu. Okulun ku-
ruluş amacı azınlık öğrencilere yeni olanaklar 
sağlayarak, Türkiye’deki öğretmen okullarına 
gitmelerinin yolunu kesmekti. Maksat, öğret-
men ihtiyacını, kendi ülkemden kendim kar-
şılarım anlayışıydı (Hüseyinoğlu, 2014: 239-
256).  SÖPA, öğretmen yetiştirmek amacıyla 
kurulmasına rağmen, bu okullardaki öğrenci-
lere, doğru düzgün Türkçe bile öğretilememiş-
tir (Cin, 2009: 147-179). 

SÖPA’dan mezun olanlar, azınlık okullarında 
görevlendirilmekteydi. Görev yaptıkları okul-
larda derslerde Yunanca konuşmak ve ders 
işlemekle yükümlüydüler (Baysal, 2013: 53). 
SÖPA mezunu öğretmenler, medrese çıkışlı 
ya da Türkiye’deki okullardan mezun olmuş 
öğretmenlerden sayıca daha çoktu. Bilgi biri-
kimi bakımından yetersizdiler ve asimilasyo-
na yönelik eğitim veriyorlardı (Mandacı ve 
Erdoğan, 2001: 15). Bu durum, Türk azınlığın 
tepkisini çekmiş ve beraberinde protestoları 
getirmiştir. Aileler, öğrencileri SÖPA mezun-
larının görev yaptıkları okullara göndermemiş 
ve bu sebepten pek çok okul, öğrencisizlik 
nedeniyle kapatılmıştır. Oysa ki LBA’na göre, 
kendi eğitim kurumlarını açma ve işletme 
hakkı azınlığın kendisine aittir. Yunan res-
mi makamları, azınlığın haklarını ihlal ede-
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rek eğitim kurumlarını ‘‘Din İşleri ve Eğitim 
Bakanlığı’’na bağlamıştır (Baysal, 2013: 53). 
1976’da 360 sayılı, Genel Eğitim Kanunu, yü-
rürlüğe konulmuştur. İlkokul ve ortaokulları 
da içeren mecburi eğitim, 9 yıla çıkartılmıştır. 
Kanunun, uygulanması 1980-1981 dönemin-
de olmuştur (Galip, 1998: 108). 

1981-2017 Arası Dönem

1981’de Yunanistan, AET’ye (AB) üye yapıl-
mıştır (Manisalı, 2003: 77). AB, özünde insan 
haklarının yanı sıra azınlık haklarına da saygılı 
olunmasını son derece önemsemektedir. Bunu, 
AB’ye üyeliğin ön koşulu olarak getirmiştir. 
Yalnızca üye devletlerle değil, ticari ilişkiler 
içinde bulunduğu 3. ülkelerle de azınlıklar, bir 
ön şart olarak belirtilmiştir (Koyuncu, 2008: 
147). Nedense AB’nin bu kriterleri Yunanis-
tan söz konusu olduğunda bertaraf edilmişir. 
Türkiye’ye gelince, daima çifte standartlı bir 
yaklaşım sergilenmiştir. Sizin azınlık ve insan 
hakları ihlalleriniz, Kıbrıs sorununuz var çö-
zün de gelin denilmiştir.

Kıbrıs ve Ege’den kaynaklanan sorunlar ne-
deniyle, Yunanistan, Türkiye’nin BT konu-
sundaki taleplerinin, ‘‘Truva Atı’’ gibi rol üst-
leneceği endişesini taşıyordu. Bu nedenle Yu-
nanistan, Müslüman azınlığa karşı, ekonomik 
ve sosyal haklardan mahrum bırakma yoluna 
gitmiş, bazı sınırlandırıcı ve baskıcı önlem-
lere başvurmuştur. Azınlık, artan baskılardan 
bunalmıştı. Tepkiler arttı ve siyasi temelde 

eyleme geçtiler. 1980’li yılların sonlarında 
BT’daki karmaşa, bölgede yükselen tansi-
yon, Yunanistan yönetimini kaygılandırmıştı 
(Triandafyllidou ve Anagnostou, T.Y : 1-12). 
1991’de Dr. Sadık Ahmet,‘‘Yunanlı, Türk’e 
Türkçe Öğretemez’’ diyerek bir protesto baş-
latmıştı. Türkçe ders kitaplarında, sürekli Yu-
nan miliyetçiliğinin vurgulanması azınlığı ra-
hatsız etmişti (Gökçen, T.Y. 49-65).

1980’lerden sonra, insan hakları tüm dünyada 
önem kazanmaya başlamıştır. Yunanistan’ın 
azınlığa yönelik baskıcı tutumu, Türk kimliği-
nin inkarı, Batı Trakya Türk azınlığının milli-
yetçilik duygularını yükseltmiş ve onları hare-
kete geçirmiştir. 1981’de AB’nin bir üyesi olan 
Yunanistan, çeşitli konularda azınlık haklarını 
ihlal etmektedir. Hak ihlalleri, azınlığın temel 
sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bun-
lardan bazıları, etnik kimliğin inkarı, dinsel 
özgürlülere yönelik uygulamalar, vatandaşlık-
tan çıkarma gibi sorunlardır. Bu sorunlardan 
biri de eğitimdir. Okul öncesi eğitimden üni-
versiteye dek azınlık eğitiminde yıllardır sü-
regelen sorunlar yaşanmaktadır ve bu durum 
Yunanistan’ın yürüttüğü politikaların sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır.  Yunanistan’ın bas-
kıcı tutumuna karşı, dayanışma içinde örgüt-
lenmeye başlayan BT Türkleri, çeşitli uluslara-
rası toplantılarda sorunlarını dile getirmeye ve 
gündeme gelmeye başlamıştır. Almanya’daki 
Batı Trakya Türkleri, kurdukları dernekler 
vasıtasıyla Yunanistan’ın baskıcı tutumunu, 
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Avrupa Konseyi’ne taşımıştır. 9 ayrı ülkenin 
milletvekilleri raporlar hazırlamış ve bunları 
‘‘Başkanlık Divanı’’na sunmuştur. Yunanistan, 
AB ile tam anlamıyla bir entegrasyon sağla-
dıktan sonra 1991’den itibaren ayrımcı uygu-
lamalarından vazgeçmeye başlamış, azınlığa 
yönelik olarak, yasalar önünde eşitlik ve eşit 
yurttaşlık haklarından yararlanmalarını sağla-
yan bir politika izlemeye başlamıştır (Trian-
dafyllidou ve Anagnostou, T.Y: 1-12). Yuna-
nistan, her ne kadar azınlığa yönelik olumsuz 
tutumundan vazgeçmiş olsa da tam anlamıyla 
bir iyileşmeden söz etmek mümkün değildir. 
Bunu, ABD heyetinin hazırladığı rapor da 
göstermektedir. 

ABD, bölgede incelemeler yapmak üzere bir 
heyet göndermiştir. (Baysal, 2013: 48). He-
yet, 2001’de Yunanistan hakkında hazırladığı, 
İnsan Hakları Raporu’nda Yunanistan’ın BT 
Türklerine karşı tavrını eleştiren ifadelere yer 
vermiştir. Rapora göre, BT’da ‘‘hem İslami 
hem de laik okullar’’ mevcuttur. Azınlık okul-
larında eğitimin niteliği Yunan okullarına göre 
yetersizdir. Atina’da yaşayan Müslüman nüfus 
20 bindi. Burada Müslümanlar’a ait bir cami 
ve din görevlisi yoktu.  Bu sebepten dolayı 
cenazeler bile BT’ya gönderilmekteydi (Gök-
çen, T.Y. 49-65). 

BT’da, sınıra yakın yerlerde bir başka sorun, 
inşaat ya da onarım için ruhsat gerekliliğidir. 
Ruhsat alabilmek güçtür ve engellemelerle 
karşılaşılmaktadır. Bu tür engellemeler okul-

lar için de söz konusudur. Okulların büyütül-
mesi ya da tadilatı konularında sıkıntı yaşan-
maktadır. İzin çıksa bile, okulların açıldığı dö-
nemlere denk getirilmekte, okullar zamanında 
açılamamaktadır. Bu durum eğitim süresinin 
azalmasına ve eğitimin niteliğinin düşmesine 
neden olmaktadır (Hatipoğlu, 2005: 1-54). 
Okutulan derslerin sayısının yanı sıra ders sa-
atleri de düşürülmüştür. Derslerin hangi dilde 
okutalacağı meselesi de bir karışıklık oluştur-
maktadır. Türkçe okutulması gereken dersler 
Yunanca okutulmaktadır. Bu durum da azın-
lığın tepkisine yol açmaktadır. Bunun gideril-
mesi için yeni bir düzenleme yapılması, azın-
lıktan uzman kişilerin, görevlilerin fikir ve 
onaylarının alınması çözüm sağlanması için 
elzemdir (Mazlumder Dış İlişkiler Komitesi, 
2012: 24).

ANAOKULLARINDAN ÜNİVERSİTEYE 
EĞİTİM SORUNLARI 

AB üyesi bir ülkede AB’nin değerleri, demok-
rasi, azınlık ve insan hakları gözardı edilmek-
tedir. Azınlığın çok taraflı ve çift taraflı antlaş-
malarla belirlenmiş hakları kısıtlanmaktadır. 
Çift dilli eğitimde -Türkçe ve Yunanca- ‘‘kreş, 
anaokulu, ilköğretim ve lise’’ açılmasına mü-
saade edilmemektedir. Azınlıkların anadilde 
eğitimi sistemli ve kasıtlı bir şekilde engellen-
mektedir (Cin, 2009: 147-179). Yunanistan’da 
eğitim, çok sayıda yasa ve bakanlık kararla-
rıyla uygulamaya konmuştur. Eğitimi ilgi-
lendiren bütün konular, ‘‘Yunanistan, Eğitim, 
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Araştırma ve Din İşleri Bakanlığı’’na bağlı-
dır. Yerel yönetimler de eğitimle ilgilidir ve 
destek vermektedir, Okullar: ‘‘(1), yıl ilkokul, 
(6), yıl ortaokul,  (3), yıl lise ve üniversiteden 
oluşmaktadır.’’ Ülke genelinde mecburi eği-
tim 10 senedir. ‘‘1+6+3’’ 2007’de ana okulu 
da mecburi eğitimin bir parçası haline getiril-
miştir. Okulların denetimini Bakanlığa bağlı 
çalışan, müfettişlik şubeleri ve bölge bürola-
rı sağlamaktadır. Yunansitan’da özel okullar 
ana okullarından liseye kadar mevcuttur. Bu 
okulların dışında, eğitim ücretsiz sağlanmak-
tadır. Üniversiteler özerk yapılıdır ve şahıslar 
tarafından özel üniversiteler kurulması ya-
saktır (Hüseyinoğlu, 2016 : 129).  

Anaokullarında Durum

Anaokulları, eskiden de mevcuttu. Ancak 
mecburi temel eğitimin bir parçası olması, 
2000’li yılların ikinci yarısından itibaren ol-
muştur. Okul öncesi eğitimle birlikte, mec-
buri eğitim süresi on yıla çıkartılmıştır. İl-
kokula gidebilmenin kriteri ana okuluna git-
miş olmaktır (Hüseyinoğlu, 2014: 239-256). 
Anaokuluna gitme zorunluluğu uygulaması 
2007-2008 döneminde başaltılmıştır. Fakat 
BT’da bir azınlık ana okulu mevcut değildir. 
(Mazlumder Dış İlişkiler Komitesi, 2012: 
24).  Bölgede, anaokullarında iki dilli eğitim 
sağlayan okul bulunmadığından Türk aileler, 
çocuklarını anaokuluna göndermek istedikle-
ri zaman, Yunanlı çocukların gittiği okullara 
göndermek durumundadır. Türklerin daha sık 

nüfuslandıkları yerlerde, sadece Türk çocuk-
larının gittiği anaokulları vardır. Lakin bunlar, 
anadilde eğitim vermemektedir. Öğretmenler, 
Türkçe bilmemektedir. Bütün ders materyal-
leri Yunanca’dır. Dil eğitiminin en nazik dö-
nemlerinde, çocuklar anadillerinden mahrum 
kalmaktadırlar. (Kelağa T.Y. 977-991).

İlk Okullarda Durum

İlkokullar eğitimin temelini oluşturur. 
1930’larda sayıları üç yüz civarındaydı. Gü-
nümüzde, bu sayı 170’lere gerilemiştir. Azın-
lık ilköğretim okullarının çoğu, iki derslikli-
dir. 2012-2013 döneminde faal olan 174 okul 
mevcuttu. Buralarda, 6 bin yüz öğrenci eğitim 
almaktaydı. (Hüseyinoğlu, 2014: 239-256). 
Aynı zamanda, 4 derslikli 8 okul, iki derslikli 
okula dönüştürülmüştür. 20 Türk okulunun 
daha kapatılması gündemdedir (Hüseyinoğlu, 
27 Şubat 2013: Batı Trakya Postası). 

Halen öğrenciler, birleştirilmiş sınıflarda 
okutulmaktadır. Okulların fiziki altyapıları 
yetersizdir. Eğitimde, gerekli olan materyal-
lerin eksiklikliği söz konusudur. Ders kitap-
ları, 2000’lerden itibaren Türkiye’den gön-
derilmektedir. Bu okullarda, Türkçe’nin yanı 
sıra Yunanca eğitim verilmektedir. Öğretmen 
sayısı ihtiyaca cevap vermemektedir. Azınlık 
çocukları, çoğu zaman her iki dili de tam ma-
nasıyla konuşamamakta ve yazamamaktadır. 
Aileler, çocuklarını son dönemlerde okulların 
kapatılması ve eğitimin niteliğinin düşük ol-
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ması sebebiyle, Yunan okullarına gönderme-
ye başlamıştır (Hüseyinoğlu, 2014: 239-256).

1997’den itibaren, “Müslüman Çocuklarının 
Eğitimi” konusunda Atina Üniversitesi işbir-
liği ve AB’nin, mali desteğiyle bir ‘‘eğitim 
programı’’ sürdürülmektedir. Çift dilli eğitim 
verilmektedir. Programın amacı, Yunanca’nın 
daha etkin öğretilmesi, Türkçe’nin ise daha iyi 
seviyeye taşınmasıdır. Azınlığa ait ilkokullar-
da eğitimin niteliğinin düşük olması sebebiy-
le, çocukların Yunan ilkokullarına gönderil-
meleri, Türkçe’yi öğrenmelerini menfi yönde 
etkileyecektir. Öğrenciler, kendi anadillerini 
doğru düzgün öğrenmeden, Yunanca eğitim-
öğretim veren devlet okullarına gittiklerinde, 
Türkçe yazmaları gelecekte olanaksız hale 
gelecektir.  Anadiline hakim olamayan bir 
öğrencinin, ikinci dili olan Yunanca’yı da ba-
şarılı şekilde öğrenmesi nümkün olmayacak-
tır. Zira, daha önce iki dilli eğitim sağlayan 
okullarda bu durum tecrübe edilmiştir (Kela-
ğa, T.Y. 977-991).

Orta Okul ve Liselerde Durum

Türkler, BT’daki nüfusun yarısını oluştur-
maktadır. Bölgede, yalnızca iki tane azınlık 
ortaokulu ve lisesi mevcuttur (Cin, 2009:179). 
Buna karşılık, mütekabiliyet esasına göre, İs-
tanbul’daki Rum liselerine bakıldığında sayı-
ları 6 tanedir. Rumların nüfusu 2000-2500 ci-
varındadır. İstanbul Rumları geniş olanaklara 
sahiptir. BT’da Celal Bayar Lisesi 1952 tari-

hinde açılmıştır. 1960’tan sonra adı Gümül-
cine Lisesi olarak değiştirilmiş, kısa zaman 
sonra, yeniden bir isim değişikliğine gidilmiş 
adı, ‘‘Müslüman Ortaokulu ve Lisesi’’ yapıl-
mıştır. BT’da, diğer bir ortaokul ve lise ise İs-
keçe Muzaffer Salih Ortaokulu ve Lisesi’dir. 
1965’te açılmıştır (Eren, 1997: 146). Okul bi-
nasının, yenilenmeye ihtiyacı vardır. BT’da, 
ortaokul ve liselerde öğretmen açığı vardır. 
Kitap ve çeşitli ders materyallerine gereksi-
nim duyulmaktadır (Baysal, 2013: 56, 57). 
1984-1985’ten bu yana çıkartılmış olan 1351 
sayılı yasaya göre bir üst sınıfa geçebilmek 
için sınavlar 3 kişiden oluşan kurul tarafın-
dan yapılmaktadır. Bu üç kişinin ikisi Rum, 
birisi Türk’tür. Türk öğretmen talep edilse de 
çocuklar sınıfta bırakılabilmekte ve öğrenci 
mağdur edilmektedir. Türkçe olan dersler bile 
Yunanca yapılmaktadır. Bu durum, Gümülci-
ne ve İskeçe’deki liselerde, öğrenci sayısı-
nın azalmasına neden olmuştur (Eren, 1997: 
147).

Medreseler de BT’da önemli bir eğitim ku-
rumudur. Ortaokul ve lise düzeyinde çift dil-
li eğitim 1950’lerde başlamıştır. Gümülcine 
kentinde ‘‘Medresei Hayriye’’ ve İskeçe’de 
Şahin Medresesi olmak üzere iki medrese 
mevcuttur. Gümülcine’de 1949 yılında ku-
rulan Medresei Hayriye, özel bir öneme sa-
hiptir. Burada, Arapça, Türkçe ve Yunanca 
eğitim verilmekteydi. Bu okulun 1999 yılına 
dek hangi statüde eğitim verdiği konusunda 
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tam bir netlik sağlanamamıştır. Azınlığın ta-
lepleri, okulun Yunanistan’daki diğer dini 
eğitim kurumlarına benzer yönde ortaokul 
ve lise düzeyinde olması yönündeydi. Yu-
nanlı otoriteler ilkokula eşdeğer olduğunu 
vurgulamaktaydılar. 1999’da okulun statüsü 
ortaokul ve lise düzeyinde tanımlanmıştır. 5 
yıllık eğitim 6 yıla çıkartılmıştır.  Bu okullar, 
din görevlisi, yetiştirme maksadıyla kurul-
muş ve süreç içinde bu özelliğini yitirmişler-
dir. Okulda, Türkçe okutulan derslerin sayısı 
azalırken, Yunanca derslerin sayısı artmıştır. 
Şahin Medresesi esasen 1926’da kurulmuş-
tur.  1954 senesine kadar malum sebeplerle 
kapatılmıştır. Tıpkı Gümülcine’deki medrese 
gibi 1999’da statüsü lise düzeyinde tanımlan-
mıştır (Hüseyinoğlu, 2015: 155-160).

Üniversitelerde Durum

Yunanistan’da, okul öncesi eğitime benzer 
bir uygulama, yükseköğretimde de söz konu-
sudur.  Üniversitede, çift dilli eğitim yapılma-
maktadır. BT’da, 1920’li yıllardan 1990’lara 
dek yükseköğrenime devam etmek isteyenler 
çoğunlukla, Türkiye’de eğitim almıştır. Bu 
öğrencilerin bir kısmı okullarını bitirdik-
ten sonra BT’ya dönmüş, önemli bir kısmı 
da çeşitli sebeplerle Türkiye’de kalmıştır. 
1980’lerde bu öğrenciler denklik konusu ve iş 
izinleriyle alakalı, problemlerle karşılaşmış-
tır.  (Hüseyinoğlu, 2013: 199-229). Kısaca, 
DİKAÇA diye adlandırılan ‘‘Üniversitelera-
rası Yabancı Öğretim Diplomalarını Tanıma 

Merkezi’’nce üniversite eğitimini Türkiye’de 
almış olanların BT’ya dönüp çalışmak iste-
diklerinde gerekçe belirtmeden diplomaların-
da denklik sorunu ortaya atılmış, çalışmaları-
na izin verilmemiştir. 1986’da genç bilim in-
sanları hem Türkçe hem de Yunanca bildiriler 
dağıtarak bu uygulamaya tepki göstermişler-
dir. Sınava alınan üniversite mezunlarından 
hiçbiri denklik belgesine sahip olamamıştır. 
1987’de Gümülcine’de genç mezunlar ailele-
riyle birlikte bir protesto eylemi başlatmış, ve 
seslerini duyurmaya çalışmışlardır. 1988’de 
Gümülcine’de 20 gün süren bir açlık grevi 
yapılmış, direnişler neticede pozif sonuçlana-
cak süreci başlatmıştır (Baltalı, 2006: 5). 

Mevcut sorunlar, ‘‘beyin göçünü’’ hızlandır-
mıştır. Yıllarca azınlık öğrencilerinin Türk 
üniversitelerini tercih etme eğilimleri 1995 
yılı itibariyle Yunanistan yasalarında yapılan 
düzenlemelerle değişmiştir (Hüseyinoğlu, 
2013: 199-229). BT yerelinde, kayıtlı azın-
lığa mensup öğrencilere 0.5%’lik kontenjan 
tanınmıştır.  Bu öğrencilere Yunanlı öğrenci-
lerle birlikte aynı üniversite sınavlarına gir-
me olanağı sağlanmış, ancak bu durum kendi 
aralarında, rekabete yol açmıştır. Bu öğrenci-
lerin Yunan üniversitelerine devam edebilme-
lerini sağlayan kontenjan uygulamasına aile-
ler, ilk önceleri kuşkuyla yaklaşmışlardır. Son 
dönemlerde ise uygulama desteklenmektedir.  

Günden güne, Yunan üniversitelerine devam 
eden öğrenci sayısında artış yaşanmıştır. 
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1997- 2010 döneminde bu üniversitelere kay-
dolmuş öğrencilerin sayısı 4500 civarındadır.  
Yunan üniversitelerine yerleşen öğrenciler, 
buralarda çeşitli sorunlarla karşılabilmekte 
ve dışlanabilmektedirler. Tam bir resmi veri 
mevcut olmasa da okullarını yarım bırakan 
öğrenci sayısı hiç de az değildir. Diğer yandan 
Yunan üniversitelerini bitiren ve Türkiye’den 
mezun olan öğrenciler de BT’ya dönüp ge-
reken izinleri sağladıktan sonra mesleklerini 
yapmaya başlamışlardır. Avukat, mühendis, 
doktor gibi meslekleri sürdürenlerin sayıla-
rında artış gözlemlenmektedir. Sayıca az da 
olsalar Yunan üniversitelerinde yüksek lisans 
ve doktora yapan öğrenciler bulunmaktadır.  
(Hüseyinoğlu, 2014: 239-256).

Görülüyor ki okul öncesi eğitimden üniver-
siteye kadar BT’daki okullarda, çeşitli sıkın-
tılar yaşanmaktadır. Özellikle vurgulanması 
gereken, okulların özerkliği konusundaki ih-
lallerdir. Yunanistan, uluslararası antlaşmala-
rı ihlal ederek, eğitimi kendi kontrolü altında 
bulundurmaktadır. AB üyesi Yunanistan’ın 
azınlığın kendi dillerinde eğitim alma hak-
kına getirdiği sınırlamalar, niteliksiz eğitim, 
hep sistemli bir politikanın sonucudur. Yuna-
nistan, AB’nin temel değerleri olan demokra-
si, insan ve azınlık hakları, hukukun üstünlü-
ğü gibi değerlerini göz önünde bulundurarak, 
vatandaşı olan Türk azınlığa karşı izlediği 
tutumunu, bu değerlere yakışan biçimde iyi-
leştirmelidir.

SONUÇ

Azınlıklar halen günümüzde tüm dünyada 
politika aracı olarak görülmektedir. Bu du-
rum, ülkeler arasındaki ilişkileri negatif ya da 
pozitif yönde etkileyebilmektedir. Azınlıklar 
meselesi sınırlar ötesine taşmış ve uluslarara-
sı bir nitelik kazanmıştır. Nihayetinde azınlık 
hakları ihlalleri insan hakları konusuna dahil 
olduğundan devletlerarası müdahalelere se-
bep gösterilebilmektedir. Azınlıklar, Türk-
Yunan ilişkilerinde de önemli bir yer tutmuş-
tur. İkili ilişkilerin gergin olduğu dönemlerde 
Batı Trakya’da, azınlıklar üzerinde baskılar 
artmış, yumuşama sürecine girildiğinde azal-
mıştır. AB üyeliğinden sonra Yunanistan’da 
önceki yıllara göre, Batı Trakya Türkleri’nin 
durumu kısmen iyileşmiş olsa da eğitim ve 
kimlik sorunları başta olmak üzere pek çok 
konuda sıkıntılar sürmektedir. Yunanistan’ın 
uzun yıllar izlediği politikalarda çok fazla bir 
değişiklik olmamıştır.  

1923’ten itibaren Batı Trakya’da çift dilli 
azınlık eğitimine geçilmiştir. O günden bu 
güne dek, Yunanistan çeşitli şekillerde ge-
rek doğrudan gerekse dolaylı olarak eğitime 
müdahale etmiştir. Kıbrıs sorunu nedeniyle 
gerginleşen Türk- Yunan ilişkilerinin olum-
suz sonuçları BT’daki Türk azınlığını menfi 
yönde etkilemiştir. 1950’li yıllarda müda-
haleler artmış, çıkartılan pek çok kanun ve 
kararnamelerle ulusal ve uluslararası hukuk 
ihlalleri yapılarak, azınlığa antlaşmalarla 
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verilen haklar önemli ölçüde kısıtlanmıştır. 
Eğitimin özerkliği azınlığın elinden alınarak, 
Yunanistan’ın kontrolü ve denetimine geç-
miştir. Çift dilli eğitim veren azınlık okulla-
rında eğitimin kalitesi düşmüştür. Öğrenciler, 
Türkçe’ye de Yunanca’ya da hakim değildir. 
Son yıllarda  eğitime devam eden öğrenci sa-
yılarında artış olsa da sıkıntılar sürmektedir. 

Azınlık okullarının tümünde, altyapı eksik-
likleri, okul materyallerinin ihtiyacı karşıla-
yamaması ve öğretmen açığı söz konusudur. 
Yeni okulların açılmasına izin verilmemek-
tedir. Mevcut olanların tadilatı için gerekli 
izni almak hiç de kolay değildir. Yükseköğ-
renimde de anaokullarında olduğu gibi, çift 
dilli eğitim veren bir okul bulunmamaktadır.  
Eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler ya 
yurt dışındaki okullara ya da Yunanca eğitim 
veren üniversitelere devam etmek durumun-
dadırlar. Gittikleri Yunan üniversitelerinde, 
öğrenciler dışlanabilmektedir. Bu durum pek 
çok öğrencinin okullarını yarım bırakmasına 
neden olmuştur. Daha nitelikli bir eğitim için 
Yunan okullarına gönderilmek durumunda 
bırakılan azınlık öğrencilerin, kendi kültürel 
değerlerinden uzaklaştırılmadan, Yunan top-
lumu içinde asimile edilmeden bütünleşebil-
mesi mevcut durum içinde hiç de kolay gö-
rünmemektedir. 

Halen etnik kimliğin inkarı, dini özgürlükler 
ve daha pek çok konuda kişilerin mağduri-
yetleri söz konusudur. Böyle olduğu sürece 

sorunlar da devam edecektir. Problemleri 
ortadan kaldırmak için Yunanistan’ın bir AB 
üyesi ülke olarak, AB’nin demokrasi, azınlık 
ve insan hakları konusundaki temel değerle-
rine yakışan biçimde hareket etmesi, azınlığa 
antlaşmalarla verilen haklarını iade etmesi, 
olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. Yuna-
nistan, Türk azınlığı ötekileştirmeden, prag-
matik ve kararlı bir yaklaşımla sorunları ele 
almalı ve sağlıklı bir diyolog yoluyla sorun-
ları çözmelidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Western Thrace is the name of the region that lies in the north-east part of today’s Greece. It 
is located between the Karasu and Meriç rivers and occupies a land of 8578 km2. It consists 
of three main centers known as Rodop, İskeçe and Meriç. Gümülcine is the center of Rodop, 
İskeçe’s center is also named İskeçe and Dedeağaç is the center of Meriç. The population in 
Greece is over 11 million. Though there is no precise data about the population of the Muslim 
Turks living in the Western Thrace, the officials suggest it to be around 140,000 and 145,000. 
The Western Thrace is the least developed part of nowadays Greece.Western Thrace entered the 
Ottoman administration in the 14th century and remained in Ottoman rule for over five hundred 
years. In 1360 Gümülcine and Iskeçe were conquered by Evranos Gazi. In 1361, Lala Şahin 
Pasha added Dedeağaç and Sahin Town of İskeçe to Ottoman lands. When the Balkan Wars 
broke out, all the peoples of the region were drawn into a chaos. 31.08.1913 has been a speci-
al preliminary date for all the Turks living in the area. “Garbi Thrace Government” (Western 
Thrace Turkish Republic) was established which is important as it carries the name of “Turkish 
Republic” for the first time in Turkish and world history. However it had survived for only two 
months and came to an end in 1913. Afterwards, the region was first exposed to the Bulgarian 
occupation in 1913 and then got under the control of the Greeks in 1919. At the end of the First 
World War, empires were destroyed and nation states emerged. The redrawn borders have ca-
used millions of people to abandon their homelands and many others like the Western Thrace 
Turks were forced to carry on living in the lands where they were living for centuries under the 
authority of different regimes. With the Greek-Turkish population exchange agreement signed 
in 30.01.1923 the status of the Western Thrace Turks were not determined, however with the 
Treaty of Lausanne signed in 24.07.1923 Western Thrace Turks have been accepted as the only 
official minority in Greece. Greece keeps the education of minority under its own control by 
the laws and decrees. When compared with Greek schools, minority schools lack qualified 
education. For years, a systematic policy has been followed for assimilation. Even though bi-
lingual education was passed in 1923, the students are not dominant in their mother tongue nor 
in Greek. As a result of the lack of teachers, the physical infrastructures of schools and the inac-
cessibility of new schools, families are forced to send their children to Greek schools with more 
qualified education. As a result, students are faced with the danger of being distanced from their 
native language and culture. The education and culture issues faced by the Turks living in the 
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Western Thrace who are accepted as the only official minority in Greece with the Treaty of Lau-
sanne, constitutes the subject of this study in the process from the Treaty of Lausanne up to date. 
Objective: To examine the functioning of education in Western Thrace during the period from 
1923 to the present day, to put forward the ongoing problems with their reasons and results and 
to draw attention to the importance of the issue in order to take steps in the solution path. Educa-
tion is an indispensable necessity and a fundamental human right and the study is important for 
this reason. To develop an understanding how the minority education is carried out covering all 
the steps from the pre-school to the university, the problems encountered in education together 
with the causes and consequences, the legal basis of minority rights and the violations of rights, 
so that further steps can be taken to the solution of the aforementioned problems. Scope: The 
study is carried out to cover the topics of the conceptual framework of the minority and the de-
finition of minority, the conceptual framework of education and education, the agreements, the 
interchange and the eternal issues that grant rights to the Turkish minority in Greece in terms of 
internal laws of Greece  and international laws, the minority educational problem of the Wes-
tern Thrace Turks, 1923-1950 period, 1950-1955 period, 1955-1980 period, 1981-2017 period, 
kindergarten to university education problems, kindergarten situation, primary school situation, 
secondary school and high school situation. Method: The study was assessed qualitatively and 
supported with quantitative data. It is structured according to realism and liberalism. Greece’s 
approach to minorities has been dealt with from a realistic point of view and as minority and 
human rights violations are also the subjects a liberal approach has also been used. According 
to realism, the nation state is the principle of the indivisibility and the integrity of the nation 
which is at the head of its fundamental values. Findings and Conclusion: Greece with laws 
and decrees systematically restricted the education of minorities in the course of the 1950s, and 
took them under their own control. In terms of law, the rights of the minorities’ education are 
based on bilateral and multilateral treaties. Education of the minority is in a special status and 
autonomous structure. However, minority schools in Greece have lost these qualities to a great 
extent nowadays. The Greek administration is almost unilaterally deciding in the education of 
the minority today. This has led to the decline of the quality of education for the Turkish mi-
nority in Greece. Greek administrators will receive more healthy results when they do not act 
unilaterally in matters involving minority, make decisions together without alienating them, and 
do the related regulations in that direction. As long as the present situation persists, it does not 
seem easy for the Turkish minority to integrate with Greek society without being subjected to 
assimilation in Greece.



DERGİ HAKKINDA

UHEYAD Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi; 2014 yılı itiba-
riyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan 
yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda DÖRT sayı 
çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK aylarında sistem 
üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen 
bir dergidir. Dergimizde İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Uluslararası 
İlişkiler, İşletme, Finans, Yönetim Organizasyon, Ekonometri, İstatistik ve Ekonomi ala-
nında her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü  Doç. Dr. Giray Say-
nur DERMAN olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini ger-
çekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki yönetim kurulundaki en üst unvana 
sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen 
her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayın-
lanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden 
fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda 
yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimiz-
de yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. 
Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu 
durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu 
sisteme dâhil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacıla-
rının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel çalış-
malar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında yayın 
yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu 
derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü 
karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şart-
ta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem 
onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gön-
derilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek 
zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen 
bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiri-



lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönde-
rilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dâhil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumlu-
dur. Her bir yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır. 
Bu kurallara uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi 
olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan 
çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı 
belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde de-
ğerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. 
İlk sırada etik kurallar çerçevesinde tezin “yayının” asıl sahibi konumundaki kişi ilk sırada yer 
almalıdır. Danışman ve diğer yazarlar tezin sahibinin önünde yer alamaz. Bu tip çalışmalarda 
tez danışmanı dışında farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı 
kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir ya-
yın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel 
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal 



bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi 
yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. 
İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını gide-
rebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır. 
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to be published as of the year 2014.  Our journal gives place to the publications having the 
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YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-
rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.



8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-



lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-



luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 
gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.



23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2 Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3 Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8 Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

9 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13 Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bil-
diri olarak sunulmuştur.

•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.



•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Geniş-
letilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime 
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlan-
malıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition 
and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere 
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması 



durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş 
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu 
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli 
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)



 

KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1 The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2 If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3 The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

4 Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5 None of the authors can assert legal rights on the journal.

6 The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7 The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8 Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 



must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9 None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10 The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11 The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12 If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13 If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14 The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.



16 The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17 The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1 Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2 Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3 Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4 Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.

5 What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

6 Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be 
provided with the necessary information about the process and procedure.

7 How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at most 
according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

8 Is any information concerning “the author and authors” confidential?



In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9 Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the 
referees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10 Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11 Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

12 What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13 Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14 If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?



The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15 Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16 Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.
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