
III. INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCH OCTOBER 02-04, 

2020 / ANKARA 
THE BOOK OF FULL TEXTS

(SOCIAL SCIENCES)



III. INTERNATIONAL ANKARA
CONFERENCE OF SCIENTIFIC RESEARCH 

02-04 OCTOBER 2020 / ANKARA
THE BOOK OF FULL TEXTS

(SOCIAL SCIENCES) 

EDITOR 
 Dr. Fulya KÖKSOY 

All rights of this book belong to ISPEC. Without permission can’t be duplicate or copied. 
Authors are responsible both ethically and juridically 

ISPEC Publications – 2020 © 
Issued: 17.10.2020 

Bu Kitabın Tüm Hakları ISPEC Yayınevi’ne aittir.  
Yazarlar etik ve hukuki olarak eserlerden sorumludurlar. 

ISPEC Yayınevi – 2020 © 
Yayın Tarihi: 17.10.2020 

ISBN NUMARASI 19 EKİM TARİHİNDE EKLENECEKTİR

www.ankarakongresi.org 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-III 
October 2-4, 2020 www.ankarakongresi.org 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

CONGRESS ID 

CONGRESS TITLE 
ANKARA 

III International Conference of Scientific Research 

DATE and PLACE 
02-04 October 2020 / Ankara, TURKEY

ORGANIZATION 
EUROSIA JOURNAL 

ORGANIZING COMMITTEE 
Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK 

Co-Head Of Scientific Committee 
Assoc. Prof. Dr. Sehrana KASIMİ 

Head Of Conference 
Samiksha Jain  

Member Of Board  
Elvan CAFEROV 

Member Of Organizing Committee 

NUMBER  of ACCEPTED PAPERS-127
NUMBER of REJECTED  PAPERS-34

PARTICIPANTS COUNTRY 
Turkey, Saudi Arabia, Azerbaıjan



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-III 
October 2-4, 2020 www.ankarakongresi.org 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

SCIENTIFIC COMMITTEE 

 Dr. Emine KOCA, Hacı Bayram Veli University 

 Dr. Fatma KOÇ, Hacı Bayram Veli University 

 Dr. Mustafa UNAL, Erciyes University  

 Dr. Necati DEMIR, Gazi University  

 Dr. Nadezhda Khan, E.A. Buketov  Karaganda State  University 

 Dr. Roopali Sharma, Amity University Uttar Pradesh Noida 

 Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN, Ankara University 

 Dr. Çağla GUR, International Cyprus University 

 Dr. Feruza MUSAEVA, Uzbekistan Language Institute 

 Dr. Ferit SONMEZ, Abant Izzet Baysal University 

 Dr. Fidan QASIMOVA, Azerbaijan National Academy of Sciences 

 Dr. Gülcan DEMİROGLU TOPCU, Ege University  

 Dr. Halil AKMESE, Necmettin Erbakan University 

 Dr. İhsan Seyit ERTEM, Gazi University 

 Dr. Mehmet Fırat BARAN, Siirt University  

 Dr. SHRAWANI SHAGUN, Mody University 

 Dr. Mustafa GULEC, Ankara University 

 Dr. Umran TURKYILMAZ, Gazi University 

 Dr. Yusuf GENÇ, Sakarya University 

 Dr. Pratibha, Kishanlal Public College  

 Dr. Didem DEMİRALP, Hacı Bayram Veli University 

 Dr. Hatice Gül ÖNDER, Ankara Hacı Bayram Veli University   

 Dr. Leyla ÇİMEN, Gaziantep Islamic Science and Technology University 

 Dr. Malik YILMAZ, Ataturk University 

 Dr. ABHISHEK GUPTA, Chaudhary Charan Singh University 

 Dr. Şaban KARAGİGLİOĞLU, Sinop University 

 Dr. Şerife YILDIZ, Selcuk University 

 Dr. Şeyda Ferah ASLAN, Çanakkale Onsekiz Mart University 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-III 
October 2-4, 2020 www.ankarakongresi.org 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

 Dr. Tenzile RUSTEMHANLI, Azerbaijan National Academy of Sciences 

 Dr. Zeynullina AYMAN, S. Toraygirov Pavlodar State  University  

 Hacı Bekir ÖZERKAN, Gazi University 

 Dr. Fulya KİNCAL, Kırklareli Üniversitesi 

 Dr. Semra KOCATAŞ, Cumhuriyet Üniversitesi 

 Dr. EMİNE GUL CANSU-ERGUN, Baskent University 

 Dr. ESRA EYLEM KARATAŞ, Yildiz Technical University  

 Dr. Tamanna SAXENA, Amity University Uttar Pradesh Noida 

 Dr. Ceylan GÜNDEĞER, Aksaray Üniversitesi 

 Dr. Mehmet KARAKILCIK, University of Cukurova 

 Dr. Özcan EKİCİ, Dicle Üniversitesi 

 Dr. Recep AKKAYA, Cumhuriyet Üniversitesi 

 Dr. Murat EYVAZ, Gebze Teknik Üniversitesi   

 Dr. Yalçın KAYALI, Ankara Üniversitesi 

 Dr. Polat YÜCEKAYA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 Dr. Ferit Gürbüz, Hakkari Üniversitesi  

 Dr. Celal ASLAN, Van Yuzuncu Yil University  

 Dr. Dilek Şura ÖZDEN DİNÇ, Yüksek İhtisas Üniversitesi 

 Dr. Güller ŞAHİN, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

 DR. KEREM ASMAZ, Yıldız Teknik Üniversitesi 

 Dr. Mustafa Hicabi BÖLÜKDEMİR, Gazi University  

 Dr. Jale COŞKUN, İstanbul Aydın Üniversitesi  

 Dr. Mehmet YARDIMCI, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi       



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-III 
October 2-4, 2020 www.ankarakongresi.org 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

CONGRESS PROGRAM 
Online (with Video Conference) Presentation 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting 

ID or Personal Link Name” and solidify the session. 
The Zoom application is free and no need to create an account. 

The Zoom application can be used without registration. 
The application works on tablets, phones and PCs. 

The options in each session must be connected to the session 10 minutes from the presentation time. 
All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

Moderator - responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 
session. 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
Make sure your computer has a microphone and is working. 
You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

Join Zoom Meeting  
SESSION-1, SESSION-2, SESSION-3 
Meeting  ID: 820 0671 6316  
Password: 090283  

SESSION-4, SESSION-5  
Meeting  ID: 861 1103 8950 
Password: 776317  
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Meeting ID: 820 0671 6316 
Password: 090283 

02.10.2020 
Turkey’s Time: 10:00 – 12:00  

MODERATOR – 1. Dr. Fatih Sinan ESEN 
SESSION-1, HALL-1 

 Author  Presentation Title
Dr. Fatih Sinan ESEN 

- 
Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN 

KAMU ÇALIŞANLARININ PERFORMANSI NASIL 
ARTAR? PERFORMANSA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN 

BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 
Hatice FEREK 

- 
Doç. Dr. Gökhan AYAZLAR 

Y VE Z KUŞAĞI TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN 
ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK ALGILARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 
Yüksek Lisans Öğrencisi Itır HASIRCI 

- 
Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ 

İNOVATİF DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ VE ÖRGÜT 
KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖZ YETERLİLİK 
ALGISININ ARACILIK ETKİSİ: BİR KAMU İKTİSADİ 

TEŞEBBÜSÜ ÖRNEĞİ 
Doç. Dr. Hatice DOĞAN SÜDAŞ HİZMET İŞLETMELERİNDE MINDFULNESS 

YAKLAŞIMININ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
Öğr. Gör. Mehmet Fatih KANOĞLU 

- 
Öğr. Gör. Kübra SAĞLAM 

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE AKADEMİK ve 
İDARİ PERSONELİN ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
Öğr. Gör. Kübra SAĞLAM 

- 
Öğr. Gör. Mehmet Fatih KANOĞLU 

- 
Öğr. Gör. Mehmet Akif GÜLER 

- 
Dr. Şükran CEYHAN 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah IŞIK KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI DÖNEMİNDE 
AİLEDE KRİZE MÜDAHALE 

Öğr. Gör. Aysel ARSLAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKULA 
YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Gör. Sadiye KAYAARSLAN ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNDEN AYRILAN 
GENÇLERİN TOPLUMA KAZANDIRILMASI 
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Meeting ID: 820 0671 6316 
Password: 090283 

02.10.2020 
Turkey’s Time: 10:00 – 12:00  

MODERATOR – 1 Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZSARI 
SESSION-1, HALL-2 

 Author  Presentation Title
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZSARI 

- 
Derya KOCADAĞ 

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
VE HALKA SUNULAN UZAKTAN PSİKOLOJİK 

DESTEĞİN KATEGORİLENDİRİLMESİ 
Uzm. Dr. Dilek ENER RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN COVID-19 

Öğr. Gör. Dr. Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN 
SPOR ETKİNLİKLERİNE YÖNELİMİN DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 
Öğr. Nilgün Hatice GÜRLER 

- 
Vahit HÜYÜK 

DİJİTAL ÇAĞDA VE ÇOCUK DAVRANIŞLARI 
ANTAKYA ÖRNEĞİ 

Meeting ID: 820 0671 6316 
Password: 090283 

02.10.2020 
Turkey’s Time: 10:00 – 12:00  

MODERATOR – 1 Prof. Dr. Sevi ÖZ 
SESSION-1, HALL-3 

 Author  Presentation Title
Dr. Öğretim Üyesi Engin ZABUN 

- 
Prof. Dr. Özlem BEKTAŞ 

FRANSA AHLAK VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ 
PROGRAMINDA KAZANIMLARIN DEĞERLER 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Yrd. Doçent Doktor Hasibe ŞAHOĞLU 
AN ANALYSIS OF THE FAILURE OF THE UNITED 

NATIONS FORCES: UNFICYP FOR CYPRUS 
CONFLICT 

Dr. Öğretim Üyesi Sultan Deniz 
KÜÇÜKER 

ANTİK SOSYO-POLİTİK DÜZEN İÇİNDE 
YURTTAŞLIK VE TOPLUMLA İLGİLİ DİĞER 

TERİMLER 

Dr. Melda KESER 
FRITZ NEUMARK VE PHILIPP SCHWARTZ’IN 

ANILARINDA TÜRKİYE DEĞERLENDİRMELERİ 

Prof. Dr. Nurullah ULUTAŞ 
KIZIL VEBA ROMANINDA UYGARLIKTAN 

İLKELLİĞE DÖNÜŞ 

Dr. Öğr. Gör. Tülin URAL 
ADALET AĞAOĞLU’NUN BİR DÜĞÜN GECESİ 

ROMANINDA SINIF, KUŞAK, TARİH 

Tolga TELLAN 
KAVRAMSAL SANATIN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİNİ 

DEĞERLENDİRMEK 

Arş. Gör. Tuğçe ŞENSÖZ 
İBN HALDUN’UN UMRAN İLMİ IŞIĞINDA TARİHE 

BAKIŞ 

Prof. Dr. Sevi ÖZ 
ARKEOLOJİK SAHTEKÂRLIKLAR VE KİMYASAL 

ANALİZLERİ 
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Meeting ID: 820 0671 6316 

Password: 090283 
02.10.2020 

Turkey’s Time: 12:30 – 15:00  
MODERATOR – 1 Assist. Prof. PhD Keziban KARACAN 

SESSION-2, HALL-1 
 

 Author  Presentation Title 

Uzm. Dr. Nilgün EROĞLU 
BETA-TALASEMİLİ TÜRK ÇOCUKLARINDA BETA-

GLOBİN GEN MUTASYONLARI: TEK MERKEZLİ BİR 
ÇALIŞMANIN SONUÇLARI 

Arş. Gör. Dr. Fatma Dilek TURAN 

SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN OPERE 
EDİLEN YETİŞKİN HASTALARIN OPERASYON 
ANINDAKİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNE ETKİSİ: 

RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMALARIN 
SİSTEMATİK DERLEMESİ 

Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa 
DEDECAN 

- 
Dr. Öğr. Üyesi Nazan TORUN 

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Op. Dr. Emre TURGUT 
ON YILLIK ROUX-EN-Y GASTRİK BYPASS 

SONUÇLARIMIZ 
Arş. Gör. Gizem BAKİ 

- 
Dr. Öğr. Üyesi Aynur FEYZİOĞLU 

BİLİŞSEL ESNEKLİK, ENTERFERANSA DİRENÇ VE 
DUYGU DÜZENLEME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ŞAHİN UYSAL 
GEBELİKTE MATERNAL HİPOTROİDİNİN DOĞUM 

HAFTASI ÜZERİNE ETKİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 
Yüksek Lisans Öğrencisi Sema KAYA 

- 
Doç. Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU 

- 
Dr. Öğr.  Üyesi Gülay MANAV 

FETHİYE İLÇESİNDE 9-12 AYLIK BEBEĞİ OLAN 
ANNELERİN BESLENME SÜRECİNDEKİ 

TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

Ekrem AKBULUT 
SARS CoV-2 NSP1 PROTEİNİNİN C-TERMİNAL 

BÖLGESİNİN MODELLENMESİ 

Assist. Prof. PhD Keziban KARACAN 
BÖBREK NAKİL HASTALARINDA VENAE 

LUMBALIS’IN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Meeting ID: 820 0671 6316 
Password: 090283 

02.10.2020 
Turkey’s Time: 12:30 – 15:00  

MODERATOR – 1 Dr. Ögr. Gör. Necati ÜÇLER 
SESSION-2, HALL-2 

 
 Author  Presentation Title 

Uzman Hemşire Yasemin AKAY 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Melike ERTEM 

PSİKİYATRİ SERVİSİNE YATIRILAN HASTALARIN 
ÖFKE İFADELERİNİN BELİRLENMESİ 

Uzm. Dr. Ebru Yılmaz 
- 

Uzm. Dr. Kadriye Halli Akay 

KOLŞİSİN KULLANAN VE KRONİK HASTALIK 
ÖYKÜSÜ OLAN GUT HASTALARI İLE 

KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLAN 
HASTALAR ARASINDA KAROTİS İNTİMA-MEDİA 

KALINLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI 
Op. Dr. Gökhan AKKURT 

- 
Op. Dr. Mustafa ALİMOĞULLARI 

KSANTOGRANÜLOMATÖZ KOLESİSTİT: 72 
HASTANIN ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mert BEŞENEK 
PSİKİYATRİDE KLİNİK ARAŞTIRMALARIN 

YÜKSELEN YILDIZLARI: YÜKSEK RİSKLİ GRUPLAR 

Uzm. Dr. Belgin ORAL 
KENT YAŞAMINDA COVID-19 SÜRECİNDE 

YAŞLILIK 
Mehmet ERTEN BETA TALESEMİ TARAMALARINDA ELISA 

Dr Öğr. Gör. Necati ÜÇLER 
PERONEAL SİNİR DEKOPRESYONU: 10 HASTANIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Uzm.Dr.Nihan AK 
TOPLUMDA BİTKİSEL TEDAVİLERİN 

KULLANIMININ HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ 

Uzm. Dr. Gülhan SARIÇAM 
PALYATİF BAKIMDA KANSERLİ HASTALARDA 

BASINÇ ÜLSERİ ORANLARI  

Dr. Ögr. Üyesi Beril DİLBER 
OBEZ ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA VİTAMİN D 

DURUMU 
Uzm. Dr. Elif Umay ALTAŞ 

- 
Doç.Dr. Korhan Barış BAYRAM 

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA OSTEOPOROZ BİLGİ 
VE FARKINDALIK DÜZEYİ 
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Meeting ID: 820 0671 6316 
Password: 090283 

02.10.2020 
Turkey’s Time: 12:30 – 15:00  

MODERATOR – 1 Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KENDİRKIRAN 
SESSION-2, HALL-3 

 
 Author  Presentation Title 

Öğr. Gör. Abdulsamet EFDAL 
- 

Prof. Dr. Faruk YAMANER 

ELİT DÜZEYDEKİ GÜREŞ VE HALTER 
SPORCULARINDA EL KAVRAMA KUVVETİ İLE 
ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KENDİRKIRAN 

- 
Dr. Hemşire Deniz Kaya MERAL 

- 
Uzman Hemşire Azize Gözde ATAKOĞLU 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELER ile 
ÇOCUKLARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM 

Öğr. Gör. Emine Dilek ÖZYILMAZ 
BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ İLE İLAÇ TEDARİK 

ZİNCİRİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI 

Op. Dr. Yusuf Murat BAĞ 
LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE 

İNTRAOPERATİF KOMPLİKASYONLAR VE RİSK 
FAKTÖRLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Op. Dr. Akile ZENGİN 
LAPAROSKOPİK MİDE KANSER CERRAHİSİNDE 
İLERİ YAŞIN PLANLANMAMIŞ REOPERASYON 

RİSKİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

Asst. Prof. Eren ÖĞÜT 
ORBITA TİPLERİNİN OSIRIX MD YAZILIMI İLE 
ARAŞTIRILMASI VE CİNSİYETE GÖRE FARKI 

Doktor Öğretim Üyesi Kamer 
TOMAOĞLU 

MEDÜLLER TİROİT KANSERİ. PRİMER GENİŞ 
CERRAHİ REZEKSİYONUN SONUÇLAR ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Op. Dr. Hasan EROĞLU 
FETAL ANOMALİ NEDENİYLE YAPILAN GEBELİK 

TERMİNASYONLARININ ANALİZİ – TEK MERKEZLİ 
ÇALIŞMA 
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Meeting ID: 820 0671 6316 
Password: 090283 

02.10.2020 
Turkey’s Time: 15:30 – 17:30  

MODERATOR – Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞİMŞEK  
SESSION-3, HALL-1 

 
 Author  Presentation Title 

Arş. Gör. Murat ŞAHİN 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar EROĞLU 

GELENEKSEL KONUTLARIN ÖZGÜNLÜK 
BAĞLAMINDA İRDELENMESİ: MALATYA EVLERİ 

Öğr. Gör. Emel ADIYAMAN 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞİMŞEK 
- 

Dr. Öğr. Gör.Hatice ŞİMŞEK 

ENDÜSTRİYEL ROBOTLARDAN KAYNAK 
ROBOTUNUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

KAPSAMINDA FINE-KINNEY METODU İLE RİSK 
ANALİZİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fulya SINACI ÖZFINDIK 
BİYOFİLİK ŞEHİR YAKLAŞIMI AÇISINDAN KENT 

ÇEPERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Dr. Öğretim Üyesi Okan Murat DEDE 

- 
Dr. Öğretim Üyesi Lale GÜREMEN 

 

TÜRKİYE İMAR PRATİĞİ İÇİNDE MİMARİ ESTETİK 
KOMİSYONU KAVRAMI VE DÜNYA 

ÖRNEKLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Yüksek Lisans Öğrencisi Mert BURCU 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin POLAT 

TÜRKİYE’DEKİ TAŞINMAZ MÜLKİYETİNE İLİŞKİN 
ALINAN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 

(AİHM) KARARLARININ ANALİZİ 
Yüksek Lisans Öğrencisi Seval 

ELİKÜÇÜK 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin POLAT 

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ 
EDİNİMİNDEKİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Begüm DEMİROĞLU 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar EROĞLU 
- 

Doç. Dr. Fatih SEMERCİ 

KIRSAL YERLEŞİMİN MORFOLOJİK GELİŞİM 
SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ; 

YAĞMURBABA KÖYÜ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sedat YALÇINKAYA 
THIESSEN ÇOKGENLER YÖNTEMİ İLE POTANSİYEL 

KATI ATIK TOPLAMA NOKTALARI YERLERİNİN 
TAYİNİ 
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Meeting ID: 820 0671 6316 
Password: 090283 

02.10.2020 
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MODERATOR – Araş. Gör. Cüneyt KAYA  
SESSION-3, HALL-2 

 
 Author  Presentation Title 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YILDIZTEKİN 

MUĞLA İLİNDE DOĞAL OLARAK YAYILIŞ 
GÖSTEREN Crocus mathewii ve Crocus cancellatus subsp. 
lycius TÜRLERİNİN MİNERAL BESLENME DURUMU 

VE TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Prof. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL 
- 

Arş. Gör. Tansu USKUTOĞLU 

ADAÇAYI (SALVIA) TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN 
UÇUCU YAĞLARIN KİMYASAL KOMPOZİSYONU VE 

KLİNİK ÖNEMİ OLAN BAZI BAKTERİLERE KARŞI 
ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Dr. Cüneyt KAYA 
PETROLEUCISCUS CİNSİNİN GÜNCEL DAĞILIMI 

(PISCES: LEUCISCIDAE) 
Dr. Öğr. Üyesi Hülya DOĞAN 

- 
Prof. Dr. Cafer Sırrı SEVİMAY 

FARKLI EKİM YÖNTEMLERİ ALTINDAKİ YALANCI 
TÜYLÜ FİĞ VE ARPA KARIŞIM ORANLARININ 

VERİMİNE İLİŞKİN MALİYET ANALİZİ 
Academic Dr. Nurcan ÖZYURT 

KOÇAKOĞLU 
- 

Prof. Dr. Selami CANDAN 

THE FOREGUT AND MIDGUT HISTOANATOMY IN 
ADULT LEPTINOTARSA DECEMLINEATA (SAY) 

(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) 

Araş. Gör. Dr. Irmak POLAT 
- 

Öğr. Gör. Dr. Damla AMUTKAN MUTLU 

BOLUA TURKIYAE ÜNAL, 1999 (ORTHOPTERA, 
TETTIGONIIDAE)’DE GASTRİK ÇEKUMUNUN 

MORFOLOJİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ 
Yüksek Lisans Öğrencisi Tarık Sercan 

BALOĞLU 
GIDA DEĞER ZİNCİRİNİN İNCELENMESİ 
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02.10.2020 
Turkey’s Time: 15:30 – 17:30  

MODERATOR – Öğr. Grv. Miray EGE  
SESSION-3, HALL-3 

 
 Author  Presentation Title 

Araş. Gör. Dr.Ceren AŞTI 
- 

Prof. Dr. Hatice ÖGE 

FARELERDE VİSCERAL LARVA MİGRANS’A 
(TOXOCARA CANİS) ALBENDAZOL VE NİGELLA 

SATİVA’NIN BİR ARADA ETKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLER TÜRK KANATLI SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLER 
TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ AVCILIK SEKTÖRÜNE 

GENEL BİR BAKIŞ 
Vet. Hek. Doktora Öğrencisi Nil 

SİPAHİOĞLU 
- 

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE OLUMLU ETKİLİ 
BAZI NUTRİSYONELLER 

Vet. Hek. Doktora Öğrencisi Nil 
SİPAHİOĞLU 

- 
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ 

KÖPEK VE KEDİLERİN BESLENMESİNDE PELET 
YEMLER 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KALIN 
SIĞIR LAKTOPEROKSİDAZ SİSTEMİNE KARŞI BAZI 

BENZOKİNON VE NAFTOKİNON TÜREVLERİNİN 
İNHİBİSYON PARAMETRELERİ 

Eczacı Ömer TEKİN 
- 

Doç. Dr. Ömer KILIÇ 
- 

Öğr. Grv. Miray EGE 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan YILMAZ 

ACHILLEA PHRYGIA TÜRÜNÜN UÇUCU YAĞ 
KOMPOZİSYONU VE BAZI ACHILLEA L. 

TAKSONLARININ FİTOTERAPİK ÖZELLİKLERİ 

Eczacı Beyza Nur AKIŞ 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan YILMAZ 
- 

Doç. Dr. Ömer KILIÇ 
- 

Öğr. Grv. Miray EGE 

ORIGANUM ACUTIDENS BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞ 
KOMPOZİSYONU VE BAZI ORIGANUM L. 

TAKSONLARININ FİTOTERAPİK ÖZELLİKLERİ 

Eczacı Tuba KOCATEPE 
- 

Öğr. Grv. Miray EGE 
- 

Doç. Dr. Ömer KILIÇ 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan YILMAZ 

SALVIA POCULATA TÜRÜNÜN UÇUCU YAĞ 
KOMPOZİSYONU VE BAZI SALVIA 

TAKSONLARININ FİTOTERAPİK ÖZELLİKLERİ 
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MODERATOR – Araş. Gör. Hasan Ali GÜÇLÜ  
SESSION-4, HALL-1 

 
 Author  Presentation Title 

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL 
- 

Yüksek Lisans Öğrencisi Fahmı 
BABAYEV 

PANDEMİ SÜRECİNDE RUSYA FEDERASYONUNUN 
ENERJİ GÜNDEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Nurgün TOPALLI 
YARATICI ENDÜSTRİLER VE TÜRKİYE’NİN DIŞ 

TİCARET GELİŞİM 
Araştırma Görevlisi Hasan Ali GÜÇLÜ DEMANS VE HUKUK 

Dr. Öğretim Üyesi Enes KÖKEN 
KASTEN YARALAMA SUÇUNUN CANAVARCA 

HİSLE İŞLENMESİ 
Yüksek Lisans Öğrencisi Ceyda 

ÜSTÜNDAĞ 
- 

Yüksek Lisans Öğrencisi Dilan SAĞIR 

COVID-19 SONRASI DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ   

Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR 
YÖNETİM KURULLARINDA CİNSİYET 

ÇEŞİTLİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUKİ 
YAKLAŞIMLAR VE AB PERSPEKTİFİ 

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt MENGÜ                                                                                                         
SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OPERASYON 
YÖNETİMİ STRATEJİLERİ VE PAKET TUR 

MODELİNİN ANALİZİ 

Dr. Fırat BİÇİCİ 
RESTORANLARDA ZAMAN EKSEKNLİ KAPASİTE 

ÖLÇÜMÜ 
Uzm. Dr. Sedat SUSUZER 

- 
Uz. Dr.  İlkay KARABAY 

- 
Prof. Dr. Murat ERSÖZ 

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK HASTALARDA MÜZİK-
RİTİM TERAPİSİNİN GÜNLÜK YAŞAM 

AKTİVİTELERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE 
KONTROLLÜ ÇALIŞMA 
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MODERATOR – Dr. Öğr. Üyesi Mahmut SAMAR  
SESSION-4, HALL-2 

 
 Author  Presentation Title 

Yüksek Lisans Öğrencisi Şerife 
ALTIPARMAK 

- 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice BUDAK 

TÜRKİYE’DE 2000-2018 YILLARI ARASINDA 
TESETTÜR OLGUSU İLE İLGİLİ YAPILMIŞ YÜKSEK 

LİSANS TEZLERİ BAĞLAMINDA TESETTÜR 
ALGISININ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN 

ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ŞİMŞEK 
HADİS METİNLERİ BAĞLAMINDA İSTİFHÂM 

ÜSLUBUNUN MECÂZÎ KULLANIMLARI VE ETKİLİ 
İLETİŞİM AÇISINDAN ÖNEMİ 

Dr. Öğretim Üyesi Selçuk ERİNCİK 
MODERNİZM VE POSTMODERNİZM ARASINDA 

İSLAM VE HAKİKAT YA DA MÜPHEMLİĞİN 
POSTMODERN POLİTİK TEOLOJİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim FİDAN 
ÇANKIRILI SADREDDÎN EFENDİ’YE AİT EL-MÛFÎ 

Fİ’N-NAHVİ’L-KÛFÎ ADLI ESERİN ARAP 
GRAMERİNDEKİ YERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut SAMAR 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad HERSH 

KORONAVİRÜS KRİZİ IŞIĞINDA İSLAMİ FİNANS 
KURUMLARI: TEHDİTLER VE ZORLUKLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Hacer KARA 
KONYA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 

MÜZELERDEKİ HAT SANATI ARAÇ GEREÇLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Osman AKTAŞ 
SÖZCÜK VE TÜMCE YAPILARI BAKIMINDAN 

TÜRKÇE VE ARAPÇA ARASINDAKİ TEMEL 
FARKLILIKLAR 
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MODERATOR – Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU 
SESSION-4, HALL-3 

 

 Author  Presentation Title 

Dr. Öğr. Gör. Can YARDIMCI GSYİH’NİN DURAĞANLIK ÖZELLİKLERİNİN 
ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Nuri AVŞARLIGİL CDS PRİMLERİ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDA 
BİR İNCELEME: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI 

Araş. Gör. Dr. Ulvi SANDALCI TÜRKİYE’DE MÜKELLEFLERİN VERGİ UYUMUNU 
SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER 

Dr. Öğrt. Üyesi Bülent YILDIZ 
- 

Dr. Öğrt. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR 

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA 
KALİTE ALGISI 

Dr. Özgür ÖZKAN 
- 

Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN 

ZİHİNSEL MUHASEBENİN VERGİSEL YÖNDEN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Özgür ÖZKAN 
- 

Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN 

İŞLETME İKİZLERİ MUHASEBE VE FİNANSMAN 
BİRBİRİNDEN AYRILABİLİR Mİ? 

Dr. Öğr. Üyesi Seval ELDEN ÜRGÜP MUHASEBE HİLELERİ, YOLSUZLUK VE ETİK 
İLİŞKİSİ: ÖRNEKLERİ 

Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma GÖRGÜLÜ 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ 
AFFINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRŞEHİR İLİNDE BİR 
ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ŞİN 
GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ GAYRİMENKUL 

ALIM-SATIM VE İNŞA FAALİYETLERİNİN HUKUKİ 
NİTELİĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU BÜTÇE SÜRECİNİN COVID ÖNLEMLERİ IŞIĞINDA 
YORUMLANMASI 
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MODERATOR – Prof. Dr. Nermin ŞARLAK 
SESSION-5, HALL-1 

 
 Author  Presentation Title 

Öğr. Gör. Emine GÜNDOĞDU İŞ 
- 

Cankat KUŞ 
- 

Prof. Dr. Muharrem YILMAZ 

THE JOINING OF 6061 T6 AL ALLOY WITH LASER 
WELDING AND THE EFFECT OF WELDING SPEED 

CHANGE ON MECHANICAL PROPERTIES 

Öğr. Gör. Gülten YILMAZ 
MATLAB/SİMULİNK İLE FİZİKSEL SİSTEMLERİN 
BENZETİM MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI VE 

ANALİZİ 

Öğretim Görevlisi Doktor Hüseyin GÖKÇE 

CUZN15 PİRİNÇ MALZEMENİN DELİNMESİ 
SÜRECİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, 

TOLERANSLARDAN SAPMA, ÇAPAK OLUŞUMU VE 
TAKIM AŞINMASININ İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Nermin ŞARLAK SU DAĞITIM SİSTEMLERİNDE OPTİMİZASYON 

Arş. Gör.Dr. Halil Murat ENGİNSOY 
ANALYSIS OF INTERACTIONS OF RECYCLED A356 

BASED HYBRID METAL COMPOSITES WITH 
DIFFERENT REINFORCEMENT POWDERS 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba SEVİMOĞLU 
- 

Lisans Öğrencisi Fatma Nur DOLU 

BIOINFORMATICS ANALYSIS OF MEMORY 
RELATED GENES INVESTIGATES ASSOCIATION 

WITH BIOLOGICAL PATHWAYS AND 
INTERACTIONS 

Waheed Abiodun Adeosun 

FABRICATION OF 2, 4-
DINITROPHENYLHYDRAZINE SENSOR BASED ON 
ELECTROCATALYTIC REDUCTION PROCESS ON 

POLY-PARA-AMINOBENZOIC ACID-MANGANESE 
OXIDE COMPOSITE 

Yüksek Lisans Öğrencisi Aziz Ahmet 
YILDIZHAN 

- 
Dr. Öğr. Üyesi Meral AKKOYUN 

AKRİLONİTRİL BÜTADİEN KAUÇUK KAPLAMALI 
POLYESTER ELDİVENİN MEKANİK, ERGONOMİK 

VE YIKAMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Dr. Fuad Huseynov 
- 

Ph.D. student Shamil Zabitov 
- 

M.Sc. Samir Verdiyev 
- 

Ph.D. student Coşqun İsmayıl 

THE IMPLICATION OF GRANITOID INTRUSION 
ON THE FORMATION OF GOYDAGH PORPHYRY 

MINERALIZATION 
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MODERATOR – – Dr. Öğr. Üyesi Kristin S. BENLİ 
SESSION-5, HALL-2 

 
 Author  Presentation Title 

Uzm. Dr. Rabia DENİZ 
COVID-19 PANDEMİSİ İÇ HASTALIKLARI 

POLİKLİNİK HASTALARININ SAĞLIK 
HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ DEĞİŞTİRDİ Mİ? 

Dr. Öğr. Üyesi Kristin S. BENLİ DIABETES DISEASE RISK PREDICTION USING 
RULE BASED CLASSIFICATION ALGORITHMS 

Dr.  Öğr. Üyesi Mustafa Levent ÖZGÖNÜL 
- 

Prof. Dr. Berna ARDA 
- 

Prof. Dr. Halil Necati DEDEOĞLU 

TIP ETİĞİ VE HUKUK AÇISINDAN TIBBİ HATA 
KAVRAMI ÜZERİNE UZMAN GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bengü ALTUNAN 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Sonat Pınar KARA 
- 

Prof. Dr Aysun Ünal 

EPİLEPSİ HASTALARINDA ANTİEPİLEPTİK 
TEDAVİ İLE TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARI 

İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KÖSE 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Züleyha SEKİ 
- 

Hemşirelik Öğrencisi Nazlı YAMAN 
- 

Hemşirelik Öğrencisi Yener AKTUĞ 
 

HEMŞIRELIK OGRENCILERININ ARAŞTIRMA VE 
GELIŞMELERE YONELIK FARKINDALIK VE 

TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 

Cem YILDIRIM 
- 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAĞIMLI 

TURİZM KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE 
MUTFAK PERSONELİNİN İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI 
Dr. Öğr. Üyesi Merve Şeyda KARAÇİL 

ERMUMCU 
- 

Dr. Feride AYYILDIZ 

PANDEMİ DÖNEMİNDE (COVID-19) ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN VÜCUT AĞIRLIĞI VE 

BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
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MODERATOR – Dr. Nergiz KARDAŞ İŞLER  
SESSION-5, HALL-3 

 

 Author  Presentation Title 

Öğr.Gör. İgbal ORUJOV 
- 

Öğr.Gör. Taravat ORUJOVA 

ESKİ SSCB ORTA ASYA COĞRAFYASINDA 
YAŞAYAN TÜRK DİLİ KONUŞAN 

CUMHURİYETLERİN MİLLİ ÇALGI ALETLERİ 
ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Dr. Bahadır GÜLBAHAR OKUL İKLİMİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN 
İNCELENMESİ: YÖK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİ 

Dr. Bahadır GÜLBAHAR 

OKUL MÜDÜRLERİNİN KATILIMCI OLDUĞU VEYA 
KONU EDİLDİĞİ MAKALELERDE KULLANILAN 
ANAHTAR SÖZCÜKLERE İLİŞKİN BİR İÇERİK 
ANALİZİ: ULAKBİM TR DİZİN ÖRNEKLEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Simge AKSU Z KUŞAĞININ LÜKS ALGISI VE LÜKS TÜKETİM 
MOTİVASYONLARI 

Dr. Nergiz KARDAŞ İŞLER 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE GAZETE 

KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN 
İNCELENMESİ 

Dr. Mehmet KAPLAN JANDARMA PERSONELİNİN ASAYİŞ KIYAFETİ 
ALGISI 

 

Meeting ID: 861 1103 8950  
Password: 776317 

03.10.2020 
Turkey’s Time: 13:00 – 15:30  

MODERATOR – Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ 
SESSION-5, HALL-4 

 

 Author  Presentation Title 
Dr. Öğr. Üyesi Muhsin İNCESU 

- 
Prof. Dr. Osman GÜRSOY 

 

AÇIK B-SPLINE EĞRİLERİNİN BENZERLİK 
INVARYANTLARI VE G-DENKLİK KOŞULLARI 

Doç. Dr. Musa DEMİRCİ FIBONACCI GRAFLARI VE SAYILAR TEORİSİ 
Dr. Suat KOÇ TEMEL İDEAL ÇARPIMSAL MODÜLLERİ ÜZERİNE 

Dr. Emel A. UGURLU ÇARPIMSAL HİPERHALKALARIN n-
HİPERİDEALLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ 

GENELLEŞTİRİLMİŞ LOKAL MORREY 
UZAYLARINDA LITTLEWOOD-PALEY 

FONKSİYONUNUN MULTİLİNEER 
KOMÜTATÖRÜNÜN SINIRLILIĞI 
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AN EXAMPLE OF A PUBLIC ECONOMIC ENTERPRISE 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı örgüt kültürünün inovatif davranış eğilimleri (inovasyon) üzerindeki 
etkisini belirlemek ve bu etkide öz yeterlilik algısının aracılık rolünü tespit etmektir. Bu amaçla 
‘’Öz Yeterlilik Ölçeği’’ , ‘’İnovasyon Ölçeği’’ ve ‘’Örgüt Kültürü Ölçeği’’nden oluşan, 
demografik sorularla birlikte 58 soruluk bir anket formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. 
Araştırmanın evreni Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde bulunan bir kamu iktisadi teşebbüsünde 
çalışmakta olan 350 beyaz yakalı çalışandır, çalışmanın örneklemi ise 223 beyaz yakalı 
çalışandan oluşmaktadır. Elde edilen verilerle güvenilirlik analizi, frekans analizi, normallik 
testi, keşfedici faktör analizi, çoklu korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi 
yapılmıştır. Çoklu korelasyon analizi öz yeterlilik algısı, inovatif davranış eğilimleri ve örgüt 
kültürü arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Aracı değişkenle yapılmış olan 
hiyerarşik regresyon analizi ise değişkenlerin birbirlerine olan etkilerini tespit etmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan regresyon analizlerinin neticelerinde örgüt kültürünün inovatif 
davranış eğilimleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu, örgüt kültürünün öz yeterlilik algısı 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu, öz yeterlilik algısının inovatif davranış eğilimleri 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu ve örgüt kültürünün inovatif davranış eğilimleri 
üzerindeki etkisinde öz yeterlilik algısının kısmi aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
İleride yapılacak farklı akademik çalışmalar için de önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın 
literatüre ve diğer uygulayıcılara önemli katkılar sağlayacağı tespit edilmiştir. Literatür 
incelendiğinde değişkenler arasındaki bu ilişkiyi araştıran başka bir çalışmanın olmaması, 
dolayısıyla bu üç değişkeni inceleyen ilk çalışma olarak literatüre girecek olması, bu çalışmayı 
önemli kılan bir etmendir. Ayrıca literatürde öz yeterlilik algısı ve inovasyon, öz yeterlilik algısı 
ve örgüt kültürü, inovasyon ve örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların sınırlı 
sayıda olması, bu çalışmayı önemli kılan bir başka etmendir. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, İnovatif Davranış Eğilimleri, Öz Yeterlilik Algısı. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to determine the impact of organizational culture on innovative 
behaviour trends and to determine the mediating role of self efficacy in this effect. For this 
purpose, data was collected through a 58 question with demographic questions consisting of 
self efficacy scale, innovation scale and organizational culture scale. The universe of the study 
consisted of 350 white-collar employees working in a stated-owned enterprise located in the 
Bandırma district of Balıkesir, while the sample of the study consisted of 223 individuals. 
Reliability analysis, frequency analysis, normality testing, discoverer factor analysis, multiple 
correlation analysis and hierarchical regression analysis were performed with the data obtained. 
Multiple correlation analysis was conducted to determine the relationship between self efficacy 
perception, trends in innovative behaviour and organizational culture. A hierarchical regression 
analysis with an intermediary variable was performed to determine the effects of variables on 
each other. The results of regression analyses showed that organizational culture had significant 
impact on self efficacy and innovative behaviour, self efficacy had significant impact on 
innovative behaviour, self efficacy had a mediating effect on the impact of organizational 
culture on innovative behaviour. Suggestions have been made for future studies. It has been 
seen taht the work will make significant contributions to the literature and other practitioners. 
When the literature is examined, the fact that there is no other study investigating this 
relationship between variables and that it will enter the literature as the first study examining 
these three variables is a factor that makes this study important. In addition, the limited number 
of studies investigating the relationship between self efficacy and innovation, self efficacy and 
organizational culture, organizational culture and innovation in the literature is another factor 
that makes this study important. 

Keywords: Organizational Culture, İnnovative Behaviour, Self Efficacy. 

 

1. GİRİŞ 

Bu araştırmanın amacı örgüt kültürünün inovatif davranış eğilimleri üzerindeki etkisini 
belirlemek, bu etki çerçevesinde öz yeterlilik algısının aracılık rolünü tespit etmek, kavramsal 
bir yazın taraması yapmak, bu kavramlara ilişkin tanımlamaları gerçekleştirmek ve diğer 
kavramlardan farklarını incelemektir. Kişilerin belli bir işi yapabileceğine dair duyduğu inancı 
ortaya koyan öz yeterlilik algısı kavramı, kişilere o işi başarabilmek için gereğinden daha fazla 
çaba sarf etmeleri hususunda güdüleyici bir etkiye sahiptir (Kotaman, 2008: 111-133). Bu 
kavrama göre kişi belirli görevleri kendisinden beklenildiği şekilde yapacağına dair güven 
beslemektedir. Örgüt kültürü, çalışanların örgütsel bir çevre içerisinde davranışlarını 
gözlemleyen kavramdır. O örgütün çevrede tanınmasını, değerini ve standartlarını, 
çevresindeki diğer örgütlerle ilişkilerini inceler. Bu olgu çalışanların çalıştıkları örgüte olan 
bağlılıklarının artmasına yardımcı olur ve örgütün güç kazanmasını sağlar (Sönmez, 2016: 1-
145). İnovasyon kavramı farklı fikirler geliştirip, bunları uygulamaya koymaktır. Bu kavram 
ile bu zaman kadar çözülemeyen sorunlar çözülecek, farklı ihtiyaçlarımıza cevap verilecek 
hizmetler pazara sunulacaktır. İnovasyon daha önce deneyimlenmiş ürün ve hizmetlerle oluşan 
bir kavram değildir. Büyük düşünmeyi, olaylara farklı gözle bakmayı, istek ve ihtiyaçları iyi 
gözlemleyip olası başarısız durumlardan ders çıkarmayı gerektirir. İşletmelerde çalışanların 
inovatif davranışlarının geliştirilmesinde örgüt kültürünün etkisi var mıdır ve bu etkiye ilişkin  
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öz yeterlilik algısının rolü nedir sorusu araştırmanın temel sorusudur. Bu çalışmanın, bu 
sektörde inovatif davranış, örgüt kültürü ve özyeterlilik algısı ilişkisini araştıran ilk çalışma 
olması sebebiyle literatüre önemli katkısının olacağı düşünülmektedir. 

 

ÖZ YETERLİLİK ALGISI 

Öz yeterlilik kavramı, Bandura’nın (1997) iş görenin belli bir performansı gerçekleştirebilmek 
için gerekli çalışmaları yapabilmesi ve zorluklarla karşılaşsa dahi bunların üstesinden gelebilme 
kabiliyetine sahip olması demektir (Tuncer ve Tanaş, 2011: 222-230). Öz yeterlilik algısı 
yüksek olan çalışan, herhangi bir durumda bir olayı gerçekleştirmek, bir görevi yerine getirmek 
için dışarıdan destek görmeye asla gerek duymadan o işi içinden geldiği gibi yapar. 
Belirtilenlerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki bireyde öz yeterlilik inancı ne kadar 
yüksekse, çaba, ısrar ve devamlılık o oranda artar. Öz yeterlilik inançları düşük olan kişiler ise, 
olayların göründüğünden zor olduğu düşüncesindedirler ve olaylara dar bakış açısı ile 
baktıklarından problemlerini başarıyla çözemezler ve çalışmalarını başarı ile tamamlayamazlar 
(Kara ve Ekici, 2012: 54-72). 
Öz yeterlilik algısı, çalışanların motivasyon ve davranışlarının mühim bir parçasını 
oluşturmakla kalmaz, yaşamlarını değiştirebilecek faaliyetleri de etkiler. Öz yeterlilik algısının 
temel ilkesi, bireylerin kendilerini yeterli hissettikleri eylemleri gerçekleştirme ihtimallerinin 
yüksek; yeterli olmadıklarını düşündükleri eylemleri gerçekleştirme ihtimallerinin ise düşük 
olduğu yönündedir (Arseven, 2016: 63-80).  
Yeterli derecede yetenek sahibi olupta o işi yapabileceğine dair inancı olmayan iş gören öz 
yeterlilik seviyesinin düşük olmasından dolayı başarıyı yakalayamaz. Bunun tam tersini 
düşünürsek öz yeterlilik algısı yüksek bir çalışan kendisinden beklenen performansın da 
üzerinde olumlu bir etki yaratmaya başlar (Özerkan, 2007: 29-31). Çalışanların öz yeterlilik 
algıları çalıştıkları kurumda gerçekleştirdikleri performanslarının yanında kurum içerisinde 
süre gelen tüm süreçleri de etkiler. Çalışanların ortaya koyması gereken performans derecesinin 
en önemli etkeni öz yeterlilik kavramıdır (Sözbilir, 2011: 121-133).  
 
İNOVATİF DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ 
İnovasyon kavramı, örgütler açısından oldukça büyük öneme sahiptir ve eğer o örgüt değişen 
çevre şartlarına uyum sağlayamazsa yok olmaya mahkûmdur. Ayrıca yeni bir ürün geliştirme, 
üretme anlamına gelen inovasyon, örgütlerin tüm bölümlerinde de görülmektedir (Semerci, 
2018: 2-3). İşletmelerin sürdürülebilir olması kar elde edebilmesine bağlıdır. Kar elde etmek 
isteyen işletmeler sürekli değişim için olmalı, tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda 
hareket etmeli, rekabete önem vermeli ve uzun süreli bir strateji izlemelidir (Celep, 2018: 3398-
3410). İnovatif davranış çalışanların yaratıcılığından farklıdır çünkü bu kavram daha çok ürün, 
süreç, hizmet ve prosedürlerle ilgili yeni ve faydalı fikirlerin üretimi ile alakalıdır. Bu kavramda 
önemli olan asıl durum ortaya koyulan yeni fikirlerin uygulanabilmesidir. Yaratıcılığın aksine 
inovatif davranış fayda sağlamayı amaçlar. Daha net, uygulanabilir, yenilikçi çıktılar elde 
edilmesini hedeflemektedir. Yaratıcılık inovatif davranış eğilimlerinin önemli bir bileşeni 
olarak görülmektedir, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni, yaratıcı fikirlerin sunulması önem arz eder. 
İnovatif davranış yani genel adıyla inovasyon ile ilgili belirtmek istediğimiz yaratıcı ve yeni 
fikirlerin ortaya koyulması ve uygulanmasını kapsayan geniş bir yelpazedir (Jong ve Hartog, 
2010: 24-32). Bir inovasyon kesinlikle yenilik anlamına gelmez, ancak belirli bir bağlamda 
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 yenilik olarak kabul edilir. 
 
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 
Örgüt kavramı belirli bir amacı gerçekleştirmek için birden fazla insanın bir araya gelmesi ile 
oluşan bir yapıdır (Argyris, 2019: 501-520). Örgüt kültürü ile ilgili çalışmaların 1930’lu yıllarda 
başladığı kabul edilse dahi aslında ilk çalışmalar 1980 yılında başlamıştır (Durğun, 2006: 114-
123). Nasıl ki bireylerin kendilerine özgü özellikleri mevcutsa örgütlerin de farklı karakteristik 
yapıları mevcuttur ve bu karakteristik yapılar örgütleri kendileri gibi olan diğer örgütlerden 
ayıran en önemli parçalardır. Ayrıca bunlar çalışanlarının motivasyonu ve üretkenliği açısından 
da önem arz etmektedir.  
Örgüt kültürü iş görenlerin en alt kademeden üst kademeye dek bir arada tutan bir etmendir. 
Yöneticilerin örgüt içinde farklılık ve değişim yaratmak için kendilerini günlük rutin işlerden 
sıyırıp kültürel yenilenmeye yönlendirmesi gerekmektedir. Örgüt kültürü olgusu günümüzde 
rekabet açısından önemli bir tanımlamadır. Ayrıca seçilen stratejiyi yönetirken ya yöneticinin 
işini zorlaştırır veya kolaylaştırır (Köse, 2001: 227-228). Örgüt kültürü bir işletmede iş 
görenlerin paylaşımlarını, inançlarını ve davranış şekillerini aracı olarak gören ve tüm bunların 
bir araya gelmesiyle oluşan semboller, konuşma biçimleri vb. şeklinde açıklanabilir (Saç, 2019: 
19). Günümüz kamu sektöründe mevcut örgüt kültürü kavramı tüm çalışanları belirli kalıplara 
uyma konusunda zaruri kılmaktadır. İş görenin yöneticisini gördüğü anda ayağa kalkıp önünü 
iliklemesi, protokol kuralların özen göstermesi buna örnek gösterilebilir (Güçlü, 2011: 148-
155). Örgüt kültürünün oluşumunda kurucuların rolü olduğu gibi çalışanlarında katkısı oldukça 
fazladır. 
 
Örgüt Kültürünün Analizinde Cameron-Quinn Modeli ve Alt Boyutları 

 Adhokrasi Kültürü (Dış Çevreyle Uyum): Dinamik, girişimci ve yaratıcı bir örgüt tipini 
tanımlamaktadır. Otorite kullanırken örgüt değerleri daima ön plandadır (Cameron, 
1992: 33-34). Dış çevrede oluşabilecek yeniliklerden hızlı şekilde haberdar olma, 
örgütteki liderin yaratıcı ve risk almaya meyilli olması en temel özellikleridir. 

 Klan Kültürü (İnsan İlişkileri ve Gelişimi): Bu kültür tipinde bireyler kendilerinden 
oldukça fazla şey katarlar. İş görenler birbirlerine sıkı bağlarla bağlı olmakla beraber 
otoriteyi de elde tutarlar. Buradan anlaşılacağı gibi otorite gayri resmi unsurdur. 
Kararlar ortak katılım yoluyla alınır. 

 Hiyerarşi Kültürü (Bürokrasi): Rasyonel yapıya destek veren kültürdür. Örgüt içinde 
belirli roller vardır ve çalışanlar bu rollere göre hareket etme mecburiyetindedirler. 
Kurallardan asla taviz verilmez. Çalışanlar gözetim altındadır. 

 Pazar Kültürü (Piyasa): Bu kültür tipinde önemli olan husus işlerin bitirilmesi ve sonuca 
ulaşılmasıdır. Liderlerin üstlendiği asıl maddeler rekabet ve üretkenliktir. Liderler 
çalışanlarına karşı talepkar ve katı bir yapıdadır. Örgütlerin değişen teknolojik, yenilik, 
çevre koşullarına ayak uydurmaları gerekli olduğu için bu kültür tipi bu kavramlar 
açısından önem arz etmektedir. 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Araştırma için Bandırma’da bulunan bir kamu iktisadi teşebbüsü tercih edilmiştir. Araştırmanın 
evrenini Bandırma’da bulunan bir kamu iktisadi teşebbüsünde çalışmakta olan 350 beyaz yakalı 
iş gören oluşturmakta olup, örneklemini ise Bandırma ilçesinde görev yapmakta olan 223 beyaz 
yakalı iş gören oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan örneklem büyüklüğü evrenin %63’üne 
karşılık gelmektedir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak üç bölümden oluşan anket formu 
uygulaması kullanılmıştır. Örgüt kültürü seviyesini ölçmek için toplam 28 sorudan oluşan Kim 
S. Cameron ve Robert E. Quınn tarafından (2005) geliştirilen “Örgüt Kültürü Ölçeği” 
kullanılmıştır. Çalışanların inovatif davranış eğilimlerini ölçmek için toplam 20 sorudan oluşan 
Wang ve Ahmed (2004) tarafından geliştirilen “İnovasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışanların 
öz yeterlilik algılarını ölçmek için ise toplam 10 sorudan oluşan Ralf Schwarzer, Esther 
Greenglass, John Muller (1998) tarafından geliştirilen “Öz Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. 
Araştırmanın hipotezleri sosyal değişim kuramına göre oluşturulmuştur. Öz yeterlilik algısı, 
inovatif davranış eğilimleri (inovasyon), örgüt kültürü ile ilgili yukarıda verilen bilgiler ve 
yapılan araştırmalar ışığında aşağıdaki hipotezler geliştirilebilir; 
H1: Örgüt kültürünün inovatif davranış eğilimleri üzerindeki etkisinde öz yeterlilik algısının 
aracılık rolü vardır. 

H1a: Öz yeterlilik algısı inovatif davranışı etkiler. 

H1b: Örgüt kültürü öz yeterlilik algısını etkiler. 

H1c: Örgüt kültürü inovatif davranışı etkiler. 

 
ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Tablo 1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Değişkenler Gru
plar 

Frekans (n) Yüzde (%) 

 
 

Cinsi
yet 

Erkek 173 77,6 

Kadın 50 22,4 

 

Toplam 223 100 

 
 
Kurumda Çalışma 
Süreniz 

1’den az 31 13,9 

6-10 117 52,5 

 11-15 33 14,8 

16-20 18 8,1 

21 ve üstü 24 10,8 

Toplam 223 100 
 18-24 17 7,6 
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Yaş 

25-31 44 19,7 

32-38 67 30,0 

39-45 63 28,3 

46 ve üstü 3532 14,3 

Toplam 223 100 

 
 
 
 
 

Eğitim 
Durumunuz 

Ortaöğretim 21   9,4 

Lise 119 53,4 

Önlisans 38 17,0 

Lisans 43 19,3 

Yüksek Lisans / 
Doktora 

2 ,9 

Toplam 223 100 

 
Güvenilirlik Analizleri 

Tablo 2. Ölçeklere Ait Güvenilirlik Katsayıları 

ÖLÇEK MADDE 
SAYISI 

CRONBACH’S 
ALPHA 

Örgüt Kültürü 24 0,901 

 
Öz Yeterlilik 10 0,958 

 

İnovatif Davranış 
20 0,884 

Araştırmada kullanılan Örgüt Kültürü Ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 
0,901 olarak belirlenmiştir. Öz Yeterlilik Ölçeğine ait güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 
0,958 olarak belirlenmiştir. Ve İnovatif Davranış Ölçeğine ait güvenilirlik katsayısı 
(Cronbach’s Alpha) 0,884 olarak belirlenmiştir. 
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Normallik Testi 

Tablo 3. Normallik Testi Değerleri 

Çarpıklık 
(Skewness) 

Basıklık 
(Kurtosis) 

Örgüt Kültürü -,300 -,208 

Öz Yeterlilik 

İnovasyon 

-1,018

-,022 

,301 

-,728 

Kimi araştırmacılar basıklık ve çarpıklık değerlerinin +1,5 ile -1,5 arasında olması gerektiğini, 
diğer kesim ise +2,5 ile -2,5 arasında bir değerde olması gerektiğini savunurlar. Tablo ‘da 
görüldüğü gibi her iki ölçek verileri için çarpıklık ve basıklık +1,5 ile -1,5 arasında bir değer 
aldığı ve normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre değişkenler arasında regresyon 
ve korelasyon gibi testlerin uygulanabileceği görülmüştür. 

Korelasyon Analizi Değerleri 

Tablo 4. Değişkenler Arasındaki Çoklu Korelasyon Analizi Bulguları 

Değişkenler 1  2  3 

1. Örgüt Kültürü

2. Öz Yeterlilik

1 

-,163* 1 

3. İnovatif Davranış ,227** ,454** 1 

N:223, p*<0.05, p**<0.01 

Çalışanların örgüt kültürü seviyeleri, öz yeterlilik algıları ve inovatif davranış eğilimleri 
arasındaki ilişkiler çoklu korelasyon analizi ile araştırılmıştır. Yapılan çoklu korelasyon analizi 
neticesinde örgüt kültürü ile öz yeterlilik algısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 
Örgüt kültürü ile inovatif davranış arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öz yeterlilik ile inovatif 
davranış arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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Örgüt Kültürünün İnovatif Davranış Eğilimlerine Etkisinde Öz Yeterlilik Algısının Aracılık 
Etkisinin Hiyerarşik Regresyon Analizi ile Tespiti 

Tablo 5. Örgüt Kültürünün İnovatif Davranış Üzerindeki Etkisinin Basit Regresyon 
Analizi İle Testi (1.Adım) 

Bağımlı Değişken: İnovatif Davranış Eğilimleri 

Bağımsız Değişken: Örgüt Kültürü 

Tablodaki regresyon analizi sonucu incelendiğinde örgüt kültürünün inovatif davranış 
eğilimleri üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p<0.05; 
β=0,227). “H1a: Örgüt kültürü inovatif davranışı etkiler.” hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 6. Örgüt Kültürünün Öz Yeterlilik Algısı Üzerindeki Etkisinin Basit Regresyon 
Analizi İle Testi (2.Adım) 

 
R 

 

R2 
 
Düzeltilmiş 

R2 

 
F 

 
β 

 
Sig. 

,16
8 

,27 ,022 6,06
5 

-,163 ,015 

Bağımlı Değişken: Öz Yeterlilik Algısı 

Bağımsız Değişken: Örgüt Kültürü 

Tablodaki regresyon analizi sonucu incelendiğinde örgüt kültürünün öz yeterlilik algısı 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. (p>0.05; β=-,163) “H1b: Örgüt kültürü 
öz yeterlilik algısını etkiler.” hipotezi kabul edilmiştir.  

 
R 

 

R2 
 
Düzeltilmiş 

R2 

 
F 

 
β 

 
Sig. 

,227 ,052 ,047 12,0
38 

,227 ,001 
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Tablo 7. Öz Yeterlilik Algısının İnovatif Davranış Eğilimleri Üzerindeki Etkisinin Basit 
Regresyon Analizi İle Testi (3.Adım) 

 
R 

 
R
2 

 
Düzeltilmiş 

R2 

 
F 

 
β 

 
Sig. 

,4
54 

,2
06 

,203 57,
390 

,45
4 

,000 

Bağımlı Değişken: İnovatif Davranış Eğilimleri 
Bağımsız Değişken: Öz yeterlilik algısı 
 
Tablodaki regresyon analizi sonucu incelendiğinde öz yeterlilik algısının inovatif davranış 
üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p<0.05; β=0,454).  

“H1c: Öz yeterlilik algısı inovatif davranışı etkiler.” hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 8. Öz Yeterlilik Algısı ve Örgüt Kültürünün İnovatif Davranış Eğilimleri 
Üzerindeki Etkisinin Çoklu Regresyon Analizi İle Testi (4.Adım) 

 
Bağımlı 
Değişken 

Bağıms
ız 
Değişke
n 

 
B 

S
td
. 
H
at
a 

 
β 

 
t 

 
p 

 
Toler
ans 

 
VI
F 

 
 

İnovatif 
Davranış 
Eğilimleri 

Öz 
Yeterlili
k Algısı 

 
,3
0
8 

 
,0
3
5 

 
,5
0
5 

 
8,
82
4 

 
,0
0
0 

 
,973 

 
1,
02
7 

 
Örgüt 
Kültürü 

 
,3
2
7 

 
,0
6
0 

 
,3
1
0 

 
5,
41
6 

 
,0
0
0 

 
,973 

 
1,
02
7 

F = 47,039 

R2 = ,300 

Düzeltilmiş R2 = ,293 

Tahmini Std. Hata = ,58481 

ANOVA (Anlamlılık) = ,000 
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Modeldeki beta katsayılarına bakılırsa inovatif davranış eğilimlerini açıklamada öz yeterlilik 
algısının (β= ,308 ve p<0,05) ve örgüt kültürünün (β= ,327 ve p<0,05) pozitif yönlü ve anlamlı 
bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. “H1: Örgüt kültürünün inovatif davranış eğilimleri 
üzerindeki etkisinde öz yeterlilik algısının aracılık rolü vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Aracı etkiden söz edebilmek için aracı değişkenin analize dâhil edilmesiyle, bağımsız 
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin azalması ve R2 değerinde artış olması 
gerekmektedir. Bu aracılık etkisi de kısmi aracılık olarak isimlendirilmektedir. Tam aracılık 
olması için ise bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etki şiddetinin anlamsız hale 
gelmesi gerekmektedir. 
Yapılan hiyerarşik regresyon analizinde de 1. adımda R2 değeri 0,052 iken 4. adımda 0,300 
değerine yükselmiştir. Β değeri 1. adımda 0,227 iken 4. adımda 0,310 değerine yükselmiştir. 
Anlamlılık değerleri de her iki adım için 0,000 olarak belirlenmiştir. Bu durum yukarıda 
anlatılanlarla örtüşmekte olup öz yeterlilik algısının kısmi aracılık rolü üstlendiğine 
göstermektedir. 
Katılımcıların örgüt kültürü düzeyleri ile özyeterlilik algıları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; 
anlamlı bir ilişki, örgüt kültürü düzeyleri ile inovatif davranış eğilimleri arasındaki ilişkiler 
incelendiğinde anlamlı bir ilişki, özyeterlilik algıları ile inovatif davranış eğilimleri arasındaki 
ilişkiler incelendiğinde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma, çalışanların 
örgüt kültürü düzeylerinin inovatif davranışlarını etkilediğini ve bu aşamada öz yeterlilik 
algılarının aracılık rolünü üstlendiğini göstermektedir. 
Bu çalışma sadece Bandırma ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Farklı il veya bölgelerde, daha geniş 
örneklem çerçevesinde benzer çalışmaların yapılması, karşılaştırma açısından olanak 
sağlayacaktır. Bu çalışma sadece bir kamu iktisadi teşebbüsündeki çalışanlar ile 
gerçekleştirilmiştir. Farklı meslek gruplarında benzer çalışmalara yer verilmesi literatüre katkı 
sağlanması açısından önem taşımaktadır. Yöneticilerin örgütte farklı ve yeni fikirleri olan 
çalışanları desteklemeleri, inovatif düşünceleri kaynaklarına göre ayırıp özel destek vermeleri, 
yeniliğe destek veren gruplara inovasyon üretmeleri için destek sağlamaları tavsiye edilebilir. 
Çalışanların öz yeterlilik algılarını geliştirmek için eğitim faaliyetleri, çalışanlar açısından 
olumlu geribildirim, yöneticilerin çalışanlarının isteklerini kesin bir şekilde anlayabilmeleri, 
çalışanların performanslarına ödül, ceza gibi yollarla dönüşlerin sağlanabilmesi gereklidir. 
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ÖZET 
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılım göstererek dünyayı etkisi altına 
alan yeni koronavirüs salgını (COVID-19) sağlık başta olmak üzere ekonomi, uluslararası 
ilişkiler ve eğitim gibi birçok alanı etkisi altına almıştır. Salgını kontrol altına alabilmek ve 
yayılımını engellemek için bu alanlarda önemli tedbirler alınmıştır. Uzaktan eğitim 
uygulamaları, kapalı alanda hizmet veren bazı işletmelerin belirli süre kapatılması, ülkeler arası 
giriş çıkış kısıtlamaları alınan tedbirlerden bazılarıdır. Bunlara ek olarak, tüm kamu 
kurumlarında esnek çalışma yöntemlerinin (uzaktan çalışma, tele çalışma, evde çalışma, 
dönüşümlü çalışma gibi) uygulanması, alınan en önemli tedbirlerden biridir. Bir kamu kurumu 
olarak Yükseköğretim kurumlarında da uygulanmaya başlanan esnek çalışma sisteminin 
hiyerarşik yapıda farklı görev tanımları bulunan akademik ve idari personeli farklı etkileyeceği 
düşünülerek konu araştırmaya değer görülmüştür.  
Bu çalışmanın amacı bir Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin esnek 
çalışma sistemine yönelik görüşlerini belirlemeye çalışmak, olumsuz görüşlerin olası 
nedenlerini tartışmaktır. Kamu kurumlarında yeni bir çalışma yöntemi olarak uygulanan esnek 
çalışma yöntemleri ile ilgili akademik ve idari personelin olumlu veya olumsuz görüşlerinin 
belirlenmesi ve buna göre uygun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi bireysel ve kurumsal 
verimlilik açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda bir yükseköğretim kurumunda farklı 
birimlerde ve unvanlarda çalışan 16 akademik personel ile 31 idari personele yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ile ulaşılmıştır. Görüşmelerde tekrara düşülmesi çalışma 
grubunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Araştırmada yükseköğretim kurumu çalışanlarının 
esnek çalışma sisteminin etkileri hakkındaki görüşleri öğrenilmeye çalışıldığından nitel 
araştırma desenlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda akademik ve idari 
personelin esnek çalışma yöntemlerinden farklı boyutlarda etkilendiği, esnek çalışma 
sisteminin özellikle iş/aile/sosyal yaşam alanına etkisi hakkında iki grup arasında önemli 
farklılıklar olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma Sistemi, Akademik Personel, İdari Personel, 
Yükseköğretim Kurumu, COVID-19 
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ABSTRACT 
The new coronavirus epidemic (COVID-19), which emerged in Wuhan, China, has affected 
many areas such as economy, international relations and education, especially health. Important 
measures have been taken in these areas in order to contain the epidemic and prevent its spread. 
Distance education practices, closing of some businesses serving in a closed area for a certain 
period, entry and exit restrictions between countries are some of the measures taken. In addition 
to these, implementation of flexible working methods (such as remote working, teleworking, 
home working, rotational work) in all public institutions is one of the most important measures 
taken. Considering that flexible working methods applied in higher education institutions as a 
public institution will affect academic and administrative staff with different job descriptions 
differently, the subject has been deemed worthy of research. 
The aim of this study is to try to determine the views of academic and administrative staff 
working in a higher education institution about the flexible working system and to discuss the 
possible causes of negative opinions. Determining the positive or negative opinions of academic 
and administrative staff about flexible working methods applied as a new working method in 
public institutions and determining appropriate working methods accordingly are very 
important in terms of individual and institutional efficiency. In this direction, 16 academic staff 
working in different units and titles in a higher education institution and 31 administrative staff 
were reached through semi-structured interview forms. Repetition in the interviews was 
effective in determining the working group. In the study, content analysis, one of the qualitative 
research designs, was used as it was tried to learn the opinions of the employees of higher 
education institutions about the effects of the flexible working system. As a result of the 
research, it was determined that academic and administrative staff were affected by flexible 
working methods in different dimensions, and there were differences of opinion between the 
two groups about the effect of flexible working system on work / family / social life.  
Keywords: Flexible Working System, Academic Staff, Administrative Staff, Higher Education 
Institution, COVID-19 
 
1. GİRİŞ 
2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covıd-19 pandemi 
dönemi mevcut iş yapma süreçlerini değiştirmiş, esnek çalışma yöntemlerinin zorunlu olarak 
uygulanmasına neden olmuştur.  Genellikle özel sektör de vardiyalı çalışma, kısmi sürelerle 
çalışma, tele çalışma, dönüşümlü çalışma gibi yöntemler ile uygulanan esnek çalışma 
sisteminin, yaşanan küresel salgını kontrol altına alabilmek ve yayılımını engellemek amacıyla 
Mart ve Ağustos 2020 tarihlerinde yayınlanan genelgeler ile tüm kamu kurumlarında 
uygulanması önerilmiştir. Bu doğrultuda kamu kurumu niteliğinde olan devlet üniversitelerinin 
hiyerarşik yapısını oluşturan akademik ve idari yapılanmanın çalışma koşulları değişiklik 
göstermiş, belirli bir işin belirli bir zamanda aynı ortamda yapılma zorunluluğu(Ölçer, 2020) 
ortadan kalkmıştır. Değişen çalışma koşulları akademik ve idari personelin iş, aile, sosyal, 
bireysel ve ruhsal tüm yaşam alanları arasında yeni bir düzenin kurulmasını gerekli kılmıştır. 
Esnek çalışma yöntemleri bazı çalışanlar açısından daha fazla özgürlük, daha fazla inisiyatif 
olarak düşünülse de özellikle mesai saatleriyle çalışmaya alışmış görece olarak daha yaşlı 
çalışanlar, yeniliği ve değişimi bir tehdit olarak algılayan bazı çalışanlar tarafından dezavantaj 
olarak görülebilmektedir. Bu durumun çalışanların motivasyon ve verimliliğini etkileyeceği  
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düşünülmektedir. Bu bağlamda bir kamu kurumu olan yükseköğretim kurumunda çalışan 
akademik ve idari personelin esnek çalışma sistemlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, 
olumsuz görüşlerin olası nedenleri üzerine tartışılmasının işe ve çalışana uygun çalışma 
yöntemlerinin belirlenmesinde katkı sağlayacağı düşünülerek konu araştırmaya değer 
görülmüştür.  
Özellikle son 15 yılda esnek çalışma ile ilgili birçok çalışma yapılmış ancak aynı kurumda farkı 
nitelikte işler yapan akademik ve idari personelin esnek çalışma sistemleri hakkındaki 
görüşlerini ele alan nitel çalışmalara rastlanmamıştır. Doğrul ve Tekeli (2010)tarafından 
yapılan araştırmaya göre, çalışma yaşamında esneklik uygulamalarının, işletmelerin ve 
çalışanların değişen yapıya uyum göstermesinde önemli bir imkân sağladığı görülmektedir. Bu 
çalışmada sırayla, esnek çalışma koşulları ve uygulamaları hakkında bilgi verilmekte, esnek 
çalışma uygulamalarının işletme ve çalışan verimliliğinin sağlanmasında gerekli olan iş-yaşam 
dengesi ve iş- yaşam kalitesi kavramlarını ele alınmakta ve bu dengenin sağlanması için 
gereken politik, işletmeye- çalışana yönelik öneriler ve örnek uygulamalar üzerinde 
durulmaktadır. Başka bir çalışmada Sönmez, (2006)esnek çalışma biçimi ile ilgili; Avrupa 
Birliği ve küreselleşme süreci ile alakalı bir şekilde incelemekte, bu bağlamda küreselleşme ve 
istihdam kavramlarını açıkladıktan sonra işsizlik ve esnek çalışmayı küreselleşmenin sonucu 
olarak ifade etmektedir. Bir başka çalışmada ise Zeytinoğlu (2012), çalışma yaşamının en 
önemli iki faktörü olan işçi ve işveren arasında menfaat dengesini sağlayabilecek çalışma 
türlerinin belki de en önemlisinin, esnek çalışma olduğunu, esnek çalışmaların, taraflar arasında 
dengeleyici rol oynamasından dolayı iş hukuk sistemi içinde daha fazla yer almasının tarafların 
yararına olacağı belirlemesinde bulunmaktadır. Tilev, (2018) tarafından yapılan bir çalışmada 
ise esnek çalışma kadın çalışanlar açısından ele alınmıştır. Esnek çalışma sisteminin kadınları 
emek piyasası ile barıştırmanın bir yolu olarak görüldüğü ve yeni istihdam stratejilerinde 
planladığı ifade edilmektedir. Avcı ve Yavuz, (2020) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise 
kamu kurumunda çalışanların esnek çalışma sistemine ilişkin tutumlarının işe devamsızlık 
algısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ankara da kamu kurumlarında çalışan 381 kişiye 
uygulanan araştırmaya göre çalışanların esnek çalışma sistemine ilişkin tutumları işe 
devamsızlık algısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Avustralya’da 495 
akademik ve idari personel kapsamında yapılan nicel araştırmada, akademik personelin iş 
yüklerinin fazla olmasından dolayı esnek çalışma programlarını daha az kullanabildikleri ve iş 
yaşam dengesine yönelik tatminlerinin anlamlı şekilde daha düşük olduğu tespit edilmiştir 
(Doğan, Bozkurt ve Demir, 2015). 
 
2. ÇALIŞMA YAŞAMINDA ESNEKLİK  
Günümüzde küreselleşme, işsizlik, uluslararası rekabet, teknolojik gelişmeler ve işgücü 
yapısının değişmesi Aydıntan ve Kördeve(2016) gibi birçok unsur örgütlerin iş yapma 
süreçlerinde değişiklik yapmasını gerekli kılmıştır. Gerek kamuda gerek özel sektörde 
istihdamın korunması, yoğun rekabet ortamının olumsuz etkilerinden korunmak ve 
sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla (Topcuk, 2006) iş yapma süreçlerinde katı kuralların 
yerini yumuşaklık, hoşgörü, değişime uyum (Çamlı, 2010) olarak ifade edilen esneklik kavramı 
almıştır. Çalışma yaşamında esneklik denildiğinde akla ilk gelen “değişebilirlik” ya da 
“değişime ayak uydurabilme yeteneğidir” (Sönmez, 2006). Esnek çalışma ise çalışanın, 
yasaların koruması altında bir iş yerinde başlangıcı ve bitişi önceden belirlenmiş kurallarla 
çalışması yerine, işverenin ve çalışanın toplu iş sözleşmesi ve hizmet akdi gibi hukuki 
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araçlardan faydalanarak çalışma koşullarını ihtiyaçlara göre düzenleyebilmelerini sağlayan açık 
ve serbest bir sistemin kurulmasıdır (Taşoğlu ve Limoncuoğlu, 2010).  Diğer bir ifadeyle bir 
işin nerede ve ne zaman yapılacağına resmi veya resmi olmayan biçimde izin veren politikalar 
ve uygulamalar, esnek çalışmayı ifade etmektedir (Maxwell et al., 2006). Buna göre iş 
yaşamında esneklik uygulamaları ile birlikte iş ve iş yapma süreçleri yeniden tanımlanmakta ve 
taraflar bu süreçten farklı etkilenmektedir. Esnek çalışma sistemi ile işveren rekabet gücü elde 
ederken çalışanlar iş aile yaşam dengesi kurabilmektedir. Aynı zamanda çalışanların yaptığı 
işle ilgili karar verebilme özgürlüğüne sahip olması moral ve motivasyonu arttırarak örgütsel 
verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır (Öztürkoğlu, 2013). Ancak bu konuda 
çalışanlar arasında fikir birliği söz konusu değildir. Çalışanların bir kısmı esnek çalışmayı daha 
fazla özgürlük ve inisiyatif alabilme olarak değerlendirirken bir kısmı özgürlüklerin 
zedelenmesi ve iş güvencesinin kalmaması olarak değerlendirmektedir (Çamlı, 2010).  Bu 
durum çalışanların esnek çalışma sistemine karşı farklı görüşlerinin olduğunu göstermektedir. 
 
3. ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 
Esnek çalışma programları, Çalışma saatlerinin düzenlenmesinde esneklik, Çalışılan saat 
miktarında esneklik, Çalışma yerinde esneklik ve İzin düzenlemelerinde esneklik olmak üzere 
dört boyutta incelenebilir (Giannikis ve Mi-hail, 2011).  

 Çalışma saatlerinin düzenlenmesinde esneklik, bireylerin işgünleri temel bir saat dilimi 
baz alınarak belirlenmekte (örneğin öğleden önce 11:00 - öğleden sonra 2:00 arası) ve 
çalışma başlangıç ve bitiş saatleri bireylerin kendileri tarafından tespit edilmektedir 
(Dessler, 2011).  

 Çalışılan saat miktarında esneklik, Çalışma süresi esnekliği çalışma sürelerinin belirli 
başlangıç ve bitiş zamanlarının olmaması veya çalışma sürelerinin firma ve iş gören 
tarafından standart çalışma biçiminden farklı bir şekilde birlikte 
düzenlenmesidir(Doğan, Bozkurt ve Demir, 2015). 

 Çalışma yerinde esneklik, Örgütler, oluşturdukları altyapı ile telefon, faks ya da 
bilgisayar aracılığıyla iş görenlerinin işyeri ile bağlantı ve iletişimlerini kalıcı hale 
getirerek evlerinden yarı ya da tam zamanlı çalışmalarını sağlayabilmekte; bu durumda 
iş görenler haftanın üç günü işyerinde, haftanın iki gününde ise evde çalışabilmektedir 
(Ivancevich, 2010: Sharma, 2009)  

 İzin düzenlemelerinde esneklik, iş görenlerin beklenmedik ya da olağan sorun veya 
ihtiyaçlarına odaklanabilmelerini sağlamak için belirli bir süre işten uzaklaşmalarına 
imkân veren düzenlemelerdir (Doğan, Bozkurt ve Demir, 2015).  
 

4. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 
Bu çalışmanın amacı, COVİD-19 Pandemi süreci ile birlikte Yükseköğretim kurumlarında 
uygulanan esnek çalışma sisteminin iş, aile, sosyal yaşam, ruhsal yaşam, kurumsal bağlılık ve 
performans faktörlerine etkilerine ilişkin akademik ve idari personelin görüşlerini belirlemeye 
çalışmaktır. Bu doğrultuda olumsuz görüşlerin olası nedenlerinden bahsedilerek akademik ve 
idari personel için uygulanabilecek çalışma yöntemleri hakkında önerilerde bulunmaktır.  
Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden “içerik analizi” kullanılmıştır. İçerik analizi, 
birbirine benzeyen verilerin belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek 
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenmesi ve yorumlanmasıdır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2018). Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı 
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yapılandırılmış görüş formu kullanılmıştır. Veri toplama aracının geçerliliği bir yükseköğretim 
kurumunda çalışan üst yönetici ve bir ölçme uzmanının görüşleri alınarak sağlanmıştır. Elde 
edilen verilerin yanlılığını önlemek amacıyla rastgele seçilen bazı formlar farklı bir alan uzmanı 
tarafından değerlendirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüş formu, demografik özellikleri 
belirlemeye yönelik (4) ve görüşleri belirlemeye yönelik (4) sorudan oluşmaktadır. 
Demografik Özellikler; Cinsiyet, Kamu kurumunda çalışma süresi, Medeni durum, Çocuk 
Görüşleri Belirlemeye Yönelik Sorular; 

 Esnek çalışma sisteminin kişisel/ruhsal hayatınıza etkileri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

 Esnek çalışma sisteminin iş/aile/sosyal yaşam alanlarınıza etkileri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

 Esnek çalışma sisteminin bireysel iş/akademik performansınıza etkileri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

 Esnek çalışma sisteminin kurumsal bağlılığınıza/kurum içi ilişkilerinize etkileri 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Araştırma, bir yükseköğretim kurumunda farklı birimlerde ve unvanlarda çalışan 16 akademik, 
31 idari personel ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde, iki farklı araştırmacı ayrı ayrı 
betimsel analiz yaparak tema, frekans ve örnek görüşler belirtmiş, cevaplar doğrultusunda 
temalar oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki her soruya ait farklı temalar 
belirlenmiştir. Bulguların sunumunda ise bu temalar ve örnek görüşlere yer verilmiştir. 
Çalışanlar, araştırma kapsamında kodlar kullanılarak (İ-1, İ-2,…A-1, A-2,…  vb.) 
isimlendirilmiştir. 
 
5. BULGULAR 
5.1. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE İLİŞKİN BULGULAR 

Araştırmaya katılan idari ve akademik personele ilişkin demografik özellikler Tablo 
1’de yer almaktadır. 

 
Tablo 1. Akademik ve İdari Personelin Demografik Özellikleri 

   İdari P. Akademik P. Toplam 
Değişken Tür Frekans Frekans Frekans 

Cinsiyet 
Kadın 11 6 17 
Erkek 20 10 30 

Kamu Kurumunda Çalışma 
Süresi 

0-2 yıl 4 4 8 
3-5 yıl 7 4 11 
6-10 yıl 14 5 19 
11 ve üstü 1 3 4 

Medeni Durum 
Evli  19 9 28 
Bekâr 12 7 19 

Çocuğunuz var mı? 
Evet 20 8 28 
Hayır 11 8 19 
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5.2. ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN BİREYSEL/RUHSAL YAŞANTIYA 
ETKİLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Esnek çalışma sisteminin kişisel/ruhsal hayatınıza etkileri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Sorusuna ilişkin idari personelin bulguları Tablo 2’de, akademik personelin 
bulguları Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 2. Esnek çalışma sisteminin kişisel/ruhsal hayata etkilerine ilişkin bulgular (İdari 
Personel) 
Kategorile
r 

Temalar 
Frekan
s 

Örnek görüşler 

Olumlu 

Aile 7 

İ-1: Uzun zamandır izin kullanamıyordum ailemle 
vakit geçirme imkânım oldu 
İ-2: Küçük yaşta bir çocuğu olan anne için evladı 
ile daha fazla vakit geçirmesi güzel bir duygu 

Sağlık 6 
İ-1: Hastalığın bulaşma riski azaldı 
İ-2: Sosyal mesafe, servis dolmuş kullanımı vb 
durumları azalttığı için daha güvende hissettim 

İç huzur-duygu 12 
İ-1: Kendime daha çok zaman ayırmamı sağladı 
İ-2: Benim için değerli olan şeyleri fark ettim 

Verimlilik 4 İ-1: Zaman yönetimim daha verimliydi 
Manevi 4 İ-1: Ramazan ayı olunca evde olmak da iyi oldu 

Ekonomik 1 
İ-1:Kamuda çalıştığımız için maddi problemle 
karşılaşmadım. Hatta faydası oldu 

Medya 1 
İ-1: Fakat biraz daha fazla tv ve internette vakit 
geçirdik 

Toplam 35 

Olumsuz 

Verimlilik 10 

İ-1: İyi etkilemedi işten soğuttu 
İ-2: İşlerimiz aksadığı için kötü 
İ-3: Kendimi emekli olmuş, gereksiz, isi bitmiş biri 
gibi hissettim. 

İç huzur-duygu 8 
İ-1:Çok sıkıldım. Bunaldım. 
İ-2: Biraz stresli 

Sosyal çevre 2 
İ-1: Hasta olmadığı halde kendini idari izinli 
saydıran müdür arkadaş biraz moralimi bozdu 

Aile 1 İ-1: Kötü etkiledi. Ailece psikolojimiz bozuldu. 
Biyolojik 
İhtiyaçlar 

2 İ-1: Uyku problemim arttı. 

Toplam 23 
Etkilemedi 3 
Toplam 61 
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İdar  personel n esnek çalışma s stem n n k ş sel/ruhsal yaşantıya etk ler ne l şk n görüşler n n 
35’  olumlu yönded r. Olumlu görüşler n özell kle a le le daha fazla zaman geç rme, salgın 
sürec nde sağlıklı kalma, kend ne zaman ayırma ve ç huzurun sağlanması temaları altında 
toplandığı görülmekted r.  
İdar  personel n esnek çalışma s stem n n k ş sel/ruhsal yaşantıya etk ler ne l şk n görüşler n n 
23’ü olumsuz yönded r. Olumsuz görüşler n ver ml l k, ç huzur ve sosyal çevre temaları altında 
toplandığı görülmekted r. 
 

Tablo 3. Esnek çalışma sisteminin kişisel/ruhsal hayata etkilerine ilişkin bulgular 
(Akademik Personel) 
Kategorile
r 

Temalar 
Frekan
s 

Örnek görüşler 

Olumlu 

Zaman 
Kullanımına 
Yönelik 

2 
A-8: İşlerimi zaman kısıtlaması olmadan daha 
rahat yapmam konusunda esnek çalışma fayda 
sağladı 

Sağlık 3 

A-9: Bulaşıcılık oranı düşünüldüğünde topluluk 
içine olabildiğince az girebilmek esnek çalışma 
saati ile sağlandığında psikolojik olarak çok daha 
rahat bir dönem geçirdim. 
A-12: Pandemi sürecinde virüsten korunmak adına 
faydası oldu. Kendimizi daha güvende hissettik 

İç Huzura 
Yönelik 

6 

A-2: Çalışma ortamında bulunan stres ve 
çatışmalardan uzak olmam özellikle ruhsal olarak 
daha rahat olmamı sağladı. Kişisel hayatım da daha 
düzenli ve verimli oldu. 
A-13: Daha huzurluydum. Işe gidip gelmenin ayrı 
güzelliği var ama bunun belirli saat dilimlerinde 
sürekli olması oldukça rahatsız edici 
A-11: Üzerimdeki baskı azaldı. Kendimi daha 
özgür ve mutlu hissettim. Mesai ile kayıt olması 
kesinlikle doğal bir süreç değil. Oldukça baskıcı 
bir tarz 

Verimlilik 3 
A-3: Esnek çalışma daha verimli geçti. Yolda 
zaman kaybı olmadı. 

Sürece Uyum 3 
A-7: Olumsuzluk yaşamadım. 
A-14: Olumlu yönde etkiledi 

Toplam  17  

Olumsuz 

Sağlık 1 
A-15: Tedirginlik yaşadım. Acaba virüs bulaştı 
mi? Yada kimde virüs var? Gibi sorularla sürekli 
düşünce içindeydim. 

Teknik 
Sorunlara 
Yönelik 

1 
A-3: Sistemsel bazı problemler dışında sıkıntı 
olmadı genel olarak. 
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İş Yükü 2 
A-5: İlk dönemlerde yoğun bir çalışma dönemi 
geçirdiğimden yorucu oldu. 
A-3: İş yükü arttı 

Toplam  4  
Etkilemedi  -  
Toplam  22  

 
Akademik personelin esnek çalışma sisteminin kişisel/ruhsal yaşantıya etkilerine ilişkin 
görüşlerinin 17’si olumlu yöndedir. Olumlu görüşlerin özellikle iç huzur, verimlilik ve sürece 
uyum temaları altında toplandığı görülmektedir.  
Akademik personelin esnek çalışma sisteminin kişisel/ruhsal yaşantıya etkilerine ilişkin 
görüşlerinin 4’ü olumsuz yöndedir. Olumsuz görüşlerin iş yükü, sağlık ve teknik sorunlara 
yönelik olduğu görülmektedir 
 
5.3. ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN İŞ/AİL/SOSYAL YAŞAM ALANINA 
ETKİLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 
Esnek çalışma sisteminin iş/aile/sosyal yaşam alanlarınıza etkileri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Sorusuna ilişkin idari personelin bulguları Tablo 4’de, akademik personelin 
bulguları Tablo 5’de verilmiştir.  

 
Tablo 4. Esnek çalışma sisteminin iş/aile/sosyal yaşam alanlara etkilerine ilişkin 

bulgular (İdari Personel) 
Kategorile
r 

Temalar 
Frekan
s 

Örnek görüşler 

Olumlu 

Evde Huzur 3 

İ-1: Evde kalmanın vermiş olduğu rahatlık süreci 
dengeledi 
İ-2: Hem daha çok beraber olduk. Hem de 
birbirimize hareket alanı bıraktık. Dengeli bir 
iletişimimiz vardı. Kararında güzel geçti 

Aile İçi 
Sosyalleşme 

13 

İ-1: Ailemle daha fazla vakit geçirdim. Çok 
sıkılmadım. 
İ-2: Çocuklarımla daha kaliteli zaman geçirdim 
İ-3: Aileme daha çok zaman ayırabildiğim için aile 
bağlarım pekişti. 

Yaşam 
Tecrübesi 

1 
İ-1: Bu gibi durumlarda yapılması gerekeni de 
öğretti, maddi manevi tecrübe kazandırdı elbette ki 
süreç... 

Dijital 
Sosyalleşme 

7 

İ-1:Aslinda teknoloji ile sosyalizasyonu bir araya 
getirmemize de vesile oldu 
İ-2: Esnek mesaide de doğal olarak mesafeli hatta 
online diyalog oluşturmaya yöneltti. 
İ-3: Yüz yüze görüşemedik ama telefonla iletişim 
devam etti. Hatta uzun zamandır 
görüşmediklerimizle görüşme fırsatımız oldu. 
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Hobi 4 
İ-1:Dizi film tv programlarının durması da kitapla 
daha fazla vakit geçirmemi sağladı. 
İ-2: Ramazan ayı olunca evde olmak da iyi oldu 

Toplam  28  

Olumsuz 

Arkadaşlarla 
Sosyal Mesafe 

7 

İ-1: Arkadaşlarımla vakit geçiremedim 
İ-2: Birlikte vakit geçirdiğim insanlardan hem uzak 
kalmak hem de onlara bir şey olursa düşüncesi 
endişe verdi. 

Sosyal Kaygı 5 
İ-1: Stresli ve sinirli yaptı 
İ-2: Biraz stresli 

Toplumdan 
Soyutlanma 

9 

İ-1: Sosyal hayat denen bir şey söz konusu değildi 
bu süreçte, market vs, hariç tabi arkadaşlarımı 
özledim 
İ-2: Sosyal hayatımız sıfırlandı bu dönemde. 

Aile İçi İletişim 10 

İ-1: Ailemekarşı daha saldırgan oldum 
İ-2: Eşimizle kavga ettik. 
İ-3: Çocukların sürekli evde kalması uyum sıkıntısı 
başlattı 

 
İç Huzur - 
Duygu 

6 
İ-1: Kendimi yalnız hissettim. 
İ-2: Ailece korku ve endişe yaşadık 
İ-3: Çok sıkıcı ve bunalım içerisinde vakit geçirdik 

Toplam  37  

Etkilemedi  12 

İ-1: Yalnızdım. Yine yalnızım. O yüzden hiç bir 
şey değişmedi 
İ-2:Aile hayatimin bu durumdan etkilenmediğini 
düşünüyorum 

Toplam  77  
 
İdari personelin esnek çalışma sisteminin iş/aile/sosyal yaşantıya etkilerine ilişkin görüşlerinin 
28’i olumlu yöndedir. Olumlu görüşlerin özellikle aile içi sosyalleşme, digital sosyalleşme, 
hobi temaları altında toplandığı görülmektedir.  
İdari personelin esnek çalışma sisteminin iş/aile/sosyal yaşantıya etkilerine ilişkin görüşlerinin 
37’si olumsuz yöndedir. Olumsuz görüşlerin aile içi iletişim, toplumdan soyutlanma, 
arkadaşlarla sosyal mesafe temaları altında toplandığı görülmektedir. 
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Tablo 5.  Esnek çalışma sisteminin iş/aile/sosyal yaşam alanlarına etkilerine ilişkin 

bulgular (Akademik Personel) 
Kategorile
r 

Temalar 
Frekan
s 

Örnek görüşler 

Olumlu 

Bilimsel 
Araştırma 

4 

A-1: Kendi çalışma alanında daha rahat araştırma 
fırsatı sağladı 
A-6: Yayınlarıma daha fazla odaklandım. 
A-9: Yeni çalışmalar için değil farklı alanlara vakit 
ayırmaya sebep oldu 

Zamanın Etkin 
Kullanımı 

3 

A-2: Normal zamanda göre çok daha fazla 
çalışabiliyorum. 
A-7: Olumlu yönde etkiledi. Kendime ait işlere 
daha fazla vakit ayırabildim. 
A-8:Performansım Kesinlikle olumlu yönde 
arttırdı. Bunu üç sebep altında açıklayabilirim. İlki 
zamanı daha verimli kullandım. 

Çevresel 
Koşullar 

1 

A-5: Bireysel akademik performansımı olumlu 
yönde etkiledi. 8-5 mesai sisteminde ve kalabalık 
bir asistan odasında çalıştığım için bireysel 
çalışmalarıma odaklanmakta oldukça 
zorlanıyordum. Esnek çalışma ile bireysel 
çalışmalarıma odaklanabildim. 

Zihinsel 
Rahatlık 

3 

A-6: Yayınlarıma daha fazla odaklandım. Saçma 
işlere vaktimi harcamadım. Akademik ortamın 
fitnesinden kurtuldum. 
A-8: Zihin olarak daha rahat bir şekilde çalışmalara 
odaklandım. Normal mesai dönemindeki stres ve 
yoğunluktan uzak kalarak çalışmalarımla çok daha 
fazla ilgilenebildim. 
A-14: Kendimi daha rahat ve özgür hissettim. İşte 
akademi böyle olması lazım diye düşündüm. 
Herkes sorumluluğunu yerine getirdi. Ama evde 
çalıştığı dönemde müdür falan da yoktu. Demekki 
sorumluluk sahibi bireyler olunca idarecilerinde 
yükü hafifler. 

Kişisel Gelişim 1 A-13: Webinarlara katıldım.  

Ekonomik 1 

A-13: Bu donem gereksiz masraflara yol-otel vb. 
Katlanmadan birçok kongre sunum benzeri 
şeylerin cok kolay bir şekilde yapılabileceğini 
gösterdi 

Toplam  13  

Olumsuz Ders Yükü 1 
A-2: Akademik performansı da çok aksattı, çünkü 
uzaktan eğitim programını öğrenmek ve ders 
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notlarını yüklemek, soru oluşturmak, sürekli ödev 
vermek ve değerlendirmek çok fazla zaman aldı. 

Uygulamalı 
Bilimsel 
Araştırma 

1 
A-2:Arazi çalışmalarına da katılamadım bu 
süreçte. 

Toplam  2  

Etkilemedi  -  

Toplam  15  
 
Akademik personelin esnek çalışma sisteminin iş/aile/sosyal yaşam alanlarına etkilerine ilişkin 
görüşlerinin 13’si olumlu yöndedir. Olumlu görüşlerin özellikle bilimsel araştırma, zihinsel 
rahatlık ve zamanın etkin kullanımı temaları altında toplandığı görülmektedir. 
Akademik personelin esnek çalışma sisteminin iş/aile/sosyal yaşam alanlarına etkilerine ilişkin 
görüşlerinin 2’si olumsuz yöndedir. Olumsuz görüşlerin ders yükü ve uygulamalı bilimsel 
araştırma temaları altında toplandığı görülmektedir. 
 
5.4. ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN BİREYSEL İŞ PERFORMANSINA/ 
AKADEMİK PERFORMANSA ETKİLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 
Esnek çalışma sisteminin bireysel iş/akademik performansınıza etkileri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Sorusuna ilişkin idari personelin bulguları Tablo 6’da, akademik personelin 
bulguları Tablo 7’de verilmiştir.  
 

Tablo 6. Esnek çalışma sisteminin bireysel iş performansına etkilerine ilişkin 
bulgular(İdari Personel) 
Kategorile
r 

Temalar 
Frekan
s 

Örnek görüşler 

Olumlu 

Sevgi 3 
İ-1: İşimi özleyip daha severek geldim mesaime 
İ-2: Olumlu. İşimi iş gibi değil hobi gibi görmeme 
vesile oldu. 

Rahatlık  5 

İ-1: Kesinlikle daha olumlu. İşe karşı bir özlem ve 
evin vermiş olduğu rahatlık performansımı arttırdı 
İ-2: Dönüşümlü çalıştığım dönemde daha 
dinlenmiş geldim iş performansıma olumlu etkisi 
oldu 
İ-3: İşim icabı işyerine gitmeme gerek fazla yoktu. 
Bireysel islerimi uzaktan takip edebildim. 

Motivasyon  2 
İ-1: Güzel oldu. İşime daha fazla motiveydim. 
Kendimi daha dinç, diri hissettim 

Mesai  3 

İ-1:Daha çok çalıştım. Sınırların olmaması 
performansımı arttırdı. 
İ-2: Haftada bir gün işe gelmek psikolojimi 
düzettiği için geldiğim gün de daha etkili ve 
verimli çalıştım. 

Toplam  13  
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Olumsuz 

Duygusal 3 
İ-1: Düşüş. İşimden de işyerinden de koptum. 
İ-2: Kötü, tembel bir duruma düştük. Kendimi işsiz 
gibi hissettim. 

İletişim 1 
İ-1: Fakat isimin ilgili olduğu birimlere iletişim 
problemleri yaşadım. Çünkü isim biraz da diğer 
çalışanların varlığıyla artıyordu. 

Mesai 1 İ-1: Olumsuz. Bence mesai gayet güzel 

Motivasyon 2 
İ-1: Motivasyonum azaldı. Performansım Düştü 
İ-2: Çalışma performansım düştü 

 İş Yükü 2 

İ-1:Pandemi surecine paralel isler azaldı. Benim de 
performansım azaldı 
İ-2: Is yüküm arttı. Personelin izinli olması beni 
daha çok çalışmaya sevk etti. 

Toplam  9  

Etkilemedi 

İş Yükü 2 

İ-1: İş yüküm arttı. Personelin izinli olması beni 
daha çok çalışmaya sevk etti. Fakat altından 
kalkamayacağım bir iş değildi 
İ-2: Fazla bir değişiklik olmadı aslında aynı 
performansla işe geliyorum. 

Rutin İşler 5 

İ-1: Bireysel is performansıma görevim gereği 
olumsuz yansıyan bir durum olmadı. Sakinlik, 
sessizlik hakimdi... 
İ-2: Değişmedi. Rutin ilerimizi yaptık. Zaten iş 
yükü çok değildi. 

Toplam  7  

Toplam  29  
 
İdari personelin esnek çalışma sisteminin bireysel iş performansına etkilerine ilişkin 
görüşlerinin 13’ü olumlu yöndedir. Olumlu görüşlerin özellikle rahatlık, motivasyon ve sevgi 
temaları altında toplandığı görülmektedir. 
İdari personelin esnek çalışma sisteminin bireysel iş performansına etkilerine ilişkin 
görüşlerinin 9’u olumsuz yöndedir. 7 görüş ise etkilemediği yönündedir. Olumsuz görüşlerin 
duygusallık, motivasyon ve iş yükü temaları altında toplandığı görülmektedir. 
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Tablo 7. Esnek çalışma sisteminin akademik performansınıza etkilerine ilişkin 
bulgular(Akademik Personel) 
Kategoriler Temalar Frekans Örnek görüşler 

Olumlu 

Bilimsel 
Araştırma 

4 

A-1: Çok sayıda yayın üretme zamanım oldu 
A-8: Araştırmama fazla zaman ayırmamı sağladı ve 
iş de (okulda) yapmam gerekenleri uzaktan 
uygulamalarla yapmam interneti daha etkin 
kullanmamı sağladı 
A-15: Akademik çalışmalarıma daha çok vakit 
ayırdım ve süreç sonraki önlemlere yönelik 
okumalar yaptım. Ayrıca uzaktan eğitim için 
kullanılan teknolojik uygulamaların öğrenilmesi 
üzerine çalışmalar yaptım. 

Örgütsel 
Stres  

1 
A-2: Kesinlikle olumlu yönde etkiledi. Çalışma alanı 
stresinden uzak. Çalışma ortamındaki çatışmalardan 
uzak. 

Kişisel 
Gelişim 

8 

A-5: Kişisel gelişimim için daha fazla zaman 
ayırmamı sağladı. Bu anlamda olumlu olduğu 
kanaatindeyim. 
A-6: Uzaktan eğitim için daha fazla bilgi sahibi 
olmak ve öğrencilere daha fazla katkı sunmak adına 
kişisel olarak daha fazla araştırma yapma gerekliliği 
duydum, bu yönde kendimi geliştirdim. 
A-13: Harikaydı. Bol kitap okudum. Is ortamında 
gereksiz sohbetlere ayırdığım zamanı ilgi duyduğum 
şeylere harcadım. Dışarıda yapılacak etkinlikler de 
sınırlı olunca evde vakit geçirdik 

Zaman 
Tasarrufu 

4 

A-10: Yol vb. yönden zaman tasarruf sağladım. Bir 
Çok kitap okudum ve on-line seminerlere katılma 
fırsatı yakaladım. 
A-2: Zamandan tasarruf gibi nedenlerden kendime 
ayırdığım süre artmakla birlikte daha verimli 
kullanmama vesile oldu. 

Sosyal 
Aktivite 

2 

A-11:Hobilerime zaman ayırdım. Bol kitap okudum. 
Dijital yayınları videoları takip ettim. Bu arada 
birçok dizi ve film de izledim. 
A-14: Farklı aktiviteler için imkan oluştu 

Toplam  19  

Olumsuz İş Yükü 2 

A-3: Kişisel gelişimi aksattı, çünkü uzaktan eğitim 
programını öğrenmek ve ders notlarını yüklemek, 
soru oluşturmak, sürekli ödev vermek ve 
değerlendirmek çok fazla zaman aldı. 
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A-4: Kişisel olarak çok verimli geçmedi çünkü iş 
yüküm çok arttı. 

İsteksizlik 1 
A-4: Kişisel gelişim olarak çok fazla katsısı oldu 
diyemem. Aslında biraz tembelliğe bile sevk etti 
diyebilirim. 

İçerik 
Oluşturma 

1 
A-4: Hazır ders materyallerim yoktu. Yani büyük 
zamanım bilgisayar başımda geçti. 

Toplam  4  
Etkilemedi  -  
Toplam  23  

 
Akademik personelin esnek çalışma sisteminin akademik performansa etkilerine ilişkin 
görüşlerinin 19’u olumlu yöndedir. Olumlu görüşlerin özellikle kişisel gelişim, zaman tasarrufu 
ve bilimsel araştırma temaları altında toplandığı görülmektedir. 
Akademik personelin esnek çalışma sisteminin akademik performansa etkilerine ilişkin 
görüşlerinin 4’ü olumsuz yöndedir. Olumsuz görüşlerin iş yükü ve içerik oluşturma temaları 
altında toplandığı görülmektedir. 
 
5.5. ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN KURUMİÇİ İLİŞKİLERE/KURUMSAL 
BAĞLILIĞA ETKİLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 
Esnek çalışma sisteminin kurumsal bağlılığınıza/kurum içi ilişkilerinize etkileri hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Sorusuna ilişkin idari personelin bulguları Tablo 8’da, akademik 
personelin bulguları Tablo 9’da verilmiştir. 
 

Tablo 8. Esnek çalışma sisteminin kurumsal bağlılığınıza/kurum içi ilişkilerinize 
etkilerine ilişkin bulgular (İdari Personel) 
Kategorile
r 

Temalar 
Frekan
s 

Örnek görüşler 

Olumlu 

Kamuda 
Çalışmak 

5 

İ-1: Kuruma bağlılığım daha da arttı iyi ki bu 
kurumda çalışıyorum ve iyi ki bir İşim var özellikle 
bu süreçte, 
İ-2:Kamuda çalıştığıma şükrettim. Kamu özelinde 
de üniversiteye bağlılığım arttı. İşimi daha çok 
seviyorum. 
İ-3: Ayni kaldı. Kamuda çalışmakçok iyi. 
Devletime minnet borcum var 

Özlem 6 

İ-1: Olumlu etkiledi. İşe gelip gitmeyi özlediğimi 
fark ettim. 
İ-2: Özledim ben kurumumu 
İ-3: olumlu etkiledi işimi, çalışma arkadaşlarımı 
özleyerek geldim 

Genel 4 
İ-1: Daha olumlu etkilediğini düşünüyorum 
İ-2: Kesinlikle olumlu yönde 

Toplam  15  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

26 

Olumsuz Genel 4 

İ-1: Bağlılığımı değil buradan uzaklaşmak 
istediğimi bir kez daha anlamamı sağladı 
İ-2: Kendimi emekli gibi hissettim. 
İ-3: Stresli ve zayıf 

Etkilemedi Genel 10 

İ-1: Kuruma bağlılığımda değişiklik olacak kadar 
uzun sürmediğini düşünüyorum. 
İ-2: Ben esnek çalışmadım. Kurum içi ilişkilerimiz 
değişmedi. 
İ-3: Etkilemedi. İletişim aynı 
İ-4: Herhangi bir bağ kopukluğu oluşturmadı 

Toplam  29  
 
İdari personelin esnek çalışma sisteminin kurumsal bağlılığa etkilerine ilişkin görüşlerinin 25’i 
olumlu yöndedir. Olumlu görüşlerin kamu güvencesi, kuruma özlem temaları altında toplandığı 
görülmektedir. Esnek çalışma sürecinde kurum içi etkin iletişim kurulmasının oldukça önemli 
bir sebep olduğu ifade edilebilir. 
İdari personelin esnek çalışma sisteminin kurumsal bağlılığa etkilerine ilişkin görüşlerinin 4’ü 
olumsuz ve 10’ u etkilemedi yönündedir.  
 
Tablo 9. Esnek çalışma sisteminin kurumsal bağlılığınıza/kurum içi ilişkilerinize etkilerine 
ilişkin bulgular(Akademik Personel) 
Kategorile
r 

Temalar 
Frekan
s 

Örnek görüşler 

Olumlu 

Haberleşme 
Olanakları 

 
3 

A-2: Teknoloji ile iletişim sağlandı  
A-3: Kurum içi ilişkilerde sıkıntı yaşamadık. 
Videolu toplantılar yaptık ya da Whatsapp gruptan 
koordinasyon sağladık. 

Çalışanlar arası 
İlişkiler 

 
 
 
 
 
2 

A-5: Birlikte koordineli çalışarak sureci iyi bir 
şekilde yürüttük. 
A-13: Kurum içi ilişkilerimi olumlu yönde 
etkilediğini düşünüyorum. Çünkü 
meslektaşlarımız ile daha sık görüşmemize vesile 
oldu. Çeşitli konularda bilgi alışverişinde 
bulunduk. 
A-9: Kesinlikle olumlu etkiledi. Kurum 
içerisindeki rekabetten, dedikodudan ve gıybetten 
uzak kalmak içerisinde bulunmamak ilişkileri 
olumlu yönde etkiledi 

Örgütsel 
Bağlılık 

 
 
 
2 

A-6: Pandemi olmasa Esnek çalışma saatlerinin 
kurum içi ilişkileri ve örgütsel bağlılığı 
zedelemekten ziyade pekiştireceği inancındayım. 
A-15: Ama esnek çalışma ya geçmek kurum 
idaresinde destek vermesi kurum aidiyetimi 
arttırdı... 
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İş Yükü 
 
1 

A-10: Kurum da daha az beraberlik ve işlerde 
azalma yaşadık 

Toplam  8  

Olumsuz 

 
 
 
Çalışanlar arası 
İlişkiler 
 

 
 
2 

A-6: Kurum içi ilişkilerin pandemi döneminin 
etkisi ile zedelendiğini düşünüyorum. Çünkü esnek 
çalışma saati olsa da istediğimiz zaman bir araya 
gelme yada toplu değerlendirme yapma 
fırsatlarımız çok olamadı. 
A-7: Biraz daha az görüşmek daha iyi olabilir. Bir 
cihette beraber çalışıyoruz, bir cihette rakibiz. 
Dolayısıyla kıskançlık vb. Durumlar oluşmadı. 
Âmâ ara ara bir araya gelmek de akademik gayreti 
canlı tutmak için önemli 

Sosyalleşme 1 
A-4: Kurum içi iletişimim sosyal anlamda 
zayıfladı. İdari anlamda aynı 

İş Yükü 1 
A-12: Bireysel olarak çok fazla çalışma yüküm 
oldu. Süreç nedeniyle birimdeki is yükü ve 
sorumluluklarım arttı. 

Toplam   4  

Etkilemedi 

Görev Dağılımı 2 

A-11: Olumlu olumsuz bir etkisi olmadı. Yüz yüze 
olmayı gerektirecek bir iş söz konusu olmadığı için 
uzaktan da halledebildik işlerimizi 
A-14: Doğru görev paylaşımıyla ayni şekilde 
yürüdü. Bir değişiklik olmadı 

Haberleşme 
Olanakları 

1 
A-15: Kurum ilişkileri sadece gruplar üzerinden 
yürüttüğümüz için olumlu ya da olumsuz 
diyemem.  

Toplam  17  
 
Akademik personel ise olumlu ve etkilemedi görüşleri (11) fazla olmakla birlikte idari 
personeldeki kadar farklılık oluşmamıştır. 
 
6. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Bu araştırmada b r yükseköğret m kurumunda çalışan akadem k ve dar  personel n esnek 
çalışma s stem ne l şk n görüşler n n bazı değ şkenlere göre bel rlenmes  amaçlanmıştır. 
Akadem k ve dar  personel n esnek çalışma s stem ne l şk n görüşler  b reysel/ruhsal yaşantı, 
ş/a le/sosyal yaşam alanı, b reysel performans ve kurumsal l şk ler değ şkenler ne göre 
ncelenm şt r. Özell kle olumsuz görüşler n olası nedenler  üzer ne tahm nlerde bulunulmuştur. 

İdar  personel n esnek çalışma s stem n n k ş sel/ruhsal yaşantıya etk ler ne l şk n görüşler n n 
35’  olumlu23’ü olumsuz yönded r. Olumlu görüşler n özell kle a le le daha fazla zaman 
geç rme, salgın sürec nde sağlıklı kalma, kend ne zaman ayırma ve ç huzurun sağlanması 
temaları altında toplandığı görülmekted r. Olumsuz görüşler n ver ml l k, ç huzur ve sosyal 
çevre temaları altında toplandığı görülmekted r. Bu durumun uzun yıllar klas k mesa  s stem  
le çalışmaya alışan dar  personel n esnek çalışma s stem ne uyum sağlayamamasından 
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kaynaklandığı düşünülmekted r. N tek m araştırmaya katılan dar  personel n 19’unun kamu da 
çalışma süres  6-10 yıldır. Bu noktada dar  personel n ruhsal y  oluşunu sağlayab lmek ç n 
çalışma saatler n n tümüyle esnet lmes  yer ne haftanın 3 günü mesa  2 günü esnek çalışma 
veya bel rl  saatlerle çalışma g b  çalışma yöntemler  ben mseneb l r. 
Akadem k personel n esnek çalışma s stem n n k ş sel/ruhsal yaşantıya etk ler ne l şk n 
görüşler n n 17’s  olumlu4’ü olumsuz yönded r. Olumlu görüşler n özell kle ç huzur, ver ml l k 
ve sürece uyum temaları altında toplandığı görülmekted r.  Olumsuz görüşler n ş yükü, sağlık 
ve tekn k sorunlara yönel k olduğu görülmekted r. Olumsuz görüşler n pandem  sürec nde 
geç len uzaktan eğ t m sürec  le l şk l  olduğu düşünülmekted r. 
İdar  personel n esnek çalışma s stem n n ş/a le/sosyal yaşantıya etk ler ne l şk n görüşler n n 
28’  olumlu37’s  olumsuz yönded r. Olumlu görüşler n özell kle a le ç  sosyalleşme, d j tal 
sosyalleşme, hob  temaları altında toplandığı görülmekted r.  Olumsuz görüşler n a le ç  
let ş m, toplumdan soyutlanma, arkadaşlarla sosyal mesafe temaları altında toplandığı 

görülmekted r. Olumsuz görüşler n araştırmaya katılan dar  personel n çoğunluğunun 
erkeklerden oluşmasıyla açıklanab l r. Ev le lg l  şler n genell kle kadınların rolü g b  
düşünülmes , buna bağlı olarak erkekler n ev dışı şler le lg s n n daha fazla olması n hayet nde 
sosyal çevres ne daha fazla önem vermes ne sebep olmuş olab l r. Ancak sosyal çevreden ve ş 
yer nden uzak kalmak esnek çalışma s stem  le kısmen l şk l  olsa da daha çok pandem  sürec  
le l şk l  olduğu düşünülmekted r. 

Akadem k personel n esnek çalışma s stem n n ş/a le/sosyal yaşam alanlarına etk ler ne l şk n 
görüşler n n 13’ü olumlu 2’s  olumsuz yönded r. Olumlu görüşler n özell kle b l msel araştırma, 
z h nsel rahatlık ve zamanın etk n kullanımı temaları altında toplandığı görülmekted r. Olumsuz 
görüşler n ders yükü ve uygulamalı b l msel araştırma temaları altında toplandığı 
görülmekted r. Akadem k personel n sadece ders verme yükümlülüğünün bulunmaması 
pandem  dolayısıyla artan ş yüküne bağlı olarak b l msel araştırmaya zaman ayıramaması 
olumsuz görüşler n temel n  oluşturmaktadır. Bu nokta da özell kle uygulamalı araştırma yapan 
akadem syenler n çalışma saatler nde esnekl ğe g d leb l r veya ders yükü azaltab l r. 
İdar  personel n esnek çalışma s stem n n b reysel ş performansına etk ler ne l şk n 
görüşler n n 13’ü olumlu 9’u olumsuz yönde 7’ s  se etk lemed ğ  yönünded r. Olumlu 
görüşler n özell kle rahatlık, mot vasyon ve sevg  temaları altında toplandığı görülmekted r. 
Olumsuz görüşler n duygusallık, mot vasyon ve ş yükü temaları altında toplandığı 
görülmekted r. İdar  personel n mesa  uygulaması olmadan bel rl  b r d s pl nden uzak kalması 
olumsuz görüşler n neden  olab l r. 
Akadem k personel n esnek çalışma s stem n n akadem k performansa etk ler ne l şk n 
görüşler n n 19’u olumlu4’ü olumsuz yönded r. Olumlu görüşler n özell kle k ş sel gel ş m, 
zaman tasarrufu ve b l msel araştırma temaları altında toplandığı görülmekted r. Olumsuz 
görüşler n ş yükü ve çer k oluşturma temaları altında toplandığı görülmekted r. Akadem k 
personel esnek çalışma s stem  le lg l  d ğer sorularda da görüldüğü g b  daha çok ş yükünün 
artmasına l şk n olumsuz görüş b ld rm şt r. Bu noktada akadem k personele zamanın etk n 
kullanımı le lg l  eğ t mler ver leb l r, uzaktan eğ t mde kullanılan tekn k alt yapı hakkında 
detaylı b lg lend rmeler yapılab l r. 
İdar  personel n esnek çalışma s stem n n kurumsal bağlılığa etk ler ne l şk n görüşler n n 25’  
olumlu yönded r. Olumlu görüşler n kamu güvences , kuruma özlem temaları altında toplandığı 
görülmekted r. Esnek çalışma sürec nde kurum ç  etk n let ş m kurulmasının oldukça öneml  
b r sebep olduğu fade ed leb l r.  
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İdar  personel n esnek çalışma s stem n n kurumsal bağlılığa etk ler ne l şk n görüşler n n 15’  
olumlu,4’ü olumsuz yönde 10’ u se etk lemed  yönünded r. Olumlu görüşler n kamu güvences , 
şyer ne özlem temaları altında toplandığı görülmekted r. Olumsuz görüşler n se stres, başarma 
ht yacı temaları altında toplandığı görülmekted r. İnsan varoluşunun temel  olan, a t olma, 

onaylanma g b  duyuların bu süreçte h ssed lememes  dar  personel n olumsuz görüş 
bel rtmes n  etk led ğ  düşünülmekted r.  
Akadem k personel n esnek çalışma s stem n n kurumsal bağlılığa etk ler ne l şk n görüşler n n 
8’  olumlu, 4’ü olumsuz yönde 15’  se etk lemed  yönünded r. Etk lemed  kategor s ndek  
görüşler n sayıca fazla olmasının sebeb  olarak Esnek çalışmanın uzun b r süre uygulanmaması 
göster leb l r. 
Araştırma sonuçları akadem k ve dar  personel n esnek çalışma s stem n n etk ler ne l şk n 
görüş farklılığı yaşadığını gösterm şt r. Görüş farklılıkları özell kle esnek çalışma s stem n n 
ş/a le/sosyal yaşam alanına etk ler  değ şken nde görülmekted r.  

 İdar  personel; kurum le l şk ler n zayıflaması, sosyal çevreden uzak kalma, mesa  
alışkanlığı g b  sebeplerden dolayı esnek çalışma s stem n n etk ler ne l şk n 
çoğunlukla olumsuz görüş bel rtm şt r. Bu doğrultuda dar  personel ç n tümüyle esnek 
çalışmak yer ne haftanın bel rl  günler  çalışma saatler  esnet leb l r. Ayrıca pandem  
sürec nde olduğu g b  zorunlu olarak esnek çalışma s stem ne geç lm ş se etk n kurum 
ç  let ş m kurularak bel rl  kurallar etrafında şler yürütüleb l r.  

 Akadem k personel n esnek çalışma s stem ne yapılan ş n n tel ğ  gereğ  daha yatkın 
olduğu düşünülmekted r. Bel rt ler n olumsuz görüşler çoğunlukla pandem  sürec ne 
bağlı olarak uygulanan uzaktan eğ t m faal yetler n n yarattığı ş yükü artışına bağlıdır. 
Bu noktada akadem k personel n özell kle pandem  sürec nde ders yükü azaltılab l r, 
b l msel araştırma yapmak ç n gerekl  koşullar sağlanab l r.  
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ÖZET 
Geçmişten günümüze uzanan süreçte okul, her toplum için oldukça önemli bir kurum olarak 
varlığını devam ettirmektedir. Bütün toplumlar hem kültür ve değerlerini hem de farklı 
alanlarda ihtiyaç duydukları bireyleri okul aracılığıyla yetiştirmektedir. Okula devam eden 
öğrencilerin başarılı olmaları ve öğrenmelerini üst düzeyde gerçekleştirebilmeleri için farklı 
teknik ve yöntemler uygulanmaktadır. Ancak uygulanan bu yöntem ve tekniklerin başarılı 
olması için öncelikle öğrencilerin okula ilişkin olumlu bir tutum içinde olmaları ve okulu 
sevmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin sahip olduğu tutumların onları olumlu ya da olumsuz 
yönde motive ettiği bilinen bir gerçektir. Tutumlar davranışların gerçekleştirilmesinde önemli 
olduğu için üzerinde durulması gereken oldukça önemli bir konu olarak kabul edilmektedir. 
Bu çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik tutumlarının farklı değişkenler 
açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Araştırmada, tarama modeli kullanılmış olup verilerin elde edilmesinde Adıgüzel (2012) 
tarafından geliştirilen “Okula İlişkin Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçek çalışmasında 
güvenirlik .860, bu çalışmada .882 olarak belirlenmiştit. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 
eğitim-öğretim yılında Sivas il merkezindeki üç farklı lisede öğrenimine devam eden 196 kız 
185 erkek olmak üzere 381 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde Bağımsız T Testi, 
ANOVA ve Tukey kullanılmıştır. Öğrencilerinin okula yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf, 
gelir ve baba eğitim durumu değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterdiği, anne eğitim 
durumu değişkeni açısından ise göstermediği belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Tutum, Okul, Ortaöğretim, Öğrenci 
 
ABSTRACT 
From the past to the present day, the school continues to exist as an important institution for 
every society. All societies educate both their culture and values and the individuals they need 
in different fields through the school. Different techniques and methods are applied in order for 
the students attending school to be successful and to realize their learning at a high level. 
However, in order for these methods and techniques to be successful, students must first have 
a positive attitude towards the school and love the school. It is a known fact that attitudes of 
students motivate them positively or negatively. Since attitudes are important in the realization 
of behaviors, they are considered as a very important issue to be dealt with. 
In this study, it is aimed to determine whether attitudes of secondary school students towards 
school show significant differences in terms of different variables. The survey model was used 
in the study and the “Attitude Scale for School” developed by Adıgüzel (2012) was applied to  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

33 

obtain the data. The reliability of the scale was .860 and .882 in this study. The sample of the 
study consists of 381 students (196 girls and 185 boys) attending three different high schools 
in Sivas city center in 2019-2020 academic year. Independent T Test, ANOVA and Tukey were 
used for data analysis. It was determined that students' attitudes towards school showed 
significant differences in terms of gender, class, income and father education status variables, 
but not in terms of mother education status variable. 
Keywords: Attitude, School, High School, Student 
 
1. GİRİŞ 
Tutum, bireyin bir nesneye, olaya, ortama karşı geliştirdiği olumlu ya da olumsuz eğilimleri 
olarak ifade edilmektedir (İpek & Bayraktar, 2004). Bireylerin sergiledikleri davranışların 
altında tutumlarının belirleyici bir etken olduğu kabul edildiği için araştırılması ve incelenmesi 
gerektiği belirtilmektedir. Çünkü tutumlar davranışları etkilediği kadar sosyal algıların 
oluşumunu da etkilemektedir (Üstüner, 2006). Tutumlar; bireyleri tanımlar ve onların yaşanan 
zaman dilimindeki ve gelecekteki davranış, amaç, yargı, duygu ve düşüncelerini belirleyerek 
bunları dışarıya yansıtmalarını sağlamaktadır (Pehlivan Baykara, 2010). Tutumların genelde 
eğitim ortamları ve süreçleriyle bağlantısı kurularak bireylere erken dönemde verilen olumlu 
tutum oluşturma çalışmalarının önemli olduğu belirtilmektedir (Morgan, 1989). Öğrencilerin 
bir konuya ilişkin tutumlarının zaman içinde geliştiği belirtilerek bunun için okul, aile ve 
arkadaşların önemi vurgulanmaktadır (Pehlivan, 2008: 153).  
Okul, tüm toplumlar için oldukça önemli bir kurum olup bireylerin tüm yaşamlarında günlük 
hayatta öğrenemeyeceği bilgileri edinmesini sağlamaktadır (Krishnamurti, 1994). Bundan 
dolayı öğrencilerin okulda başarılı olması için eğitimle bağlantısı olan herkes çaba gösterir. 
Okuldaki olumlu bir öğrenme ortamı öğrencilerin okula ve öğrenmeye yönelik 
motivasyonlarını artırarak başarılı olmalarına yardımcı olmaktadır (Estes, Gunter, & Mintz, 
2009). Bireyler çok küçük yaşlarda okula başlamakta ve uzun yıllar boyunca eğitimlerine 
devam etmektedir. Bu süreçte okula ilişkin deneyimleri onların okula yönelik pozitif veya 
negatif tutum geliştirmelerinde etkili olmaktadır (Founder, 2011). Bireyin tutumlarının 
davranışlarını belirlediği gibi davranışlar da tutumları etkilemektedir. Bu bağlamda öğrencinin 
çevresindeki bireylerin olumlu davranışlarını gözlemlemesi sonucu okula yönelik varsa olumsu 
tutumlarının olumluya dönüşebileceği söylenebilir (Arul, 2002). 
Öğrencinin okula yönelik tutumunu belirleyen etkenler arasında; okulun fiziki yapısı, 
öğretmen, aile ve arkadaşlarının yaklaşımı, okul idaresinin oluşturduğu okul iklimi en 
önemlileri olarak gösterilmektedir. Okulda farklı çevre, kültür ve ailelerden gelen pek çok 
öğrenci beraber aynı ortamı paylaşır. Dolayısıyla öğrenciler için bulundukları okulda tüm 
özellikleriyle kabul gördüklerini hissetmeleri de onların tutumlarını olumlu etkileyecektir 
(Illich, 1985). Bunun için okula ilk başladıkları yaşlarda okula yönelik olumlu tutum 
kazanmalarını sağlamak için onlara oldukları gibi kabul edildikleri ifade edilmeli ve bunun 
akademik başarıdan daha önemli olduğu unutulmamalıdır. Çünkü öğrenci akademik başarısı ilk 
başta düşük de olsa sevdiği bir ortamda olduğu için süreç içerisinde başarılı olmak için gerekli 
çabayı gösterecektir (Glasser, 2000). 
Okulun açıldığı ilk günlerde genel olarak öğrenciler öğrenmeye istekli ve heyecanlıdır. 
Öğretmenler öğrencilerin bu heyecanlarını kaybetmemeleri için; derslere ilk günde hazır 
gelmeli, sınıfta güler yüzlü olmalı, öğrencileri çok fazla eleştirmemeli, ilk günden itibaren genel 
süreç hakkında bilgi vererek dönemin sonunda onlardan neleri öğrenmelerini beklediğini 
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açıklamalıdır (Kelly, 2011). Öğrencilerin erken yaşlarda okula yönelik olumlu bir tutuma sahip 
olmaları onların ilerleyen eğitim hayatlarının daha başarılı bir şekilde devam etmesini 
sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik 
tutum düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilere 
uygulanan okula yönelik tutum aracılığıyla aşağıdaki soruların yanıtı aranmıştır: 
 

a) Ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik tutum düzeyine ilişkin puan ortalamaları 
ölçeğin toplam puanı ve alt boyutlarında ne düzeydedir?  
 
b) Ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik tutumları cinsiyet, sınıf düzeyi, ekonomik 
durum, anne ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık 
göstermekte midir?  

  
Yöntem 
Araştırmanın bu bölümünde evren/örneklem, veri toplama araçları ve veri analizi hakkında bilgi 
sunulacaktır. 
 
Evren/Örneklem  
Bu araştırmaya dâhil olan katılımcıların belirlenmesi amacıyla tarama modeli kullanılmış olup 
araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Sivas il merkezinde üç farklı lisede 
öğrenimine devam eden 196 kız 185 erkek olmak üzere 381 öğrenci oluşturmaktadır. Tablo 
1’de örnekleme ilişkin betimsel istatistikler sunulmaktadır. 
 
Tablo 1.  
Örnekleme İlişkin Betimsel Özellikler 

Değişkenler   (f) (%) 

Cinsiyet 
Kız 196 51.4 
Erkek 185 48.6 

Sınıf düzeyi 

9. Sınıf   96 25.2 
10. Sınıf 122 32.0 
11. Sınıf 119 31.2 
12. Sınıf   44 11.5 

Ekonomik durum 

Çok iyi   23 6.0 
İyi 186 48.0 
Orta 152 39.9 
Düşük    20 5.2 

Anne eğitim durumu 

İlkokul 130 34.1 
Ortaokul 103 27.0 
Lise   99 26.0 
Üniversite   49 12.9 

Baba eğitim durumu 

İlkokul   56 14.7 
Ortaokul   64 16.8 
Lise 171 44.9 
Üniversite   90 23.6 
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Veri Toplama Araçları 
Verilerin elde edilmesinde Adıgüzel (2012) tarafından geliştirilen “Okula İlişkin Tutum 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek; Sevgi (6 madde), Değer (5 madde), Uyum (4 madde) ve Güven 
(6 madde) olmak üzere dört alt faktör ve toplamda 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin toplam 
güvenirliği .860,  bu çalışmada toplam güvenirliği .882 olarak belirlenmiştir. Ölçek beşli likert 
olarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda ölçekten alınabilecek en düşük puan 21, en yüksek puan 
ise 105 olmaktadır. 
 
Verilerin toplanması ve Analizi 
Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sivas il merkezinde 
üç farklı lisede öğrenimine devam eden 196 kız 185 erkek olmak üzere 381 öğrenci 
oluşturmaktadır. Uygulamada öğrenci gönüllülüğü ilkesine riayet edilmiştir. Elde edilen 
verilerin analizinde SPSS 25.0 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
Kolmogorov-Smirnov (K-S), Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız T Testi, ANOVA 
ve Tukey kullanılmıştır. 
 
 
Bulgular 
Ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik tutum ölçeğinin tamamından ve toplamından aldıkları 
puan ortalamaları Tablo 2’de sunulmaktadır.  
 
Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Betimsel İstatistikler 

Ölçek N 
En düşük 
puan 

En yüksek 
puan 

 ss 

Toplam puan  381 21 101 62.67 14.91 
Sevgi 381 6 30 16.58 5.24 
Değer  381 5 25 16.95 4.41 
Uyum 381 4 20 10.27 3.94 
Güven 381 6 29 18.87 4.67 

 
Tablo 2’deki veriler incelendiğinde; öğrencilerin okula yönelik tutumlarına ilişkin puan 
ortalamalarının ölçeğin toplamında orta düzeyde (59.69), sevgi faktöründe orta düzeyde 
(55.27), değer faktöründe orta düzeyde (67.08), uyum faktöründe orta düzeyde (51.35), güven 
faktöründe orta düzeyde (62.23) olarak belirlenmiştir. Ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik 
tutum ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarına göre en yüksek puan ortalamasını değer 
faktöründen, en düşük puan ortalamasını ise uyum faktöründen aldıkları görülmektedir. 
Uygulama lise öğrencileriyle yapıldığı için öğrencilerin ergenlik yaşlarını tam da atlatamadığı 
göz önünde bulundurulmalıdır. 
Ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı 
şekilde farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t 
testi bulgularına Tablo 3’te yer verilmektedir.  
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Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Okula Yönelik Tutum Bağımsız Gruplar T Testi Bulguları 

 Cins. N  ss t p 

Toplam Kız 196 65.14 14.53 3.38 .001* Erkek 185 60.04 14.89 

Sevgi  Kız 196 17.38 5.29 3.09 .002* Erkek 185 15.74 5.08 

Değer Kız 196 17.73 4.10 3.64 .000* Erkek 185 16.12 4.57 

Uyum Kız 196 10.67 3.81 2.09 .037* Erkek 185   9.83 4.04 

Güven 
Kız 196 19.36 4.51 

2.10 .037* 
Erkek 185 18.36 4.81 

*p<.05 
 
Tablo 3’teki bulgulara göre öğrencilerin okula yönelik tutumlarının hem toplam puan hem de 
tüm faktörlerde kız öğrenciler lehine olmak üzere anlamlı farklılık (p<.05) gösterdiği 
belirlenmiştir. Toplam puan açısından bakıldığında farkın oldukça belirgin olduğu 
görülmektedir.  
Ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik tutumlarına ilişkin puan ortalamalarının ölçeğin 
toplamı ve faktörlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı şekilde farklılık gösterip 
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ANOVA testi bulgularına Tablo 4’te yer 
verilmektedir.  
 
Tablo 4. Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Okula Yönelik Tutum ANOVA Testi Bulguları 

 
Sınıf N x̄ ss F p 

Anlamlı 
Fark  

Toplam 

  9. sınıf   96 62.28 15.38 

4.49 .004* 
10 ile 12. 
sınıf 
arasında 

10. sınıf 122 65.48 14.02 
11. sınıf 119 62.21 13.62 
12. sınıf   44 56.09 17.69 

Sevgi 

  9. sınıf   96 16.43 5.41 

3.58 .014* 
10. ile 11. 
ve 12. sınıf 
arasında 

10. sınıf 122 17.75 5.29 
11. sınıf 119 15.99 4.83 
12. sınıf   44 15.25 5.37 

Değer 

  9. sınıf  96 16.75 4.50 

5.26 .001* 
12 ile 9, 10 
ve 11. sınıf 
arasında  

10. sınıf 122 17.52 4.05 
11. sınıf 119 17.37 3.85 
12. sınıf   44 14.66 5.74 

Uyum 

  9. sınıf   96 10.21 3.73 

1.09 .352 Yok  
10. sınıf 122 10.77 4.04 
11. sınıf 119   9.93 3.89 
12. sınıf   44   9.89 4.21 
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Güven 

  9. sınıf   96 18.90 4.95 

5.46 .001* 
12 ile 9, 10 
ve 11. sınıf 
arasında 

10. sınıf 122 19.43 4.45 
11. sınıf 119 19.23 4.14 
12. sınıf   44 16.30 5.29 

*p<.05 
 
Tablo 4 incelendiğinde ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin okula yönelik tutum 
puan ortalamalarının sınıf düzeyi değişkeni açısından uyum faktörü hariç (p>.05) ölçeğin 
toplamı ve diğer faktörlerinde anlamlı farklılık oluşturduğu (p<.05) bulgusuna ulaşılmıştır. 
Yapılan Tukey analizi sonuçlarına göre anlamlı farklılığın ölçeğin toplamında “10 ile 12. sınıf” 
arasında, sevgi faktöründe “10 ile 11 ve 12. sınıflar” arasında onuncu sınıflar lehine; değer ve 
güven faktörlerinde “12 ile 9, 10, 11. sınıflar” arasında on ikinci sınıf aleyhine olduğu 
belirlenmiştir. Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en yüksek puan ortalamasına onuncu sınıf, 
en düşük puan ortalamasına ise on ikinci sınıf öğrencilerinin sahip oldukları görülmektedir.  
Ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik tutumlarına ilişkin puan ortalamalarının ölçeğin 
toplamı ve faktörlerinde ekonomik durum değişkenine göre anlamlı şekilde farklılık gösterip 
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ANOVA testi bulgularına Tablo 5’te yer 
verilmektedir. 
 
Tablo 5. Ekonomik Durum Değişkenine Göre Okula Yönelik Tutum ANOVA Testi Bulguları 

 Eko. durum N x̄ ss F p Anlamlı Fark 

Toplam 

Çok iyi   23 61.78 15.38 

5.15 .002* 
Düşük ile İyi 
ve Orta 
arasında 

İyi 186 62.00 15.00 
Orta 152 65.05 13.88 
Düşük  20 51.80 16.61 

Sevgi 

Çok iyi   23 16.43 5.54 

4.58 .004* 
Düşük ile İyi 
ve Orta 
arasında 

İyi 186 16.40 5.39 
Orta 152 17.32 4.86 
Düşük    20 12.85 4.92 

Değer 

Çok iyi   23 16.74 4.97 

7.00 .000* 
Düşük ile Çok 
iyi, İyi ve Orta 
arasında 

İyi 186 16.73 4.41 
Orta 152 17.75 3.86 
Düşük    20 13.20 5.64 

Uyum 

Çok iyi   23 10.48 3.23 

1.01 .390 Yok 
İyi 186 10.11 3.83 
Orta 152 10.57 4.14 
Düşük    20   9.10 4.18 

Güven  

Çok iyi   23 18.13 4.78 

2.43 .065 Yok 
İyi 186 18.76 4.68 
Orta 152 19.41 4.41 
Düşük    20 16.65 5.91 

*p<.05 
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Tablo 5 incelendiğinde ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin okula yönelik tutum 
puan ortalamalarının ekonomik değişkeni açısından ölçeğin toplamı, sevgi ve değer 
faktörlerinde anlamlı farklılık oluşturduğu (p<.05) diğer faktörlerde ise oluşturmadığı (p>.05) 
bulgusuna ulaşılmıştır. Yapılan Tukey analizi sonuçlarına göre anlamlı farklılığın ölçeğin 
toplamında ve sevgi faktöründe “Düşük ile İyi ve Orta” arasında düşük aleyhine, değer 
faktöründe “Düşük ile Çok iyi, İyi ve Orta” arasında düşük aleyhine olduğu belirlenmiştir. 
Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en yüksek puan ortalamasına ekonomik durumu orta olan 
öğrencilerin, en düşük puan ortalamasına ise ekonomik durumları düşük olan öğrencilerinin 
sahip oldukları görülmektedir.  
Ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik tutumlarına ilişkin puan ortalamalarının ölçeğin 
toplamı ve faktörlerinde anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı şekilde farklılık gösterip 
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ANOVA testi bulgularına Tablo 6’da yer 
verilmektedir. 
 
Tablo 6. Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okula Yönelik Tutum ANOVA Testi 
Bulguları 

 Anne eğitim N x̄ ss F p Anlamlı Fark 

Toplam 

İlkokul 130 64.01 17.82 

1.512 .211 Yok 
Ortaokul 103 62.64 14.79 
Lise   99 62.89 13.86 
Üniversite   49 58.71 17.09 

Sevgi 

İlkokul 130 17.30 5.11 

1.774 .152 Yok 
Ortaokul 103 16.65 5.28 
Lise   99 16.07 4.85 
Üniversite   49 15.55 6.10 

Değer 

İlkokul 130 17.02 4.59 

.735 .531 Yok 
Ortaokul 103 16.82 4.26 
Lise   99 17.35 4.17 
Üniversite   49 16.24 4.69 

Uyum 

İlkokul 130 10.81 3.80 

1.850 .138 Yok 
Ortaokul 103 10.07 3.99 
Lise   99 10.22 4.04 
Üniversite   49 9.33 3.92 

Güven  

İlkokul 130 18.88 4.60 

1.525 .208 Yok 
Ortaokul 103 19.11 4.72 
Lise   99 19.24 4.41 
Üniversite   49 17.59 5.20 

 
Tablo 6 incelendiğinde ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin okula yönelik 
tutumlarının anne eğitim düzeyi değişkeni açısından toplam puan ve diğer faktörlerinde anlamlı 
farklılık oluşturmadığı p>.05 bulgusuna ulaşılmıştır. Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en 
yüksek puan ortalamasına annesi ilkokul mezunu olan, en düşük puan ortalamasına ise annesi 
üniversite mezunu olan öğrencilerinin sahip oldukları görülmektedir.   
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Ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik tutumlarına ilişkin puan ortalamalarının ölçeğin 
toplamı ve faktörlerinde baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı şekilde farklılık gösterip 
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ANOVA testi bulgularına Tablo 7’de yer 
verilmektedir. 
 
Tablo 7. Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okula Yönelik Tutum ANOVA Testi 
Bulguları 

 Baba 
eğitim 

N x̄ ss F p 
Anlamlı 
Fark 

Toplam 

İlkokul   56 65.20 14.10 

4.78 .003* 

Orta ile 
lise ve 
üniversite 
arasında 

Ortaokul   64 67.81 11.75 
Lise 171 61.48 15.13 
Üniversite   90 59.69 14.01 

Sevgi 

İlkokul   56 17.70 5.03 

4.15 .007* 
Orta ile 
üniversite 
arasında 

Ortaokul   64 18.06 4.14 
Lise 171 16.22 5.31 
Üniversite   90 15.52 5.66 

Değer 

İlkokul   56 17.53 4.33 

1.91 .128 Yok 
Ortaokul   64 17.88 3.86 
Lise 171 16.51 4.59 
Üniversite   90 16.77 4.39 

Uyum 

İlkokul   56 10.66 4.06 

4.78 .003* 

Orta ile 
lise ve 
üniversite 
arasında 

Ortaokul   64 11.77 3.61 
Lise 171 9.95 3.95 
Üniversite   90 9.54 3.83 

Güven 

İlkokul   56 19.30 4.33 

3.14 .025* 
Orta ile 
üniversite 
arasında 

Ortaokul   64 20.11 3.64 
Lise 171 18.80 4.74 
Üniversite   90 17.86 5.21 

*p<.05 
 
Tablo 7 incelendiğinde ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin okula yönelik 
tutumlarının baba eğitim düzeyi değişkeni açısından ölçeğin toplamı, sevgi uyum ve güven 
faktörlerinde anlamlı farklılık olduğu (p<.05) değer faktöründe ise olmadığı (p>.05) 
belirlenmiştir. Toplam puan ve uyum faktöründe “Ortaokul ile Lise, Üniversite” arasında 
ortaokul lehine; sevgi ve güven faktörlerinde “Ortaokul ile Üniversite” arasında ortaokul lehine 
anlamlı farklılık bulgusuna ulaşılmıştır. Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en yüksek puan 
ortalamasına babası ilkokul mezunu olan, en düşük puan ortalamasına ise babası üniversite 
mezunu olan öğrencilerinin sahip oldukları görülmektedir.  
 
Sonuç, Tartışma ve Öneriler  
Ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin okula yönelik tutum ölçeğinden aldıkları 
puan ortalamalarının ölçeğin toplamı ve tüm faktörlerinde orta düzeyde olduğu saptanmıştır. 
Ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarına göre 
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en yüksek puan ortalamasını değer faktöründen, en düşük puan ortalamasını ise uyum 
faktöründen aldıkları görülmektedir. Uygulama lise öğrencileriyle yapıldığı için öğrencilerin 
ergenlik yaşlarını tam da atlatamadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 
Öğrencilerin okula yönelik tutumlarının hem toplam puan hem de tüm faktörlerde kız öğrenciler 
lehine olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Toplam puan açısından 
bakıldığında farkın oldukça belirgin olduğu görülmektedir. Erarslan ve Çakıcı (2011) 
tarafından yapılan çalışmada bu çalışmayla benzer şekilde cinsiyet açısından kız öğrenciler 
lehine olmak üzere anlamlı farklılık belirlenmiştir. Gülcemal (2019) tarafından yapılan çalışma 
sonuçları da bu çalışma sonuçlarını desteklemektedir. Adıgüzel ve Karadaş’ın (2013) yaptığı 
çalışmada da yine aynı bulgular elde edilmiştir.  
Ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin okula yönelik tutum puan ortalamalarının 
sınıf düzeyi değişkeni açısından uyum faktörü hariç ölçeğin toplamı ve diğer faktörlerinde 
anlamlı farklılık oluşturduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en 
yüksek puan ortalamasına onuncu sınıf, en düşük puan ortalamasına ise on ikinci sınıf 
öğrencilerinin sahip oldukları görülmektedir. Gülcemal (2019) tarafından yine ortaöğretim 
düzeyinde yapılan çalışmada sınıf değişkeninin anlamlı farklılık oluşturduğu ve en düşük puanı 
on ikinci sınıf öğrencilerinin aldıkları belirlenmiştir. Bu doğrultuda liseye başlarken 
öğrencilerin okula daha olumlu baktıkları ancak son sınıfta iken artık eskisi kadar olumlu 
bakmadıkları görülmektedir. Bu durumun nedenleri üzerinde ve nasıl üstesinden 
gelinebileceğine ilişkin çalışmaların yürütülmesi ve sorunun kaynaklarının tam olarak tespit 
edilmesi gerekmektedir. Erarslan ve Çakıcı (2011) tarafından yapılan çalışmada sınıf düzeyi 
açısından farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
Ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin okula yönelik tutum puan ortalamalarının 
ekonomik değişkeni açısından ölçeğin toplamı, sevgi ve değer faktörlerinde anlamlı farklılık 
oluşturduğu diğer faktörlerde ise oluşturmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ölçeğin toplam puanına 
bakıldığında en yüksek puan ortalamasına ekonomik durumu orta olan öğrencilerin, en düşük 
puan ortalamasına ise ekonomik durumları düşük olan öğrencilerinin sahip oldukları 
görülmektedir. Adıgüzel ve Karadaş (2013) tarafından yapılan çalışmada ailenin gelir 
düzeyinin öğrencilerin okula yönelik tutumlarını anlamlı düzeyde etkilemediği belirlenmiştir. 
Ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin okula yönelik tutumlarının anne eğitim 
düzeyi değişkeni açısından toplam puan ve diğer faktörlerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı 
bulgusuna ulaşılmıştır. Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en yüksek puan ortalamasına 
annesi ilkokul mezunu olan, en düşük puan ortalamasına ise annesi üniversite mezunu olan 
öğrencilerinin sahip oldukları görülmektedir. Ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören 
öğrencilerin okula yönelik tutumlarının baba eğitim düzeyi değişkeni açısından ölçeğin 
toplamı, sevgi uyum ve güven faktörlerinde anlamlı farklılık olduğu değer faktöründe ise 
olmadığı belirlenmiştir. Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en yüksek puan ortalamasına 
babası ilkokul mezunu olan, en düşük puan ortalamasına ise babası üniversite mezunu olan 
öğrencilerinin sahip oldukları görülmektedir.  
İlhan (2017) yaptığı çalışmada öğrencilerin okula yönelik tutumları ile okul atmosferinin 
olumlu olması arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Bu da bize okul ikliminin 
öğrenciler üzerinde pek çok olumlu etkisi yanında tutum açısından da etkili olduğunu 
göstermektedir. Okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve diğer tüm personelin bu konuda gereken 
ilgi ve hassasiyeti göstermesi gerekir. Çocukların, okula yönelik tutumlarını olumlu olması için 
ailelerinin de okulla ilgili konuşma ve yaklaşımlarının önemli olduğu bilinmektedir. Bu konuda  
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onların bilgi sahibi olmaları sağlanarak çocuklarına destek olmalarına yardımcı olunabilir. 
Öğrenme ortamları öğrencilerin çocuklarının hoşlarına gidecek ve yaşlarına uygun şekilde 
oluşturulabilir. 
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ÖZET 
Tüketici ihtiyaç ve beklentilerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi, ürün ya da hizmetlerin 
satışında büyük önem taşımaktadır. Özellikle rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz 
dünyasında tüketici eğilimlerinin tespit edilmesi, yeni pazar fırsatlarının yakalanmasında etkili 
rol oynamaktadır. Tüketici istekleri kültür, çevre ve kişilik özellikleri gibi bazı değişkenlere 
göre farklılık gösterebilmektedir. Tüketicinin ürün ya da hizmetten beklentisinin belirlenerek 
karşılanması tercih edilme sebebini güçlendirecektir. Spor, günümüzde büyük bir endüstri 
haline gelmiş olup spor organizasyonları bu sektör içerisinde önemli bir yere sahiptir. Spor 
endüstrisi içerisinde yer alan spor organizasyonlarında katılımcıları etkinliklere çekebilmek, 
etkinliğin başarıya ulaşması açısından önemlidir. Büyük insan kitlelerini bir araya getirebilme 
gücüne sahip olan spor etkinliklerine yönelim faktörlerini farklı açılardan incelemek 
mümkündür. Spor etkinliklerine katılımda bireylerin yönelimlerinin çözümlenmesi etkinlik 
düzenleyicilerine yol gösterecektir. Ayrıca, hedef pazarın belirlenmesi bu çözümlemenin 
yapılması ile mümkündür. Bu çalışmada masa başı çalışan kişilerin spor etkinliklerine 
yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın 
örneklemini 3 farklı işletmede masa başı çalışan toplam 105 kişi oluşturmuştur. Verilerin 
toplanmasında “Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “sosyalleşme 
arayışı” , “duygu arayışı” ve “bilgi arama” olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen 
veriler, katılımcıların Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği’ nden aldıkları toplam puan ile çeşitli 
demografik faktörler arasındaki ilişkiler incelenerek Bağımsız Örneklem t-Testi ve Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; katılımcıların 
spor etkinliklerine katılım puanlarının yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma ve düzenli spor 
yapma bakımından anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Spor, Spor etkinlikleri, Tüketici eğilimi, Tüketici beklentisi 
 
ABSTRACT 
The analysis of the consumer needs and expectations is of great importance for marketing of 
the products and services. Considering the competitive environment in these days, consumer 
behavior is key to catch a place in this new market conditions. The demands of consumers 
change according to variables of culture, environment and personalities. What matter is to 
satisfy consumer expectations and turn out to be attractive to the consumers. The industry 
around the sport activities is giant in these days. The success in this industry is the ability to 
draw consumers to these activities. The concern here is to bring high number of people vis-a-
vis their different inclinations and preferences. The analysis of the inclinations of the consumers  
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will help to organizers of the sports activities. It will also make sense of the emerging market 
in this industry. In this study, it was aimed to determine the orientation toward sporting events 
of white collar workers and to examine the relation with some demographic factors. My sample 
consists of 105 people working in three sectors. I used the “Orientation Toward Sporting Events 
Scale” in this study. It centers around the sub-themes of “search for socialization”, “soul search” 
and “information search”. Data were gathered through Orientation Toward Sporting Events 
Scale and analyzed by Independent Samples t-Test and ANOVA test in order to examine the 
relations of scale scores with various demographic factors. It concluded that there is significant 
difference in the preferences and inclinations of the customers depending on their age, marital 
status, parental position and sporting habits.  
Keywords: Sport, Sport activities, Consumer inclinations, Consumer expectations 
 

1. GİRİŞ 
Tüketicilerin bir ürün ya da hizmeti seçme ve satın almaya karar verme süreçleri farklı 
dinamikleri barındırır. Pazarlama ve tüketici davranışlarını konu alan literatür incelendiğinde, 
tüketicilerin sınıflandırılması ile ilgili çalışmalarda ürün ya da hizmetin “neden” ve “nasıl” satın 
alındığına göre bazı sınıflandırma çalışmalarının bulunduğu ve bu gruplara uygulanacak farklı 
pazarlama stratejilerinin belirlendiği görülmektedir. Bu çalışmaların ilgili sektörler için 
yöneticilere büyük faydalar sağlanması hedeflenmektedir (Dursun ve ark., 2013). Çünkü 
tüketici ihtiyaç ve beklentilerinin doğru analiz edilmesi, ürün ya da hizmetin satışında önemli 
bir role sahiptir.  Özellikle rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında tüketici 
eğilimlerinin belirlenmesi, yeni pazar fırsatlarının yakalanmasında büyük önem taşımaktadır. 
Tüketim davranışının tahmin edilebilir bir özellik göstermesi tüketici yönelimi olarak 
tanımlanmaktadır. Tüketiciye ait özellikler ile çevresel etkiler bu yönelimi doğrudan etkilerken, 
tüketim davranışını ise dolaylı bir şekilde etkilemektedir (Pons ve ark., 2001). 
Tüketici istekleri kültürel, çevresel ve kişisel özellikler gibi bazı değişkenlere göre farklılık 
gösterebilmektedir. Tüketicinin ürün ya da hizmetten beklentisinin belirlenerek karşılanması 
tercih edilme sebebini güçlendirecektir. 
Bireylerin satın alma davranışları, ihtiyaçlarının anlaşılmasında önem taşımaktadır. 
Pazarlamanın görevi, tüketici ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilerek memnuniyeti sağlayacak 
ürün ve hizmet geliştirilmesini sağlamaktır. Başarılı bir pazarlama için tüketici ihtiyaç ve 
beklentilerinin tespiti kadar, bunların altında yatan faktörlerin belirlenmesi de büyük önem 
taşımaktadır (Cömert ve Durmaz, 2006).  
Teknolojik gelişmelerle birlikte spor geniş insan kitlelerine ulaşan dev bir sektör haline 
gelmiştir. Özellikle medya ve iletişim alanındaki gelişmeler sporu karlı bir reklam aracı haline 
getirmiş, bir yandan büyük insan kitlelerine ulaşan bir gösteri ve eğlence sektörüyken, diğer 
taraftan cazip bir ekonomik faaliyet kolu olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Can ve ark., 
2000). 
Spor organizasyonları spor sektörü içerisinde önemli bir yere sahiptir. Spor 
organizasyonlarında katılımcıları etkinliklere çekebilmek, etkinliğin başarıya ulaşması 
açısından büyük öneme sahiptir. Katılımcıların etkinliklere yönelimlerinin bilinmesi, etkinlik 
düzenleyicileri için bir referans oluşturacaktır. Ayrıca, hedef pazarın belirlenmesinde de 
tüketici yöneliminin bilinmesi kilit bir rol oynayacaktır (Çevik ve ark., 2019).   
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2. YÖNTEM  
2.1. Araştırma Modeli  

Bu çalışmada masa başı çalışan kişilerin spor etkinliklerine yönelimlerinin çeşitli değişkenler 
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama 
modeline göre şekillenmiştir. 
 

2.2. Örneklem  
Çalışmanın örneklemini 3 farklı işletmede masa başı çalışan toplam 105 kişi oluşturmuştur. 
Veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya,  çalışmayı kabul eden kişiler 
dahil edilmiştir. 
 

2.3. Veri Toplama Aracı 
Çalışmada veri toplama aracı olarak; Pons ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen, geçerlik 
ve güvenirliği Çevik ve arkadaşları (2019) tarafından yapılan “Spor Etkinliklerine Yönelim 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 12 maddeden oluşmakta olup “sosyalleşme arayışı” , “duygu 
arayışı” ve “bilgi arama” olmak üzere 3 alt boyut yardımı ile bireylerin spor etkinliklerine 
yönelimlerini ölçmektedir. 12 madde 5’li likert tipi ölçekle; 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 
2=Katılmıyorum, 3=Biraz Katılıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 
değerlendirilmiştir. 
 

2.4. Verilerin Analizi  
Çalışmada elde edilen veriler SPSS 21,0 programı aracılığı ile istatistiksel olarak analiz 
edilmiştir. Öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiş olup verilerin 
normal bir dağılım gösterdiği (Basıklık: -1,023, Çarpıklık: 0,05) belirlendikten sonra 
katılımcıların ölçek puanları farklı değişkenlere (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, 
çocuk sahibi olma ve düzenli spor yapma ) göre “bağımsız gruplar t-testi” ve “tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA)” ile analiz edilmiş ve bulgular sunulmuştur. 
 

3. BULGULAR 
Çalışmadan elde edilen bulgular aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. 
Tablo1: Katılımcılara ait Demografik Özellikler 
 

Değişkenler Alt Gruplar Katılımcı Sayısı % 
Cinsiyet Kadın 49 47,7 
 Erkek 56 53,3 
Yaş 18-25 20 19 
 26-35 24 22,9 
 36-45 41 39 
 46-55 13 12,4 
 56 ve üzeri 7 6,7 
Medeni Durum Evli 40 38,1 
 Bekar 54 51,4 
 Boşanmış 11 10,5 
Çocuk sahibi olma Evet 35 33,3 
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Katılımcıların cinsiyetleri ile spor etkinliklerine yönelim puanları arasında anlamlı bir farklılık 
olup olmadığına anlamak amacıyla İki Örneklem t - Testi uygulanmış ve Tablo 2’de sunulan 
bulgular elde edilmiştir. 
 
Tablo 2: Katılımcıların Spor Etkinliklerine Yönelim Puanları ve Cinsiyet Arasındaki İki 
Örneklem t -Testi Sonuçları 
Cinsiyet N Ortalama  Serbestlik Derecesi (Sd) p 
Kadın  49 43,06 103 0,061 
Erkek 56 45,39 

 
Katılımcıların spor etkinliklerine yönelim ölçeğinden aldıkları puanlar ve cinsiyetleri arasında 
yapılan t-testi sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık (p>0.05) görülmemektedir. 
Katılımcıların yaşları ile spor etkinliklerine yönelim puanları arasında anlamlı bir farklılık olup 
olmadığını anlamak amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve Tablo 
3’de sunulan bulgular elde edilmiştir. 
 
Tablo 3: Katılımcıların Spor Etkinliklerine Yönelim Puanları ve Yaşları Arasındaki Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  
 Kareler Toplamı 

(KT) 
Serbestlik Derecesi 
(Sd) 

Kareler 
Ortalaması 
(KO) 

p 

Gruplararası 1460,816 4 365,204  
0,000 Grup içi 2761,432 100 27,614 

Toplam 4222,248 104  
 
Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların spor etkinliklerine yönelim puanları ile yaşları arasında 
anlamlı bir farklılığın olduğu (p=0,000) görülmektedir. Bu farklılığın kaynağının belirlenmesi 
amacıyla Post-Hoc Scheffe testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
  

 Hayır 70 66,7 
Eğitim Durumu Okur-yazar değil - - 
 İlköğretim - - 
 Lise - - 
 Lisans 82 78,1 
 Lisansüstü 23 21,9 
Düzenli Spor Yapma Evet 61 58,1 
 Hayır 44 41,9 
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Tablo 4: Katılımcıların Spor Etkinliklerine Yönelim Puanlarının Yaşları ile Kıyaslanmasına 
İlişkin Post-Hoc Scheffe Testi Sonuçları 
 Yaş Ortalama Fark Standart Hata p 
18-25 26-35 -2,77500 1,59101 0,553 
 36-45 4,55732* 1,43326 0,045 
 46-55 8,15769* 1,87214 0,002 
 56 ve üzeri 5,85000 2,30773 0,179 
26-35 18-25 2,77500 1,59101 0,553 
 36-45 7,33232* 1,35060 0,000 
 46-55 10,93269* 1,80963 0,000 
 56 ve üzeri 8,62500* 2,25732 0,008 
36-45 18-25 -4,55732* 1,43326 0,045 
 26-35 -7,33232* 1,35060 0,000 
 46-55 3,60038 1,67263 0,334 
 56 ve üzeri 1,29268 2,14905 0,985 
46-55 18-25 -8,15769* 1,87214 0,002 
 26-35 -10,93269* 1,80963 0,000 
 46-55 -3,60038 1,67263 0,334 
 56 ve üzeri -2,30769 2,46355 0,927 
56 ve üzeri 18-25 -5,85000 2,30773 0,179 
 26-35 -8,62500* 2,25732 0,008 
 36-45 -1,29268 2,14905 0,985 
 46-55 2,30769 2,46355 0,927 

 
Tablo 4’de görüleceği üzere, 18-25 yaş arasında olanların spor etkinliklerine yönelim puanları 
35-45 yaş (p =0,045) ve 45-55 yaş (p=0,002) aralığında bulunan kişilere göre anlamlı şekilde 
yüksektir (p < 0,05). Ayrıca, 26-35 yaş aralığında bulunan kişilerin spor etkinliklerine yönelim 
puanları 36-45 yaş (p = 0,000), 46-55 yaş (p=0,000) ve 56 ve üzeri yaş (p=0,008) grubuna göre 
anlamlı derecede yüksektir (p < 0,05). 
Medeni durum ve spor etkinliklerine yönelim puanlarını incelemek amacı ile tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve Tablo 5’de sunulan bulgular elde edilmiştir. 
 
Tablo 5: Katılımcıların Spor Etkinliklerine Yönelim Puanları ve Medeni Durumları Arasındaki 
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  
 Kareler Toplamı 

(KT) 
Serbestlik Derecesi 
(Sd) 

Kareler 
Ortalaması 
(KO) 

p 

Gruplararası 764,613 2 382,307  
0,000 Grup içi 3457,634 102 33,898 

Toplam 4222,248 104  
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Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların spor etkinliklerine yönelim puanları ile medeni durumları 
arasında anlamlı bir farklılığın olduğu (p=0,000) görülmektedir. Bu farklılığın kaynağının 
belirlenmesi amacıyla Post-Hoc Scheffe testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 6’de sunulmuştur. 
 
Tablo 6: Katılımcıların Spor Etkinliklerine Yönelim Puanlarının Medeni Durumları ile 
Kıyaslanmasına İlişkin Post-Hoc Scheffe Testi Sonuçları 
 Medeni Durum Ortalama Fark Standart Hata p 
Evli Bekar -5,42130* 1,21458 0,000 
 Boşanmış -6,12500* 1,98220 0,010 
Bekar Evli 5,42130* 1,21458 0,000 
 Boşanmış -0,70370 1,92598 0,935 
Boşanmış Evli 6,12500* 1,98220 0,010 
 Bekar 0,70370 1,92598 0,935 

 
Tablo 6 incelendiğinde; evli kişilerin spor etkinliklerine yönelim puanlarının bekar (p=0,000) 
ve boşanmış (p=0,010) kişilere göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği görülmektedir (p < 
0,05). 
Katılımcıların çocuk sahibi olma durumları ile spor etkinliklerine yönelim puanları arasında 
anlamlı bir farklılık olup olmadığına anlamak amacıyla İki Örneklem t -Testi uygulanmış ve 
Tablo 7’de sunulan bulgular elde edilmiştir. 
 
Tablo 7: Katılımcıların Spor Etkinliklerine Yönelim Puanları ve Çocuk Sahibi Olma 
Arasındaki İki Örneklem t -Testi Sonuçları 
Çocuk 
Sahibi Olma 

N Ortalama  Serbestlik Derecesi (Sd) p 

Evet 35 40,3714 103 0,000 
Hayır 70 46,2714 

 
Katılımcıların spor etkinliklerine yönelim ölçeğinden aldıkları puanlar ve çocuk sahibi olma 
durumları arasında yapılan t-testi sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık (p< 0.05) görülmektedir. 
Düzenli olarak spor yapma ve spor etkinliklerine yönelim puanları arasında anlamlı bir farklılık 
olup olmadığına anlamak amacıyla İki Örneklem t -Testi uygulanmış ve Tablo 8’de sunulan 
bulgular elde edilmiştir. 
Tablo 8: Katılımcıların Spor Etkinliklerine Yönelim Puanları ve Düzenli Spor Yapma 
Durumları Arasındaki İki Örneklem t -Testi Sonuçları 
Düzenli Spor 
Yapma 

N Ortalama  Serbestlik Derecesi (Sd) p 

Evet 61 48,1639 103 0,000 
Hayır 44 38,9545 
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Katılımcıların spor etkinliklerine yönelim ölçeğinden aldıkları puanlar ve düzenli spor yapma 
durumları arasında yapılan t-testi sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık (p< 0.05) görülmektedir. 
Katılımcıların eğitim durumları ve spor etkinliklerine yönelim ölçeğinden aldıkları puanlar 
arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış 
ve Tablo 9’de sunulan bulgular elde edilmiştir. 
 
Tablo 9: Katılımcıların Spor Etkinliklerine Yönelim Puanları ve Eğitim Durumları Arasındaki 
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  
 Kareler Toplamı 

(KT) 
Serbestlik Derecesi 
(Sd) 

Kareler 
Ortalaması 
(KO) 

p 

Gruplararası 242,583 1 242,583  
0,014 Grup içi 3979,664 103 38,638 

Toplam 4222,248 104  
 
Tablo 9’da yer alan veriler incelendiğinde, katılımcıların spor etkinliklerine yönelim puanları 
ile eğitim durumları arasında (lisans ve yüksek lisans değişkenleri) anlamlı bir farklılığın olduğu 
(p< 0,05) görülmektedir. 
 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 
Pazar bölümlemeyi; heterojen yapıdaki büyük pazarlardan benzer gereksinimlere sahip ya da 
pazarlama etkinliklerine benzer cevaplar veren homojen yapıda alt gruplar oluşturulması olarak 
tanımlamak mümkündür. Pazarın bölümlendirilmesi kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, 
rakiplerin daha iyi analiz edilmesi ve performansın daha iyi değerlendirilmesi gibi firmalara 
birçok fayda sağlamaktadır (Duran, 2009). Pazar bölümle yardımı ile hizmetin verilmediği ya 
da talep ve ihtiyacı karşılamadığı alanların belirlenmesi sağlanabilmektedir. Böylece, yeni bir 
ürün ya da hizmet sunumu ya da mevcut olanların geliştirilmesi mümkün olabilmektedir (Çevik 
ve ark.,2019). 
Çalışmada, 3 farklı işletmede masa başı çalışan toplam 105 kişiye ait “Spor Etkinliklerine 
Yönelim Ölçeği”nden ve ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar cinsiyet, yaş, medeni 
durum, eğitim durumu, çocuk sahibi olma ve düzenli spor yapma değişkenlerine göre 
incelenmiştir. 
Katılımcıların cinsiyetleri ve spor etkinliklerine yönelim puanları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır. Bu durumda kadın ve erkek katılımcıların spor etkinliklerine yönelimlerinin 
benzerlik gösterdiğini, cinsiyetin bu çalışmada ayırt edici bir özellik olmadığını söylemek 
mümkündür. 
Çalışmada 18-25 yaş ve 26-35 yaş grubundaki katılımcıların spor etkinliklerine yönelim 
puanlarının diğer yaş grubundaki katılımcılara göre anlamlı derece yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Bu durumu genç yaşlarda sosyalleşme arayışının daha yüksek olması ile açıklamak 
mümkündür.  
Katılımcıların medeni durumları ile spor etkinliklerine yönelim anketinden aldıkları puan 
incelendiğinde, evli kişilerin spor etkinliklerine yönelim puanlarının bekar ve boşanmış kişilere 
göre daha düşük olduğu ve anlamlı derecede farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu durumu 
evlilikle birlikte bireylerin sorumluluklarının artması ve ailesine de zaman ayırması gerektiği 
ile açıklamak mümkündür. Çocuk sahibi olan katılımcıların spor etkinliklerine yönelim 
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puanları ile diğer katılımcıların puanları arasında bulunan anlamlı fark bu yargıyı destekler 
niteliktedir. Bu sonuç, serbest zamanın aile ile birlikte geçirilmesi ya da farklı sorunluluklar 
sebebi ile etkinliklere zaman ayrılamaması olarak açıklanabilir. 
Çalışmada göz önünde bulundurulan bir diğer parametre düzenli spor yapmaktır. Düzenli 
olarak spor yapan katılımcıların spor etkinliklerine yönelim puanları diğer katılımcılara göre 
anlamlı düzeyde yüksektir.  
Çalışma sonuçlarına göre bireylerin demografik özelliklerinin spor etkinliklerine yönelimlerini 
etkilediği görülmektedir. Etkinlik düzenleyicilerin katılımcı özelliklerini dikkate alarak hedef 
kitle belirlemeleri, etkinlik başarısı açısından etkili bir yöntem olacaktır.  
Bu konuda, katılımcıların etkinliklere ayıracağı zaman, bütçelerinden harcayabilecekleri miktar 
ya da hangi etkinliklere katılmayı tercih ettikleri gibi farklı katılımcı özellikleri dikkate alınarak 
yapılacak yeni çalışmaların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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DİJİTAL ÇAĞDA VE ÇOCUK DAVRANIŞLARI ANTAKYA ÖRNEĞİ 
 

DIGITAL AGE AND CHILDREN BEHAVIORS ANTAKYA EXAMPLE 
 

Öğr. Nilgün Hatice GÜRLER                         
Hz. Ayşe kız Anadolu İmam Hatip Lisesi  
 
Öğr. Vahit HÜYÜK 
Hatay Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi  
 
ÖZET: 
Dijital dönüşüm, işlerin zamandan ve paradan daha fazla tasarruf sağlayarak elektronik yani 
dijital ortama aktarılmasına denir. Dijital dönüşüm hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda 
da bizleri hayatımızda olumsuz sonuçlarla karşılaştırabiliyor. Ancak gün geçtikçe dijital 
dönüşüme örnek olabilecek birçok örnekle karşılaştığımız için bilinçli bir şekilde hayatımızı 
sürdürmeliyiz. Örneğin alışveriş son zamanlarda e-ticarete kaymış durumdadır. Güvenlikte, 
pazarlama konusunda, ödeme sistemlerinde… Böylelikle iş hayatına büyük bir damga 
vurmuştur. Zaman kazandıran, iş hayatını kolaylaştıran ve mali anlamda avantaj sağlamasından 
dolayı dijital dönüşümden bilinçli bir şekilde yararlanan şirketler rekabet açısından hep ilerde 
oluyorlardır. Çünkü dijital dönüşümle birlikte her şey yeniden şekilleniyor. 
İsmail Hakkı Polat,  dijitali etkili kılan husus, insanlığı yepyeni değerlerden oluşan bir ortamın 
içine doğru sürükleyen bir sürecin nüvesini oluşturması ve bu sürecin sadece sizin kurumunuzu 
değil çevrenizdeki hemen her şeyi yeniden şekillendiriyor olmasıdır, şeklinde de açıklama da 
bulunmuştur.  Dijital dönüşümün önemli etkileri; veri analizi platformlarının kullanılmasına 
aynı zamanda da veri toplama araçlarının gelişmesine dayanmaktadır. Bu dönüşümü sadece 
olumlu veyahut olumsuz etkileri şeklinde sınıflandırmak mümkün değildir. Çünkü her iki 
yönden de örnekleri bulunmaktadır. 
İnternet,  sosyal medya(WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook …), çevrimiçi teknolojiler, 
cep telefonları, tabletler ve yazılımlar gibi birçok örnekler hayatımızdaki vazgeçilmezler olup 
hayatımızda büyük bir öneme sahiptirler. Bu örneklerden internete bakacak olursak; internet, 
en popüler iletişim araçlarından sadece biridir. Masrafsız ve her şeyin sayısal olarak ifadesini 
farklı bir ortamda, inşaa etmektedir. Bu yüzden internet, yaygınlaşmasıyla birlikte tüm alanları 
etkisi altına almıştır. Burada iki durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Önceki zamanlarda 
internetin yerinde bulunan icatlar ya yok olmayı kabul edip piyasadan çekilmekte veyahut da 
bu değişimi fırsata çevirip alternatif alanlara açılıp kendini yenilemesi gerekmektedir. 
İnsanlık tarihine toplumsal gelişim süreci ve toplumsal yaşam açısından bakıldığında ilk önemli 
kırılmanın tarım devrimi ile gerçekleştiği görülmektedir. İkinci büyük kırılmayı ise sanayi 
devrimi ile yaşamış tarım toplumunda makinelerin hüküm süreceği, iş ve emek sınıfının 
oluştuğu sanayi devrimi ile yaşanmıştır. Bilim ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde 
büyüdüğü, günümüzde toplumsal yaşamdan ekonomiye, üretimden eğitime çok hızlı bir 
dönüşüm yaşanmaktadır bu dönüşüme Dijital Dönüşüm diyebiliyoruz. Bu çalışmanın ana 
hedefi ise hayatımızın büyük bir bölümünü işgal eden dijital dünya (internet, cep telefonu sosyal 
medya, robotlar ve yazılımların) toplum için yaklaşan bir fırsat mı? yoksa risk mi? 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

51 

oluşturmaktadır. Bu çalışma ile bunların analizini yapılacak ve öneriler sunulacaktır. İnternet 
ve online teknolojiler günümüz dünyasının en popüler iletişim araçları olarak günlük yaşamın 
vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştır. 
Diğer örneklerde de olduğu gibi internet içinde sadece tek taraftan bakmak doğru olmaz. Çünkü 
kendisi, etkileri sadece bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Tekrar örnek verilecek olursa; internet 
en popüler başlıca teknolojik araçlardan bir tanesi olmasına rağmen maalesef şiddet ve baskıya 
da kapısını aralamaktadır. Toplumda özellikle de liseli gençler arasında bu durumun duyulduğu 
genel ismi ise “siber zorbalıktır”.  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), siber zorbalığı 
şu sözlerle açıklamaktadır: “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla gençler ve 
çocuklar arasında internet kullanımı giderek artmaktadır. Bu durumun pek çok olumlu getirisi 
olduğu gibi, siber zorbalık davranışlarının sergilendiği kötü amaçlı kullanımlar da meydana 
gelmektedir. Siber zorbalık, elektronik ortamda bir birey veya grubun, diğerlerine yönelik 
kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama 
gibi rahatsızlık verici eylemleri ifade eder.”  1 
Siber zorbalık: teknoloji aracılığıyla bir kişiyi rahatsız etmek, taciz etmek, tehdit etmek, 
utandırmak veya hedef gösteren paylaşımların yapılmasıdır. Okul ikliminde sık sık 
karşılaştığımız, daha çok anlaşmazlığa dayalı olarak kişilerin birbirlerine karşı kullandığı 
durumdur.  
Zamanında arkadaşlık içerisinde birbirleri hakkında edinilen bilgilerin, zaman içerisinde kötüye 
giden arkadaş ilişkisinin temelinin sarsılması sonucunda olayın aksi bir şekilde her iki tarafa da 
zarar vermesidir. Bu olaya kanıt olarak kullandığımız cep telefonları, teknolojik aletler ve 
bunun yanı sıra yine kanıt niteliği taşıyan sosyal medya araçları (instagram, facebook, 
whatsapp, twitter) ses kayıtları, mesajlar, ekran resimleri yer almaktadır.   
Siber zorbalığın örneklerinden bazıları arkadaşlarını küçük düşürecek davranış ve paylaşımlar 
sergilemek, elindeki içerikleri kötüye kullanmak, sevmediği bir kişiden intikam almak ya da 
şantaj amacıyla kullanılabilir. Yaşadığımız çevre de ve özellikle lise gençleri arasında sanal 
zorbalık olayları gün geçtikçe artıyor.  
Çalışmanın katılımcılarını farklı lise türlerinden, 236 gönüllü lise öğrencileri oluşturmuştur. 
Hatay ili Antakya ilçesindeki belirlenen lise türlerinden meslek liseleri, Anadolu liseleri, fen 
lisesi ve sosyal bilimler lisesi çalışma evreni olarak belirlenmiş, elde edilen verilerin analizinde 
‘’betimsel analiz’’ ve “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. Veriler betimleyici ve 
karşılaştırmalı istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir.  
Araştırma kapsamında belirlenen, siber zorbalığa ve sosyal medyaya bağlı olan zorbalık 
türlerine maruz kalan bireylerle yapılan kapalı toplantıda odak grup görüşmesi sonucu hedef, 
katılımcıların diğerlerinin görüşlerini duyabildiği ve buna göre kendi görüşleri rahatça ifade 
edebilmişlerdir 
ANAHTAR KELİMELER: Dijital dönüşüm, Siber kurban, internet, teknoloji, sosyal medya 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Merve Parlak “Dijital Dönüşümün Kavramları Yeniden Yapılandırılması Üzerine:  Enformasyon 
Toplumunda Kütüphaneler 
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AMAÇ: 
Bu araştırmanın amacı, dijital dönüşümün sosyal etkilerinin liseli gençler üzerine davranışlara 
etkisini araştırmaktır. Antakya’daki belirlenen okul türleri kapsamında lise öğrencilerinin sanal 
(siber) zorbalık deneyimlerini, siber davranışlarda bulunma ve maruz kalma durumlarına ilişkin 
görüşlerini incelemektir. Ayrıca internet ve cep telefondaki uygulamalar kullanma sıklıklarını 
incelemektir. Böylece, bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinin gençler üzerinde oluşturduğu 
etkilere dikkat çekerken, diğer yandan da yeni bir kavram olan sanal (siber) zorbalık kavramını 
ve etkilerini tanımlayarak sosyal medya kullanımı ve doğru kullanması yönünde farkındalık 
kazandırmaktır. Örneğin sosyal medya ve yine sosyal medya üzerinden açılan itiraf sayfaları 
vb. öğrenciler 
 
GİRİŞ: 
İnsanlık tarihine toplumsal gelişim süreci ve toplumsal yaşam açısından bakıldığında ilk önemli 
kırılmanın tarım devrimi ile gerçekleştiği görülmektedir. İkinci büyük kırılmayı ise sanayi 
devrimi ile yaşamış tarım toplumunda makinelerin hüküm süreceği, iş ve emek sınıfının 
oluştuğu sanayi devrimi ile yaşanmıştır. Bilim ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde 
büyüdüğü, günümüzde toplumsal yaşamdan ekonomiye, üretimden eğitime çok hızlı bir 
dönüşüm yaşanmaktadır bu dönüşüme Dijital Dönüşüm diyebiliyoruz. Bu çalışmanın ana 
hedefi ise hayatımızın büyük bir bölümünü işgal eden dijital dünya (internet, cep telefonu sosyal 
medya, robotlar ve yazılımların) toplum için yaklaşan bir fırsat mı? yoksa risk mi? 
oluşturmaktadır. Bu çalışma ile bunların analizini yapılacak ve öneriler sunulacaktır. İnternet 
ve online teknolojiler günümüz dünyasının en popüler iletişim araçları olarak günlük yaşamın 
vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştır. Bu teknolojik araçlar özellikle gençler ve lise 
öğrencileri arasında daha da yaygın olarak kullanılmaktadır. İnternetin eğitim-öğretim başta 
olmak üzere pek çok alanda sağladığı yararlar tartışılmazdır. Sanal zorbalığın pek çok sebebi 
bulunuyor. Arkadaşları ile alay etmek, Sevmediği bir kişiden intikam almak ya da şantaj 
amacıyla kullanılabilir. Ülkemizde de sanal zorbalık olayları gün geçtikçe artıyor. 
Bununla birlikte her teknolojik gelişmede yaşandığı gibi görünen yararların yanı sıra 
teknolojinin kötüye kullanılmasından kaynaklanan sorunlar da ortaya çıkmaktadır. İnternet, cep 
telefonu, kısa mesaj servisi gibi iletişim araçları günlük yaşamı kolaylaştırmalarının yanında 
kötü niyetli kullanıcıların ellerinde diğer insanlara zarar veren araçlara dönüşmektedir. İsimsiz 
çağrılar, gizli kimlikle gönderilen yararsız (spam) e-postalar, hakaret ve tehdit içeren, bir kişi 
ya da grubu karalamak için e-posta ya da kısa mesajlar ile yayılan ses, görüntü ve metinler, 
virüslü e-postalar, tüm bu zararlı eylemlerin ortak bir isim altında tanımlanmasına neden 
olmuştur:  Sanal (Siber) zorbalık.(2)  
Bu olumsuzluklardan birisi okullarda zaten bir sorun olan akran zorbalığına yeni bir boyut 
katmasıdır. Sanal-siber zorbalık, uluslararası literatürde genel olarak “diğer kişilere zarar 
vermek amacıyla, bir birey ya da grup tarafından, elektronik posta, cep telefonu, çağrı cihazı, 
kısa mesaj servisi ve web siteleri gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını içeren; 
kasten, tekrarlayıcı bir şekilde ve düşmanca davranışları destekleyen davranışlar” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Literatürde zorbalığın yaş, cinsiyet, sosyoekonomik gelir düzeyi, depresyon 
gibi değişkenlerle ilişkisini araştıran çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalar 
zorbalığın, zorba davranışlarda bulunan, zorba davranışlara maruz kalan (kurban) ve zorba 
davranışlara şahit olan öğrencilerin kişilik özelliklerini ve ileriki yaşamlarındaki toplumsal 
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ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtmektedirler. Siber zorba davranışların sıklığı, hangi 
cinsiyet ve yaş grubu tarafından gerçekleştirildiğine yönelikte bazı çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. 
Yaşları 14 ila 19 arasında değişen 236 düzenli internet kullanıcısı üzerinde yapılan bir 
çalışmada, son bir yıl içinde katılımcıların %19 unun online olarak saldırganlık ve öfke 
davranışlarına maruz kaldıkları, bunlardan %84’ünün kendisinin siber zorba davranışa maruz 
kaldığı, % 31’i ise karşı tarafa böyle bir davranışta bulunduğu belirlenmiştir.(1) Bazı yetişkinler 
zorbalığın her çocuğun başına gelebilecek, çocukluğun bir parçası gibi görmekte ve normal 
karşılamaktadır. Çocuğun da bu dönemden geçerek kendini güçlendireceğine inanırlar. Bunu 
bu şekilde kabul etmek doğru değildir.  
Bu çalışmada kimlik kazanma çabalarının en yoğun olduğu ergenlik döneminde öğrencilerin 
siber zorba davranışlarda bulunma, maruz kalma ve siber zorbalığa karşı duygu ve 
düşüncelerinin belirlenmesi üzerinde durulmuştur. 
 
YÖNTEM: 
Nitel veri toplama teknikleri ile ele alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Nitel araştırmalar ürünlerden ya da çıktılardan daha çok süreç ile ilgilenmektedir. 
Dolayısıyla nitel araştırmalar- da anlamlar önem taşımaktadır (Merriam, 1988:Akt. Yılmaz ve 
Altınkurt, 2011)  
Çalışmanın katılımcılarını 236 gönüllü lise öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin yaşları 14 ile 
19 arasında değişmekte çoğunluğunu ise 15 yaşındakiler oluşturmaktadır. Bu çalışmada sanal 
zorbalığın biçimlerini ve yaygınlığını belirlemek üzere geliştirilen siber zorba ve siber kurban 
olma durumunu sorgulayan “yarı yapılandırılmış mülakat formu” ve ‘’grup görüşmesi ‘’ olan 
ölçüm aracı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde “içerik analizi” tekniği 
kullanılmıştır. Veriler betimleyici ve karşılaştırmalı istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. 
Araştırmada kullanılacak veri toplama aracının geliştirilmesi sürecinde ilk olarak, Anadolu 
Lisesi öğrencisi 42 kişiyle, kendilerinin maruz kaldıkları siber zorba davranışlar konusunda 
“odak grup görüşmesi” yapılmıştır. Odak grup görüşmesinde hedef, katılımcıların diğerlerinin 
görüşlerini duyabildiği ve buna göre kendi görüşleri üzerinde düşünebildiği sosyal bir ortamda, 
insanların bir konu ya da konular hakkında gerçekten ne düşündüklerini ortaya koymaktır.  

(Ece G. Yaş:15) 
‘’-Sosyal medyadan tanıştığım kişi ile arkadaşlığımı ilerlettim. Daha sonra İstanbul da 

yaşayan arkadaşımla buluşma ayarladık ama sonra bu buluşmanın mümkün olmadığını ve 
aileme bu konuda bana olan güveninin kırılmasından korktuğumu söyledim. Ondan sonra 
sürekli tehdit eden mesajları, ona yazdığım mesajları, ailemle paylaşmakla tehdit etti. Uzun süre 
sosyal medya üzerinden istemediğim şeyler (görüntü, video, vs.)yaptırdı. Çok zor zamanlar 
yaşadım. Daha sonra konuyu ailemle paylaşarak olaydan kurtuldum .’’ 

Sabah M. (Yaş:16) 
‘’-10. sınıf öğrencisiyim. Sınıf ortamında arkadaşlarımla aramda yaşanan tartışma sonucu  
sınıf arkadaşım olan Melek A. tartışmadan sonra sosyal medya üzerinden beni karalamaya 

yönelik paylaşımlar yapmaya başladı. Uyarılarıma rağmen beni ciddiye almayıp yaptığının 
yanlış olduğunu belirttiğim halde sosyal medya hesabıma (Instagram) sahte hesap üzerinden 
kişiliğimi hedef alan paylaşımlar yapılarak siber zorbalığa maruz bırakıldım. Hesabın 
kapatılması için spam atmak zorunda kaldım ve hesabı kısa sürede kapattırdım. Çözüm oldu 
ama daha sonra benzer saldırılara tekrardan maruz kaldım.  
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Yukarıdaki mülakatlar sonucu elde ettiğimiz bulgular bireylerin siber zorbalığa maruz 
bırakıldıklarını göstermektedir.  
Sosyal medya yoluyla bireylere uygulanan siber zorbalık durumlarının Antakya’da da 
yaşandığını göstermektedir. Erkek öğrenciler kız öğrencilere oranla hem daha fazla siber 
zorbalık yaptıklarını ifade etmişlerdir.  Kız öğrencilerin ise daha fazla siber zorbalığa maruz 
kaldıklarını bildirmişlerdir. Siber zorba davranışları sergileme temasında göze çarpan 
erkeklerle kızlar arasındaki farktır.  
Ayrıca Siber zorba davranışları sergileme konusunda erkeklerin kızlara oranla çok daha fazla 
sergiledikleri sonucuna varılmıştır. 
Zorbalığın hem okul hem aile hem de toplum tarafından dikkate alınması ve herkesin üstüne 
düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde sorunlar çözülebilir. Kısaca 
siber zorbalık gençlerin sağlıklı gelişimlerini tehdit eden bir durumdur. 
Tüm dijital aletler birbirleriyle etkileşim halindedir. Bir yerde birtakım değişiklikler olduğunda 
mutlaka geriye kalan tüm sistemi de değiştirmektedir. Bu sisteme bir lider seçilecek olursa; 
internet, ardından da tüm gelişen teknolojilerle gösterilebilir. İlk bölümde dijital dönüşümün 
toplumsal etkilerinin sadece olumlu ya da olumsuz şekilde adlandırılamayacağından söz 
edilmekteydi. Buna örnek olarak da internetin araştırma yapabilmek için, bilgi toplayabilmek 
için çok daha pratik ve daha güvenilir olduğundan dijital sinir sisteminin faydalı (sağlıklı)  bir 
lideri olduğu söylenebilmektedir. 
Bununla birlikte son zamanlarda teknoloji bağımlılığı problemi de gittikçe artmaktadır. Sadece 
sohbet, oyun gibi faaliyetler için gereğinden fazla kullanıldığında zaman öldürülmüş olunmakta 
ve bireylerin sanal dünyadan çıkamayıp çevresiyle olan iletişimine de bir engel konulmuş 
olmaktadır. Hâlbuki dijital dönüşüm sayesinde daha kaliteli iletişim sağlanabilirken böylelikle 
bu durum iyi değerlendirilmemiş olmaktadır. 
Dijital dönüşümün etkileri yalnızca bu örneklerle sonuçlanmamaktadır. Çünkü dönüşümün 
sosyal etkileriyle birçok alanda karşılaşmaktayız. Kısacası, ilk önemli kırılmanın tarım devrimi 
ile gerçekleşip ikincisinin ise sanayi devrimi ile kırıldığı bilinmektedir. Yani bilim ve teknolojik 
gelişmelerin çok hızlı bir şekilde büyüdüğü,  günümüzde toplumsal yaşamdan ekonomiye, 
üretimden eğitime ve davranışlara bakıldığında çok hızlı bir dönüşüm yaşandığı görülmektedir. 
Bu etkilerden de eğitimi ele alacak olursak; eğitim, uzun zamandır gelenekselden yeni 
sistemlere dönüştürülmeye devam etmekteydi. Ancak şimdilerde akıllı tahtalar, STEM eğitimi, 
sanal ortamlar, öğretmen ve öğrencilerin yer değiştirdiği çevrimiçi dersler yaygınlaşmaktadır. 
 
BULGULAR: 
Korelasyon analizi iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişkinin olup olmadığı şayet ilişki 
varsa bu ilişkinin şiddetini ortaya koyan bir istatistiki analizdir. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 
(-1 ≤ r ≤ +1) arasında değişen değerler almakla birlikte, korelasyon kat sayılarında 0,00 ile 0,25 
arası değerin ‘çok zayıf’;  0,26 ile 0,49 arası değerin ‘zayıf’ ;  0,50 ile 0,69 arası değerin ‘orta’ 
; 0,70 ile 0,89 arası değerin ‘yüksek’ ; 0,90 ile 1,00 arası değerin ise ‘çok yüksek’ olduğu ifade 
edilir. Korelasyon katsayısının pozitif olması değişkenler arasında doğrusal bir ilişkinin 
olduğunu, negatif olması ise ters yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 
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Korelasyon analizi kapsamında geliştirilebilecek hipotezlerden bazıları ise şunlardır; 

 
a) Sosyal medya kullanan ve kullanmayanlar arasında siber zorbalığa maruz kalma 

ilişkisinde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. (Ekler -Grafik:4 ) 

 
Grafik 4 
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b) Siber sosyal medya baskısı ve siber zorbalığa maruz kalma arasında 15-16 yaş 

aralığında cinsiyet yönünde yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.(Ekler- Grafik:5) 
 

 
  

 
Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla maruz kalmaktadır.( Grafik:2) 
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c) Erkek öğrencilerin sosyal medya baskısı ve siber zorbalığa uğramam yönünde negatif 

yönlü bir anlam ilişkisi bulunmaktadır. (Ekler-Grafik:2) 
 
d) Okul türlerine göre sosyal medya kullanımı ve siber zorbalığa maruz kalma yönünde ise 

meslek liseleri yönlü pozitif bir ilişki kurulmaktadır. (Grafik:3) 
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e) Cep telefonunda sosyal medya kullanım sürelerine bakıldığında 16-17 yaş arasında 

pozitif yönde yukarı doğru bir ilişki bulunurken, 18 yaş ve üzerinde negatif yönde bir ilişki 
vardır. (Grafik:1) 

 
 
GRAFİK:1 Sosyal medya ve cep telefonu kullanma da süre aralığı analizi. 

 
Söz konusu hipotezimiz, siber zorbalığa maruz kalan lise gençlerinin cinsiyet ve yaş aralığında 
pozitif yönde bir ilişki bulunurken, zorbalığa maruz kaldığı konuları paylaşma ve yardım alma 
konusunda ise negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.   

 
SONUÇ VE TARTIŞMA: 
Siber zorba veya siber kurban olma durumlarının ülkemizde de yaşandığını göstermektedir. 
Erkek öğrenciler kız öğrencilere oranla hem daha fazla siber zorbalık yaptıklarını hem de daha 
fazla siber zorbalığa maruz kaldıklarını bildirmişlerdir. Siber zorba davranışları sergileme 
temasında göze çarpan erkeklerle kızlar arasındaki farktır. Siber zorba davranışları 
erkeklerin(186) kızlara(50) oranla çok daha fazla sergilediği görülmektedir. Siber zorba 
davranışlara maruz kalma durumu cinsiyete göre değişkenlik göstermekte, maruz kalma 
durumu kızlara oranla erkeklerde çok daha fazladır. Ayrıca internet temelli iletişim 
kaynaklarının kullanımı ile siber zorba ya da kurban olma arasında pozitif yönde ilişki 
bulunmuşken, okul türü, ailenin ekonomik geliri, yaş ve sınıf değişkenlerinin siber zorba ya da 
siber kurban olma ile ilişkili olmadığı gözlenmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların yaklaşık 
yarısı internet üzerinde ya da cep telefonu ile daha önceden bir başkasıymış gibi davrandıklarını 
ifade etmişlerdir. İnternet ya da cep telefonu üzerinde kimliğini gizleme davranışı ile siber 
zorbalık arasında da anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Araştırmanın bir diğer bulgusu, 
öğrenciler arasında en çok sergilenen siber zorba davranışın erkeklerde ve kızlarda  “özel 
numara ile rahatsız etme” davranışı olduğudur. Bunun dışında erkeklerde en çok sergilenen 
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davranış “Online oyunlarda hakaret/cinsel içerikli/tehdit içeren konuşmalar yapma” olarak 
belirlenirken kızlarda “Chat odasında hakaret/cinsel içerikli/tehdit içeren konuşmalar yapma” 
olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Siber zorba davranışları sergileme konusunda erkeklerin kızlara 
oranla çok daha fazla sergiledikleri sonucuna varılmıştır. Literatür incelendiğinde bu 
doğrultuda verilere rastlanmaktadır. Öğrencilerin bu konuya ilişkin görüşleri ile diğer araştırma 
sonuçları arasında paralellik bulunmaktadır. 
 
ÖNERİLER: 
Bilgi toplumuna yön ve şekil veren enformasyon teknolojilerinin insanlığa sunmuş olduğu 
kolaylık ve faydalarının yanı sıra taşıdığı ciddi risk ve sıkıntılarının olduğunu bilmemiz 
gerekmektedir. Bu teknolojiler kontrol dışı kullanıldığında, özellikle çocukların ve gençlerin 
gelişimleri üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabilmektedirler. Bu olumsuz etkilerin tespit 
edilmesi, engellenmesi ve ortadan kaldırılması çocuklar ve gençler açısında olduğu kadar 
toplum sağlığı açısından da büyük önem arz etmektedir. Siber zorbalığın çocukların ve 
gençlerin gelişimlerini olumsuz etkilemesini önlemeye ilişkin çalışmalar yapılarak çeşitli 
önlemlerin alınması gerekli görülmektedir. Ebeveynlere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve 
öğrencilere teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle 
öğrencilerin internet ortamında karşılaşabileceği olumsuzluklar konusunda bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. Siber zorba davranışlar konusunda okul rehberlik servisi ile öğretmenlerin, 
ebeveynlerin, okul yöneticilerinin ve öğrencilerin işbirliği yapması önemlidir. Okul rehberlik 
servisleri siber zorbalık yapan ve siber zorba davranışlara maruz kalan gençlere ilişkin psiko-
eğitimsel programlar hazırlayarak sorunların çözümüne katkı yapmalıdırlar. Siber zorba 
davranışlarda bulunan gençlere yönelik “empati eğitimi” Siber zorba davranışlara maruz kalan 
öğrencilere yönelik “atılganlık eğitimi” gibi programlar hazırlanarak siber zorbalığın olumsuz 
etkileri önlenebilir. Aileler öncelikle çocuklarıyla ilgilenmelidir. Yeterli ilgiyi alan çocuklar 
beklide internete bu kadar yönelmez. Çocuklarının internet kullanımını denetlemeli, 
gerektiğinde bilgilendirme yapmalı ve hatta interneti engelleyen şifreler kullanmalıdırlar. 
Bunlarla beraber çocuklarını çok fazla sıkmamalı, dolayısıyla onların bir süre sonra 
bilgisayardan ve internetten sıkılmalarını sağlayabilirler. Bireyler bilgisayarı ve interneti 
kullanırken dikkatli olmalı, herkese güvenmemeli, duyarlı olmalı ve gerektiğinde ilgili yerlere 
şikâyetlerde bulunmalıdırlar. Bunun yanında bilgisayarda fazla zaman geçirmemek için başka 
aktivitelere yönelmeli ve olabildiğince bilinçli davranmaları gerekir. Öğretmenler seminerler 
düzenleyip öğrencilere internet kullanımı ile ilgili bilgiler vermelidir. Öğretmenler bu konuda 
aktif olmalı ve öğrencileri aydınlatıp onları yönlendirmelidir. Öğretmenler öğrencilerin 
zorbalık hakkında konuşmalarını cesaretlendirmeli ve baslarına gelen olayları anlattıkları 
takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklarını yönünde öğrencilere güven 
kazandırmalıdırlar. Zorbalığın hem okul hem aile hem de toplum tarafından dikkate alınması 
ve herkesin üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde sorunlar 
çözülebilir. Kısaca siber zorbalık gençlerin sağlıklı gelişimlerini tehdit eden bir durumdur. 
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ABSTRACT 
Since 1968, the inter-communal negotiations between Turkish and Greek Cypriot leadership 
have continued under the auspices of the United Nations until recent years but still no 
permanent solution is reached and the Island is still divided. The borders are patrolled by the 
United Peace Keeping Force. “The force has no mandate to force peace only to support and 
facilitate the Secretary-General’s efforts to promote the inter-communal talks... Over the 
course of years, the Security Council has passed successive resolutions urging a settlement but 
has never been prepared to invoke sanctions to enforce them... The Secretary-General can only 
appeal to the goodwill of the parties” (Mc Donald, 1993: 184). In short, the UN forces only 
preserve the status quo for talking to continue. 
The U.N. Security Council is working as good offices to achieve just and lasting solution for 
Cyprus problem and since 1968 the Security Council conducted many inter-communal talks 
between the representatives of the two communities on equal footing.I think that politically 
United Nations is not very democratic and constitutional enough because of the veto power 
given to the five permanent member of the Security Council which is likely contradictory with 
justice amongst all other member states. This can be result into mistreatment of power and act 
for the gains for only their countries. The United Nations continues to be dependent on 
fortification and ruling by these five states and as a result of this the Security Council becomes 
unconstitutional and also ineffective towards achieving its main goal in regards to global peace 
and security in the international system.Until recent years unproductive negotiations between 
the leaders of Greek and Turkish Cypriot are done under the U.N. auspices, but failed to 
produce an agreement. As the third party mediator the U.N should expand its conflict 
techniques in case of Cyprus conflict.  
Keywords: United Nations, Cyprus, Conflict, UNFCIYPT 
 
ÖZET 
Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderliği arasındaki toplumlararası müzakereler Birleşmiş Milletler 
himayesinde son yıllara kadar devam etti, ancak hala daha kalıcı bir çözüme ulaşılamadı ve 
Ada bölünmüş durumdadır.Kıbrıs’ta konuçlanan Birleşmiş Milletler Barış Gücü sınırlarda 
devriye görevi yapmaktadır. "Bu gücün, barışı zorlama yetkisi yoktur, sadece Genel Sekreterin 
toplumlar arası görüşmeleri teşvik etme çabalarını desteklemek ve kolaylaştırmak için vardır... 
Yıllar boyunca, Güvenlik Konseyi çözüm çağrısı yapan birbirini izleyen kararlar aldı, ancak 
hiçbir zaman yaptırımları uygulamak için baskı yapmadı... Genel Sekreter yalnızca taraflardan 
iyi niyet talep edebilir”(Mc Donald, 1993: 184). Kısacası, BM güçleri sadece müzakerelerin 
devam etmesi için statükoyu koruyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs sorununa 
adil ve kalıcı bir çözüm bulmak için iyi niyet misyonu olarak çalışıyor ve 1968'den beri 
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Güvenlik Konseyi, iki toplumun temsilcileri arasında eşit koşullarda birçok toplumlar arası 
müzakereler gerçekleştirdi. 
Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine verilen veto yetkisi nedeniyle Birleşmiş Milletlerin 
siyasi olarak yeterince demokratik ve anayasasına uygun davranan olmadığını düşünüyorum 
ki bu, diğer tüm üye devletler arasında muhtemelen adaletle çelişiyor. Bu, gücün yanlış 
davranışlarına neden olabilir ve yalnızca kendi ülkeleri için kazanımlar elde etmek için hareket 
edebilirler. 
Birleşmiş Milletler, bu beş devletin hakimiyetine ve yönetimine bağımlı olmaya devam ediyor 
ve bunun sonucunda Güvenlik Konseyi anayasasına aykırı davranabiliyor ve aynı zamanda 
uluslararası sistemde küresel barış ve güvenliğe ilişkin ana hedefine ulaşma konusunda etkisiz 
hale geliyor. 
Son yıllara kadar BM himayesinde Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderler arasında sonuçsuz 
müzakereler yapılmıştır, ancak hiçbir anlaşma sağlanamamıştır. Arabulucu olarak Birleşmiş 
Milletler Kıbrıs sorununda çözüme ulaşmak için tekniklerini yeniden gözden geçirmelidir. 
Anahtar kelimeler: Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Çatışma,  UNFICYP 
 
Introduction 
The United Nations (U.N.) has provided a mechanism for the management of international 
conflict. U.N. involvement in international conflict is not new, such as the long-standing 
problem of Cyprus. There is a continuing dispute between Greek Cypriots and Turkish Cypriots 
over the island of Cyprus since the 1960’s. The purpose of this study is to examine the role of 
the U.N. to have a negotiated settlement in Cyprus conflict. A full discussion of the history and 
points of tension in the Cyprus question is beyond the scope of this analysis. 
After 1963 conflict Greek Cypriots applied to United Nations and in 1964 April, it was decided 
to establish the United Nations Peace Keeping Force for Cyprus in order to maintain peace and 
security between Turkish and Greek Cypriots. The goal of this article is to analyze the role of 
UN at Cyprus and find out if UNFICYP is effective or ineffective in achieving the 
responsibilities given to them. The main responsibility of the UNFICYP is to protect the main 
human rights of every human being living in the country it is deployed. Secondly create and 
prevent the peace between the communities. The assignment of UNFICYP is given by the 
resolution 186 of the Security Council in 1964 (Stephen 1987). Here we have to mention that 
UNFICYPT got its authenticity from the Greek Cypriot administration which in resolution 186 
is consider as “The Republic of Cyprus” 
During 1963-1974 despite presence of the UNFICYP Greek Cypriots attacked Turkish 
Cypriots. They put thread on Turkish Cypriots and force them to empty their villages and go 
to safer places, leave all their moral values behind, leave their jobs. UNFICYP couldn’t prevent 
these happenings. In 1974 between two Peace Operations done by Turkey Greek Cypriots 
applied massive killings to Turkish Cypriots and UNFICYP just witnessed but did nothing. 
 
The United Nation 
After the League of Nations failed to prevent the conflicts and violence in 1945 it was decided 
to establish the United Nations as an international organization to prevent human rights, wars 
and support the peace of the world. (UN Charter). The organization is settled in New York with 
193 sovereign member states. The UN Charter was established by UK, China, Soviet Union, 
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United States of America. First only 50 nations accepted the charter of UN, and then this 
number increased to 193.   
I think that politically United Nations is not acting as a very democratic organization. The five 
permanent member of the UN, UK,USA, China and Russia has the veto power at the Security 
Council and this make them act toward the interests of their countries. The United Nations is 
dependent to this five great powers and ruled by them. 
Main goals of the United Nations are to maintain international peace and security, to 
collaborate for solving international economic, social, cultural and humanitarians problems, 
promote the respect for human rights, primary independence equal rights and self determination 
of peoples and above these to be the hub for arranging the actions of nations in reaching these 
goals. 
UN is based on sovereign equality of all its members and the members are obliged to fulfil 
their charter obligations, they are to refrain from the threat or use of force against any other 
state.  
The charter does not authorise the United Nations to intervene in any matters which are within 
the domestic jurisdiction of any state. The main organ of UN, The Security Council, has 
primary responsibility, under the Charter, for the maintenance of international peace and 
security. The Council has 15 members: five permanent — China, France, the Russian 
Federation, the United Kingdom and the United States — and 10 members elected by the 
General Assembly for two-year terms. Each member has one vote.  
 
Stages of Cyprus Conflict 
It is difficult to understand if UNFICYP is successful or not on Cyprus Conflict without 
knowing the history of Cyprus. Cyprus is an small island in the middle of Eastern 
Mediterranean Sea with a great geopolitical importance. In the history lots of civilizations 
conquered Cyprus because it is on the way of three continents, Asia, Africa and Europe. It is 
known that the Greek Cypriots settled to Cyprus after the Trojan war. 
People living in Cyprus requested help from The Sultan of the Ottoman Empire to protect them 
from the cruelty of the Venetians. 
As the country was rich at agriculture, the soil was fertilised and the wine of Cyprus was very 
famous; Ottomans conquered Cyprus in 1571. Ottomans applied “Millet System” to the people 
of Cyprus. The Greek Cypriots were allowed to practise the Orthodox Christianity and the 
Catholics had to choose either to leave the island or accept Islam or Orthodox religion. 
Ottomans stayed in Cyprus for three hundred years. All these years the Orthodox Church 
became very powerful and the revenues were collected from Christians by the Church on behalf 
of Sultan (Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) Information Department, 2008). 
After Ottomans conquered the island the demography changed because many of the Catholics 
moved from Cyprus and many Ottoman soldiers, cavalries, skilled man from Anatolia moved 
in with their families (TRNC Information Department, 2008). In 1792 the Turkish population 
of Cyprus was %55, but this amount went down to %27 because most of the man went to fight 
during the wars Turkey faced (TRNC Information Department, 2008). 
Under heavy taxes the Greek Cypriot people started to show hostility to the Ottoman rulers in 
Cyprus at the same time that Tsar Nicholas coined the phrase ‘Sick Man of Europe’ for the 
Ottoman Empire. Soviet Union had some aspirations over eastern Turkey and started fighting 
with Ottomans. On the other hand Great Britain had interest to preserve the Ottoman Empire 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

64 

who was very weak and easy to control and it was not a thread to its colonial aspirations; 
specially the Suez Canal opened in 1869. With this manoeuvres the Sultan was consider as 
playing the role of an object while Britain started to pay attention to Cyprus. During the war 
between the Russia and Turkey in 1878 Britain offered support to Ottomans against Soviet 
Union and in return became the protectorate of Cyprus (Britanica, 2018). They signed a lease 
convention in which they agreed that the convention will end when Russia withdraws from the 
territories occupied. 
When Ottomans sided with the Germany; the enemy of Britain, during the World War I, Britain 
announced Cyprus as a crown colony in 1914 (Richter, 2010). After the new Republic of 
Turkey was found in 1923, in the Lausanne Treaty Turkey accepted Cyprus as a British colony. 
Until 1955 Turkey did not create any policy for Cyprus as it was out of Misak-ı Milli.  
On one side the desire of Greek Cypriots, unifying with Greece, which is called ENOSIS, and 
on the other side Turkish Cypriots asking for division of the island created problem to the 
Britain. Turkish Cypriots were worrying that if Greek Cypriots achieve to unify with Greece 
this will bring Hellenisation to the whole island. 
The Turkish Cypriots were against the British together with Greek Cypriots because they were 
disappointed that Ottomans gave the island to Britain. As it is mention before Turkey did not 
have any interest on Cyprus until 1955 but After Ataturk era Turkish nationalism started to 
increase and the Turkish Cypriots accepted all the reforms done in Turkey. The Greek Cypriots 
started to rebel against British authorities, burned the Government House in order to achieve 
ENOSIS, union with Greece. The British authorities did not pay much attention to this hostility 
and Greek Cypriots started to ask help from the world for achieving the ENOSIS. Day by day 
the aggression of Greek Cypriots expanded, the international world forced Britain not to unite 
the island to Greece but give independence. At the same time Greek Cypriots instituted an 
underground organization (EOKA). British police force tried hard to end these violence of 
EOKA that started to attack the Turkish Cypriots also. In 1958 the Turkish Cypriots also 
established an underground organization called TMT1 to protect the Turkish people from the 
attacks of Greeks. Britain was dealing with the Suez Canal problem and did not want another 
important conflict so decided to give independence to Cyprus but keep two sovereign bases 
there. Britain asked to Turkey and Greece to have negotiations over Cyprus issue. This 
approves the divide and rule policy of Britain, it uses at all her colonies while departing. 
After signing an agreement at the end of Zurih and Londen negotiations Turkey, Greece and 
Britain in 1959 put up the constitution of Cyprus and the Republic of Cyprus was established 
on 16 of August 1960. It was stated in the constitution that the republic will have presidential 
regime where the president will be Greek Cypriot and the vice president will be Turkish 
Cypriot. The vice president was given a veto power to use on laws or on the judgement of 
foreign matters. It was also stated that the municipalities will be separate at each city of the 
island and each communities will have their own chambers. 
The republic lasted only three years because both Turkish and Greek Cypriots were not happy 
as Turkish Cypriots wanted the division of the island and Greek Cypriots were hoping to unify 
the island with Greece. Makarios III, the president of Cyprus proposed 13 amendments to the  

                                                           
1Turkish Resistans Movement (TMT): It was an underground organization established by Rauf R. Denktaş and 
an military officer from Turkey as to resist against EOKA and EOKA-B 
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constitution which included abolishing the veto power of the Turkish Cypriot vice-president. 
They required combining the only separate municipality of Lefkosa. They also wanted to 
decrease the civil and military number of Turkish Cypriots in the government. None of the 
amendments was acceptable so Turkish Chamber and also Turkey rejected them. When the 
Republic established and the Greek Cypriots were not satisfied with the result, president 
Makarios III announced that this was only a step for ENOSIS. In December 1963 Greek 
Cypriots started attacking and killing Turkish Cypriots. They were acting according a plan 
called Akritas plan where Greek Cypriots were going to kill all Turkish Cypriots within one 
night but they could not achieve. The Turkish civil servants stop going to their work because 
it was not safe for them. After ten days both side accepted a ceasefire because both Turkish 
and Greek Cypriot fighters did not have enough weapons and bullets. Britain, Turkey and 
Greece agreed and established a joint Truce Force to act as peacekeepers, at the same time 
Greek Cypriots demanded peacekeeping force from the UN. With number 186 resolution of 
Security Council come to a decision and deployed UN soldiers from different countries. This 
force of UN is called United Nation Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP). With this 
resolution UN made a mistake by considering the Greek authorities as the Republic of whole 
Cyprus and Turkey also was mistaken by signing this resolution. 
 
The Peacekeeping Force: UNFICYP 
The United Nations had Cyprus on the schedule since 1948 but did not do anything until Greek 
Cypriots applied in 1963 when the conflict started between Turkish and Greek Cypriots. The 
peacekeeping force was send to Cyprus for three months at the beginning but after 56 years 
still remains.  Every six months the term is renovate with the permission of the Greek 
Administration (UN Public Information). They never ask permission from Turkish side. A 
mediator is always appointed by UN Security Council whom uses the good offices of UN at 
the negotiations between Turkish and Greek Cypriots. The mediator has to get the approval of 
Turkey, UK and Greece (UN Public Information). The member states of UN are contributing 
to the budget of UNFICYP and Greek Cypriots are donating 1/3 of the finances. 
According to the documentation of UNFICYP around one thousand nasty incident is occurring 
at the borders of two sides. This shows that UNFICYP cannot prevent these events. As the 
island is split since 1974, the UNFICYP is only touring at the border and due to this the number 
of the soldiers is decreased after 2004. 
The mandate charged the UN force to use its best efforts to prevent fighting, and contribute to 
the maintenance and restoration of law and order and a return to normal conditions. The guiding 
principles of the operation were acting with complete impartiality; interposition in areas where 
a recurrence of violence might be deterred; and the use of armed force only as a method of self-
defence and then only to minimal extent. At the same time a UN mediator was appointed, as 
Special Representative of the Secretary-General, who would use “good offices” to find a long-
term solution.  
Whittaker is saying that “The straightforward mandate given to UNFICYP did not augur well 
for the start of the operation. The Nicosian Government saw the operation as assisting it in 
ending a Turkish revolt and in restoring authority over the entire Republic. On the other hand, 
Turkish Cypriots regarded it as impregnable fortification against Nicosia’s illegal denial of 
their status. U.Thant, UN Secretary-General, rejected both interpretations. A UN 
peacekeeping force CYPRUS 53 was an impartial agency needing unimpeded access and with  
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no responsibility for devising and imposing political solutions. In view of the precarious plight 
of many innocent civilians and the incessant terrorist nature of the conflict, the mandate was 
to be renewed every three months (from June 1965 every six months).”(Whittaker, 1995,p52-
53) 
It seems that currently the only responsibility of UNFICYP is to patrol the border between 
Turkish and Greek Cypriots at the capital city of Cyprus, Lefkosa/Nicosia (Moran, 2001).  

 
UNFICYP Constraints 
The expectation from the UNFICYP was to find or at least get nearer to a final resolution 
agreeable to both Turkish and Greek Cypriots by using effective ways equal to peace building 
(Cassese, 1978).  
The UN Peacekeeping mission in Cyprus predominantly depended on negotiation dexterity 
comparable to the application of influence or authority in carrying out the tasks given 
responsibility for (Ahmet & Kudret, 2007). No Turkish Cypriot territory had been exhibited 
since December 1963 on the collaboration Administration in Cyprus as foreseen in the 1960 
Constitution. The UN was quite familiar with this situation as well, but decided to address the 
matter governmentally (Stefan, 1998). The United Nations accepted the Greek Cypriot 
administration as the government of the whole island and never accepted the Turkish Republic 
of Northern Cyprus (Ahmet & Kudret, 2007). They never used TRNC or the administration of 
Turkish Cypriots in any of their documents and only have some pleasant relations with some 
part of the government of Turkish Cypriots (Ahmet & Kudret, 2007). UNFICYP or UN are 
using Turkish Cypriot Authorities in all their official papers (Stephen, 1987). The Republic of 
1960 is the state accepted as an independent state but TRNC is not. This makes the solution far 
away (Meltem, 2005). 

 
Events Showing the Failure of UNFICYP at the Conflict of Cyprus 
After the conflict started between Turkish and Greek Cypriots in 1963 through my experience 
I eye witnessed that the UNFICYP was acting biased. 
“I remember that in 1964-65 an English UN pilot used to come to the cemetery near my house 
by a helicopter and, all the children in neighbourhood always went nearby to watch. Every 
time the pilot used to give us some fruits, chocolates and sometimes toys. During those times 
the Turkish Cypriots were isolated and stayed in enclaves where they could not find many 
things to buy. I remember after some years there was a conspiracy that he was killed by Greek 
Cypriots in Paphos because he was blamed for helping Turkish Cypriots and not being neutral. 
Through my experience it is known that some of the soldiers of UNFICYP were acting more in 
favour of Turkish Cypriots and some others in favour of Greek Cypriots. UNFICYP soldiers 
can only utilize their weapons in self-protection situation and this makes them un-helpful on 
the bloody issues between Turkish and Greek Cypriots. In 1964 and 1967 there were many 
confrontation between two sides that UNFICYP could not do anything. 
Ergün Vehbi, who was a university student in 1964, went to Erenköy (Dillirga) with other 
students from Turkey to fight against Greeks in order to rescue the Turkish Cypriots, their 
families, in 1964 told about the failure of the UNFICYP in the interview about his memories. 
He told that when Greek forces attacked to Erenköy while he was a commander at Yesilırmak 
(Limnidi) he observed that the UNFICYP soldiers were packing to move away from the village 
and when he asked the commander of UN force “why”, the commander stated that after 
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Erenköy collapsed the Greek most probably will attack Yesilırmak and although they are a 
peacekeeping force they could  not be able to prevent the attack on the people of the village 
and prefer to move somewhere else in order not to observe any violence” (Şahoğlu, 2016). 
In 1967 although the UNFICYP was already settled in Cyprus, the Greek Cypriot fighters 
harassed Turkish Cypriots living in the Turkish villages called Gecitkale and Bogazici 
(Bozkurt, 2016).  
The UNFICYP succeed only in some humanitarian issues but failed on preventing the attacks 
of Greek Cypriots and arranging safe places for Turkish Cypriots (Sambanis, 1999). 
“During writing my thesis whenever I had interviews with the families of missing persons, I 
always asked them if they had contact with the UNFCYP forces and what the result was. 
Almost all of them were not satisfied with UN and many of them said that UN was just hanging 
the issues in the air” (Şahoğlu, 2016). The missing persons issue is a very sensitive and harmful 
issue. The vital rights of the families of the missing persons are harmed due to not having any 
information about the destiny of their loved ones. 
It is stated in the website of Committee on Missing Persons that 43 Greek and 229 Turkish 
Cypriot were lost and became missing. The Turkish Cypriots were captured from the work 
offices, on the ways to somewhere and from the hospitals, killed and buried at unknown places. 
The UN couldn’t prevent these events but only sent information to the Security Council about 
the Turkish Cypriots missing persons. The Greek side denied that there were missing persons 
until 1974 (Şahoğlu, 2016).  
The Turkish Federated State of   Cyprus listed all the Turkish Cypriot missing persons and in 
1968 the Turkish Cypriot Leader R. Raif Denktaş invited all the families of missing persons 
and told them that all missing persons were considered as martyr but Greek side denied that 
they have missing persons and not listed them and until 2004 nothing was done to find the 
missing persons fate (Şahoğlu, 2016).  
Turkey and Britain submit applications to United nations asking to do something to end the 
aggression of Greek Cypriots against Turkish Cypriots but United Nations did not succeed on 
bringing back the situation to before 1963, instead they acted bias and with the resolution 186 
announced the Greek administration as the Government of the whole island. 
The Security Council established a resolution on 13 February 1975 asking both sides to take 
immediate actions to solve the missing person’s problem and offered help under the good 
offices of the UN. There were other resolutions adopted to force the parties to take actions to 
find out the destiny of the missing persons but until 2004 nothing was done. 
On 28 May 2004, Former Secretary General Kofi Annan states in his report on Cyprus 
(S/2004/437,paragraph 92) that the main purpose of all peacekeeping operations is to create 
conditions for reconciliation in that conflict. 
Has the UN been able to fulfill this main purpose in Cyprus? Although the principle that a 
compromise can be based on the equal status of both sides was accepted, the UN could not 
ensure the creation of conditions suitable for this principle in Cyprus, and took a stance that 
served the Greek side to maintain its status superiority. 
As a matter of fact, starting from the report of the Secretary General Annan on May 28, 2004, 
although all the subsequent Secretary Generals pointed out that removing the unnecessary 
economic restrictions imposed on the Turkish Cypriot side should be done and the economic 
development gap between the two sides which will serve to establish trust and facilitate 
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reconciliation should be eliminate, the UN Security Council did not take any step in this 
direction.  
Likewise, despite the emphasis in the UN Brahimi Report (2000) that the UN should be neutral 
and obtain the consent of local parties in peacekeeping operations, the UN refuses to obtain the 
consent of the Turkish Cypriot side in Cyprus and operates only with the consent of the Greek 
Cypriot side. This situation violates both the requirements of the Brahimi Report and the UN's 
main mission, which is to prepare the necessary conditions for reconciliation. 
 
Conclusion 
The Cyprus experience suggests that it is not easy to go to a settlement by two ethnic groups. 
Today, the island remains divided between Greek and Turkish Cypriots. By the assistance of 
the U.N. negotiators and the US, the Cyprus issue became less critical. However, the threat of 
war was replaced by continuous but unproductive negotiations between the leaders of Greek 
and Turkish factions in Cyprus. Serious negotiations have taken place under the U.N. auspices, 
but failed to produce an agreement. The U.N. has sponsored several negotiating sessions in the 
years since 1974, but the Greek and the Turkish governments still remain at odds over the 
Cyprus question. The Northern Cyprus has many difficulties about humanitarian issues. First 
of all, since no state other than Turkey recognized its government, there are no direct flights to 
the Northern Cyprus airport. It is under Greek Cypriot communication embargo. Posts and 
telecommunications have to be rooted via Turkey. The Greek Cypriot government imposes an 
economic embargo. Thus, the Turkish community in the island will not have a better life 
without an international recognition of its government. The UNFICYP did not achieve to find 
solutions for these humanitarian issues within fifty six years of its stay in Cyprus. They were 
and are carrying out only patrolling the borders. The U.N. as the third party mediator should 
expand its conflict techniques in case of Cyprus conflict. In the meanwhile, the U.N. should 
continue to try to repair the relationship between them though it might be long and difficult. 
The great powers are affecting United Nations Security Council resolutions and this makes the 
Security Council act bias and towards satisfying the interest of the Greek Cypriots in Cyprus 
Conflict. Although the UNFICYP were in Cyprus between 1963-1974 the Turkish Cypriots 
were harmed by Greek Cypriots. Turkish Cypriots emptied 103 villages and moved to safer 
places. Many Turkish Cypriots became missing persons, they were captured from work, from 
roads or from even hospitals. All these people were civilians, their human rights were violated 
but UN couldn’t do anything to either stop or prevent these events. It could be uncomplicated 
to reach an agreed solution for Cyprus conflict if UN did not take steps that show the bias 
against The Turkish side. After Turkish Republic of Northern Cyprus was established the 
Security Council with the resolutions 541 and 550 announced that they don’t accept the 
republic, and still they consider the Greek authorities as the Republic of the whole island.  
The UNFICYP Peacekeeping operations are still going on in Cyprus because still UN couldn’t 
come up with a definite solution and not being able to convince the two sides to sign an 
agreement. 
Another reason for the failure of UN in Cyprus is the economic situation. The UN is not 
spending as much as money it was spending at the beginning. Then again the UN is not replying 
as quickly as it is needed for the urgent situations and this brings challenges. 
Stephen Talman (1987) said that if any organization wants to be victorious on peacekeeping, 
they must act equal for both sides during the arbitration and not develop into bias. The 
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mediators must not try to achieve goals of one side and protect the rights of both sides. In 
Cyprus the main goal of UNFICYP should be the reconciliation of Turkish and Greek Cypriots, 
not only Greek Cypriots, but they acted bias and supported the Greek Cypriots. 
  It is very clear that the Greek Cypriot side always persist to refuse to share power and 
prosperity with the Turkish Cypriots who were their former partners and they had evicted from 
the bi-communal government by force of arms in December 1963. This is the conclusion stated 
by UN Secretary General Kofi Annan in his report (SC, 28 May, 2004) after Annan plan for a 
complete solution of Cyprus conflict was voted down by Greek Cypriots by a 75.38% majority 
in the referenda of April, 2004. At the same referenda Turkish Cypriots accepted the plan by a 
64.91% vote but still the UN couldn’t achieve to withdraw the isolations on Turkish Cypriots. 
The UN failed to create a useful and convincible atmosphere to come up with a solution to the 
Cyprus issue on the agreed basis of the equal status of the two sides. Specifically, through 
Security Council resolution 186(1964), which destroyed the equilibrium between the status of 
the two co-founder partners established by the 1960 Agreements of Zurich and London, and 
which resulted in the treatment, by the international community, of the Geek Cypriot usurpers 
of power as the sole legitimate government in the island to the detriment of the Turkish 
Cypriots. Furthermore, the Security Council has failed to honour the call by former Secretary-
General Kofi Annan and all his successors to lift the unwarranted isolation and damaging socio-
economic restrictions imposed on the Turkish Cypriot people, thus undermining the 
effectiveness of the Secretary General's good offices mission. On the other hand, the UN’s 
repeated failure to seek the consent of the Turkish Cypriot side in extending the mandate of the 
United Nations Peacekeeping Forces in Cyprus (UNFICYP), despite the recommendation of 
the Brahimi Report2 that the consent of the local parties is essential in all UN peacekeeping 
operations, has also mitigated against the creation of an environment conducive to a settlement. 
All these have made the UN a part of the problem in Cyprus and a cause of the deadlock 
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ÖZET 
Tarih boyunca salgın hastalıklar ve edebiyat arasında bir ilgi var olagelmektedir. İnsanoğlu 
acılarını, mutluluklarını, aşklarını ve hüzünlerini anlattığı gibi binlerce hemcinsini kurban 
verdiği salgınları da edebi türlere konu etmiştir. Çok sayıda roman, tiyatro ve halk türkülerinde 
salgınların yansımasını görmek mümkündür. Jack London’un Kızıl Veba romanı, 2073 yılında 
James Howard Smith adlı yaşlı bir Profesörün ağzından 60 yıl önce yaşanan veba salgını sonucu 
milyarca insanın canının kaybetmesini anlattığı anı türünde bir eserdir. Romandaki kurgu, 
Edvin adlı torunuyla yürüyüş yaparak keçileri otlatan diğer torunları Hou Hou ve Yarık 
Dudak’ın yanına gelen Howard Smith’in anlatıcı misyonunu yüklenmesiyle oluşur. Profesör, o 
yıllarda yaşanan veba salgınını tüm ayrıntılarıyla anlatırken bu dönemde vahşi yanı ortaya çıkan 
insanın acımasızlığını da anlatır. Olayların yaşandığı bu dönem uygarlığın yok olduğu, 
insanlığın ilkel dönemlere döndüğü, en büyük amacın hayatta kalmak, tarım ve hayvancılık 
olduğu bir dönemdir. Bütün şehirler yok olmuş ve ayı, aslan, kurt gibi vahşi hayvanlar her tarafa 
yayılmıştır. Doktor ve bakteri uzmanlarının hastaları tedavi etmek ve aşı bulmak için yaptıkları 
mücadeleleri anlatan yazar, bazı bölümlerde kapitalizmi de eleştirmeyi ihmal etmez. 
Yöneticilerin basın yoluyla salgın olayını sansürlemesi de yan tema olarak işlenir. Kızıl Veba, 
distopik bir roman olarak okunabilir. Uygarlığın bir salgınla yok olduğu ve ilkel çağa dönülen 
bu yaşam herkesi ürküten bir umutsuzlukla birlikte güçlünün egemen olduğu bir yaşamı 
insanlara dikte etmektedir. Romanda anlatılan ve insanlığın bir salgın yüzünden düştüğü zor 
koşullar, aslında çok önceleri tecrübe edilmiştir. Özellikle nüfus artışı, yetersiz beslenme ve 
kirlilik, insanlığın birçok salgın hastalıkla tanışmasına yol açar. 
Bu çalışmada Jack London’un Kızıl Veba romanından yola çıkarak gelecekten bugüne bakışın 
distopik bir görünümü analiz edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Jack London,  Kızıl Veba,  COVID-19, Ütopik Edebiyat, Salgın. 
 
ABSTRACT 
Throughout history, there has been an interest in epidemics and literature. Human beings 
discuss their pain, happiness, love and sorrow, as well as the epidemics that cause the loss of 
their fellows in literary works. The repercussions of epidemics can be seen in many novels, 
theater plays and folk songs. Jack London's novel The Scarlet Plague is a memoir of the loss of 
billions of lives as a result of the plague epidemic that took place 60 years ago through the 
words of an old professor named James Howard Smith in 2073. In the novel, Howard Smith, 
who walks with his grandson named Edvin to graze the goats and comes next to his other 
grandchildren Hou Hou and Cleft Lip undertakes the role of narrator. While the professor 
describes the plague epidemic that took place in those years in all details, he also describes the 
brutality of the human being, whose wild side emerged during this period. Accordingly, these 
events took part in a period when civilization disappeared, humanity returned to its primitive 
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times, and the greatest goal became survival, agriculture and animal husbandry. All cities were 
destroyed and wild animals such as bears, lions and wolves spread everywhere. Describing the 
struggles of doctors and bacterial specialists to treat patients and find vaccines, the author does 
not neglect to criticize capitalism in some parts of the novel. The censorship of the epidemic by 
the media by the executives is also discussed as the secondary theme. The Red Plague can be 
read as a dystopian novel. This life, where civilization was destroyed by an epidemic and 
returned to the primitive age, dictates a life dominated by the powerful together with a 
frightening despair. The difficult conditions described in the novel, in which humanity fell due 
to an epidemic, were actually experienced long ago. Especially population growth, malnutrition 
and pollution cause humanity to meet many epidemic diseases. 
This study aims to analyze the dystopian view of the future to the present based on Jack 
London's novel The Scarlet Plague. 
Key words: Jack London, The Scarlet Plague, COVID-19, Utopic Literature, Epidemic.  

 
1. GİRİŞ 

“Şehrimizin insanları… Geleceği, gidiş gelişleri, tartışmaları yok eden 
bir veba salgınını nereden akıllarına getirebilirlerdi? Kendilerini hür 
sanıyorlardı; oysa felaketler oldukça, kimse hür değildir!” 
Albert Camus 

 
Yüzlerce yıl önceden bugüne, veba metaforuna toplumsal ve ruhsal felaketlerin eş anlamlısı 
olarak başvurulmaktadır. Vebanın bu şekilde hâlâ bir çağrışım gücüne sahip olması, genellikle 
olumsuz karşılanır. Tiyatro ve veba üstüne Artaud’nun yazdıklarını, ‘duygusal veba’ 
konusunda Wilhelm Reich’in düşüncelerini hatırlayabiliriz. İşte, böyle bir insan türüne dair 
‘teşhis’, ister istemez anti – tarihsel düşünceleri besler. Gerek bir tanrısal adalet gerekse bir 
demonoloji (şeytan bilimi) olarak veba metaforu, kötülüğün simgesidir.   
Jack London’un Kızıl Veba romanı, 2073 yılını James Howard Smith adlı yaşlı bir Profesörün 
ağzından anlatan romandır. Olayların yaşandığı bu dönem uygarlığın yok olduğu, insanlığın 
ilkel dönemlere döndüğü, en büyük amacın hayatta kalmak, tarım ve hayvancılık olduğu bir 
dönemdir. Salgınla birlikte başta medeniyetleri olmak üzere her şeyini yitiren insanlar, 
cahilleşmiş, ilkel bir hayat yaşamakta ve tüm tabiat mahvolmuş durumdadır. Bütün dünyada 
canlı kalabilen insan sayısı binin altına düşmüştür. İnsanlar bilim, kültür ve sanattan uzak 
hayvan besleyerek tarım yaparak ve evlenip üreyerek yeniden eski günlere dönmenin hesabını 
yapmaktadır. Bu arada batıl inançlar toplumları sarmış durumdadır. Üfürükçüler ve büyücüler 
kendilerine doktor adını vererek toplumu sömürmektedir. Uygarlığın aklı ve bilimi önceleyen 
bilinçli bireylerle kurulacağına inanan Profesör James Howard Smith, torunlarını uyarır ve 
mağarada sakladığı kitaplarla ilgili olarak bilgilendirir. Çocuklar aralarında tartışırken Profesör, 
uygarlığın zirvesini de yakalasa, insanlığın üç egemenlik tipi olan papaz, asker ve kral sınıfı 
arasında iktidar savaşının süreceğini anlar.  
 

2. Uygarlığın Zirvesinden İlkel Yaşama 
Jack London Kızıl Veba romanında 60 yıl önce bir veba salgını sonrası uygarlığını yitiren 
insanoğlunun hikâyesini anlatır. Yazar, bu romanda bilim kurgu yöntemiyle distopik bir 
dünyadan söz eder. Yarattığı bu dünya modern insan için oldukça yabancı bir dünyadır. 
Romanda Profesör şöyle tanıtılır: “Göbeğine kadar uzanmış karmakarışık sakalı da saçları gibi  
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ağarmıştı. Büyük bir yoksulluğun izlerini taşıyordu. İhtiyar adamın göğsünden ve 
omuzlarından; keçi derisinden yapılma kirli bir giysi sarkıyordu, incelmiş kolları, bacakları ve 
derisinden, yaşının epeyce ilerlemiş olduğu belli oluyordu. Kollarında ve bacaklarında yer yer 
yara izleri, morartılar vardı. Uzun zamandır doğayla boğuştuğu anlaşılıyordu.” (Canberk, 2012, 
s. 2). Dede bu salgınla insanlığın hayatının nasıl değiştiğini ve insanların çoğunun hayatını 
kaybettiğini kendisinin kurtulan ve bu medeniyete şahit olmuş çok az insandan biri olduğunu 
söyler.  
Bu roman distopik bir roman olarak tanımlanabilir. Michel Foucault’a göre ütopya ve ondan 
türetilen distopyalar, gerçek mekânı olmayan düzenlemeler olup toplumu mükemmelleştirmiş 
veya aksine tamamen olumsuz yönleriyle yansıtmış olsalar da hiçbir durumda gerçek olamazlar. 
(Foucault, 2005). Ancak aydınlanma sonrası bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle aklı eksene 
yerleştiren insanoğlunun ürettiği edebi metinlerde gelecekteki felaketleri önceden tahmin etme 
modasının yaygınlaşması distopyaların yayılmasını sağlar. Bu bağlamda çok sayıda distopik 
yapıt kaleme alınır: “20. yüzyılın başından itibaren, ütopyaların ortak özelliği, “umutsuzluk”tur. 
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, kapitalizmin birey üzerinde sürekli artan baskısı, daha 
önce görülmemiş boyutta hem fiziksel hem de ruhsal yıkım getiren iki dünya savaşı, ekonomik 
krizler, totaliter yönetimler ve bilimsel ilerlemenin 1945’e gelindiğinde, bir seferde hem de 
birkaç dakika içinde yaklaşık 200.000 insanın ölümüne neden olacak şekilde kullanılması, 
düşüncenin 20. yüzyılı neden “şiddet” ve “korku”yla özdeşleştirdiğini açıklamaktadır.” 
(Ağkaya, 2016, s. 33)  
Kızıl Veba, romanı da bu özellikleriyle distopik bir roman olarak okunabilir. Uygarlığın bir 
salgınla yok olduğu ve ilkel çağa dönülen bu yaşam herkesi ürküten bir umutsuzlukla birlikte 
güçlünün egemen olduğu bir yaşamı insanlara dikte etmektedir. Romanda Edvin ve dedesi 
yürürken ormanlık alanda bir ayıyla karşılaşırlar. Dedesi bir zamanlar şehirlerde ayı olmadığını 
ve bazen bir kafes içinde getirilen ayıları seyretme karşılığında para alındığını söyler. Paranın 
ne olduğunu soran Elvin, ayı postundan yapılma giysisinin cebinden gümüş bir dolarlık çıkarır. 
Dedesi paranın 60 yıl öncesine yani salgın yıllarına ait olduğunu görür:  
 

“İhtiyar derin bir iniltiyle parayı çocuğun elinden aldı, gözlerine iyice yaklaştırdı. 
— 2012! diye haykırdı. 
Sonra çenesi açılarak anlatmaya başladı: 
Bu son basılan paralardan biri herhalde. Çünkü 2013 yılında Kızıl Ölüm baş 
göstermişti. Aman Tanrım o günleri düşününce tüylerim ürperiyor. Altmış yıl 
önce. Şimdi o çağı bilen, o çağlardan kalma son kişiyim!” (s. 5) 
 

Romanın bu bölümündeki diyalog bize romanda anlatılan olayların 2073 yılında yaşandığına 
dair ipucu vermektedir. Anlatıcı misyonunu yüklenen Dede, torununun elindeki paranın 
tarihinden yola çıkarak geçmişe döner ve salgının başladığı yılları hatırlar. Belli ki kızıl veba 
adı verilen bu salgın, insanlığın büyük bir kısmının yok olmasına yol açmıştır. Anlatıda kızıl 
veba adı verilen bir salgın üzerinden insanlığın yarattığı medeniyetin nasıl kolayca yok 
olabildiği anlatılmaya çalışılır. Zaman zaman iktidarı elde etmek için insanların nasıl her türlü 
vahşete yöneldiği de gözden kaçmaz. İnsan adeta ruhunu ve duygusunu kaybeden bir hayvana 
dönüşmüştür.  
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Jack London’ın, “kızıl veba” adını verdiği ve genellikle, “Kara Ölüm” diye bilinen vebanın ilk 
olarak İsa’dan 320 yıl kadar önce Filistin’de görüldüğü tahmin edilmektedir (Arda, 1997, s. 60-
78). Vebanın tarihte yol açtığı pandemilerden (geniş coğrafyayı etkileyen salgın hastalık) ilki 
Bizans-Konstantinopolis’te görülür. 542 yılında Mısır’da başlayan bu salgın, ticaret yollarını 
izleyerek Sus ve Konstantinopolis üzerinden İrlanda’ya kadar yayılır. 6. yüzyılın Romalı yazarı 
Procopius, etkisi üç yıl süren bu salgın sırasında Konstantinopolis’te günde 5-10 bin kişinin 
hayatını kaybettiğini belirtir (Eren, 1996, s. 214-224). Hastalığın kuzeybatı Avrupa’ya kadar 
yayıldığı, ancak dağınık ve küçük köylü toplulukların bundan çok fazla zarar görmediği tahmin 
edilir (Ponting, 2008, s. 242-266). 770’li yıllara kadar Avrupa’da başka veba salgınları 
yaşandıysa da sonraki 600 yıl boyunca başka salgın görülmez. Justinyen zamanında görülen ilk 
salgın gibi ikinci salgın da Doğu’dan yayılır. Büyük Veba Salgını, Kara Ölüm ya da Kara Veba 
olarak bilinen bu salgına yersinia pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı düşünülür. (Lyons 
ve Petrucelli, 1978, s. 337-351). 
İnsanlık tarihiyle yaşıt olan salgınların bilimsel olarak ilk defa ne zaman ortaya çıktığı tam 
olarak tespit edilememiş olsa da dinî metinlerde veba hakkında bazı bilgilere ulaşmak 
mümkündür: “Kaydedilmiş en eski vebalar Eski Ahit’tekilerdir. Eksodus (Hicret) 7. Bölümde, 
Firavun’un Mısır’da İsrailliler’i tutuklamasından memnun olmayan Tanrı’nın ceza olarak 
memlekete veba gönderdiğini nakleder. Yine de, “veba” tabirinin mutlaka tıbbi anlamında 
vebayı ifade etmeyip aslında sadece kötü giden şeyler için genel bir tabir olabileceği tahmin 
edilmektedir.  Bir an için art arda görülen kan hastalıkları, kurbağalar, sivrisinekler, sinekler, 
Mısır’da hayvanların ölmesi, çıbanlar, çekirgeler… veba kavramıyla ilişkilendirilir. (Sean, 
2007, s. 12-13).  
Romanda anlatılan ve insanlığın bir salgın yüzünden düştüğü zor koşullar, aslında çok önceleri 
tecrübe edilmiştir. Özellikle nüfus artışı, yetersiz beslenme ve kirlilik, insanlığın birçok salgın 
hastalıkla tanışmasına yol açar. 700’lü yıllarda Avrupa nüfusu iyi beslenen 25 milyon kişiden 
1250’de 75 milyon aç insana çıkar. Aşırı nüfus artışının görüldüğü bu dönemde temizlik, birinci 
endişe konusu değildi ve bir erdem olarak da görülmüyordu. Kaldı ki; bazı kilise çevreleri 
kirliliği bir tür kutsallık biçimi olarak kabul ediyor, azizlerin çoğu ellerini suya dahi 
sokmuyorlardı. Aziz Jerome, İsa’nın kanında bir kez yıkanmış olanların bir daha yıkanması 
gerekmez demiş ve hiç yıkanmamıştı. 13. yüzyılda kaba yünlüler giyiliyor, seyrek olarak 
yıkanılıyor ve çıplak uyunduğundan ısınmak için akrabalar ve hayvanlarla beraber yatıldığı için 
(Nikiforuk, 1991, s. 57-58) salgın hastalıkların yayılması çok daha kolay olabiliyordu.  
Romanda Dede torunlarıyla sohbet ederken San Francisco’nun bir dönem uygar ve gelişmiş bir 
şehir olduğundan bahseder. Torunları anlatılanları hayranlıkla biraz da inanmadan dinlerken 
dedelerinin abarttığını düşünür:  

 
“— Çocuklarım, ben bu kıyıların yaşam dolu günlerini gördüm biliyor 
musunuz? O zamanlar pazar günü, erkekler, kadınlar, çocuklar toplu olarak 
buralara gelirlerdi. Bu bölgede onlara saldıracak ayılar yoktu, ama şu yukarıda, 
tepede; güzel, lüks bir lokanta vardı, orada insan canının istediği her şeyi 
bulabilirdi. O zamanlar, San Fransisko'da dört milyon insan yaşardı. Oysa şimdi 
bu kentte toplasak kırk kişi bile kalmamıştır. Deniz de teknelerle, vapurlarla 
doluydu. Bunlar Altın Kapı’ya gelir giderdi. Buraların göklerinden güdümlü 
balonlar, uçaklar geçerdi. Hızları saatte üç yüz kilometreydi. Evet, bu hız New  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

75 

York'la San Fransisko arasında posta servisi yapan uçak şirketlerinin 
sözleşmesinde istenen hızın en azıydı. O zamanlar, girişimci bir Fransız saatte 
dört yüz elli kilometre yapan bir uçağı önermişti. Ancak geri kafalıların gözünde 
bu hız tehlikeli görünmüştü.” (s. 14) 
 

Romanda dedenin söyledikleri, çocuklar için bir masaldır. Onlar bu olağanüstü anlatıyı hayal 
güçlerini zorlayarak dinleseler de bu onları eğlendirir. Dedenin anlattıklarına göre 2013 yılında 
salgın yayıldığında kendisi San Francisco’da bir üniversitede İngiliz Edebiyatı profesörü olarak 
çalışmaktadır. İnsanlık medeniyetin zirvesindedir ve kendisinin de huzurlu bir hayatı, çok 
başarılı bir kariyeri vardır. O zamanlar 17 milyon nüfusu olan New York’ta başlayıp tüm 
dünyaya yayılan bu hastalığa yakalananların tüm vücudu kızıl bir renk almakta, bacaklarda 
başlayan uyuşma kalbe ulaşıp sahibini öldürmektedir: “Kızıl Veba'ya yakalanan insanların çoğu 
yürek çarpıntısı artışının ve ateşin yüksekliğinin ayırdında olmuyordu. Ancak kızıllık 
başladığında işi anlıyorlardı. "Genellikle hastalığın bu ilk devresinde çırpınmalar başlıyordu. 
Fakat bu çırpınmalar pek tehlikeli sayılmazdı. Bu durum geçtikten sonra buna dayanabilen 
insan yine çok sakin oluyordu. Hastanın bedeninde bir tür uyuşukluk başlıyordu. Uyuşma ayak 
tabanından başlıyor, bacaklara, dizlere, baldırlara, mideye doğru yükseliyor oradan da bedenin 
öteki bölümlerine atlıyordu. Kalbe ulaştığı zaman insan ölüyordu.” (s. 32) 
Romanda veba hastalığının insanı nasıl öldürdüğü bilimsel olarak anlatılanlardan çok da farklı 
değildir. Bilimsel olarak bu hastalığın nasıl ortaya çıktığı ve insanı nasıl öldürdüğüyle ilgili şu 
bilgiler verilebilir: “İnsanlarda iki ile sekiz günlük kuluçka süreleri sonunda ölümle sonuçlanan 
veba hastalığının Moğolistan bozkırlarında tarla fareleri, dağ sıçanları ve sincap benzeri 
kemirgenler tarafından yaygın olarak taşınan Yersin Basili’nden kaynaklandığı biliniyor. Bu 
bağlamda vebanın aslında bir ‘insan hastalığı’ olmadığını, kemirgenlerde taşınan pireler 
aracılığıyla insanlara bulaştığını ve hijyen koşullarının hastalığın bulaşması ve yayılmasında 
hayatî önem taşıdığını söyleyebiliriz. Sadece taşıyıcı kemirgenlerin izledikleri güzergâh 
salgınlara pandemik karakter kazandırmaz. Aynı zamanda insanlar, bedenlerinde ve 
giysilerinde taşıdıkları pireler aracılığıyla hastalığın yayılmasına olanak verirler. Avrupa 
topraklarında 1347 yılından itibaren görülen veba üç farklı türle karşımıza çıkıyor; hıyarcıklı 
veba, akciğer vebası ve septisemik veba. Pire ısırığı ile bulaşan ve en sık görülen veba türü olan 
hıyarcıklı veba, yüksek ateş, baş dönmesi, bulantı, ışığa duyarlılıkla ortaya çıkar. Yüksek ateşle 
birlikte hasta hezeyanlar görmeye başlar. Kasıklarda, koltuk altlarında ve boyunda oluşan 
şişlikler, irin dolu torbalara dönüşür ve nihayet hasta bir hafta içinde ölür. Tüm veba vakalarının 
dörtte üçünü oluşturan hıyarcıklı veba insandan insana bulaşmaz ve ölüm oranı %20 ile 75 
arasında değişir. İnsandan insana bulaşan tek veba türü olan akciğer vebası ise, kana karışan 
veba basilinin akciğerlere yerleşmesiyle ve hava yoluyla solunmasıyla ortaya çıkar.” (Bulst, 
1986; aktaran Akın, 2018, s. 258).  
İslam ve Osmanlı kaynaklarında da veba ile ilgili bilgilere rastlanır. Bu hastalığa “Taun” adını 
verenler olduğu gibi her vebanın taun olmadığını iddia edenler de yok değildir: “Bir tıp 
otoritesi, “Taun, vebadandır, fakat her veba taun değildir,” diye yazmaktadır. (Ünver, 1978, s. 
363). Veba, esas itibariyle bir hayvan hastalığıdır, enzootiktir. İnsanlara rastlantı ile bulaşmakta 
ve belli yerlerde endemik olarak ve uygun zamanlarda epidemik karakter kazanmaktadır. 
Hastalığın tarih boyunca gelişimi incelendiğinde pandemiler ve epidemiler yaptığı ve ortadan 
kendi kendine kaybolduğu gözlemlenmiştir.” (Özdemir, 2005, s. 21).   
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Jack London, aslında “Dünyaya Düşman Olan Adam”, “Garip Bir Belge”, “Marc O'Brien'in 
Kaybolması” adlı öykülerinde olduğu gibi, kara mizah diyebileceğimiz bilim kurgu tarzında 
yazılmış bu yapıtında da toplumsal bir eleştiriye yönelerek çağını sorgular. İnsanlığın yarattığı 
uygarlığın, bir salgınla nasıl kolayca yıkılabileceğini vurgulamak ister. Maddi imkânı olan 
zenginler uçaklar, özel araçlar, balonlarla değişik yerlere kaçınca salgın kısa sürede tüm 
dünyaya yayılır ve birçok insanın kısa sürede ölmesine neden olur. Aslında burada anlatıldığı 
gibi gerçekte de salgınların insanların göç etmesiyle ilgisi bulunmaktadır. Salgından kaçan 
insanlar, kendilerine salgının çoktan bulaşmış olduğundan habersiz olarak gittikleri yerlerin 
insanlarını da enfekte ederler. Zamanında Osmanlı’da özellikle İstanbul’a yapılan göçler kısa 
sürede çok sayıda insanın ölmesine neden olmuştur: “Salgınların yayılmasında sadece iç göçler 
değil; aynı zamanda Kafkaslardan ve Balkanlardan yapılan göçler de etkili olmuştur. Örneğin, 
Kafkaslardan göç eden Çerkeslerin, açlığın getirmiş olduğu halsizlikle hastalığa yakalanmaları 
daha da artmıştır. Bu yüzden Çerkesler arasında yaygın olan salgın hastalıklar, göç ettiği 
yerlerdeki insanlara da bulaşmış ve insanların kitleler halinde ölümüyle sonuçlanmıştır.” 
(Panza, 1997, s. 149).  
Romanda anlatılanlarda olduğu gibi vebanın Avrupa’yı ve dünyayı teslim aldığı günlerde de 
zenginler genel olarak gerek salgın bölgesinden kaçmak veya özel korunaklı villalarına 
sığınmak suretiyle kendilerini bu hastalıktan korumuşlardır. Toplumsal ve etik değer yargıları 
yok olmuş, insan onuru hiçe sayılmıştır. Diğer tüm salgın ve afetlerde olduğu gibi bu salgının 
da zararını en çok yoksullar hisseder: “Veba, kentleri hayalet kasabalara çevirirken toplumsal 
hayat bütün yönleri ile tamamen ortadan kalkmıştı. Ölümü bekleyen geniş kent kesimleri, 
ölümü beklerlerken dahi kendilerini garip bir mücadelenin içerisinde buluyorlardı. Vebadan 
korunmak ve salgını kontrol altına almak amacıyla yürürlüğe konulmuş bulunan tedbirler, 
vebadan ölmekten daha beterdi. Yoksullar, ayak bileklerine ziller takıp ölüleri ve hastaları veba 
evlerine taşıyan ölü kaldırıcılarla da mücadele etmek zorundaydı. Bunları, üzerlerinde kızıl haç 
işareti bulunan beyaz elbiseli tütsücüler izliyordu. Ölülerin evini sülfürle dezenfekte ediyorlardı 
ve üzerinde veba mikrobu olması muhtemel her şeyi yakmakla görevliydiler. Ancak en kötüsü 
veba evleriydi. Zenginler villalarına sığınırken, halktan hastalar, kalabalık hastanelerde yirmi 
ila seksen gün arasında değişen sürelerde tecrit altına alınıyorlardı. Bazı veba evleri, hastaları 
ve hastalığa yakalanmış olma ihtimali olanları farklı odalara yerleştiriyor, bazılarıysa hepsini 
aynı yere koyuyordu. Veba evlerinin birkaç battaniyesi ve çok az erzakı vardı. Hastalar 
soyuluyor ve zehirleniyorlardı. Yoksullar bu kurumlara yerleştirilmesinler diye hastalarını 
sakladılar ve ölülerini gizlice yaktılar. Birçok kadınsa tecavüz ya da benzer türde şiddete maruz 
kalmamak için intiharı seçti. Hastalığa karşı örülen bu duvarların adaletsizliğine rağmen, halk 
sağlığı programları tecrit edilmiş kasaba ve şehirlerde vebanın ilerleyişini durdurdu. Çöp 
toplama ve pazarlarda satılan etlerin denetlenmesini başlatanlar veba savaşçılarıydı. Gelişen 
halk sağlığı hizmetleri ve halk sağlığı kurumları hastalığı geriletti ama Avrupa’dan söküp 
atamadı.” (Nikiforuk, 1991; aktaran Özden, 2014, s. 70).  

Günümüzde tüm dünyayı teslim alan Covid-19 salgınıyla mücadelelerde de görüldüğü üzere 
zengin ülkeler ve insanlar, son teknolojik cihazlarla hemen her gün test yapma ve korunma 
olanağı bulurken, yoksul ülkeler ve insanlar hijyenik koşullardan uzak binlerce insanın iç içe 
sözde ateş kontrolü adı altında hiçbir tedbir alınmadan sözde tedavi olduklarına tanık 
olmaktayız. 
Romanda, salgının San Francisco’ya yayılmasından sonra Profesör bir gün dersteyken Collbran 
adlı bir öğrencisinin vücudu kızarır ve kız 15 dakika gibi kısa bir sürede ölür. Tüm öğrenciler 
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korku içerisinde sınıfı terk eder. Genç kızın sınıfta herkesin içinde bir anda ölmesi başta 
Profesör olmak üzere herkeste bir şok yaratır. Profesör, toparlandıktan sonra durumu idareye 
anlatmak için gittiğinde Fakülte başkanı Hoag, Howard Smith, onun da hastalığa yakalandığını 
düşünerek kapıyı kilitleyip kaçar. Eve geldiğinde hizmetçiler de olayı duymuş ve herkes ondan 
uzaklaşır. Kısa sürede 40 milyon nüfusu olan şehri teslim alan salgın yüzünden birçok insan 
ölür. Avrupa’yla da iletişim kopar: "Yine bu adamın bildirdiğine göre, yirmi dört saattir 
Avrupa'dan Amerika limanlarına uçak ya da vapur gelmemişti. Avrupa'dan haber alınmıyordu. 
Son mesaj Almanya'nın Berlin Kenti'nden alınmıştı. Ünlü bir bakteriyologun, sonunda Kızıl 
Veba'ya karşı bir «serum» bulduğu bildiriliyordu. İşte bu Avrupa'dan bize gelen son haber oldu. 
"Ne var ki Kızıl Veba'ya karşı olan serumun bulunması Avrupa için de bizim için de geçti artık. 
İş işten geçmişti.” (s. 39) 
İnsanoğlunun sosyal bir varlık olmasından ötürü yalnızlığa karşı koymak ve yabancılaşmaktan 
/ ötekileşmekten korunmak amacıyla toplumsal yaşama katılmak istemesi doğal bir 
gereksinimdir. Bazen yabancılardan korunmak amacıyla oluşturulan akıllı sitelere yüklü paralar 
ödeyen insanlara rastlarız (Bauman, 2013, s. 88). Ancak salgın gibi afetlerde, bazen bilinçli 
veya bilinçsiz olarak karantina uygulanmak suretiyle veya iletişim araçlarının yok olması 
sonucu insanlar, yalnızlıklarıyla baş başa bırakılır. Yalnızlaşan insan ise ürker. Romandaki 
durum da buna benzer. Salgının yayılmasıyla yönetim insanları, bir başına bırakmıştır. Aslında 
herkes kendi derdine düşmüştür, çünkü salgın herkesi vurmuştur. Birçok salgında olduğu gibi 
salgının yaşandığı bölgelerle önce ulaşım ağı, sonra iletişim ağı kesilir. Romanda da bu durum 
yaşanır. Berlin’den gelen ve aşının bulunduğu haberi, iyimser ve umut verici bir rivayetten 
öteye geçmez. Çünkü bu aşının hiçbir şekilde Profesör ve arkadaşlarına ulaşma ihtimali yoktur. 
Zaten bu süreçte insanların çoğu salgına yakalanmış bulunmaktadır. İnsanlığın binlerce yıl 
uğraşarak kurduğu medeniyet yok olmuştur: "İşte böyle altmış yıl önce dünya benim için yok 
olmuştu. "New York, Avrupa, Asya, Afrika denilen topraklar olduğunu biliyorum. Ancak 
altmış yıldır, artık bu adlardan söz edildiğini hiç duymadım. Bu olaylar dünyanın tam ve mutlak 
bir çöküşü oldu. On bin yıllık kültür ve uygarlık bir anda, dalgalardaki köpükler gibi uçup gitti.” 
(s. 40) 
James Howard Smith ve kardeşi telefonla görüşüp Kimya okuluna sığınma kararı alırlar. Ancak 
ertesi gün eve gelen kardeşinin de salgına yakalandığı anlaşılır. Kardeşi kendisinden uzak 
durmasını söyleyince Profesör, üniversite çalışanı 400 kişiyle birlikte kimya okuluna sığınır. 
Okulun etrafını saran veba salgını bulaşmış hırsız, sarhoş ve yağmacılarla sürekli çatışmalar 
yaşarlar. Bir patlama sonucu okulun tüm camları kırılınca öldürdükleri cesetlerden salgını 
kapma riskine karşı gönüllü iki çalışan canları pahasına cesetleri uzağa taşır. Şehrin her yanında 
yangın ve çatışmalar vardır. Tüm mağazalar yağmalanmaktadır: 
"Bir bakkalın önünden geçtim... Evet çocuklar, siz bakkal nedir bilmezsiniz, yiyecek 
maddelerinin satıldığı bir yerdir. Bakkalın sahibini tanırdım, dürüst bir adam olmakla birlikte, 
dik kafalı ve geçimsizdi. Dükkânını yağmadan korumak için inatla savunuyordu. Dükkânın 
kapısı delinmiş, vitrinin camı kırılmıştı. Bakkalsa tezgâhının arkasına geçmiş, tabancasını 
çekmiş, yağmacılara ateş ediyordu. Yine de yağmacılar içeri girmek için direniyorlardı. Bakkal 
birkaçını daha önce öldürmüştü. Cesetler kaldırımda duruyordu.” (s. 44-45) 
Salgınlarda ve afetlerde insanların ilk hücum ettiği yerler nedense hep marketler ve alış veriş 
merkezleridir. İnsanoğlu, parası olduğu zaman parayla olmadığı zaman yağmalayarak 
ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Salgın, savaş ve darbe gibi ortamlar, insanın olumsuz kişiliğini 
ortaya çıkaran ortamlardır. En medeni insanların, nasıl vahşi bir hayvan gibi davrandığını bu 
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tür ortamlarda görmek mümkündür. Bu tür yağma olayları daha çok hukuk devleti ilkesinin 
ortadan kalkmasıyla görülür. Hukukun olmadığı yerde kimse ötekinin hakkına saygı göstermez. 
İnsanlığın yüzyıllar içinde geliştirdiği hukuk devleti ilkesini gerçek anlamda hayata geçirmek, 
toplumun hukuk kurallarına inanması, temel hak ve özgürlükler konusunda hassas davranması, 
devleti oluşturan kurum ve kuruluşların daima hukuka bağlı kalması ile mümkündür. Aksi halde 
hemen hiçbir alanda yağma ve hırsızlığın önüne geçilemeyecektir.  (Karasu, 2014, s. 144-151).  
Tarihte görülen hemen tüm veba salgınlarında halkın karantina uygulamalarına karşı çıktığı, 
işsizlik ve açlık artınca alış veriş merkezlerini yağmaladığı ve kentin hemen her yerini yaktığı 
görülür. Bu isyanlar ve yağmalar sırasında çok sayıda gösterici idam, kurşuna dizilme veya 
tutuklanma biçiminde cezalandırılır. Ancak bu romanda görüldüğü üzere başıbozukluğun 
sürdüğü ve düzenli yaşama geçilemeyen durumlarda bu yargılamalar gerçekleşmez.  
 

3. İnsan Sosyal Bir Varlıktır Yalnız Kalamaz 
Kızıl Veba romanında asayişin bozulması, hukuk ve ahlak kurallarının ortadan kalkmasıyla 
okula sığınan 400 kişiden hastalık bulaşmayan 47 kişi okuldan ayrılma kararı alır. Yanlarına 
ihtiyaç duydukları gıda maddesi, silah ve diğer eşyaları alanlar yola koyulur. Yoldayken ekipten 
Profesör Walthobe, annesi ve kız kardeşiyle otomobille birlikte tüm yiyecekleri de alarak kaçsa 
da çok ilerleyemeden hastalık bulaşmış insanlar tarafından öldürülür. Geriye kalanlar da bir bir 
hastalığa yakalanıp hayatını kaybeder. Bir süre sonra Profesör James Howard Smith tek başına 
kalır. Sığındığı büyük bir otelde çok fazla miktarda yiyecek, konserveler, balıklar ve av 
hayvanları bulunca burada üç yıl boyunca yalnız başına yaşar. Ancak sosyal bir varlık olan 
insan her zaman hemcinsine ihtiyaç duyar: “Oradaki Büyük Otel'de birçok yiyecek, konserve 
buldum. Çevredeki otlakta av hayvanı da boldu, ırmakta alabalıklar doluydu. "Üç yıl tek başıma 
yaşadım bu yerde. Düşünün bir kez çocuklarım, uygarlık içinde doğup büyümüş, yetişmiş bir 
insanın dünyada tek başına kalması ne kadar hazin bir şeydir! Bu ilkel koşullarda üzgün olarak 
yaşadım. Uygarlığın bütün güzelliklerinden yoksun kalmıştım. Sonra da öyle bir an geldi ki, 
yalnızlığa dayanamayacağımı anladım.” (s. 62) 
Elias Canetti, Kitle ve İktidar adlı yapıtında “dışlama” adı altında insanlara uygulanan 
cezalardan söz ederken yalnız bırakılmanın ne büyük bir ceza olduğunu anlatmaya çalışır: 
“Dışlanan birey, hiçbir türden savunması olmaksızın vahşi hayvanlann insafına kalacağı ya da 
açlıktan öleceği ıssız bir yere bırakılır. Daha önce ait olduğu halkın onunla artık hiçbir ilgisi 
olmayacaktır; ona yiyecek ya da barınacak yer verilmez; dışlanan kişiyle her türlü iletişim bu 
insanları kirletir ve suçlu duruma düşürür. Burada en ağır ceza, mutlak yalnızlıktır; insanın 
grubundan ayrılması, özellikle ilkel koşullar altında, hemen hemen hiç kimsenin 
dayanamayacağı bir işkencedir.” (Canetti, 2012, s. 51).  
Romanda birileri tarafından ötekileştirilen veya dışlanan biri olmasa da Profesör, salgın 
yüzünden mutlak bir yalnızlığa uğrar ve bu da ona dayanılmaz bir acı verir. Aslında dışarıdan 
bakıldığında maddi koşulları yerinde ve beslenme sorunu yaşamayan biri olan Profesör, ruhsal 
yalnızlığa dayanamaz. Daha fazla yalnız yaşayamayacağını anlayan Profesör yola koyulur ve 
vahşi bir adam olan Ateşçi Bil’le karşılaşır. Daha önce hizmetçi olan bu vahşi ve kaba adam bir 
zamanlar son derece asil ve zengin bir kadın olan Bayan Vesta’yı esir almak suretiyle 
geçmişinden intikam almaktadır. Sonuçta salgınlar, toplumsal sınıfları da alt üst eden ortamlar 
hazırlar: 
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“O Ateşçi düne kadar, uşak denilen sınıftandı. Evet bir uşaktı. Yani, yaşantısını 
boyun eğmekle, başını sallamakla ve bugün köle yaptığı kadının önünde yerlere 
eğilmekle geçirirdi. Bayan Vesta, doğuşu ve yaptığı evlenme yüzünden bir 
kraliçe sayılırdı. Pembe beyaz elinin avucunda milyonlarca insanın yazgısını 
tutardı. Sosyal düzey bakımından Ateşçi'ye benzer öteki uşağa buyururdu. Kızıl 
Veba'dan önce böyle bir adamla senli benli olmak onun için utanç verici bir 
davranıştı. İşte çocuklar Bayan Vesta zamanında böyle bir kadındı.” (s. 68) 

Romanda görüldüğü üzere vebanın girdiği toplumlarda, sosyal sınıflarda büyük değişimler 
yaşanır. Ekonomik dengeler, statüler değişir, aileler parçalanır, eğitim ve kariyer anlamsızlaşır. 
Toplumun en alt katmanındaki bir insan en üst katmanındaki insana hükmedebilir. Bu durum 
sadece romanlarda değil, vebanın gerçekten görüldüğü Avrupa ülkelerinde de gözlenmiştir: 
“Kara ölüm hem Avrupa hem de İngiltere halkı için kuşkusuz dramatik sonuçlar ortaya 
çıkartmıştır. Ölen insanlar, yetim kalanlar, aileleri parçalananlar veba dolayısıyla manen 
görüşleri değişenler olmuş, hayatın her alanında vebanın doğrudan ve dolaylı etkileri 
gözlemlenmiştir. Ancak hayatta kalmayı başarabilenler arasında bulunan köylülere vebanın 
avantaj sağladığı da kesindir. (…) Ekonomik değişimler toprak sahipleri ve köylü grupları 
arasındaki ilişkide psikolojik bir dönüşüm başlatarak, güç dengelerinin yeniden düzenlendiği 
bu süreçte iktisadi hayat veba öncesine nazaran köylüler lehine evrilmeye başlamıştır. Her 
felaket ve yıkımın yeni güçler ortaya çıkarması realitesi doğrultusunda “Kara Ölüm” vebasının 
İngiltere’de ani şekilde ortaya çıkıp eski dengeleri sarsıcı etkiler ile kısa sürede yok olması 
günümüze kadar konunun konuşulması ve tartışılmasını beraberinde getirmiştir.” 
(Karaimamoğlu, 2016, s. 598-599).  
Profesör James Howard Smith, bir süre kaldığı bu evde Ateşçi’nin kaba davranışlarına ve 
zulümlerine tahammül edemeyerek Santa Rosa oymağına katılır. Burada Bertha adlı bir kadınla 
evlenir. Bu kadın Edvin ve Hou Hou’nun babaannesi, Yarım Dudaklı’nın da anneannesidir: 
"Bertha iyi huylu, iyi yürekli bir kadındı, ben onu kendime eş olarak hoşnutluk ve mutlulukla 
seçtim. İşte bu kadın Edvin'le, Hou Hou'nun babaannesi, Yarık Dudaklı'nın da anneannesidir. 
Çünkü Yarık Dudaklı, senin baban Vesta Van Warden'in Ateşçi'den olma büyük oğludur. (s. 
73) 
İnsanın uygarlığını yitirmesi, vahşi doğayı da etkilemiş ve türlerin değişimi gözlenmiştir. Kurt 
– tilki kırması, çayır kurdu adı verilen yeni türler ortaya çıkmıştır. İnsanlar arasında olduğu gibi 
hayvanlar arasında da düzen yok olmuştur. Güçlü hayvanlar şehirlere egemen olmaya 
başlamıştır. Bütün dünyada canlı kalabilen insan sayısı binin altına düşmüştür. İnsanlar bilim, 
kültür ve sanattan uzaklaşmıştır. İnsanoğlu, ilkel dönemlerine geri dönmüş hayvan besleyerek 
tarım yaparak ve evlenip üreyerek yeniden eski günlere dönmenin hesabını yapmaktadır. Veba 
yüzünden vahşet her yeri kaplamış, insanlar yırtıcı hayvanlara karşı kendini korumak zorunda 
kalmıştır: “Demin size gösterdiğim o lüks lokantanın yerinde şimdi kurtlar dolaşıyor! Bunu 
anımsarken korkmuş gibiydi, duraksadı, sonra anlatmasını sürdürmeye koyuldu.  

 
“Yalnız bir tek kentte dört milyon insan kaybolmuşsa, bugün buralarda yabanıl 
kurtlar dolaşıyorsa ve sönüp giden onca dehaların evlatları olan sizler buraları 
istila eden dört ayaklı yırtıcı hayvanlara karşı kendinizi tarih öncesi silahlarla 
savunmak zorunda kalmışsanız, bütün bunların nedeni o lâl renkli ölümdür!” (s. 
16)  
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Veba yüzünden ölen insanların iskeletlerine her yerde rastlanmaktadır. Dede, torunlarıyla 
konuşurken torunlarından Hou Hou, ayak başparmağıyla oynarken ayağı sert bir cisme çarpar. 
Dede ve torunlar hep birlikte cismin olduğu yeri elleriyle eşelerken üç iskeletle karşılaşır. 
Profesör, bu iskeletlerin veba salgını dönemlerine ait olduğunu belirtir: “Öteki iki çocuk da 
yanına geldiler, üçü birden hızlı hızlı elleriyle kazıyarak deliği büyüttüler. Oyuk haline gelen 
bu yerden üç iskelet çıktı. Bunlardan ikisi yetişkin, biri de yeni yetme insan iskeletiydi. İhtiyar 
da dizleri üstünde yürüyerek çukurun başına geldi, eğilip baktı. — İşte bunlar Kızıl Veba'nın 
kurbanlarıdır, dedi. Bakın, bu iskeletlere her yerde rastlayabilirsiniz. Kim bilir belki de bunlar 
bulaşıcı hastalıktan korkup kaçan ve burada ölen bir ailenin iskeletleridir. Kızıl Veba'ya 
yakalanıp bu kumsalda can vermişlerdir.” (s. 18) 
Dede ve torunlarının üzerinde oturdukları toprakların altı insan iskeletleriyle doludur. Çoğu 
salgında ölen insanlar için ne bir tören düzenlenmiş ne de mezar kazılabilmiştir. Onlarca yılın 
ardından çürüyen cesetlerden arta kalan iskeletlere her yerde rastlamak mümkündür. Aslında 
yazarın bir kurgu halinde anlattığı bu salgın her ne kadar distopik bir gelecekle ilgili de olsa 
gerçekte yaşanan salgınlarda ölen insan sayısı azımsanmayacak kadar fazladır: “1335’te 
Venedik’te 100 bin, Almanya’da 1 milyon 250 bin; 1348’de Avignon’da 150 bin, Paris’te 50 
bin ve 1349’da Londra’da 100 bin kişi vebadan ölmüştür. Yine 1335 yılında Çin hariç Asya 
kıtasındaki veba salgınında 24 milyon kişi ölmüştür. Veba, Avrupa’ya 1347 sonbaharında 
Asya’dan gelmiş ve bütün kıtaya yayılmıştır. (Matthew, 1988, s. 154).  
1348-1351 yılları arasında Avrupa’da “black death” (kara ölüm) adıyla anılan büyük salgında, 
özellikle şehirlerde toplu ölüm faciaları baş göstermiştir. Papa IV. Clement’in memurlarının 
tahminlerine göre; Doğu Asya’dan gelen bu amansız veba salgınında toplam 23 milyon 840 bin 
insan yaşamını yitirmiştir. Bu rakam, bütün Avrupa nüfusunun yüzde 31’ini oluşturmaktadır. 
Fransa gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ülkelerde nüfusun vebadan ölüm oranı yüzde 
50’dir. İngiltere’de toplam ölüm miktarı yaklaşık 1 milyon kişidir (nüfusun yüzde 30’u). Doğu 
Avrupa’da ise -nüfus yoğunluğunun azlığından- ölüm oranı yüzde 15 dolayında olmuştur. 
Avrupa’da baş gösteren bu veba salgınları nedeniyle 1330 yılında nüfusu 120 bin olan Floransa 
şehri, karşılaştığı 8 büyük veba salgını ardından, 1427 yılında 37 bin kişinin yaşadığı küçülmüş 
bir şehir haline gelmiştir.” (Dols, 1979; aktaran Özdemir, 2005, s. 22).  
Bu sayılar şunu göstermektedir ki, insanlık sahip olduğu nüfusun yarısından fazlasını salgınlara 
kurban etmiş ve bugün de Corona salgını nedeniyle ölümler devam edegelmektedir. Bugüne 
kadar dünyada 34 milyon insan bu hastalığa yakalanmışken 1 milyondan fazla insan hayatını 
kaybetti.  
Salgın dönemlerinde din adamlarının salgına genel yaklaşımı Tanrı’nın uyarıcı bir azap olarak 
bu hastalığı kendilerine gönderdiğine dairdir. Hemen her dönemde ve dinde salgına karşı tedbir 
almak yerine ibadet ve tövbeye ağırlık verilmesi en büyük tavsiyedir: “Hıristiyanlara göre, Hz. 
İsa, hastalıkların Tanrı tarafından kullarına gönderildiğini ve bu sayede kullarının sabırlarını ve 
kendisine olan imanlarını denediğini ifade etmiştir. Bu dünyada çok ızdırap çekenin öbür 
dünyada mükâfatlandırılacağını ve bundan dolayı da yapılacak şeyin iman ile dua edip sabırla 
beklemek olduğunu söylemiştir.” (Atabek, 1977, s. 5). Bazı Müslüman toplumlarda salgının bir 
ceza olarak gönderildiği söylense de genel yaklaşım salgında ölenlerin şehit sayıldığı ve 
Allah’ın cennetine sorgusuz sualsiz gideceğidir: “Müslümanların davranışlarında da din 
belirleyicidir. Hastalık Allah’ın bir lütfu olarak görülmüştür. Hastalığı şehadete ulaşmada bir 
yol olarak kabul etmişler ve hastalığın Allah’tan geldiğine inanmışlardır.” (Panzac, *, s. 150).  
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Felaketlerin yarattığı umutsuzluk ve korku insanın inanma ihtiyacını da körükler. Bu koşullarda 
sorgulamadan inanıp itaat etmekle, akıl ve bilim yoluyla kritik etme çatışması öne çıkar. 
Böylesi zamanlarda: “Din ile ortak duyu entelektüel bir düzen oluşturmazlar, çünkü kolektif 
bilinç şöyle dursun, bireysel bilinçte bile bir birliğe, bir tutarlılığa indirgenemezler: Bir birlik 
ve bir tutarlılığa indirgenemezler, ama otoriter bir yöntemle indirgenebilirler; bu olabilir ve 
kimi sınırlar içinde geçmişte gerçekten olmuştur bu.” (Gramsci, 1986, s .195).  
Dede, salgın felaketinden kurtulacak bir fizikçi ve kimyacının yeni medeni hayatın 
kurulmasında, bilim ve tekniğin geliştirilmesinde büyük bir katkısı olacağına inanır. (s. 76). 
Kısa süre birlikte yaşadığı Ateşçinin demiri işleyerek demirci ocağını yaptığını, mayalandırma 
ve tütün ekimi gibi işlere de katkısı olduğunu söyler: "Ateşçi demiri işlemeye başlamıştı. Bugün 
kullandığımız demirci ocağını o yaptı. Ne yazık o da tembeldi. Gücünü bir noktada kısıtladı. 
Öldüğünde mekaniğe ve madenleri işlemeye ilişkin bilgilerini de birlikte götürdü. Ben böyle 
şeylerden anlamam. Yalnızca bir aydın ve hümanistim. Ötekilerse öğrenim görmemiş kişilerdi. 
Ateşçi iki işte daha başarı göstermişti. Bunlardan biri mayalandırma yoluyla alkol ve öteki 
güçtü içkilerin yapımı, biri de tütün ekimidir.” (s. 76) 
Profesör, gelecekteki medeniyeti kurmaya yardımcı olmak üzere mağaraya açıklamalı bir 
alfabe kitabı da bıraktığını belirtir. İnsanın okuma ve yazma yoluyla bilimsel anlamda 
gelişebileceğini ifade eder. Bu arada çocuklara buhar ve elektrik hakkında da bilgi verir. (s. 78-
79). Çocuklar aralarında tartışırken Profesör, uygarlığın zirvesini de yakalasa insanlığın üç 
egemenlik tipi olan papaz, asker ve kral sınıfı arasında iktidar savaşı vererek sonsuza kadar 
birbirini öldüreceğini görür. Kısacası uygarlıkta ilerlemesi insanın vahşetini 
durduramayacaktır: “İhtiyar üzüntüyle şunları mırıldandı: — Demek ki, tarih aynı biçimde 
yeniden başlayacak. İnsanlar çoğalacak, sonra birbirleriyle kavgaya tutuşacak, hiçbir şey buna 
engel olmayacak. Barutu yeniden icat ettiklerinde binlerce, milyonlarca insan birbirlerini 
öldürecek. Ve işte böylece, kan ve ateş içinde yeni bir uygarlık oluşacaktır. Belki de bu 
uygarlığın oluşması için yirmi bin, otuz bin, kırk bin, hatta elli bin yıl geçecek. Üç egemenlik 
tipi; papaz, asker ve kral kendiliğinden yine ortaya çıkacak. Geçmiş zamanların' bilgisi, 
geleceğin bilgisi olarak şimdi bu yumurcakların ağzından çıkıyor. İnsanlar çoğalınca geçmişte 
olduğu gibi kütle olarak çalışacak, güçlüklere katlanacaklar. Ve kanlı bir çatı üstünde, şaşılası 
güzellikte bir uygarlık meydana gelecek. Ben mağaradaki bütün kitapları yok etsem bile, sonuç 
yine aynı olacak. Ve dünya tarihi, geçmişten geleceğe sonsuz akışını değiştirmeyecek!” (s. 80) 
Profesör, insanlığın tarih boyunca iktidar uğruna yaptığı savaşlara gönderme yapar. Diğer bir 
deyişle insan, her zaman savaşmak için bir neden bulabilir. Irk savaşları, petrol savaşları, din 
savaşları, su savaşları, sınır savaşları, ekonomik savaşlar, özgürlük savaşları, mezhep 
savaşları… adı altında insanlar sürekli savaşır. Salgınlar sonucu milyonlarca üyesini kaybeden 
insanlık salgın olmadığı zaman birbirini yok etmenin hazzını yaşar. Savaş psikolojisi insanın 
doğasında var. (Karasu ve Çoker, 2018, s. 149-169). Ulusların savaşmasında öne sürdükleri 
nedenler hep birbirine benzer. Savaşanların hiçbiri savaşı gereksiz görmez. Romanda 
Profesörün saydığı üç sınıf toplumsal iktidar için savaşmayı kastetse de insanoğlu milletlerarası 
savaşta kendi gücünü karşı tarafa kabul ettirmek, kahramanlık sergilemek veya şehit olma gibi 
sloganik kavramlar uğruna savaşı destekler. (Canetti, 2012, s. 172-173).   
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4. Eski Zaman Vebaları Karşısında Basının Durumu ve Doktorların 
Mücadelesi 

Kızıl Veba romanında Profesör James Howard Smith, yaşadığı dönemden çok önceleri 
ortaçağda Afrika ve Avrupa’da büyük salgınlar olduğundan ve sağlık çalışanlarının 
mücadelelerinden bahseder: “benim yaşadığım zamandan çok önce Ortaçağ denilen çağda kara 
veba salgını oldu ve Avrupa’yı kasıp kavurdu. Sonra tüberküloz ve hıyarcıklı veba görüldü. 
(…) Benim doğuşumdan yüz yıl önce bakteriyologlar cüzamın mikrobunu buldular. (…) Ama 
mikrobu öldürmenin yöntemini bulamadılar. 1894 yılında patoblast vebası denilen bir hastalık 
ortaya çıktı, bu hastalık Brezilya adlı bir ülkede görüldü. Binlerce kişinin ölümüne neden oldu. 
Bakteriyologlar o hastalığın mikrobunu, da buldular ve yok etmeyi başardılar. Böylece 
patoblast vebası fazla yayılamadı. Bakteriyologlar bir de serum adı verilen sıvı yaptılar. Bu 
serum, insan vücuduna şırıngayla verildiğinden mikrobu öldürüyor, ama insanı öldürmüyordu.” 
(s. 29) 
Profesör, çocuklara yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının salgınlara karşı verdikleri 
mücadelede nasıl bir bir öldüklerini ve canları pahasına nasıl özveriyle mücadele ettiklerini 
anlatır: “Kızıl Veba'yı incelemeye koyulan bakteriyologlar labaratuarlarda ölüp gidiyorlardı. 
Bu bilginler gerçek kahramanlardı. Ölenlerin yerini hemen başkaları alıyordu. "Bir İngiliz 
bilgini, Londra'da bu hastalığın mikrobunu, ötekilerden ayırmak başarısını gösterdi. Bu haber 
telgraflarla her yere ulaştırıldı. Herkes umutlanmaya başladı. Ancak, Trask adlı bir İngiliz 
bilgini otuz saat sonra öldü. Yine de ünlü mikrop bulunmuştu. Kızıl Veba tohumuna karşıt bir 
tohumu keşfetmek için bütün laboratuvarlarda sıkı bir çalışma başladı. Bütün çalışmalar 
başarısızlıkla sonuçlandı.” (s. 33) 
Tarih boyunca tüm salgın ve hastalıklarda sağlık çalışanlarının mücadelesi göze çarpar. Gerek 
savaş gerekse salgın dönemlerinde kent merkezlerinden en ücra kasaba ve köylere giderek 
insanları tedavi eden, onlara broşörler dağıtan, hijyen konusunda onları bilinçlendiren sağlık 
çalışanları ölü sayısının artmasının önüne geçmek için gerektiğinde canlarını hiçe saymışlardır 
(Özlü ve Tiryaki, *, s. 1100-1114). Özellikle savaş dönemlerinde sağlık örgütü güçlü olan 
devletlerin tarihin seyrini değiştirdikleri bilinen bir gerçektir (Becker, 1983; Özdemir, 2005, s. 
126).  
Salgınlarla ilgili değinilmesi gereken konulardan bir diğeri de yönetimlerin uyguladığı 
sansürlerdir. Hemen tüm salgınlarda halkın endişesini azaltmak, ülkenin ekonomisine ve turizm 
sektörüne zarar vermemek için yönetimlerin sansür uyguladığı bilinir. Kızıl Veba romanında da 
Profesör, salgının ortaya çıktığı dönemde çeşitli ülke yönetimlerinin uyguladığı sansürlerden 
bahseder: “Evet, 2013 yılına doğru Kızıl Veba ortaya çıktı... — O zamanlar ben yirmi 
yaşındaydım. Birden telgraflar yağmaya başladı... —New York'ta bilinmeyen bir hastalığın 
ortaya çıktığı haberi San Fransisko'ya geldi. Amerika'nın en güzel, en şirin kenti olan New 
York'ta o zamanlar on yedi milyon insan yaşardı. Hastalık haberi önce büyük kaygılara yol 
açmadı. Çünkü ölenlerin sayısı birkaç kişiydi yalnızca. Yine de verilen bilgiye göre, hastalığa 
yakalananlar kısa bir sürede ölüyorlardı. Hastalığa yakalananların yüzleri ve bütün vücutları 
kızıl bir renk alıyordu. "Aradan yirmi dört saat geçti, bu sürede yine büyük bir kent olan 
Şikago'da bir kişinin daha aynı hastalığa tutulup öldüğünü öğrendik. Aynı gün, New York ve 
Şikago'dan sonra dünyanın en büyük kenti olan Londra'da, iki haftadır gizlilik içinde hastalıkla 
savaşıldığı haberi geldi. Haberler sansürden geçiyordu... Yani demek istiyorum ki, haberlerin 
dünyanın öteki bölgelerine yayılmasına engel olunmuştu.” (s. 30-31)  
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Salgından etkilenen ülkelerin imajlarının sarsıldığı turizm başta olmak üzere o ülkenin 
ekonomik olarak büyük bir zarar gördüğü bilinmektedir. Bu da basın yayın organlarına büyük 
bir yük yükler (Çeti ve Ünlüönen, 2019, s. 109-128). Salgın sonrası imajların yeniden 
kazanılması büyük bir emek gerektirir. Romanın bu bölümünde de görüldüğü üzere devletlerin 
uyguladığı sansür sonucu salgınların önüne geçilememiş ve tedbir alınamamıştır. Bugün Dünya 
Sağlık Örgütü gibi bir kurum bile Amerika tarafından doğru bilgi vermediği için 
suçlanabilmektedir. (Müftüler, 2020, s. 21).  
Sosyalist bir yazar olan Jack London, Kızıl Veba’nın romanının satır aralarında kapitalizmin 
eleştirisini yapmayı da ihmal etmez: “O zamanlar, yiyecek üretenlere kuramsal olarak "özgür 
insanlar" denirdi. Ama gerçekte bunlar özgür değillerdi. "Özgürlük" lafta kalıyordu. Bir 
yönetici sınıfı vardı. Topraklara ve aletlere, makinelere sahip olan oydu. Üreticiler yönetici sınıf 
için canla başla çalışırlardı. Üreticilerin bu çok çalışarak ürettikleri üründen yeteri kadarda 
kendilerine bırakılıyordu.” (s. 24) 
Modernleşmeyle birlikte daha çok petrol daha çok para isteyen yönetimler, savaşlarla 
sürdürdükleri şiddet sonucu birçok kenti yıkar, birçok insanı öldürür. Kapitalizm, kurduğu 
fabrikaları insanların kanıyla çalıştırmayı gerekli görür. Emekçi insanların emekleri sömürülür 
(Keskin, 2008, s. 39). Bu sömürü roman ve tiyatro başta olmak üzere birçok edebi ve sanatsal 
eserde eleştiri unsuru olarak işlenir. Eserin sonunda Edvin, dedesinden gitmeleri gerektiğini 
söyler ve ikili üzerlerinde hayvan postundan yapılmış giysileriyle konakladıkları yere doğru 
yürürler. Bu yürüyüş, medeniyetten doğaya sığınma olarak da okunabilir.  
 

5. SONUÇ 
Sonuç olarak Salgınlar, tarih boyunca insanlığı hem maddi olarak hem de manevi olarak çok 
olumsuz etkilemiştir. Milyonlarca insan hayatını kaybederken onlarca şehir yok olmuş ve 
binlerce insan göç etmiştir. Birçok devletin politik sistemleri değişmiş, ekonomileri çökmüştür. 
Salgınlar beraberinde onarılmaz psikolojik yaralar da getirir, sosyolojik yıkımlara yol açar. 
Covid -19 salgınının tüm insanlığı esir aldığı günümüzde, bugüne kadar 30 milyondan fazla 
insan bu hastalığa yakalanmış 930 binden fazla insan da hayatını kaybetmiştir.  
Jack London’un Kızıl Veba romanı da salgın konulu distopik bir romandır. Romanda insanlığın 
on binlerce yıl uğraşıp kurduğu uygarlığının veba salgınıyla nasıl yerle bir edildiği gözler önüne 
serilir. Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika’yı esir alan salgın, 8 milyar insandan sadece 1000 
kişinin hayatta kalmasına sebep olur. Salgına uğrayan insanların nasıl vahşileştiği, etik değerleri 
hiçe saydığı, acımasız olduğu ortaya serilir. Maddi durumu iyi olanların salgından kurtulmaya 
çalıştığı yoksulların ölüme teslim olduğu da romanda anlatılır. Salgın sonucu sosyal sınıflar alt 
üst olur, onur yerle bir edilir. İnsan, uygarlığının zirvesinden ilkel çağlarına geri döner. 
Kurulacak yeni uygarlık, ne yazık ki insanlığın vahşetine engel olamayacaktır. 
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ABSTRACT 
Adalet Ağaoğlu’s trilogy Dar Zamanlar (Narrow Times) covers almost the entire history of 
modern Turkey. From the perspective of a female writer, the years from the early republican 
period to the post-1980 military coup are depicted, encapsulated in a brief night or day, woven 
around a single female character. Therefore, Ağaoğlu starts the novel from the beginning with 
a claim about the narrow and broad time, the singular hero and the whole society, hence about 
the personal experience and history, the relationship between the individual and society. Bir 
Düğün Gecesi (A Wedding Night) published in 1979, stands in the middle of the trilogy and is 
about the years it was written, the '70s. Complex and multi-layered relations between different 
classes, between different generations, between women and men are handled around a single 
wedding night in 1970’s, without omitting the connection between the cornerstones of the social 
structure and the emotions of single individuals. Thus, both a panoramic view of the '70s is 
drawn and individual people settle into this landscape with their personal emotions ranging 
from envy to love, from resentment to compassion. 
In this presentation, using an in-depth reading method of the novel and thanks to the possibilities 
offered by the sociology of literature, it would be explored the relationships between different 
generations and classes in 1970’s Turkey as they appear or in better words as they are 
represented in this novel. This analysis will also be deepened with a question on whether 
literature has new possibilities to understand better the society, the individual, and the history. 
Can we claim that Ağaoğlu is also forcing the possibilities for writing a new history while trying 
to establish the bonds between the experience and history, while knitting the narrow and the 
broad times together? Can it be considered both a novel and a history book or a sociological 
consideration? This review ultimately seeks to pursue these questions.  
Keywords: ‘70s, Turkey, historiography, novel  
 
ÖZET 
Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar Üçlemesi modern Türkiye tarihinin hemen hemen 
tamamını kat eder. Bir kadın yazarın perspektifinden, erken cumhuriyet döneminden başlayarak 
1980 darbesinin ertesine uzanan yıllar, uzun zamanlar, kısacık bir gecenin ya da günün içine 
sığdırılarak, tek bir kadın karakterin etrafında örülerek anlatılır. Dolayısıyla Ağaoğlu daha 
baştan dar ve geniş zaman, tekil kahraman ve toplumun tamamı, dolayısıyla da tecrübe ve tarih, 
birey ve toplum ilişkisine dair bir iddia ile romana başlar. 1979 yılında basılan Bir Düğün 
Gecesi ise üçlemenin tam ortasında durur ve yazıldığı yılları, ‘70’leri konu alır. Tek bir düğün 
gecesi etrafında ‘70’li yılların Türkiye’sinde farklı sınıflar, farklı kuşaklar, kadınlar ve erkekler  
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arasındaki karmaşık ve çok katmanlı ilişkiler, toplumsal yapının temel taşları ile tek tek 
bireylerin duyguları arasındaki bağlantılar da atlanmadan işlenir. Böylece hem ‘70’lerin 
panaromik bir görünümü çizilir hem de bu manzara içine tek tek kişiler, hasetten sevgiye, 
hınçtan şefkate uzanan duygularıyla yerleşir. 
Bu sunumda, romanın derinlemesine okunması yöntemi ile ve edebiyat sosyolojisinin sunduğu 
imkânlar dairesinde, bu romanda ele alındığı hali ile ‘70’li yıllar Türkiye’sindeki farklı sınıflar 
ve kuşaklar arasındaki ilişkiler, daha doğrusu bu ilişkilerin romanda nasıl temsil edildiği 
incelenecektir. Bu inceleme aynı zamanda, edebiyatın toplumu, bireyi, tarihi daha iyi anlamak 
açısından yeni imkânlar taşıyıp taşımadığına ilişkin bir sorgulama ile derinleştirilecektir. Dar 
ve geniş zamanı birbirine örerken, tecrübe ve tarih arasındaki rabıtaları kurmaya çalışırken 
Ağaoğlu acaba yeni bir tarih yazımı için imkânları da zorlamaktadır diyebilir miyiz? Bir roman 
hem de bir tarih kitabı ya da sosyolojik bir mülahaza sayılabilir mi? Bu inceleme nihaî olarak 
bu soruların peşine düşmeyi hedeflemektedir.   
Anahtar Kelimeler: 1970’ler, Türkiye, tarih yazımı, roman 
 
INTRODUCTION 
Bir Düğün Gecesi1 (A Wedding Night), firstly published in 1979, is the second novel of 
Ağaoğlu’s trilogy Dar Zamanlar (Narrow Times), where she exhibits the whole adventure of 
Republican Era in Turkey, through the narration of lifetime story of a central charcter, Aysel 
Dereli, who is an intellectual woman, an academician indeed. Thus, all the novels in the trilogy 
have a common axis: They tell us the position of the intellectual and/or the woman in Turkey 
within a long lasting historical context. In this framework, each novel takes account of a specific 
period of time in Turkey’s modern history and exhibits the conditions, as well as the main 
characteristics of this time interval. Therefore, the trilogy as a whole provides us a general 
picture of Turkey throughout her recent history, from the early years of the republican period 
until ‘80s, around some basic problematics such as the position of intellectuals, the relationships 
of classes or the cultural impact of social change2. Thus from the perspective of a female writer, 
the years from the early republican period to the post-1980 military coup are depicted, 
encapsulated in a brief night or day, woven around a single female character. Therefore, 
Ağaoğlu starts the novel from the beginning with a claim about the narrow and broad time, the 
singular hero and the whole society, hence about the personal experience and history, the 
relationship between the individual and society. 
 
The novel that I would analyse narrates the period following the military intervention of 12 
March 1971. It comprises a time interval of only one night, a nuptial feast. Then the novel is 
about the years it was written, the '70s. The time it was written coincides with the time it 
narrates. It has a fiction based on memory turns, recited by different characters, the most 
significant being Aysel’s husband, Ömer. So this novel too is based on a narrow time, widened 

                                                           
1 Ağaoğlu, A., Bir Düğün Gecesi, 1981 (5. Baskı), Remzi Kitabevi, İstanbul. 
2 However, it should be noted that Erol Köroğlu argues that Dert Dinleme Uzmanı should be considered as the 
last book of the serial. Then, Dar Zamanlar is nomore a trilogy, but a quatrain. Köroğlu, E., “Dert Dinleme 
Uzmanı "Dar Zamanlar"a Nasıl Son Verdi?”, Toplumsal Tarih, sayı 320, Ağustos 2020. 
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by inner voices and memory narratives. However, this time, the main narrator is not Aysel 
herself.  
However, before going further, we should ask some methodological questions too: What can 
we learn from this novel as social scientists? A social scientist may approach the literary text in 
two ways indeed: Firstly as an historical document which provides evidences for the facts or 
details about the historical period that it comprises (and this is particularly true for the 
simultaneous novels, such as Bir Düğün Gecesi); or secondly as an interpretation, a fictive 
account which represents the ways of thinking and ideological concerns of the period that it’s 
about. At this point, we crash to a problematic which raised many crucial discussions in the 
fields of historiography, sociology of literature or literary analysis: Is there any way of catching 
the fact or the truth without the intermediary of the narration itself? Or is there a reality 
independent from the fiction and is there any way of quoting this reality (if it exists) as it’s?3 
In this context, we may claim that novel is certainly a fiction, therefore it’s not the reality itself 
but only a representation of the real. So, we can’t consider it as a mere historical account. 
However I think that it may still reflect the general atmosphere and the ideological climate of 
the period it comprises, through its stylistic or thematic inclination and certainly from the 
perspective of its author. Thus an analysis of literary texts, particularly from a sociological 
perspective can provide us a map of meanings an era which exhibits different positions, 
representations of reality and limits of these representations; in other words a panorama about 
how subject, time and place are imagined in a given time and an account of what’s considered 
to be relevant to write or to discuss, to be legitimate to argue and how it’s written, argued, 
discussed. 
Upon this justification, we may claim that Bir Düğün Gecesi too presents primarily the way of 
thinking of its author and its characters; the cues about and the limits to the reality that it 
represents. Thus, its author (like other writers) is not an ideal chronicle at all; makes a selection 
among innumerable typologies and events of the period that he narrates; has certain stylistic 
and thematic preferences and connects all of these narrative elements in a certain peculiar way, 
according to her own perspective (simply because there is no other way of narrating). But at the 
same time this novel provides an exhibition of the main types of its period (as argued above, 
represented according to a certain perspective) and also many details about the social or 
emotional history of the time (which cannot be captured otherwise). 
 
MAIN FINDINGS 
In this context, in Bir Düğün Gecesi complex and multi-layered relations between different 
classes, between different generations, between women and men are handled around a single 
wedding night in 1970’s, without omitting the connection between the cornerstones of the social 
structure and the emotions of single individuals. Thus, both a panoramic view of the '70s is 
drawn and individual people settle into this landscape with their personal emotions ranging 
from envy to love, from resentment to compassion. But what does it mean to talk about ‘70s? 
How ‘70’s are described by other people, historians or sociologists for example? 

                                                           
3 Todorov also poits out this problematic relationship between truth and fiction, notably between history and 
literature. Alver on the other hand questions the same topics in the realm of the sociology of literature; Todorov, 
T., Poetikaya Giriş, 2014, Metis Yay., İstanbul. 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

89 

We may claim that since the beginning years of the republican period, the main economic 
Project of the state was the creation of a Turkish nationalist bourgeoisie under the control of 
the bureaucratic administrative class. On the other hand, the main social/cultural Project was 
the modernization of the society from above, according to a western model, but in certain limits 
which do not threat the power of bureaucracy. In summary, administrative elite was aiming at 
a certain modernity which does not promote the autonomy of individual against state and 
society and the formation of classes independent of bureaucratic control. When we think within 
the limits of modernist paradigm, it was a project which has significant deviances from the 
historical path of capitalist modernization, because it was assuming a too much broader space 
for bureaucratic manipulation4.  
In a way, ‘70’s were the years where the apparent consequences of these projects could be 
observed. The import substitution policies of ‘60’s has achieved the creation of a Turkish 
bourgeoisie with provincial origins and in strong relationships with the bureaucracy. This fact 
is explicitly shown in the novel. It narrates the wedding night of the daughter of a high bourgeois 
family with the son of a high military officer, in a club in Ankara. The main event itself 
symbolizes the establishment of organic relationships between the bourgeoisie and the 
bureaucracy. But it is also significant that the event does not take place in a military social 
facility, but in a civil club showing somehow the victory of the bourgeoisie. 
In addition to its economic project, the consequences of the cultural project of bureaucracy had 
only been a caricature of Western bourgeois culture, according to the alienated intellectual, as 
it is represented in the novel. Ömer, leftist economy professor observes different typologies 
from the bourgeoisie and the bureaucracy, from a critical perspective. He describes them as 
unable to absorb the modernity that they imitate and as lacking the morality of a humanitarian 
perspective. Tezer, the sister of Aysel, on the other hand, tries to resist to this alienation by 
drinking and thinking to the last escape, that is suicide. The novel starts with the following 
sentence: “Let’s drink if we can’t suicide”5  
In a way the novel is based on the victory of economic power and its alienating culture over the 
cultural capital and the disappointment of the intellectual on the process of modernism, in the 
anti-communist atmosphere following the ’71 military intervention, in the painful years of 
repression for the developmentalist leftist intellectual. 
 
CONCLUSION 
So, in a sense we may claim that this novel provides a detailed class analysis and an account of 
the experience of modernity in Turkey in ‘70s. Thus, in a way, it fits with the criteria that Oktay 
puts as a pre-requisite for the formation of modern literature. In Oktay’s perspective, which is 
a modernist one, this novel may be considered as the consequence of a class society and as the 
product of the dynamism that such a society provides6. It conceptualizes Turkish society not as 
a frozen integrity, but rather as a changing and dynamic structure.  

                                                           
4 Keyder, Ç., “Kayıp Burjuvazi Aranıyor” ve “Popülizm ve Demokrasi”, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar içinde, 
2015 (20. Baskı), İletişim Yay., İstanbul. 
5 “İntihar edemeyeceksek içelim bari”, p.5. 
6 Oktay, A., Emperyalizm, Roman ve Eleştiri, 2010, İthaki Yay., İstanbul. 
 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

90 

 
Indeed, the novel is not limited to a mere class analysis. It can build in a very successful style 
the association between the social conditions and the psychology of its characters, thus between 
the public and the individual. I think that it is where this novel strength lies: In its success to 
understand the experience of modernity in Turkey, with its reflections on individual. 
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KAVRAMSAL SANATIN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİNİ DEĞERLENDİRMEK 
 

EVALUATING THE DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL ART IN TURKEY 
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ORCID: 0000-0002-3697-7943 
 
ÖZET 
Modern sanatın II. Dünya Savaşı sonrası gelişimi sürecinde, söylemsel bir nitelik kazanan 
sanatın nesneleri üretmeye ihtiyacı kalmadığı ifade edilmiş ve dilin optik düzenlemenin yerine 
geçtiği ileri sürülerek fikirlere odaklanıldığı gözlemlenmiştir. 1950’lerin sonunda Fransız 
sanatçılar Yves Klein ve Armand Fernandez’in deneysel girişimleri ile başlayan; 1960’larda 
Joseph Kosuth, Art & Language Grubu (Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin, 
Harold Hurrell vd.) gibi çevrelerce dilin bir malzeme olarak kullanılmasıyla gelişen ve Sol 
LeWitt’in “kavramsal sanatta, düşünce ya da kavram işin en önemli kısmıdır. Bir sanatçının 
sanatın kavramsal biçimini kullanması demek, bütün plan ve kararların daha en baştan alınması 
ve uygulamanın ise sadece bir ayrıntı olması demektir’ ifadesiyle teorik çerçevesi özetlenen 
kavramsal sanat düşünsel etkinliklere odaklanan bir akımdır. Egemen yaklaşıma karşı yeni bir 
sanat üretmek ve varolan sanat düşüncesine karşı yeni bir tutum geliştirmek amacında olan 
kavramsal sanat, politik, felsefi ve kültürel iklimi sorgulamayı hedeflemiştir. 1970’lerin 
başından itibaren Türkiye’de de karşılık bulmaya başlayan kavramsal sanat Füsun Onur, Altan 
Gürman, İsmail Saray, Şükrü Aysan, Serhat Kiraz, Ahmet Öktem, Avni Yamaner gibi 
öncüleriyle sanat üzerine düşünme fikrini coğrafyamıza taşımıştır. Çalışmada 1960’lardan 
1980’lere uzanan yelpazede Türkiye’deki düşün hayatı ile kavramsal sanatın gelişimi üzerine 
karşılaştırmalı bir analiz yapılmış ve benzerlikler ile farklılıklar çeşitli başlıklar çerçevesinde 
ortaya çıkarılmıştır. Kavramsal sanatın beslendiği ve reddettiği düşüncelerin tartışılması sanatın 
görselliğinin ötesindeki koşulları anlamamızı kolaylaştıracaktır.  
Anahtar Kelimeler: Kavramsal Sanat, Dil, Fikir, Obje 
 
ABSTRACT 
In the process of the development of modern art after the Second World War, it was proposed 
that art gained a discoursal character and was in no more need of the production of objects, and 
that language replaced optical organization being focused on ideas. Conceptual art is a stream 
focusing on intellectual activities, which started with the experimental initiatives of the French 
artists Yves Klein and Armand Fernandez, at the end of 1950s. It was developed by Joseph 
Kosuth, Art & Language group (Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin, Harold 
Hurrell etc.) by using language as material. Sol LeWitt summarizes the conceptual framework 
of conceptual art as follows: “In conceptual art the idea or concept is the most important aspect 
of the work. When an artist uses a conceptual form of art, it means that all of the planning and 
decisions are made beforehand and the execution is a perfunctory affair.” Conceptual art aims 
at producing new forms of art against dominant approaches, developing a new attitude against 
existing art, and questioning the political, philosophical and cultural climate. Conceptual art has 
found a place in Turkey since early 1970s, pioneered by Füsun Onur, Altan Gürman, İsmail 
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Saray, Şükrü Aysan, Serhat Kiraz, Ahmet Öktem, Avni Yamaner, introducing thus the idea of 
thinking on arts. This study makes a comparative analysis of intellectual life in Turkey and the 
development of conceptual arts from the 1960s to the 1980s, underlining similarities and 
differences. A discussion of what thoughts feed and rejected by conceptual art will enable us to 
understand conditions of art beyond visuality. 
Keywords: Conceptual Art, Language, Idea, Object  
 
1. GİRİŞ 
Yirminci yüzyılın kitlesel üretime odaklanmış doğası, sanat felsefesinde de köklü bir değişime 
yol açmıştır. Rönesans sonrasında estetik yaratıcılıkla ilişkilendirilmiş olan sanat, kapitalizmin 
gündelik yaşam ilişkileri üzerinde egemenlik kurmasıyla birlikte ‘yeniden üretim-kopya-taklit’ 
sürecinde gelişim göstermeye başlamıştır. Sanat, hızla belirli malzeme, teknik ve biçemlerin 
kullanıldığı standart bir işleme dönüşmüş ve geniş kitlelerin beğenisi kazanacak şekilde 
pazarlanıp hemen herkesin (varlıklı kesimlerin orijinal/biricik olanı, küçük burjuvazinin 
taklidini/kopyasını, yoksulların ise imge ve çağrışımlarını) satın alacağı biçimde 
emtialaştırılmıştır. Sanatın ileri düzeyde nesneleştirip, fetişleştirilip, tüketime hazır hale 
getirilmesi; sanat dünyasında bir nesne, mekan ya da üslup ile sınırlandırıcı yaklaşımın terk 
edilmesi gerektiği yönünde tartışmaları harekete geçirmiştir. Yüzyılın başında anti-nesneci bir 
sanat anlayışının proto-örneklerini veren Marcel Duchamp’ın kitlesel tüketim esaslı toplumsal 
ilişkilere getirdiği eleştiriler, Soğuk Savaş koşullarının getirdiği ‘Batı’nın mutlak zaferi’ 
haykırışları arasında bile geçerliliğini sürdürecektir. Sanatın anlatı, eylem ya da görsel kanonun 
ötesinde bir projeye dönüşmeye başlamasıyla birlikte fikir olarak tasarlanması önem kazanmış; 
‘kelimeler\kavramlar’ sunulanların ötesine geçmeye başlamıştır. 1960’lardan itibaren sanatın 
her şeyden öte düşünsel bir süreç olduğu ileri sürülmüş ve sanatçının düşüncelerini kelime, harf, 
sayı, fotoğraf, karakter gibi farklı yollarla ifade edebileceği belirtilmiş; sanatın teorik bir eylem 
olduğu dile getirilmiştir: “Bu durum, kavramsal sanatın hiçbir biçimde izlenecek bir nesne 
olmayışı ve daha izlemenin ilk anından itibaren yapıtın düşünme nesnesine dönüşmesinden 
gelmektedir” (Demir Bağatır, 2011: 27). Kavramsal sanatın ilk andan itibaren yeniliğe izin 
vermeyen gelenekselleşmiş üsluplara saldırısı, düşünsel bir eleştiri çabası olarak okunmaktadır. 
Ülkemizde de düşünsel tartışmaların –hatta ideolojik kamplaşmanın– en yoğun biçimde 
deneyimlendiği bu dönemde, ayrışma ve bütünleşmelerin kelimeler\kavramlar üzerinden inşa 
edildiği görülmektedir. Bu bağlamda, çalışmada, 1960-80 yılları arasında Türkiye’deki genel 
sanat ortamının etkisinde gelişen kavramsal sanat tartışmaları üzerine analiz yapılmış ve 
yurtdışındaki şekillenme süreci ile benzerliklerinin ve farklılıklarının ortaya konulması 
amaçlanmıştır. 
 
2. KAVRAMSAL SANATIN ŞEKİLLENMESİ 
Yirminci yüzyılda görselliğin kitleselleşmesi ve tasarım unsurlarında estetiğin yerini yoğun 
biçimde deneyimlenen işlevselliğe bırakması, resim sanatının ‘gerçekliği, ona tamamen sadık 
kalarak sunma biçimi’ olarak tanımlanmasından vazgeçilerek; resmin konusunun motifle yani 
tasvirin konusuyla hiçbir ilgisinin olmadığının vurgulandığı yeni bir yorumun benimsenmesine 
neden olmuştur. Kapitalist ekonomiler temelinde örgütlenen Batı dünyası bir taraftan savaşın 
toplumların ruhunda açtığı yaraları ‘sahip olmanın mutluluğunu pazarlayarak’ tedavi etmeye 
çalışırken, diğer taraftan da kalkınmacı büyüme esaslı bloklararası ideoloji yarışında 
‘öncülüğün, liderliğin, geçerliliğin, haklılığın’ kendisinde olduğunu işleyerek kamusal alanda  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

93 

sosyolojik ve psikolojik üstünlüğün hazzı duygusuna seslenmektedir. Soyut dışavurumculuğun 
(ekspresyonizm) egemen olduğu 1945 sonrası dönemde plastik sanat çalışmalarında ‘kutsal ve 
aşkın olan’ ile bağlantı kurmanın hedeflendiği, eserin mistik ve duygusal yücelik ile 
ilişkilendirildiği dönem olmuştur. “Resim, yalnızca bir nesne olmaktan çıkmıştır; özgürlük, 
sorumluluk ve kendini ifade etmeye yönelik varoluşçu bir mücadelenin kaydıdır. Rothko, Still 
ve Newman gibi sanatçıların eserlerini ifade eden renk alanında, derin düşünmeye davet eden 
tek parça yoğun renk blokları kullanılmıştır. Eserlerinin çoğu soyut da olsa, sanatçılar, 
resimlerinin süjeden yoksun olmadığını ısrarla belirtmişlerdir. Dışavurumcular gibi, sanatın 
gerçek süjesinin insanın içsel duyguları, çalkantıları olduğunu düşünmüşler; bu amaçla resim 
sürecinin temelini oluşturan unsurların -jest, renk, biçim ve doku- dışavurumcu ve sembolik 
potansiyelini ortaya çıkarmışlardır. Sanatçıların sonuçta ulaşmaya çalıştığı şey, öznellik ve 
duygusallıktır” (Dempsey, 2019: 104-105). Amerikan soyut ekspresyonizminin duygulara ve 
yapay (!) özgürlüklere kapı açan doğası, kentsel yaşamı, metropol kültürünü ve neo-gotik 
korkulara paralel mitleştirmeleri ön plana çıkarmıştır. Yine Savaş sonrasında başta ABD olmak 
üzere Batı dünyasındaki farklı avangard yazar, görsel sanatçı ve film yönetmenlerinin 
birbirlerinden bağımsız ancak yoğun etkileşim içerisinde geliştirdikleri ‘Beat Kuşağı Sanatı’, 
konformist, ekonomik materyalist ve toplumun –şiddet, ırkçılık, yolsuzluk, sansür gibi– kötücül 
yönlerini görmezden gelmeyi reddetmiş ve bir karşı kültür oluşturmaya çalışmıştır: “Beat 
sanatı, 1950’leri uyumluluk ve büyük bir mutluluk dönemi olarak gören nostaljik bakış açısının 
tersine, Amerikan yaşam biçimini tüm umutlarıyla, arzularıyla ve başarısızlıklarıyla birlikte 
tasvir etti. Wallace Berman’ın fotokopi makinesiyle yaptığı kolajlar; popüler kültürün, sıradan 
ve mistik şeylerin montajlarını oluşturdu. Jess’in Dick Tracy çizgi romanlarının parçalarıyla 
yaptığı Tricky Cad serisindeki kolajlarsa, süper dedektifin kendisinin bile anlamlandırmakta 
zorlandığı çılgına dönmüş bir dünya vizyonu oluşturdu” (Dempsey, 2019: 110).  
1960’lardaki politik ve kültürel eleştiri dalgası, soyut dışavurumculuğu yoğun biçimde 
eleştirmeye başlamış ve duygusal metaforlardan uzaklaşmayı kendine hedef edinmiştir. 
Amerikan soyut ekspresyonizminin yaratıcı yetenekleri budayarak genişleyen bir pazar için 
sanat ürettiği ifade edilmiş ve üretim yaptığı döneme ait düşüncelerden koptuğu vurgulanmıştır. 
1960’lı yıllar Soğuk Savaşın getirdiği uzay yarışı rekabetinin, zenci, feminist, gay, hippi gibi 
farklı toplumsal grupların taleplerinin, gençlik eylemlerinin ve ABD özelinde Vietnam 
Savaşı’nın deneyimlendiği dönem olmuştur. Ancak soyut sanat bu dönemde toplumun 
beklentilerine yanıt veremez hale gelmiştir. Toplumsal göstergelerin anlamlarının aranmaya 
başlamasıyla birlikte, sanatta –metin ya da gösterilen bağlamında– kavram olgusu ön plana 
çıkmıştır. “Kavramsal sanat, bir şeyin görsel sanat yapıtı olması için elle tutulur bir görsel nesne 
olmasına bile gerek duyulmadığını gösterdi. Bu artık sanatın anlamını örnekler aracılığıyla 
öğretemeyeceğimiz anlamına geliyordu. Görünüş açısından, her şey sanat yapıtı sayılabilirdi ve 
sanatın ne olduğunu keşfedebileceksiniz duyusal deneyimden düşünceye dönmek 
zorundaydınız” (Danto, 2010: 36-37). 
Kavramsal sanat, 1960’lı yılların ortalarında, özellikle ABD’de müze, galeri ve sergi 
salonlarının sanatın sınırlarını belirleyen, dayatmacı üslubuna karşı yeni bir akım olarak 
somutluk kazanmıştır. Joseph Kosuth’un gerçek bir sandalye, sandalye resmi ve sandalye 
sözcüğünün tanımından oluşan ‘Bir ve Üç Sandalye’ başlıklı çalışması (1965); Marcel 
Broodthaers’in Brüksel’deki evinde hazırladığı ve sanat kurumlarını eleştirdiği ‘Modern Sanat 
Müzesi’ başlıklı enstalasyon çalışması (1968); Robert Barry’nin sanat eseriyle telepatik ilişki 
kurmakla ilgili sözlü bildiriden ibaret ‘Telepatik Eser’ (1969) ile havaya farklı gaz salınımları  
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yapıp durumun farksız olduğunu gösteren raporlar kaleme aldığı ‘Inert Gas Series: Helium, 
Neon, Argon, Krypton, Xenon’ başlıklı çalışmaları (1969); Seth Siegelaub’un 
küratörlüğünde New York’da Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth ve Lawrence 
Weiner’in eserlerinin kataloglaştırılıp davetlilere sunulduğu ‘January 5–31, 1969’ sergisi 
(1969); Harald Szeemann’ın Bern Kunsthalle’de gerçekleştirdiği ‘Tutumlar Biçime 
Dönüşünce-When Attitudes Become Form’ başlıklı sergisi (1969); John Baldessari’nin Nova 
Scotia College of Art and Design’da düzenlediği sergiye katılmayarak öğrencilerine duvarlar 
görünmeyecek hale gelinceye kadar ‘Artık sıkıcı sanat eserleri yapmayacağım’ cümlesini 
yazdırması (1971); Sol LeWitt’in heykelin ve sanatsal formların deformasyonuna dayalı 
yorumuna örnek olarak alüminyum üzeri boyama ‘Açık Küp’ koleksiyonu (1974) kavramsal 
sanatın ilk akla gelen örnekleridir. 
  

 

Görsel 1. Joseph Kosuth, Bir ve Üç Sandalye, 1965 
 
Kavramsal sanatın temelleri yirminci yüzyılın başlarında Duchamp’ın başlattığı estetikten 
kopuş ve Dadacıların sanatın reddi yaklaşımlarına dayandırılmaktadır. Marcel Duchamp, 
sergilenmek üzere gönderdiği pisuvar ile günlük yaşamdan seçilmiş sıradan bir nesneyi yeni bir 
isim ve yeni bir bakış açısıyla kullanım değerini ortadan kaldıracak biçimde ele almış ve nesne 
(readymade) için yeni bir düşünce oluşturmaya çalışmış; Dada akımı ise toplumun dikkatini 
barbarlık, yıkıcılık ve şiddet karşısında sanatsal hiçliğe yöneltmiştir. “Dada, sosyal 
parçalanmanın birey için bir tehdit unsuru olduğu gerçeğinin farkında olarak, spontanlığı temel 
alan sanatın bireyi sosyal parçalanmanın etkilerinden ya da sonuçlarından kurtarabileceğini 
iddia eder. Spontanlığın olanakları bir tür kurtarma ya da kurtuluş fantezisi olur; bireyin 
kendisini yenileyebilmesinin olanağı olur. Modernizm ise bireyin spontanlığını bastırmıştır. Bu 
nedenle sanatı bir antidot olarak görme, sanatın sınırlarını, anlamını değiştirir; spontan olana 
önem verme, sanatın anlamını dönüşüme uğratır” (Öndin, 2009: 88). Savaş sonrası döneme 
hakim olan Amerikan soyut ekspresyonizminin piyasa ve pazarlama teknikleri destekli ‘nesne 
odaklı’ sanat anlayışına karşı duruşlar kavramsal sanata kapı aralamış; 1958 yılında Paris’de 
Yves Klein ‘Le Vide’ (Boşluk) başlıklı sergisinde boş bir galeri mekanını sergileyerek, 1960 
yılında ise Armand Fernandez ‘Le Plein’ (Dolu) başlıklı sergisinde galeriyi çöp yığınlarıyla 
doldurarak eleştirilerini somutlaştırmışlardır. Bu tarz deneysel girişimler Henry Flynt 
tarafından ‘kavram sanatı’ sözcüğüyle ifade edilmişse de, en kapsamlı halini Joseph Kosuth’un 
‘Bir ve Üç Sandalye’ başlıklı eserinde bulur. “Yapıt, bir sandalyenin üç formunu içeriyordu: 
Sıradan bir sandalye, sandalyenin gümüş jelatin baskı fotoğrafı ve ‘sandalye’ sözcüğünün 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

95 

sözlük anlamının büyütülmüş fotoğrafı. Bu üç unsurla izleyicinin önüne hem fiziksel hem 
temsili hem de sözlü bir sandalye fikri koymuş oluyordu. Kavramsal sanatın cüretkar bir şekilde 
‘Sanat nedir?’ sorusunu ön plana çıkarttığı yerde bu yapıt ‘Sandalye nedir?’ ve ‘Sandalyeyi 
sandalye olarak nasıl algılıyoruz?’ diye sorar. Kosuth bir nesnenin temsilinin ya da 
açıklamasının o nesneyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu; bu ilişkilerin nasıl süreçlerden 
geçtiğini ve bir formun diğerinden daha değerli olup olmadığını sorgular. Sanatçı, izleyiciden 
sanatın ve kültürün güzellikten ve üsluptan çok dil ve anlam ile nasıl oluşturulduğunu 
sorgulamasını ister” (Farthing, 2013: 502). Ahşap sandalye sergi mekanına yerleştirilmiş, 
kullanım fonksiyonuna odaklanmış bir nesne iken; sandalye fotoğrafı gerçeğin taklidine 
gönderme yapmakta; sandalyenin tanımı ise sandalye kavramı ve ona ait bilgiyi içererek 
sözcükler ile geçmiş deneyimleri izleyicinin zihninde çağrıştırır. Kosuth, 1969 yılında 
yayımlanan ‘Art after Philosophy’ başlıklı denemesinde “Bugün bir sanatçı olmak, sanatın 
doğasını sorgulamak anlamına gelir. Resmin doğasını sorgulayan biri, sanatın doğasını 
sorgulayamaz… Çünkü ‘sanat’ kelimesi genel, ‘resim’ kelimesi ise özeldir. Resim bir sanat 
dalıdır. Resim yapıyorsanız, sanatın doğasını sorgulamıyor halihazırda kabul ediyorsunuz 
demektir” sözleriyle sanata sanat statüsünü kazandıran anlamların –özellikle de estetiğin– köklü 
bir biçimde sorgulanması gerektiğine vurgu yapmaktadır.    
Kavramsal sanatın teorik zemini Sol LeWitt’in ‘Paragraphs on Conceptual Art’ (1967) ve 
‘Sentences on Conceptual Art’ (1969) başlıklı makalelerinde bulmuştur. LeWitt’e göre 
düşünme eylemlerimiz sanat yapıtı olarak değerlendirilebilecektir; sanatçı bütün plan ve 
kararlarını baştan vermekte ve sanatın uygulanması sadece bir ayrıntıya dönüşmektedir: “Bu 
tür bir sanat kuramsal ya da kuramların görsel karşılığı değildir; sezgiseldir, her türlü zihinsel 
süreçle ilgilidir ve bir amaç gütmez. Genellikle, sanatçının zanaatci yönünden, yani beceriye 
olan gereksiniminden bağımsız bir uygulama alanıdır. Kavramsal sanatla ilgilenen sanatçının 
amacı, yapıtını izleyicinin zihinsel anlamda ilginç bulmasıdır, dolayısıyla yapıtın izleyiciye 
duygusal anlamda seslenmesini istemeyebilir. Yalnız bu, kavramsal sanatçının izleyicinin 
özellikle canını sıkmak istemesi gibi algılanmasın. Ama dışavurumcu sanata şartlanmış 
kişilerin beklentisi olan duygusal bir tepki, bu tür sanatın algılanmasına bir engel oluşturur” 
(LeWitt, 2009: 197). LeWitt açısından sanatçının düşünce sürecini takip etmek bitmiş bir somut 
sanat nesnesinden daha değerlidir ve kavramsal sanat ancak konu edindiği düşünce özgün 
olduğunda ve zihinsel bakımdan iyi kurgulandığında anlam kazanır. ABD’li sanatçı Lawrence 
Weiner ise daha da ileri giderek “Nesnelerle bir derdim yok, ama ben nesne yapmak 
istemiyorum. Nesne -kendi başına bir meta olması nedeniyle- insanların ormana bakarken 
sanatı görmelerini olanaksız kılan bir şeye dönüşüyor. Benim yaptıklarımı satın alanlar onları 
istedikleri yere götürüp, isterlerse yeniden yapabilirler. Sadece akıllarında tutmaları da benim 
için yeterlidir. Ayrıca ona sahip olmak için satın almaları gerekmiyor; bilmeleri yeterlidir. 
Benim sanatımın röprodüksiyonunu yapan kişinin yaptığıyla benim yaptığımın değeri arasında 
bir fark yoktur. Endüstriyel ve sosyoekonomik makineler çevreyi o kadar kirletiyor ki sanatçı 
durumu daha da vahim hale getirmeye zorunlu hissettiği anda sanat toptan ortadan kalkmalıdır. 
Eğer dünyanın fiziksel alanlarına kalıcı bir iz bırakmadan sanat yapamıyorsanız, o zaman belki 
de sanat, yapmaya değmeyecek bir şeydir” (Weiner, 2009: 199) yargısında bulunur. 1973 
yılında sanat eleştirmeni Lucy R. Lippard ‘Altı Yıl’ başlıklı kitabında kavramsal sanatın bu ilk 
dönemine ilişkin değerlendirmelerini kaleme almıştır. 
Kavramsal sanat uygulayıcıları, sanatı Saussure’ın dilbilimine benzer şekilde, görsel dil sistemi 
olarak ele almakta; algılara dayalı estetiği linguistik tanımlarla değiştirmekte ve sanatın sanat 
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olarak ne olduğunu sorgulamaktadırlar. Burada esas olan soru, ‘neyin sanat olduğu?’ değil 
‘sanat olması için nasıl irdelenmesi gerektiği?’dir: “Sanatı, sanat olarak sorgulayan kavramsal 
sanat, görsel özellikler yerine, kavrama ve düşünce sürecine odaklanır; sanatın kavramsal 
olarak nasıl geliştirilebileceği konusu üzerinde durur. Odak noktası sanatın doğasının 
sorgulanması olduğundan, sorgulamanın nasıl olacağı sorunlaştırılır. Kosuth’a göre, sanatın 
doğasının sorgulanması, ancak sanatın doğasına dair yeni öneriler getirilerek söz konusu olur. 
Sanatın doğasına yeni öneriler getirmek öncelikle, geleneksel sanatın dilini dışlamaktır. Sanatçı 
yeni dil anlayışı ile işe başlamalıdır. Yeni dil anlayışıyla, herhangi bir fiziksel nesne, sanat 
nesnesi haline dönüştürülebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, nesnenin, sanat 
doğrultusunda üstlendiği işlevidir. Duchamp’ın readymade’leri ile sanatın dilinin, biçimden 
ayrılarak, söylenen şeye doğru odaklandığını belirten Kosuth, bu yöntemin sanatın doğasını 
değiştirdiğini ifade eder. Sanatın doğası, bir biçim sorunu olmaktan çıkar, işlev sorununa 
dönüşür. Görüntüden kavrama olan dönüşüm, kavramsal sanatın başlangıcı olur. Kosuth’a göre, 
sanat ancak kavramsal olarak var olabilir ve sanatçının değeri, sanatın doğasını ne kadar 
sorguladığı ile irtibatlıdır” (Öndin, 2009: 102). Kosuth’un çalışmaları ile eşzamanlı olarak 
İngiliz kavramsal sanatçılarının çalışmaları ortaya çıkmaya başlamış ve 1968 yılında Terry 
Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin ve Harold Hurrell gibi bir grup sanatçı bir araya 
gelerek İngiltere’de ‘Art & Language’ (Sanat ve Dil) Dergisini çıkarmaya başlamışlardır. Sanat 
ve Dil Grubu üyeleri galerilerde sergilenebilecek yapıtlar üretmek yerine, sanat üzerine sözlü 
tartışmalar yapmışlar ve sanatı, hem eleştiri hem de diyalog formuna dönüştürmüşlerdir. 
Sanatçıların izleyiciyi açısından zorlayıcı bir dil kullanmalarının amacı ise onları düşünsel 
açıdan zorlamak ve öğretici tartışmalar yoluyla katılımlarını sağlamak olmuştur. 1968-1972 
yılları arasında yalnızca 7 sayı yayımlanan Art & Language’da sanat tartışmalarını yeni bir 
sanat malzemesi olarak kullanan grup üyeleri, sanata ilişkin önermelerde bulunmak için dilin 
çok katlı anlatımından yararlanmışlardır. Sanat ve Dil Grubu belgeci bir tavırla sanatsal 
pratiklerini ve sanatsal kaygılarını imgeler ve kavramlar üzerinden yeni bir dile dönüştürmekte 
zorlanmamışlardır (Bulduk, 2018). Kavramsal sanatın izleyici zihnini uyaran, izleyiciyi aktif 
kılan deneyimlere kapı aralayan doğası, günlük deneyimlerimize çarpıcı bir perspektifle 
bakabilmemizi sağlamıştır. 1970’lerin ikinci yarısına değin süren kavramsal sanatın ilk evresi, 
postmodernizmin egemen kültürel kavrayış biçimi haline gelmesiyle –yani sanatsal değerin 
kültürel birikimden çok enformasyon ve iletişim piyasasına atıfta bulunmasıyla– birlikte teorik 
tartışmalar da önemini yitirmiştir. Sanatın kapsamını genişletmeyi hedefleyen ilk dönem 
kavramsal sanatçıları –özellikle Art & Language çevresi–, üretilen nesneler yerine sanat 
anlayışına eklenen düşünceler ile bunların diline odaklanmışlar ve sanat eserlerinin yeniden 
tanımlanması (re-description) yoluyla yeni bir sanat tasarlamaya çalışmışlardır. “Kavramsal 
sanat çabalarında ortak anlamda gözlenenler; objeler arasındaki tekrarlanan ilişkiler, objelerin 
dilbilimsel boyutlu göstergeleri, dolayısıyla dili bir malzeme olarak kullanmak, güzelliğin 
yadsınması, fotoğrafik olan üzerinden yürüyen araştırmalar ve formel sanatta olan ne varsa ona 
tepki verecek her açılımın üzerine gidilmesine dayanmaktaydı” (Eroğlu, 2020: 10). 
Kavramsal sanatın ikinci evresi –postkavramsal dönem– olarak nitelenen çalışmalar ise 
1980’lerin ortalarından itibaren izleyicileri\dinleyicileri\alımlayıcıları ile buluşmaya 
başlamıştır. Hans Haacke’nin 1965-2000 yılları arasında sergilenen tabiatın zaman karşısındaki 
gücünü ve canlılığını vurgulama amaçlı ‘Buğulaşma Küpü’; Stephan Huber’in içinde avize olan 
bir el arabası ile izleyenlerin hayal güçlerini bireysel deneyimlerine, tavırlarına, anılarına ve 
bağlantılarına bağlı olarak harekete geçirmeyi amaçlayan ‘El Arabası ve Avize’ (1983); Kiki  
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Smith’in yaldızlı cam su şişelerinin içerisinde farklı vücut sıvılarının bulunduğunu ve yaşamın 
sürekliliğini örneklemeye çalıştığı MoMA Sergisi ‘İsimsiz’ (1987-1990); Martin Creed’in 
Turner Ödülüne layık görülen boş bir galeride 5 saniye aralıklarla ışıkların yanıp sönmesi 
şeklinde gerçekleşen ‘Yapıt No: 227 Işıklar Açılıyor ve Kapanıyor’ başlıklı enstalasyon (2000) 
bu dönem çalışmalarına örnek olarak gösterilebilecektir.  
 
3. KAVRAMSAL SANATIN TÜRKİYE MACERASI 
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Türkiye’deki kültür ve sanat ortamı farklı bir yönde gelişim 
göstermiştir. Kırsal alanlardan kentlere doğru artan göçün neden olduğu yeni yaşam kültürü 
dinamiklerine paralel, bir yandan çok partili siyasi hayata geçiş diğer yandan da uluslararası 
ilişkilerin çok kutuplu düzeni içerisinde kapitalist Batı Bloku’na dahil olunan bir siyaset 
izlenilmesi; Savaş sonrası Türkiye’de sosyo-ekonomik yapının kökten değişmesine neden 
olmuştur. “Demokrat Parti’nin on yıllık iktidar dönemi, Türkiye’nin ticarette ve tarımdaki 
hakim sınıfların geleneksel cumhuriyet aydınlarını dışlayarak ve yeni bir aydın tabaka yaratarak 
inşa ettikleri bir tarihsel blok ve buna uygun bir hegemonya projesiydi. Hedefleri; tarım ve 
ticaret odaklı bir kalkınma ve kapitalistleşme, başının ABD’nin çektiği ‘Hür Dünya’nın 
değerlerine uygun olarak demokratik ve özgürlükçü bir rejim ve bulunduğu coğrafyada lider 
bir Türkiye meydana getirmekti” (Atılgan, 2015: 495). Tarım sektörünün makineli üretime 
yönelmesi ve İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi farklı şehirlerde özel sektörün sahipliğinde 
ithal ikameci sınai üretimi örgütleyecek fabrikalar kurulması, 1950’lerden itibaren ülke 
genelinde işçi sınıfının gelişimine de ön ayak olmuştur. Türk burjuvazisinin kapitalist pazarlar 
ile ilişkilerinin yoğunlaşması, yaşam biçimi ve kültürel faaliyetler bakımından Batı ile 
yakınsama sürecine girilmesine sebep olmuş; 1950’li yıllarda Avrupa ve ABD ile bağlantıda 
olan ressamlarımız (Nejad Devrim, Selim Turan, Hakkı Anlı, Fahrelnissa Zeid, Mübin Orhon 
vd.), Adnan Çoker ve Lütfi Günay gibi genç ressamlar ile heykeltraşlarımız (Zühdü Müridoğlu, 
Ali Hadi Bara) soyut anlatının peşinde bir sanatsal yol izlemişlerdir. 
Türk sanat dünyasında 1960’ların sonuna değin resim, heykel ve plastik sanatlarda anaakımı 
iki farklı yaklaşım olan soyut ve figüratif üslupların oluşturduğu görülmektedir. On’lar Grubu, 
Savaş sonrası Paris’de yaşayan Türk ressamlar ve aynı dönemde ülke içerisinde yaygınlaşan 
geometrik soyut sanat eğilimi (Adnan Çoker, Lütfü Günay, Cemal Bingöl vd.) ile 1960 sonrası 
fantastik ve yeni figürasyon eğilimi (Neşet Günal, Cihat Burak, Burhan Uygur, Alaeddin 
Aksoy, Mehmet Güleryüz vd.) yaygın bir etki içerisinde olmuşlardır. Bu dönemde kavramsal 
sanat tartışmalarının Türkiye’deki öncü ismi ise Altan Gürman (1935-1976) olmuştur. Gürman, 
1960 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (İDGSA) Yüksek Resim Bölümü’nden 
mezun olup; 1963-1966 yılları arasında Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda resim ve özgün 
baskı konusunda kendisini geliştirir. Altan Gürman, 1967’de asistan olarak göreve başladığı 
İDGSA’da 1971 yılında doçent olurken; 1969’da faaliyete geçen Temel Sanat Eğitimi 
Kürsüsü’nün kurucu kadrosunda yer alıp, 1974’de de Kürsü Başkanı olur. Gürman’ın eserleri 
henüz yaşarken Venedik Bienali (1962), Sao Polo Bienali (1969) ve Hindistan Trienali’nde 
(1971) sergilenir. ‘Resimde Renk ve Değer Öğelerinin Baskınlığı Sorununun Bazı Yöntemlerle 
Bağıntısı’ başlıklı Sanatta Yeterlilik (1970) ve ‘Görünümün Nicel Boyutu: Değer’ başlıklı 
Doçentlik (1971) çalışmasında renk, ışık, aydınlık ve fiziksel değer ilişkisini tartışan Gürman, 
70’li yıllarda ülkemizdeki sanat ortamına ilişkin eleştirilerini ise “Sanatı, siyasal ve ekonomik 
yayılmaya örtü ya da destek olarak kullanmayı amaçlayan çok incelmiş bir politikadan söz 
edilecekse, bizde böylesi yoktur. Türk Devleti böyle bir yayılmayı amaçlamadığı sürece bu  
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kadar incelmenin gereği de yoktur. Belki de bu türden bir politika izleyen ülkeleri örnek 
almamalıdır Türkiye. Belki de kendi örneğini kendi yaratmak zorundadır. ‘Batılılaşma’ sloganı 
ile dışa vurulan özlemin, ‘soyut bir endüstri toplumu örneğine doğru evrimlenmek’ olduğu, 
gerçekte de ülkenin tekleye topallaya endüstrileştiği ve soyut örneğin yavaş yavaş somutluk 
kazandığı varsayılırsa; sanatı, endüstri toplumuna özgü bir kültürlemeye destek kılmayı 
amaçlayan politikaların izlenmesi gerekir. Çünkü, dışa kapalı ya da açık olsun, hiçbir kültür, 
folklor ya da sanat olgusu ile özdeşlenmeden bütünlenemez. Bir evrimin kendi gerekleri ile 
bütünleşmesi oranında anlam ve güç kazanacağı açıktır” (1974: 50) değerlendirmesiyle 
özetlemektedir.  
 

 

Görsel 2. Altan Gürman, İstatistikler, 1965 
 
Altan Gürman’ın 1960’ların ilk yarısında Paris’te tanık olduğu sanatsal, sosyal ve siyasal 
yaşantının düşüncelerini yeniden şekillendirdiği gözlemlenmekte ve “bu süreçle beraber 
üretimine ‘sanatın daha az kutsal ve yaşama daha yakın olması’ düşüncesiyle” devam ettiği 
ifade edilmektedir (Kiger, 2019: 35). Eserlerinde militarizmi eleştirmek amacıyla tehlikeli ve 
yasak bölgeleri işaretlemek için kullanılan kırmızı-beyaz şeritler, endüstriyel yüzey formları, 
dikenli teller kullanılırken; akrilik, tuval, guvaş gibi malzemeler yerini endüstriyel kullanım 
amaçlı selülozik boyaya, ahşaba, kalın kartona ve taklit deriye bırakmaktadır. 1960’ların 
başındaki Paris deneyimi, Gürman’ın düşüncesini ortaya koyarken kullandığı araç ve 
tekniklerde bir değişim göstermesini sağlamıştır. Gürman’daki teknik farklılıklar, farklılıktan 
çok belli bir dile ulaşmanın zorunlu basamakları olarak okunabilir; böylelikle onun boyasal 
resimden uzaklaşıp objeye varmayı hedeflediği çizgide kolaj, dekupaj ve montaj tekniklerini 
neden seçtiği kavranabilecektir (Özayten, 1992). Gürman’ın resim anlayışında düzlem, 
sanatının ilk dönemlerindeki basılı sözcükleri, sonra kalıp biçimlerinin dokusal örtüsünü, 
kolajları ve nihai olarak da montajları taşıyacak bir zemin işlevi görürken; renk ise hem  
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kullanılan nesnenin kendi rengini hem de malzemenin cinsini anlatmak amacıyla yararlanılan 
bir unsur olmuştur.  Sırasıyla ‘İstatistikler’ (1963-1965), ‘Kompozisyon’ (1967), ‘Montajlar’ 
[M1, M2, M3, M4, M5, M6] ve ‘Kapitone’ (1976) başlıklı çalışmalarında insanı nesneleştiren 
bürokrasiyi, yönetici otoriteyi ve baskı mekanizmalarını hedef alır. “Gürman, soyut bir makine 
olan iktidarı (tüketim kapitalizmi, devlet ya da coğrafya) manzaralarken doluluğu boşlukla, 
varlığı yoklukla eşitler. Şu gerçeği bilmiş ve tehlikeyi sezmiştir: ‘Var-içinde-yok’lar, ‘yok-
içinde-var’lar üretir. İktidar eleştirisi sanat pratiğinde apansız ve güçlüdür” (Saybaşılı, 2019: 
34). Ölümünden önceki tasarımları, bizlerde, sanatın tecimsel bir unsur olarak görülmesine 
karşıt bir çizgide işler üreteceğini sezdirmektedir.      
 

 

Görsel 3. Altan Gürman, Kapitone, 1976 
 
Gürman’ın ulusal sanat gündemine taşıdığı obje sanatından kavramsal sanata evrilme sürecinin 
takipçileri Füsun Onur ile Şükrü Aysan olmuştur. Füsun Onur (1938- ) 1956-1960 yılları 
arasında İDGSA Yüksek Heykel Bölümü’nde Ali Hadi Bara Atölyesi’nde eğitim görmüş ve 
takiben Fullbright Bursu ile ABD’ye gitmiştir. 1967 yılında Maryland Enstitüsü’nde lisansüstü 
eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönmüş ve 1970 yılında Taksim Sanat Galerisi’nde ilk 
kişisel sergisini açmıştır. 1971 yılında Paris’te düzenlenen Uluslararası Genç Sanatçılar 
Bienaline verdiği ilk eserlerinden itibaren kavramsal işlere imza atmıştır. Onur, geleneksel 
heykelin sınırlarını zorladığı ilk çalışmalarından itibaren ‘nesnelerin, varlıkların zihninde 
yaratılan o ilk saf ve düşsel görüntülerine, imgelere dönüşü’ hedefler ve hazır olanı yadsıyarak, 
malzeme ve düşünce bazında hiçbir kısıtlamaya girmeden, anlık, kendiliğinden ve içsel 
ilişkilerle yeniden kodlama esaslı bir sanat anlayışına yönelir (Özayten, 1992). Eserle birlikte 
içinde bulunduğu mekanı da sorgulayan ve zaman zaman alçı gibi heykelin klasik 
malzemelerini kullanırken zaman zaman da çevresindeki hazır nesneleri eserlerine dahil eden 
Onur’un ‘Dıştan İçe İçten Dışa’ (1978), ‘İmin İmi’ (1985), ‘Görünenler Görünmeyenler – 
Tanıdık Tanımadıklarımız’ (1990) başlıklı projelerinde sergileme biçimine odaklandığı 
görülmektedir. Eserlerini heykelle ilgili belli kalıpların dışında konumlandırmaya çalışan Onur 
(1976)’a göre “bir yapıta yaklaşım yolu onu bir akıma, biçime sokmak değildir. Böyle olunca 
eleştirmenler yüzeyde kalıyor, basmakalıplıktan kurtulamıyorlar. Yapıtı anlamış bir eleştirmen 
düşüncelerini aktardıktan sonra yapıtın girdiği bir akım varsa onu yapıtın karşıt ve birlikte olan  
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yönleri ile ya da getirdiği yeniliklerle anmasının yararı vardır”. Onur’un İstanbul duyarlılığı, 
müzik ile mekanı bütünleştirme çabaları ve çocukluk anlatılarına yönelen üslubu çarpıcıdır: 
“Modernist ya da geleneksel heykelin ciddiliğinden uzak ve tepkili bir şekilde, malzeme 
çoğulluğuna başvurarak, hazır nesneleri yapıtlarına dahil etmiş ve maket gibi, oyuncak gibi 
yapıtlar üreterek nesnelerle aramızda oluşan fetişistik ve yoz ilişkiyi sorgulamamızı 
sağlamıştır” (Yılmaz, 2008: 219).  
 

 

Görsel 4. Füsun Onur, Soyut Kompozisyon, İstanbul Fındıklı, 1973-1985 
 
Füsun Onur’un 1978 yılında gerçekleştirdiği ‘Dıştan İçe İçten Dışa’ başlıklı enstalasyonu sanat 
yapıtının meta/piyasa değeri tartışmaları üzerinde etkili olmuştur. Galeri mekanında panolar 
üzerine asılmış bir dizi resim ‘Kuşkonmazlı İçki Masası: 15.000 TL’, ‘Güllü Bahçede Aşk ve 
Şarap: 20.000 TL’, ‘Kamelyalı Kadın: 10.000 TL’ isimleriyle sergilenirken, resimlerin hemen 
önündeki bir dizi meyve-sebze kasası fiyat etiketleriyle bir manavda satışa sunulmuş görüntüde 
ziyaretçilere sunulur. Panolara asılı resimlerin yer aldığı dizi ‘İnsanlar Galeride’, meyve-sebze 
kasalarının bulunduğu dizi ‘İnsanlar Çarşıda’ ve en önde dizilmiş kesik ağaç kütükleri de 
‘Ötekiler’ adıyla sıralanmakta ve sanat eserlerine meta olarak bakan bireylerin bakış açısı 
simgelenmektedir (Özayten, 1992).  
Kavramsal sanatın ülkemizdeki bir diğer önemli temsilcisi ise Şükrü Aysan (1945- )’dır. Aysan, 
1969 yılında İDGSA Resim Bölümünden mezun olmuş; 1970-1974 yılları arasında Fransa’da 
Ecole Nationale des Beaux-Arts ve Paris’de Singier atölyesinde resim ve serigrafi üzerine 
çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1975’de Türkiye’ye dönüşünü takiben İDGSA’da akademisyen 
olarak görev yapmaya başlamış; 1977’de İstanbul Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergisi’nde 
Resim dalında Birincilik Ödülü’ne ve 1983 Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi’nde de Büyük 
Ödül’e layık görülmüştür. Aysan, başlangıcından itibaren tuval resmini yadsıyarak sanatı 
araştırmacı, kavranılması gereken bir olgu olarak betimlemiş; gerçekleştirdiği üç boyutlu nesne 
düzenlemelerinin fotoğraflarını çekerek, ‘betik sanat’ olarak adlandırdığı belgesel yapıtlarla 
birlikte sergilemiştir. Serigrafi Kılavuzu (1976), Sanat Olarak Betik (1980), Bir Serginin 
Makrografisi (1981), Marcel Duchamp (1984) başlıklı kitaplar yayınlayan Şükrü Aysan, süreç 
içerisindeki çalışmalarında doğaya müdahaleye odaklanmıştır.    
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Görsel 5. Şükrü Aysan, Salt Sanatsal Nesnelerle Doğal Çevreye Müdahale, 1979 
 
Şükrü Aysan’ın 1979 tarihli ‘Salt Sanatsal Nesnelerle Doğal Çevreye Müdahale’ başlıklı 
çalışmasında “kullanılan sanat nesnelerinin alışılmadık görüntüleri kadar (üçgen şasiye gerili 
ya da şasisiz boya emdirilmiş bezler) sanat yapıtını galeri dışına, doğaya taşıma eylemi olarak 
da günün sanat ortamına yenilik getiren bir düzenleme gözlemleriz. Bu bez/tuval/nesneler yine 
öncekiler gibi görsel tat oluşturma aracı değil, düşünsel bağlamda sanat nesneleridir”. Aysan’ın 
amacı hiçbir gönderme yapmadan salt sanat nesnesi oluşturmak olduğundan; bu alışılmadık 
görüntüleri, ardındaki düşünsel boyutla birlikte 1970’lerin sanat ortamına iletebilmek için her 
fırsatta çevresine açıklamalar yapmak zorunda kalmış, yazılar yazmış, grup kurmuş ve hatta 
kitaplar çıkarmıştır (Özayten, 1992). Aysan, 1977 yılından itibaren Akademi’de yürüttüğü 
kavramsal sanat eğitiminde özgün düşünsel çalışmalara yönelmiş; 1980’lerin başında grup 
olarak ortak bir yaklaşımla gerçekleştirdikleri etkinlikleri ‘Sanat Tanımı Topluluğu’ olarak 
adlandırmıştır. Özellikle 1977-1981 yılları arasında etkinlikler gerçekleştiren ‘Sanat Tanımı 
Topluluğu’ (STT), sanat eseri olarak tasarlanmış sanatçı betiklerinde kavramsal sanat konulu 
tartışma metinlerine yer vermişlerdir. Sanat Tanımı Topluluğu, 1987 yılından sonra üyelerini 
de değiştirerek, çalışmalarında düşünsel yönünü iyice belirginleştirerek; diğer sanatsal 
yaklaşımlardan farklı, evrensel düzlemde ve özgün bir yorum olarak günümüze değin varlığını 
sürdürmüştür: “Kavramsal Sanat, sanatın doğasını, yapısını, dünyayı, dili, dil ve dünya 
ilişkilerini çözümlemeye yönelik bir girişim olmak bakımından alanlar arası (sanat, felsefe, 
bilim) bir çalışmayı gerektirir. Ülkemizde Kavramsal Sanat adı halâ, resim ve heykel olmayan 
sanat çalışmalarını belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Oysa, bizim de kullandığımız 
anlamda, Kavramsal Sanat veya, daha ıralayıcı adıyla, Çözümsel Sanat, çok daha belirli bir 
sanatsal yaklaşımın adıdır. Bu sanat nesne üretimini ve plastik davranışı bütünüyle bırakmıştır. 
Bu anlamda, Sanat Tanımı Topluluğu (STT) felsefe, bilim, mantık ve matematik alanlarını içine 
alan alanlar arası bir çalışmayı sanat olarak sunar; ortaklaşa bir çalışmayla gerçekleştirdiği 
belirli bir uzama bağlı, betikler, görüntüler, sunumlar, metinler, tartışmalar ve çeşitli nesneler 
ve katılımcılar içeren yerleştirmelerini sanat olmak bakımından gerçekleştirir. Başlangıcında 
STT, bir Kavramsal Sanat grubu olmakla birlikte, ülkede uluslararası öncü sanatın tanınması 
yolunda her türlü yenilikçi çalışmayı hoş karşılıyordu. Ancak, bugün kendi Kavramsal Sanat 
çalışmasının özgünlüğünü öbür çalışmalardan titizlikle ayırmaktadır” (STT, 2019). Kuruluş 
aşamasında Şükrü Aysan, Serhat Kiraz, Ahmet Öktem, Avni Yamaner birlikteliğinde oluşan  
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Topluluk, halen Şükrü Aysan, Leyla Dedeal, Tuna Dengiz, Asuman Destecioğlu ve Bedriye 
Kaya’nın çalışmalarıyla devam etmektedir.   
1979 yılında İDGSA’dan mezun olan Serhat Kiraz (1954-  ), 1977’de Balkan Ülkeleri Plastik 
Sanatlar Sergisi’nde, ‘Artistik/Turistik Taşıma İçin Bir Öneri’ başlıklı çalışmasıyla da 1980 
yılında XI. Paris Bienali’nde yer bulmuştur. Bu dönemde genç bir sanatçı için etkileyici bir 
başlangıç yapan Kiraz, 1989 yılında 2. İstanbul Bienaline ‘Dinlerin Tanrısı, Tanrının Dinleri’, 
1990 yılında Osaka Trienali’ne ‘İki Değişmez ve Değişen Görüntüler’, 1993’de 45. Venedik 
Bienaline ‘Boşluk Zamanı’ başlıklı çalışmalarıyla katılmıştır. 1977-1978 yıllarında Sanat 
Tanımı Topluluğu’nun kurucu üyesi olarak gerçekleştirdiği ilk işlerinden günümüze değin 
sanat yapıtını yalnız bir algı nesnesi olarak değil, bir felsefe nesnesi olarak görselleştirmiştir. 
“Kültürler ne denli karmaşık ve çoğul olsalar da tek kaynaktan, insan zihninden ve 
imgeleminden doğar ve bu nedenle de bir bütün olarak değerlendirilmelidir” düşüncesine 
dayanan sanat felsefesinin çözümsel sonuçları olan resim, desen, fotoğraf ve ışık kaynaklarını 
geometrik, dengeli, ölçülü ve ussal bir yerleştirme yapısında birleştirmiştir.  
Topluluğun resim ve fotoğraf üzerine düşünme pratiğini odaklanan Ahmet Öktem (1951- ), 
1974 yılında İDGSA’dan mezun olmasını takiben Salzburg’da uygulamalı çalışmalara katılmış; 
1982 yılına kadar Akademi’nin öğretim kadrosunda yer alırken, bu tarihten sonra grafik tasarım 
alanında serbest çalışmalar yürütmüştür. Resimlerindeki tarzsızlık olgusunu fotoğraflarına da 
taşıyan Öktem, ‘Kapalı ve Açık’ başlıklı çalışmasında (1989) resmi ve gizli olanı ifşaa edici bir 
tutuma sahip çıkar: “Burada ilk kez resmî kurumlarda çokça rastlanan eski, çelik evrak dolapları 
biri kapağı açık, diğeri kapalı olarak, aynı dolapların fotoğraflarıyla birlikte sergilenir. Objenin 
aslı ile fotoğrafının yani görüntüsünün bir arada, yan yana sergilenişi yine kavramsal 
sanatçılarda oldukça sık rastlanan gerçek/görüntü ikilemini vermeyi amaçlarsa da, Batı’da bu 
tür dosya dolaplarının sergilenişi daha çok dokümanter özellikleri ve bıktırıcı bir tekrarla 
dosyaların sıralanışını, sistemi, dizgeleri yansıtmak içindir. Ahmet Öktem’in evrak dolaplarını 
sergilemesinin nedeni ise, bir anlamda kavramsal sanatçılarla çakışırsa da, kanımca farklı olan 
yanı, etkileri belki de en fazla bizde hissedilen ‘bürokrasi’ olgusunu işlemektir” (Özayten, 
1992). 
 

 
Görsel 6. Ahmet Öktem, Kapalı ve Açık, 10 Sanatçı 10 İş: A, 1989 
 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden 1968 yılında mezun 
olan Avni Yamaner (1940- ) başlangıçta peyzaj, natürmort ve portre çalışmışsa da, 1971-1975 
yılları arasında kaldığı Paris’ten çağdaş resim tartışmalarına ve minimalizme ilişkin önemli bir 
bilgi birikimi ile dönmüştür. 1977-1983 yılları arasında İstanbul’da resim öğretmenliği yapan 
Yamaner, Sanat Tanımı Topluluğu ile birlikte eserler ürettiği dönemde sanatını şu sözlerle 
tanımlamıştır: “Sanat anlıksal bir yaratıştır. Yapıtlarımda somut maddesel gerçekliği 
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vurgulamakla aynı zamanda, nesnel gerçekliğin anlığımda canlanan kavramını da 
görselleştirmeye çalıştım. Yapıtlarıma iki düzeyde yaklaşılabilir: 1) Sanat gerçeği ve sanat 
kavramının sanatsal, mantıksal, çözümsel araştırması yapıtlarımın kavramsal yönüdür. 2) 
Gerçeğe yönlendirerek izleyicinin anlığında sözcüklerle felsefe kavramını canlandırmak 
toplumcu yönüdür” (Yamaner, 1978). Yamaner, 1979 yılında sanatsal etkinliklerini yalnız 
başına sürdürmek istediğini ifade ederek gruptan ayrılır; kavramsal sanattan uzaklaşır ve 1984-
2000 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde akademisyen olarak 
hizmet verir.   
Topluluk ile başlangıçta etkileşim içinde olan İsmail Saray, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
Resim-İş Bölümü’nden mezun olmasını takiben Diyarbakır’a öğretmen olarak atanmış; Milli 
Eğitim Bakanlığı bursu ile gittiği İngiltere Royal College of Art’da heykel alanında lisansüstü 
eğitimini tamamlayıp (1973) yurda dönmüş ve Samsun Eğitim Enstitüsü’ndeki görevine 
başlamış; yurtdışındaki bir çok sergiye farklı işleriyle katılmıştır. Saray, 1980 Askeri Darbesi 
sonrasında görevinden istifa edip İngiltere’ye dönmüş ve AND-Journal of Art and Art 
Education Dergisi’nin editoryal ekibinde yer almıştır. Bu dönemi takiben İstanbul MSÜ Resim 
ve Heykel Müzesi’nde düzenlenen ‘Sanat, Texnh’ (1992); İstanbul Maçka Sanat Galerisi’nde 
‘10 Sanatçı 10 İş: D’ (1993) ve Londra Consort Gallery, Imperial College’deki ‘Paper Based’ 
sergilerine (1994) katılan İsmail Saray, halen sanatçı hakları ve politik aktivizm konulu 
çalışmalara odaklanmış durumdadır.   
Sanat Tanımı Topluluğu (STT)’nun 1980 öncesi çalışmalarının genel bir değerlendirmesi 
Ahmet Öktem tarafından 1982 yılında kaleme alınır: “1977 yılında dört sanatçı (Şükrü Aysan, 
Serhat Kiraz, Ahmet Öktem, Avni Yamaner), sanata yaklaşımlarındaki benzer yönlerin bir 
sonucu olarak bir araya geldi. Bu bir araya gelme, bugün iyimser görüşle o günlerdeki sanat 
anlayışlarının belirsizliğine, tuval yüzeyinde anlatımcı dışavurumcu öğelerin hayli geçerli 
olduğu döneme bir tepki oluşturabilmenin yönlendirmesi olarak düşünülebilir. 1978’de İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan ilk topluluk sergisi, çözümlemeci, minimalist, 
kavramsal vb. yaklaşımların karışımı görüntüsündeydi. Serginin birbirinin uzantısı içinde 
gelişen bu yaklaşımların birlikteliğinden oluşması bazı eleştirmenlerce yerildi (kötü bir aktarma 
olarak nitelendirildi) ya da olumlu (düşüncenin somut bir gerçeklik halinde sunuluşu) bulundu. 
Diğerleriyse sergi broşüründe belirtilen sanatçı görüşlerinden ve genel bilgileniminden 
kaynaklanarak açıklamalarda bulundu, kesin görüşlerden kaçındı” (Öktem, 1982’den aktaran 
Özayten, 1992).  STT, yerleşik kalıpların ötesine geçen ve saf ussal, teorik bir yaklaşıma sahip 
çıkmıştır. STT’nin ve kavramsal sanatın etkisinde 1977 yılında düzenlenmeye başlayan ve 1987 
yılına değin iki yıllık periyotta gerçekleştirilip, son olarak 1994 yılında yedincisi düzenlenen 
‘Yeni Eğilimler’ sergileri ise farklı materyaller kullanan, farklı üsluplarda farklı işler yapan 
sanatçıların bir araya gelmesini sağlamıştır. Resim ve heykelin geleneksel kalıplarının dışında 
‘yeni’ olanın ne olduğu sorusunu soran işler bu sergilerde yer bulmuştur: “Sergilere 
bakıldığında resim, heykel, özgün baskı vb. sanat dallarından ürünler olsa da giderek artan 
biçimde kavramsal çalışmaların ağırlık kazandığı görülür. Plastik sanatlar bienaline 
dönüştürülmesi amacıyla yola çıkan Yeni Eğilimler Sergileri kavramsal nitelikteki çalışmaların 
Türk sanat ortamında kabul görmesi adına önemli mesafelerin kat edilmesini sağlar” (Dastarlı, 
2019: 149).   
1980 yılında bir yandan 24 Ocak Ekonomi Kararlarının kabul edilmesi, diğer yandan da 12 
Eylül Askeri Darbesi’nin yaşanması, ekonomik, politik ve sosyolojik bakımdan kökten bir 
kırılmaya neden olmuştur. Tüketimci ve kapitalist pazarlarla tümleşik ekonomik, 
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toplumsalcılığın geri plana itilip baskı altında tutulduğu ve bireyciliğin ve çıkar odaklı 
söylemlerin egemen kılındığı politik ve gündelik yaşamda dayanışmacılığın adeta inkar edilip 
narsizmin ve kültürel-cinsel ayrıksılığın teşvik edildiği sosyolojik bir yapının 1980’lerden 
itibaren teşvik edilerek oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu durum başlangıçta 
kavramsal sanata sistematik biçimde yönelinmesine imkan tanımışsa da; kavramsal sanatın 
düşünsel sorgulamaya dayalı doğası, dönemin politik iklimi ile uyumsuz olmuş; sanatçılar hızla 
soyut, figüratif ve kavramsal sanattan postmodern sanat olarak niteleyebileceğimiz üsluba –
pazarlanabilir nesnelere, enformasyonun global düzeyde sınırsız yayılımı ve dağıtımına, 
sermayenin çalışma biçimini destekleyip emeğin haklarını dışlayan anlatılara, evcilleştirilmiş 
söylemlere ve sunulanı kavrayamamanın suçlusu olarak izleyicinin/dinleyicinin gösterildiği 
teorik modellemelere– doğru yönelmişlerdir.     
 
4. SONUÇ 
Türkiye’de resim sanatının kurumsallaşmasının Sanayi-i Nefise Mektebi ve bu okulda eğitim 
gören yetenekli gençlerin Avrupa’ya öğrenim amaçlı gönderilmeleri ile başladığı kolaylıkla 
iddia edilebilecektir. Tanzimat sonrasında Batı yaşam biçimine entegre olunmaksızın, 
toplumsal sorunların aşılamayacağı kabulü yönetimin farklı kademelerinde hakim görüşe 
dönüşmüş; bu bağlamda I. Dünya Savaşı öncesinde İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Namık İsmail, 
Hüseyin Avni Lifij gibi genç ressamların Avrupa ülkelerinde eğitim almaları kurumsal olarak 
desteklenmiştir. ‘1914 Kuşağı’ olarak adlandırılan bu ressamlar eğitim gördükleri Almanya ve 
Fransa’da izlenimcilik (empresyonizm) ile tanışmışlar ve parçalanmakta olan Osmanlı 
İmparatorluğu’na bu üslup ile dönmüşlerdir. Uzunca bir dönem Galatasaray Lisesi’nde 
sergilenen bu sanatçıların eserlerine Cumhuriyet’in ilanı sonrasında yeni kuşağın kübist, 
romantik, dışavurumcu üsluptaki resimleri de eklemlenmeye başlamış; 1929 yılında Ali Avni 
Çelebi, Zeki Kocamemi, Refik Epikman, Cevat Hamit Dereli, Mahmut Cuda, Hale Asaf, 
Muhittin Sebati ve Nurullah Berk’in öncülüğünde Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği 
kurulmuştur. Erken dönem Cumhuriyet resim eğitimi ile pratiğine hakim olan Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin konumunu sanat tarihçisi Necmi Sönmez şu sözlerle özetlemektedir: 
“1930’lardaki İstanbul sanat ortamı, Cumhuriyetin çizmiş olduğu ülkü etrafında şekillenen bir 
karaktere sahipti. Genç Cumhuriyet’in Modernleşme Hareketi’nin sanatlar alanındaki 
yansımaları 1929’da kurulan Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği ile 1933’te şekillenen 
d Grubu etkinlikleriyle ele alınabilir. 1930’larda İstanbul’da sergi açılan mekanlar bir elin 
parmaklarını geçmeyecek kadar azdı. Düzenli açılan Galatasaray Sergileri dışında, sanatçıların 
eserlerini sergileme imkanları Halkevleri, Halkodaları, belediye salonlarıyla birkaç yabancı 
konsolosluğun kütüphaneleriyle sınırlıydı. Bu dar çerçeve içinde tüm etkinlikler ve görsel 
sanatlar hakkında proje geliştirme yetkisi, asıl görevi sanat eğitimi vermek olan İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde toplanmıştı” (Sönmez, 2019:18).   
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem Türkiye’de otarşik ekonominin ve sınırlı uluslararası 
ilişkilerin aşıldığı; ekonomik, politik –ve dolayısıyla da kültürel– bakımdan kapitalist Batı 
dünyasına entegre olma çabasına girişildiği dönem olmuştur. 1945 sonrasında ülkemize çok 
partili siyasal yaşamın hakim olduğu bir sosyal yapı ile makineli tarım ve ithal ikameci sınai 
üretim rolü biçilmiştir. Bu bağlamda sosyo-kültürel yaşam da değişime uğramaya başlamış, 
yerel burjuvazi, askeri-sivil bürokrasi ve akademik eğitim kurumları ülke genelinde sanatsal 
üretim koşullarının biçimlendiricisi olmuştur: “Ülkenin toplumsal, iktisadi ve siyasi yapısı 
nedeniyle ithal ikameci sanayileşmenin en çarpıcı etkisi devletin işlevi konusunda görüldü.  
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Devlet, sadece ulusal ekonomi ile uluslararası ekonomi arasında doğal bir köprü işlevi 
kazanmakla kalmadı; aynı zamanda bürokratlar da yeni sanayileşme modelinin 
gereksinimlerine uygun bir iç ekonomi politikası hazırlayıp uygulamaya çağrıldılar. Bu iki 
durumun üst üste gelmesi, devletin önemini artırdı… Döviz sıkıntısının müzminleştiği bir 
ortamda, az bulunan dolarların tahsisatı siyasi yetkililerin işiydi. Böyle olunca da ekonomi 
gitgide siyasileşti: Resmi kararlar ve himaye, sanayicilerin servet kazanma ya da yitirmelerinde 
belirleyici oldu. Bu durum güçlü bir bürokrasinin var olmasına yol açarken, aynı zamanda da 
elindeki serveti koruma ve çoğaltmanın yollarını arayan burjuvazinin sürekli kuşatması 
altındaki bir devlet mekanizmasının koşullarını yarattı” (Keyder, 1992: 317). 1945 sonrasında 
devlet eliyle ‘Hür Dünya’ya entegre olma çabası, yeni fikirlerle tanışılmasına ve Türk 
toplumunda hukuktan kültürel yaşama pek çok farklı kavram ile bağlantılı bir gündelik yaşam 
kurulmaya çalışmasına neden olmuştur. Ancak bu dönemde Batı dünyasından ithal edilen 
kavramların içi düşünsel bakımdan yeterince doldurulamamış; felsefi bakımdan yeterince 
tartışılamamıştır.   
Kavramsal sanatın estetiğe karşı mesafeli duruşu, felsefenin bir beğeni geleneği oluşturma 
amacından uzaklaşıp düşünme ve bilme eylemine kapı aralamasıyla ilişkilendirilebilecektir. 
Dilbilim ve felsefenin sanata yaklaşmasıyla birlikte sanatçılar üretimlerini felsefi bakımdan 
sorgulamaya başlamışlardır. “Yazılı metinlerin resim ile yaygın biçimde kullanımı, resmin 
yücelik algısını radikal bir şekilde algılanması gerektiğini sorgulatmış ve yeni dönüşümü 
kaçınılmaz kılmıştır. Anı zamanda sanat yapıtının oluşum sürecinin, sanat yapıtının 
kendisinden daha önemli kılınmasına sebebiyet vermiştir” (Artan Oskay, 2018: 808). 
Kavramsal sanatın gündeme getirdiği noktalar, ‘yaşadıklarımızı nasıl deneyimlediğimiz?’, 
‘birbirimizle nasıl iletişim kurduğumuz?’ ve ‘neden bu şekilde düşündüğümüz’ sorularına 
verdiğimiz yanıtlardır. Bu noktada yürütülen tartışmaların iki nokta üzerinden yükseldiği 
görülmektedir:  
 

 Fransız felsefeci Guy Debord’un durumcu (situationist) enternasyonal aracılığıyla 
felsefeyi sanatsallaştırma çabasının aksine Joseph Kosuth’un sanatı felsefileştirme 
girişimi olarak niteleyebileceğimiz kavramsal sanat, ortaya çıktığı ve geliştiği 1960’lar 
ile 70’lerde dilbilimsel çalışmalarla gündelik yaşam pratiklerine muhalif bir çizgi 
oluşturmayı hedeflemiştir. ABD’de ve Batı Avrupa’da politik muhalefeti ve sanatın bu 
süreçteki konumunu yetersiz bulan sanatçılar, kavramlar üzerinden yeni bir düşünüş 
inşa etmeye çalışmışlardır. Türkiye’de ise yurtdışına eğitime giden sanatçıların geri 
döndükten sonra, 1960’ların çoğulcu ortamında, farklı işler ile kavramsal sanatı bu 
topraklara taşıma çabası içinde oldukları görülmektedir. Ancak Türkiye’de felsefe ve 
dilbilim alanlarındaki özgün teorik çalışmaların kısıtlı olması, sanatsal platformlarda da 
yetersiz bir gelişmeye neden olmuştur. ABD’de ve Avrupa’da kavramsal sanat zamanla 
parasal değere dönüştürülebilirken, ülkemizde sanat piyasasının oluşumunda 
sanatçıların eserlerini piyasaya sunabilmek için kavramsal sanattan uzaklaşıp objelere 
yönelmelerine neden olmuştur. Türkiye’deki kavramsal sanat çalışmalarında kendi 
kültürümüze ait felsefi ve estetik kavramlar üzerinde de yeterince düşünülmemiş olması 
da önemli bir eksiklik olarak ifade edilebilecektir.  

 Batı dünyasında kavramsal sanatın diğer sanat üsluplarından farklı bir çizgide 
ilerlemesine karşın ülkemizde obje sanatı ve postmodern sanat ile iç içe bir gelişim 
gösterdiği gözlemlenmektedir. Batı dünyasında görsel ve nesneci sanatın, görsel ve 
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nesne temelli olma halini sorgulayan kavramsal sanat, bu karakteristik özelliğinden 
vazgeçtiği ölçüde özgünlüğünü yitirmiş, dönemini tamamlamıştır. Ülkemizde ise 
başlangıcından itibaren kavramsal sanat malzemeyi ötelememiş, malzemenin 
somutluğunu tartışmaya açmamıştır. Bu durum, özellikle 1990’larda, pek çok 
postmodern sanat işinin kavramsal sanat olarak algılanmasına neden olmuştur. 

Yirminci yüzyılın üçüncü çeyreğinde kavramsal sanatın geleneksel sanat anlayışından koparak 
ortaya çıkışı, sanatın gelişiminin nesnel koşulları içerisinde değerlendirilmiş ve ‘çağdaş sanat’ 
olarak betimlenen yeni sanatsal duruşların (meta-üslupların) ortaya çıkması mümkün hale 
gelmiştir. Kavramsal sanatın açtığı kanalların gerek Batıda gerekse ülkemizde yeniden 
tartışmaya açılması halinde, sanat felsefesinde ve sosyolojisinde bugün içinde bulunduğumuz 
konumun kavranmasının kolaylaşacağı açıktır. 
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ÖZET 
Geçmişten günümüze ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlayarak toplum refahlarını 
artırma çabaları devam etmektedir. Değişen ekonomik ve toplumsal koşullarda ekonomik 
gelişmenin dinamiklerinin belirlenmesi hala güncel bir konudur. Son dönemlerde yaratıcı 
endüstrilerin ekonomi ve toplum üzerindeki etkileri farklı disiplinlerde tartışılmaktadır. İktisat 
literatüründe yaratıcı endüstriler kavramı ilk kez 1990’lı yıllarda gündeme gelmiş olmakla 
birlikte kavramın temelleri bilgi toplumu ve/veya yeni ekonomi kapsamında ortaya atılmıştır. 
Küreselleşme süreciyle dünya genelinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde görülen artış 
ekonomilerin üretim ve tüketim yapılarında büyük dönüşümlere neden olmuştur. Bilgi toplumu 
veya yeni ekonomiyle birlikte ülke ekonomilerinde üretimin, tüketimin, lojistiğin ve ticaretin 
yapısı sanayi toplumundan farklılaşmıştır. Bilgi, beceri, yetenek ve yaratıcılık gibi kavramlar, 
ülkelerin hem ulusal hem de uluslararası rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmada kilit 
bir rol oynamaya başlamıştır. Yaratıcı endüstriler ülkelere yaratıcılık, yenilik, beceri, yetenek 
merkezli, fikri mülkiyet haklarına dayalı katma değerli üretim gerçekleştirme, istihdam ve 
kalkınma sağlama avantajları sunmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde yaratıcı endüstrilerin teşvik edilmesi yönünde artan bir eğilim vardır. 
Yaratıcı endüstriler, ülkelere yaratıcı mal ve hizmetlerin üretiminden, dağıtımından ve 
ticaretinden yüksek gelir sağlama fırsatı sunmaktadır. Yaratıcı mal ve hizmetlerin küresel ve 
bölgesel ticareti kültür, ekonomi ve teknolojinin karmaşık etkileşimini içeren işlemleri 
kapsamaktadır.  Yaratıcı endüstrilerin ülkeler için gelir sağlama ve istihdam yaratma açısından 
öneminin artması, yaratıcı ekonomi kavramını ülkelerin kültürel hedeflerinde, ekonomik 
gündemlerinde,  kalkınma ve uluslararası ticaret politikalarında ön plana çıkmaktadır. 
Bu çalışmanın ilk amacı yaratıcı endüstrilerle ilgili kavramsal çerçeveyi ve literatürü 
incelemektir. Çalışmanın diğer bir amacı ise Türkiye’nin 2005 yılı sonrası yaratıcı ürün dış 
ticaretinin gelişiminin değerlendirilmesidir. Yıllar itibariyle Türkiye’nin yaratıcı ürün (mallar) 
ihracatının yükseldiği gözlemlenmiştir.  Türkiye’nin ihracatında tasarım malları ve el sanatları 
en fazla paya sahip olan sektörlerdir. Ancak Türkiye’nin diğer yaratıcı malların ihracatında (el 
sanatları ve tasarım dışında) iyi performans gösteremediği söylenebilir. Türkiye’nin yaratıcı 
ürün ithalatında ise tasarım, el sanatları, yayıncılık ilk sırada gelen sektörler arasındadır. 
İthalatta ise (el sanatları ve tasarım dışında) yeni medya, sesli görseller, yayıncılık sektörlerinin 
hâkim olduğu gözlemlenmiştir. Yaratıcı endüstriler katma değeri yüksek ürünler üretmede ve 
rekabetçi hale gelmede önemli bir faktördür.  Bu bağlamda Türkiye’nin yaratıcı endüstriler 
kavramına ekonomi politikalarında daha fazla yer verilmesi önem arz etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Yaratıcı Endüstriler, Dış Ticaret, Türkiye  
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ABSTRACT 
From past to present, efforts of countries to increase social welfare by providing economic 
growth and development continue. Determining the dynamics of economic development in 
changing economic and social conditions is still a current issue. Recently, the effects of creative 
industries on economy and society have been discussing in different disciplines. Although the 
concept of creative industries first came to the agenda in the economics literature in the 1990s, 
the foundations of the concept were put forward within the scope of information society and / 
or new economy. 
With the globalization process, the increase in information and communication technologies 
around the world has caused major transformations in the production and consumption 
structures of economies. With the information society or the new economy, the structure of 
production, consumption, logistics and trade in the country's economies differentiated from the 
industrial society. Concepts such as knowledge, skills, talent and creativity have begun to play 
a key role in helping countries gain competitive advantage both nationally and internationally. 
Creative industries provide countries with the advantages of creating value-added production 
based on creativity, innovation, skills, talent-based intellectual property rights, employment and 
development. There is an increasing trend towards the promotion of creative industries in 
developed and developing countries, especially in developing countries. Creative industries 
offer countries the opportunity to generate high income from the production, distribution and 
trade of creative goods and services. Global and regional trade of creative goods and services 
includes business transactions involving the complex interaction of culture, economy and 
technology. The increasing importance of creative industries in terms of income generation and 
employment creation for countries, the concept of creative economy comes to the fore in 
countries' cultural goals, economic agendas, development and international trade policies. 
The first aim of this study is to examine the conceptual framework and literature about creative 
industries. Another objective of the study is to evaluate the development of Turkey's foreign 
trade creative products after 2005. By years as Turkey's creative products (goods) export has 
been observed to increase. Design goods and handicrafts of Turkey's exports are the sectors 
which have the biggest share. However, Turkey's other creative goods exports (except for crafts 
and design) can be said to not perform well. Turkey's imports of creative products, design, 
crafts, publishing industry is among the first arrivals. It has been observed that the imports 
(except handicrafts and design) are dominated by new media, audio visuals and publishing 
sectors. Creative industries are an important factor in producing high value added products and 
becoming competitive. In this context, giving more space to the concept of creative industries 
in Turkey's economic policy is important. 
Key Words: Creative, Creative Industries, Foreign Trade, Turkey 
 
1.GİRİŞ 
Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve toplumsal değişmeler hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkeleri etkilemektedir. Ülkelerin büyüme ve kalkınmalarında rol oynayan faktörler 
günümüzde hala önemini korumaktadır. Ülke ekonomilerinin gelişme süreci 
değerlendirildiğinde tarım toplumundan bilgi toplumuna doğru bir dönüşüm 
gözlemlenmektedir. Ekonomik değerin yaratılmasında tarım toplumunda kas gücü, sanayi 
toplumunda fiziksel sermaye, günümüzde ise bilgi ve entelektüel sermaye ön plana 
çıkmaktadır. Teknolojide özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, 
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küreselleşme, gelir düzeyindeki artışlar, ticaret şekillerindeki değişiklikler ekonominin üretim 
ve tüketim yapısında değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimlerle birlikte bilgiye dayalı, 
yaratıcılık, yetenek, yenilik içeren mal ve hizmetler talebi yükselmektedir.  
Klasik İktisat dış ticaret teorileri işbölümü, uzmanlaşma ve serbest dış ticaret aracılığıyla tüm 
ülkelerin dış ticaretten olumlu fayda sağlayacağını kabul etmektedir. Mutlak Üstünlükler ve 
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorileri’nde ülkenin emek verimliliği yüksek olduğu malda 
maliyetlerini düşürerek rekabet üstünlüğü elde edeceği vurgulanmaktadır. Faktör Donatım 
Teorisi’ne göre bir ülke hangi üretim faktörü bakımından zenginse o faktörü yoğun olarak 
kullanacağı mallarda uzmanlaşacaktır. 1960’lı yıllarda “Yeni Dış Ticaret Teorileri” ortaya 
atılmaya başlanmıştır. Bu yeni teoriler ile klasik dış ticaret teorilerinin eksiklikleri giderilmeye 
çalışılmıştır. Yeni dış ticaret teorileri dış ticareti açıklarken nitelikli işgücü, teknoloji, yeni ürün, 
AR-GE, tercihlerde benzerlik, ölçek ekonomileri, endüstri içi ticaret gibi kavramları 
kullanmışlardır (Seyidoğlu, 2015). Dış ticaret ile ilgili diğer bir teori Porter tarafından ileri 
sürülen Rekabetçi Üstünlükler Teorisi’dir. Bu teoride uluslararası rekabetçiliğin oluşmasında 
ve dış ticaretin şekillenmesinde ülke verimliliklerinin önemi üzerinde durulmaktadır. Rekabetçi 
Üstünlükler Teorisi’ne göre dış ticarette rekabetçilik endüstrilerin kendi içinde 
sınıflandırmaları, ölçek ekonomileri, teknolojik farklılıklar ve farklılaştırılmış ürünlerle 
sağlanmaktadır  (Arıç, 2013: 88-90).   
Yaratıcı endüstri kavramı iktisat literatüründe ilk kez 1990’lı yıllarda gündeme gelmiştir. 
Yaratıcı endüstriler genel olarak sanat, kültür, iş ve teknolojinin kesiştiği endüstrilerdir.  
UNCTAD (2008) tarafından yaratıcı endüstriler, “yaratıcılık ve entelektüel sermayeyi birincil 
girdi olarak kullanarak mal ve hizmet yaratım, üretim ve dağıtım döngülerini sağlayan 
endüstriler” olarak tanımlanmaktadır. Günümüz dünyasında yaratıcılık içeren bilgi ekonomisi 
yeniliğe, teknolojik değişimlere ve rekabet üstünlüğüne neden olmaktadır  (UNCTAD, 2008: 
6-13). Bu çalışmanın ilk amacı son yıllarda gelir ve istihdam yaratmada olumlu etkilerinin kabul 
edildiği yaratıcı endüstriler ile ilgili kavramsal literatürün taranmasıdır. Çalışmanın ikinci 
amacı ise Türkiye’nin yaratıcı ürün dış ticaretinin 2005-2014 dönemi için gözlemlenmesidir. 
Türkiye’de yaratıcı endüstriler ile ilgili olarak genelde il bazında veya sektör bazında çalışmalar 
mevcuttur. Türkiye için yaratıcı endüstriler ve dış ticaret ilişkisini inceleyen az sayıda çalışma 
olması bu çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İkinci 
bölümde yaratıcı endüstrilerle ilgili kavramsal tanımlara yer verilecektir. Üçüncü bölümde 
dünya genelinde ve Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin dış ticaretindeki gelişmeler ele alınacaktır. 
Son bölümde ise konu ile ilgili genel bir değerlendirme yapılacaktır. 
 
2. YARATICILIK VE YARATICI ENDÜSTRİLER KAVRAMI 
Bu çalışmada yaratıcılık iktisadi açıdan ele alınacaktır. Yaratıcılık ve yaratıcı endüstriler 
kavramı birbiriyle çok yakından ilişkili olan kavramlardır Yaratıcı endüstriler yaratıcı 
bireylerden oluşmaktadır. 
 
2.1. YARATICILIK KAVRAMI  
Yaratıcılık kavramı ve yaratıcılığın etkileri birçok farklı disiplinin ilgi konusuna girmektedir. 
Ancak yaratıcılık kavramının tek bir ortak tanımı yapılamamaktadır. MacKinnon (1962)’de 
yaratıcılık, “zaman içinde genişleyen, özgünlük, uyumluluk ve gerçekleşme ile karakterize 
edilen bir süreç” olarak tanımlanmaktadır (MacKinnon, 1962). Sosyal çevrenin yaratıcılık 
davranışının hem düzeyini hem de sıklığını etkileyeceği görüşünü benimseyen Amabile vd.  
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(1996)’da yaratıcılık herhangi bir alanda yeni ve yararlı fikirlerin üretimi olarak 
tanımlanmaktadır (Amabile vd., 1996: 1155). UNCTAD (2008)’de yaratıcılık kavramı genel 
olarak orjinallik, hayal gücü, ilham, marifet, icat yeteneği gibi kavramlarla ifade edilmektedir. 
Yaratıcılık ve fikirlerin ifade edilmesi bireylerin içsel karakterleri olup bilgiyle ilişkilidir. Aynı 
zamanda bu fikirler entelektüel sermayenin özünü oluşturmaktadır  (UNCTAD, 2008: 11-12). 
Tüm yeniliklerin yaratıcı fikirlerle bağlı olduğu kabul edilmektedir. Yeni programların, yeni 
ürün tanıtımlarının ya da yeni hizmetlerin başarılı bir şekilde uygulanması bir kişinin ya da 
takımın iyi fikirlerine ve bu fikrin ilk durumundan geliştirilmesine bağlıdır  (Amabile vd., 1996: 
1154). Ekonomik yaratıcılık ile kastedilen ise yeniliktir. Yenilik kavramı Schumpeter’in 
“Ekonomik Gelişme Teorisi”nde yer almaktadır. Yaratıcılık yenilikçi olmayı gerektiren 
faaliyetleri kapsamaktadır. Yaratıcılık, yeni fikirler, yeni teknolojiler, yeni ürünler, yeni 
hizmetler ve yeni iş modelleri ile eskiyi yıkan bir süreçtir (KEA, 2006: 41). Diğer bir ifadeyle 
yaratıcılık, yeniliğin ve ekonomik büyümenin temel faktörlerinden birini oluşturmaktadır. 
 
2.2. YARATICI ENDÜSTRİLER KAVRAMI 
Yaratıcı endüstrilerin kökeni 1997 yılında İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı (DCSM) 
Yaratıcı Endüstriler Görev Gücü’nün bu endüstrilerdeki faaliyetleri sınıflandırmak amacıyla 
kurulmasına dayanmaktadır (Esen ve Atay, 2017: 61). Bu terimin tanımı ülkeler arasında 
farklılık göstermekle birlikte ilk kez 1994 yılında Avustralya’da Yaratıcı Ulus Raporunda yer 
almıştır. Daha sonra 1997 yılında İngiltere Kültür, Medya ve Spor Departmanının Yaratıcı 
Sanayi Görev Birimini kurmasıyla daha geniş bir oluşum kazanmıştır   (UNCTAD, 2010: 6). 
Hartley (2005) yaratıcı endüstrileri tercihlerin büyük önem kazandığı “halk oylaması 
endüstrileri” olarak tanımlamaktadır. Bu endüstriler sanayi dönemindeki endüstrilerden farklı 
olarak parçalı ve birbirinden ilişkisiz gruplardan oluşmaktadır. Bu endüstrilerde yaratıcılık 
ticari değere dönüştürülmektedir (Hartley 2005 aktaran Demir,  2014: 91-96).  
Tablo 1’de UNCTAD (2008) tarafından gerçekleştirilen yaratıcı endüstriler sınıflandırmasına 
yer verilmiştir. 
 
Tablo 1: Yaratıcı Endüstriler Sınıflandırması 
Miras Sanat Medya Fonksiyonel 

Yaratıcılık  
Geleneksel 
Kültürel İfadeler  

Görsel Sanatlar Yayıncılık ve Basılı 
Medya  

Tasarım 

El sanatları Resim (Tablo) Kitap İç Tasarım 
Festivaller Heykel  Gazete Grafik  
Kutlamalar Antika Basın ve diğer 

yayınlar 
Moda 

Kültürel Sitler Fotoğraflar vb. Görsel- İşitseller Mücevher 
Tarihi Anıtlar Performans 

Sanatları 
Film Oyuncak 

Müzeler Canlı Müzik Televizyon ve radyo Yaratıcı Hizmetler 
Kütüphaneler Tiyatro Yayın Mimarlık 
Arşivler vb. Dans  Yeni Medya Reklam 
 Opera Dijitalleştirilmiş 

Sayılaştırılmış İçerik 
Yaratıcı Ar-Ge 
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 Kukla Yazılım Kültürel Hizmetler 
 Sirk vb. Video Oyunu Dijital Hizmetler 
  Animasyonlar vb.  

Kaynak: UNCTAD, 2008 aktaran Martinaityte ve Kregzdaite, 2015: 57. 
 
3. YARTICI ENDÜSTRİLER VE DÜNYA TİCARETİ 
2000-2005 yılları arasında dünya genelinde yaratıcı endüstriler yıllık ortalama %8.7 oranında 
büyümüştür. Yaratıcı endüstriler ülkelerin katma değerlerinin artmasına neden olmaktadır. 
Örneğin 2002-2003 yıllarında Fransa ve ABD’de yaratıcı endüstriler yaklaşık %3 katma değer 
sağlarken İngiltere’de bu oran %6 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa’da 2003 yılında yaratıcı 
endüstrilerin değeri 654 milyar euro olarak gerçekleşmiş ve bu alanda 5.6 milyon kişi istihdam 
edilmiştir. 2005 yılında yaratıcı endüstrilerin toplam dünya ticaretindeki payı %3.4 olarak 
gerçekleşmiş ve yaratıcı endüstrilerin ihracat değeri 424.4 milyar dolara ulaşmıştır. 1996-2005 
döneminde gelişmekte olan ülkelerin yaratıcı mallar (bilgisayar, kamera, televizyon setleri, 
yayın ve görsel-işitsel cihazlar)  ihracatı 51 milyar dolardan 274 milyar dolara hızlı bir şekilde 
yükselmiştir. Asya ülkelerinden bu sürece öncülük eden Çin 2005 yılında katma değerli yaratıcı 
ürünlerin üretiminde ve ihracatında lider olmuştur. Ancak birçok gelişmekte olan ülkenin henüz 
yaratıcı kapasitelerinden yararlanamadığı söylenebilir. Örneğin Afrika’da hala ticarileştirilen 
kültürel ürünlerin miktarı sınırlı düzeydedir (UNCTAD, 2008: 13- 22). UNCTAD tarafından 
yapılan sınıflandırmaya göre yaratıcı ürünler zanaat, görsel-işitsel, tasarım, yeni medya, 
yayıncılık, görsel sanatlar ürünlerini kapsamaktadır (YEKON,2010: 11). Tablo 2’de 2002 ve 
2015 yıllarında dünya genelinde bölgelere göre yaratıcı mal ihracat değerleri milyon dolar ve 
yüzde değer olarak verilmiştir. 
 
Tablo 2: 2002 ve 2015 Yılları Bölgelere Göre Yaratıcı Mal İhracat Değerleri (Milyon 
Dolar ve %) 
 2002 2015 2015 Piyasa Payı  (%) 
AMERİKA     
FTAA 32.403 54.145 10.4 
NAFTA 30.205 52.139 10 
MERCOSUR 829 1.010 0.2 
ASYA    
ASEAN (10) 9.347 23.462 4.5 
ASEAN (3) 49.021 198.600 39.6 
AFRİKA    
SADC 573 777 0.1 
AVRUPA    
AVRUPA 
BİRLİĞİ(27) 

85.119 170.783 32.7 

Kaynak: UNCTAD, 2018: 25 
 
2015 yılına ait yaratıcı mal ihracatında Asya bölgesinin payı diğer bölgelere göre daha 
yüksektir. ASEAN ve Avrupa Birliği yaratıcı mal ihracatında bölgesel olarak güçlü olan 
birlikleridir. ASEAN(3) bölgesinin yaratıcı mal ihracatı 2002 yılında yaklaşık 49 milyar dolar, 
2005 yılında 198 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  AB’nin 2002 yılında 85 milyar dolar olan 
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yaratıcı mal ihracı 2015 yılında 171 milyar dolara yükselmiştir. Tablo 3’te gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülke gruplarına göre yaratıcı mal ihracat değerlerine yer verilmiştir. 
 
Tablo 3: 2002, 2015 Yılları Ülke Gruplarına Göre Yaratıcı Mal İhracatı (Milyar Dolar) 
Yıl Gelişmiş 

Ekonomiler 
Gelişmekte Olan 
Ekonomiler 

Geçiş Ekonomileri 

2002 122,911 84,365 1,217 
2015 241,624 265,081 3,048 

Kaynak: UNCTAD, 2018: 20 
 
Tablo 3’te görüldüğü gibi 2015 yılında gelişmekte olan ülkelerin yaratıcı mal ihracatı gelişmiş 
ülkelerden daha yüksek gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin 2002 yılında yaklaşık 84 
milyar dolar olan yaratıcı mal ihracatı 2015 yılında 265 milyar dolara yükselmiştir. Geçiş 
ekonomilerinde ise yaratıcı mal ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar  gibi göreli düşük düzeylerde 
kalmıştır. Tablo 4’te 2015 yılında yaratıcı mal ihracatında ilk onda yer alan ülkelerin ihracat 
değerleri milyon dolar olarak verilmiştir.   
 
Tablo 4: 2015 Yılı Yaratıcı Mal İhracatında Ülke Gruplarına Göre İlk On Ülke (Milyon 
Dolar) 
Gelişmiş Ekonomiler  Gelişmekte Olan 

Ekonomiler  
Geçiş Ekonomileri  

ABD 40.504 Çin 168.507 Rusya 1.572 
Fransa 34.446 Hong Kong  27.872 Ukrayna 452 
İtalya 26.672 Hindistan 16.937 Belarus 420 
İngiltere 25.926 Singapur 10.277 Sırbistan  248 
Almanya 25.882 Tayvan 8.671 Bosna Hersek 159 
İsviçre 14.980 Türkiye 8.690 Moldova 55 
Hollanda 9.391 Tayland 6.105 Kazakistan 48 
Polonya 7.434 Malezya 6.066 Makedonya 29 
Belçika 7.056 Meksika 5.447 Arnavutluk 22 
Japonya 6.631 Filipinler 1.010   

Kaynak: UNCTAD, 2018: 21-22. 
 
Gelişmiş ülkeler arasında 2015 yılında ABD ve AB üyesi ülkelerden Fransa, İtalya, İngiltere 
ve Almanya yaratıcı mal ihracatında lider olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler arasında ise ilk 
sırada Çin olmak üzere Güney Doğu Asya ülkeleri en yüksek paya sahip olan gelişmekte olan 
ülkelerdir. Bu ülkeler arasında Hong Kong, Hindistan, Singapur, Tayland, Malezya, Tayvan 
yer almaktadır. 2015 yılında Türkiye yaratıcı mal ihracatında 8,6 milyar dolar ile 6. sırada 
gelmektedir. Tablo 6’da dünya genelinde 2015 yılı ürün gruplarına göre yaratıcı malların dünya 
toplam ihracatı ve ithalatı içindeki payı yüzde olarak verilmiştir.  
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Tablo 6: 2015 Yılı Ürün Gruplarına Göre Yaratıcı Mal İhracat ve İthalat Payları (%) 
Ürün Grubu 2015 Yılı Yaratıcı Mal 

İhracatı/ Toplam İhracat (%) 
2015 Yılı Yaratıcı Mal İthalatı 
/Toplam İthalat (%) 

Tasarım 62 59 
Görsel Sanatlar 11 12 
Yeni Medya 8 10 
El sanatları 7 6 
Yayıncılık 7 7 
Görsel-İşitseller 4 5 
Performans Sanatları 1 1 

Kaynak: UNCTAD, 2018: 22-23 
 
2015 yılında tasarım yaratıcı sektörünün dünya ihracatı içindeki payı %62 olarak en yüksek 
payı oluşturmaktadır. Tasarım sektörünü sırasıyla görsel sanatlar (%11), yeni medya (%8) 
izlemektedir. Yaratıcı mal ithalatının dünya toplam mal ithalatı içindeki seyrine bakıldığında 
ise, 2015 yıllarında tasarım, görsel sanatlar ve yeni medya sektörlerinin toplam dünya mal 
ithalatı içindeki payının yükseldiği; yayıncılık, el sanatları gibi sektörlerin toplam dünya mal 
ithalatı içindeki payında düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. 
 
3. 1 TÜRKİYE’NİN YARATICI ÜRÜN DIŞ TİCARETİ 
Türkiye’de istihdam ve katma değer açısından yaratıcı endüstriler değerlendirildiğinde ilgili 
endüstrilerin yeterli düzeye ulaşmadığı ifade edilmektedir. 2011 yılı verileri incelendiğinde 
yaratıcı sektörlerde çalışan birey sayısının toplam istihdam içindeki payı %1,09, yaratıcı 
sektörlerdeki yaratılan katma değerin toplam katma değere oranı ise %0,85 olarak 
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yaratıcı endüstrilerdeki dış ticareti değerlendirildiğinde ise Avrupa 
ülkelerine kıyasla daha iyi bir performans gösterdiği dikkatleri çekmektedir (YEKON,2010: 
11). Tablo 7’de Türkiye’nin 2005-2014 dönemi yaratıcı endüstrilerinin dış ticaret verilerine yer 
verilmiştir. 
 
Tablo 7: 2005-2014 Türkiye’nin Yaratıcı Endüstriler Ticaret Dengesi (Milyon Dolar) 
Yıllar İhracat İthalat Ticaret Dengesi 
2005 3.362,44 1.959,13 1.403,31 
2006 3.514,19 2.379,99 1.134,20 
2007 4.533,50 3.305,38 1.228,12 
2008 5.024,27 3.613,19 1.411,08 
2009 4.064,36 2.656,11 1.408,25 
2010 4.891,86 3.259,61 1.632,25 
2011 6.000,47 3.969,97 2.030,50 
2012 7.360,29 3.672,09 3.688,20 
2013 8.609,62 4.155,53 4.454,09 
2014 9.881,96 4.204,98 5.676,98 

Kaynak: UNCTAD, 2018: 415 
Türkiye’nin 2005 ve 2014 yılları arası yaratıcı ürün (mallar) ihracatı 3,3 milyar dolardan 9,9 
milyar dolara yükselmiştir.  2014 yılında Türkiye’nin ihracatında tasarım malları ve el sanatları 
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en fazla paya sahip olan sektörlerdir (mücevher ihracatı 4,3 milyar; iç tasarım 1,5 milyar dolar, 
moda aksesüarları 701 milyon dolar). Türkiye’nin ithalatında ise tasarım, el sanatları, yayıncılık 
ilk sırada olan sektörler olup 2014 yılında yaklaşık 4,2 milyar dolar yaratıcı mal ithalatı 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye yıllar itibariyle yaratıcı mallarda ihracat artışı sağlayarak dış ticaret 
fazlası vermiştir. 2014 yılında yaratıcı mal ticaret fazlası 5,6 milyar dolara yükselmiştir. 2005-
2014 yılları verileri incelendiğinde Türkiye’nin diğer yaratıcı malların ihracatında (el sanatları 
ve tasarım dışında) iyi performans gösteremediği söylenebilir. İthalatında ise el sanatları ve 
tasarım dışında yeni medya, sesli görseller, yayıncılık sektörlerinin hâkim olduğu 
gözlemlenmiştir. Ülke grupları olarak incelendiğinde 2005 yılında Türkiye’nin yaratıcı mal 
ihracatında ilk sırada %54’lük payla Avrupa gelmiştir. 2014 yılında ise Türkiye’nin temel hedef 
pazarları Asya’ya doğru kaymıştır. 2005 yılı ve 2014 yılı verilerine göre Türkiye’nin yaratıcı 
mal ihracatında Asya’nın payı %25’ten %56’ya yükselirken, Avrupa’nın payı  %54’ten %29’a 
düşmüş, Amerika’nın payı %17’den %6’ya düşerken, Afrika’nın payı ise %3’ten  %9’a 
yükselmiştir. Türkiye’nin yaratıcı ürün ihracatında dikkatleri çeken bir unsur 2005 yılında ilgili 
sektörde Avrupa piyasaları hâkimken 2014 yılında Asya bölgesine doğru bir kaymanın 
gerçekleşmiş olmasıdır. Türkiye’nin Amerika’ya yapmış olduğu yaratıcı ürün ihracat payı ise 
2005 yılından 2014 yılına gelindiğinde azalmıştır  (UNCTAD, 2018: 415). Tablo 8’de 2005 ve 
2014 yılları Türkiye’nin yaratıcı mal ticaretinde ilk onda yer alan ülkelerle gerçekleştirdiği 
ihracat ve ithalat değerleri yer almaktadır. 
 
Tablo 8: 2005-2014 Yılları Türkiye’nin Ülkelere Göre Yaratıcı Ürün(Mal) İhracatı ve 
İthalatı (Milyon Dolar) 
2005 Yılı  2014 Yılı  
Ülke İhracat İthalat Denge Ülke İhracat İthalat Denge 
ABD 527,13 69,07 458,06 B.Arap 

Emirlikleri 
1.579,88 304,64 1.275,24 

Almanya 295,20 99,81 195,40 Irak 1.032,51 1,58 1.030,93 
Rusya F. 263,36 103,05 160,31 İran 893,31 3,62 889,69 
B. Arap 
Emirlikleri 

223,74 34,17 189,57 Suudi 
Arabistan 

476,29 0,47 475,82 

İtalya 158,20 260,06 -101,87 Almanya 463,77 133,11 330,66 
Fransa  122,12 57,77 64,35 ABD 462,58 67,57 395,01 
İngiltere 107,51 73,51 34,00 Libya 407,48 0,11 407,36 
Suudi 
Arabistan 

101,76 0,75 101,01 Rusya F. 390,10 103,34 286,76 

İspanya 96,82 27,92 68,91 İtalya 339,84 493,37 -153,54 
Romanya 81,96 9,70 72,27 Azerbaycan 273,11 0,08 273,03 

Kaynak: UNCTAD, 2018: 416 
 
2005 yılında Türkiye’nin yaratıcı mal ihracatında Avrupa piyasalarının etkin olduğu 
gözlemlenmektedir. 2014 yılında ise Türkiye’nin yaratıcı mal ihracatında, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Irak, İran, Suudi Arabistan gibi komşu ülkelerin ağırlıkları artmıştır. Türkiye’nin 
yaratıcı mal ihracatında ilgili yıllarda dikkatleri çeken bir husus, Türkiye’nin sadece İtalya ile 
olan yaratıcı mal ticaretinde ticaret açığı verdiğidir.  
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Hizmetler kesiminde ise, 2014 yılı verilerine göre Türkiye’nin yaratıcı hizmetler ihracatı 
yaklaşık 18 milyon dolar olup, hizmet ihracatında iletişim, bilgisayar ve bilgi hizmet ihracatı 
başta gelmektedir. Türkiye’nin yaratıcı hizmetler ithalatında 2010 yılından itibaren yükselme 
eğilimi devam etmiş, hizmetler ithalatı 13 milyon dolardan 39 milyon dolara yükselmiştir. 
UNCTAD (2018)’de Türkiye’nin tekstil ve giyim sektörlerinin en çok dışa dönük sektörleri 
olduğu, yüksek kalite ve geniş ürün aralığıyla uluslararası piyasalarda rekabet edebileceği ifade 
edilmektedir. Ayrıca Türkiye’de son yıllarda yiyecek odaklı turların artmasıyla birlikte 
gastronomi turizmi yükselen piyasalar arasında yer almaktadır (UNCTAD, 2018; 417). 
 
SONUÇ 
Yaratıcı endüstriler 1990 yıllarda tartışılmaya başlanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kavramın tam bir ortak tanımı yapılamamakla birlikte temel girdisi yaratıcılık, yetenek, bilgi 
olan ve fikri mülkiyetlere dayanarak gelir ve istihdam yaratan sektörler olarak kabul 
edilmektedir (UNCTAD, 2008: 11-12). Yaratıcı endüstrilerin ülke ekonomileri üzerinde yüksek 
katma değerli ürün yaratma, geliri artırma ve istihdam sağlama yönünde olumlu etkilerinin 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle büyüme ve kalkınmayı sağlamaya çalışan hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkeler için kavramın anlaşılmasının gerekliliği artmakta ve konu 
önemini korumaktadır.  
Yaratıcı endüstriler kavramı farklı disiplinlerdeki çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmada ilk 
olarak yaratıcılar endüstrilerle ilgili kavramsal tanımlara yer verilmiştir. İkinci olarak 2005-
2015 dönemi dikkate alınarak dünyada ve Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin dış ticaret gelişimi 
gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yıllar 
itibariyle yaratıcı ürün dış ticaretin payının yükseldiği gözlemlenmiştir. Özellikle yaratıcı ürün 
ticaretinde Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin payının daha yüksek seviyelerde ulaştığı 
görülmüştür. Türkiye’nin yaratıcı ürün ticaretindeki gelişmeler değerlendirildiğinde ise 2005 
yılında Türkiye’nin yaratıcı mal ihracatında Avrupa piyasalarının etkin olduğu,  2014 yılında 
ise Türkiye’nin temel hedef pazarının Asya’ya ve Ortadoğu ülkelerine doğru kaydığı dikkatleri 
çekmektedir.  2005 yılı ve 2014 yılı verilerine göre Türkiye’nin yaratıcı mal ihracatında 
Asya’nın payının %25’ten %56’ya yükseldiği gözlemlenmiştir. 2005-2014 döneminde Türkiye 
yaratıcı ürün ticaretinde dış ticaret fazlası vermiştir. Türkiye’nin 2005 ve 2014 yılları arası 
yaratıcı ürün (mallar) ihracatı sırasıyla 3,3 milyar dolardan 9,9 milyar dolara;  ithalatı ise 1,9 
milyar dolardan 4,2 milyar dolara yükselmiştir.  
Genel olarak değerlendirildiğinde yaratıcı endüstriler Türkiye için sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamada etkili bir araç olarak kullanılabilir. Yaratıcılık, yenilik, bilgi ve ar-ge yoğun 
faaliyetlerin artırılması ve ekonomi politikalarında yaratıcı endüstrilere ağırlık verilmesi etkili 
olacaktır. Ancak Türkiye’de genel olarak yaratıcı endüstrilere yönelik strateji ve makroekonomi 
politikalarının mevcut olmadığı söylenebilir. Bu çalışmanın kısıtı yaratıcı endüstrilerin sadece 
dış ticaret açısından ele alınması ve yaratıcı ürün dış ticaretinin 2005-2014 dönemini dikkate 
alınarak değerlendirilmesidir. Diğer çalışmalarda son yıllara ait verilerin ele alınması, yaratıcı 
endüstrilerin istihdam ve gelir yaratmadaki etkisinin analiz edilmesi faydalı olacaktır.  
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DEMANS VE HUKUK 
 

DEMENTIA AND LAW 
 

Araştırma Görevlisi Hasan Ali Güçlü 
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 
ORCID NO: 0000-0003-0501-7912 
 
ÖZET 
Türk Hukukunda Demanslı hastanın hukuki durumunun netleşmesi önem arz etmektedir. Bu 
hastalığa yakalanan kişilerin hem kendilerinin hem de hukuki ilişkiye girdikleri üçüncü kişilerin 
hukuken korunmaları kamunun yararınadır. 
Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki Demans hastası olan kişilerin hasta olduklarının tespiti hukuk 
biliminin işi değil tıp ve psikoloji biliminin işidir. Hukukun görevi bu tür hastaların hukuki 
durumlarını tespit etmektir. 
Demansın farklı evrelendirmeleri vardır. Bizim tercih ettiğimiz ayrım hafif, orta, ileri evre 
olarak ifade edilebilir. Bu söz konusu evreler Demans hastalığının ağırlığına göre belirlenmiştir. 
Demans hastası olan kişinin hukuksal ehliyetinin bu hastalık sebebiyle kısıtlanıp 
kısıtlanmayacağı bu tebliğ kapsamında irdelenecektir. Demans hastası olan kişinin evlenme 
açısından ehil olup olamayacağı Demansla ilgili farklı evrelendirmeler dikkate alınarak 
açıklanacaktır. Demans hastası olan kişinin hukuken sahip olduğu hakların neler olduğu 
açıklanacak ve Demans bir hastalık olarak kabul edilmesi sebebiyle hasta haklarından da 
bahsedilecektir. 
 Demans hastalığının bir akıl hastalığı olup olmadığı irdelenip, bu hastalık akıl hastalığı olarak 
kabul edildiği takdirde hukuken hangi sonuçların doğacağı incelenecektir. Akıl hastalığının 
genel olarak özel hukuka olan etkisi de açıklanacaktır. 
Miras hukuku açısından da Demans hastası olan kişinin hukuksal durumu açıklanacaktır. 
Demans hastası olan kişinin yaptığı sözleşmelerin hukuken geçerli olup olmadığı incelenip, 
geçerli olmadığı takdirde uygulanacak yaptırım türü belirtilecektir. 
Boşanma açısından da Demans hastalığı incelenecektir. TMK 148. Maddesine göre, demans 
hastas nedeniyle evliliğin iptali davası açılabilir. Bu hüküm uyarınca iptal davası açılabilmesi 
için kişinin Demans hastası olduğunun sağlık raporu ile kesin bir şekilde belirlenmesi 
gerekmektedir. 
Demans hastalığına yakalanan kişinin mahremiyet hakkına sahip olduğu, bu hastalığa 
yakalandığının hekim tarafından üçüncü kişilere açıklanmasının yasak olduğu ifade edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Demans, akıl hastalığı, ehliyet, boşanma                          
                                      
ABSTRACT 
It is important to clarify the legal status of the patient with dementia in Turkish Law. It is in the 
public interest to protect the people suffering from this disease, both themselves and third 
parties with whom they have a legal relationship. 
First of all, we should state that determining that people with dementia are sick is not the job of 
the science of law, but of the science of medicine and psychology. The task of law is to 
determine the legal status of such patients.  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

119 

There are different staging of dementia. Our distinction can be expressed as mild, moderate and 
advanced stages. These phases are determined according to the severity of Dementia disease. 
Whether the legal capacity of the person with dementia will be restricted due to this disease 
will be examined within the scope of this communiqué. Whether the person with dementia can 
be competent in terms of marriage will be explained by considering the different staging of 
dementia. The legal rights of the person with dementia will be explained and patient rights will 
also be mentioned, since dementia is accepted as a disease. 
 If dementia is a mental illness and if this disease is considered as a mental illness, what results 
will be legally examined. The effect of mental illness on private law will also be explained. 
In terms of inheritance law, the legal status of the person with dementia will be explained. The 
type of sanction to be applied will be determined if the contracts made by the person with 
dementia are legally valid and if not valid. 
In terms of divorce, Dementia disease will be examined. According to Article 148 of the TMK, 
the case for the annulment of marriage due to dementia patients can be opened. Pursuant to this 
provision, in order to file an action for annulment, it is necessary to determine the person's 
dementia with a medical report. 
It will be stated that the person suffering from dementia has the right to privacy, and it is 
forbidden for the physician to disclose this disease to third parties. 
Keywords: Dementia, mental illness, driver's license, divorce 
 
GİRİŞ 
Demans ve onun bir türü olan Alzheimer hastalığı birçok disiplini derinden etkilemiştir. Bu 
etkilenen disiplinler hem sosyal bilimler disiplinleri hem de fen bilimleri disiplinleri olmuştur. 
Demans ve Alzheimer hastalığı ile ilgili Tıp ve Klinik Psikoloji disiplinlerinde oldukça fazla 
çalışmalar yapılmıştır. Hukukta Demans ile oldukça yakından ilgilenmiştir ve ilgilenmek 
zorundadır. Hukuk hem özel hem de kamu hukuku açısından konu ile ilgilenmiş ve Medeni 
Hukuk ve Ceza Hukuku alanında konu ile ilgili kısmen yetersiz olsa da düzenlemelere 
rastlamaktayız. 
Demans hastalığı özellikle özel hukuk ehliyetleri konsunda tartışılması gereken ve miras 
hukuku ve vesayet konularında ele alıması gerekn bir hastalıktır. Demansı bir hastalık olarak 
tanımlamak mümkündür. Demansı bir akıl hastalığı olarak tanımlamak yerinde olacaktır. 
Türkiye ve dünya nüfusunun yaşlandığı bir gerçektir( Övünç Eşsiz, 2012). 
Türkiye ve dünya nüfusunun yaşlanmasıyla birlikte bazı hastalıklar da sıkça görülmeye 
başalmıştır. Sıkça görülen bu hastalıklardan biri de Demans ve Alzheimer Hastalıklarıdır. 
Demans ve Alzheimer hastalığı, genelde yüksek yaş gurubunda görülse de gençleri de etkileyen 
bir hastalıktır. 
Demansın çeşitli türleri vardır. Bu türler gösterilen davranışlar açısından birbirinden 
ayrılmaktadır. Demans hastalığının yıkıcı etkisi ve günümüz şartlarında henüz bir tedavisinin 
bulunmamış olması hastalığın etkilerini derinleştirmektedir( Övünç Eşsiz, 2012). 
Demans hastalığı, günümüzde tüm insanlığın ortak sorunu ve hastalığı olmuştur. Bu hastalıkla 
mücadele için dernekler kurulmuştur. Demans hastalığı, sadece bu hastalığa yakalananları 
değil, onların yakınlarını de derinden etkilemektedir. İleri ya da en ağır safhada olan demans 
hastaları tamamen başkalarına bağımlı olarak yaşamaktadırlar. Bu hastalar, hastalığın son 
evresinde kendilerini tanıyamaz ve yardımsız yürüyemezler( Övünç Eşsiz, 2012). 
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Demans hastalığı, hukuku da etkileyen bir hastalıktır. Bu tebliğte demansın özel hukuka olan 
etkileri temel noktalarıyla açıklanmıştır. Demans hastalığı, her ne kadar ortaya çıkışı eski olsa 
da anlaşılması oldukça yenidir.  
Demansın, tedavisinin olmaması ve hastalığı geciktirici olan ilaçlarında çok güvenilir olmaması 
bu konuda çalışma yapılmasını zorunlu hâle getirmiştir. 
 
I.DEMANSIN TANIMI 
Demans, “bunama” adı verilen latince “mens” kelimesinden türemiştir. “Demans” kelimesini 
ilk olarak, “De Re Medicina” (“Tıbbi KonularHakkında”) adını taşıyan eseri yazan Celsus, 
kullanmıştır. Demans kelimesi “delilik” anlamında da kullanılmıştır. 
Alzheimer’in verdiği rapor sonrası demans, bir akıl hastalığı olarak görülmeye ve kabul 
edilmeye başlamıştır. Demans, günlük yaşamı sekteye uğratan bir hastalıktır( Karaman, 2002). 
Demas, zihnin sonradan yitirilmesi olarak da ifade edilmiştir( Gürvit, 2012). 
 
II. ÖZEL HUKUKA ETKİSİ 
Demansın, özel hukuka etkisi çok büyüktür. Demansın ayırt etme gücünü kaldırıp kaldırmadığı 
noktasında tartışmalar söz konusudur. Demans, hafif evrede genelde kabul edildiği üzere ayırt 
etme gücüne etki etmez. Orta evre olarak adlandırdığımız evrede ise, demans bazen ayırt etme 
gücüne etki etmekte, bazen ise bir etkisi söz konusu olmamaktadır. Ağır ve ileri evre olarak 
adlandırdığımız evrede ise, genel kabul edilen görüş ayırt etme gücünün ortadan kalktığı 
yönündedir. 
Ayırt etme gücünün olup olmadığı yönünde temkinli olmakta fayda vardır. Her somut olay ayır 
değerlendirilmeli ve her somut olayda ayırt etme gücünün kalkıp kalkmadığı incelenmelidir. 
Ayırt etme gücü, “Ayırt etme gücü, yapılan fiillerin sebebini, anlamını anlayarak ve bunlara 
uygun olarak bufiilleri istemek ve bu isteğe göre de onları icra etmek konusunda kişinin sahip 
olduğu akli bir iktidardır”(Akipek, Akıntürk,2019). 
Demans, orta ve ağır evrede bir kısıtlanma sebebi oluşturabilmektedir. Demansın bir kısıtlama 
sebebi oluşturması durumunda, ilk önce bir kısıtlanma kararı alınmalı ve daha sonra demans 
hastasına vasi atanmalıdır. 
Demans hastasına yasal danışman atanması da mümkündür. Demans hastası, ayırt etme gücüne 
sahip değilse, haksız fiillerinden sorumlu olmaz. Ayırt etme gücüne sahip olmayan demans 
hastası şartlar varsa hakkaniyet sorumluluğu gereği sorumlu olabilir. 
Demans hastalığı, miras hukukunu da etkiler. Mirasçı olma noktasında hak ehliyeti yeterli 
olması sebebiyle demans hastası çok rahatlıkla mirasçı olabilir ve mirasbırakan da olabilir. 
Demans hastasının ölüme bağlı tasarruf yapıp yapamayacağı noktasında tartışmalar mevcuttur. 
Türk Hukuku’nda vasiyetname yapmak için 15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip 
olmak yeterlidir. 
Hafif demans evresindeki demans hastası çok rahatlıkla vasiyetname yapabilir. Hafif demans 
evresindeki hasta, birçok işini kendi görebilecek haldedir. Kural olarak hafif derecede demans 
hastası olan bir kişinin ayırt etme gücü vardır. 
Miras sözleşmesi yapmak için kısıtlı olmamak ve ayırt etme gücüne sahip olmak aranan 
şartlardandır. Ağır evredeki demans hastası miras sözleşmesi yapamayacaktır. Orta evredeki 
demans hastası ise ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı değilse miras sözleşmesi yapabilecektir.  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

121 

Hafif evredeki demans hastası ise, genellikle ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmaması 
sebebiyle miras sözleşmesi yapabilecektir. 
Ayırt etme gücüne sahip olmayan demans hastası evlenme ehliyetine sahip değildir. Ayırt etme 
gücüne sahip ve kısıtlı demans hastası ise yasal temsilcisinin rızasıyla evlenebilecektir. 
Evlenme izni bir kişi için verilmiş olmalıdır. Genel bir izin söz konusu olmaz( Öztan, 2004). 
 
III. SONUÇ 
Demans ve Alzheimer hastalığı tüm insanlığı derinden etkileyen bir hastalık olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Demans ve Alzheimer hastası olan kimseler için hem özel hem de ceza hukuku 
açısından bazı sonuçlar doğmaktadır. Demans ve Alzheimer hastası olan kişiler bazı 
durumlarda ayırt etme gücüne sahip bazı durumlarda ise ayırt etme gücünden yoksundurlar. 
Demans ve Alzheimer hastaları ile ilgili yapılması gereken en önemli şey kanımızca özel 
düzenlemelerin ya da özel bir yasanın çıkarılmasıdır. 
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ÖZET                    
Bu çalışmanın amacı, turizm endüstrisinde çok dinamik bir yapıya sahip olan seyahat 
işletmelerinin müşteri memnuniyeti ve optimum getiri elde etmek adına operasyon yönetimi 
tasarımları ile çeşitli organizasyonlar yaparak dağıtım kanalları ve müşteriler arasındaki 
stratejik ilişkileri incelemektir. Çalışmanın ana temasında, genel başarı sağlanması için saha 
çalışmalarından alınan örneklerle desteklenen operasyon yönetiminde, girdi ve çıktı süreçleri 
sistematik bir şekilde incelenerek her birimin ve elemanın rolü ve işletmeye nasıl katkıda 
bulunmasının zorunluğu ele alınmıştır. Operasyon yönetimi süreci ile ilgili olarak nihai 
hedeflerin takibi ve hizmet standartlarına ulaşılması için genel iş performansı izlenerek 
işletmenin ürün ve hizmetlerini doğru kalite, doğru fiyat ve zamanında sunmak transformasyon 
sistemlerinin doğru olarak tasarlanması ve kontrolü ile ilgilidir.  
Çalışmada nitel desenli döküman tekniği kullanılmış olup operasyon yönetim stratejileri 
kapsamında, operasyon yapısı, ürün tasarımı ve geliştirilmesi, planlama ve kapasite, risk ve 
öngörü yönetimleri olmak üzere 5 ana unsur incelenmiştir. Çalışmada işlem süreci karmasının 
paydaşlar üzerindeki etkileri dikkate alınmıştır. Operasyon yönetiminin önemli bir parçası olan 
paket tur modelinin planlanması, fiyatlardırılması ve uygulama safhalarının analizi yapılmıştır. 
Paket tur modelinin planlanması safhasında talep tahmini ve fiyat dalgalanmalarına uygun 
olarak ulaştırma, konaklama, yeme-içme ve diğer hizmetlerin rezervasyonlarının önceden 
yapılması vurgulanmıştır. Destinasyon konusunda müşteri, rakip firmalar, ürün, satış, dağıtım, 
promosyon gibi araştırmaların ciddi bir şekilde yapılması önem arzetmektedir.  
Maliyet ve fiyatlandırma safhasında ise, seyahat süresi, ulaşım ve konaklama şekli, geziler ve 
yerel tur programları, müze ve ören yerleri girişleri, rehberlik hizmetleri, vize, sağlık sigortası, 
vergiler ve bahşişler gibi maliyetlerin hesaplanması kapsamında sabit ve değişken maliyetler 
dikkatli şekilde incelenmiştir. Tur katılımcı tahminleri matematiksel örneklerle sunulmuştur. 
Uygulama safhasında ise tedarikçilerle yapılması gereken sözleşmelerin ana hatları, ödeme ve 
iptal koşulları ele alınmıştır. Bu modelin örgütsel uygulama yönteminin ise, kapasite ve risk 
yönetmeliğinde yer alacak tercihlere göre gerçekleşebileceği vurgulanmıştır. Çalışma ile ilgili 
değerlendirme sonuç kısmında yer almıştır. 
Anahtar Kelimeler: Operasyon Yönetimi, Operasyon Stratejileri, Kapasite ve Risk Yönetimi, 
Öngörü Teknikleri, Paket Turlar.  
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ABSTRACT 
This study aims to examine the strategic relationships between distribution channels and 
customers of travel industry in a very dynamic tourism industry, by conducting various 
organisations through operations management designs in order to ensure customer satisfaction 
and obtain optimum returns. The main theme of the study is to systematically examine input 
and output processes in operations management, which is supported by examples taken from 
field studies in order to achieve overall success, and the role of each unit and employee and the 
necessity of their contribution to the business are discussed. Regarding the operations 
management process, it is about the correct design and control of transformation systems to 
provide the products and services of the enterprise with the right quality, right price and on time 
by monitoring the general business performance in order to achieve the final goals and service 
standards. In the study, qualitative patterned document technique was used, and 5 main 
elements were examined within the scope of operations management strategies as operational 
structure, product design and development, planning and capacity, risk and foresight 
management.  
The analyses of planning, pricing and package tour model, which are important part of the 
operations management was made. During the planning phase, of the package tour model in 
accordance with demand forecasting and price fluctuations, it was emphasized that the 
reservations of transportation, accommodation, food and beverage and other services should be 
made in advance. It is important to carry out serious research on the destination such as 
customers, competitors, products, sales, distribution and promotions. In the cost and pricing 
phase, fixed and variable costs were carefully examined within the scope of the calculation of 
costs such as travel time, transportation and accommodation type, excursions and local tour 
programs, museum and historical sites entrance, guidance services, visa, health insurance, taxes 
and gratuities.  
Tour participant estimates are presented with mathematical examples. In the implementation 
phase, the main lines of the contracts to be made with the suppliers, payment and cancellation 
conditions were discussed. It was emphasized that the organizational application method of this 
model can be realized according to the preferences to be included in the capacity and risk 
regulation. The evaluation about the study is added in the conclusion. 
Keywords: Operation Management, Operation Strategies, Capacity and Risk Management, 
Forecasting Techniques, Package Tours.  
 
GİRİŞ 
Operasyon yönetimi, tüm iş alanlarında olduğu gibi turizm endüstrisinde de önemli bir yere 
sahip olan seyahat işletmelerinin turistik ürün veya hizmetlerinin müşteri memnuniyeti 
sağlamak ve optimum gelir elde etmek için sundukları bir dizi operasyon 
transformasyonlarından oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle, operasyon yönetiminin bir ürün veya 
hizmeti doğru ve kaliteli bir şekilde tasarlaması, finansmanı, üretmesi, geliştirilmesi, 
pazarlaması, kontrolü gibi temel kavramların tartışılması ve uygulamaya konulmasıdır. Bu 
kavramların seyahat işletmelerinde uygulanması her kuruluşun kendi başarılı yönetim 
operasyonları dışında, aynı zamanda nihai müşteriye hizmet verene kadar tedarik zinciri 
içerisindeki her paydaşın tek tek başarılarına bağlıdır. 
Böylece operasyon yönetimi, bilgi, insan kaynakları, malzeme, finans ve yöntemler gibi çeşitli 
girdilerin ürün, hizmet, kâr, müşteri ve çalışanların memnuniyeti gibi çeşitli çıktılara 
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dönüştürülmesiyle ilgilidir. Tüm bu faaliyetlerin firmaların organizasyon yapısı ile ilgili 
olmasının yanı sıra maliyetler ve getiri üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğu anlamına 
gelmektedir.  
Her bir operasyon sonuçta belli bir tüketici kitlesine yönelik bir ürün üretmeye odaklı olarak 
tasarlanan alt süreçleri konu almaktadır. Böylece operasyon yönetiminin ilk aşaması oprerasyon 
süresinde oluşturulmak istenen alt süreçlere, bu süreçlerde yer alacak aktörlere, girdiler ve 
çıktılar ile ilgili kararlara bağlıdır. Bunun yanı sıra kararlar destinasyonda hizmet üretimi ile 
ilgili çerçeveyi belirlemektedir. Türkay (2014, s.121) 
Operasyon yönetiminin sektör içerisinde birçok yönünü bir araya toplayan operasyon süreç 
modeli, yönetimin tüm farklı yönlerinin bir araya getirilmesini belirler ve kontrolünü sağlar.  
Ekonomistler, çok önem arz eden operasyon yönetimi süreciyle ilgili bazı görüşler ileri 
sürmektedirler. 
Swarbrooke (2002 s.239)’a göre, müşteriyi tatmin edici bir hizmet sunmak ve kaynakların 
kullanımında kabul edilebilir bir getiri oranı (kâr) sağlayabilmek adına cazibe kaynaklarını, 
özellikle de personel ve makine gibi fiziksel ekipmanların bir araya getirilmesi 
amaçlanmaktadır.  
Certo (2000 s.450)’a göre, kaynakları nihai ürün ve hizmetlere dönüştüren operasyon 
süreçlerinin sistematik yönlendirilmesi ve kontrolüdür.  
Wright (2001 s.7)’a göre, müşterilerin beğenileri için işletim sistemlerinin tasarlanması, 
gözden geçirilmesi ve kullanılması ile ilgili olan faaliyetlerde firma tarafından hizmet girdi ve 
çıktı süreçlerinin belirlenmesidir.  
Russell ve Taylor (2009 s.138)’a göre, operasyon süreci günümüzde firmaların iş başarılarını 
etkileyen yeni ticari anlaşmalar yaparak, bilgi teknolojilerindeki yenilikleri (inovasyon) 
kullanarak, uzman eleman kadrolarını oluşturarak bölgesel, ülkesel veya küresel pazarlarda 
rekabet etmektir. 
Moutinho (2011 s.182)’a göre ise, operasyon süreci, bir işletmenin ürün ve hizmetlerini doğru 
kalitede, doğru fiyat ve zamanda sunmak için dönüşüm -transformasyon- sistemlerinin tasarımı 
ve kontrolü ile ilgilidir.  
Yukarıda operasyon yönetimi süreciyle ilgili olarak ekonomistler tarafından farklı görüşler ileri 
sürülse de, sonuç olarak nihai hedefin hizmet akışının değerlendirilmesi, müşteri memnuniyeti 
ve kabul edilebilinir gelir (kâr) elde edilmesi üzerine odaklandığı görülmektedir.  
İki kısımdan oluşan bu çalışmanın birinci kısmında operasyon yönetimi stratejileri kapsamında, 
operasyon yönetim süreci, yapısı, ürün tasarımı ve geliştirilmesi, stratejik planlama, kapasite 
ve risk yönetiminin incelenmesinin ardından öngörü yaklaşımları ve analizi detaylı bir şekilde 
ele alınmıştır. İkinci kısımda ise, seyahat işletmelerinde operasyon yönetiminin önemli bir 
parçası olan paket tur modelinin planlanması, fiyatlandırılması ve uygulama safhaları analizi 
yapılmıştır. Çalışma ile ilgili genel değerlendirme sonuç bölümünde yer almıştır. 
 
1.KISIM: OPERASYON YÖNETİM STRATEJİLERİ 
Hizmetin tasarlanma süreçleri, iş süreç geliştirme kapsamında öncelikle fizibilite ile 
başlamaktadır. Buna hizmetin içerik olarak belirlenmesi, özelliklerinin (alt süreçleri, kimler 
tarafından üretilip sunulacağı, standartları vb) tanımlanması gerekir. Daha sonra üretimin 
organizasyonu ve uygulama aşaması ve son olarak da izleme (kontrol) ve geri bildirim 
(feedback) ile performansı arttırma aşaması gelmektedir. (Türkay:2014, s.122) 
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Aşağıdaki şekilde sektör içerisinde operasyon yönetiminin birçok yönünü bir araya getiren 
operasyonel süreç modelinin farklı yönlerinin nasıl birbiri ile uyumlu olduğu gösterilmiştir. Bu 
şekil seyahat sektöründe geçerli olan hizmet süreci modelini açıklamaktadır. 
 

 
Şekil 1: Seyahat işletmelerinde açık sistemler işletme süreçleri.                                                         
Kaynak: Peter Robinson, Operations Management in the Travel Industry, CABI, UK, 2009, 
s.71.) 
 
Yukarıdaki şekilde yer alan başlıklar incelendiğinde operasyon yönetimi ile ilgili aşağıdaki 
kavramların sık sık kullanıldığı ve operasyon stratejilerinin seyahat işletmeleri için önemli bir 
rol oynadığı görülmektedir. (Robinson:2009, s 69)  
-Tesisler (Facilities): Oteller, tatil köyleri, havalimanları, vb. 
-İşlem (Processing): Operasyon yönetiminde işlem konusunda farklı çözüm modellemeleri 
yapılmasına izin verilmelidir.  
-Kapasite (Capacity): Bir uçakta koltuk doluluğu, bir otelde oda doluluğunun sağlanması ve 
seyahat işletmelerinin turlarında kapasite sayıları. Önemli olan atıl kapasiteye izin 
vermemektir.   
-Kalite ve standartlar (Quality and standards): Kalite kontrolü ve standartları belli kurallara 
bağlıdır ve yasalarla da desteklenmektedir.  
-Zamanlama (Scheduling): iş planlamasının yapılması, fiziksel varlıkların ve insan 
kaynağının etkin kullanımının zaman çizelgesi ve kapasite yönetimi ile takip edilmeleri 
gerekmektedir.  
-Envanter (Inventory): Envanter konusu geleneksel olarak elde mevcut olan stoklarla ölçülür. 
Örneğin, seyahat işletmelerinde eleman ve araç sayılarının optimum seviyede tutulmaları 
gerekir.  
-Operasyon Kontrolü (Operation controlling): Her operasyonun doğru yönetilebilmesi için 
etkin kontrol sürecine tabi tutulmalıdır. İşletme kontrolü, üretim seviyelerinin ayarlanması, 
üretim programlaması, envanter yönetimi, kalite ve işgücü güvence programlarının 
denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Müşterilerin (turist) ülkelerine geri dönmeden önce aldıkları tüm hizmetler ile ilgili olarak geri 
bildirimleri (feedback) seyahat işletmesinin başarılı olup olmadığının bir ölçüsüdür. Önceden  
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hazırlanan ve müşterilere dağıtılan anket (customer satisfaction survey) formlarının  
doldurulması ile hizmet değerlendirmesine gidilmelidir. Bu bağlamda, ülkemize ciddi sayıda 
turist getiren ve döviz sağlayan Mercan Turizm DMC’nin müşterilerine üç lisanda sağlamış 
olduğu anket formu firmanın gelişimine ve ilerlemesine ışık tutmaktadır.  
İşletmenin saptadığı uzun vadeli operasyon stratejileri departmanlar seviyesinde tüm personele 
takım hedefi olarak iletilir ve hedefe ulaşmak için görevler ve sorumluluklar tek tek verilir. 
Uzun vadeli operasyon stratejileri içerisine kapasite, ürün ve hizmet tasarımı, organizasyon 
yapısı, lokasyon, ürün işlem planı ve insan kaynakları dahildir. Certo: 2000 s.451)  
İşyeri içerisindeki iletişim ve eğitimin etkisini ölçmek aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 
sistematik bir yapıya dönüşme ile mümkündür. 
 

 
Şekil 2: Operasyonel strateji ile örgütsel ilişki. Kaynak: Yazarın çalışmasıdır. 
 
Operasyonel stratejinin tasarımı uzun vadeli bir iş stratejisinden (business strategy) farklı 
değildir. Çoğu durumda operasyon planı yapmak, strateji tayin etmek aslında bir iş planı 
(business plan) yapmakla eş değerdir.  Bu bağlamda operasyon stratejilerini uygulamak için her 
biri farklı alan çalışması ihtiva eden farklı unsurlar önem arz etmektedir. Bunlar, operasyon 
yapısı,   ürün tasarımı ve geliştirilmesi, stratejik planlama ve kapasite yönetimi, risk yönetimi 
ve öngörü yöntemleridir. 
 
1.1 OPERASYON YAPISI 
Seyahat işletmelerinin operasyonlarını çevresel koşullar, iklim şartları, ulaşım olanakları, etik 
kurallar ve yasalara uygun olarak dizayn etmeleri gerekir. Herbir seyahat işletmesi mevcut 
pozisyonunu belirleme adına öncelikle misyonunu ve geleceğe dair hedeflerini tayin için de 
vizyonunu belirlemelidir. Misyon konusunda işletmeler kısa, orta ve uzun vadede nerede olmak 
istedikleri yönünde strateji tayin ederler. Vizyon konusunda işletmeler yalnız kısa ve orta vadeli 
stratejiler üzerinde odaklanmaktadırlar. Bunlar işletmenin gelecekte gerçekleşmesi mümkün 
olabilmesi muhtemel düşünceleri, öngörüleri ve gelecekte ulaşmak istediği hedefi ortaya 
koyacak stratejilerdir. Önemli olan işletmeyi rakiplerinden ayıran noktaların belirlenmesidir.  
Bu bağlamda milli taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nın misyon yasası, uluslararası zincir otellerin 
vizyon açısından niteliksel değerleri ve DMC, tur operatörlerinin ciroları, satış oranları ve 
kârlılık gibi rakamsal değerlerinin yanı sıra çalışanların duygu ve düşünceleri de vizyonlarında 
yansıtılabilir.  
Yıllardır uluslararası “World Travel Award” tarafından öncü DMC olarak seçilen Mercan 
Turizmin misyonu, kurulduğumuz 1985 yılından bugüne, güvenirliliği ve marka değeri ile 
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tanınan Mercan DMC olarak iş ortaklarımızın ve misafirlerimizin memnuniyeti için yenilikçi 
düşünceler ile faaliyet göstermektir. Bunun için doğru iletişim, personel eğitimi ve kültürel 
değerlere önem vererek saygıdeğer misafirlerimize köprü görevi yapmak ve toplum için 
liderlikteki gelişmeyi desteklemektir. Vizyonu, sürdürülebilir turizm stratejileri belirleyerek, 
Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tüm dünyaya tanıtmayı ve ülkenin marka 
değerini arttırmayı hedeflemektir. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlardan Türkiye’ye en çok turist 
ve döviz girdisi sağlayarak en iyi ürünleri, en doğru fiyatlarla misafirlerine ulaştırmayı 
amaçlamaktır. 
 
1.2 ÜRÜN TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ 
Pazarlama karmasının ilk temel öğesi üründür. Turistik ürün ayrı ayrı ürün ve hizmetlerin bir 
araya getirilmesi ile birleşik ürün olma özelliği taşıdığından turizm değer zinciri kapsamında 
bir taraftan talebe, diğer taraftan arza dayalı faktörler arasında birleştirici bir görev 
yüklenmektedir.  
Böylece gelinen aşamada şu soruların yanıt bulmaları gerekmektedir.  
- Tasarlanan ürün veya paket tur tüketiciler tarafından nasıl algılanıyor?                                                     
- Normal koşullarda ürün veya paket tur tüketici gözünde güvenilir mi?                                                                                        
- Belirlenen ürün veya paket tur tüketicinin bütçesine uygun mu?  
Bu soruların yanıtları olumlu ise söz konusu ürün tasarımı başarılı olmuştur. Daha sonra ürünün 
gerçek pazarda test aşamasına gelinir. Bu aşamada turizm ürünü ile ilgili karşılabilinecek 
sorunlar tespit edilir ve konumlaştırma stratejisi, hedef pazarlar, reklam, dağıtım kanalları vb 
gibi çalışmalar yapılır. Bunların neticesine bakılarak kitle üretimine geçilir. Bundan sonraki 
safha ise ürünün pazarlama aşamasıdır. (Kozak: 2006 s.148) 
Uluslararası turizm piyasasındaki rekabet gücünü, pazar payını, ülkeye gelen turist sayılarını 
ve elde edilecek geliri arttırmak düşüncesiyle ürün farklılaştırması önem arzetmektedir. (Bahar 
O, Kozak M: 2014 s. 86) 
Ürün farklılaştırması, daha iyi ürün performansı veya daha iyi ürün algısı elde edebilmek 
destinasyon yöneticileri ile bireysel tur operatörleri arasında ortak bir stratejik çalışma ile 
mümkündür. Farklılaştırma aynı ürünü duruma göre farklı alıcılara farklı fiyatlarla sunma  
imkanını yaratmakta ve markalaşmaya yol açarak tekrar gelen müşteri (repeat customer) 
sağlamaktadır. 
Her iş kolunda yenilikçi (inovatif) olmak rekabet için gereklidir. İnovasyon çalışmaları küçük 
çaplı başlar ve yavaş yavaş artan değişimlerle gelişir. Gerçekte, birçok yeni fikir önceleri tasarı 
aşamasında başarısız olabilir. Fakat strateji doğru takip edilebilinirse sonuç başarı getirir. 
(Dwyer, Forsyth, Dwyer: (2011 s.768)   
(Slack, N. Chambers, S. Johnston, R:2004 s.94) ürün tasarımını tanımlarlarken, “İnsanların 
bazı fonksiyonel gereksinimlerinin karşılandığı süreç, bir ürünü içeren kaynakların ve / veya 
faaliyetlerin şekillendirilmesi veya yapılandırılması veya bunları bir bütün halinde toplayan bir 
hizmet veya dönüşüm sürecidir” demişlerdir.  
 
1.3 STRATEJİK PLANLAMA VE KAPASİTE YÖNETİMİ 
Stratejik planlama, müşteri ihtiyaç ve isteklerini karşılamak adına gerek seyahat işletmeleri, 
gerekse de turistik destinasyonlar için operasyonel hazırlığın ilk aşamasıdır. Stratejik planlama 
ve kontrolü müşteri talebinin işletme kapasitesiyle eşleştirilmesi olarak görülmektedir. 
Greasley (2006 s.106)  
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Her işletme için kapasite değerlendirmesi ve yönetimi çok önemlidir. İşletmelerin gerçek ve 
maksimum ürün ve hizmet kapasitelerini çok iyi hesaplanması gerekir. Belirli bir zaman dilimi 
içerisinde talepte meydana gelen değişiklikler durumunda personele fazla mesai yaptırarak 
veya yeni eleman alımı yaparak iş gücü arttırımı planlaması yapılabilir. Burada çok dikkat 
edilmesi gereken husus yanlış değerlendirme yaparak atıl kapasiteye sebep olunmamalıdır. 
Mengü (Bildiri 2020. s.8) 
Seyahat işletmelerinin fiyat değişikliklerine uyum süreleri ne kadar uzun olursa arzları da o 
kadar esnek olacaktır. Kısa vadede kapasite kısıtlamaları veya kıt kaynak durumları seyahat 
işletmelerinin daha yüksek fiyatlara tepki olarak arz arttırımlarını zorlaştırabilir. Fakat vade ne 
kadar uzarsa işletme kapasitesini arttırabilir ve daha fazla kaynak geliştirebilir. İşletme yedek 
kapasiteye sahipse ve daha yüksek fiyatlara yanıt olarak tedarik edilen üretim miktarını kolayca 
arttırabiliyorsa arzda daha fazla fiyat elastikiyeti olacaktır. (Dwyer, Forsyth, Dwyer: 2011 s. 
141)   
Kapasite yönetiminde uygulanan stratejilere gelince;  
Veal (2002); McMahon-Beattie ve Russell ve Taylor (2008) Robinson (2009, s. 78)’ a göre; 
Talep yönetimi ayarlaması için üç geleneksel yöntemin kullanıldığını belirtmektedirler. Bunlar, 
seviye kapasite planlaması, talep takip planlaması ve talep yönetimidir.   
Ancak, işletme yöneticileri için ortaya çıkabilecek en büyük zorluk, dış etken olarak 
mevzuattaki ani değişiklikler, ekonomik krizler veya yerel pazar koşullarındaki bir anda ortaya 
çıkabilen değişiklikler yapılan tahminleri yanıltabilir.   Bu belirsizlikleri bertaraf edebilmek için 
etkili kapasite yönetimi stratejisi uygulamak gerekmektedir.  
 
1.4 RİSK YÖNETİMİ 
Seyahat işletmelerinde risk yönetimi, firmanın pazardaki saygınlığına, misyonuna ve 
geleceğine zarar vermeyecek potansiyel risklerin önceden belirlenmesine dayanır. Firma 
içerisinde her süreçte karşılaşma ihtimali olan riskler açıkça tanımlanmalı, sorumluluklar 
belirlenmeli, aksiyon planları oluşturulmalı, gelişmeler izlenmeli, finansal piyasa şartları, 
hukuksal konular, yasalar ve yönetmelikler incelenmeli, varsa değişikliklere uyum 
sağlanmalıdır. Tanımlanan risklerin gerçekleşme olasılıkları ve firmaya yükleyebileceği 
maliyetler çok iyi hesaplanmalıdır. Yatırımlar karşılaşılabilinecek risklerin seviyelerine göre 
ayarlanmalıdır.  
Risk yönetimine uyum sağlamak bir işletmenin kapasitesinin optimum seviyede kullanılıp 
kullanılmadığına bağlıdır. Maksimum kapasiteye ne kadar yakın olunursa risk de o kadar artar. 
İşletmelerde risk yönetimi operasyonlar esnasında ortaya çıkabilecek negatif etkilerin ortadan 
kaldırılması veya en aza indirilmesi konusunda stratejik kararlar alır. Dolayısıyla 
operasyonlarda öngörü seyahat işletmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
nedenle  uluslararası turizm talebinin doğru tahmin edilmesi, stratejik planlamanın doğru 
uygulanması, kamu veya özel sektörle, merkezi ve yerel yönetimlerle aktif ve doğru ilişkiler 
oluşturmak gerekir. Bu konuyla ilgili turizmde operasyon stratejisinin belirlenmesi için öngörü 
yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. (Robinson:2009, s. 83) 
 
1.5 ÖNGÜRÜ YÖNTEMLERİ 
Öngörü, durumların, gelişmelerin ve sonuçların tahmin edilmesi demektir. Öngörü de bulunmak 
için geçmiş ile hâlihazırdaki durum ve gelecekte neler olabileceği konusunda karşılaştırmalar 
yapılır. Bu da bilimsel bir süreç olup öngörü yöntemleri ile mümkün olabilir. Bilimsel araştırma  
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yöntemleri kapsamında nicel (kantitatif) ve nitel (kalitatif) olmak üzere iki yöntem sıklıkla 
kullanılmaktadır. 
 
1.5.1 NİCEL (KANTİTATİF) YÖNTEM 
Nicel veya kantitatif yöntemler bir konu hakkında geçmiş bilgileri toplar ve bunları 
matematiksel kurallara göre düzenler, ilgi duyulan verilerin örneklerinden istifade eder.  
(Veal 2002- Robinson: 2009 s. 86) Ekstrapolatif yöntemler olarak da bilinen zaman serisi 
analizleri en yaygın turizm tahmin şekli olduğunu ileri sürmektedir. Bu yöntemler nicel 
yöntemlerin alt kategorileri içerisinde yer alır. Geleceğin tahminlerinin geçmiş veya mevcut 
eğilimlere dayandığı ekstrapolatif teknikler, geçmiş verilerin uzun bir süre boyunca mevcut 
olması önkoşuluna bağlıdır. Ekstrapolatif tahmin yöntemlerine örnek olarak açık, tek hareketli 
ortalama, tek üstel düzleştirme, çift üstel düzleştirme, klasik ayrışma, otomatik regresyon veya 
Jenkins yaklaşımı gösterilebilir. (Frechtling, 2001’den adapte edilmiştir- Robinson, 2009 s. 
86)  
Nicel modellerin iki ana kategorisi vardır: Zaman serisi modelleri ve ekonometrik veya 
nedensel yöntemler. 
 
A) ZAMAN SERISI MODELLERİ:  
Zaman serisi modelinde geçmişteki verilerden alınan örnekler gelecekteki değerleri yansıtmak 
veya tahmin etmek için kullanılır. Zaman serisi analizi, bir değişkenin geleceğe yönelik 
izleyeceği yolunu ve bu nedenle gelecekteki davranışının geçmiş davranışının bir analiziyle 
tahmin edilebileceğini varsayar. Ekonometrik ilişkiler göz ardı edilir. Zaman serisi analizi, 
grafiksel analiz veya en küçük kareler regresyon tekniklerini kullanarak, her bir zaman 
aralığında serideki ortalama artışı veya azalmayı belirlemek için geçmiş verileri kullanabilir ve 
sonra da bu değişim oranını geleceğe yansıtabilir. 
 
B) EKONOMETRİK VEYA NEDENSEL YÖNTEMLER:  
Ekonometrik teknikler ilgili başka bir değişkeni tahmin etmek için kullanılır. Ekonometrik 
teknikler genel ekonomik koşulları turizm talebiyle ilişkilendirir ve turizm tahminleri sağlar. 
Bunun için bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişken üzerinde bir dizi değişkenin 
regresyonu yapılır. Ekonometrik modeller tek denklem modeli ve çoklu denklem modeli olarak 
ikiye ayrılır. (Dwyer, Forsyth, Dwyer: 2011 s.242)  
Bu bağlamda kurulan modele göre bağımsız değişkene verilecek değerlere göre bağımlı 
değişkenin alacağı değer bulunur. Ekonometrik modeller çok sayıda değişken içerebilir. 
Formülleri oluşturmak için istatistiksel korelasyon ve regresyon analiz teknikleri kullanılır. Bu 
yöntem ile Türkiye turizminin sayısal ve gelir olarak öngörü projeksiyonları yapılmıştır. 
(Mengü C: Doktora tezi, 2008 s. 64) 
Öte yandan, zaman serisinin iki uç noktası ve ekonometrik modeller arasında hem zaman 
serilerini hem de yapısal unsurları içeren karışık modeller de bulunmaktadır. En yaygın 
kullanılan nicel yaklaşım, tahmincinin verilerle gösterildiği gibi belirli bir model sınıfı seçmesi 
ve daha sonra bu sınıf içindeki en uygun modeli seçmek için bir dizi nesnel kriter kullanmasıdır. 
Tahmin yapılırken hem nitel hem de nicel yöntemler giderek daha fazla kullanılmaktadır. 
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1.5.2 NİTEL (KALİTATİF) YÖNTEM 
Nitel tahmin yöntemleri, matematiksel tekniklerden ziyade bireylerin deneyimine ve yargısına 
dayanır. Uzmanlar, sektördeki deneyim ve tecrübelerini kullanarak ve geçmiş bilgilerini 
toparlayarak nicel yöntemlerin temelini oluşturan matematiksel kurallardan ziyade gelecekteki 
senaryolar hakkında kararlar verdiklerinde buna nitel yöntemler veya  "yargı modelleri" adı 
verilir. Tahmin yöntemleri makro ortamın hızla değiştiği geçmiş verilerin eksikliği yüzünden 
genellikle nicel modeller arasından seçilmektedirler. Nitel tahmin yöntemleri için 
kullanılabilecek uygulamalar; Satış gücü yoklaması, Uzman görüşü, Panel fikir birliği,  
(konsensus), anketler, Delphi Yöntemi veFarklı senaryolar yapmaktır.                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1.5.3 GELİR VE VERİM YÖNETİMİ 
Gelir Yönetimi, Bir işletmede gelirlerin giderlerden fazla olması  devamlılığı sağlayan en büyük 
faktördür. Bu konuda harcamalar (ödemeler) yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir.: 
Kullanım süresi,  kullanım uzunluğu, kullanıcının kategorisi, yedek kapasite bulunurluğu, 
kaynakların etkisi, gelir akışları geliştirme alanları, ikincil harcamaları artırma alanları gibi 
hususlar dikkate alınmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                            
Verim Yönetimi ise, turizm işletmeleri potansiyel talebi tahmin edebilmeli, fiyatlandırma 
stratejilerini yönetebilmeli ve bu sayede hem müşteri sayısını hem de satış gelirini 
artırabilmelidirler. Bu genellikle seyahat sektöründe havayolu koltukları gibi kapasite fazlalığı 
ve farklı paketlerin ve / veya fiyatlandırma stratejilerinin geliştirilmesi ile gerçekleşebilir. 
Firmalar tarafından ziyaretçi akış düzenini (bekleme süresi, mevsimsellik ve varış saatleri gibi) 
değerlendirmeye zorladığı ve genel masrafları belirlediği için gerçekleştirilebilir. (Robinson: 
2009 s. 88) 
Sabit kapasitede değişken talep olması, Kolay pazar bölümlemesi, Tüketim öncesinde 
satılabilen bozulabilir ürünler, Satışların marjinal maliyetinin düşük olması gibi konular önem 
taşımaktadır. 
 
2.KISIM: PAKET TUR MODELİ 
Dünya Turizm Örgütü göre; Paket tur, tur operatörü tarafından önceden özenle hazırlanmış ve 
detaylandırılmış, hem doğrudan veya dolaylı olarak seyahat acentaları aracılığıyla satışa 
sunulan önemli bir turizm ürünüdür. (UNWTO, 2017)  
 
2-1 PAKET TUR PLANLAMASI 
Müşteriler, seyahatleriyle ilgili ürün bileşimleri içerisinde olan ulaşım, konaklama, yeme-içme, 
turlar, eğlence vb. gibi hizmetlerin birden fazlasından istifade etmektedirler. Paketin 
karakteristik yapısı duruma göre değiştirilebilir. Paket turların planlamasıyla ilgili turizm 
pazarında faaliyet gösteren karşılayıcı (incoming) ve gönderici (outgoing) acentalar arasında 
planlama konusunda ortak kriterler bulunsa da pazar araştırması, bilimsel metotlara göre öngörü 
talep hacmi, müşteri profili, destinasyon oluşturulması gibi konularda farklılıklar 
bulunmaktadır.  (Mengü C: 2018 s.241)  
Paket turun önemli bir özelliği de; Tur operatörü risk faktörünü üstlenerek pazarın talep ve 
beklentileri doğrultusunda destinasyona yönelik ürün birleşimlerini bir araya getirerek, fiyatı ve 
gidiş-dönüş tarihi belli bir plan dâhilinde önceden belirlenmesidir. Ayrıca paket tur 
hazırlayıcıları karşılaştıkları deneyimleri de dikkate almaktadırlar. (Page J. ve Connell J: 2009 
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s. 146) 
Paket turun hazırlanmasında destinasyon, talep, müşteri, rakip, ürün, satış, dağıtım ve 
promosyon araştırmalarının yapılması gereklidir.  (Syratt G: 2012 s. 6)  
 
2-2 PAKET TUR MALİYETİ VE FİYATLANDIRMASI 
Paket tur hesaplamasında ulaşım, transferler, konaklama, yeme-içme, turlar gibi tüm 
bileşenlerin belli bir silsile içerisinde doğru programlanmaları ve sonunda kâra dönüşmesi 
belirli matematiksel yaklaşımlarla yapılmaktadır. Turizm ürününün satış fiyatı, seyahat 
acentaları veya diğer dağıtıcılara ödenen komisyonlar, pazarlama maliyetleri, yönetim giderleri 
ve ürünün satış hacminin düşmesine ilişkin risk maliyetlerini içermektedir. (Cooper C, 
Fletcher J, Fyall A, Gilbert D, Wanhill S: 2009 s. 389) 
Paket tur fiyatlandırması konusunda öncelikle öngörülen talep hacmine, göre firmanın sabit ve 
değişken giderleri başta olmak üzere kâr marjları hesaplanmaktadır. Tur maliyetlerinin 
hesaplanmasında göz önüne alınacak hususlar; Seyahat süresi ve hangi sezonda yapılacağı, 
Ulaşım şekli ve tahmini kişi sayısı, Konaklama şekli, oda tipi, yemek planlaması, (Yarım 
pansiyon, Tam pansiyon) Geziler ve yerel tur programları, Müze ve ören yerleri girişleri, özel 
rehberlik hizmeti, Vize, sağlık sigortası, vergiler, bahşişler vb. gibi konulardan oluşmaktadır. 
 
MALİYET KALEMLERİ VE ORANLARI 
- Ulaşım: Toplam maliyetin % 45’i (Tarifeli ve Charter uçaklarda farklılık gösterir.)  
- Konaklama: Toplam maliyetin % 37’si (Tek yetkililik durumunda farklılık gösterir.)  
- Satış yapan diğer acentalara verilen komisyon: % 10’u 
- Yönetim Giderleri: % 5’i 
- Destinasyondaki diğer hizmetler: % 3 
Kâr oranı elde edebilmek için maliyete % 15-% 25 (Mark-up) eklenir. (Holloway J. C: 2009 s. 
572) 
Tur operatörleri ek gelir imkânı arayarak kârlarını artırmayı hedeflemektedirler. Ek gelir elde 
edilebilecek konular; Destinasyonda şehir turu satmak, araba kiralama, alışverişlerden elde 
edilen komisyonlar, döviz kurundan elde edilmesi muhtemel gelir, toplu alınan müze ve ören 
yerleri biletleri, iptal (No-show) bedelleri.  Maliyete ilave edilmeyen konular; Müşterinin otelde 
yaptığı ekstra harcamalar, müşterinin kişisel alışverişleri, müşterinin sağlığı için satın aldığı 
ilaçlar. (Mengü C: 2018 s. 251) 
Paket turların maliyet hesapları ikiye ayrılır.  Sabit ve değişken maliyetler.  

 
SABİT MALİYETLER 
Sabit maliyetler paket tura kaç müşterinin katılacağı göz önüne alınmaksızın katlanılan maliyet 
olarak ifade edilebilir. Otel odası, uçak koltuğu, yemek, giriş ücretleri ve vergiler sabit 
maliyetler her şey dâhil ve karma tatil paketlerinin omurgası oluşturmaktadır. Tur operatörleri 
açısından bakıldığında bağımsız turların bir avantajı diğer turlara göre daha az sabit maliyete 
sahip olmalarıdır. Düşük sabit maliyetler eğer tur operatörü küçük ölçekli ya da işinde yeniyse 
üstleneceği finansal riskleri en aza indireceğinden önemli olmaktadır.  
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DEĞİŞKEN MALİYETLER 
Değişken maliyetler tur paketlerini satın alan müşteri sayısına göre değişen maliyetlerdir. 
Bunlar; Araç maliyetleri, rehberlik hizmetleri, bahşişler, otopark ücretleri, diğer yer 
hizmetlerine ödenen bedellerdir.  
 
TUR KATILIMCI TAHMİNİ 
Sabit ve değişken maliyetler belirlendikten sonra gerek uluslararası ve gerekse de ulusal 
öngörülen tura katılacak kişi sayısına göre maliyet hesaplanır. Maliyet hesabı yapılırken hem 
en iyi olasılığın, hem de en kötü olasılığın göz önüne alınması gerekir. Bu hesaplamalar 
tamamen öngörülen iş hacmiyle ilgili makro ekonometrik analizleriyle yapılmalıdır. En uygun 
senaryo, realistik senaryodan % 25 veya % 30 daha az olan senaryonun hazırlanmasıdır. 
Bundan sonraki adım tura katılacak kişi başına net maliyeti çıkarmaktır.  
Net tur maliyeti = Total sabit maliyet + Değişken maliyet x Katılımcı sayısıdır. 
Kâr Ekleme: Bu iki şekilde hesaplanabilir. “Birim fiyat maliyeti” veya “maliyet artı 
fiyatlandırma.” 
Birim Fiyat Maliyeti: Tur içindeki tüm sabit ve değişken maliyetleri hesaba katarak turun içinde 
yer alan kalemlere mark-up (kâr miktarı) ekleme şeklinde yapılır. Bu da başabaş noktası 
hesabıyla yapılabilmektedir. Bu metot detaylı kâr analizi ve kontrol sağladığından birçok tur 
operatörü tarafından kullanılmaktadır.  
Maliyet Artı Fiyatlandırma: Sabit ve değişken maliyetleri birim olarak ele alıp üzerine belirli 
bir yüzde, mark-up eklenerek yapılan fiyatlandırmadır. Burada da tekrar başabaş noktası 
kullanılabilir.  

 
Grafik 1: Tur operasyonunun finansal yapısı. 
Kaynak: Cooper C, Fletcher J, Fyall A, Gilbert D, Wanhill S. Tourism and Practice. 4th Edition, 
FT Prentice Hall, 2008. s. 395. 
Burada; 
R= Gelir çizgisi (revenue line) olup kapasite kullanım düzeyi ile birlikte artış gösterir. 
C1= Bir tur programının yapılması için ayrılan toplam maliyetleri (sabit ve değişken) gösteren 
çizgisidir. 
C2 = Toplam gider (maliyet) çizgisini göstermekte olup, “Düşük operasyon kaldıracı”nı ifade 
eder. Sabit maliyet, dik yükselmekte olan değişken maliyetlerle kıyaslandığında nispeten 
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küçüktür. 
Bir tur operatörünü ele alalım ve başabaş noktası kapasite kullanım noktası O2 ile ifade edilsin. 
Ancak talep O3, tatil paketlerinin satılış gerçekleştiği noktadır. Çok açık olarak O3, başabaş 
noktasının oldukça üzerinde yer alacaktır. Başabaş noktasını (BEP) olarak gösterelim. Böylece 
tur operatörü R ve C1 arasındaki DF farkı kadar önemli ölçüde kâr etmiş olacaktır. Bir tur 
operasyonunda düşük operasyon kaldıracı varsa R ve C2 arasında görülen DE farkından dolayı 
iyi sonuç alınamayacaktı. Diğer taraftan, tur operatörü, hedeflenen başabaş noktası satışlarını 
yakalamamış olsaydı istenilen seviyenin bir miktar altında kalınırdı. O1 ile ifade edilen noktada 
A ve C seviyeleri arası tamamen zarar durumunu göstermekte olup tur operatörünün başarısız 
olduğunu ifade etmektedir. Diğer taraftan A ve B noktaları arasında yer alan düşük operasyon 
kaldıracı ise yine zarar olup çok fazla etki yaratmaz. (Cooper C, Fletcher J, Fyall A, Gilbert 
D, Wanhill S: 2008 s. 395) 
 
2-3 PAKET TUR UYGULAMA SAFHASI  

     Paket turun uygulama safhasının başlangıç noktası tur planlaması, maliyet ve fiyatlandırma 
hesapları sonucu ortaya çıkmaktadır. Tur operatörünün ilgili tedarikçilerle yapacağı görüşmeler 
ve sonuçlandıracağı sözleşmeler ile uygulama safhası başlar. Aralarındaki ticari görüşmeler 
tarafların büyüklüğüne ve pazarlık güçlerine göre değişmektedir. Tedarikçilerle yapılacak 
pazarlıklarda tatmin edici bir fiyat-kalite oranı sağlanarak rekabetçi ürün elde etmek esas 
hedeftir. Tur operatörünün hedef pazardaki imajı tedarikçilerle yaptığı anlaşmalara bağlıdır. 
Tur operatörü kendi ülkesi içerisinde karşılayıcı veya yabancı bir ülkede gönderici olarak 
konaklama başta olmak üzere diğer organizasyonları kendi yapabileceği gibi genellikle 
destinasyonda faaliyet gösteren karşılayıcı (incoming) hizmeti sağlayan bir acentaya 
vermektedir. (Mengü C: (2018 s. 255) 

 
TEDARİKÇİLERLE SÖZLEŞME (KONTRAT) SAFHASI 
Paket turun hazırlanması safhasında en önemli konulardan biri tedarikçilerle yapılacak 
görüşmeler ve anlaşma sağlandıktan sonra sözleşmenin (kontrat) karşılıklı imzalanmasıdır. 
Havayolu ve konaklama sözleşmeleri paket turların omurgasını teşkil etmektedir.   
 
HAVAYOLLARI İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER 
Paket tur organize eden tur operatörleri öncelikle katılımcıları destinasyona nasıl götürecekleri 
konusundaki çalışmalarını tamamlamalıdırlar. Ulaşım havayolu, demiryolu, denizyolu veya 
karayolu şekliyle yapılabilir. Günümüzde en etkin olan ulaşım şekli havayoludur. Havayolu 
işletmeleri operasyon şekilleri açısından üçe ayrılır; Tarifeli Havayolları (Scheduled Airlines) 
Düşük Maliyetli Havayolları (Low-cost Airlines) Kiralık (Charter) Taşıyıcıları. Yukarıda yazılı 
üç tür operasyon türüne göre de tur maliyet hesapları değişmektedir. Buna göre durum 
değerlendirmesi yapılır. Tur operatörleri sezona ve tura katılım oranına göre üç havayolu 
operasyon şeklinden de faydalanabilirler. (Mengü C 2013 s. 89) 
Tur operatörü maksimum kâr sağlayabilmek için kiraladığı uçağın tüm koltuklarını satmak 
arzusundadır. Şimdi bir charter operasyonunun hesaplamasına örnek verelim. Bir yaz döneminde 
Frankfurt-Antalya arasında Alman turistlerin güneş-deniz, kumdan istifade etmeleri için sezon 
için 22 uçuşun planlandığını var sayalım. Her bir uçakta da 350 koltuk olsun. Tur operatörü ile 
havayolunun yapmış oldukları anlaşmaya göre her bir seferin bedeli 25.000 USD olsun. 
22 Sefer x 25.000 USD = 550.000 USD  
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25.000 USD (Sezon başında ve sonunda birer boş bacak)  
575.000 USD (Toplam uçuş maliyeti)  
575.000 USD: 22 Sefer = 26.136 USD (Her bir sefer için uçuş maliyeti)  
Burada tur operatörü uçakta mevcut 350 koltuğun hepsini doldurmak için çaba sarf edecektir. 
Fakat doluluğun ortalama % 90 olduğunu var sayarsak; 
350 koltuk x 90: 100 = 315 koltuk  
26.136 USD: 315 = 83 USD  
Tur operatörünün hesaplama yaparken yolcu başına baz alacağı koltuk maliyeti 83 USD’dır.  
Tabii tur operatörü paket hazırlarken sadece ulaşım değil aynı zamanda konaklama, transferler 
ve diğer maliyetlerini de hesaba katarak toplam maliyeti çıkaracak ve sonunda kâr edebilmek 
için üzerine “Mark up” ilave edecektir. Ayrıca son dakika (last minute) satışları için paket 
fiyatları daha da aşağı çekilebilir. Syratt G. (2012, s.8) 
 
OTELLER İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER 
Tur operatörlerinin dönemsel olarak otellerle yaptıkları sözleşmeler temel olarak üç türlüdür.  
1-Dolu-boş esasına göre tur operatörü belli sayıdaki odayı tahsis (blokaj) eder ve otel ödemeyi 
garanti altına alır. Fakat satılmayan odalardan sorumlu değildir. 
2- En çok uygulanan yol “Release date” li (No Show’suz iptal) kontenjan oda tahsisi (allotment) 
şeklindedir. Tur operatörü bu odaları dolduramazsa bir bedel ödemez ve otel odaları başka 
müşterilere satar. 
3- Ad Hoc Base (Amaca özel) olup sor-sat şeklindedir. Tur operatörü müşterinin talep ettiği 
oda sayısı kadar otelden oda talep eder. 
Bu üç türün dışında ön ödemeli, ciro, oda sayısı, komisyon, geceleme, kredili, geri ödemeli 
bazlı, in-house, serbest satış, tek yetkilik ve uçuş destekli sözleşmeler de vardır. Mengü C. 
(2018, s.181) 
 
SONUÇ  
Bu çalışmada görüldüğü üzere operasyon yönetimi, turizm endüstrisinin tüm sektörlerinde 
olduğu gibi özellikle tur operatörleri ve seyahat acentalarından oluşan seyahat işletmelerinin 
örgütsel hedeflerine ulaşılmalarında çok önemli rol oynamaktadır. Müşteri memnuniyeti ve 
optimum gelir sağlama seyahat işletmelerinin örgütsel hedeflerinin başında yer almaktadır. 
Operasyon yönetiminin uygulanmasında işletmelerde her bir çalışanın ve departmanın 
üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler doğru bir şekilde belirlenmeli ve uygulamaya 
konulmalıdır. Bu bağlamda, seyahat işletmelerinde her bir operasyon yönetiminin özünde 
hizmet çıktılarının nasıl biribiri ile bağlantılı olduğu ve genel iş başarısı yatmaktadır. Bu 
çalışmada turizm ve seyahat işletmelerinde operasyon yönetiminin çeşitli safhalarında saha 
çalışmalarından alınan örnekler  farklı bir önem teşkil etmiştir. Böylece, üzerinde bulunulması 
gereken ürün geliştirme, hizmet, kapasite, risk yönetimi ve öngörü yaklaşımı sonucunda paket 
tur modeli ele alınmıştır.   
Operasyon stratejileri ile seyahat işletmelerinin örgütsel ilişkilerindeki iş planlarının 
tasarlanmasında kısa, orta ve uzun vade hedefler mutlaka saptanmasının gerekli olduğu 
görülmüştür. Bu durumda işletmelerin hedeflerine göre misyon ve vizyonları ortaya çıkmasıyla 
gerekli olan yenilik (inovasyon)  farklılaştırma çalışmaları sürekli olarak önem kazanmaktadır. 
Müşteri taleplerinin işletmelerin sahip oldukları ve olması gereken kapasite ile eşleştirilmesi 
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veya minimum risk üstlenilmesi için talepteki zamansal dalgalanmaları takip ederek ortaya 
çıkabilecek etkilerinin en aza indirilmesinin gerekli olacağı kanısındayız. Seyahat 
işletmelerinde seviye ve talep yönetimi irdelendiğinde her işletmenin kapasite 
değerlendirmesinin risk oranlarına bağlı olduğu kaçınılmazdır. Bu bağlamda uluslararası turizm 
taleplerinin doğru tahmin edilmesi ile analizi gerekli olan öngörü yaklaşımlarının kullanılması 
yararlı olacaktır. 
Uygulanmakta olan nicel ve nitel öngörü çalışmalarının yanı sıra gelir ve verim yönetimi ile 
sağlıklı fiyatlandırma stratejileri ve karlılık adına kaynak kullanımı, çalışanların performansı 
ve pazar performansı ile çıktıların veya bileşenlerin tamamı müşteri deneyimine götüren 
dönüşümler olacaktır. Her bir operasyon sonucunda müşterilere aldıkları hizmetlerle ilgili 
olarak sunulan anketlerde yer alan maddelere verilen yanıtlar seyahat işletmelerinin başarı 
oranlarının ölçüsüdür. Ayrıca paket tur modelinin planlanması, fiyatlandırması ve 
uygulanmasında gereken kriterler üzerinde yapılan analizler sağlıklı sonuçlar verecektir. 
Seyahat işletmeleri tarafından uygulanan paket tur modelinin örgütsel uygulama yöntemi ise 
kapasite ve risk yönetmenliğinde yer alacak tercihlere göre gerçekleşebilir. 
 
Kaynakça 

Certo, S (2000) Modern Management: Diversity, Quality, Ethics and the Global 
Environment, 8th edn. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 

Cooper C, Fletcher J, Fyall A, Gilbert D, Wanhill S. (2008) Tourism and Practice. 4th 
Edition, FT Prentice Hall.  

Dwyer L, Forsyth P, Dwyer W. (2011) Tourism Economics and Policy. Channe view 
Publications Bristol, Buffalo, Toronto. 

Frectling, D. (2001) Forecasting Tourism Demand – Methods and Strategies. 
Butterworth-Heinemann, Oxford. 

Greasley, A (2006) Operations Management. Wiley, Chichester, UK 
Holloway J. C. (2009) The Business of Tourism. 8th Edition Pearson Edication Ltd. UK. 
Horner P. (2004) Travel Agency Practice. Pearson Education, UK.  
Kimes, S. (2000) A strategic approach to yield management. In: Ingold, A., McMahon-

BeattieU and Yeoman, I.(eds) Yield Management, 2nd edition. Cotinum, London.UK 
Kozak Nazmi. (2006) Turizm Pazarlaması. Detay Yayıncılık. Ankara. 
Kozak Metin, Ozan Bahar (2014) Turizm Ekonomisi. Detay Yayıncılık. Ankara. 
Lashley, C. and Lee-Ross, D. (2003) Organization Behaviour for Leisure Services. 

Butterworth-Heinemann, Oxford 
Leask, A. and Yeoman. I. (1999) Heritage Visitor Attractions, An Operations 

Management Perspective. Thomson Learning, London.UK 
Levitt, S. and Dubner, S (2006) Freakonomics: A Rogue Economist Explores the 

Hidden Sideof Everything. Penguin, London.McMahon-Beattie,  
U. and Yeoman. I. (2004) Sport and Leisure Operations Management.Thomson Learning, 
London. 

Mengü C. (2018) Seyahat İşletmelerinde Yönetim ve Operasyon Stratejileri - Modern 
Sentez. Detay Yayıncılık. Ankara. 

Mengü C. (2013) Turizm Endüstrisinde Havacılık, Gelişimi, Sistemler, Uygulamalar. 
Yalın Yayıncılık, İstanbul.  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

136 

 
Mengü C. (2020) Bildiri. Status of Accommodation Sector in Turkish Tourism Industry. 

International Journal of Arts. IJAHSSS Journal, Volume 5, issue 8, Aug.2020.  
Page J. & Connell J. (2009) Tourism A Modern Synthesis, South-Western, 

UK.Robinson Peter, (2009) Operations Management in the Travel Industry, CABI, UK.   
Russell, R.S. and Taylor, B.W. (2009) Operations, Management Along the Supply 

Chain. Wiley Asia, Singapore. Shackley, M. (2001) Managing Sacred Sites. Continuum, 
London 

Slack, N., Chambers, S. and Johnston, R. (2004) Operations Management, 4th edn. 
PearsonEducation Ltd, Harlow, UK. 

Swarbrooke, J. (2002) The Development and Management of Visitor Attractions, 2nd 
edn.Butterworth-Heinemann, Oxford. UK 

Syratt G.  (2012) Manual of Travel Agency Practice, Routledge, Third Edition, UK. 
Türkay, Oğuz. (2014) Destinasyon Yönetimi. Detay Yayıncılık. 1. Basım Ankara. 

Veal, A.J. (2002) Leisure and Tourism Policy and Planning, 2nd edn. CAB International, 
Wallingford, UK. 

Wright, J.N. (2001) The Management of Service Operations. Continuum, London. 
UNWTO, http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/clarifying.pdf, E.T. 04.05.2017.



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

137 

 
HADİS METİNLERİ BAĞLAMINDA İSTİFHÂM ÜSLUBUNUN MECÂZÎ 

KULLANIMLARI VE ETKİLİ İLETİŞİM AÇISINDAN ÖNEMİ 
 

THE USES OF ISTIFHÂM STYLE WITHIN THE CONTEXT OF HADITH TEXTS AND 
THEIR IMPORTANCE IN TERMS OF EFFECTIVE COMMUNICATION 

 
Şahin ŞİMŞEK  
Dr. Öğr. Üyesi 
Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 
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ÖZET 
İstifhâm (soru cümleleri) terim olarak, daha önce bilinmeyen bir şey hakkında, bunun için vaz 
edilen edatlardan birisiyle bilgi isteme anlamına gelmektedir. Gerçek kuruluş amacı bu 
olmasına rağmen belli sebeplerden dolayı asli anlamı dışında da kullanılabilmektedir. Bunu, 
“bilen birinin bildiği bir konu hakkında bilgi istemesi/soru sorması” şeklinde ifade etmek de 
mümkündür. Asli anlamı dışında kullanılan istifhâm üslubu ancak siyak-sibak çerçevesinde 
anlaşılabilir. Belâgat kitaplarında istifhâm üslubunun kendi anlamı dışında, başlıca şu 
anlamlarda kullanıldığı ifade edilmektedir: Nefy (olumsuzluk), inkâr (hoş karşılamama), takrîr, 
azarlama, yüceltme, küçümseme, gecikmiş sayma, hayret ve şaşkınlık, kınama, ‘itâb, isâre, 
ihbâr ve teşvik.  
Hz. Peygamber, dil ve edebiyat yönünden güzel konuşmaya ve etkili söz söylemeye oldukça 
önem veren Arap toplumunda yetişmiş ve üstün bir dil kabiliyetine sahip olmuştur. Kur’an’ın 
indiği Arap toplumunun, edebi yönden bu düzeyde olmasından dolayı Allah Hz. Peygamber’e 
onları ikna edecek ileri seviyede dil yeteneği vermiştir. Temelde fıtrî olan bu dil ve edebî 
kabiliyetini, içinde doğup büyüdüğü ve edebî yönden gelişmiş olan Arap toplumunda yetişerek 
almıştır. Yetiştiği toplumun edebî düzeyini ve kendisine etkisini Hz. Peygamber şu veciz 
sözüyle açıklamıştır: “Ben Arapların en fasihiyim, zira Kureyş kabilesine mensubum ve Sa’d 
b. Bekr oğulları içerisinde büyüdüm.” 
Hadis metinlerine bakıldığında, davet metodunda yumuşak, ince ve etkileyici bir üslup kullanan 
Hz. Peygamber’in istifham üslubunu hem gerçek hem de mecazî anlamda kullandığı 
anlaşılmaktadır. İstifham üslubunu mecazî anlamda birçok amaçla kullanan Hz. Peygamber’in, 
söz konusu üslupla muhataplarını pasif dinleyici rolünden çıkarıp, etkin katılımcı ve diyaloğun 
bir parçası haline getirmeyi amaçladığı görülmektedir. Zira yerinde sorulan bir soru, konunun 
daha iyi anlaşılmasına, muhatabın dikkatinin toplanmasına ve düşünmeye sevk edilerek ikna 
edilmesine imkân sağlamaktadır. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in,  istifhâm üslûbuyla, sözün 
daha iyi anlaşılıp akılda kalmasını sağlamak, muhatapların duygularını harekete geçirip 
dikkatlerini belli bir noktada toplamak, fikirleri, duyguları daha açık, daha etkili bir şekilde 
karşı tarafa aktarmak gibi hedefleri gözettiği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Hadis metinleri, İstifhâm Üslubu, Mecâzî Kullanım, Etkili iletişim  
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ABSTRACT 
Istifhâm (questioning), as a term, means asking for information about which nothing is known 
before with the help of one of the questioning phrases. Although the real construction aim is 
this, it can be used out of its original meaning due to several reasons. It is also possible to 
express this as “a person’s asking for information/questioning about an issue that s/he knows”. 
Istifhâm style, used outside its original meaning, can only be understood within antecedent-
subsequent expressions. Apart from its own meaning, istifhâm style is stated in the rhetoric 
books that it is used in these meanings: Nefy (negation), denial (not welcoming), declaration, 
exprobration, apotheosis, despisement, counting delayed, amazement and surprise, 
condemnation, scolding, refutation, denunciation and promotion. 
Prophet Muhammad was brought up in Arab community that gave a great importance to rhetoric 
and speaking effectively in terms of language and literature, and as a result, he achieved an 
excellent language skill. Since the Arab community, where Qur’an was revealed, was at highest 
level literarily, Allah gave an advanced level of language skill to the Prophet Muhammad so 
that he could persuade them. He basically gained this natural linguistic and literary ability by 
growing up in Arab community in which he was born and which had developed quite well 
literarily. Prophet explained the effect of literary level of community in which he grew up on 
him with his maxim: “I am the best speaker of Arabs because I am a member of Quraish tribe 
and I grew up in the family of sons Sa’d b. Bakr.”   
When hadith texts are examined, it is understood that Prophet Muhammad, who employed a 
soft, fine and effective style for invitation method, used istifhâm style both in real and 
metaphorical sense. It is observed that Prophet Muhammad, who used this style with many 
ways metaphorically, aimed to remove the interlocutors from the passive listener role and make 
them active participants of the conversation and an element of the dialogue. Because a question 
asked in appropriate time and place makes it possible to focus the addressee’s attention and 
have him/her think, by this way persuade him/her. Within this context, it is possible to say that 
Prophet Muhammad aimed for making his statements be understood and kept in mind better, 
and activating his addressees’ feelings focusing their attention to a specific point, and conveying 
his views and feelings clearly to the addressee. 
Keywords: Hadith Texts, Istifhâm Style, Metaphorical Use, Effective Communication   
 
GİRİŞ 
Bilmek, anlamak, kalp ile idrak etmek anlamındaki “ َفَِهم” kökünden türetilen istifhâm “اِْستِْفهام” 
kelimesi sözlükte, bir şeyi anlamayı talep etmek, izahat istemek, başkasından bir şeyi kendisine 
anlatmasını talep etmek gibi anlamlara gelmektedir.1 Terim olarak ise istifhâm, daha önce 
bilinmeyen bir şey hakkında, bunun için vaz edilen edatlardan birisiyle bilgi isteme” anlamına 
gelmektedir.2 Gerçek kuruluş amacı bu olmasına rağmen belli sebeplerden dolayı asli anlamı 
dışında da kullanılabilmektedir. Bunu, “bilen birinin bildiği bir konu hakkında bilgi 
istemesi/soru sorması şeklinde ifade etmek de mümkündür.3 Asli anlamı dışında kullanılan  

                                                           
1  Cemaleddin Muhammed b. Mukerrem b. Manzûr, Lisânu’l- Arab, Dâru’l-Maârif, Kahire, 1990, XI, 235. 
2  Ebû Yakûb Sirâcuddîn Yusuf b. Ebî Bekr b. Muhammed b. Alî el-Hârizmî es-Sekkâkî, Miftâhu’l-‘ulûm, thk. 

Nuaym Zerzûr, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut: 1987, s. 307; Ahmed Matlûb, Mu‘cemu’l-mustalahatili’l-
belâgiyye, ed-Dâru’l-Arabiyye li’l-Mesmû‘ât, Beyrut: 2006, I, 181. 

3  Matlûb, Mu‘cemu’l-Mustalahatili’l-belâgiyye, I, 183. 
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istifhâm üslubu ancak siyak-sibak çerçevesinde anlaşılabilir. Belâgat kitaplarında istifhâm 
üslubunun kendi anlamı dışında, başlıca şu anlamlarda kullanıldığı ifade edilmektedir: Nefy 
(olumsuzluk), inkâr (hoş karşılamama), takrîr, azarlama, yüceltme, küçümseme, gecikmiş 
sayma, hayret ve şaşkınlık, kınama, ‘itâb, isâre, ihbâr ve teşvik.4 
Hz. Peygamber, dil ve edebiyat yönünden güzel konuşmaya ve etkili söz söylemeye oldukça 
önem veren Arap toplumunda yetişmiş ve üstün bir dil kabiliyetine sahip olmuştur. Kur’an’ın 
indiği Arap toplumunun, edebi yönden bu düzeyde olmasından dolayı Allah Hz. Peygamber’e 
onları ikna edecek ileri seviyede dil yeteneği vermiştir. Temelde fıtrî olan bu dil ve edebî 
kabiliyetini, içinde doğup büyüdüğü ve edebî yönden gelişmiş olan Arap toplumunda yetişerek 
almıştır.5 Yetiştiği toplumun edebî düzeyini ve kendisine etkisini Hz. Peygamber şu veciz 
sözüyle açıklamıştır: 

  أَنا أَْفَصُح اْلعََرِب بَْيدَ أَنِّي من قَُرْيٍش َونََشأُْت في َبنِي َسْعِد ْبِن بَْكٍر. 
“Ben Arapların en fasihiyim, zira Kureyş kabilesine mensubum ve Sa’d b. Bekr oğulları 
içerisinde büyüdüm.”6 
Hz. Peygamber’in belagat ve fesahatini inceleyen Arap edebiyatçıları,  Hz. Peygamber’in 
söylediği sözlerde hem lafza hem de manaya önem verdiğini, süsleme ve sanat kaygısı 
taşımadan doğal ve akıcı bir şekilde konuştuğunu dile getirmişlerdir. O, kastettiği anlamı en 
güzel şekilde ve anlaşılır biçimde söylemiş; sözü, kısa tutulması gereken yerlerde kısa, uzun 
tutulması gereken yerlerde de uzun tutmuştur. Acele ile söz söylememiş, dinleyenlerin söylenen 
sözü iyi anlayabileceği ortamları oluşturmaya gayret etmiş, zaman zaman da sözlerini tekrar 
etmiştir.7 
Hz. Peygamber, tebliğ etmekle yükümlü olduğu İslâm dininin mesajlarını insanlara iletirken 
Arap dilinde var olan birçok edebî üslubu kullanmıştır. Hz. Peygamber’in kullandığı bu 
üslûplardan biri de canlı, ikna edici ve etkili bir diyalog için son derece önemli olan istifhâm 
üslubudur. Hadis kaynaklarına bakıldığında Hz. Peygamber’in tebliğ ve tebyin vazifesi gereği 
hitaplarında istifhâm üslubunu etkin bir şekilde kullandığı görülmektedir. O, kimi zaman 
herhangi bir konuda bilgi vermeden önce hazırlık amacıyla soru sorar; kimi zaman bir örnek 
olay anlatır ve o örnek olaydaki karakterlerle ilgili soru sorup dikkatlerin belli bir konuya 
odaklanmasını sağlardı. Bazen de kendisini dinleyenleri iyiliğe teşvik etmek veya kötülükten 
sakındırmak maksadıyla o anda yaşanan bir durumu/olayı örnek gösterir ve iletmek istediği 
mesajı daha etkili bir şekilde iletirdi. Aynı şekilde muhataplarına bir şeyler öğretmek amacıyla 
da bilen birisine sorular sorardı. 
Davette sağlam ve güvenilir bilginin yanı sıra davet şekli ve yöntemi de son derece önem arz 
etmektedir. Muhatapların ilgisini çekecek ve dikkatlerini canlı tutacak bir üslubun kullanılması, 
davetin etkisini artıracak hususlardandır. Hz. Peygamber’in davet metoduna bakıldığında 
üslupta yumuşaklık, incelik ve etkileyicilik gibi niteliklerin öne çıktığı görülmektedir. Bu 
                                                           
4  Matlûb, Mu‘cemu’l-mustalahatili’l-belâgiyye, I, 183-187; Cüneyt Maral, “Taberî Tefsirinde Belağî Üsluplar: 

İstifhâm, Nidâ, Takdîm,Tehir, İtnâb ve İcâz”, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/11 (2019), s. 3. 
5  Mustafa Sadık er-Râfi’î, Târîhu âdâbi’l-‘Arab, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut: 2000, II, 224; Abdullah 

Gümüşsoy, Buhârî’nin Sahîhinde İstifhâm Üslûbu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Basılmamış Yüksek lisans Tezi, Konya: 2017, s. 1-2. 

6  Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, el-Mu‘cemu’l-kebir, thk. Hamdi Abdülhamid es-Selefî, Mektebetu 
İbn Teymiye, Kahire: ts., VII, 36; Celâluddin Abdurrahman b. Ebî Bekr es-Suyûtî, el-Muzhir fî ‘ulûmi’l-luga 
ve envâihâ, Dâru’l-Fikr, Beyrut: 1998, s. 1 – 7 

7  Mustafa Sadık er-Râfi‘î, İ‘câzu’l-Kur’ân ve’l-belâgati’n-nebeviyye, Dâru’l-Kitâb el-Arabî, Beyrut: 1973, s. 
281-285; Ahmed Hasan ez-Zeyyât, Târîhu’l-edebi’l-Arabî, Dâru Nahdati Mısır, Kahire: ts., s. 180-181. 
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husus, söz konusu üslubun ana unsurlarından biri olması hasebiyle, istifham üslubunun etkili 
iletişim bağlamında ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda istifham 
üslubunun ele alındığı çalışmalara bakıldığında, genel olarak istifham edatları ve cümle 
yapılarının nahiv veya belagat merkezli ele alındığı görülmektedir.8 Bu çalışma da ise istifham 
üslubu iletişim bağlamında ele alınıp incelenmiştir. 
 
1. İSTİFHÂM ÜSLUBUNUN İLETİŞİM AÇISINDAN ÖNEMİ 
İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması 
anlamına gelmektedir.9 İletişimin en etkili yollarından biri olan dil, bir konuşma ve düşünme 
aracıdır; algılar, yorumlar ve bilgilerin üretilip başkalarına ulaştırılmasında temel etkendir.10 
Karşıdakiyle/muhatapla daha zengin bir dil iletişimi sağlamak amacıyla farklı yollara başvurup 
dilin imkânlarından yararlanmak önemlidir. Bu bağlamda istifhâm üslubu, iletişimin 
monotonluktan çıkıp diyalog şeklinde sürdürülmesi ve kaynak ile alıcı arasında bir etkileşimin 
meydana gelmesi anlamında dikkat çekici bir etkiye sahiptir. Zira böyle bir iletişim ortamında, 
muhatap pasif dinleyici rolünden çıkıp aktif katılımcı ve diyaloğun parçası haline gelebilmekte; 
konuşmayı tekdüzelikten çıkaran çeşitli soru cümleleri ile dikkati toplanmakta ve verilen mesajı 
daha iyi kavrayabilmektedir. Nitekim hadis metinlerinde de olduğu gibi genel anlamda 
bakıldığında, istifhâm üslubunda bazı soru cümlelerinin kesinlikle bir cevap beklediği, 
bazılarının ise vurgulama, pekiştirme, ispat etme, emir verme, isteme gibi işlevler taşıdığı 
görülmektedir. Başka bir ifadeyle, gerçek anlamda kullanılan soru cümlelerinin yanı sıra, cevap 
beklenmeyen, üzerine belirli amaçlar yüklenerek sorulan soru cümlelerinin olduğu da 
görülmektedir. 
 
2. ARAP DİLİNDE İSİTİFHÂM EDATLARI 
Arap dilinde, Türkçeye nazaran daha girift olan istifham için çok sayıda soru edatı 
kullanılmaktadır. Tamamı cümlenin başında yer alan11 bu edatlar harf ve isim olmak üzere iki 
kısma ayrılır.12 Bunlardan en çok kullanılan ve “mı-mi” anlamına gelen (هل) ve (أ) harf olarak 
kabul edilmektedir. İsim olan istifham edatları ise dokuz tanedir. “Kim” anlamına gelen ( َْمن) 
edatı ile akıllı varlıkların durumunun belirtilmesi istenir. (ما) ise “ne”  anlamına gelip, genel 
olarak akılsız varlıklar için kullanılmakla birlikte akıllı veya akılsız varlıkların cinsi, mahiyeti 
ve hakikatinin açıklaması için de kullanılan bir edattır. “Ne zaman” anlamına gelen (َمتى) edatı 
ile ister geçmiş zaman, ister gelecek zaman olsun zamanın belirtilmesi istenir. Sadece gelecek 
zamanın belirlenmesi için kullanılan (أَيّان) edatı ile genelde dehşet verici büyük şeyler sorulur. 

                                                           
8  Konuyu doğrudan veya dolaylı olarak ele alan belli başlı Arapça ve Türkçe çalışmalar şunlardır: Nâhiş ‘Îde, 

Uslubu’l-istifhâm fi’l-ahâdîsi’n-nebeviyye fi Riyâdi’s-sâlihîn: Dirâse nahviyye belâgiyye tedâvuliyye, Cezair: 
2012; Abdülaziz Fethullah Ali Abdülbari, el-Hadîsu’n-nebeviyyu’ş-şerif: Dirâse uslubiyye, Benhâ: ts.; Nâhiş 
‘Îde, “Uslubu’l-istifhâm fi’l-ahâdîsi’n-nebevî: Dirâse nahviyye”,  Mecelletu’l-Luga, 3/2 (2017); Abdullah 
Gümüşsoy, Buhârî’nin Sahîhinde İstifhâm Üslûbu, Konya: 2017. 

9  https://sozluk.gov.tr/?kelime=%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M (Erişim tarihi: 25.09.2019). 
10  Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara: 2009, s. 11; Ali Türkmen, İslâm 

İletişim Hukuku, Ensar Neşriyat, İstanbul: 2014, s. 34. 
11  es-Sekkâkî, Miftâhu’l-‘ulûm, s. 317. 
12  Matlûb, Mu‘cemu’l-mustalahatili’l-belâgiyye, I, 182. 
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 ”ise “nasıl, nereden ve ne zaman (أَنّى) kaç” ve“ (َكمْ ) ,”nerede“ (أَْينَ ) ,”nasıl“ (َكْيفَ ) ,”hangi“ (أَيُّ )
gibi anlamlarda kullanılır.13  
 
3. İSTİFHÂM ÜSLÛBUNUN MECÂZÎ KULLANIMLARI 
3.1. İnkâr (İstememek, Hoş Görmemek) 

، رضي الله عنه أنَّ رسوَل الله َصلّى اللهُ عليه وسلم َمّر َعلى ُصْبَرةِ طعاٍم، فَأَدَْخَل يَدَهُ فيها فَنالَْت أَصابِعُهُ بَلَالً  أبى هُريرةَ  عنْ 
يَراهُ النّاُس؟ َمْن َغّشنا أفال َجعَْلتَهَ فَْوَق الّطعاِم َكْي  :قال: أصاَبتْهُ السماُء يا رسوَل الله، قال  ما هذا يا صاحَب الطعام؟ :فقال

 فَلَْيَس ِمنّا.
Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre bir gün Allah Resûlü (a.s.) pazarda bir buğday sergisine 
uğradı. Elini buğday yığınının içine daldırınca parmakları ıslandı. Bunun üzerine satıcıya; “Bu 
ıslaklık ne?” diye sordu. Adam: “Ey Allah’ın Resûlü! Yağmur ıslattı.” dedi. Hz. Peygamber; 
“İnsanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya!” karşılığını 
verdi. Ardından da; “Bizi aldatan, bizden değildir.” buyurdu.14 
Bu hadiste geçen “Bu ıslaklık ne?” şeklindeki soru cümlesi gerçek anlamda olmayıp hoş 
görmeme, yadırgama anlamını ifade etmektedir. Zira burada Hz. Peygamber, bilgi almak 
amacıyla satıcıya bu soruyu yöneltmemektedir. Buradaki asıl amaç yapılan işin doğru olmadığı 
ve bir Müslümana yakışmadığıdır.  
 
3.2. Nefy (Olumsuzluk) 

اً، سَعْن أَبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحِدُكْم يَْغتَِسُل ِمْنه كَل يوٍم خم
رنه شيئاً قال: كذلك الصلوات هل يُْبقي من دََرنِِه شيئاً، وفي رواية عند مسلم هل يَْبقى من درنه َشْيٌء؟ قالوا: ال يبقي من د

 الخمس يَْمُحو الله بِِهنَّ الَخطايا.
Ebû Hüreyre, Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Ne dersiniz! Birinizin 
kapısı önünde bir akarsu bulunsa, günde beş defa onda yıkansa, onun kirinden pasından bir şey 
kalır mı?” Sahâbîler: “Hayır, onun kirinden hiçbir şey kalmaz.” dediler. Rasûlullah “Beş (vakit) 
namaz işte bunun gibidir. Onlarla Allah Teâlâ günahları siler.” buyurdu.15 
Bu hadiste geçen ve soru edatlarından “hel” ile sorulmuş olan “onun kirinden pasından bir şey 
kalır mı?” cümlesinin gerçek anlamı dışında olumsuzluk anlamı ifade etmektedir. Yâni “hiçbir 
şey kalır mı?” derken “hiçbir şey kalmaz” anlamı kastedilmektedir. Bu şekilde soru cümlesi ile 
ifade edilmesinde hem vurgu hem de konu üzerinde daha da yoğunlaşarak tefekkür etmeye 
yönlendirme söz konusudur. Burada nefy anlamının yanında bir takrîr üslûbundan da 
bahsedilebilir. 
 
3.3. Tevbîh (Kınama, Azarlama) 
Hz. Peygamber, Esed kabilesinden İbn Lutbiyye isminde bir adamı Suleym oğulları’nın 
sadakalarını toplamak için görevlendirdi. Bu adam vazifesini yapıp geldiğinde, Rasûlullah 
görevin îfâsıyla ilgili bilgi alırken İbn Lutbiyye şöyle dedi: “Yâ Rasûlallah şu sizin hediyeniz, 
bu da bana verilen hediyedir!” Hz. Peygamber cevaben:  

                                                           
13  es-Sekkâkî, Miftâhu’l-‘ulûm, s. 308-314; Hatîb el-Kazvînî, el-Îdâh fî ‘ulûmi’l-belâga, Dâru’l-Kutubi’l-

‘ilmiyye, Beyrut: 2003, s. 108-110; Matlûb, Mu‘cemu’l-mustalahatili’l-belâgiyye, I, 182-183. 
14  Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî, el- Musnedu’s-sahîhu‟l-muhtasar binakli’l-‘adl ‘ani’l-‘adl ilâ 

Rasûlillâh, thk. Muhammed Fuâd Abdulbâkî, Dâru- İhyâi’t-Turâsil-Arâbî, Beyrût: ts., Îmân, 164. 
15  Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, Dâru İbn Kesîr, Dımaşk/Beyrut: 2002, 

Mevâkît, 6. 
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َك حتى تَأِْتيََك هِدَيتَُك إِْن ُكْنَت صادقا؟فهالَّ جلسَت في بيِت أبِيَك  أّما بعدُ فإني أَْستْعِمُل : ثُمَّ َخَطَبنا فَحِمد اللهَ َوأَثْنى عليه ثُمَّ قال وأُِمّ

ه حتى تَ الرجَل ِمْنُكْم على العمِل ِمّما َوّالِنَي اللهُ, فيَأْتي فَيَقَول: هذا مالكم, وهذا َهديةٌ أُْهِديَْت لي! أَفَال َجلََس في  أْتِيَهُ بيِت أَبيِه وأُِمّ
 هديتُهُ! 

“Sen doğru söyleyen bir adam isen, babanın, ananın evinde otursaydın da sana hediye gelir 
miydi, (görseydin!)” buyurdu. Sonra Rasûlullah bir konuşma yaptı ve dedi ki; “Ben içinizden 
birini, Allah’ın bana havale buyurduğu bir işe görevlendiriyorum da o bana gelip hesap 
verirken, şu sizin malınız, şu da bana hediye verilmiştir! diyor (Bu ne hal).”16 
Bu hadiste geçen soru cümlesi muhataptan cevaplanması istenen bir soru cümlesi değildir. 
Burada hoş karşılanmayan bir davranış sebebiyle muhatabın kınandığı hatta azarlandığı bir 
durum söz konusudur. Gerçek anlamı dışında kullanılan ve “Bu adam babasının veya anasının 
evinde otursaydı, kendisine hediyesi gelir miydi?” veya bir önceki cümlede direk muhataba 
yöneltilen “babanın veya annenin evinde otursaydın sana bu hediye gelir miydi?” şeklindeki 
soru cümlelerinde aslında şöyle bir anlam vardır: “Böyle bir malı alman doğru değildir. Bu 
yaptığın yanlış bir iş, şayet sen böyle bir görevle görevlendirilmeyip evinde otursaydın şu anda 
bu “benim” dediğin mal senin olmayacaktı.” Bu anlam daha vurgulu, daha belîğ ve etkileyici 
bir tarzda istifhâm üslûbu ile dile getirilmektedir.17 
 
3.4. Takrîr (Pekiştirmek, İspat Etmek) 

َرسوَل اللَِّه، ما ِمنَّا أَحدٌ إالَّ مالُهُ أَحبُّ إلَْيِه، قاَل: فإنَّ مالَهُ ما قَدََّم، وماُل واِرثِِه ما أَيُُّكْم ماُل واِرثِِه أَحبُّ إلَْيِه ِمن ماِلِه؟ قالوا: يا 
رَ   .أخَّ

Hz. Peygamber Sahabelere, “Hanginiz mirasçısının malını kendi malından daha çok sever?” 
diye sordu. Sahâbeler: “Ey Allah’ın Resulü! Hepimiz kendi malımızı daha çok severiz.” dediler. 
Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “İnsanın kendi malı, âhirete gönderdiğidir; göndermedikleri ise 
mirasçıların malıdır.”18 
Bu hadiste geçen soru cümlesi ile mirasçılarının malını kendi malından daha çok seven ve kim 
olduğu bilinmeyen birinin ortaya çıkarılması kastedilmemektedir. Aynı şekilde muhataplar 
tarafından cevaplanarak soru soranın yeni bir bilgiye ulaşma amacının da olmadığı açıktır. 
Dolayısıyla herkesin bildiği ve üzerinde ittifak ettiği bir hususun hatırlatılması söz konusu 
olduğundan, buradaki istifhâm gerçek anlamının dışında kullanılmış ve Hz. Peygamber 
ashabına cevabı bilenen bir soruyu yöneltmiştir. Önemli bir hususu dikkat çekici ve vurgulu bir 
şekilde hatırlatmak isteyen Hz. Peygamber, kendi sorduğu soruya yine kendisi açıklık getirerek 
kişinin kendi malının ölümden önce hayır yoluna harcayıp önden gönderdiği malı, mirasçısının 
malının ise kişinin hayır yolunda harcamayıp geri bıraktığı malı olduğunu ashabına hatırlatıp 
bu durumu vurgulamıştır.  
 
3.5. Teşvik (Herhangi Bir Şeye/İşe Özendirmek) 
Hadis metinlerine bakıldığında, davet ve irşad metodunu önceleyen Hz. Peygamber’in, istifhâm 
üslubunu mecazî anlamda en çok teşvik amacıyla kullandığı görülmektedir. İstifhâm hemzesi 
 edatının fiilin/cümlenin önüne gelmesiyle (أال) nın bir araya gelmesiyle oluşan elâ’(ال)  ve (أ)
iyiliğe ve salih amele teşvik anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda birçok hadiste,  ْأَال أَدُلُُّكم (…  

                                                           
16  Buhârî, Eymân ve nüzûr, 3. 
17  Gümüşsoy, Buhârî’nin Sahîhinde İstifhâm Üslûbu, 57-58. 
18  Buhârî, Rikâk, 12. 
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size göstereyim mi?),  ْأَال أُْخبُِرُكم (… size haber vereyim mi?) ve  ْأَال أَُحِدّثُُكم (…size anlatayım mı?) 
gibi ifadeler yer almakta ve hemen peşinden yapılması teşvik edilen bir maruf veya 
yapılmaması gereken bir münker eyleme değinilmektedir. 

ُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَال: أََال تَُصفُّوَن َكَما تَُصفُّ اْلَمَالئَِكةُ َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ رضي الله عنه قَاَل : َخَرَج َعلَْينَا َرُسو
فُ  وَن الصُّ وَن فِ ِعْندَ َربَِّها ؟ فَقُْلنَا : يَا َرُسوَل اللَِّه َوَكْيَف تَُصفُّ اْلَمَالئَِكةُ ِعْندَ َربَِّها ؟ قَاَل: يُتِمُّ   .فِّ ي الصَّ وَف اْألَُوَل َويَتََراصُّ

Cabir b. Semure (r.a.) diyor ki, Rasûlullah (a.s.) yanımıza gelerek şöyle buyurdu: “Meleklerin 
Rableri huzurunda saf tuttukları gibi saf tutmak ister misiniz?” Bunun üzerine biz, Ya 
Rasûlallah Melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf bağlarlar dedik. Şöyle buyurdular: “Ön 
safları doldururlar ve safları sık tutarlar.”19 
Bu hadiste Hz. Peygamber ashabına, namazda nasıl saf tutmaları gerektiğini açıklamak için 
dikkat çekici bir giriş yapmış ve hem teşvik hem de dikkat anlamını içeren bir soru cümlesi ile 
başlamıştır. Burada, sahabenin melekler gibi saf tutmak isteyip istemedikleri sorulmadığından 
bu yönde bir cevap da beklenmemektedir. Dolayısıyla hadisteki soru cümlesi mecazî anlamda 
kullanılmış, Hz. Peygamber çok yumuşak bir üslupla ashabını ilk safı doldurmaya ve safları sık 
tutmaya teşvik etmiştir. 
 
3.6. İhbâr (Bildirmek, Haber Vermek) 
Henüz İslâm dini ile yeni tanışma sürecinde olan Rabîa kabilesinden Abdu’l-Kays heyeti Hz. 
Peygamber’in yanına geldiklerinde geliş gayelerinin İslâm dini hakkında bilgiler edinip geride 
kalanlarına haber vermek olduğunu söylemişlerdi. Hz. Peygamber onlara yapılması gereken ve 
kaçınılması gereken şeyler hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra yalnız bir olan 
Allah’a imanın önemini vurguladı ve şöyle bir soru yöneltti:  

  قَالُوا: اللهُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَاَل: َشهادَةُ أَْن الَ إِلهَ ِإالّ اللهُ... أَتَدُْروَن ما اإليمان بِالله َوْحدَهُ 
“Yalnız Allah’a îman etmek ne demektir, bilir misiniz? Onlar: “Allah ve Rasûlü en iyi bilendir.” 
dediler. Hz. Peygamber, Allah’tan başka bir ilah olmadığına…” buyurdu.20  
Bu hadiste geçen “Yalnız Allah’a iman etmek ne demektir, bilir misiniz?” soru cümlesi ile 
imanın mahiyetinin ne olduğu sorulmuştur. Ancak burada Hz. Peygamber’in, İslam dini ile 
daha yeni tanışmış olan bir toplumun dikkatini “iman”a çekmeye çalıştığı görülmektedir.  Zira 
İslam’la yeni tanışan bu insanların İslam’ın temel kavramlarının mahiyetini bilmeleri 
beklenemez. Dolayısıyla burada istifham üslûbu ile “iman” kavramı muhatapların 
anlayabileceği bir şekilde açıklanmıştır.  
 
3.7. İstib‘âd (Uzak görmek, İhtimal Vermemek) 

أَيَُّها النَّاُس إِنَّ اللَّهَ َطّيٌِب ال يَْقبَُل إِالَّ َطيِّبًا َوإِنَّ اللَّهَ «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يِّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَما تَْعَملُوَن َعِليٌم، وَ أََمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما أََمَر بِِه الْ  ُسُل ُكلُوا ِمن الطَّ : {يَا أَيَُّها قَالَ ُمْرَسِليَن َفقَاَل {يَا أَيَُّها الرُّ

ُجَل يُِطيُل السَّفََر أَْشعََث أَْغبََر يَُمدُّ يَدَْيِه الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ِللِّه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُدُو َن}. ثُمَّ ذََكَر الرَّ
 »، فَأَنَّى يُْستََجاُب ِلذَِلَك؟إِلَى السََّماِء يَا َرّبِ يَا َرّبِ، َوَمْطَعُمهُ َحَراٌم، َوَمْشَربُهُ َحَراٌم، َوَمْلبَُسهُ َحَراٌم، َوُغِذَي بِاْلَحَرامِ 

Ebû Hüreyre’den Hz. Peygamber’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Ey insanlar! Hiç şüphe 
yok ki Allah Tayyip’tir (kusursuz / tertemizdir), tayyibten / temiz olandan başkasını kabul 
etmez. Allah peygamberlere emrettiği şeyleri müminlere de emretmiş ve şöyle buyurmuştur: 
‘Ey peygamberler! Helâl ve hoş şeylerden yiyip için, makbul ve güzel işler işleyin! Zira ben 

                                                           
19  Müslim, Salât, 119. 
20  Buhârî, İlim, 25 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

144 

yaptığınız her şeyi bilmekteyim.’21 ‘Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve 
helâlinden yiyiniz! Eğer yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız, O’na şükrediniz.’22 Sonra şunları 
söyledi: Bir kimse (Hak yolunda) uzun sefere çıkar, saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir 
hâlde ellerini semâya uzatarak: Yâ Rabbî, yâ Rabbî! diye duâ eder. Hâlbuki yediği haram, içtiği  
haram, giydiği haram (hâsılı) kendisi haramla beslenmiş olursa, böyle bir kimsenin duası nasıl 
kabul edilir?”23  
Bu hadiste, haramla beslenen, yediği, içtiği ve giydiği haram olan kimselerin dualarının kabul 
edilmesinin uzak bir ihtimal olduğu vurgulanmak istenmiştir. Hatta hak yolunda dahi olsa, 
çeşitli sıkıntılara katlanan bir kimsenin, helal rızık ile beslenmediği takdirde Yüce Allah’ın 
dualarını kabul etmeyeceği ifade edilmektedir. Hz. Peygamber, “Böyle bir kimsenin duası nasıl 
kabul edilir?” buyurmakla muhataplardan bu konuda bilgi istememişlerdir. Dolayısıyla 
Buradaki istifhâm gerçek anlamında olmayıp, uzak görme ve ihtimal vermeme anlamında 
kullanılmıştır. 
 
3.8. Taaccüp (Şaşırmak, Hayret Etmek) 
Enes b. Mâlik (r.a.) şöyle der: Ebû Talha’nın hasta bir erkek çocuğu vardı. Ebû Talha 
evde değilken çocuk öldü. Eve döndüğü zaman, oğlumun durumu nedir? diye sordu. 
Çocuğun annesi Ümmü Süleym, o şimdi eskisinden daha rahat, dedi. Akşam yemeğini 
hazırlayıp getirdi. Ebû Talha yemeğini yedi sonra da hanımıyla yattı. Daha sonra hanımı 
ona, çocuğu defnediniz dedi. Ebû Talha sabahleyin Peygamber’e (a.s.) gitti ve olup biteni 
anlattı. Hz. Peygamber şöyle buyurdu:  

 قال نَعَْم قال الّلُهمَّ باِرْك لَُهما أََعَرَستُُم الليلةَ؟
“Bu gece ilişkide mi bulundunuz?” diye sordu. Ebû Talha: Evet, dedi. Hz. Peygamber: 
“Allahım! bu ikisine mübârek kıl.” diye, dua etti.24  
Bu hadiste geçen soru cümlesi de gerçek anlamında kullanılmamıştır. Zira Hz. Peygamber bu 
soruyu bilgi almak amacıyla sormamıştır. Ebû Talha’nın eşinin gösterdiği sabır ve metanet 
ile sergilediği tavır karşısında şaşkınlığını ifade edip ayrıca bunu onaylamış olacak ki 
kendilerine dua da etmiştir. 
 
3.9. İtâb (Yumuşak Bir Üslupla Kınamak) 

فسأل  وسلََّم .أنَّ امرأةً سوداَء كانت تَقُمُّ المسجدَ ( أو شابا ) ففقدها رسوُل اللِه صلَّى اللهُ عليه «عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
دُلُّوني على قبِرها فدَلُّوه  أمَره ) . فقال عنها ( أو عنه ) فقالوا : مات . قال أفال كنتُم آذَْنتُمونى . قال : فكأنهم َصغَّروا أمَرها ( أو

 . فصلَّى عليها.
Ebû Hüreyre şöyle der: Bir zencî kadın (veya adam) Mescid-i Şerîf’i süpürürdü. Allah Resûlü 
(a.s.) onu göremeyince ne olduğunu sordu. Ashâb: “Vefât etti.” dediler. Hz. Peygamber: 
“Bana (vefâtını) haber vermeli değil miydiniz?” Dedi ki: Sanki vefatını 
önemsediler. Rasûlullah, “(Haydin) kabrini bana gösterin!” buyurdu ve kabrinin başına 
varıp cenaze namazını kıldı.25  

                                                           
21  Muminun, 23/51. 
22  Bakara, 2/172. 
23  Müslim, Zekât, 19; Muhammed b. İsa et-Tirmizî, el-Câmiu’l-kebîr/Sunenu’t-Tirmîzî, thk. Beşşâr Avvâd Marûf, 

Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut: 1998, Tefsir, 3. 
24  Buhâri, Cenâiz 42, Akîka 1; Müslim, Edeb 23; Fezâilü’s-sahâbe 107. 
25  Buhârî, Salât, 72. 
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Bu örnekte geçen “Bana haber vermeli değil miydiniz?” soru cümlesi ile bilinmeyen bir şeyin 
hakikati hakkında bilgi edinme veya bir isme isnâd edilecek hükmün sabit olup olmadığını 
tespit etmek gibi bir amaç güdülmediği görülmektedir. Burada Hz. Peygamber kendisine, cami 
temizliği ile ilgilenen kadının ölüm haberini vermeyen ashabına sitem edip rahatsızlığını 
yumuşak bir dille ifade etmiştir. Dolayısıyla buradaki istifhâm üslubunda itâb (yumuşak bir 
üslupla kınama) anlamı vardır. 
 
3.10. Tashîhu’l-Mefâhim (Yanlış Anlaşılan Kavramları Düzeltmek) 

ِغيبَةُ؟ قَالُوا: اللّٰهُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم. قَاَل: َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَى اللّٰهُ َعْنهُ أَنَّ َرُسوَل اللِّٰه َصلّٰى اللّٰهُ َعلَْيِه َوَسلََّم قاَل: أَتَدُْروَن َما الْ 
قَِد اْغتَـْبتَهُ، َوإِْن لَْم يَُكْن ِفيِه َما تَقُوُل ِذْكُرَك أََخاَك ِبَما َيْكَرهُ. ِقيَل: أَفََرأَْيَت إِْن َكاَن في أَِخى َما أَقُوُل؟ قَاَل: إِْن َكاَن فِيِه َما تَقُوُل فَـ

 .فَقَدْ بََهتـَّهُ 
Ebû Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre: Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Gıybet nedir 
bilir misiniz?” “Allah ve Rasûlü daha iyi bilir.” dediler. Hz. Peygamber: “Gıybet, din kardeşini 
hoşlanmadığı bir şey ile anmandır.” buyurdu. “Söylenen ayıp eğer o kardeşimde varsa, ne 
dersiniz?” diye, soruldu. “Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin; yoksa o zaman ona iftira 
ettin demektir.” buyurdu.26  
Hz. Peygamber, gıybetin ne olduğunu elbette ki sahabeden daha iyi bilmektedir. Dolayısıyla 
“Gıybet nedir bilir misiniz?” şeklindeki ifadesiyle, sahabeye bu konuda bilgi almak amacıyla 
soru sormamıştır. Aksine sahabe tarafından yanlış anlaşılmış olan bir hususu/kavramı istifhâm 
üslubuyla tashih etmeyi arzulamıştır. Zira bu şekildeki bir düzeltmenin etkisi daha kalıcı 
olmaktadır. Dolayısıyla buradaki istifhâm mecazî anlamda olup, bir kavramı düzeltmeye 
yönelik kullanılmıştır.  
 
3.11. İsâre (Duyguları Harekete Geçirmek) 

ِبيا ِغي، إِذَا َوَجدَْت صَ أَةٌ ِمَن السَّْبيِ، تَْبتَ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، أَنَّهُ قَاَل: قَِدَم َعلَى َرُسوِل اللِه َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسْبيٍ فَإِذَا اْمرَ 
ي َم: أَتََرْوَن َهِذِه اْلَمْرأَةَ َطاِرَحةً َولَدََها فِ فِي السَّْبيِ، أََخذَتْهُ فَأَْلَصقَتْهُ بِبَْطنَِها َوأَْرَضَعتْهُ. فَقَاَل َلنَا َرُسوُل اللِه َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلَّ 

 .ِدَهابَِولَ  ُر َعلَى أَْن َال تَْطَرَحهُ، فَقَاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلََّم: لَلَّهُ أَْرَحُم بِِعبَاِدِه ِمْن َهِذهِ النَّاِر؟ قُْلنَا: َال َواللِه َوِهَي تَْقدِ 
Ömer İbnü’l-Hattâb (r.a.) şöyle dedi: (Bir keresinde) Rasûlullah’a (a.s.) (ayrı düştüğü) 
çocuğuna duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp 
emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirdiler. Allah Rasûlü 
çevresindekilere (o kadını işaretle): “Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir 
misiniz?”diye sordu. “Asla atmaz!” dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “İşte Allah Teâlâ 
kullarına, bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir.” buyurdu.27  
Bu hadiste de Hz. Peygamber yine mesajını etkili bir şekilde iletmek için o an yaşanan bir 
durumu/olayı örnek göstermiştir. Savaş esnasında çocuğundan ayrı düşmüş ve onun hasretinden 
gördüğü her çocuğa sarılan bir annenin durumu, şüphesiz ki orada bulunan tüm sahabeleri 
duygulandırmış ve belki de bir kısmı gözyaşlarına hâkim olamamışlardır. Bu duygulu ve 
etkileyici sahneyi gören Hz. Peygamber, Yüce Allah’ın engin merhametini anlatmak için 
ashabına, “Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz?” şeklinde cevabı belli 
olan bir soru sorar, sahabe de beklendiği gibi “hayır” cevabını verir. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber de Allah’ın kullarına azap vermek istemediğini, bilakis onları affetmek istediğini, 

                                                           
26  Müslim, Birr, 70. 
27  Buhârî, Edeb 18; Müslim, Tevbe 22.  
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“İşte Allah Teâlâ kullarına, bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir.” 
şeklindeki ifadesiyle açıklamıştır.  
 
SONUÇ 
Sonuç olarak, davet metodunda yumuşak, ince ve etkileyici bir üslup kullanan Hz. 
Peygamber’in istifham üslubunu hem gerçek hem de mecazî anlamda kullandığı 
anlaşılmaktadır. İstifham üslubunu mecazî anlamda birçok amaçla kullanan Hz. Peygamber’in, 
söz konusu üslupla muhataplarını pasif dinleyici rolünden çıkarıp, etkin katılımcı ve diyaloğun 
bir parçası haline getirmeyi amaçladığı görülmektedir. Zira yerinde sorulan bir soru, konunun 
daha iyi anlaşılmasına, muhatabın dikkatinin toplanmasına ve düşünmeye sevk edilerek ikna 
edilmesine imkân sağlamaktadır. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in,  istifhâm üslûbuyla, sözün 
daha iyi anlaşılıp akılda kalmasını sağlamak, muhatapların duygularını harekete geçirip 
dikkatlerini belli bir noktada toplamak, fikirleri, duyguları daha açık, daha tesirli bir şekilde 
karşı tarafa aktarmak gibi hedefleri gözettiği söylenebilir. 
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ÖZET 
Bir süredir “İslam dünyasında kötü olan ne varsa bizzat İslam’dan kaynaklandığı” gibi 
iddiaların Batı’nın önyargısı olduğunu belirten çeşitli kitaplar tercüme edilmektedir. Bunlardan 
biri de Thomas Bauer’in Müphemlik Kültürü ve İslam: Farklı bir İslam Tarihi Okuması isimli 
çalışmasıdır. Bu tebliğde, Bauer’in eserinde modernlik öncesi İslam kültürünü postmodern 
müphemlikle özdeş kılan savları tartışılacaktır. 
Eserin ana teması, modernizm musallat olmadan önce İslam dünyasında Kuran’ın çoklu 
okumalarının ve farklı yorumlarının hoşgörüyle karşılandığı ve İslam medeniyetinin çoğulcu, 
neredeyse “laissez-faire”ci bir yapıya sahip olduğudur. Mamafih, modern Batı, modernizm ve 
Aydınlanma ile büyük bir güce ulaşmasının akabinde Müslüman toplumların bu göz kamaştırıcı 
hasletlerini rasyonalizmi, evrensellik ve kesinlik takıntısı, müphemliğe ve farklılıklara 
tahammülsüzlüğü ile yok etmiştir. İslam medeniyeti modernleştikçe kutsal müphemlik 
hazinesini yitirmiştir. Kitabın kültürel müphemlik, tanrı çok anlamlı konuşur mu?, rahmet 
olarak görüş farklılığı, İslam’ın islamileştirilmesi, zevkin müphemliği gibi bölümleri de, 
İslam’ın hasletlerini müphemlik hoşgörüsü olarak adlandıran yazarın muradını faş etmektedir. 
Öyle ki yazar, Bauman’ın postmodern müphemlik hoşgörüsü ülküsünün Batı için hala hayal 
ama modernlik öncesi İslam dünyası için apaçık bir olgu olduğunu ileri sürer. 
Bununla birlikte ben onun İslam kültürünün sitayişle bahsettiği hususiyetlerinden çıkardığı 
neticelerin mübalağalı olduğunu ve Müslümanların kavramları, sınırları, haramları ve helalleri 
kesin olarak belirledikten sonra takındığı “ahirete irca etmek” denilebilecek bir tutum ile 
müphemliği karıştırdığını ileri süreceğim. Ayrıca bilindiği gibi Aydınlanma ve rasyonalite bir 
zamanlar insanlığın zihinsel evriminin zirvesi sayılmaktaydı. Müslümanların da bunları güya 
dinsel dogmatizm nedeniyle reddettikleri için “geri kaldıkları” harcıâlem bir görüş idi. Fakat 
Aydınlanma, rasyonalite ve modernlik Batı tarafından en büyük felaketlerin sebebi olarak 
gösterilmeye başlanınca ve Batı yüzünü postmodernizme çevirince, Müslümanlar bu sefer de 
yeterince postmodern olmayı beceremeyip, “radikal modern/modernlik yobazı” olmakla itham 
edilmeye başlandı. Ben buradaki fikri insicam noksanlığına dikkat çekeceğim. Buradan 
hareketle ilahiyat çevrelerindeki İslam reformistlerinin yarım asırlık İslam geleneği 
eleştirilerindeki ciddi çelişkilerine değinmek de isabetli olacaktır. Nihayet, İslam’da evrensel 
hakikat iddiasının olmadığı ve bu hakikati siyasal iktidarla yaymanın İslam’ın ruhuna ters 
olduğunu söylemenin, iktidar talebinde bulunan Müslümanları İslami açıdan meşru 
davranmadıklarına ikna etme çabası olduğunu savunacağım. Kısacası eserde tersinden bir 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

149 

(postmodern) İslami politik teoloji vasıtasıyla (modern) bir İslami politik teolojinin 
imkânsızlığının ispatının hedeflendiğini işaret edeceğim.   
Anahtar Kelimeler: İslam, müphemlik hoşgörüsü, kesinlik, modernizm, postmodernizm. 
 
ABSTRACT 
For a while, some books have been translated that defend that claims such as "whatever is bad 
in the Islamic world originates from Islam itself" is a slander of the West. One of them is 
Thomas Bauer's work titled The Culture of Ambiguity and Islam: An Alternative History of 
Islam. In this paper, I will discuss Bauer's arguments that make pre-modern Islamic culture 
identical to postmodern ambiguity. 
The main theme of the book is that before modernism dominated everything, multiple readings 
and different interpretations of the Qur'an were tolerated in the Islamic world and that Islamic 
civilization had a pluralistic, even almost "laissez-faire" approach to life. However, having 
reached a great power with the Cartesian ego cogitans, the modern west exterminated these 
dazzling traits of Muslim societies with its rationalism, obsession with universality and 
certainty, and its intolerance to ambiguity and differences. So, as Islamic civilization 
modernized, it lost its sacred treasure of ambiguity. The parts of the book, such as cultural 
ambiguity, does God speak ambiguously?, the difference of opinions as mercy, Islamization of 
Islam, the ambiguity of pleasure show the intention of the author, who calls the features of Islam 
as "tolerance to ambiguity". Even the author alleges that Bauman's ideal of tolerance of 
postmodern ambiguity is still a dream for the West, whereas an obvious fact for the pre-modern 
Islamic world. 
However, I will argue that the conclusions he deduces from the characteristics of the Islamic 
culture are exaggerated and that he confuses ambiguity with an attitude that can be called as "to 
leave (something) to the hereafter/mürcie". Besides, enlightenment and rationality, once seen 
as the pinnacle of humanity's mental evolution but rejected by so-called religious dogmatism, 
began to be cited as the cause of the greatest disasters by the West. As a result, the West turned 
its face to postmodernism. But since then, the Muslims have been accused of not being 
postmodern enough and of being "radical modern/bigots of modernity". Therefore, I think it is 
incumbent on me to point out this intellectual inconsistency. Based on this, I will also touch 
upon the serious contradictions of Islamic reformists in the faculties of divinity in their half-
century criticism of the Islamic tradition. Finally, I will defend that to say that there is no claim 
about universal truths in Islam and that spreading this truth with political power is contrary to 
the spirit of Islam is an effort to convince the Muslims who demand power that it is not 
legitimate for Islam. In short, I will point out that the work is aimed at proving the impossibility 
of a (modern) Islamic political theology through a reverse (postmodern) Islamic political 
theology. 
Keywords: Islam, tolerance of ambiguity, certainty, modernism, postmodernism.  
 

1. Giriş   
Bir süredir İslam kültürüne hakkaniyetli yaklaştıkları izlenimi veren ve “İslam dünyasında kötü 
olan ne varsa bizzat İslam’dan kaynaklandığı” anlayışının Batı uydurması bühtanlar olduğunu 
söyleyen kitaplar ardı ardına çevrilir oldu. Bunlardan biri de bu konudaki en tartışmalı 
eserlerden biri olan Thomas Bauer’in Müphemlik Kültürü ve İslam: Farklı Bir İslam Tarihi 
Okuması adlı çalışmasıdır. Kitabın ana fikri, İslam medeniyetinin müphemlik hoşgörüsü ile 
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dolu, tümüyle ibahacı ve neredeyse laissez faireci bir medeniyet iken, Batı’nın modern dünya 
görüşü ile eriştiği güçle 19. asırda sömürgeleştirdiği Müslüman toplumların bu marifetlerini, 
modernliğin evrensel kesinlikteki doğru ve yanlış saplantısından kaynaklanan müphemlik 
düşmanlığıyla yok ettiğidir.  
Ben de sunumumda, bir ilahiyatçı ve felsefeci olarak, Bauer’in iddialarını İslami ve felsefi 
düzlemde tartışacağım.   
 

2. Bauer’in Savları 
Müphemlik (hoşgörüsü) mefhumunu eserinin odağına koyan Bauer, kültürel müphemliği şöyle 
tanımlar: Bir kavrama, bir eylem biçimine veya bir nesneye uzunca süre aynı anda iki zıt veya 
birbirinden belirgin farklı iki rakip anlam atfedilebiliyorsa, eğer bir toplumsal grup hayat 
tarzlarını aynı anda zıt veya farklı söylemlerden devşirebiliyor veya eğer bir grup içerisinde bir 
olgunun farklı yorumları benimsenebiliyor ve bu yorumların hiç birisi tek başına geçerlilik 
iddiasında bulunamıyorsa orada bir kültürel müphemlik mevcuttur.1 Bauer, fikirlerini M. 
Born’un “tek bir hakikatin varlığına ve onun sahibi olduğuna inanmanın dünyadaki bütün 
kötülüklerin en derindeki kökü”2 olduğu iddiasıyla pekiştirir. 
Bauman’ın modernliğin, herkesi bağlayan standartların yokluğu olarak boşluk korkusunun 
ötekini, farklıyı ve müphemliği yok etme3 tepkisi olarak tezahür ettiği vb. düşüncelerine çok 
şey borçlu olduğu anlaşılan Bauer, birilerinin kendi doğrularını biricik norm olarak 
dayatmadığı, bağdaştırılması güç değerlerin yan yana durabildiği toplumların var olduğunu öne 
sürer. Bu toplumlarda aykırı normların ve değerlerin barış içinde barınması da mümkündür. 
Böylesi kültürler “hayatın belirsizlikleri ve çok anlamlılıkları karşısında daha rahattırlar, 
sorgulanamaz hakikatlere erişmek yerine, muhtemelin arayışı içinde olmaya razıdırlar. Keza bu 
toplumlarda edebiyatta ve sanatlarda bilinçli olarak çok anlamlılıklar üretmekten büyük zevk 
alınır.4 Müphemlik öylesine hayatidir ki, tarihin ve toplumların tasnifi için müphemlik 
hoşgörüsü tek kıstas yapılır. Kültürler ve çağlar insanların çok anlamlılığı, müphemliği nasıl 
algıladıklarına ve bununla nasıl baş ettiklerine göre değişir. Bazı yerlerde insanlar 
müphemlikleri yok etmeye ve mutlak hakikatler dünyası yaratmaya çalışırlar. Başkaları ise 
müphemliği sadece gemlemekle ve farklı yorumların bir arada yaşayabileceği kadar 
ehlileştirmekle iktifa ederler.5  
Nitekim Bauer, farklı bir İslam tarihi okuması vaat ettiği mezkur eserinde, pre-modern dünyada 
İslam’ın asırlarca çok anlamlılığı, çeşitliliği sineye çeken bir müphemlik hoşgörüsüne sahip 
olduğunu savunur. Öyle ki, o kesin çizgilerle belirlenmiş doğru ve yanlışların, iyi ve kötülerin 
yani siyah ve beyazın değil belirsizliklerin, karar verilemezliklerin bulunduğu bir İslam 
medeniyeti tablosu çizer. Müslümanlar o vakitler söylemlerin çoğulluğunu kabul etmekten 
yüksünmemişlerdir. Fıkıhta İmam Şafii’nin, kelamda İmam Eşari’nin rolüyle ve Gazali’nin 
tasavvufu İslam’ın ana gövdesine katmasıyla büyük bir uzlaşı sağlanmıştır. Hatta Suyûti gibi 
âlimler, “ihtilafta rahmet vardır” hadisine dayanarak çok anlamlılığa açık bir tefsir ilmi 
geliştirmişlerdir. Bu farklı anlamlara geçit veren bir ihtimaliyet teorisidir. Modern dünyanın 

                                                           
1 T. Bauer, Müphemlik Kültürü ve İslâm. Farklı Bir İslâm Tarihi Okuması, Çev: T. Bora, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2019,  s. 24. 
2 Bauer, s. 11. 
3 Z. Bauman, Modernlik ve Müphemlik, Çev: İ. Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003, s. 322-324. 
4 Bauer, s. 9. 
5 Bauer, s. 9. 
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müphemliği keşfetmesinden çok önceleri İslam’da müphemlik musibet değil değer sayılmıştır. 
Hukuk âlimlerine düşen ise müphemliğin aşırılığını terbiye ederek uygulanır bir sistem kurmak 
olmuştur.6 Bauer’e göre, Kuran metninin tarihi, bir müphemlik krizinden doğan müphemliği 
ehlileştirme sürecinin ideal örneğidir. O süreci şöyle anlatır: Evvela çeşitli sebeplerle 
müphemlik fazlası oluşur ve bu krize yol açar. Bu nedenle müphemlikten arındırma süreci 
başlar. Ancak bu arındırma sonuna kadar götürülmez çünkü müphemliğin hepten yok edilmesi 
bir kayıp sayılır. Böylece mutlak kesinlik değil elde bir miktar müphemlik kalır. Ancak 
müphemlik artık baş edilebilir hale gelmiştir. Böylece ehlileştirilen müphemlik artık kültürün 
ayrılmaz bileşeni olur.7 
Bauer’in en önemli ve neredeyse biricik dayanağı “postmodern bir şahsiyet”8 dediği İbn 
Cezeri’dir (ö. 1429).  Postmodern Gelenek başlığı altında Kuran, sürekli İbn Cezeri’nin fikirleri 
üzerinden, çoğul, kapanmamış,  anlamsal içeriği asla tüketilemeyen ve açık seçik hükümlere 
varmaya engel olan bir hiper metin olarak betimlenir. Daha da tuhaf ve anakronik olan ise 
yazarın ne Kartezyen felsefenin ne de çoğunlukla ona tepki olarak doğan postmodernizmin 
alametinin olmadığı bir çağa hamlettiği bu yorumu asla Kartezyen modernlikle bağdaştırılamaz 
ve inkâr edilemez biçimde postmodern (bir) durum olarak kutsamasıdır.9 Yine İbn Cezeri’nin 
Kuran’ın anlam bereketinin sonsuzluğu10 ve çok farklı okumalara imkân veren dipsiz bir derya 
olmasının daha evvel birçok peygamber gelmesine rağmen, İslam ümmetinin Hz. 
Muhammed’den başka peygambere ihtiyaç duymamasının nedeni olduğunu fikrine dikkat 
çeker. Modern İslam yorumcuları ancak tek bir yorum olabilir diye düşündükleri için bu 
yaklaşım onlar için kabul edilemezdir.11 Oysa ona göre, gelenek için paralel hakikatler sorun 
teşkil etmezdi.12 Fakat modernizm sonrasında Müslümanların karşısına tek hakikati olan bir 
düşman dikilince, onlar da yenilmemek için kendi mutlak hakikatini aramaya koyulmuştur.13 
İslam dünyası modernlik yılanı karşısında donakalmaktansa, artık o yılanın kendisi olmayı 
tercihe yönelmiş ve bu yüzden de kendi geçmişinin ürünü olan postmodern ufuktan çok 
uzaklaşmıştır. Şu an mücadele edenler orta çağ ile modernlik değil, modernliğin kesinlik 
saplantısı ile İslami geleneğin postmodern potansiyelidir.14 
Tam da bu dönüşümlerle çakışan günlerde, yazara göre, bir süre öncesine kadar Batı’nın 
gözünde iyi bir imgesi olan İslam dünyası aniden düşman ilan edilmiştir. Öyle ki Haçlı 
seferlerini kışkırtan vaazlardan beridir Batı’da ilk defa bu kadar kötü bir İslam imgesi baş 
göstermiştir. Bauer, bu koşullar muvacehesinde, İslam’ın hem Batı’nın İslam’ın ontolojisinde 
mevcut olduğunu düşündüğü arızayı, hem de Batı ile büyülenmiş reformist bazı 
Müslümanların, Batı karşısında güya geri kalınmasının faturasını akla, aydınlanmaya, bilime, 
felsefeye, özgürlüğe düşman İslam geleneğine kesme ısrarının yanlışlığını ispatlayarak 
“hakşinas” olduğunu göstermek ister gibidir. Böylelikle müteakip tezleri ve telkinleri için 
güvenilirlik avantajını kazanabilecektir. Bu uğurda izlediği strateji, İslam’ın teolojik özünde ve  

                                                           
6 Bauer, s. 42. 
7 Bauer, s. 54. 
8 Bauer, s. 65. 
9 Bauer, s. 106. 
10 Bauer, s. 118. 
11 Bauer, s. 112. 
12 Bauer, s. 120. 
13 Bauer, s. 326-327. 
14 Bauer, s. 108. 
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uzun asırlar boyunca cari olan uygulanmasında müphemlik hoşgörüsünün kısacası postmodern 
bir kültürün bütün gereklerinin zirve yaptığını anlatarak bilhassa Müslümanları ikna etmektir. 
Bu strateji yoğun bir modernite/aydınlanma/Kartezyen felsefe yergisi ile kotarılır. Açık-seçik 
olarak kavranamayan her şey hakkında hüküm vermekten kaçınılması gerektiğini salık veren 
Kartezyen kesinliğin biricik doğruluk ölçütüne dönüşmesi tenkit edilir. Toulmin’e atıfla, 
Descartes felsefesi ile Avrupa’nın en parlak teknolojik başarılarına fakat insanlık olarak ise en 
beter başarısızlıklarına yol açtığı belirtilir. Osmanlı çoğulculuğu tecrübe ediyorken, Avrupa’da 
Rönesans’ta filizlenen çoğulculuğun matematiksel kesinlik saplantısıyla maruf Descartes 
felsefesi ile yok edildiği savunulur.15 Oysa Batı çok anlamlılığı yok ederken İslam 
ehlileştirmiştir.16 Ona göre teşekkül devri sonrası İslam dünyası ihtimaller dünyası idi. Bunu 
mümkün kılan ise, kesinlik peşindeki ilahiyat/kelam ile felsefenin yerine fıkhın ve belagatin 
öne çıkmasıydı.17 Kısacası, Bauman’ın “postmodern müphemlik hoşgörüsü” ülküsü Batı için 
hayal ama modernlik öncesi İslam dünyası için apaçık bir olgudur.18 
Anlaşılacağı gibi, o müphemlik kaybının sebepleri hususunda Batı’nın ve kimi Müslümanların 
zihnindekilerin tam tersi düşünceler sunar. Bauer’e göre, çoğu batılı yorumcu müphemlik 
hoşgörüsüzlüğünün İslam’ın gerçek yüzü olduğuna inanmaya meyyal olsa da, bu aynadaki 
kendi yansımasıdır. Çünkü çok anlamlılığa düşmanlığın sebebi batılı modern aydınlanma 
idealleridir. Hatta akılcı, kesin doğrular mutaassıbı, müphemlik düşmanı Mutezile’den 
liberalizm çıkarmaya çalışan İslam reformistleri, rasyonalite tutkuları nedeniyle ümmetin ancak 
Mutezile’nin disiplin aygıtından kurtulması ile çoğulculuğa imkân bulduğunu kavramaktan 
acizdirler. Oysa İslam’ı sömürmeyi kafaya koyduğunda, Batı’nın sahip olmayı umduğu her şey 
İslam ümmetinde fazlasıyla bulunduğu için Batı sömürüyü temellendirebilmek adına, ileri-
geri/yükseliş çöküş mitini yaratmıştır.19 Bauer, birçok batılı ve onların etkisindeki Müslümanın, 
İslam kültürünün çözümünde başarısız kaldığını sandığı çelişkilerin aslında başarısızlık değil 
zaten çözülme çabası gösterilmemiş ve normal görülmüş farklılıklar olduğu kanaatindedir. O, 
var olan önyargıya rağmen, İslami kültürün diğer kültürlerden daha fazla dinsel olmadığını öne 
sürer. İslam çeşitlilik arz eder ve tek bir İslam yoktur.20 Mesela geleneksel İslam âlimleri 
Kuran’ın farklı tefsirlerini zenginlik sayarken şimdiki Müslümanlar nezdinde farklı Kuran 
okumaları katlanılamaz bir rezalettir. Ona göre bugün ahlaki katılık yaygınlaşırken klasik çağda 
âlimler müstehcen şiirler yazardı. Elbette bütün bunlar “İslam (özünde) postmodern”21 
olduğunu kanıtlamaktadır. Fakat maalesef modern İslamcılık Kartezyenizme saplanarak 
“itizal” etmiştir.22 19. asrın sonlarında müphemlik gözlerden kaybolmuş ve gerçekçilik 
başlamıştır. 20. asır ise İslam’ın İslamlaştırılması ile tanışmıştır.23 Demek oluyor ki, 
Müslümanlar bu göz kamaştırıcı hususiyetlerinden, akla, bilime ve aydınlanmaya düşmanlık 
yüzünden değil, zalimliği ve sömürgeciliği bizzat rasyonalizminden neşet eden Batı’nın 
acımasız tazyiki yani silah zoru ile uzaklaştırılmıştır. Bu bağlamda selefilik tartışması da farklı  

                                                           
15 Bauer, s. 378. 
16 Bauer, s. 361-362. 
17 Bauer, s. 369. 
18 Bauer, s. 359. 
19 Bauer, s. 282-283. 
20 Bauer, s. 10.   
21 Bauer, s. 108-109. 
22 Bauer, s. 371-372. 
23 Bauer, s. 49. 
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bir boyut kazanmaktadır. Ona göre İslam kültüründe selef harika bir çoğulculuk hoşgörüsü 
yaratmışken, Batı’nın selefi aydınlanma ve rasyonalite adına demir bir kafes kurmuş, kesinlik 
uğruna müphemliği boğmuştur. İslam kültürü de bundan nasibini almıştır. Dolayısıyla, bugün 
selefi diye adlandırılanlar aslında İslam’ın (ona göre muazzam postmodern) geçmişine değil, 
bilakis Batı’nın (kendi “modern postmodernitesi” öncesi) Kartezyen mazisine yani selefine 
dönenlerdir. 
Bauer’in dikkat çekici fikirlerinden biri de İslam ve demokrasi ilişkisi hakkındadır. Batı’nın 
müphemlik hoşgörüsünde en büyük kazanımı demokrasi olsa da, demokrasinin yolu katliamlar 
ve kurbanlar ile doludur. Ona göre, “farklı hakikatleri yan yana durmaya bırakma 
kabiliyetsizliğini, demokrasinin temsil ettiği gibi bir hakikati askıya alma yöntemiyle 
dengeleyene kadar yarım bin yıl geçti ve insanlığın en korkunç savaşlarının yapılması 
gerekti.”24 Daha da ilginç iddia, demokrasinin Batı’da başarılı olmasının nedeninin, hakikat 
takıntısı yüzünden uzun süre insanları barış içinde bir arada yaşatacak müphemlik 
hoşgörüsünden mahrum olmasıdır. Oysa İslam dünyasında böyle bir hoşgörüsüzlük olmadığı 
için, bu mahrumiyetten doğan gerginlikleri yatıştıracak siyasal kuramlar geliştirme baskısı 
olmamıştır. Ancak Bauer’e göre bugün durum farklıdır ve Müslümanların bu baskıya 
direnmemesi herkesin çıkarınadır.25 Zira Batı’daki katı kesinlik saplantısı, ilkin Nietzsche başta 
olmak üzere bir dizi düşünür dünyanın tek anlamlılığına olan imanı, kesinlikli dile olan güveni 
sarsana kadar sürse de, sonrasında çoğulcu bir dünya kaçınılmaz bir görüş olmuş ve müphemlik 
hoşgörüsü gelişmiştir.26 Bu bağlamda İslam dünyasında olmayan şey, Aydınlanmanın 
kazanımları değil, Toulmin’in 1965-1975 tarihleri arasında vuku bulduğunu belirttiği Batı’nın 
Rö-Rönesans’ını (yeniden uyanışın yenilenmesini) yaşamadığı için “ideolojilerin hakikat 
iddiasına ve dünyayı her şeyi kapsayan tek bir teoriyle açıklamanın mümkün olduğu kabulüne 
kuşku ile yaklaşma” isteğidir.27 
Görüldüğü üzere Bauer, bizi muhtaç olduğumuz postmodernizmin İslam’ın çok anlamlılık ve 
müphemlik hoşgörüsüne dair naslarında mevcut olduğuna ikna etmeye çalışmaktadır. Fakat ben 
bu çabanın, gerek postmodernizmin bütün tazammunları ve onun kendi muhakemesi ve gerekse 
İslam zaviyesinden ciddi tutarsızlıklar taşıdığını ileri süreceğim. Dahası açık-seçik ve kesin 
olan bu çelişkilerin, yazarın “iyi” niyetini hoş göremeyeceğim/gemleyemeyeceğim kadar 
“müphem” kıldığını da belirteceğim. 
 

3. Değerlendirmeler ve Eleştiriler 
Bauer, Allah’ın çok anlamlı konuştuğunu söylediğini ileri sürdüğü İbn Cezeri’den hareketle,  
geleceğe açık olmak isteyen bir zihniyetin çok anlamlı, müphem konuşması28 gerektiğini 
vurgular. Bu, Kuran’ın da teşvik ettiğini savunduğu, bir nevi yargıyı askıya alma tutumu yani 
epokhe önerisidir. Fakat burada ciddi bir açmazla, Kuran’ın her çağda “olan” her ne varsa 
onaylayan salt bir notere indirgenmesiyle yüzleşmekteyiz. Peki, Allah Kuran’ı ve Resulünü 
müphemlik hoş görüsü eksik olan dünyaya yollayarak, her çağın türedi sapkınlıklarını, yeni 
paganizmlerini sonsuza kadar geniş gönüllülükle görmezden gelecek bir çoğulculuk yaratsın 

                                                           
24 Bauer, s. 386. 
25 Bauer, s. 386. 
26 Bauer, s. 30. 
27 Bauer, s. 382-384. Bu iddianın asıl sahibi Toulmin’dir. Bkz. S. Toulmin, Kozmopolis, Modernite’nin Gizli 
Gündemi, Çev: H. Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2002, s. 91-103. 
28 Bauer, s. 113. 
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diye mi yollamış olmaktadır? Allah, örneğin, Hıristiyanlar ve Yahudiler (“devrim” denilecek 
ölçüde serbestleştirilmesinin Rö-Rönesans’ın mühim parçası olduğunu kabul ettiği) cinselliği 
çok baskıladığı için, İslam ile onlarda eksik olan müphemlik hoş görüsünü sağlayarak,  helak 
ettiğini açıkladığı Lut kavminin fiilini pratikte bir biçimde bu hoşgörünün içine dahil etmiş ve 
böylece “nurunu mu tamamlamıştır”? Bu durumda Allah, İslam’la neyi murat etmiş olabilir? 
Müphemlik hoşgörüsünün egemen olmasını istediyse, İslam sadece kendisi müphem 
olabilmiştir. Ancak Batı, İslam’ı ve bütün dünyayı da önüne katıp modern yapmış ve dünyayı 
sömürmesini sağlayan modernlik ile yani (yazarın mantığına göre) Tanrı’nın tasvip etmediği 
bir paradigma ile cihanşümul bir hakimiyet kurduktan sonra postmodern olmuştur. Fakat bunun 
için önce Tanrı’nın ölmesi ve Tanrı’nın ölümünü muştulayan filozofun hakikati parçalayıp 
perspektife kapı aralaması gerekmiştir. Binaenaleyh karşımıza çıkan manzarayı şu formülle 
kelimelere aktarabiliriz:  Batı’da Tanrı yoksa her şey mubah/müphem; Müslümanlarda ise Tanrı 
varsa her şey mubah/müphemdir! Doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü, hak ve batılı eşitleyen bu 
muhakeme, Kuran’ın Furkan olma zeminini de yok eder veya en iyi ihtimalle Kuran ancak 
postmodernlik (hak) ile modernliği (batıl) birbirinden tefrik etmesi ile Furkan olabilir. 
Bununla birlikte, bu durum son hak din olarak İslam’ı, Nietzsche’nin tetiklemesiyle kendi 
mecrasında bir müphemliğe zaten ulaşacak başka bir medeniyet karşısında gereksiz hale 
getirmiş olmaktadır. Müphemlik coşkusu içinde sermest olan yazar kendi işini ise asla ihtimale 
bırakmamak için, ister Allah’a inanın (yani Müslümanlar) ister Tanrı’yı öldürün (Batı), ne/kim 
olursanız olun “müphemliğe gelin” demektedir. Ama “Tanrı’yı öldüren bir medeniyetin ulaştığı 
yere ulaşmaktan başka ereği ve başarı ölçüsü olmayacaksa, Müslümanın inandığı Allah’ın ve 
dinin anlamı nedir?” sorusu ortada durmaktadır. Hak dinin müntesibi olmak iddiasındaki 
Müslümanların menzili postmodernizm olmalı, (Hıristiyan) Batı’nın 21. asırda ulaştığı menzil 
postmodernizm olmalı ve sekülerler zaten postmodernizmi kucaklamalı ise, bu “Allah, İslam 
ve peygamberlerin insanlık için hiçbir fark yaratmadığını”, Nietzsche, Derrida, Focuault, 
Toulmin, Bauman vb. gibilerle de insanlığın olması gerekene yani postmodernizme vasıl 
olabileceğini söylemenin kurnazca bir yoludur. Zaten müphemlik övgüsü ile gizlenen şey, 
insanlar her ne yaparsa yapsın, asla yargılamayan hatta olan biteni bile fark etmeyen Spinozacı 
silik/soluk bir Tanrı ile “ruhsuz dünyanın (zamanın) ruhu” olacak ve maneviyat ihtiyacını 
giderecek küresel bir (dini değil, dinden sonraki, Tanrısız, omurgasız, şeriatsız) dinselliğin 
arzulandığıdır. Eagleton’un ifadesiyle bu ancak, yapmacık bir maneviyat aşkınlığı ve “insanın 
tümüyle materyalist bir toplumdan bekleyebileceği şekilde gevşetilmiş, tenzil edilmiş bir 
dinselliktir…(bu sayede) hiçbir şeye inanmayan bir pişkin, herhangi bir şeye inanmaya hazır 
bir fantezici olur çıkar.”29 Onun bu garabet hakkındaki yargısı enfestir: “Bu bayatlamış öte 
dünyacılık, gerçekten de bir ateizm formu, Tanrı külfeti olmadan kendini ahlaken yükselmiş 
hissetme yoludur.”30 
Bauer’in en sorunlu iddialarından birisi de şudur: İslam tarihçileri dini olanı yanlışlıkla dünyevi 
olandan üstün zannetmekte ve dini olanı apriori olarak norm, ladini olanı ise sapma 
sanmaktadırlar.31 Oysa bizzat kendisi, müphemlik hoşgörüsünün Allah’tan ve peygamber 
efendimizden gelen bir buyruk, başka bir deyişle mutlak ve kesin bir dinsel nas olduğunu iddia 
etmektedir. Gelgelelim kendisi, “postmodern bir şahsiyet” dediği İbn Cezeri’nin görüşlerini 

                                                           
29  Terry Eagleton, Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev: S. Dingiloğlu, Yordam Kitap, İstanbul, 2014, s. 244 
30 Eagleton, s. 244. 
31 Bauer, s. 195. 
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İslam’ın yegâne doğru yorumu sayarak, bütün İslam toplumlarını/tarihini İslamileştirmiş yani 
dinselleştirmiştir. Öte yandan o, başkalarına İslam’ın tek olmadığını ve hayatı her anıyla 
dinselleştirmediğini anlatmaya devam eder. Peki, İslam’ı (ona göre modern bir tutumla) hayatın 
her alanını kapsayan bütüncül bir dünya görüşü olan bir din saymakla, Allah’ı, peygamberi 
şahit tutarak İslam’ı postmodern müphemlik sevdalısı, çoğulculuk meftunu göstermek arasında 
hayatın bütün alanlarının İslamileştirilmesi ve hiçbir dindışı bölge bırakılmaması arasında ne 
fark vardır? Yazar, İslam’ın sadece meşru biricik İslam yorumu saydığı postmodernliğe 
yaraştığını savunmasına karşın, farklı yorumların ve din dışı alanların muhal olduğunu savunan 
yorumu İslam’a aykırı diye yaftalamaktadır. Oysa eğer dünyevi alan gerekli ise, Müslümanların 
İslam ile modernlik arasında ilişki kurma gayretiyle, işte tam da dinsel bir düşünce olduğu 
anlaşılan postmodern dünya görüşünü bütün zamanlar ve mekânlar için dayatan Allah, Kuran, 
Peygamber ve ulemanın evrensel hakikatlerinden ladini bir boşluk bulup modernliğe 
sığındıklarını öne sürebiliriz. Madem modern dünya görüşü İslami değil yani dolayısıyla dini 
değil, din dışıdır; Müslümanların bazen İslami bir paradigma olan postmodernizmden 
kaçabilecekleri dünyevi alanlar aramaları makul değil midir? Anlaşılacağı gibi, Bauer, 
modernizmin İslam’a uymadığını ve aslında Allah’ın da postmodern olmamızı istediğini ileri 
sürerek, Müslümanların zamanı ve mekânı tamamen dini olanla yani kendi tercihi 
postmodernizmle bezediği sürece bütün hayatın dinsel olmasında sorun görmez. Buna göre, 
modernizmin “zalim bir dünya yarattığı için mi, postmodernliği emreden İslam’a ters olduğu 
için mi yoksa İslam’a uymayan herhangi bir paradigma zorunlu olarak kötü olacağı için mi 
kötü?” olduğu konusu hayli “müphemdir!” 
Mühim bir sorun da yazarın argümanlarının bağlamsız, yüzeysel ve zorlama olmasıdır. Mesela 
Nietzsche’nin İslam’ın “erkek dini olduğu” görüşüne binaen, onun İslam’ı modernist 
Müslümanlardan daha iyi anladığını ileri sürmek suretiyle İslam’ın “söylemselliğini”  
delillendirme teşebbüsü “ne olsa gider” kıvamındadır.32 O, evrensel hakikat fikrini yıkıp 
perspektivizme yol açtığını söylediği Nietzsche’nin bu fikirlerini, mustazaflara merhameti, 
acımayı, yardımlaşmayı öneren bir kültürü “sürü ahlakı” olarak suçlayıp, sınırsız bir güç 
istencini hayatın tek gayesi kılmak için söylediğinin bilinmediğini zannediyor olsa gerektir. 
Nietzsche, “değerler levhasını tersine çevirirken” tam da eşitlikçi, merhamet ve tesanüd isteyen 
yani “sürü insanını” önemseyen, Tanrı ve onun adına konuşma iddiasında olan bir avuç din 
adamı dışında hiyerarşi kabul etmeyen bir dinsel dünya görüşüne büyük bir öfkeyle/hınçla 
“sürü/köle ahlakı” diyordu. Dahası onun gayesi de, farklı yetilerle mücehhez (üstün) insanların 
tepede olduğu farklı bir mutlak hiyerarşik düzen idi, müphemlik hoşgörüsü değil. Yazıları onun 
gibi düşünmeyenlerin, kendisi kadar zeki olmayanların yok olması gerektiğine dair fikirlerle 
doludur. Nietzsche için demokrasi, Tanrı karşısında herkesin eşitliği fikrinin seküler muadilidir, 
sürünün doluştuğu başka bir ağıldır. O, kadınların erkeklerle eşitliği fikrinden de nefret eder. 
Buna göre, kılavuzumuz Nietzsche ise, Müslümanların “güç istenci” niçin sorundur? 
Dolayısıyla, İslam bir yana, Nietzsche bile bugünkü postmodernizm nazarında müphemlik 
düşmanı görünürdü ve linç edilme korkusuyla İslam’ın “erkek dini” olduğunu dillendirmeye 
cüret bile edemezdi.  
Bana göre, Bauer’in modernlik ve postmodernliğe geçmiş Batı tarihlemesi de bizzat 
müphemdir. Birkaç on yıldır tedavülde olan postmodern/postyapısalcı yahut en nötr tabirle anti-
modernist söylem, Batı’nın en postmodern ülkesi ABD’nin önderliğinde dünyayı evrensel kesin  

                                                           
32 Bauer, s. 195. 
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hakikatlerle, mesela Schmittçi bir dost-düşman ayrımı temelinde tasnif edip, biz ve ötekiler 
şablonu içinde dünyanın büyük bir kısmını ötekileştirip, işgal edip sömürmesine mani 
olmamıştır. Eğer devasa postmodern külliyat ve söylem, eylem düzleminde modern selefinden 
en ufak bir fark yaratmıyor ve hatta sömürüyü daha sofistike yollarla meşrulaştırıyorsa yani 
postmodernizm “itikatta müphemlik sevdalısı, amelde ‘selefi’ (modern)” ise, İslam dünyasına 
postmodern müphemlik hoşgörüsünün nimetlerinden söz edip, modern (selefi) olmayın 
çağrısının ne anlamı vardır? Yani müphemliğin zamanın ruhu olduğu dünya gönüllü, felsefi 
uzlaşısı ile değil, acılı savaşlarda tarafların yenişememeleri neticesinde mümkün ise, 
matematiksel kesinliklerin ve evrensel hakikatlerin hâkim olduğu dünyadan farkı nedir? Her 
ikisi de dinsel, ekonomik, kültürel gerekçelerle yapılan haşin mücadelelerin neticesinde egemen 
olan “muhtemel” olgularsa, Müslümanlar niçin koşullara göre bazen müphem kalmayı bazen 
de rasyonel kesinlik peşinde koşmayı yeğlemesin? Bauer’in propagandasını yaptığı 
postmodernizmde tarih hep dalgalı, hırçın okyanuslar gibidir ve asla “herhangi bir meta 
anlatının gölü” olamaz. Fakat tam da bu nedenle, dalgaların üzerinde kalmak için bazen 
postmodern bazen de modern olmak tarihin diyalektiğine daha uygun değil midir? Müphemlik 
neden, bazen çoğulculuk ve kesinsizlik ama bazen de kesinlik ve hakikat arzusu olarak da 
anlaşılamaz? Madem dünya akışkan ve sürekli değişiyor ve “insanlar alışan varlıklardır”, bu 
durumda belki asırlarca evrensel hakikatlerin geçerli ve gerekli olduğu dünyalar da makul 
olabilecektir. 
Bauer’in, Kuran’ın farklı okumalarını geleceğe açık bir ümmet olmanın şartı olarak sunması 
da, bizzat kendisinin şartları umursamadığı olgusuyla salt bir retoriğe dönüşür. Şöyle ki; matbaa 
ve kitlesel zorunlu eğitim öncesi, bırakın Latince ve Arapçayı, kendi yerel dillerinde bile 
okuyup anlayamayanlar çoğunluğu oluşturmaktaydı. O dönemde kutsal metinleri, iyi eğitimli, 
zeki ve bir o kadar da dindar birkaç seçkin âlim yorumlardı. Çoğunlukla kuşaklar boyu ilimle 
iştigal eden ailelerin ahfadı olarak, daha çocuk yaştan itibaren uzun süre İslami ilimlerle hemhal 
olan bu gibi mümtaz şahsiyetlerin yorumları belirli sınırlar, usuller, kırmızı çizgiler içerisinde 
yani istikamet üzere kalırdı. Dolayısıyla onların dinin kaynaklarına dair yorumları ne kadar 
çoklu olursa olsun, neticede Bauer’in pek sevdiği “ümmetimin ihtilafı rahmettir” hadisinin 
işaret ettiği rahmet dışında bir ontolojik kopuşa, kakafoniye izin vermemiştir. Ehlisünnet 
üzerindeki büyük uzlaşı tam da bunu imler. Ümmet ancak itikadi ve ameli bu karabet/harmoni 
sayesinde asırlar boyu sosyolojik olarak hiçbir zaman tamamen kopmamıştır. Modernliğin 
İslam dünyasına verdiği zarar, yazarın sandığı gibi müphemlik hazinesini talan etmesi değil, 
her şeye rağmen tek bir ana akımda ittifak eden gönüllerin suni sınırlarla ve yapay 
kavmiyetçilikle birbirinden koparılmasıdır. Postmodernlik ise müphemlik hoşgörüsü gibi şaşalı 
kavramlarla modernliğin fiziki olarak böldüğü ümmeti itikadi olarak da parçalama potansiyelini 
haizdir. Kültürleri müphemlik hoşgörüsüne göre tasnif edenlerin makuliyet/meşruiyet hattını 
bu şekilde belirlemesi ve buna istinaden son zamanlarda İslam’ın ana gövdesinin büyük bir 
bölümünü aşırılıkçılar kategorisine sokmaya çalışması da bunun alametidir. Müphemlik 
kıstasını geçemeyenler ehlisünnet dairesinden çıkarılır ve ehlisünnetin kapsamı oldukça 
daraltılır. Böylece Müslümanlar arasına bu defa da itikadi-ameli sınırlar çizilir. Başka şekilde 
açıklamak gerekirse; yazının yaygın olmaması ve okuryazarlığın da kendi dili için bile nadir 
görülmesi nedeniyle, ancak seçkin ulema sınıfının uhdesinde olan Kuran ve hadisten hüküm 
çıkarma etkinliğiyle kanonik bir yapı oluşturulduğu günlerde, farklı okumalar ana umdelerde 
ortaklıktan taviz vermeyen mutedil bir çeşitliliğe, eğer bu müphemlikse, müphemliğe imkân 
vermiş olabilir. Fakat matbaa sonucu kutsal kitapların hızla yerel dillere çevrilmesi ve Lutherci  
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itirazla yeni bir süreç kıvılcım almıştır. Şimdilerde ise farklı yorumlar arasında karar verecek 
bir meta kıstası kabul etmeyen postmodernizmin her düşünceyi eşit derecede doğru saymaya, 
her bakış açısını mubah addetmeye götüren sofizmi, güya (Tanrı bile olsa) yazar öldüğü için 
metnin anlaşılmasını kendi benliğini bile sabitlemekten aciz okuyucunun insafına 
bırakmaktadır. Herkese hiçbir usul, yol yordam hatta Arapça bile bilmeden, Kuran’ı her nasıl 
anlıyorsa doğru anlamın (şimdilik hevası/hevesi geçene kadar) o olduğunu iddia etme hakkı 
bahşedilmişken, maalesef evcimen, usturuplu bir müphemliğe dair küçücük bir ihtimal yoktur. 
Âlimlerin farklı yorumlarıyla,  gerekli donanımdan yoksun olmasına rağmen kendisinde Kuran 
ve sünneti yorumlama hakkı olduğunu düşünen milyonlarca insanın çeşitli yorumları arasındaki 
farkları müphemlik sevdası olarak başımıza taç etmemizi beklemek ve bunu da aslında bizim 
yitik hikmetimiz olarak pazarlayarak yapmak garp kurnazlığı olsa gerektir. İtikadi, ahlaki ve 
fıkhi kesinlik ameldeki mümkün oynaklığa göz yumabilecektir. Ama nazari düzlemde her şey 
oynaksa, vaki olan er ya da geç nihilizmdir. 
Nazari boyuttaki bu itirazımın bir izdüşümünü de sosyo-kültürel hayatta bulabiliriz. Evvela 
şimdiki “modern” postmodernizmin, dinin “müphemliği gemleyecek” haramlarını-helallerini 
tahammülfersa bulması bir tarafa, toplumun sözlü, örfi sınırlar koymasını engelleyecek bir 
dünya görüşü olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. İslam geleneğinin teolojik olarak bir ölçüde 
müphem olduğunu argüman hatırına benimsesek bile, Bauer’in şairlerin müstehcen şiirlerinin 
“gevşekliği ima ettiği” iddiasından daha çok pratikte ata, baba, aile, köy, mahalle, kasaba, şehir 
ile bireyleri kundak gibi sarıp sarmalayan, hizaya sokan etosfer içinde tedip, kınama, ayıplama 
içeren deyimler, deyişler, fıkralarla alaya alma hatta “mutedil bir ötekileştirme” söylemi ile yani 
bir çeşit kontra-edebiyat (halk edebiyatı) sayesinde sağlanan “denge-kontrol mekanizması” ile 
müphemliğin muhtemel aşırı sonuçlarına set çekilirdi. Bu da tarım ve küçük ticaret 
toplumlarının tesanüd ve teavün içinde kenetlenen, nesillerin hep büyüklerin gözünün önünde 
olduğu geniş aile yapısı ikliminde toplum tarafından rıza gösterilen bir hiyerarşi ile kotarılırdı. 
Böylece Bauer’in hoş görüldüğünü söylediği “farklı tercihler” son derece ayrıntı, (müstesna 
değil) istisna, görünmez, konuşulmaz kalabildiği için bazen görmezden de gelinebiliyordu. 
Çünkü bunlar Allah’ın uygun gördüğü toplumun kurucu normlarını yaralayacak boyutta 
değildi. Oysa “gıcır” postmodernizm, erkek egemen kültür, toplumsal cinsiyet, özcü anlayış 
kavramlarını pejoratif olarak hemen her “platformda” dizilerde, medyada, ilmi mahfillerde 
gündeme getirmek suretiyle müphemliğin kıblesizliğe, menzilsizliğe dönüşmesi önündeki 
geleneksel kodları yerle yeksan eder. Böylece Bauer gibiler bir yandan “korkmayın, müphemlik 
ehlileştirilebilir ve İslam da bunu başarmıştı” diye gardımızı düşürmemizi beklerler. Fakat öte 
yandan da kültür endüstrisi var gücüyle “müphemliğe uygun olacak şekilde eyle!” kategorik 
buyruğunun sebep olması kaçınılmaz kaosu engelleme önündeki tek engel olan toplumsal 
hiyerarşiyi aşağılar ve savunulamaz hale getirir. Çünkü kim “hiyerarşi, fıtrat, otorite, erkek, 
baba, evlat, gelenek, örf, aile” kavramlarını dillendirse, bütün lobilerin üstüne abandığını 
görecektir. Kısacası Bauer dürüstse, Müslüman ebeveynlere evlatlarının “benim bedenim, 
benim tercihim, benim kararım” diye karşılarına çıkmasının postmodernizmin yaldızlı 
kavramlarının mantıki bir sonucu olduğunu açıkça ifade etmelidir. Çünkü bugünkü şekliyle 
postmodernizm, bütün tanımları belirsizliğe iterek, anomaliyi ve asırlarca sapkınlık olarak 
tanımlanan fiilleri sapkınlık olmaktan çıkarıp normalleştirmektedir. Müslümanların asırlar 
boyu görmezden geldiği anormallikler vardıysa bile, bunlar hala teolojik ve fıkhi olarak 
“sapkın, haram, günah, yanlış, tuğyan, fısk, fücur, fuhuş, suç, ayıp, isyan, nisyan” idi. Böyle 
olduğu için de ancak küçük bir oranda “anormallik”, toplumun geri kalanının nazarında 
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mahkûm olduğundan “gözden ırak, gönülden ırak” kalıyor, nesiller için rol model olamıyordu. 
Oysa bugünün “her şey mubah postmodernizmi”, narsizm çağına gömülü körpe nesillere “beni 
yargılayamazsın!” zırhını giydirir. “Atadan Müslüman” kuşaklar modern ve postmodern nefse 
işmar eden çeldiricilere meylettiklerinde, Kuran ve hadisin sabit evrensel hakikatleri, haramları 
ve helalleri havi mutlak otoritesi kendilerine zamanın (ruhuna değil) nefsine/hevasına uymanın, 
İslam’ın (tüm zamanlar ve mekânlar üstü) evrensel ruhuna aykırı olduğunu hatırlatmaktadır. 
Fakat bu esnada “sözde çoklu yorumların imkânı ve yüce müphemlik putu muhipleri”, genç 
kulaklara nasları kendi kendine yorumlama ehliyetlerinin olduğunu fısıldar. Böylece bütün 
tercihler normalleştirilir ve harama haram demek “militan müphem-perestler” eliyle yanlış, 
medeniyetsizlik hatta suç haline getirilir. Yani postmodernizm İslam’ın bütün temellerini 
tersine çevirir. Bauer işin bu kısmını (gözden değil) gözlerden kaçırmaktadır. Kısacası İslam 
toplumu evvela, tabir-i caizse “gâvura gâvur” der, sonra kendi haline bırakır. Oysa bugün 
“gâvura gâvur” demek ya da kınamak, ayıplamak ve yanlış tercihler yaptıklarını söylemek dahi 
hafife alınmakla neticelenir. Yani bütün postmodern aşırılıklar ortalığa saçılsa bile, İslam 
toplumunda bunları eleştirecek, hoşnutsuzluğunu gösterecek en küçük bir söylem üstünlüğünün 
bulunmasına bile tahammül gösterilmez. Bu yüzden adaletin, eşitliğin, özgürlüğün, hakkın 
içeriğinin, Tanrı’nın ölümünü muştulayan bir düşünürün taşlarını döşediği postmodernizm ile 
doldurulduğu (ya da boşaltıldığı) bir zamanın ruhu İslam’ın hiçbir tezahürünün ruh eşi olamaz. 
Postmodernizm, modern ilerleme anlatısını da bir üst anlatı sayıp karşı çıkar. Ancak Bauer’in 
Batı’nın postmodernlikte karar kılmasıyla nihayet iyi bir şeye çağırdığını ima etmesi, Batı’nın 
önceki iyisi olan modernliğin kötü ama şimdiki iyisi postmodernliğin iyi olduğunu 
temellendirebilmek için meta anlatılardan bir meta anlatıyı yeğlemesini icbar eder. Bu da 
mecburen ilerleme üst anlatısıdır. Oysa burada da ihtimaliyet teorisi işlemelidir. Madem Batı 
Rönesans’ta beliren yaklaşık iki asırlık geçici müphemlik hoşgörüsünü Kartezyen felsefenin 
katı kesinlik hırsı ile berhava etmiştir, henüz daha emekleme döneminde olan bugünkü kırılgan 
modern postmodern müphemliği de başka bir kesinlik teorisinin büyüsüne kapılarak 
“huzurundan kovmayacağını” ve yine dünyaya kendi evrensel hakikatini dayatmayacağını 
“muhtemel” değil de “kesin” kılan nedir? Sebep hatalarından ders almak erdemi ise, Batı, Kilise 
dönemi hatalarından ders almamış olacak ki, başka bir evrenselciliğe sürüklenmiştir. Fakat 
Batı’nın bugün artık hatalarından ders aldığı öne sürülüyorsa, tam da bahsettiğimiz “evrimsel 
ilerleme” meta anlatısı hala bilinçaltında duruyor demektir. Bu durumda, eğer postmodernizmi 
de Rönesans müphemliği gibi terk etmesi muhtemelse, Bauer’in Müslümanları kendi 
gelenekleriyle “kandırmaya” çalışırken, Batı’nın evrensel hakikat saplantısının 
depreşmeyeceğinin garantisini vermesi muhaldir. Üstelik bizzat kendi ifadesiyle, İslam 
evrensel hakikat iddiasında olsa da, evrenselleştirme hırsından mahrumdu. Bu da onu hoşgörülü 
yapmıştı ama Batıyla rekabeti de kaybetmesine yol açmıştı.33 Bu durumda Müslümanların 
sadece Bauer gibilerin methiyelerine mazhar olmak için müphemlik sevdalısı olmaları 
gerekirmiş gibi bir absürtlük peyda olacaktır. Demem o ki, Bauer, bir nevi “Batı’nın 
postmodernliğini (ahlâkını) al, modernliğini (aklını, fennini) alma” demekte fakat romantik bir 
“müphemlik erdemimize övgü” dışında bize (madem ona göre her şey dini değil dünyevi olana 
da yer verilmelidir) dünyevi bir kazanç sunamamaktadır. O, Müslümanlara belki “inandığınız 
Allah ve peygamber sizin postmodern olmanızı isterdi, dolayısıyla “kurtuluşa erip, cennete 
gidecekler postmodern olanlarınızdır” diyebilir. Fakat işte tam da bu noktada müphemliğin 

                                                           
33 Bauer, s. 351. 
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postmodern politik teolojisi dediğim teşebbüsle karşılaşırız. Öyleyse geriye kalan tek gerçekçi 
dünyevi vaat; “Müslümanlar, yol yakınken postmodernlik güzellemesi altında geç kapitalizmin 
küresel mantığının gereklerine rıza gösterip, buna uygun bir sosyo-politik yapıya 
dönüşmezlerse”, Batı’nın bu sefer de aşırı modern olup, yeterince postmodern olmadıkları için 
onlara gereğini yapmaktan çekinmeyeceğidir. 
Yazar, edebiyat, sanat ve bizatihi kelime oyunları, sesteş kelimeler, semboller ve çok 
anlamlılıklar içeren şiirin tasavvufta, divan edebiyatında olduğu gibi alegorik boyutları bir 
yana, bohemlerin (çocuksu) oyun alanı olduğunu ve bunlarla dünya kurulamayacağını 
unutmaktadır. Dolayısıyla Bauer, kadim dünyanın, Tanrı inancı yitirilince estetiğin seküler bir 
aşkınlık formu, sanatın rolünün dini aşmak sayıldığı bir zaman olmadığı gibi, şiirin de boş 
semanın ve ilahilerin yerini alan müstesna bir konumu haiz olmadığını34 kavrayamamıştır. 
Ayrıca, daha önce de değindiğimiz gibi, kendi dilinde bile okuma yazma bilmeyenlerin çağında 
sınırlı sayıda seçkinin anlayabileceği bir takım şiirlere dayanarak İslam kültürünü cinselliğin 
hemen her tezahürüne göz yumarmış gibi göstermek abesle iştigaldir. Mesela zina suçunun 
sabit olması için dört şahit gerektirmesini bile müphemlik hoşgörüsü sanan yazara İslam’ın 
öngördüğü toplumun, zinanın her türlüsünü ulu orta yapmaya engel olacak bir etosfer inşa 
ettiği, evlilik kurumu ile cinselliği meşru bir zemine taşıdığı hatırlatılmalıdır. Oysa 
postmodernlik, İslam’ın ancak dört şahitle sabit olacak kadar azlığa ve özel alana 
hapsedilmesini murat ettiği bir fiili, alenen herkesin gözü önünde gerçekleştirmeyi, özgürlük, 
hayat tarzı, sanat vb. ile salt kişisel tercih ile savunulur kılan perspektivist (“nemelazımcı” da 
diyebiliriz) bir vasat yaratmaktadır. Ne yasaların ne toplumsal etosferin bireysel tercihe nüfuz 
edemediği bu vasatta, muhayyel bir kendini gerçekleştirme etiği her türlü dışsal tavsiyeyi bile, 
yukarda da işaret ettiğimiz gibi, “mahalle baskısı, kişisel alana müdahale, bireylerin kendini 
gerçekleştirmesine mani olma, kollektivizm, ataerkil zihniyet, açık toplum düşmanlığı” olarak 
yaftalamaktadır. Acaba güya çoklu konuşan Allah, Peygamber ve ulema hangi “çok anlamlı” 
ayetler, hadisler ve bunların yorumlarında ebeveynlerin çocuklarına, eşlerin de birbirine asla 
nüfuz edemeyecekleri kurtarılmış bölgeler olarak benlik adaları inşa edilmesi telkininde 
bulunmuştur? İslam’ın öngördüğü mümin, “sabit bir benlik bilincinden yoksun, kapsamlı hiçbir 
planı olmayan, biteviye inşa halindeki kimliksiz bir “şey”35 midir? 
Bauer’in “modernliğin mutlak kötü, postmodernizm mutlak iyi” şeması cidden sorunlu bir 
kurgudur ve buna itirazlar çeşitlendirilebilir. Bu minvalde, İbn Cezeri’nin düşüncelerinden 
çıkarılan farklı okumaların imkânının -böyle bir imkân varsa bile- sadece 14. asrın sonu 15. 
asrın başlarındaki koşullara tabi olabileceği muhtemel görülmeyip, her çağ için tek ve kesin 
sayılması da makul değildir. Örneğin, Müslümanlar evrensel bir tek Tanrı fikri ile bile 
müphemliği başarmışlarsa, niçin evrensel bir logosa sahip insanlık ve özne fikri de yine 
Müslümanlar eliyle “ehlileştirilip” “yanlış ellerde tehlikeli bir paradigma” olan modernlik 
“doğru/mahir ellerde” iyi neticelere tahvil edilemesin? Müphemlik yalnızca gemlenebilir 
krizler yaratıyorken, rasyonalite/kesinlik neden gemlenebilir değildir? Müslümanlar niçin 
modern akılcılığın sağladığı bütün teknolojik güce ve egemenliğe karşın, asla hiçbir mümkün 
dünyada insanlık için hayırlı neticeler vermediğine ikna olmalıdır ama Tanrı’yı öldürmüş 
Nietzsche’den mülhem postmodern sofizmin bütün mümkün dünyalarda hep ateizm, kaos, 
nihilizm doğurmayacağı hususunda iyimser olmalıdır? Bauer aslında, modernliğin bütün 

                                                           
34 Eagleton, s. 232-233. 
35 R. Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler, Çev: A. Cevizci, Paradigma Yayınları, İstanbul, s. 175. 
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mümkün dünyalardaki bütün insanlar için zorunlulukla aynı felaketleri doğuruyorken, 
postmodernizmin Müslüman, Hıristiyan, Orta Çağ veya 21. asır farkı olmaksızın bütün 
mümkün dünyalarda hep arzulanır neticelere müncer olduğunu ileri sürmektedir. O, böylece 
postmodernizmin en temel “dogmasının” hilafına bütün zamanlar ve mekânlar için geçerli 
evrensel ve sabit bir insan özü/fıtratı kabul etmiş olmaktadır. Kısacası niçin (aynı çağların 
insanları için bile) tek bir İslam (yorumu) yoktur da, (hem tarım hem de dijital ağ toplumunda 
yani bütün çağlarda geçerli) tek bir postmodernizm vardır? Buna binaen Müslümanların da bu 
evrensel insan doğasına güvenip ve Batı’nın 1965-1975 arasında36 yaşadığı her neyse gıpta 
etmeyip, bütün refah ve güç getirilerini de umarak kendi modernlik tecrübesine erişip, akabinde 
postmodern olmayı makul görmesinde sakınca olmasa gerektir. 
Bunların yanı sıra, şahsım açısından açık-seçik olan postmodernizm ve ateizm irtibatını 
Eagleton’un bazı fikirleriyle bir daha vurgulamak ve böylece Bauer’in İslam-postmodernizm 
kardeşliği ısrarının yersizliğine bu zaviyeden de dikkat çekmek yerinde olacaktır. Ona göre 
postmodernizm, hakikatin, birliğin, mutlak değerlerin, sabit kimliklerin varlığı hatırlamayacak 
kadar genç olduğundan, onların yokluğundan ötürü can sıkıcı bir şeyler hissetmez (yukarda 
Müslüman kuşakların aynı şekilde suçluluk duygusunu nasıl hissetmeyeceğine dair yazılanları 
hatırlayınız, SE). Tartışmasız hakikat olmadığı için yanlış bilinç de yoktur (her fikrin/tercihin 
eşit derecede doğru sayılacağı tezimi de hatırlayınız). Bu, bir zamanlar var olan ama artık 
yitirilen mutlak hakikatlerin, kutsalların, Tanrı’nın arkalarından ağıt yakılması gereken acı 
kayıplar oldukları anlamına değil, zaten hiç olmadıkları manasına gelir. Dolayısıyla 
kaşınmayan yeri kaşımanın lüzumu yoktur.37 Yani Bauer’in bizzat Allah’ın bize vahiy ettiğini 
söylediği postmodernizm nazarında Allah, Kuran ve dinle beraber kutsal, haram, helal, ahiret, 
cennet, cehennem vb. gibi iman esasları aslında “kaşınmayan yeri kaşımak” demektir. 
Modernizmin hiç değilse bir kayıp, travma, ıstırap, endişe kaynağı gördüğü Tanrı’nın ölümü, 
Bauer ve benzerleri, hakkında olumlu ne telkinde bulunurlarsa bulunsunlar postmodernizm için 
mesele dahi değildir. Çünkü o, Tanrı’nın varlığını deneyimlememiştir. Evrende Tanrı’nın 
yokluğu ile oluşan bir boşluk yoktur. Bu yüzden postmodernizm trajik bile olamaz. Zira trajedi 
telafisi olmayan kayıplar gerektirirken, postmodernizm hiçbir önemli şeyin yitirilmediğini iddia 
eder. Trajedi derinlik gerektirir, postmodern özne ise ne derinlik ne de süreklilik barındırmaz.38 
Hiç sahip olunmayan bir şey kaybedilemez. Tanrı yoksa yerleşebileceği bir mekân (yani “yere 
göğe sığmayan Allah’ın bulunduğu” mekân olan müminin kalbi) kalmadığı içindir. “Derinlik 
ve içreklik, külüstür bir metafiziğe aittir ve onların kökünü kazımak, Tanrı’yı saklandığı yeraltı  

                                                           
36 “Müslümanların kat etmediği Batı’da yaşanan bu 10 yıllık süreç” iddiası bile bakış açımı haklı kılar. Çünkü bu, 
aydınlanma, modernlik dört asır içinde mayalanmış iken, hayatın artık on sene de büyük değişimlere yol açacak 
değin hızlandığının kabulüdür. Dolayısıyla asırlar boyu değişmeyen tarım toplumuna da uyan sözde 
postmodernizm ile artık yılları bile bulmayan anlık değişimleri kendi şanından gören ağ toplumu/dijital çağa da 
uyan “modern” postmodernizm iddiası akıllara sezadır.       

37 Eagleton, s. 237-238. Biraz da bu nedenle bu gibi eserlerin, Batı’nın bize “kaşınıyorsunuz, kaşımamı 
istemiyorsanız kaşınmayın; yol yakınken postmodern olun; dünyaya dönük evrensel taleplerden ve arkasındaki 
metafizik güdülerden vazgeçin” demenin “güler yüzlü” bir yolu olduğu kanısındayım.  

38 Burası tam da diğer bir tebliğimizde Hallaq’a da yönelttiğimiz eleştiri ile çakışır. Hallaq, İslam medeniyetinin 
çok derinlikli bir Müslüman özne inşa ettiğini söylediği halde, Müslümanlara -Bauer’e göre daha kısa ve ürkek 
olsa da- bir postmodernizm çağrısı yapmaktadır. Fakat postmodernizmin en büyük saldırısı tam da bu tarz bir 
bütünlüklü özneye ve onun yetişmesini mümkün kılan holistik kültüre yöneliktir. Bu kadar açık bir olgunun 
dikkate alınmamasını anlamak gerçekten güçtür.  
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mekânlarından söküp atarak hükümsüz kılmaktır.”39 Buna göre, temel yoksunu, evrensellik 
karşıtı, mutlak hakikatler hakkında şüpheci/bilinemezci ve Allah’ın var olabileceği bir derinlik 
eksikliği yani tam da Bauer’in İslam kültürünü postmodern yapan özellikleri olarak sıraladığı 
hususlar, postmodernizmi din sonrası bir kültür yapmaktadır.40 Sabite, süreklilik olmadığı için 
kendilik/benlik de bütünlük arz etmez. Bu postmodernizmi post-teolojik kılan 
özelliklerindendir. Çünkü ancak Tanrı “Bir”dir, bütündür ve süreklilik kaynağıdır. Postmodern 
kültür ile birlikte nihayet insanlık ilk kez “hakiki bir ateizme” ulaşmıştır. Artık hiçbir “Büyük 
Öteki, totalite ya da aşkın gösteren yoktur.”41 Görüldüğü gibi, Nietzsche’nin mutlak hakikatin, 
en uzun yalanımız olan Tanrı’ya imana dayandığı42 fikrini çıkış noktası yapan, ezcümle hiçbir 
formunda ateizm, agnostisizm olmaksızın düşünülebilir görünmeyen postmodernizmi İslam ile 
bağdaştırmaya yönelik bu ısrardan kuşkulanmamız için haklı sebeplerimiz vardır.                 
Dikkat çekici bir husus da şudur: “Kuran’ın farklı okunması meselesi” bir zamanlar 
müsteşrikler tarafından onun muharref olmayan bir Allah kelamı olduğu iddiasını çürütmek ve 
Resulullah’ın uydurması olduğunu ispat için kullanılırdı. Fakat şimdilerde “ancak hakiki bir 
Allah’ın yolladığı bir kitap bu derece müphemlik hoşgörüsü ile dolu olabilir” tarzı bir 
muhakeme ile ya da tersinden “madem postmodern müphemlik hoşgörüsünü salık veriyor 
öyleyse bu muhakkak gerçek bir ilahtır ve Kuran da tahrif olunmamış Allah kelamıdır” 
denilmektedir. Böylelikle de literatüre bir tür Tanrı kanıtı yani “Allah’ın varlığının postmodern 
müphemlik hoşgörüsü delili” armağan edilmiş olmaktadır.  
 

4. Sonuç  
Öncelikle yöntem bakımından tespit edilmesi gereken zafiyet, İbn Cezeri başta olmak üzere 
klasik İslam âlimleri hakkındaki yorumların tekdüzeliği ve genellemelerle yüklü olmasıdır. 
Örneğin “klasik dönem İslam âliminin kelamcılar değil fukaha” olduğu iddiası da, kelamcılar 
ve fukaha arasındaki zamana ve koşullara bağlı öncelik-sonralık ilişkisinin ve sürekliliğin 
manasını kavrayamaz. Daha da mühimi İbn Cezeri’nin kadılık yapmasına rağmen hiçbir vakit 
öne çıkan bir fıkıhçı olamaması, fetvalarının eleştirilmesidir. Yani çoğulculuk sevdalısı ve 
uygulayıcısı olarak fıkıh ulemasını gören yazarın en büyük dayanağı olan ismin fıkıhçılığı 
konusunda “ciddi müphemlikler” mevcuttur. İbn Cezerî’nin sonraları fikirlerini yumuşattığı 
hatta önceki görüşünde yanıldığını itiraf ettiği de söylenmektedir. Cezerî, bir fakih olarak ön 
plana çıkmamış, uzun müddet kadılık yapması da bu alanda ona bir şöhret kazandırmamıştır. 
Onun fetva üslûbu eleştirilmiş, aklına geleni düşünmeden söylediği ileri sürülmüştür. “kıraatte 
eşsiz bir imam” olduğunu düşünen Suyûtî de fıkıh bilmediği görüşündedir.43 Yani yazarın 
kullandığı gibi tek bir İbn Cezeri de yoktur ve o da farklı okumalara açıktır. 
Nazari düzlemde ele aldığımızda da, eserdeki fikirlerin postmodernizm zaviyesinden dünyayı 
yorumlayan benzerlerinin yüzleşeceği postmodernizmin felsefi açmazlarına dönük tenkitlerden 
masun olmadığı açıkça görülmektedir. Mesela içerisinde postmodernizm kavramı daha az  

                                                           
39 Eagleton, s. 239. 
40 Eagleton, s. 240. 
41 Eagleton, s. 242-243.  Eagleton, Bauer’in hiç değinmediği postmodernizm-kapitalizm ilişkisine dikkat çeker. 
Kapitalizmin üretici özneden tüketici özneye geçme hamlesi, tüketici öznenin geçici, dağılmış, merkezsiz, edilgen 
oluşu ile kolaylaşır. Öyleyse, postmodern özneler olmaya çağrılan Müslümanların esnekliğinin ve müphemlik 
hoşgörüsünün tüketim hususunda da yeterince “flexible” olmaları umulmaktadır. 
42 Hollinger, s. 103. 
43 Tayyar Altıkulaç, İbnü’l Cezeri Maddesi TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt 20, s. 554. 
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anılsa da ve İslam geleneğine dair yorumları açık ara daha makul olsa da, Hallaq’ın başka bir 
vesileyle incelediğimiz İmkânsız Devleti de aynı olmazları oldurmaya çalışmaktadır. Ayrıca 
Bauer’in postmodernizmin İslam ile örtüşmesine ilişkin bıkkınlık veren ve mübalağalı iddiaları 
da yine benzerleri gibi muhtelif açılardan çelişik,  mesnetsiz ve hatta sakıncalıdır. 
Nitekim Bauer’in müphemlik hoşgörüsü için her daim olumlu gördüğü bu öncüllerin çoğu 
zaman ters etki yaptığı da vakidir. Örneğin Eagleton, fanatizmi kovmak için tasarlanan 
bilinemezciliğin şimdi bilakis onu kışkırttığını ileri sürer. Çünkü radikallik nefretten değil, tam 
da bilinemezciliğin, öngörülemezliğin (müphemlik de diyebiliriz, SE) yarattığı kaygıdan doğar. 
Bana göre, onun “Batı’nın, pragmatizm, kültüralizm, hazcılık, görecilik ve temelcilik-karşıtlığı 
ile donandığı başka bir deyişle metafizik olarak çöktüğü günlerde, İslam’ın safkan metafiziği 
ile karşısına dikilmesini, ideolojik açıdan Batı için en tehlikeli zamanda aniden tek taraflı olarak 
silah bırakmak” 44 şeklinde betimlemesi çok manidardır. Bu yaklaşım, Batı’nın bu gidişattan 
tedirgin olduğu için, muhataplarını da metafizik derinlik açısından sığlaştırıp, kendi gibi içini 
boşaltmaya ve böylelikle tarihin seli karşısında ayaklarını basacak hiçbir sabite bırakmamaya 
çalıştığı izlenimini perçinlemektedir. Diğer bir ifadeyle, Batı hasmına enerjisini veren metafizik 
kesinlikleri gözden düşürmek istemektedir.  Bu ise tarihin gördüğü en ağır silahlarla ortalığı 
yakıp yıkan birinin, cephanesi bitince düşmanına “tüfek icat oldu mertlik bozuldu” demesinden 
farklı değildir. Yani modernlikle sahip oldukları her şeyi Descartesçı matematiksel kesinliğin 
mümkün kıldığı gücün zoruyla elde edenlerin, şimdi Müslümanlara “modernlik icat oldu, 
müphemlik hoşgörüsü bozuldu” tiradı atmaları akıllara sezadır. 
Tekrara düşme pahasına ısrarla vurgulamalıyım ki, benim baktığım yerden belki en önemli 
husus, dozunda bir müphemlik hoşgörüsünün, ancak bütün tanımların açık-seçik olduğu 
holistik bir paradigmayla çevrelenen yani teo-politik-toplumsal bir rahim içerisindeki insanların 
dinin en sahih yorumunun ulemadan sadır olabileceğine inandığı günlerde makul ve 
uygulanabilir olmasıdır. Bauer’in sitayişle bahsettiği asırlarda sosyoloji bu sınırları, kendisinin 
bilmediğini bilen âlimlerin çizme otoritesinden yani hiyerarşiden rahatsız olmazdı. Oysa bizzat 
postmodernizmin, arzularına sınır belirleyecek hiçbir otoriteye tahammül etmemeleri 
gerektiğini telkin ettiği nesiller için Kuran’ın, peygamberin ve geleneğin otoritesi pamuk 
ipliğine bağlıdır. Zaten müphemlik hoşgörüsü adı altındaki bir diğer tuzak, nesillerin geleneğin 
bütün birikiminden bağımsız olarak dini yorumlamak ve yaşamak için kışkırtıldığında içine 
düştüğü kişilik bölünmesi ve suçluluk hissini duymaması gerektiğini, Allah’ın ve Kuran’ın çok 
anlamlı farklı yorumlara açık olduğunu telkin ederek rahatlatmasıdır. Böylece gittikçe daha çok 
kişi, gittikçe daha uzaklara savrulmayı dini farklı yorumlama imkânı sayıp, artık ontolojik 
raddeye gelmiş sapmaları bile müphemliğin şanından addederek huzursuzluk duymayacaktır. 
Dahası dini bu kadar keyfe keder yorumlamanın sakıncalarında ısrar edenler de romantik, 
anakronik, (tuhaf ama) batıcı modernist, aydınlanma aklına kanmış kesinlik ve hakikat 
fetişistleri, müphemlik düşmanı olarak etiketlenecektir. 
Sıraladığım sebeplere istinaden ben, Müslümanları güya en yüce hasletleri olan müphemliği 
gemleme, ehlileştirme ustalığına, ihtimaller dünyasına çağırmanın tarihin bu büyük kırılma 
anında, İslam’ı evrensel hakikatleriyle tarihe müdahale potansiyelini gemlemek/ehlileştirmek 
hırsı içerdiğini düşünüyorum. Netice itibariyle, pratikte vaki olan tek “kesin müphemlik”, 
batılıların ve içimizdeki “iliştirilmişlerin” asırlarca Müslümanları yeterince modern, rasyonel, 
bilimsel, aydınlanmış olmamakla suçlarken ve İslam dünyasını Batı’nın Kartezyen düsturlarına  

                                                           
44 Eagleton, s. 251-252. 
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göre kendini yenilemeye zorlarken, şimdi de yine Bazı Batılıların ve kimi Müslümanların, İslam 
toplumlarını postmodern, çoğulcu ve anti özcü olmamakla, akla veda etmemekle, çok 
Kartezyen olmakla, müphemlik hoşgörüsüzlüğüyle suçlamasıdır. Yazarın bundan bağımsız 
olmayan emeli de, evrensel hakikat iddiasının ve bu hakikati siyasal iktidarlarla yayma 
güdüsünün aslında İslam’ın ruhuna ters olduğunu söyleyerek, Müslümanları iktidar talebinin 
İslami değil, batılı bir bidat olduğuna ve bunu talep edenlerin İslami açıdan meşru 
davranmadıklarına ikna etme çabasıdır. Böylece o, modernizmin saldırısından kaynaklandığını 
iddia ettiği İslam’ın İslamileştirilmesi ile tenkit ettiği tutumun aynısını postmodernizmi 
üzerimize boca ederek yapmaktadır. İslam’ı İslamileştirme/İdeolojikleştirme bir kez de 
postmodernizmin kıstaslarına göre gerçekleştirilmektedir. Kısacası tersinden bir (postmodern) 
politik teoloji ile (modern) bir İslami politik teolojinin imkânsızlığını ispat hedeflenmektedir. 
Sonuç olarak Bauer, annesi tarafından dövülürken bile “anne” diye ağlayan çocuklar gibi 
modernken de postmodernken de hep “Batı” diye ağlamamızı istemenin “(s)empatik” bir 
yolunu sunmaktadır. Dolayısıyla kitabın özünü şu ironi ile açıklayabileceğimi düşünüyorum: 
“bir gâvur icadı (postmodernlik), başka bir gâvur icadına (modernlik) sen gâvur icadısın 
demiş.” 
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ÖZET 
Bu çalışmanın konusu “Konya Müze Müdürlüğüne Bağlı Müzelerdeki Hat Sanatı Araç 
Gereçleri” olarak belirlenmiştir. Konumuz, Konya’da çok sayıda müze bulunmasından dolayı, 
Kültür Bakanlığı bünyesinde, “Konya Müze Müdürlüğü”ne bağlı olarak faaliyet gösteren 
müzelerle sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda yaptığımız taramalar sonucunda, hat sanatında 
kullanılan araç gereçler yalnızca Mevlâna Müzesi ve Etnografya Müzesinde karşımıza 
çıkmaktadır. 2 Mart 1927 yılında kurulan ve ağırlıklı olarak dergâhın kendi eserlerinin 
sergilendiği Mevlâna Müzesinde bir adet makta, iki adet kalemtıraş, bir adet yazı takımı ve 
içinde birkaç malzemesiyle birlikte hattat sandığı bulunmaktadır. 1975 yılında kurulan ve 
bünyesinde çok zengin etnografik eserleri barındıran Etnografya Müzesinde ise iki adet makta, 
iki adet yazı takımı, iki adet kalemtıraş, 11 adet kâğıt makası ve 21 adet divit yer almaktadır. 
Bu konuyu seçmekteki en önemli amacımız, Konya Müze Müdürlüğünde bulunan ve henüz 
yayınlanmamış bu araç gereçleri malzeme, teknik, form ve süslemeleri açısından bilimsel bir 
şekilde tanıtmak, sanatsal ve dönemsel özelliklerini ortaya koymaktır. Bu çalışmayla, sanat 
tarihinde bu hususta oluşan boşluğa bir nebze olsun katkı sağlayabilmeyi ümit ediyoruz. Eserler 
fonksiyonları bakımından farklılık arz ettiği için malzeme, teknik ve süslemeleri bakımından 
da birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Hokkalar ve rıhdanlardan oluşan yazı takımlarının 
porselen, cam ve metal malzemeden, maktaların fildişi ve metalden, kâğıt makasları ve 
divitlerin metalden, kalem tıraşların ise kesici bölümlerinin metalden, sap kısımlarının ise 
fildişinden yapıldıkları gözlenmiştir. Teknik olarak kazıma, altın kakma, kabartma, ajur ve 
boyama teknikleriyle karşılaşmak mümkündür. Eserlerin süslenmesinde ağırlıklı olarak barok 
tarzı stilize bitkisel motifler tercih edilmekle birlikte, basit geometrik motifler, barok tarzı 
kıvrımlar ve istiridye kabuğu motifine de yer verilmiştir. Etnografya Müzesindeki bir yazı 
takımında figürlü süslemeye rastlanmıştır. Kâğıt makaslarının bir kısmında Arap alfabesi ile 
yazılmış yazılar, bir divitte Ermenice bir yazı ve bazı eserlerin üzerlerinde damgalar mevcuttur. 
Eserlerin malzeme, teknik ve süsleme özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, hepsinin geç 
dönem Osmanlı eserleri oldukları sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Konya Müze Müdürlüğü, Mevlâna Müzesi, Etnografya Müzesi, Hat 
Sanatı Araç Gereçleri, Yazı Takımları 
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ABSTRACT 
The subject of this study has been determined as “Calligraphy Art Tools in Museums Affiliated 
to Konya Museum Directorate”.  Due to the existence of a large number of museums in Konya, 
it is limited to the museums operating under the Ministry of Culture which are depended on the 
"Konya Museum Directorate". in this context, as a result of the conducted research, the tools 
used in the art of calligraphy can only be found in the Mevlana Museum and the Ethnography 
Museum. In the Mevlana Museum, which was established on March 2, 1927 and where mainly 
the pieces of the dervish lodge are exhibited, there is an end-grain, two pencil sharpeners, a 
writing set and a calligrapher crate with a few materials. The Ethnography Museum, which was 
established in 1975 and contains very rich historical ethnographic pieces, has two scissors, two 
writing sets, two sharpeners, 11 paper scissors and 21 dip pens. Our most important aim in 
choosing this subject is to introduce these tools, which are in Konya Museum Directorate and 
have not been published yet, in terms of material, technique, form and ornaments, and to reveal 
their artistic and periodic features. In this regard, we hope to contribute at least a little work to 
the gap in art history. Since the pieces differ in terms of their functions, they are quite different 
from each other as materials, techniques and decorations too. It has been observed that the 
writing sets consisting of ink tanks and quays are made of porcelain, glass and metal, the 
scissors are made of ivory and metal, the paper scissors and the dip pens are made of metal, the 
cutting parts of the pencil sharpeners are made of metal and the handle parts are made of ivory. 
Technically, it is possible to encounter scraping, gold embossment, embossing, openwork and 
painting techniques. Although stylized floral motifs in baroque style are predominantly 
preferred in the decoration of the pieces, simple geometric motifs, baroque style folds and oyster 
shell motifs are also used. Figured ornaments were found on a writing set in the Ethnography 
Museum. Some of the paper scissors have inscriptions written in the Arabic alphabet, an 
Armenian writing on a dip pen, and stamps on some pieces. Considering the material, technical 
and decorative features of the pieces, it was concluded that they were all late Ottoman works. 
Keywords: Konya Museum Directorate, Mevlana Museum, Ethnography Museum, 
Calligraphy Tools, Writing Sets. 
 
 
1. GİRİŞ 
“Konya Müze Müdürlüğüne Bağlı Müzelerdeki Hat Sanatı Araç Gereçleri” bu çalışmanın 
konusunu oluşturmaktadır. Konumuz Konya’da çok sayıda müze bulunmasından dolayı Kültür 
Bakanlığı bünyesinde hizmet veren “Konya Müze Müdürlüğü”ne bağlı olarak faaliyet gösteren 
müzelerle sınırlandırılmıştır. Bu müzeler Mevlâna Müzesi, Karatay Müzesi, İnce Minare 
Müzesi, Atatürk Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve Etnografya Müzesidir. Ancak bütün bu 
müzelerin koleksiyonları taranmakla birlikte, hat sanatında kullanılan araç gereçler yalnızca 
Mevlâna Müzesi ve Etnografya Müzesinde karşımıza çıkmıştır.  
Gerek Mevlâna Müzesi, gerekse Etnografya Müzesi’nde Konya ve çevresine ait Selçuklu, 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalma çok sayıda sanat eseri sergilenmektedir. 
Mevlâna Müzesinde çeşitli malzemelerden yapılmış tarikat eşyaları, tekstil ürünleri, musiki 
aletleri, ahşap, taş, cam, seramik ve madeni eserler, mutfak eşyaları ve yazma eserler 
sergilenmektedir. Etnografya Müzesinde ise oyalar, bohçalar, peşkirler, kumaşlar, kıyafetler, 
halılar, kilimler, takılar, kahve takımları, tespihler, silahlar, maden, cam ve porselenden 
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yapılmış çeşitli kaplar, şamdanlar, buhurdanlar, gülabdanlar, ahşap salon takımları ve hat 
sanatında kullanılan araç gereçler yer almaktadır. 
Hat sanatı üzerine yapılan çalışmalar daha çok yazının geçirdiği tarihsel süreç, yazı çeşitleri, 
hattatların yazılarının değerlendirilmesi vb. konularda ele alınırken, bu sanatın icrasında 
kullanılan araç gereçler hakkında sınırlı bilgilere yer verilmektedir. Burada müzelerin 
koleksiyonlarındaki eserlerin ayrıntılı tanıtımları yerine genelde araç gereçlerin neler olduğu ve 
fonksiyonları kısaca anlatılmaktadır. Bu bağlamda henüz Mevlâna ve Etnografya Müzelerinde 
bulunan hat sanatı araç gereçlerinin yayınlarda yer almadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmayı 
yapmaktaki en önemli amacımız bu iki müzede bulunan hat sanatı araç gereçlerini fonksiyon, 
form, malzeme, teknik ve süsleme bakımından değerlendirerek daha fazla tanınmasını 
sağlamaktır. Bu tür çalışmalar arttıkça tarihi süreçte hat sanatı araç gereçlerinin malzeme, 
teknik, form ve süsleme açısından geçirdiği değişimler ve varsa bölgesel özellikler 
izlenebilecektir.  
Çalışmamızda tespit edilen hat sanatı araç gereçleri tanıtılırken ilk olarak fonksiyonlarına göre 
kalemtıraşlar, maktalar, kâğıt makasları, yazı takımları, divitler ve hattat sandığı olarak 
ayrılmış, her bir gurupta önce Mevlâna Müzesindeki, ardından Etnografya Müzesindeki 
örnekler envanter numarasına göre sıralanarak anlatılmıştır. Bu kapsamda Mevlâna Müzesinde 
Mescit bölümünün hemen yanından başlayan derviş hücrelerinden ikincisinde hat ve tezhip 
sanatına ilişkin eserler sergilenmektedir. Konumuz kapsamında bu eserlerden iki adet 
kalemtıraş, bir adet makta, bir adet yazı takımı ve bir adet hattat sandığı incelenmiştir. Depoda 
eser mevcut değildir. Etnografya Müzesinde ise hat sanatı araç gereçlerinin bir kısmı teşhirde, 
bir kısmı ise depoda yer almaktadır. Müzede masa şeklindeki vitrinde toplamda iki adet 
kalemtıraş, iki adet makta, üç adet kâğıt makası, bir adet yazı takımı ve üç adet divit, depoda 
ise sekiz adet kâğıt makası, 18 adet divit ve bir adet yazı takımı tespit edilmiştir. Bu yazı 
kapsamında Mevlâna Müzesinde beş, Etnografya Müzesinde 38 olmak üzere toplam 43 adet 
eser tanıtılmıştır. 
 
2. ESERLERİN TANITIMI 
2.1. Kalemtıraşlar 
Mevlâna Müzesinde sergilenen 1701 envanter numaralı ve 19,5 cm uzunluğundaki kalemtıraş 
Topkapı Sarayı Müzesinden nakledilmiştir. Bıçak kısmı demirden sivri uçlu olarak yapılmıştır. 
Üzerinde damla şeklinde bir damga yer almaktadır. Sap kısmı fildişinden yapılan kalemtıraşın 
bıçağa birleşen kısmı ile sapın hemen arkasındaki kısmı mercandan yapılmış ve üzerleri kazıma 
tekniğinde çizgilerle süslenmiştir. Kalemtıraş muhtemelen 19. yüzyıla aittir (Fotoğraf 1). 

 
Fotoğraf 1: 1701 Envanter Numaralı Kalemtıraş, Mevlâna Müzesi 
 
Mevlâna Müzesinde sergilenen 1711 envanter numaralı ve 21 cm uzunluğundaki bir diğer 
kalemtıraş Besim Ergun’dan satın alınarak müzeye kazandırılmıştır. Bıçak kısmı çelikten, 
silindirik biçimli sap kısmı ise demirden yapılan kalemtıraşın sapı tamamen barok tarzı 
kıvrımlarla altın kakma tekniğinde süslenmiştir. Aynı süsleme sap ve bıçağın birleşme 
noktasında kavisli bir şekilde devam etmektedir. Eserin sapı içinde küçük bir kalemtıraş daha 
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yer almaktadır. Altın kakma tekniğindeki bu tarz motiflerle süslenmesinden kalemtıraşın 19. 
yüzyılda yapıldığı söylenebilir (Fotoğraf 2). Aynı teknikle yapılmış kalemtıraş örnekleri 
Topkapı Sarayı Müzesinde de mevcuttur1.  
 

 
Fotoğraf 2: 1711 Envanter Numaralı Kalemtıraş, Mevlâna Müzesi 
 
1912 envanter numaralı kalemtıraş Etnografya Müzesinin vitrininde sergilenmektedir. 21 cm 
uzunluğundaki kalemtıraş madenden yapılmış tek ağızlı, sivri uçlu bıçak kısmından ve damarlı 
bir taştan yapılmış sap kısmından oluşmaktadır. 1974 yılında Topkapı Sarayı Müzesinden 
nakledilen kalemtıraşın bıçak kısmında bir damga mevcuttur. Üzerinde herhangi bir süsleme 
bulunmayan kalemtıraş 19-20. yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 3). 
 

 
Fotoğraf 3: 1912 Envanter Numaralı Kalemtıraş, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinin vitrininde sergilenen 1916 envanter numaralı kalemtıraş 19,8 cm 
uzunluğundadır. Madeni, tek ağızlı bıçağın sap kısmı ahşap ve fildişindendir. Sapın orta kısmı 
abanoz ağacından, sap ve bıçağın birleştiği bilezik ile sapın uç kısmı fildişinden yapılmıştır. 
1974 yılında Topkapı Sarayı Müzesinden nakledilen kalemtıraşın bıçak kısmının üzerinde 
yaprak şeklinde bir damga görülmektedir. Üzerinde başka herhangi bir süsleme bulunmayan 
kalemtıraş 19-20. yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 4). 
 

 
Fotoğraf 4: 1916 Envanter Numaralı Kalemtıraş, Etnografya Müzesi 
 
2.2. Maktalar 
Mevlâna Müzesinde sergilenen 1702 envanter numaralı ve 14,7 x 2,6 cm ölçülerindeki 
fildişinden yapılmış dikdörtgen biçimli makta Topkapı Sarayı Müzesinden nakledilmiştir. Uzun 
ve kısa kenarları düz olan maktanın ortasında kalemin konulacağı düz bir zemin oluşturulmuş, 
bu kısmın kenarları ajur tekniğinde süslenmiştir. Bunun hemen altında kabartma tekniğinde 
bitkisel bir kompozisyona sahip olan kalem yuvası ve onunda altında rozet bulunmaktadır. 
Maktanın iki kısa kenarında zemin oyma tekniğiyle yarım daire motifleri oluşturulmuş ve 
geriye kalan tüm kısımlar ajur tekniğinde bezenmiştir. Ajur tekniğiyle süslenen üst kısımda ise 
üç ayaklı bir sehpa üzerinde bulunan destarlı Mevlevî Sikkesi dikkati çeker. Üzerinde tarihi 

                                                           
1 M. Uğur Derman, “Kalemtraş ve Makta”, Aletler ve Adetler, İstanbul 1987, s.43; M. Uğur Derman, “Kalemtraş 

ve Maktalar”, İlgi, Sayı:19, İstanbul 1974, s.40. 
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bulunmayan maktayı sikke motifli süslemesinden yola çıkarak 19. yüzyıl ortalarına 
tarihlendirebiliriz (Fotoğraf 5). Kenarlardaki süslemelerin bir kısmının yıprandığı 
gözlenmektedir. İncelediğimiz bu örnekteki üç ayaklı sehpa üzerinde bulunan destarlı Mevlevî 
sikkesinin bir benzeri Ankara Etnografya Müzesindeki bir makta üzerinde2 ve Topkapı Sarayı 
Müzesindeki maktalar3 üzerinde de yer almaktadır. 
 

 
Fotoğraf 5: 1702 Envanter Numaralı Makta, Mevlâna Müzesi 
 
Etnografya Müzesinin vitrininde sergilenen fildişinden yapılmış 1918 envanter numaralı makta 
11 x 1,7 cm ölçülerinde, dikdörtgen formludur. Topkapı Sarayı Müzesinden nakledilen 
maktanın alt ve üst kısmı yarım daire biçimlidir. Maktanın üzerinde kabartma olarak baklava 
dilimleri şeklinde kalem yuvası bulunmaktadır. Bu kısmın hemen altında bulunan daire biçimli 
kısım ajur tekniğinde süslenmiş, içine “Cevriye” yazılmıştır. Üzerinde tarih bulunmayan makta 
19. yüzyılda yapılmış olmalıdır (Fotoğraf 6). 
 

 
Fotoğraf 6: 1918 Envanter Numaralı Makta, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinin vitrininde sergilenen 1920 envanter numaralı makta vitrinde 
sergilenmektedir. Bir önceki örnek gibi Topkapı Sarayı Müzesinden nakledilen ve demirden 
yapılmış olan makta, 12,6 x 1,3 cm ölçülerinde olup, dikdörtgen formludur. Maktanın alt kısmı 
düz, üst kısmı ise yukarıya doğru palmet şeklinde uzanmaktadır. Maktanın üzerinde kalemin 
ucunun rahatça kesilebilmesi için kenarları dilimli, kemikten bir parça ilave edilmiştir. Ayrıca 
alt kısımda kalem yuvası bulunmaktadır. Makta altın kakma tekniğinde kıvrım dalların üzerinde 
bulunan bitkisel motiflerle süslenmiştir. Kalemin ucunun kesilmesi için yerleştirilen kemik 
parçanın alt kısmında dikdörtgen bir alan içine Latin rakamlarıyla “1321” yazılmıştır.  Buradan 
maktanın 1903-1904 tarihli olduğu anlaşılmaktadır (Fotoğraf 7). Bu maktanın benzerleri 
Ankara Etnografya Müzesinde4 ve Topkapı Sarayı Müzesinde5 yer almaktadır.  

                                                           
2 Hacer Kara-Erkan Aygör, “Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan Maktalar”, Türk İslâm Medeniyeti Akademik 

Araştırmalar Dergisi, C:15, Sayı:30, 2020, s.252, Fotoğraf 4, Çizim 4. 
3 M. Uğur Derman, “Makta”, Aletler ve Adetler, İstanbul 1987, s.45; M. Uğur Derman, “Kalemtraş ve Maktalar”, 

s.43; M. Uğur Derman, “Maktalar”, Sanat Kültür Antika, Sayı:12, İstanbul 1999, s.137. 
4 Hacer Kara-Erkan Aygör, agm, s.256, Fotoğraf 9, Çizim 9. 
5 M. Uğur Derman, “Maktalar”, s.137. 
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Fotoğraf 7: 1920 Envanter Numaralı Makta, Etnografya Müzesi 
 
2.3. Kâğıt Makasları 
1917 envanter numaralı kâğıt makası Etnografya Müzesinin vitrininde sergilenmektedir. 
Topkapı Sarayı Müzesinden nakledilen eser, 28 x 4,6 cm ölçülerindedir. Çelik ve pirinç 
madeninden yapılan makas simetrik olarak düzenlenmiş, hafif bombeli ve olukludur. Her iki 
yüzeyi aynı biçimde tasarlanmıştır. Makasın birleşme noktasında kıvrık dallar, ucu palmet 
şeklinde olan damla biçimli bitkisel motifli bir süsleme ve bunun hemen altında iki rozet altın 
kakma tekniğinde makasın üzerine işlenmiştir. Sap kısmında ise ajur tekniğinde sülüs hattıyla 
müsenna olarak “Yâ Fettah” yazısına yer verilmiştir. Eserdeki bezemeler makasın 19. yüzyılda 
yapıldığını düşündürmektedir (Fotoğraf 8). 
 

 
Fotoğraf 8: 1917 Envanter Numaralı Kâğıt Makası, Etnografya Müzesi 
 
3137 envanter numaralı kâğıt makası Etnografya Müzesinin deposunda yer almaktadır. 
İstanbul’dan Dr. Hüseyin Dedebaş tarafından müzeye hediye edilen makas, 24 x 1,3 cm 
ölçülerindedir. İnce çelik levhadan yapılan makas olukludur ve simetrik olarak düzenlenmiştir. 
Makasın sap kısımları hafif kenara doğru kıvrılmış ve kalp gibi görünen tutamak halkaları 
buraya eklenmiştir. Eserin tüm yüzeyi altın kakma tekniğinde bitkisel motiflerle süslenmiştir. 
Eserdeki bezemelerden makasın 19. yüzyılda yapıldığı söylenebilir (Fotoğraf 9). Form ve 
süsleme tekniği bakımından birebir benzeri Emin Barın koleksiyonunda mevcuttur6. 
 

 
Fotoğraf 9: 3137 Envanter Numaralı Kâğıt Makası, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinde bulunan 3368 envanter numaralı kâğıt makası depoda yer almaktadır. 
Konya’dan Ahmet Güngör’den satın alınan 26,5 cm uzunluğundaki makas çelik ve pirinçten 
yapılmıştır. Simetrik olarak düzenlenen sivri uçlu makasın üzerinde oluklar bulunmaktadır. 
Makasın sap kısmına kadar olan bölümü altın kakma tekniğinde bitkisel motiflerle bezenmiştir. 
Pirinçten yapılan sap kısmında ise “Yâ Fettah” yazısı yer almaktadır. Yazı ajur tekniğinde sülüs  

                                                           
6 Süleyman Berk, Hat Sanatı Tarihçe, Malzeme ve Örnekler, İstanbul 2006, s.78, Resim 93. 
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hattıyla müsenna olarak yazılmıştır. Makası 19. yüzyıla tarihlendirmek mümkündür (Fotoğraf 
10). 
 

 
Fotoğraf 10: 3368 Envanter Numaralı Kâğıt Makası, Etnografya Müzesi 
 
4076 envanter numaralı kâğıt makası Etnografya Müzesinin deposunda yer almaktadır. 
Konya’dan İsmail Topaloğlu tarafından müzeye hediye edilen 26 cm uzunluğundaki makas, 
sap bölümüne kadar demirden, sap kısmı pirinçten yapılmıştır. Sivri uçlu, oluklu ve hafif 
bombelidir. Makasın oval biçimli tutma halkalarından biri kırılarak yok olmuştur. Makasın 
birleşme noktasında altın kakma tekniğinde bitkisel bir süsleme görülmektedir. Eserin 20. 
yüzyılda yapıldığı düşünülebilir (Fotoğraf 11). 
 

 
Fotoğraf 11: 4076 Envanter Numaralı Kâğıt Makası, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinde bulunan 4246 envanter numaralı kâğıt makası, depoda yer almaktadır. 
Konya’dan Hayrettin Solmaz tarafından müzeye hediye edilen makas 27,5 cm uzunluğundadır. 
Sapa kadar çelikten, sap kısmı pirinçten yapılan makas sivri uçlu ve hafif bombelidir. Makasın 
birleşme noktasında gümüş kakma tekniğinde çok basit çizgisel bir bezeme görülmektedir. 
Eserin 20. yüzyılda yapıldığı söylenebilir (Fotoğraf 12). 
 

 
Fotoğraf 12: 4246 Envanter Numaralı Kâğıt Makası, Etnografya Müzesi 
 
4426 envanter numaralı kâğıt makası Etnografya Müzesinin deposunda bulunmaktadır. 
Konya’dan satın alınan 25 cm uzunluğundaki makas, sap kısmına kadar demirden, sap kısmı 
ise pirinçten yapılmıştır. Sivri uçlu ve simetrik olan makas hafif bombelidir. Bu bölüm gümüş 
kakma tekniğinde bitkisel motiflerle süslenmiştir. Makasın sapında müsenna olarak “Yâ 
Fettah” yazısı yer almaktadır. Diğer örneklerde olduğu gibi yazının ajur tekniğinde sülüs 
hattıyla yazıldığı görülmektedir. Tutma halkası kırılan makas, 19. yüzyıla tarihlendirilebilir 
(Fotoğraf 13). 
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Fotoğraf 13: 4426 Envanter Numaralı Kâğıt Makası, Etnografya Müzesi 
 
4624 envanter numaralı kâğıt makası Etnografya Müzesinin deposunda muhafaza edilmektedir. 
Konya’dan satın alma yoluyla müzeye kazandırılan 19,5 x 1,5 cm ölçülerindeki kâğıt makası, 
demir malzemeden yapılmıştır. Simetrik olarak düzenlenen makasın her iki yüzü altın ve gümüş 
kakma tekniğinde, kıvrım dalların taşıdığı bitkisel motiflerle bezenmiştir. Eser 19-20. yüzyıla 
tarihlendirilebilir (Fotoğraf 14). 
 

 
Fotoğraf 14: 4624 Envanter Numaralı Kâğıt Makası, Etnografya Müzesi 
 
4625 envanter numaralı kâğıt makası Etnografya Müzesinde depoda bulunmaktadır. Bir önceki 
eser gibi Konya’dan satın alma yoluyla müzeye kazandırılan 19,3 x 1,7 cm ölçülerindeki kâğıt 
makası, demir malzemeden yapılmıştır. Simetrik düzendeki makasın birleşme noktasında altın 
kakma diğer kısımlarında gümüş kakma tekniğinde daire şeklinde geometrik ve kıvrım dal 
şeklinde bitkisel süslemeye yer verilmiştir. Eser 19-20. yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 15). 
 

 
Fotoğraf 15: 4625 Envanter Numaralı Kâğıt Makası, Etnografya Müzesi 
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4858 envanter numaralı kâğıt makası Etnografya Müzesinin vitrininde sergilenmektedir. 
Konya’dan satın alınan, demir ve pirinç malzemeden yapılmış makas 29 cm uzunluğundadır.  
Sivri uçlu ve oluklu makas simetrik olarak düzenlenmiştir. Her iki yüzü altın kakma tekniğinde 
bitkisel motiflerle süslenmiştir. Makasın sap kısmında ajur tekniğinde sülüs hattıyla müsenna 
olarak “Yâ Fettah” yazısı görülmektedir. Eser 19. yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 16). 
 

 
Fotoğraf 16: 4858 Envanter Numaralı Kâğıt Makası, Etnografya Müzesi 
 
5012 envanter numaralı kâğıt makası, Etnografya Müzesinin deposunda yer almaktadır. 
Konya’dan satın alınan eser 24,5 x 1,5 cm ölçülerindedir. Demir ve pirinçten yapılan simetrik 
biçimli makas olukludur. Makasın sap kısmında ajur tekniğinde delikler açılmıştır. Eserin 
yüzeyi gümüş kakma tekniğinde basit çizgisel motiflerle süslenmiştir. Makas 20. yüzyıla 
tarihlendirilebilir (Fotoğraf 17). 
  

 
Fotoğraf 17: 5012 Envanter Numaralı Kâğıt Makası, Etnografya Müzesi 
 
5102 envanter numaralı kâğıt makası Etnografya Müzesinin vitrininde sergilenmektedir. 
Konya’dan Besim Ergun’dan satın alınan eser 30,5 x 1,5 cm ölçülerindedir. Demirden yapılan 
makas oluklu olup simetrik olarak düzenlenmiştir. Makasın sap kısımları ajur tekniğinde 
süslenmiş, tutamak halkaları barok tarzı “C” kıvrımları ile oluşturulmuştur. Eserin tüm yüzeyi 
altın kakma tekniğinde bitkisel bezemelidir. Makas 19. yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 18). 

 
Fotoğraf 18: 5102 Envanter Numaralı Kâğıt Makası, Etnografya Müzesi 
 
2.4. Yazı Takımları 
Mevlâna Müzesinde sergilenen 1700 envanter numarasına kayıtlı yazı takımı satın alma yoluyla 
müzeye kazandırılmıştır. Bütün parçaları porselenden yapılan takımda oval biçimli bir tepsi, 
tepsinin üzerinde aynı büyüklükte kapaklı, şişkin gövdeli dört adet hokka, hokkalarla aynı 
görünümde kapaklı bir rıhdan ve bir adet kapaklı ibrik mevcuttur. Rıhdan hariç diğerlerinin 
kapaklarının tutamak kısımları kırılmıştır. Hokkalar ve rıhdan 7 cm, ibrik ise 9,5 cm 
uzunluğundadır. 35,7 x 22,5 cm ölçülerindeki kenarları beyaz saplı oval tepsinin ortası beyaz 
renkli olup üzerine altınla bitkisel süslemeler yapılmıştır. Tepsinin mavi olan kenarlarında “S” 
şeklinde kıvrılarak devam eden altından yapılmış şerit arasında gül demeti ve kıvrım dallardan 
oluşan bitkisel bir bezeme görülmektedir. Bu kompozisyon küçük farklılıklarla hokkalar, 
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rıhdan ve ibrik üzerinde de uygulanmıştır (Fotoğraf 19). Eserde kullanılan porselen malzeme 
ve natüralist anlayışla yapılan bitkisel bezemeler yazı takımının 19. yüzyılda yapıldığını 
göstermektedir. 

 
Fotoğraf 19: 1700 Envanter Numaralı Yazı Takımı, Mevlâna Müzesi 
 
3239 envanter numaralı yazı takımı, Etnografya Müzesinin deposunda yer almaktadır. 
Konya’dan Nadir Gezgin tarafından 1984 yılında müzeye hediye edilen eser madeni bir altlık 
ve iki cam hokkadan müteşekkildir. 29 x 13 cm ölçülerindeki madeni altlık döküm tekniğiyle 
yapılmıştır. Dikdörtgen biçimli bu tabla kısmı dört ayak üzerinde durmaktadır. Kenarlarında 
hokka konulacak birer yuvarlak göz ve bunların arasında iki adet kare biçimli boş göz 
mevcuttur. Arka kısmı yukarıya doğru uzanan barok tarzı bezemeli parçanın ortasında kabartma 
tekniğinde cepheden verilmiş bir aslan başı bulunmaktadır.  Tablanın diğer kısımları barok 
kıvrımların hâkim olduğu bitkisel motiflerle süslenmiştir. Camdan yapılan iki hokkanın ağız 
çapı 4,5 cm, yüksekliği 9,5 cm’dir. Yuvalarına geçmeli olarak oturtulan cam hokkaların 
kapakları da madenden barok tarzı süslemeli olarak yapılmışlardır. Eser 19-20. yüzyıla 
tarihlendirilebilir (Fotoğraf 20). 
 

 
Fotoğraf 20: 3239 Envanter Numaralı Yazı Takımı, Etnografya Müzesi 
 
4578 envanter numaralı yazı takımı Etnografya Müzesinin vitrininde sergilenmektedir. 
Konya’dan Mehmet Önder tarafından 1963 yılında müzeye hediye edilen takım bir tepsi, bir 
hokka ve bir rıhdandan müteşekkildir. Takımın tamamı porselen malzemeden yapılmıştır.  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

174 

13,5 x 5,25 cm ölçülerindeki dikdörtgen tepsinin kenar kısımları maviyle boyanmış, orta kısım 
beyaz olarak bırakılmıştır. Burada dört adet rozet çiçek motifleriyle süslenmiştir. Bombeli bir 
gövdesi ve kapağı bulunan hokkanın ağız çapı 5,2 cm’dir. Beyaz renkli gövdesinde içinde 
çiçeklerin resmedildiği üç rozet bulunmaktadır. Ağız kısmı pembe ile boyanan hokkanın 
kapağında kırmızı benekler mevcuttur. Rıhdan ise 5,8 cm yüksekliğinde ve ağız çapı 5,2 cm’dir. 
Üzerinde süsleme bulunmayan rıhdanın üst kısmında delikleri vardır. Yazı takımı, malzemesi 
ve süslemeleri bakımından değerlendirildiğinde 19-20. yüzyıla tarihlendirilebilir. Bu yazı 
takımının tepsisinde iki adet mühre sergilenmektedir. Bunlardan biri 4377 envanter numaralı 
ve 6,7 x 4,5 cm ölçülerindeki deniz kabuğundan yapılan mühredir. Deniz kabuğunun üzerine 
porselenden yapılaştırılan parçanın üzerine sülüs hattıyla kabartma olarak “Akşam Hayrola”7 
ibaresi yazılmıştır. Diğer mühre ise 5025 envanter numarasına kayıtlı kemik mühredir. 16 cm 
uzunluğundaki mührenin ucu hafif eğri biçimlidir. Bu iki mührede 19-20. yüzyıla 
tarihlendirilebilir (Fotoğraf 21). 
 

 
Fotoğraf 21: 4578 Envanter Numaralı Yazı Takımı, Etnografya Müzesi 
 
2.5. Divitler 
Etnografya Müzesindeki 1153 envanter numaralı divit vitrinde sergilenmektedir. Pirinç 
madeninden yapılan divit 26,5 x 3 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma formlu bir kalemlik ve 4,3 
cm yüksekliğinde bir hokkadan oluşmaktadır. Kapağı da bulunan hokka kalemliğin geniş 
yüzeyine lehim tekniğiyle tutturulmuştur. Şişkin karınlı hokkanın kenarları pahlanmış, 
pahlanan kısımlarla birlikte alt ve üst kenarlar kazıma tekniğinde bitkisel motiflerle 
süslenmiştir. Oval biçimli kapağının üzerine iki adet madeni çubuk ve kapağı kilitleme mili 
eklenmiştir. Aynı şekilde kalemliğin kenarları da kazıma tekniğinde bitkisel motiflerle 
bezenmiştir. Diyarbakır’dan Reşat Turgut’a ait olan eserin üzerinde herhangi bir tarih 
bulunmamaktadır. Süslemesinden 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilebilir 
(Fotoğraf 22).  
  

                                                           
7 Yazıyı okuyan NEÜ., Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Sami Naddah’a 

teşekkürler. 
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Fotoğraf 22: 1153 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesindeki 1208 envanter numarasına kayıtlı divit vitrinde sergilenmektedir. 
Şükrü Yılmaz’dan satın alınarak müzeye kazandırılan eser pirinç madeninden dövme tekniğiyle 
yapılmıştır. 32 x 3,7 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde bir kalemlik ve 6 cm 
yüksekliğinde bir hokkadan oluşmaktadır. Kalemliğin yuvarlatılmış alt kısmı kazıma 
tekniğinde çizgisel motiflerle süslenmiştir. Üst kısmındaki kapak kısmı ise süslemesiz 
bırakılmıştır. Kalemliğin yanındaki hokka, kalemliğin geniş yüzeyine lehimle birleştirilmiştir. 
Orta kısmı şişkin olarak yapılan hokkanın oval biçimli kapağının üzerinde kol şeklinde çubuklar 
ve kilitleme mili mevcuttur. Hokkanın pahlanan kısımları, alt ve üst kenarları kazıma tekniğinde 
bitkisel motiflerle süslenmiştir. Hokkanın altında altı kollu yıldız ve ortasında Arap harfli bir 
mühür bulunmaktadır. Eser 19. yüzyılda yapılmış olmalıdır (Fotoğraf 23).  
 

 
Fotoğraf 23: 1208 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesindeki 1626 envanter numaralı divit depoda yer almaktadır. Ankara Arkeoloji 
Müzesi’nden nakledilen eser pirinç madeninden dövme tekniğiyle yapılmıştır. 29,5 x 5,8 cm 
ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde bir kalemlik ve 4,8 cm yüksekliğinde bir hokkadan 
oluşmaktadır. Hokkanın kapağında kol şeklinde iki çubuk ve kilitleme mili mevcuttur. 
Kalemliğin hokkayla birleşen dar yüzünde ve geniş yüzünde birer damga bulunmaktadır. 
Süslemesi bulunmayan eser 19. yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 24).  
 

 
Fotoğraf 24: 1626 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

176 

1627 envanter numaralı divit Etnografya Müzesinin deposunda bulunmaktadır. Ankara 
Arkeoloji Müzesinden nakledilen eser, 22 x 4,5 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde 
kalemlik ve buna bitişik olarak yapılan 4,5 cm yüksekliğinde bir hokkadan oluşmaktadır. Pirinç 
malzemeden dövme tekniğiyle yapılan eserin kalemlik ve hokka kısımları kazıma tekniğinde 
kıvrım dallarla süslenmiştir. Hokkanın kapağı istiridye kabuğu şeklindedir. Kalemliğin üst 
kısmında kapağa yakın mesafede Latin alfabesiyle “YS” harfleri şeklinde bir damga yer 
almaktadır. Tarihi bilinmeyen eser, istiridye biçimli hokka kapağından yola çıkılarak 19. 
yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 25). 
 

      
Fotoğraf 25: 1627 Envanter Numaralı Divit ve Hokka Kapağı Detayı, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinde 1752 envanter numarasına kayıtlı divit depoda yer almaktadır. Ankara 
Arkeoloji Müzesinden nakledilen eser 23,3 x 4,5 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde 
kalemlik ve 4,2 cm yüksekliğinde bir hokkadan oluşmaktadır. Pirinçten dövme tekniğiyle 
yapılan eserin kalemlik ve hokka kısımları lehimlenerek birleştirilmiştir. Kalemliğin ve 
hokkanın kenarları kazıma tekniğinde çizgisel olarak süslenmiş ve kalemliğin kısa 
kenarlarındaki kapak kısımlarında üç yapraklı basit çiçek motiflerine yer verilmiştir. Hokkanın 
kapağı eksiktir. Tarihi bilinmeyen eser 19-20. yüzyılda yapılmış olmalıdır (Fotoğraf 26). 
 

 
Fotoğraf 26: 1752 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesindeki 1753 envanter numaralı divit depoda yer almaktadır. Ankara Arkeoloji 
Müzesinden nakledilen eserin kalemliği 27,2 x 5,4 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma 
şeklindedir. Kalemliğe bitişik bir de hokkası mevcuttur. Pirinç malzemeden dövme tekniğiyle 
yapılan eserin kalemliğinin kapağı eksiktir. Köşeleri pahlı hokkanın oval biçimli kapağının 
üzerinde ince iki çubuk ve kilitleme mili görülmektedir. Hokkanın ve kalemliğin üzerinde 
hiçbir bezeme ögesine yer verilmezken, kalemliğin hokkaya yakın geniş yüzeyinde Arap 
harfleriyle “Veyis” yazan bir damga görülmektedir. Eser 19. yüzyıla ait olmalıdır (Fotoğraf 27). 
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Fotoğraf 27: 1753 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinde bulunan 1754 envanter numaralı divit, depoda yer almaktadır. Ankara 
Arkeoloji Müzesinden nakledilen eser 22,4 x 4,5 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde 
kalemlik ve buna bitişik olarak yapılan 4 cm yüksekliğinde bir hokkadan oluşmaktadır. 
Kalemlik ve hokka kısımları lehimlenerek birleştirilen eser pirinçten dövme tekniğiyle 
yapılmıştır. Kalemliğin kapağı, hokanın kapağı ve tabanı eksiktir. Üzerinde hiçbir süsleme 
bulunmayan eserin kalemliğinin arka geniş yüzeyinde kazıma tekniğinde Arap alfabesiyle 
“Mevlüd” ismi yazılmıştır. Harflerin tersten yazıldığı dikkati çeker. Eser 20. yüzyıl başlarına 
tarihlendirilebilir (Fotoğraf 28). 
 

        
Fotoğraf 28: 1754 Envanter Numaralı Divit ve Arkasındaki Yazıdan Detay, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinde 1755 envanter numarasına kayıtlı divit depoda muhafaza edilmektedir. 
Ankara Arkeoloji Müzesinden nakledilen eser 23 x 4 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma 
şeklinde kalemlik ve buna bitişik olarak yapılan 4,7 cm yüksekliğinde bir hokkadan 
oluşmaktadır. Pirinçten dövme tekniğiyle yapılan eserin kalemlik ve hokka kısımları 
lehimlenerek birleştirilmiştir. Kalemliğin kapak kısmı eksiktir. Yüzeyi bozulduğu için motifleri 
çok belirgin olmayan eserde, kazıma tekniğinde bitkisel süsleme görülmektedir. Tarihi 
bilinmeyen eser süslemelerinden 19-20. yüzyıllara tarihlendirilebilir (Fotoğraf 29). 
 

 
Fotoğraf 29: 1755 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesindeki 1756 envanter numaralı divit depoda yer almaktadır. Ankara Arkeoloji 
Müzesinden nakledilen eser 20,6 x 5 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde kalemlik ve 
buna bitişik olarak yapılan 4,3 cm yüksekliğinde bir hokkadan oluşmaktadır. Pirinçten dövme 
tekniğiyle yapılan eserin kalemlik ve hokka kısımları lehimlenerek birleştirilmiştir. Kalemliğin 
ve hokkanın kapak kısmı eksiktir. Eser kazıma tekniğinde noktalar ve bitkisel motiflerle 
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süslenmiştir. Tarihi bilinmeyen eser süslemelerinden dolayı 19. yüzyıla tarihlendirilebilir 
(Fotoğraf 30). 
 

 
Fotoğraf 30: 1756 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinde bulunan 1757 envanter numaralı divit depoda yer almaktadır. Ankara 
Arkeoloji Müzesinden nakledilen eser 19 x 4,5 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde 
kalemlik ve buna lehimle birleştirilen 3,5 cm yüksekliğinde bir hokkadan oluşmaktadır. Eser 
pirinç malzemeden dövme tekniğiyle yapılmıştır. Kalemlik ve hokka kısımlarının tüm yüzeyi 
kazıma tekniğinde baklava dilimi motifleriyle bezenmiştir. Kalemlik ve hokkanın kapakları 
günümüzde mevcut değildir. Üzerinde tarih bulunmayan eser muhtemelen 19. yüzyılda 
yapılmıştır (Fotoğraf 31). 
 

 
Fotoğraf 31: 1757 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinde yer alan 1758 envanter numaralı divit depoda muhafaza edilmektedir. 
Ankara Arkeoloji Müzesinden nakledilen ve pirinçten dövme tekniğiyle yapılan eser, 22,4 x 
5,5 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde kalemlik ve buna bitişik olarak yapılan 4,3 cm 
yüksekliğinde bir hokkadan oluşmaktadır. Kalemlik ve hokkanın kapakları eksiktir. 
Kalemliğinin üzerinde damgası bulunan divitin tarihi bilinmemekle birlikte muhtemelen 19. 
yüzyılda yapılmıştır (Fotoğraf 32). 
 

 
Fotoğraf 32: 1758 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi  
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Etnografya Müzesindeki 1759 envanter numaralı divit depoda yer almaktadır. Ankara Arkeoloji 
Müzesinden nakledilen eser, 26,8 x 5,3 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde kalemlik ve 
buna bitişik olarak yapılan 4,5 cm yüksekliğinde bir hokkadan oluşmaktadır. Divit pirinç 
malzemeden dövme tekniğiyle yapılmıştır. Hokkanın oval kapağı iki ince çubukla ve kilitleme 
mili ile kapanmaktadır. Köşeleri pahlanan hokkanın pahlı kenarları ve ön yüzü kazıma 
tekniğinde bitkisel motiflerle süslenmiştir. Üzerinde süsleme bulunmayan ve kapağı eksik olan 
kalemliğin hokkayla birleşen dar yüzü ve geniş yüzünde sülüs hattıyla “Mehmed” yazan birer 
mühür görülmektedir. Eser 19. yüzyılda yapılmış olmalıdır (Fotoğraf 33). 
 

 
Fotoğraf 33: 1759 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinde bulunan 1760 envanter numaralı divit depoda korunmaktadır. Ankara 
Arkeoloji Müzesinden nakledilen eserler arasındadır. 23,2 x 4,5 cm ölçülerinde dikdörtgen 
prizma şeklindeki kalemlik ve yanında bulunan 4,5 cm yüksekliğinde bir hokkadan 
oluşmaktadır. Kalemlik ve hokkanın birbirine lehimlendiği eser pirinçten dövme tekniğiyle 
yapılmıştır. Üzerinde herhangi bir süsleme bulunmayan kalemliğin kapağı yoktur. Hokkanın 
üzerinde kazıma tekniğinde basit çizgisel süslemeler yer almaktadır. Yapım tarihi bilinmeyen 
eser 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilebilir. (Fotoğraf 34). 
 

 
Fotoğraf 34: 1760 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesindeki 1761 envanter numaralı divit depoda yer almaktadır. Ankara Arkeoloji 
Müzesinden nakledilen eserler arasındadır. 21,3 x 4 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde 
kalemlik ve buna bitişik 3,5 cm yüksekliğindeki hokkadan oluşmaktadır. Pirinç malzemeden 
dövme tekniğiyle yapılan kalemlik ve hokkanın birbirine lehimlendiği görülmektedir. 
Kalemliğin kapağı eksiktir. Hokkanın kapağı üzerinde ince uzun çubuklar ve kilit mandalı 
mevcuttur. Süslemesiz olan eser 20. yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 35).  
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Fotoğraf 35: 1761 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinde 1762 envanter numarasına kayıtlı divit depoda yer almaktadır. Ankara 
Arkeoloji Müzesinden nakledilen eser 26 x 3,8 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde 
kalemlikten müteşekkildir. Dövme tekniğiyle pirinçten yapılan kalemlikte lehim izi 
bulunmakla birlikte günümüzde hokkası mevcut değildir. Kalemliğin alt kısmında kazıma 
tekniğinde bitkisel süslemeler, kenarlarında ise “S” kıvrımları görülürken, üst dar kısmın iki 
tarafında, kapağa yakın olarak “JSNJ” harflerinden oluşan birer damga bulunmaktadır. Eser 20. 
yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 36). 
 

 
Fotoğraf 36: 1762 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesindeki 1763 envanter numaralı divit depoda korunmaktadır. Ankara 
Arkeoloji Müzesinden nakledilen eser yalnızca kalemlikten müteşekkil olup hokkası 
bulunmamaktadır. 23,5 x 3,5 cm ölçülerindeki kalemlik dikdörtgen prizma şeklindedir. 
Üzerinde herhangi bir süsleme ile karşılaşılmayan kalemliğin alt dar yüzünde Ermenice “Hitci 
Sarkis yan Garabed”8 yazılıdır. Yazının devamında rakamlarla 1880 tarihi düşülmüştür 
(Fotoğraf 37). 
 

 
Fotoğraf 37: 1763 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesindeki 1921 envanter numaralı divit depoda bulunmaktadır. Topkapı Sarayı 
Müzesinden nakledilen eser, 25,8 x 4,7 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde kalemlik ve 
buna bitişik 4,3 cm yüksekliğinde hokkadan meydana gelmektedir. Dövme tekniğiyle pirinçten 
yapılan kalemlik ve hokka birbirine lehimlenmiştir. Hokkanın kapağında iki uzun çubuk ve 
kilitleme mili mevcuttur. Kalemliğin hokkayla birleştiği dar yüzeyde ve geniş yüzeyde birer 
adet mühür görülmektedir. Bezemesiz eser 20. yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 38). 

                                                           
8 Yazıyı okuyan Öğretmen Ankine Hanım’a teşekkürler. 
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Fotoğraf 38: 1921 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinde bulunan 1995 envanter numaralı divit depoda muhafaza edilmektedir. 
Konya’dan Tevfik Arıkan’dan satın alınarak müzeye kazandırılan divitin kalemliği 21 x 4 cm 
ölçülerinde ve dikdörtgen prizma şeklindedir. Buna bitişik olan hokka ise 3,5 cm’dir. Pirinçten 
yapılan kalemlik ve hokka birbirine lehimlenerek birleştirilmiştir. Kalemliğin kapağı yoktur. 
Hokkanın oval biçimli kapağında iki çubuk ve kapatma mandalı mevcuttur. Üzerinde 
süslemeye yer verilmeyen eser 20. yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 39). 
 

 
Fotoğraf 39: 1995 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesindeki 3134 envanter numaralı divit depoda yer almaktadır. İstanbul’dan Dr. 
Hüseyin Dedebaş’ın müzeye hediye ettiği gümüş divitin kalemliği 24,5 x 2,5 cm ölçülerinde 
olup, dikdörtgen prizma şeklindedir. Kalemlik ve hokka birbirine lehimlenerek birleştirilmiştir. 
Kalemliğin iki uç kısmı yuvarlatışmış ve kapaklıdır. Bu kısımlarda kazıma tekniğinde bitkisel 
süslemeye yer verilmiştir. Kapak kısmında makta bağlamak üzere bir çıkıntı bulunmaktadır. 
Hokkanın karın kısmı şişkince ve köşeleri pahlıdır. Hokkanın oval biçimli kapağında kol 
şeklinde iki uzun çubuk, kapağın tam ortasında süsleme amaçlı yapılan kakma tekniğinde bir 
mercan ve kapağı kilitleme mandalı bulunmaktadır. Hokkanın alt ve üst kenarları ile taban 
kısmında yine kazıma tekniğinde bitkisel ve basit çizgisel geometrik süslemeler görülmektedir. 
Kalemliğin kapak kısmının arka geniş yüzeyinde beş yapraklı palmetvari bir mühür, mührün 
içinde sülüs hattıyla zemin oyma tekniğinde yazılmış “İsmail bin Mehmed” ismi yer almaktadır. 
Hokkanın kalemliğe birleştiği yerde ve hokka tabanında ise birer tuğra bulunmakta ancak 
okunamamaktadır. Tarihi bilinmeyen divit 19. yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 40, 41). 
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Fotoğraf 40: 3134 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 

          
Fotoğraf 41: 3134 Envanter Numaralı Divitten Detaylar, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesinde 5557 envanter numarasına kayıtlı bulunan divit vitrinde 
sergilenmektedir. Konya’dan Kazım Duman’dan satın alınarak müzeye kazandırılan divitin 
25,5 x 5,5 cm ölçülerinde dikdörtgen prizma şeklinde kalemliği ve hokkası bulunmaktadır. 
Pirinçten yapılan kalemlik ve hokka birbirine lehimlenmiştir. Bombeli bir forma sahip olan 
hokkanın oval biçimli kapağının üzerinde süslemeli iki çubuk mevcuttur. Kalemliğin kapak ve 
alt kısmı, hokkanın pahlı kısımları, alt ve üst kısımları ile kapağının üzeri zemin oyma 
tekniğinde bitkisel motiflerle süslenmiştir. Eser 19. yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 42). 
 

 
Fotoğraf 42: 5557 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
Etnografya Müzesindeki 6557 envanter numaralı divit depoda yer almaktadır. Veli Naci 
Gezgin’den satın alınarak müzeye kazandırılan divitin kalemliği 27 x 4,3 cm ölçülerinde ve 
dikdörtgen prizma şeklindedir. Buna bitişik olan hokka ise 5,4 cm’dir. Pirinçten yapılan 
kalemlik ve hokka birbirine lehimlenmiştir. Hokkanın oval biçimli kapağı iki çubukla ve 
kapatma miliyle kapanmaktadır. Kalemliğin kapağında halka şeklinde maktayı bağlamak üzere 
bir tutamak mevcuttur. Kalemliğin dar yüzünde okunamayan bir damga ile geniş yüzünde 
“Mustafa” ve “sah” yazısı okunan iki damgası mevcuttur. Eser 19. yüzyıla tarihlendirilebilir 
(Fotoğraf 43). 
  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

183 

 

 
Fotoğraf 43: 6557 Envanter Numaralı Divit, Etnografya Müzesi 
 
2.6. Hattat Sandığı 
Mevlâna Müzesinde yer alan bir diğer eser, gömme vitrinde sergilenen 1712 envanter numaralı 
hattat sandığıdır. Satın alma yoluyla müzeye gelen sandık 32 x 20 x 17 cm ölçülerindedir. Ceviz 
ağacından yapılan kapaklı ve kilit sistemi de bulunan dikdörtgen prizma şeklindeki sandığın 
içinde hat sanatı araç gereçlerini koyabilmek için farklı büyüklülerde gözler bulunmaktadır. Bu 
kısım hareketli olup, yan taraflarından tutularak kaldırılabilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Sandığın kapağının iç kısmı yeşil kadife kumaşla kaplanmış, etrafı ise deri üzerine altın 
kullanarak basit bir bitkisel kompozisyonla süslenmiştir. Eserin içinde camdan bir hokka, yine 
camdan yapılarak metal bir kapakla kapatılan kalemlik, kamış kalem ve pembe renkli bir taş 
yer almaktadır. Dış kısmında herhangi bir süslemeye yer verilmeyen bu hattat sandığının alt 
kısmında ise kâğıt vb. malzemelerin konulabileceği ince bir çekmece bulunmaktadır. Kapağının 
içindeki süslemeden yola çıkılarak sandığın 19. yüzyılda yapıldığı söylenebilir (Fotoğraf 44). 
 

 
Fotoğraf 44: 1712 Envanter Numaralı Hattat Sandığı ve İçindeki Hokka ile Taş,  
Mevlâna Müzesi 
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3. DEĞERLENDİRME 
3.1. Eserlerin Fonksiyonu ve Formu 
Hat sanatı icra edilirken kullanılan araç gereçler, malzeme, teknik, süsleme, estetik ve 
fonksiyon bakımından farklılık arz etmektedir. “Kamış yazı kalemlerini açmakta kullanılan 
uzunca saplı bıçak”9 şeklinde tanımlanan kalemtıraşlar, yazı yazarken zaman içinde ucu 
bozulan kalemlerin uçlarını keserek düzeltmeye yarardı. Yaklaşık beş asırdır kullanıldığı 
belirtilen10 kalemtıraşlar, tîğ ya da namlu adı verilen kesici bölüm, onun yaklaşık iki katı kadar 
uzunlukta olan sap kısmı ve bu iki bölümü birbirine bağlayan parazvana kısmından oluşan bir 
bıçak görünümündedir11. İncelediğimiz kalemtıraşların ikisinin ucu hafif sivri iken (Fotoğraf 1, 
3), ikisinin ucu yuvarlatılmıştır (Fotoğraf 2, 4).  
Devellioğlu maktayı; “eski kamış kalemlerin yontulduktan sonra üzerine yatırılıp uçlarının 
kesildiği sert ağaçtan veya kemikten yapılma alet”12 şeklinde tanımlarken, Şemseddin Sami ve 
Özönder “kesilen yer veya bir şeyin kesildiği yer”13 olarak tanımlamaktadır. Burada maktada 
kullanılacak malzemenin kalemin ucunu bozmayacak nitelikte olması önemlidir. Çalışmamızda 
yer alan maktalar dikdörtgen formludur. Uzun kenarları hepsinde düz olan maktalardan birinin 
kısa kenarları düz (Fotoğraf 5), birinin yuvarlatılmış (Fotoğraf 6) ve birinin bir kenarı düz, bir 
kenarı palmet biçimlidir (Fotoğraf 7).   
Kaynaklarda eskiden kâğıtların büyük tabakalar halinde satıldığı ve bunu hattatların kendi 
istedikleri ölçülerde keserek kullandıkları belirtilmektedir14. Kâğıdı bir seferde düzgün bir 
şekilde kesebilmek için kâğıt makasları oldukça uzun yapılmışlardır15. Çalışmamızda incelenen 
örneklerde simetrik düzende ve kâğıdı iyi kavraması için oluklu olarak yapılan kâğıt 
makaslarının boyları, yaklaşık olarak 19,3 cm-30,5 cm ölçüleri arasında değişmektedir.   
Bir tepsi üzerinde birkaç adet hokka, su ibriği, rıhdan, mühre vb. araç gerecin bulunduğu 
eserlere “yazı takımı” ya da “hokka takımı” denilmektedir16. Ancak bunların hepsi aynı takımda 
bulunmak zorunda değildir. Mevlâna Müzesindeki yazı takımında dört hokka, bir rıhdan ve bir 
ibrik yer alırken (Fotoğraf 19), Etnografya Müzesindeki porselen yazı takımında bir hokka, bir 
rıhdan, iki mühre (Fotoğraf 21), diğer yazı takımında ise iki hokka (Fotoğraf 20) bulunmaktadır. 
Bu eserler içindeki mevcut hokkalar kapaklı olup, şişkin bir gövdeye sahiptirler. Rıhdan ise 
silindirik biçimdedir. 
Divitler ise çoğunlukla kalemlik ve yanlarındaki hokkayla bitişik vaziyette tasarlanmış ve 
birkaç parça hat sanatı araç gerecinin taşınmasına olanak sağlayan araçlardır. İçine kamış 
kalem, kâğıt makası, kalemtıraş ve makta konulabilmektedir. Hat sanatı araç gereçlerini 
yanında taşımak durumunda olanların bu divitleri kuşaklarının içine verev şekilde 
yerleştirdikleri ve çıkıntı yapan hokka sayesinde divitin düşmediği bilinmektedir17.  
                                                           
9 Mine Esiner Özen, “Kalemtraş”, Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü, İstanbul 1985, s.34. 
10 Süheyl Ünver, Türk Süsleme Sanatları II, İstanbul 2010, s.26. 
11 M. Uğur Derman, “Kalemtraş ve Makta”, s.43-44; M. Uğur Derman, “Kalemtraş ve Maktalar”, s.41; M. Uğur 

Derman, Osmanlı Hat Sanatı, İstanbul 2001, s.10. 
12 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, Ankara 1964, s.1426. 
13 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1985, s.820; Hasan Özönder, “Makta’ (Mikta’)”, Ansiklopedik Hat ve 

Tezhip Sanatları Deyimleri, Terimleri Sözlüğü, Konya 2003, s.123. 
14 Celâl Esad Arseven, “Kâğıd Makası”, Sanat Ansiklopedisi, C:III, İstanbul 1966, s.1265 
15 Celâl Esad Arseven, agmd, s.1265 
16 M. Bedreddin Yazır, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli, C:II, Ankara 1974, s.179. 
17 M. Uğur Derman, “Divit ve Kuburlar”, Aletler ve Adetler, İstanbul 1987, s.27. 
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Çalışmamızda yer alan divitlerin tamamının kalemlik kısımları prizmatik dikdörtgen biçimli 
olup, yanlarında bitişik olarak yapılan sandık şeklinde hokkaları bulunmaktadır. Birkaç divitin 
hokkası günümüzde kaybolmuştur.  
Hattat sandığı yukarıda bahsettiğimiz araç gereçlerin tamamının içine konulup muhafaza 
edildiği kutulara denir. Kimi zaman kaynaklarda yazı çekmecesi18 olarak ta geçmektedir. 
Konumuz kapsamında incelenen eser aynı zamanda alt kısmında kâğıtların konulduğu bir 
çekmeceye sahiptir (Fotoğraf 44). Mevlâna Müzesinde karşılaştığımız bu hattat sandığı, hat 
sanatı araç gereçlerinin nasıl korunduğu ve taşındığı hakkında bize fikir vermesi bakımından 
önemlidir. 
 
3.2. Malzeme ve Teknik 
Araştırmamızda fonksiyonlarına göre gruplandırdığımız her bir eserin malzemelerinin ve 
tekniğinin de kendine özgü olduğu görülmektedir. Kalemtıraşların kesici bıçak kısımlarının 
dövme tekniğinde demirden ve çelikten yapıldıkları görülmektedir. Sap kısımlarında ise fildişi 
ve mercan (Fotoğraf 1), demir (Fotoğraf 2), damarlı bir çeşit taş (Fotoğraf 3), ahşap ve fildişi 
(Fotoğraf 4) kullanılmıştır. 
Araştırmamızda incelenen üç adet maktanın ikisi fildişinden (Fotoğraf 5, 6), biri ise demirden 
(Fotoğraf 7) yapılmıştır. Demir malzemeyle yapılan maktanın üzerinde kalemin ucunun 
kesileceği noktaya dilimli formda yapılmış küçük bir kemik parça yerleştirilmiştir. Fildişi 
maktalarda ajur, kabartma ve zemin oyma, demir maktada ise altın kakma tekniği 
görülmektedir.  
11 adet kâğıt makasının tamamında yapım malzemesi olarak demir, çelik ve pirinç 
kullanılmıştır. Makasların bir kısmı altın kakma (Fotoğraf 8, 9, 10, 11, 16, 18), bir kısmı gümüş 
kakma (Fotoğraf 12, 13, 17) bir kısmı ise hem altın hem gümüş kakma (Fotoğraf 14, 15) 
tekniğinde süslenmiştir.  
Konumuz kapsamında her iki müzede de yazı takımları ile karşılaşılmıştır. Mevlâna 
Müzesindeki yazı takımının tepsi, ibrik, rıhdan ve hokkalardan oluşan tüm parçaları porselen 
malzemeyle yapılmış ve boyama tekniğiyle bezenmiştir (Fotoğraf 19). Etnografya Müzesindeki 
iki takımdan teşhirdeki porselen (Fotoğraf 21) diğeri ise maden ve cam (Fotoğraf 20) 
kullanılarak yapılmıştır. Burada madeni kısım bir tabla gibi tasarlanıp, üzerine gövdesi camdan, 
kapakları yine madenden yapılmış hokkalar yerleştirilmiştir. Tarihi süreçte mürekkebin 
özelliğini koruması bakımından hokkalarda porselen (seramik) ve cam en çok tercih edilen 
malzeme olmuştur19.  
Divitler bakır, pirinç, gümüş ve abanoz gibi farklı malzemelerden yapılabilmektedir20. 
Etnografya Müzesinde tespit edilen 21 adet divitin yalnızca biri gümüşten (Fotoğraf 40, 41), 
diğerlerinin tamamı ise pirinç madeninden dövme tekniğinde yapılmış, kalemlik ve hokka 
kısımları lehim tekniği ile birleştirilmiştir. Üzerlerindeki bezemeler ise kazıma ve zemin oyma 
tekniğindedir.  
Çalışmamızda hattat sandığıyla Mevlâna Müzesinde karşılaşılmıştır. Ahşaptan yapılan ve kilitli 
bir sandık şeklinde tasarlanan eserin içinde hat sanatı araç gereçlerinin korunabilmesi için çeşitli  

                                                           
18 M. Şinasi Acar, Türk Hat Sanatı (Araç, Gereç ve Formlar), İstanbul 1999, s.63. 
19 Süleyman Berk, age, s.77. 
20 Süheyl Ünver, age, s.21. 
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büyüklüklerde gözleri mevcuttur (Fotoğraf 44). Sandığın kapağının iç kısmı kadife malzemeyle 
kaplanmıştır.  
 
3.3. Süsleme 
Yaptığımız bu çalışmada eserlerin her birinde kendine özgü süslemelerle karşılaşılmıştır. Buna 
mukabil üzerinde hiçbir süsleme bulunmayan eserlerde mevcuttur. Eserlerde geometrik, 
bitkisel, figürlü ve nesneli süsleme ile yazı görülmektedir. Geometrik süslemenin maktalarda 
(Fotoğraf 5, 6), kâğıt makaslarında (Fotoğraf 12, 15) ve divitlerde (Fotoğraf 30, 31, 34, 41) 
basit çizgisel motifler, baklava dilimi motifi, zikzaklar, rozetler, noktalar, daire ve yarım daire 
formları şeklinde karşımıza çıktığı görülmektedir. Bir divitte ise altı kollu yıldız motifine yer 
verilmiştir (Fotoğraf 23). Özellikle divitlerin kalemlik ve hokka kenarlarında “S” kıvrımları ve 
zikzaklar çokça kullanılmıştır.  
Bitkisel bezeme her gurup eserde en çok kullanılan süsleme çeşidi olmuştur. Motiflerin büyük 
bölümü stilize bitkilerden ve barok tarzı motiflerden oluşmakla birlikte natüralist anlayışla 
yapılan tasarımlarla da karşılaşılmıştır. Bir kalemtıraşın sap kısmında (Fotoğraf 2), bir maktanın 
tüm yüzeyinde (Fotoğraf 7), makasların hemen hepsinde, divitlerin birçoğunda, Etnografya 
Müzesindeki yazı takımı (Fotoğraf 20) ve Mevlâna Müzesindeki hattat sandığında (Fotoğraf 
44) stilize bitkiler ve barok tarzı motifler görülürken, Mevlâna ve Etnografya Müzesindeki yazı 
takımlarında (Fotoğraf 19, 21) gül demetleri, kıvrım dallar gibi natüralist bitkiler yer 
almaktadır.  
Figür konumuz kapsamındaki tüm eserlerden yalnızca birinde mevcuttur. Etnografya 
Müzesindeki yazı takımının madeni kısmında Türk sanatında güç ve kuvvet sembolü olarak 
kullanılan aslan motifiyle karşılaşılmıştır (Fotoğraf 20). Gözleri, burnu, yeleleri son derece 
ayrıntılı olarak işlenen aslanın burada yalnızca cepheden başı görülmektedir. 1627 envanter 
numaralı divitin hokkasının kapağı barok-rokoko üslubunda yaygın biçimde kullanılan istiridye 
kabuğu şeklindedir (Fotoğraf 25).  
Eserlerde nesneli süsleme yalnızca Mevlâna Müzesinde sergilenen 1702 envanter numaralı 
maktanın üzerinde görülmektedir. Maktaların Mevlevîhanelerin açık olduğu zamanlarda 
dervişler tarafından dergâha gelir sağlamak için yapıldıkları bilinmektedir. Bu sebeple Mevlevî 
sikkesi tarikat sembolü olarak maktalar üzerinde yerini almıştır21. Ustasının da bir Mevlevî 
dervişi olduğunu düşündüğümüz bu maktada üç ayaklı bir sehpa üzerinde destarlı sikke 
motifine yer verilmiştir (Fotoğraf 5). Topkapı Sarayı Müzesinden nakledilen bu örneğin yine 
Topkapı Sarayı Müzesinde benzerleri mevcuttur22.  
Eserlerin bir kısmının üzerinde yazıya yer verildiği görülmektedir. Etnografya Müzesinde 
sergilenen 1918 envanter numaralı fildişi maktada ajur tekniğinde, sülüs hattıyla ustanın ismi 
olan “Cevriye” yazılıdır (Fotoğraf 6). Dört adet kâğıt makasında, makaslarda sıklıkla 
karşılaşılan “Yâ Fettah” (Ey Fetheden Allah) yazısına yer verilmiştir (Fotoğraf 8, 10, 13, 16). 
Makaslardaki yazıların hepsi sülüs hattıyla ajur tekniğinde ve müsenna (aynalı) olarak 
düzenlenmiştir. İncelenen eserlerin büyük bölümünde damga, mühür ya da eseri yapan ustanın 
ismine yer verildiği görülmüştür. Konumuz çerçevesinde, üzerinde Arap alfabesiyle yazı 
bulunan eserlerin biri hariç hepsinde yazı çeşidi olarak kabartma tekniğinde sülüs hattı tercih 
                                                           
21 M. Uğur Derman, “Makta”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C:27, Ankara 2003, s.454. 
22 M. Uğur Derman, “Makta”, Aletler ve Adetler, s.45; M. Uğur Derman, “Kalemtraş ve Maktalar”, s.43; M. Uğur 

Derman, “Maktalar”, s.137; M. Uğur Derman, “Hat Sanatında Kullanılan Alet ve Malzemeler”, Hat ve Tezhip 
Sanatı, Ankara 2009, s.225. 
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edilmiştir. Birinde ise yazı kazıma tekniğindedir (Fotoğraf 28). Kalemtıraşlardan üçünde damla 
ve yaprak şeklinde damgalar mevcuttur (Fotoğraf 1, 3, 4). Makta ve kâğıt makaslarında damga 
ve mühürlere yer verilmezken, divitlerin çoğunda damga ve mühürler (Fotoğraf 23, 24, 25, 27, 
32, 33, 36, 38, 41, 43) görülmektedir. Bunların içinde bazılarının yazıları okunabilmektedir. 
1753 envanter numaralı divitteki mühürde “Veyis” (Fotoğraf 27),  1759 envanter numaralı 
divitte “Mehmed” (Fotoğraf 33), 3134 envanter numaralı divitte “İsmail bin Mehmed” 
(Fotoğraf 41), 6557 envanter numaralı divitte “Mustafa” ve “sah” (Fotoğraf 43) yazıları 
okunmaktadır. 1754 envanter numaralı divitte ise damga ya da mühür bulunmaksızın kazıma 
tekniğinde “Mevlüd” (Fotoğraf 28) ismi okunmaktadır. 3134 envanter numaralı divitte aynı 
zamanda iki tuğra mevcuttur ancak okunamamaktadır.  
Divitlerde Arap alfabesinin dışında Latin alfabesiyle de yazılar yazılmış, damgalar basılmıştır. 
1627 envanter numaralı divitte “YS” (Fotoğraf 25), 1762 envanter numaralı divitte “JSNJ” 
(Fotoğraf 36), 1763 envanter numaralı divitin dar yüzünde Ermenice “Hitci Sarkis yan 
Garabed” (Fotoğraf 37) yazmaktadır. Bu damga ve yazılardan divitlerin ustalarının yabancı 
uyruklu olduklarını düşünebiliriz.  
Çalışmamızdaki bütün eserlerin yalnızca ikisinde Latin rakamlarıyla yazılmış tarih ibaresiyle 
karşılaşılmıştır. 1763 envanter numaralı divitin Ermenice metninin hemen bitiminde 1880 tarihi 
okunmaktadır (Fotoğraf 37).  Madeni maktanın üzerinde yazan H.1321 tarihinden ise eserin 
1903-1904 tarihlerinde yapıldığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 7). Diğer eserlerin hiçbirinde tarih 
yer almasa da form, teknik, süsleme gibi hususlardan eserlerin hepsinin 19-20. yüzyıllarda 
yapıldıkları söylenebilir.  
 
4. SONUÇ 
“Konya Müze Müdürlüğüne Bağlı Müzelerdeki Hat Sanatı Araç Gereçleri” adlı bu çalışmada; 
Türk sanatında oldukça önemli bir yere sahip olan hat sanatının icrası sırasında kullanılan araç 
gereçlerin somut örnekleri tanıtılmıştır. Tanıtılan eserler “Konya Müze Müdürlüğü” 
bünyesinde hizmet veren Mevlâna Müzesi ve Etnografya Müzesinde bulunmaktadır. Her iki 
müzeden toplam 43 eser malzeme, teknik, form ve süslemeleri bakımından, fotoğraflarına da 
yer verilerek ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve kaynaklarda benzerleri varsa belirtilmiştir. 
Mevlâna Müzesindeki eserlerin tamamının bir derviş hücresinde sergilendiği, depoda 
konumuzla ilişkili bir eser bulunmadığı tespit edilmiştir. Etnografya Müzesinde ise eserlerin 
sayısının nispeten daha fazla olmasından dolayı bir kısmının teşhirde bulunduğu, bir kısmının 
ise depoda korunduğu anlaşılmaktadır.  
Müzelerdeki mevcut eserlerin fonksiyon bakımından çeşitlilik arz ettiği, sanatsal ve estetik 
açıdan da zengin verilere sahip olduğu görülmektedir. Eserlerden yalnızca ikisinin yapım tarihi 
bilinirken, diğerleri malzeme, teknik, form ve süsleme özelliklerinden yola çıkılarak 
tarihlendirilmiştir. Buna göre incelenen tüm eserler 19 ve 20. yüzyıllara ait olup, Selçuklu, 
Beylikler ve Osmanlı devletinin erken ve klasik dönemlerini aydınlatacak eserlere 
ulaşılamamıştır. Üretildikleri yer hususunda da hiçbir bilgiye rastlanmamıştır. Eserleri yapan 
sanatkârların isimleri bir kısım eserde açıkça verilirken, bir kısmında damga ve mühürler 
bulunmaktadır. Mevlevî dervişlerinin aynı zamanda birer sanatkâr oldukları bilinmekle birlikte, 
mevcut eserlerin bir kısmının Topkapı Sarayı Müzesinden ve Ankara Arkeoloji Müzesinden 
devredildiği, bir kısmının satın alındığı, bir kısmının ise şahıslar tarafından müzeye hediye 
edildiği tespit edilmiştir. İncelenen eserlerde dergâhın kendi eşyasının içinde hat sanatı araç 
gereçleri mevcut değildir.    
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Eserlerin estetik boyutuna bakıldığında, yapıldıkları dönemin form, malzeme, teknik ve 
süsleme anlayışı ortaya çıkmaktadır. Süslemede barok rokoko tarzı bitkisel bezemenin 
hâkimiyeti hemen dikkati çekmektedir. Bununla birlikte geometrik ve figürlü kompozisyonlar, 
yazı ve tarikat sembolü olarak sikke eserlerin üzerinde yer almıştır. Bu süslemeler kazıma, 
kakma, kabartma, ajur ve zemin oyma teknikleriyle yapılmıştır.    
Sonuç olarak her iki müzeden verdiğimiz örnekler geç dönem Osmanlı hat sanatı araç 
gereçlerini somut olarak görebilmemiz bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmayla yüzyıllar 
boyunca Türk sanatında çok önemli bir yere sahip olan hat sanatının araç gereçlerinden bir 
kısmı tanıtılmıştır. Diğer şehirlerdeki müzelerde ve özel koleksiyonlarda yapılacak bu tür 
ayrıntılı çalışmalar hat sanatı araç gereçlerinin tarihsel sürecini ve sanatsal boyutunu ortaya 
koyabilmek adına önemlidir. 
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ÖZET 
Dil bilim alanında yapılan araştırmalar, tarih boyunca farklı uluslararasında dil yönünden 
etkileşimin gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bu etkileşimde coğrafi ve siyasi ilişkilerin yanı 
sıra din unsuru gibi birçok etken etkili olmuştur. Dilsel etkileşim, bazen İngilizce ve Almanca 
gibi aynı dil ailesinden diller arasında olurken bazen de Türkçe ve Arapça gibi farklı dil 
ailelerine bağlı diller arasında gerçekleşebilmiştir. Türklerin İslamiyet dinini benimsemeleri ve 
İran coğrafyasına gelmeleri ile birlikte Türkçe ile Farsça ve yine Türkçe ile Arapça arasında 
etkileşim başlamıştır. Selçuklular döneminde özellikle saray dilinin ve resmi dilin Farsça 
olması dolayısıyla Türkçenin Farsçadan etkilendiği söylenebilir. Türklerin İslamiyet dinini 
benimsemeleri ve İslam dininin iki temel kaynağı olan Kur’an ve hadislerin Arapça olmasından 
ötürü Arapçanın Türkçeyi etkilediği söylenebilir. Bu etkileşim, sözcük aktarımıyla sınırlı 
kalmamıştır. Sözcüklerin çoğul yapılış şekilleri ve tamlama oluşturma yöntemleri gibi dil ile 
ilgili farklı yapılar ve birimler bu etkileşimden payını almıştır. 
Ural-Altay dil ailesine bağlı olan Türkçe ile Hami-Sami dil ailesine bağlı olan Arapça farklı 
morfolojik ve gramatikal özelliklere sahiptir. Diller arasındaki etkileşimin boyutu ne düzeyde 
olursa olsun, diller temel özelliklerini korumaya devam ederler. Türkler bir dönem Arap 
alfabesini kullanmalarına rağmen ve Arapçadan Türkçeye birçok sözcük aktarılmasına rağmen 
Türkçe, Arapçadan farklı bir dilsel yapıya sahiptir ve bu farklılığını korumaya devam etmiştir. 
Örneğin Arapçada sözcükler eril ve dişil olmak üzere ikiye ayrılırken aynı durum Türkçe için 
söz konusu değildir. Arapçada adlar, sayı bakımından tekil, ikil ve çoğul olmak üzere üçe 
ayrılırken Türkçede ikil isimler yoktur ve adlar tekil ve çoğul olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca 
Arapçada çoğul adlar, kurallı eril çoğul, kurallı dişil çoğul ve kuralsız çoğul olmak üzere üçe 
ayrılırken, Türkçede böyle bir ayrım söz konusu olmayıp, bütün çoğul isimler kurallı bir şekilde 
yapılır.  
Dil ve dil bilim alanında yapılan çalışmalarda karşılaştırmalı dil bilim çalışmalarının ve 
karşıtsal çözümlemeye dayalı çalışmaların arttığı söylenebilir. Bilimsel çalışmalar, bu tür 
çalışmaların özellikle yabancı dil öğrenimine olumlu katkılar sunduğunu gösterir niteliktedir. 
Türkiye’deki üniversitelerin Doğu dilleri ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, mütercim 
tercümanlık, Arap dili ve edebiyatı bölümlerinde ve İlahiyat fakültelerinde Arapça dersi 
okutulmaktadır. Sözcük ve tümce düzeyinde Türkçe ve Arapça arasında birçok farklılık 
bulunmaktadır. Bu farklılıkların karşılaştırmalı bir şekilde ele alınmasının söz konusu bölüm 
ve fakültelerde okuyan öğrencilerin Arapça öğrenimine ve dil alanında yapılan akademik 
çalışmalara katkı sunması beklenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı dil bilim, karşıtsal çözümleme, Türkçe-Arapça gramerleri. 
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ABSTRACT 
Studies in the field of linguistics have revealed that there has been an interaction between 
different nations throughout history. In addition to geographical and political relations, many 
factors such as the religious factor were effective in this interaction. Linguistic interaction 
sometimes occurred between languages of the same language family such as English and 
German, and sometimes between languages belonging to different language families such as 
Turkish and Arabic. As Turks have embraced the religion of Islam together with passing 
through Iranian lands, the interaction between Turkish and Persian and again Turkish and 
Arabic started. It can be said that during the Seljuk period, Turkish was influenced by Persian, 
especially because Persian was the court’s official language. As the Turks have adopted the 
religion of Islam and since the Quran and Hadith, the two main sources of Islam, are in Arabic 
it can be said that Arabic has influenced Turkish in this way. These interactions are not limited 
to word transfer; different structures and units related to language such as the ways of making 
words in plural and methods of forming phrases have their share of this interaction. 
Turkish, which is a Ural-Altaic language family, and Arabic, which is a Hamito-Semitic 
language family, have different morphological and grammatical features. Regardless of the 
extent of the interaction between languages, languages continue to maintain their basic 
characteristics. Although Turks used the Arabic alphabet for quite a while and the numerous 
words which were transferred from Arabic to Turkish, Turkish has a different linguistic 
structure from Arabic and continued to maintain this difference. As an example, while words 
in Arabic are divided into masculine and feminine, the same is not the case for Turkish. In 
Arabic, nouns are divided into three as singular, binary and plural in terms of number, while in 
Turkish there are no binary nouns and nouns are divided into two, singular and plural. In 
addition, while in Arabic, plural nouns are divided into three as canonical masculine plural, 
regular feminine plural and irregular plural, there is no such distinction in Turkish, and all plural 
nouns are made in a regular manner. 
It can be said that studies in the field of language and linguistics have increased comparative 
linguistics studies and research based on counter-analysis. Scholarly works show that such 
studies provide positive contributions especially to foreign language learning.  Universities in 
Turkey teach Arabic language in the departments of Eastern languages and literature, Arabic 
teaching, translation and interpretation, Arabic language and literature and in the faculties of 
Theology. There are many differences between Turkish and Arabic at the level of vocabulary 
and sentences. Comparative consideration of these differences is expected to contribute to the 
Arabic language learning of the students in the said departments and faculties and to the 
academic studies in the field of language. 
Keywords: Comparative linguistics, contrastive analysis, Turkish-Arabic grammars. 
 
GİRİŞ 
Dil alanında yapılan çalışmalarda son zamanlarda karşılaştırmalı dil çalışmalarının gittikçe 
önem kazandığı görülmektedir. Karşılaştırmalı dil çalışmaları, hem aynı dil ailesine hem de 
farklı dil ailelerine bağlı diller arasında yapılmaktadır. Bu çalışmada Ural-Altay dil ailesine 
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bağlı Türkçe1 ile Hami-Sami dil ailesine bağlı Arapça2 arasındaki temel farklılıklar ele 
alınacaktır. Konunun kapsamlı olması nedeniyle, bu çalışmada iki dil arasındaki 
benzerliklerden ziyade aralarındaki temel farklılıklar ele alınacaktır. 
Karşılaştırmalı dil bilim çalışmalarının veya karşıtsal çözümlemeye dayalı çalışmaların, 
akademik faydanın yanı sıra pratik bazı faydaları da söz konusudur. Yapılan araştırmalar, 
yabancı dil öğrenen öğrencilerin, öğrendikleri yabancı dilde ana dilleriyle benzerlik gösteren 
hususları daha kolay ve daha çabuk öğrendiklerini, farklılık gösteren hususları öğrenmede ise 
zorlandıklarını ortaya koymuştur.3 Türkiye’de İmam-Hatip okullarında, İlahiyat fakültelerinde, 
Arapça öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça mütercimlik-tercümanlık bölümlerinde 
Arapça dersleri okutulmaktadır. Türkçe ve Arapça arasındaki farklılıkların karşılaştırmalı bir 
şekilde ele alınmasının, bahsi geçen okullarda ve bölümlerde okuyan öğrencilere Arapça 
öğrenmeleri konusunda yardımcı olacağını ummaktayız. 
 

1. Sözcük Türleri Bakımından Farklılıklar 
Türkçede “kelimeler, bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluşan ve tek başlarına 
zihindeki belirli kavramlara karşılık olan somut veya soyut söz kalıplarıdır; somut ve soyut 
kavramlar arasında ilişki kuran dil birimleridir. Bu da demektir ki, dilin kelimeleri ya anlamlı 
ya da görevli dil birimlerinden oluşmuştur.”4 Arapçada ise yaygın olan tanıma göre kelime, 
müfred anlama delalet eden lafızdır.5 Türkçede kelimenin en küçük dil ögesini oluşturan birim, 
seslerdir. Seslerin kendi başına bir anlamı yoktur. Aynı zamanda hecelerin de kendi başlarına 
bir anlamı yoktur.6 Arapçada da bir lafzın, kelime sayılabilmesi için kullanılan ve anlamlı bir 
lafız olması gerekir.  
Türkçede kelimeler; isim, sıfat, fiil, fiilimsi, zamir, zarf, edat, bağlaç ve ünlem olmak üzere 
sekiz türe ayrılırken7, Arapçada kelimeler; isim, fiil ve harf olmak üzere üçe ayrılır.8 Arapçada 
sıfat, fiilimsi ve zamirler, Türkçede olduğu gibi ayrı birer kelime türü olarak değil, isim kabul 
edilirler.  
 

1.1 İsim 
Hem Türkçede hem de Arapçada isim, kelime türlerinden biri kabul edilir. Arapçada isim genel 
olarak, “herhangi bir zamanla ilgisi bulunmayan ve kendi başına bir anlama delalet eden 
kelime”9 olarak tanımlanır. Örneğin  ٌَرُجل (adam),  ٌبَْيت (ev) kelimeleri birer isimdir.  

                                                           
1 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2015), 1/110-
111. 
2 Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, 1/134-135. 
3 Emrullah İşler, “Arapça ve Türkçede Zamanlar -Karşıtsal Çözümleme-”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi 
8 (K 2003), 56. 
4 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2017), 99. 
5 Cemâluddin Osman b. Ömer b. Ebî Bekr b. Yunus İbnu’l-Hâcib, el-Kâfiye fî 'ilmi’n-nahv, thk. Salih Abdulazîm 
eş-Şâir (Kahire: Mektebetu’l-Âdâb, 2010), 11. 
6 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 99. 
7 “Kelime Türleri - www.diledebiyat.net” (Erişim 23 Eylül 2020). 
8 Amr b. Osmân b. Kanber Sîbeveyhi, el-Kitâb, thk. Abdusselam Muhammed Harun (Kahire: Mektebetu’l-
Hancî, 1408/1988), 1/12; Ebü’l-Abbâs Muhammed b. Yezîd b. Abdilekber b. Umeyr el-Müberred, el-Muktadab, 
thk. Muhammed Abdulhâlik ‘Udayme (Beyrut: ’Âlemu’l-Kutub, ts.), 1/3. 
9 Ebû Bekr Muhammed b. Sehl İbnu’s-Serrâc, el-Usûl fî’n-nahv, thk. Abdulhüseyin el-Fetelî (Beyrut: 
Muessetu’r-Risâle, 1417/1996), 1/36-37. 
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Türkçede ise isim, canlı ve cansız varlıkları, somut ve soyut kavramları karşılayan sözcükler 
olarak tanımlanır.10 Örneğin ağaç ve duygu kelimeleri birer isimdir. İsmin tanımında Türkçe 
ile Arapça arasında çok farklılık bulunmadığı söylenebilir.  
Hem Arapçada hem Türkçede isim, birkaç yönden incelenebilir. Özel isim, cins isim, somut 
isim ve soyut isim bakımından Arapça ve Türkçe arasında tanımlamalar dışında farklılık 
bulunmaz. Farklılıklar ise belirli ve belirsiz isim, eril ve dişil isim, tekil ve çoğul isimlerde 
tezahür eder.  
 
Belirli ve Belirsiz İsimler: Arapçada belirli isimler; özel isim, zamir, işaret ismi, harf-i tarif 
 almış isim, ism-i mevsul ve bu beş isme muzaf (tamlanan) olan isim olmak üzere yediye (ال)
ayrılır.11 Belirli ismin dışındaki isimler ise belirsiz isimlerdir. Arapçada belirsiz isimlerin en 
önemli alameti, tenvin almalarıdır. Türkçede ise belirli ve belirsiz isim ayrımı yoktur. Daha 
doğrusu Türkçede bizatihi ismin kendisi için belirlilik ve belirsizlik durumu söz konusu 
değildir; ancak bazı durumlarda ismin önüne getirilen bir kelimesi, ismin belirsiz olduğunu 
gösterir.12  

Belirli isme bir örnek:  ُُجل  .(Adam geldi) َجاَء الرَّ
Belirsiz isme bir örnek:  ٌَجاَء َرُجل (Bir adam geldi). 
 

Sayı Bakımından İsimler: Arapçada sayı bakımından isimler; tekil, ikil ve çoğul olmak üzere 
üçe ayrılır. Çoğul isimler de kendi içinde kurallı eril çoğul, kurallı dişil çoğul ve kuralsız çoğul 
olmak üzere üçe ayrılır. Türkçede ise sayı bakımından isimler,  tekil ve çoğul olmak üzere ikiye 
ayrılır. Arapçanın aksine Türkçede ikil isim bulunmaz.13 Ayrıca Arapçanın aksine Türkçede 
kuralsız çoğul da bulunmaz. Bütün çoğullar, ismin sonuna –ler veya –lar eki getirilerek yapılır. 

Tekil isim:  َُجاَء اْلُمَهْنِدس (Mühendis geldi). 
İkil isim:  َِجاَء اْلُمَهْنِدَسان (İki mühendis geldi),  َِرأَْيُت اْلُمَهْنِدَسْين (iki mühendisi gördüm). 
Kurallı eril çoğul:  ََجاَء اْلُمَهْنِدُسون (Erkek mühendisler geldi),  ََرأَْيُت اْلُمَهْنِدِسين (erkek 

mühendisleri gördüm). 
Kurallı dişil çoğul:  َُجاَءت اْلُمَهْنِدَسات (Kadın mühendisler geldi). 
Kuralsız çoğul:  ُب  .(Öğrenciler geldi) َجاَء الطُّالَّ
 

Eril ve Dişil İsimler: Arapçada cinsiyet bakımından isimler, eril ve dişil olmak üzere ikiye 
ayrılır. Eril ve dişil isimler için bazı alametler söz konusudur. Türkçede ise isimler için eril ve 
dişil ayrımı söz konusu değildir. 
 

1.2 Fiil 
Fiil, hem Arapçada hem Türkçede iş, oluş, eylem bildiren sözcüklerdir. Fiiller de isimler gibi 
kendi başlarına bir anlama delalet ederler; fakat isimlerden farklı olarak fiillerin bir zamanla 
ilgisi vardır.   

                                                           
10 Cemal Işık, Kelime ve Cümle Yapıları Bakımından Arapça ile Türkçe’nin Karşılaştırılması (Erzurum: Atatürk 
Üniversitesi, Doktora Tezi, 2014), 14; Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 229. 
11 es-Seyyid Ahmed el-Hâşimî, el-Kavâ‘idu’l-esâsiyye li’l-luğati’l-‘arabiyye (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 
1432/2011), 78. 
12 “Marife ve Nekra | Arapça Deposu” (Erişim 24 Eylül 2020). 
13 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 274. 
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Fiillerde Zaman: Klasik dönem nahiv bilginlerine ve kabul gören genel kanaate göre Arapçada 
fiiller; mazi, muzari ve emir olmak üzere üçe ayrılır. Modern dönem dil bilginlerinden Mehdî 
el-Mahzûmî, İbrahim es-Sâmmerâî, Temmâm Hassân gibi bilginler, Arapçada zamanlara dair 
klasik sınıflandırmaya karşı çıkmış ve zamanlara dair yeni sınıflandırma önerilerinde 
bulunmuşlardır.14 Türkçede ise Arapçadaki klasik dönem tasnifin aksine, fiiller için çok daha 
fazla zaman kipi bulunmaktadır. Türkiye’de yabancı dil olarak Arapça öğretiminin yapıldığı 
kurumlarda hâlâ ağırlıklı olarak Arapçada zaman kipleri; mazi, muzari ve emir olarak 
öğretilmektedir. Bu durum, ana dili Türkçe olan öğrencilerin Arapçadaki zaman kiplerini 
öğrenmelerinde zorluklarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Modern dönemde yapılan bazı 
çalışmalarda, Türkçe zaman kiplerinin Arapça karşılıklarının olduğu ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Hasan Akdağ’ın kaleme aldığı Arap Dilinde Fiiller ve Emrullah İşler-Musa 
Yıldız’ın telif ettiği Arapça Çeviri Kılavuzu eserleri bu çalışmalardandır. Örnek olması 
bakımından, Emrullah İşler-Musa Yıldız’ın eserinden, her iki dildeki basit zamanların üçüncü 
tekil şahsa göre çekimlerini ele alalım:15 

 
 Arapça Türkçe 
Di’li geçmiş zaman  ََسأَل Sordu 
Miş’li geçmiş zaman  َِقيَل إِنَّهُ َسأَل Sormuş 
Şimdiki zaman  ُيَْسأَل Soruyor 
Geniş zaman  ُيَْسأَل Sorar 
Gelecek zaman  َُسيَْسأَُل/َسْوَف يَْسأَل Soracak 

 
Dikkat edilirse Arapçada şimdiki, geniş ve gelecek zamanda muzari fiil kullanılmıştır. Esasen 
yapı olarak Arapçada fiillerin; mazi, muzari ve emir olarak üçe ayrılması doğrudur; fakat 
fiillerin zamanlara göre de üçle sınırlı olduğunun belirtilmesi isabetli değildir. Örneğin gelecek 
zamanda muzari fiil gövdesi kullanılmasına rağmen, fiilin önüne س veya سوف harfleri 
getirilmiştir. Aynı zamanda muzari fiilin geniş zamanda mı yoksa şimdiki zamanda mı 
kullanıldığını göstermek için bazen bazı zaman zarflarından yararlanılır. Örneğin  يَذَْهُب َعِليٌّ إِلَی
 muzari fiilinin geniş يذهب ifadesi كّل يوم cümlesinde (Ali her gün okula gider) اْلَمدَْرَسِة ُكلَّ يَْومٍ 
zamanda;  َيَذَْهُب َعِليٌّ إِلَی اْلَمدَْرَسِة اَْآلَن (Ali şimdi okula gidiyor) cümlesinde ise اآلن ifadesi يذهب 
muzari fiilinin şimdiki zamanda kullanıldığını gösterir. 
 
Fiillerde Sayı ve Erillik-Dişillik: İsimlerde olduğu gibi Arapçada fiiller için ikillik söz konusu 
iken aynı durum Türkçe için söz konusu değildir. Aynı zamanda Arapçada fiiller için eril çoğul 
ve dişil çoğul ayrımı vardır; fakat Türkçede böyle bir ayrım söz konusu değildir. 
 
Fiillerde Geçişlilik-Geçişsizlik: Her iki dilde de geçişli ve geçişsiz fiiller vardır. Arapçada 
fiilden etkilenen unsur, mefulün bih olarak, Türkçede ise nesne olarak isimlendirilir. İsim 
başlığında Arapçada isimlerin belirlilik yönünden belirli ve belirsiz olarak ikiye ayrıldığını, 
aynı durumun Türkçe için geçerli olmadığını belirtmiştik. Türkçede belirlilik ve belirsizlik 
ayrımı ise nesneler için söz konusudur. Örneğin bir araba gördüm cümlesindeki bir araba 
ifadesi belirtisiz nesnedir. Arabayı gördüm cümlesindeki arabayı ifadesi ise belirtili nesnedir. 

                                                           
14 Bkz. İşler, “Arapça ve Türkçede Zamanlar -Karşıtsal Çözümleme-”, 57-58. 
15 Emrullah İşler - Musa Yıldız, Arapça Çeviri Kılavuzu (İstanbul: Elif Yayınları, 2013), 85-93. 
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1.3 Sıfat 

Hem Arapça hem Türkçede sıfatlar, bir ismi nitelik ve nicelik yönünden niteleyen ve belirten 
sözlerdir. Arapçada niteleyen isme veya cümleye sıfat veya na‘t, nitelenen isme ise mevsuf 
veya men‘ût denir. Türkçede ise sıfat ve nitelediği veya belirttiği isim, sıfat tamlaması 
oluştururlar. Niteleyen veya belirten sıfata tamlayan, nitelenen veya belirtilen isme ise tamlanan 
denir.16 Arapçada sıfat, isimden sonra gelirken, Türkçede isimden önce gelir. Bu durum sıfat 
konusunda Arapça ile Türkçe arasındaki en belirgin farklardan biridir. 

 .Yeni bir araba gördüm : َرأَْيُت َسيَّاَرةً َجِديدَةً 
Arapçada isimlerde olduğu gibi sıfatlarda da erillik-dişillik söz konusudur. Türkçede ise 
isimlerde erillik-dişillik ayrımı söz konusu olmadığı için, sıfatlarda da böyle bir durum söz 
konusu değildir.  
Arapçada sıfatlar, nitelediği ismin sayısına göre tekil, ikil ve çoğul olabilirler. Türkçede ise 
sıfatlar her zaman tekil olarak gelir.  

 .Zeki öğrenci geldi : َجاَء  الطَّاِلُب الذَِّكيُّ 
اِلبَاِن الذَِّكيَّانِ   .Zeki iki öğrenci geldi : َجاَء الطَّ
ُب اْألَذِْكيَاءُ   .Zeki öğrenciler geldi : َجاَء الطُّالَّ

Arapçada belirsiz isimden sonra gelen cümleler, sıfat olurlar. Cümlenin sıfat olabilmesi için 
belirsiz isimden sonra gelmesi gerekir. Arapçada cümle halinde gelen sıfatlar, Türkçede sıfat-
fiil grubu şeklinde gelir.17 Daha önce belirtildiği gibi Türkçede isimler için belirlilik ve 
belirsizlik ayrımı olmadığı için sıfat-fiil grubu şeklinde gelen sıfatların nitelediği veya belirttiği 
isimlerin belirli veya belirsiz isim olması gerekmez. Fakat yine daha önce belirtildiği gibi 
Arapçadaki belirsiz isimler, Türkçeye çevrilirken bir veya herhangi gibi kelimelerden 
yararlanılır. Örneğin  َِرأُْت َطاِلبًا يَذَْهُب إِلَی اْلَمدَْرَسة cümlesinde لی المدرسةيذهب إ  cümlesi sıfattır. Bu 
cümle Türkçeye okula giden bir öğrenci gördüm şeklinde çevrilebilir. Bu durumda Arapçada 
sıfat olan يذهب إلی المدرسة cümlesi Türkçede okula giden şeklinde sıfat-fiil olur. 
Türkçede varlıkları gösterme yoluyla belirten sıfatlara işaret sıfatları denir.18 İşaret sıfatları bu, 
şu ve o olmak üzere üçe ayrılır. Bu ev geniştir ( ٌَهذَا اْلبَْيُت َواِسع). Arapçada işaret sıfatı yoktur. 
Bunun yerine هذا ve ذلك gibi işaret isimleri vardır. Türkçede bu, şu, o, yerine göre işaret sıfatı, 
yerine göre ise işaret zamiri olabilmektedir.19 

Bu ev güzeldir. (işaret sıfatı). 
Bu, güzeldir. (işaret zamiri). 

Arapçada ise ister Türkçedeki işaret sıfatlarının ister işaret zamirlerinin karşılığı olsun, işaret 
etmeye yarayan isimler, işaret ismi olarak isimlendirilir. Arapçadaki işaret isimleri ise cümle 
içindeki konumuna göre farklı şekillerde irablanabilir.  

 .Fail  :(bu geldi) َجاَء هذا
 .Mefulün bih :(bunu gördüm) َرأَْيُت َهذَا
  .Mübteda :(bu ev yenidir) َهذَا اْلبَيَُت َواِسعٌ 

                                                           
16 DilBilgisi.net, “Tamlamalar (İsim Tamlaması - Sıfat Tamlaması)”, dilbilgisi.net (Erişim 25 Eylül 2020). 
17 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 348. 
18 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 375. 
19 “ZAMİRLER” (Erişim 25 Eylül 2020). 
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Türkçede, isimleri sayı gösterme yoluyla belirten sıfatlara sayı sıfatları denir. Arapçada ise sayı 
sıfatları adında bir sıfat türü yoktur; fakat Arapçada sıra sayıları, sıfat şeklinde gelir. Arapçada 
sayılar, cümlede farklı görevleri yerine getirmek üzere kullanılırlar. 

Üç adam geldi :  ٍثالثة . جاَء ثََالثَةُ  ِرَجال : fail. 
Üç adam gördüm:  ٍثالثة . َرأَْيُت ثََالثَةَ  ِرَجال : Mefulün bih. 
Üçüncü adam geldi:  ُُجُل الثَّاِلث  .Sıfat : الثالث . َجاَء الرَّ
Türkçede “soru sıfatları, varlık ve nesneleri soru yoluyla belirten sıfatlardır.”20 

Arapçada soru sıfatı yoktur; fakat soru isimleri vardır. Soru isimleri de cümlede ya mukaddem 
haber ya da mukaddem mefulün bih olur:21 

Hangi kitabı okudun? أَيَّ  ِكتَاٍب قََرأَْت؟ 
 

1.4 Zarf 
Arapçada zarflar, zaman ve mekân zarfları olmak üzere ikiye ayrılır. Zaman ve mekân zarfları, 
eylemin gerçekleştiği zamana ve mekâna delalet ederler. 

 .Sabah okula gittim : ذََهْبُت إِلَی اْلَمدَْرَسِة َصبَاًحا
ُس يَِقُف أََمامَ  السَّبُّوَرةِ   .Öğretmen, sıranın önünde duruyor : اَْلُمدَّرِ

Türkçede ise “zarflar fiillerden, sıfatlardan, sıfat-fiillerden ve zarf niteliğindeki sözlerden önce 
gelerek onları zaman, yer, yön, nitelik, durum azlık-çokluk bildirme, pekiştirme ve sorma gibi 
çeşitli yönlerden etkileyip değiştirerek anlamlarını daha belirgin duruma getiren sözlerdir.”22 
Türkçede zarflar; durum zarfları, gösterme zarfları, miktar ölçü zarfları, soru zarfları, yer-yön 
zarfları ve zaman zarfları olmak üzere altıya ayrılır.23 

Türkçe durum zarflarının Arapça karşılığı genellikle hâl olur: 
Eve ağlayarak geldi : َجاَء إلَی اْلبَْيِت بَاِكيًا 

Zaman ve mekân zarfları konusunda Arapça ile Türkçe arasında büyük benzerlikler vardır. 
Türkçede “soru zarfları, fiildeki oluş ve kılışı çeşitli yönlerden soru yoluyla belirleyen 
zarflardır.”24 Arapçada soru sıfatları olmadığı gibi soru zarfları da yoktur, fakat soru isimleri 
vardır. 

Niçin gelmiyorsun? ِلَماذَا َال تَأْتِي ؟ 
 

1.5 Zamir 
Zamirler, Arapçada ismin yerini tutan marife kelimelerdir.25 Türkçede de zamirler ismin 

yerini tutar; ama Arapçadan farklı olarak Türkçede zamirler, ayrı bir kelime türü kabul edilir.26 
Türkçede şahıs zamirleri altı taneyken Arapçada bu sayı on dördü bulmaktadır. Bunun 

nedeni, Türkçede ikil ve dişil zamir çekimlerinin olmayışıdır.  

                                                           
20 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 381. 
21 Işık, Kelime ve Cümle Yapıları Bakımından Arapça ile Türkçe’nin Karşılaştırılması, 23. 
22 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 427. 
23 “Durum Zafları - www.diledebiyat.net” (Erişim 26 Eylül 2020). 
24 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 482. 
25 Mustafa Meral Çörtü, Sarf-Nahiv Edatlar (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 
2008), 211. 
26 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 387. 
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Türkçede dönüşlülük zamiri (kendi, kendisine, kendime…) varken, Arapçada böyle bir zamir 
yoktur. Arapçada, Türkçedeki dönüşlülük zamirini karşılayan عين، نفس gibi kelimeler genellikle 
te’kid konusu ile ilgilidir.27 
Türkçede işaret sıfatı gibi işaret zamirleri vardır. Arapçada ise daha önce belirtildiği gibi işaret 
isimleri vardır: 

Bu, güzel bir ev(dir): َهذَا بَْيٌت َجِميل 
Türkçede belgisiz zamirler vardır. Arapçada belgisiz zamir adında bir dil olgusu yoktur; fakat 
Türkçedeki belgisiz zamirleri karşılayacak  ٌُكلٌّ ، بَْعٌض، َشْيء ve  ٌأََحد gibi kelimeler vardır: 

Hiç kimse gelmedi:  ٌلَْم يَأِْت أََحد  
Türkçede soru sıfatları, soru zarfları olduğu gibi soru zamirleri de vardır; fakat Arapçada bütün 
bunlar soru isimleri kabul edilir: 

Kim gelecek? َمنْ  َسيَأْتِي 
 

1.6 Edat ve Bağlaç 
Türkçede edatlar, kendi başlarına anlamları olmayan, ancak başka sözcüklerle birlikte 
kullanıldığında anlamı ortaya çıkan ve sözcükler arasında ilgi kuran kelimelerdir.28 Bağlaçlar 
ise kelimeler, kelime grupları veya cümleler arasında anlamsal veya şekilsel bağ kuran 
kelimelerdir.29 Arapçada edat ve bağlaçları çoğu zaman karşılayan kelime türü harflerdir. 
Arapçada da harflerin kendi başlarına bir anlamı yoktur, ancak başka kelimelerle bir araya 
geldiklerinde anlam kazanırlar.30 
 

Gibi edatı: Arapça karşılığı genellikle مثل kelimesi ile ك benzetme harfi olur. 
Güneş gibi yolumu aydınlatıyorsun:  تُِضيُء َطِريِقي ِمثََل الشَّْمِس / َكالشَّْمِس 
İle bağlacı: Arapça karşılığı genellikle و atıf harfi ile مع harf-i ceri olur. 
Pazardan elma ile portakal satın aldım:  ِاِْشتََرْيُت تُفَّاًحا وَ  بُْرتَقَاًال ِمَن السُّوق 
Öğretmen öğrencisi ile konuşuyor:  ُِس َمعَ  َطاِلبِه  يَتََكلَُّم اْلُمدَّرِ
 

1.7 Sayılar 
Arapçada sayılan, yerine göre tekil, yerine göre ise çoğul olabilmektedir. 3 ile 10 arasındaki 
sayıların sayılanları çoğul, 11 ve 11’den sonraki sayıların sayılanları ise tekil gelmektedir.31 
Türkçede ise sayı ne olursa olsun sayılan her zaman tekil gelir: 

Üç kalem satın aldım:  ٍاِْشتََرْيتُ  ثََالثَةَ أَْقَال م  
On beş kalem satın aldım: اِْشتََرْيُت َخْمَسةَ َعَشَر قَلًَما 
Yüz kalem satın aldım:  ٍاِْشتََرْيُت ِمئَةَ قَلَم 
   

                                                           
27 Işık, Kelime ve Cümle Yapıları Bakımından Arapça ile Türkçe’nin Karşılaştırılması, 19. 
28 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 895. 
29 “Bağlaçlar - www.diledebiyat.net” (Erişim 27 Eylül 2020). 
30 Mücahit Asutay, Arap Dilinin 100’ü (Ankara: Otto Yayınları, 2017), 30. 
31 Çörtü, Sarf-Nahiv Edatlar, 323-325. 
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2. Tümce Yapıları Bakımından Farklılıklar 

Her iki dilde de tümce (cümle), duygu, düşünce, dilek veya durumu yargı bildirerek ifade eden, 
bir veya birden fazla kelimeden oluşmuş anlatım biçimidir.32 
Türkçede cümleyi oluşturan temel ögeler, özne ve yüklem olarak isimlendirilir.33 Arapçada ise 
cümleyi oluşturan temel ögeler, müsned ve müsnedün ileyh olarak isimlendirilir. Müsned için 
mahkûmun bih veya muhbarun bih, müsnedün ileyh için ise mahkûmun aleyh veya muhbarun 
anh ifadeleri de kullanılır.34 
 

2.1 İsim Cümlesi 
Arapçada isim ile başlayan cümlelere isim cümlesi denir. Türkçede ise isim cümlesi, isim ve 
isim soylu kelimelerin “-di, -dir, -miş” gibi ek fiilleri alarak yüklem görevini üstlendiği 
cümlelerdir.35 İsim cümlesi bakımından Arapça ile Türkçe arasında tanım farklılığının olduğu 
görülmektedir. Arapçada bir cümlenin isim cümlesi sayılabilmesi için cümlenin isimle 
başlamasının zorunlu olduğu, Türkçede ise yüklemin ek fiil almış isim ve isim soylu kelime 
olmasının zorunlu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Arapçada cümlenin türünün özneye 
göre, Türkçede ise yükleme göre belirlendiği söylenebilir: Ev, geniş(tir):  اَْلبَْيتُ  َواِسٌع 
Arapçada isim cümlesini oluşturan iki unsur, mübteda ve haber olarak isimlendirilir. Mübteda 
genellikle marife, haber ise nekira olur. Türkçede özne ile yüklem arasında böyle bir ilişki söz 
konusu değildir. 
Arapçada mübteda akil çoğul ise mübteda ile haber arasında sayı bakımından uyum aranır. 
Örneğin mübteda kurallı eril çoğul ise, haberin de kurallı eril çoğul olması gerekir: 

 .Mühendisler yeteneklidir/yeteneklidirler : اَْلُمَهْنِدُسوَن َماِهُرونَ 
Türkçede de insanlar çoğul özne olduğunda, yüklem tekil olabileceği gibi çoğul da olabilir:36 

Mühendisler yeteneklidir/yeteneklidirler. 
Arapçada mübteda, gayr-i âkil ise haber tekil dişil olur:  ٌاَلسَّيَّاَراُت َجِديدَة 
Türkçede cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar veya soyut kavramlar özneyse, yüklem her zaman 
tekil olur:37 Korkular önemlidir. 
Arapçada isim cümlesinin ögeleri yer değiştirdiğinde cümlenin türü değişip fiil cümlesi olur. 
Örneğin  ََخاِلدٌ َجاء cümlesi, isimle başladığı için isim cümlesidir. Bu cümlenin ögelerini 
değiştirdiğimizde  ٌَجاَء َخاِلد cümle, fiil cümlesine dönüşür. Türkçede ise  ٌَجاَء َخاِلد ve  ََخاِلدٌ َجاء 
cümlelerinin karşılığı her halükârda fiil cümlesi olur. Arapça bu iki cümlenin Türkçedeki 
karşılıkları kurallı ve devrik cümle şeklinde fiil cümlesi olur: Halit geldi/Geldi Halit. 

                                                           
32 DilBilgisi.net, “Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı”, DilBilgisi.net (28 Temmuz 2013); Şihâbuddin el-Endelusî 
Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Ubbezî, el-Hudûd fî ’ilmi’n-nahv, thk. Necât Hasan Abdullah (Medine: 
el-Câmi‘atu’l-İslâmiyye, 1421/2001), 474. 
33 DilBilgisi.net, “Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı” (Erişim 28 Eylül 2020). 
34 Muhammed Ahmed Kasım - Muhyiddîn Dîb, “Ulûmu’l-belâğa el-bedî” ve’l-beyân ve’l-me’ânî (Trablus: el-
Muessetu’l-Hadîse li’l-Kitâb, 2003), 263. 
35 Türk Dil Bilgisi, “Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı - Türk Dil Bilgisi” (Erişim 28 Eylül 2020). 
36 “Özne-Yüklem Uyumu, Uyumsuzluğu | Türk Dili ve Edebiyatı” (Erişim 28 Eylül 2020). 
37 “Özne-Yüklem Uyumu, Uyumsuzluğu | Türk Dili ve Edebiyatı”. 
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2.2 Fiil Cümlesi 
Arapçada fiil ile başlayan cümleler fiil cümlesidir. Türkçede ise yüklemin fiil olduğu cümleler, 
fiil cümlesidir. 
Arapçada fiil cümlesinde, fail ister tekil ister ikil isterse çoğul olsun, fiil her zaman tekildir: 

 .Öğrenci geldi : َجاَء الطَّاِلبُ 
اِلبَانِ   .İki öğrenci geldi : َجاَء الطَّ
بُ   .Öğrenciler geldi/geldiler : َجاَء الطُّالَّ

Türkçede ise daha önce belirtildiği gibi öznenin çoğul insan olması durumunda, yüklem, tekil 
olabileceği gibi çoğul da olabilir. 
Türkçede bir kelime olarak bulunmayan, ancak yüklemin çekimi yoluyla anlaşılan öznelere 
gizli özne denir.38  Arapçada gizli özne adında bir dil unsuru yoktur, fakat Türkçedeki gizli 
özneyi ya fiilin bünyesinde bulunan gizli zamir ya da fiile bitişen merfu fail konumundaki zamir 
karşılar: 

Eve gitti :  ِذََهَب/ذََهبَْت إِلَی اْلبَْيت . Gizli özne: ذهب/ذهبت fiilinde gizli bulunan هو/هي zamiridir. 
Eve gittim:  ِذََهْبُت إِلَی اْلبَْيت . Gizli özne: Fiile bitişen  ُت zamiridir. 
Türkçede “eylemin kim tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerde işten etkilenen 

unsur”39 sözde özne kabul edilir. Sözde öznenin Arapçadaki karşılığı nâibu’l-fâildir: 
Cam kırıldı:  َُجاج   ُكِسَر الزُّ

Türkçede nesneler, belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Belirtili nesneler, -i belirtme 
hâl ekini alan ve yükleme sorulan neyi, kimi sorusuna cevap veren kelimelerdir. Arapçada 
nesneler/mefulün bih, belirtili ve belirtisiz diye ikiye ayrılmazlar. Bunun yerine nesne olan 
ismin belirli ve belirsiz olma durumu vardır: 

Belirtisiz nesne: Bahçede bir adam gördüm:  َِرأَْيُت َرُجًال فِي اْلَحِديقَة 
Belirtili nesne: Bahçede adamı gördüm:  ُِجلَ  فِي اْلَحِديقَة  َرأَْيُت الرَّ
 

2.3 İsim Tamlaması 
Türkçede “bir ismin aitlik ilgisi yönünden daha belirgin hâle gelmesi için başka bir isim 
tarafından tamamlanmasıyla oluşan isim grubuna isim tamlaması denir.”40 İsim tamlamasının 
tamlayan ve tamlanan olmak üzere iki unsuru vardır. Arapçada da isim tamlaması iki unsurdan 
oluşur. Arapçada isim tamlamasını oluşturan unsurlar muzaf ve muzafun ileyh olarak 
isimlendirilir.  
İsim tamlaması konusunda Türkçe ve Arapça arasındaki en temel farklılık, tamlayan ve 
tamlananın dizilişindedir. Türkçede tamlayan, tamlanandan önce gelirken, Arapçada tamlanan, 
tamlayandan önce gelir: 

Evin kapısı:  ِبَابُ  اْلبَْيت 
Türkçede isim tamlamaları, belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Böyle bir ayrım 
Arapça için söz konusu değildir. Ancak Arapçada muzafun ileyhin marife veya nekira olması 
söz konusudur. Nekira isme muzaf olan isim hususilik kazanır. Ayrıca muzafun ileyh nekira 
olursa, genellikle muzafın niçin kullanıldığını veya neden yapıldığını gösterir.41 

                                                           
38 DilBilgisi.net, “Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı” (Erişim 28 Eylül 2020). 
39 DilBilgisi.net, “Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı” (Erişim 28 Eylül 2020). 
40 DilBilgisi.net, “Tamlamalar (İsim Tamlaması - Sıfat Tamlaması)” (Erişim 28 Eylül 2020). 
41 Çörtü, Sarf-Nahiv Edatlar, 206. 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

199 

 
Belirtili isim tamlaması: Evin kapısı. 
Belirtisiz isim tamlaması: Öğrenci sayısı. 
 .dolmakalem (Herhangi bir) : قَلَُم ِحْبرٍ 
 .dolmakalem (Bilinen) : قَلَُم اْلِحْبرِ 
 .İpek elbise : ثَْوُب َحِريرٍ 
 Çay bardağı.42 : ُكوُب َشايٍ 
 

SONUÇ 
Farklı dil ailelerine mensup Türkçe ve Arapça arasında karşılaştırmalı çalışmaların yapılması 
ve bu çalışmalarda özellikle farklılıklar üzerinde durulmasının, Arapçayı yabancı dil olarak 
öğrenenlere önemli katkı ve kolaylık sağlayacağı beklenmektedir. Yapılan çalışmalar, herhangi 
bir yabancı dil öğrenenlerin, ana dilleriyle öğrenilen dil arasındaki farklılıkları öğrenmede daha 
fazla zorlandıklarını ortaya koymuştur. Farklı ses, kelime ve cümle yapılarına sahip Türkçe ve 
Arapça arasındaki farklılıkların incelenmesinin, Arapçayı öğrenmede zorluklar yaşayanlara 
alternatif öğrenme yolları sunacağı düşünülmektedir. Türkiye’de okutulan Arapça öğrenme 
setlerinin, iki dil arasındaki farklılıklara ne kadar yoğunlaştıkları bir tartışma konusudur. 
Örneğin iki dil arasındaki en önemli farklılıklardan biri olan sıfat konusuna daha geniş yer 
verilmesinin ve Arapça dersinin okutulduğu kurumlarda sıfat konusuna daha fazla zaman 
ayrılmasının isabetli olacağı düşünülmektedir. 
Kuşkusuz iki dil arasındaki farklılıklar, küçük hacimli çalışmalara sığdırılamayacak kadar 
geniştir. Bu konuda daha geniş çaplı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada iki 
dil arasındaki temel farklılıkların bir kısmına değinildi. Örnek olması bakımından, daha 
kapsamlı çalışmaları teşvik etmesi ümit edilmektedir. 
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GSYİH’NİN DURAĞANLIK ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 

ANALYSIS OF STATIONARITY OF PROPERTIES OF GDP: TURKISH CASE 
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Dr. Öğr. Gör. Afyon Kocatepe Üniversitesi  
ORCID: 0000-0002-2317-2249 
 
ÖZET 
Makroekonomik değişkenlerin dinamik davranışlarının ekonometrik yöntemlerle incelenmesi 
önemlidir çünkü ileriye dönük makroekonomik politik kararların alınmasında bunlar etkili 
olmaktadır. Bu dinamik analizler makroekonomik değişkenlerin şoklardan nasıl etkilendiğini 
ortaya koyacaktır. Ayrıca şokların etkilerinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu konusunda 
önemli çıkarımlar yapılabilecektir. Bu amaçla Türkiye ekonomisine ilişkin gayri safi yurtiçi 
serisinin durağanlık özellikleri, yapısal kırılmayı dikkate alan Fourier birim kök testi 
kullanılarak test edilmiştir. Analizde kullanılan veri seti 1998:1 ve 2016:2 dönemini 
kapsamaktadır. Elde edilen sonuçlar, gayri safi yurtiçi hasıla serisinin kırılan deterministik 
trend etrafında durağan olmadığı yönündedir. 
Anahtar Kelimeler: GSYİH, Makroekonomik Politika, Fourier Birim Kök Testi 
 
ABSTRACT  
It is important to examine the dynamic behavior of macroeconomic variables with econometric 
methods because they are effective in making prudential macroeconomic policy decisions. 
These dynamic analyses will reveal how macroeconomic variables are affected by shocks. In 
addition, important inference can be made as to whether effects of shocks are temporary or 
permanent. For this purpose, stationary properties of gross domestic product series has been 
tested using Fourier unit root test which considers structural break. The data set used in the 
analysis covers periods, which are between 1998:1 and 2016:2. The results obtained are that 
the gross domestic product series is not stationary around the broken deterministic trend. 
Key Words: GDP, MAcroeconomic Policy, Fourier Unit Root Test.  
 
GİRİŞ 
Makroekonomik değişkenler hem teorisyenler hem de uygulamacılar tarafından sıkı şekilde 
takip edilmektedir. Dolayısıyla verilerin istatistiki değerlerinin de ileriye dönük çıkarım 
yapmak için önemlidir. Günümüzde makroekonomik verilerinin zaman içerisindeki seyirlerinin 
incelenmesi makroekonomik politikalar açısından önem arz etmektedir. Bir başka deyişle 
özellikle makroekonominin temel değişkenlerinin dinamik davranışlarının ekonometrik 
yöntemlerle incelenmesi, ileriye dönük makroekonomik politik kararların alınmasında etkili 
olmaktadır. Bu bağlamda temel makroekonomik değişkenlerin dinamik açıdan analizi, 
araştırmacılar ve politika yapıcılar tarafından sıklıkla başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. 
Dinamik açıdan gerçekleştirilen bu analizler özellikle dışsal şoklar tarafından makroekonomik 
değişkenlerin nasıl etkilendiği ve ortaya çıkan şokların etkilerinin geçici mi yoksa kalıcı mı 
etkiler oluşturduğu konusunda önemli çıkarımların yapılmasına yardımcı olacaktır.  
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Bu çalışmanın temel amacı Türkiye ekonomisi için gayri safi yurtiçi hasılanın durağan olup 
olmadığının araştırılmasıdır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular, Türkiye ekonomisinde 
uygulanacak politika setlerinin gayri safi yurtiçi hâsıla üzerinde kalıcı etkiler yaratılıp 
yaratılamayacağını ortaya koyacaktır. Bu durum politika yapıcılar açısından kullanışlı bir bilgi 
olacaktır. Çalışmanın devam eden bölümlerinde ilk olarak literatür taramasına yer verilecek, 
ardından veri seti ve analiz sonuçları ortaya konulacak ve son olarak da sonuç bölümü ile 
çalışma bitirilecektir. 
 
Literatür Taraması 
Klasik konjonktür teorilerine göre genel olarak ekonominin çıktısında ya da bir başka deyişle 
gayri safi yurtiçi hasıla verisinde şoklar sonucunda ortaya çıkan dalgalanmalar geçicidir. 
Buradan gayri safi yurtiçi hâsıla verisi üzerinde para ve maliye politikaları aracılığıyla ortaya 
çıkacak şoklar uzun dönemli, kalıcı etkiler ortaya çıkarmayacaktır (Campbell ve Mankiw, 
1987:876). Bundan dolayı literatürde gayri safi yurtiçi hâsıla serisinin durağanlığını araştıran 
çalışmalar ekonomide meydana gelen şokların bu değişken üzerinde kalıcı etkiler bırakıp 
bırakmadığını analize etmeye odaklanmıştır. Teorik açıdan bakıldığında ekonomide meydana 
gelen şokların gayri safi yurtiçi hâsıla üzerinde geçici etkiler oluşturması klasik iktisatçı bakış 
açısını yansıtırken, ekonomide meydana gelen şokların gayri safi yurtiçi hâsıla üzerinde kalıcı 
etkiler oluşturması ise Keynesyen iktisatçı bakış açısını yansıtacaktır.  
Murray ve Nelson (2000), Amerika Birleşik Devletleri için reel gayri safi yurtiçi hâsıla verisinin 
durağanlık özelliklerini incelemişlerdir. Çalışma 1870-1994 yılları arası reel gayri safi yurtiçi 
hâsıla verisi için yapılmış ve elde edilen bulgular, serinin durağan olmadığı yönündedir. Öztürk 
ve Rapacah (2002), OECD ülkeleri için reel gayri safi yurtiçi hâsıla ve kişi başına reel gayri 
safi yurtiçi hâsıla verilerinin durağanlık özelliklerini incelemiştir. Elde edilen birim kök test 
sonuçlarına göre serilerin durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öztürk ve Kalyoncu (2007), 
reel gayri safi yurtiçi hâsıla serisinin durağanlığı birim kök analizi ile sınanmıştır. Kişi başına 
reel gayri safi yurtiçi hasılaya ilişkin 1950-2004 dönemi için gerçekleştirilen analiz sonuçlarına 
göre serinin durağan olmadığı ortaya konulmuştur. Chang, Ho ve Caudill (2010), Çin’in 25 
şehri için reel gayri safi yurtiçi hâsıla verisine ilişkin birim kök analizi gerçekleştirmişlerdir. 
1952- 1998 yıllarını kapsayan analizin sonuçlarına göre reel gayri safi yurtiçi hâsıla verisinin 
durağan olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Güloğlu ve İvrendi (2010), kişi başına reel gayri safi 
yurtiçi hâsıla serisini 19 Latin Amerika ülkesi için birim kök kullanarak sınamışlardır. Verinin 
kapsamı 1965-2004 yılları arasını kapsamaktadır ve elde edilen bulgular reel gayri safi yurtiçi 
hâsıla serisinin durağan olmadığı ve bu seride meydana gelen dalgalanmaların kalıcı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Lee (2014), Çin’in gayri safi yurtiçi hâsıla verisinin durağanlık özelliğini 
araştırmıştır. Bunun için Çin’in 31 bölgesine ait 1979-2009 yıllarını kapsayan verileri 
kullanarak analizini gerçekleştirmiştir. Elde edilen bulgular, Çin’in 31 bölgesinin tamamında 
kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla serisinin durağan olmadığını göstermiştir. Esen (2014), 
OECD ülkelerindeki gayri safi yurtiçi hâsıla dalgalanmalarının geçici mi yoksa kalıcı mı 
olduğunu incelemek için birim kök analizi gerçekleştirmiştir. OECD ülkeleri için 1975-2012 
yılları arasını kapsayan verilerin kullanılarak yapılan analiz sonucunda kişi başına reel gayri 
safi yurtiçi hâsıla serisinin durağan olduğu yani meydana gelen dalgalanmaların geçici olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.   
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Veri Seti ve Analiz Sonuçları 
Bir serinin durağan olup olmadığının araştırılması önemlidir. Bir serinin durağan olması, 
serinin ortalama değerine döndüğünü göstermektedir. Aksi bir durumda ise serinin durağan 
olmaması durumunda seri ortalama değerine dönmemekte ortalama değerden uzaklaşmaktadır. 
Bir serinin durağan olup olmadığının araştırılmasında kullanılan yöntem, birim kök yöntemidir. 
Bir serinin birim kök içermesi serinin durağan olmadığını, birim kök içermemesi ise serinin 
durağan olduğunu göstermektedir. Bu amaçla, bu çalışmada gayri safi yurtiçi serisinin 
durağanlık özellikleri yapısal kırılmayı dikkate alan Fourier birim kök analizi ile araştırılacaktır.  
Türkiye ekonomisine ilişkin olarak gayri safi yurtiçi hâsıla verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası elektronik veri dağıtım sisteminden elde edilmiştir. Elde edilen gayri safi yurtiçi hâsıla 
serisi, 1998 yılı sabit fiyatları ile hesaplanmış çeyrek dönemlik verilerdir. Analizin konusunu 
gayri safi yurtiçi hâsıla veri seti, kapsamını 1998:1 ve 2016:2 dönemi oluşturmaktadır.  
Serinin ilk olarak görsel incelenmesi yapılarak bazı çıkarımlara varabiliriz. Bu amaçla aşağıda 
serinin grafiği çizilmiş ve bir grafik biçiminde sunulmuştur. Serinin görseline bakıldığında 
grafiğin artan bir seyir izlemesi ve testere ağzı gibi bir görünüme sahip olması serinin trend 
içerdiği ve mevsimsellik özelliği sergilediğini göstermektedir.  
 

 
 
Serinin görsel incelenmesi ile mevsimsellik etkisi net olarak gözlenmektedir. Bu amaçla ilk 
olarak serinin mevsimsel etkilerden arındırılması sağlanmıştır. Ardından serinin durağanlık 
özelliklerinin ortaya koyulmasına yardımcı olacak ve bu çalışmada kullanılacak Fourier birim 
kök analizi gerçekleştirilmiştir.   
Fourier birim kök testi, değişkenin ortalamadan daha büyük sapmalarını yakalamak için 
trigonometrik fonksiyonları kullanan etkin bir yöntemdir. Bu yöntemin avantajı, birden çok 
geçici yumuşak yapısal kırılmaları dikkate almasıdır (Gümüş ve Zeren, 2014:223). Dolayısıyla 
Fourier birim kök testi, yapısal kırılmaları dikkate alan kullanışlı bir testtir. Fourier analizinde 
dört adet test istatistiği hesaplanır. Bunlar; ADF, GLS, LM ve KPSS test istatistikleridir. Fourier 
ADF, GLS, LM testlerinin boş hipotezi, kırılan deterministik trend etrafında seri durağan 
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değildir. Fourier KPSS testinin boş hipotezi ise kırılan deterministik trend etrafında seri 
durağandır. 
İlk olarak serinin düzey değerine ilişkin Fourier birim kök test sonuçları sunulmuştur. Gayri 
safi yurtiçi hasıla serisi sabitli, hem sabitli hem de trend içerecek şekilde test edilmiştir. Sabitli 
model, hem sabitli hem de trend içeren model sonuçlarına göre, Fourier ADF, LM ve GLS 
testlerinin boş hipotezleri kabul edilmiştir. Yani Fourier ADF, LM ve GLS sonuçlarına göre 
gayri safi yurt içi hasıla serisi, kırılan deterministik trend etrafında durağan değildir yani 
ortalamasına dönme eğiliminde değildir. Yine Fourier KPSS test sonuçlarına göre boş hipotez 
reddedilmektedir. Yani Fourier KPSS sonuçlarına göre gayri safi yurtiçi hasıla serisi, kırılan 
deterministik trend etrafında durağan değildir. 
 
Fourier Birim Kök Test Sonuçları 
 
Değişken Yöntem Sabitli Sabitli ve Trendli 

Test İst. Fourier 
Sayısı 

Kritik 
Değer 

Test İst. Fourier 
Sayısı 

Kritik 
Değer 

 
 
 
GSYİH 

Fourier 
ADF 

0.749 3 -3.77 -2.928 3 -4.45 
-3.07 -3.78 

Fourier 
LM 

   -0.943 3 -3.98 
 -3.31 

Fourier 
GLS 

0.930 5 -2.88 -2.141 2 -4.27 
-2.20 -3.64 

Fourier 
KPSS 

1.988* 1 0.26 0.420* 2 0.20 
0.17 0.13 

Not (A): Fourier ADF (Enders ve Lee, 2012a), Fourier LM (Enders ve Lee, 2012b), Fourier 
GLS (Rodrigues ve Taylor, 2012), Fourier KPSS (Becker, Enders ve Lee, 2006) ve *, ** 
sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 
Serinin düzey değerlerinin yüksek rakamlar olmasından dolayı serinin bir de logaritması 
alınarak seri içindeki rakamlar arası farkların azaltılması ile analizin sağlamasının yapılmasına 
imkân sağlayacaktır. Serinin logaritmasının alınmasının bir sakıncası, seriyi durağanlaştırma 
yönünde baskılamasıdır. Bu amaçla gayri safi yurtiçi hâsıla serisinin logaritması alınarak 
gerçekleştirilen analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur.   
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Değişken Yöntem Sabitli Sabitli ve Trendli 

Test İst. Fourier 
Sayısı 

Kritik 
Değer 

Test İst. Fourier 
Sayısı 

Kritik 
Değer 

 
 
 
LNGSYİH 

Fourier 
ADF 

-0.129 3 -3.77 -2.310 3 -4.45 
-3.07 -3.78 

Fourier 
LM 

   -1.182 3 -3.98 
 -3.31 

Fourier 
GLS 

0.710 5 -2.88 -2.015 2 -4.27 
-2.20 -3.64 

Fourier 
KPSS 

1.974* 1 0.26 0.312* 2 0.20 
0.17 0.13 

Not (A): Fourier ADF (Enders ve Lee, 2012a), Fourier LM (Enders ve Lee, 2012b), Fourier 
GLS (Rodrigues ve Taylor, 2012), Fourier KPSS (Becker, Enders ve Lee, 2006) ve *, ** 
sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 
Elde edilen sonuçlara göre gayri safi yurtiçi hasıla serisinin logaritmik değerlerinden oluşan 
sabitli model, hem sabitli hem de trend içeren model Fourier ADF, LM ve GLS testlerinin boş 
hipotezlerinin kabul edilmesi yönündedir. Yani Fourier ADF, LM ve GLS sonuçlarına göre 
logaritması alınmış gayri safi yurtiçi hasıla serisi, kırılan deterministik trend etrafında durağan 
değildir yani ortalamasına dönme eğiliminde değildir. Yine Fourier KPSS test sonuçlarına göre 
boş hipotez kabul edilememekte yani reddedilmektedir. Yani Fourier KPSS test sonuçlarına 
göre logaritması alınmış gayri safi yurtiçi hasıla serisi, kırılan deterministik trend etrafında 
durağan değildir. 
 
SONUÇ 
Gayri safi yurtiçi hâsıla değişkeni, temel bir makro ekonomik değişkendir. Makro ekonomik 
değişkenlerin zaman içerisindeki hareketlerinin incelenmesi, politik karar alma noktasında 
önemlidir. Bundan dolayı bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için gayri safi yurtiçi hasılanın 
dinamik yapısının incelenmesi yani bu serinin durağan olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla 
gayri safi yurtiçi serisinin durağanlık özellikleri yapısal kırılmayı dikkate alan Fourier birim 
kök analizi ile kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Analiz konu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sisteminden elde edilmiştir. Elde edilen gayri safi 
yurtiçi hâsıla serisi, 1998 yılı sabit fiyatları ile hesaplanmış çeyrek dönemlik verilerdir. Analizin 
konusu, gayri safi yurtiçi hâsıla veri setinin kapsamı ise 1998:1 ve 2016:2 dönemi olarak ele 
alınmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonucunda Türkiye ekonomisi için 1998:1 ve 2016:2 
dönemini kapsayan 1998 sabit fiyatına göre hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla serisinin, kırılan 
deterministik trend etrafında durağan olmadığı görülmüştür. Yani bu serinin ekonomide ortaya 
çıkacak şoklardan kalıcı bir biçimde etkileneceğini söyleyebiliriz. Bu sonucun önemli politik 
çıkarımları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye ekonomisi bağlamında 
uygulamaya alınacak para ve maliye politikalarının gayri safi yurtiçi hâsıla üzerinde kalıcı 
etkiler yaratacağı ortaya konulmuştur. Yani uygulanacak para ve maliye politikalarının uzun 
dönemde de gayri safi yurtiçi hâsıla üzerinde reel etkiler yaratacağını ifade edebiliriz.  
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CDS PRİMLERİ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDA BİR İNCELEME: ARDL SINIR 
TESTİ YAKLAŞIMI 

 
A REVIEW BETWEEN CDS BONUSES AND THE FEAR INDEX: THE ARDL BOUND 

TEST APPROACH 
 
Nuri AVŞARLIGİL 
Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık 
Bölümü 
ORCID: 0000-0002-4401-2236 
 
ÖZET 
Finansal piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının fiyatları, global ortamdaki bazı 
dinamiklerden etkilenmektedir. Fiyat hareketlerindeki yaşanan önemli değişiklikler, volatilite 
olarak ifade edilmektedir. Volatilite dar anlamıyla, zaman serilerindeki oynaklık olarak sıklıkla 
kullanılmaktadır. Son yıllarda, yatırımcıların yatırımlarını gerçekleştirmeden önce finansal 
piyasalarda önemsediği bazı gösterge niteliğinde ölçüler kullanılmaktadır. Özellikle yatırım 
yapılan ülkelerin riskliliğini ifade ettiği düşünülen kredi temerrüt swaplarında ortaya çıkan prim 
miktarları (CDS Primi) ülke finansal riskinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. CDS 
primleri ülkelerin finansal riskinin bir göstergesi olarak kullanılırken, Chicago Ticaret Kurulu 
tarafından 1993 yılında çıkarılan Volatility Index (VIX) ise tüm global finansal piyasalar için 
yatırımcıların korku seviyelerini ifade eden bir gösterge niteliğinde kullanılmaktadır. 
Yatırımcılar ellerindeki fonları finansal piyasalarda değerlendirirken hem o ülkenin CDS 
primini hem de korku endeksi adı verilen VIX’i bir yol gösterici niteliğinde kullanmaktadır. 
Çalışmada CDS primleri ile VIX korku endeksi arasında ARDL sınır testi yaklaşımıyla ortak 
bir hareket olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Ortak bir hareket tanımıyla asıl ölçülmek 
istenen, değişkenler arasındaki eş bütünleşme ilişkisinin varlığıdır. Veri seti olarak 02/05/2018 
ile 24/06/2020 tarihleri arasındaki günlük Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri CDS primleri 
ile VIX korku endeksi değerleri doğal logaritmaları alınarak kullanılmıştır.  
Sonuç olarak VIX endeksi hem Türkiye CDS primini, hem de A.B.D. CDS primini açıklamakta 
etkilidir ve aralarında bir eş bütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. A.B.D CDS primi ve Türkiye 
CDS primi değişkenlerinin ayrı ayrı VIX endeksi üzerinde bir eş bütünleşme ilişkisine 
rastlanamamıştır. Yani Türkiye CDS primi ve A.B.D. CDS primi VIX endeksinin davranışını 
açıklamakta ilişkisizdir. Kısacası korku endeksi olarak anılan VIX endeksi ülke riskliliğinin bir 
ifadesi olan CDS primlerini etkilemekte ve CDS primleriyle eş bütünleşik bir davranış 
sergilemektedir.  
Anahtar Kelimeler: Ülke riski, Kredi temerrüt swapı, ARDL Sınır testi 
 
ABSTRACT 
Prices of investment instruments traded in financial markets are affected by some dynamics in 
the global environment. Frequent significant changes in price movements are expressed as 
volatility. Volatility, in the narrow sense, is often used as change in time series. In recent years, 
some indicative metrics have been used that investors consider in financial markets before 
making their investments. Particularly, the premium amounts (CDS Premium) arising in credit 
default swaps, which are considered to express the riskiness of the invested countries, are used  
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as an indicator of the country's financial risk. While CDS premiums are used as an indicator of 
the financial risk of countries, the Volatility Index (VIX), which was issued by the Chicago 
Trade Board in 1993, is used as an indicator that expresses the fear levels of investors for all 
global financial markets. Investors use both the CDS premium of that country and the VIX, 
which is called the fear index, as a guide while evaluating their funds in financial markets. In 
the study, it was tried to investigate whether there is a common movement between CDS 
premiums and VIX fear index with ARDL limit test approach. What is meant to be measured 
with a common definition of motion is the existence of a cointegration relationship between 
variables. The data sets on a daily basis between Turkey and the United States dates 24.06.2020 
02.05.2018 CDS with the VIX fear index values are used by taking the natural logarithms. 
As a result, the VIX index is effective in explaining the Turkey CDS Premium as well as U.S. 
VIX index is a cointegration relationship between them. U.S. CDS premiums VIX index 
expressed as an explanatory variable for ectables the same situation does not apply to Turkey 
CDS premiums. So Turkey is pointless to explain the VIX index CDS premiums. In short, the 
VIX index, known as the fear index, affects the CDS premiums, which is an expression of the 
country's riskiness, and exhibits an integrated behavior with CDS premiums. 
Keywords: Country risk, Credit default swap, ARDL Boundary test 
 
1. GİRİŞ 
Finansal yatırımcılar, globalleşen Dünya’da bilişim teknolojilerindeki gelişmeden dolayı 
oldukça hızlı bir şekilde yatırımlarını yönlendirebilmektedir. Özellikle yatırım yapılacak 
ülkenin risk seviyesi, yatırımcılar için hassas bir konu haline gelmiştir. Çünkü her ülkenin 
içerisinde bulunduğu siyasal, politik ve sosyolojik nedenlerden kaynaklanan farklı risklilik 
seviyelerine sahiptir. Ülkelerin risklilik seviyelerinin ölçümünde son yıllarda sıklıkla kullanılan 
bir parametre ise CDS primleridir. CDS primleri ülkelerin merkez bankaları tarafından ihraç 
edilen devlet tahvillerinin, geri ödenmeme riskine karşılık yaptırılan bir sigorta işleminde söz 
konusu ülkeye verilen primi ifade etmektedir. Bu sebepten dolayı CDS primlerinin 
davranışlarının incelenmesi, yatırım yapılmadan önce bilinmesi gereken önemli bir nokta haline 
gelmiştir. CDS primlerinin yanı sıra, korku endeksi adı verilen VIX endeksi, yatırımcıların 
finansal piyasadaki risklilik seviyesini ifade eden bir başka değişken olarak algılanmaktadır. 
Bu iki değişkenin birlikte incelenmesi sonucu daha anlamlı ve doğru kararlar alınabileceği 
öngörülmektedir.  
Çalışmanın analiz bölümünde, VIX korku endeksi ile A.B.D. CDS primleri arasındaki ilişki ve 
yine VIX korku endeksi ile Türkiye CDS primleri arasındaki ilişki ARDL modeli kullanılarak 
incelenecektir. ARDL modelinin uygulanabilmesi için ilk olarak değişkenlerin tümünün I(2) 
düzeyinde durağan olmaması gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle birim kök testleri 
yapılacaktır. Daha sonra VIX endeksi ile ayrı ayrı olmak üzere A.B.D. ve Türkiye CDS primleri 
ARDL sınır testine tabi tutulacaktır.  
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2. ANALİZ VE BULGULAR 
2.1. Birim Kök Analizleri 
Yapılan birim kök analizlerinin sonuçları aşağıdaki gibidir; 
 
Tablo 1: lnVIX I(0) ADF testi 
Null Hypothesis: lnVIX has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=18) 
   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test 
statistic 

-
2.214.341 

 0.2015 

Test critical 
values: 

1% level  -
3.442.209 

 

 5% level  -
2.866.663 

 

 10% level  -
2.569.559 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi H0 hipotezi reddedilememektedir. Yani birim kök vardır ve seri 
I(0)’da durağan değildir. 
 
Tablo 2: lnVIX I(1) ADF testi 
Null Hypothesis: lnVIX has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=18) 
   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test 
statistic 

-25.6955 0.0000 

Test critical 
values: 

1% level  -3.4422  

 5% level  -2.8666  
 10% level  -2.5695  

Tablo 2’de ise H0 hipotezi reddedilmektedir. Yani birim kök yoktur ve seri I(1) seviyesinde 
durağandır.  
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Tablo 3: lnCDSUSA I(0) ADF testi 
Null Hypothesis: lnCDSUSA has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=18) 
   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test 
statistic 

-
3.431.017 

0.0104 

Test critical 
values:  

 -
3.442.209 

 

 
 

 -
2.866.663 

 

 
 

 -
2.569.559 

 

Tablo 3’de lnCDSUSA değişkeni için yapılan ADF birim kök testi sonucunda H0 hipotezi 
reddedilmektedir. Yani birim kök yoktur ve seri I(0) seviyesinde durağandır. 
 
Tablo 4: lnCDSTurkey I(0) ADF testi 
Null Hypothesis: lnCDSTurkey has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=18) 
   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test 
statistic 

-
2.390.588 

0.1449 

Test critical 
values:  

 -
3.442.231 

 

 
 

 -
2.866.673 

 

 
 

 -
2.569.564 

 

I(0) düzey değerinde incelendiğinde, lnCDSTurkey değişkeninin birim köke sahip olduğu yani 
durağan olmadığı görülmektedir.  
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Tablo 5: lnCDSTurkey I(1) ADF testi 
Null Hypothesis: lnCDSTurkey has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=18) 
   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test 
statistic 

-
2.657.672 

0.0000 

Test critical 
values:  

 -
3.442.231 

 

 
 

 -
2.866.673 

 

 
 

 -
2.569.564 

 

Son olarak lnCDSTurkey değişkenini I(0) seviyesinde birim köke sahip olup olmadığı 
incelenmiştir. Değişkenin I(0) seviyesinde durağan olduğu görülmüştür. Eğer veri setinde yer 
alan değişkenlerin tamamı, I(0) veya I(1) seviyelerinde durağansa, farklı bir ifadeyle 
değişkenlerin hiçbiri I(2) seviyesinde durağan değilse, değişkenlerin arasındaki uzun dönemli 
ilişkiyi incelemek için ARDL Sınır testi yapılabilmektedir. Çalışmanın aşağıdaki bölümlerinde 
ARDL testi uygulanacaktır. 
 
2.2. ARDL Testi 
İstatistiksel bir modelde yer alan değişkenlerin aralarındaki ilişkinin ölçülebilmesi için eş 
bütünleşme testleri adı verilen testler uygulanmaktadır. Genelleştirilmiş eş bütünleşme 
testlerinde (Engle-Granger, Johansen, vb…) değişkenlerinin tamamının aynı seviyede durağan 
ve bütünleşik olması kısıtı yer almaktadır. 1996 yılında Pesaran ve arkadaşları aynı dereceden 
bütünleşik olmayan değişken setlerinin de eş bütünleşme testinin yapılabileceği ARDL 
modelini ileri sürmüşlerdir (Bahmani-Oskooee ve Chi Wing Ng, 2002: 150). İlerleyen 
dönemlerde geliştirilen ARDL modeliyle ilgili, Pesaran (1997), Pesaran ve Smith (1998), 
Pesaran ve Shin (1999), Pesaran ve diğerleri (2001) yıllarındaki çalışmalarla birlikte model 
sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. ARDI modeli, önceden bir birim kök testine gerek 
duyulmayan, bir en küçük kareler tekniğine dayanmaktadır. Kısacası ARDL modelinde, 
değişkenlerin I(0) veya I(1) seviyelerinde durağan olmaları ile ilgili bir gereklilik yoktur 
(Sharifi-Renani, 2008: 4). Modelin temel avantajı değişkenlerin aynı seviyede durağan olması 
zorunluluğunun bulunmamasıdır Paudel ve Jayanthakumaran, 2009: 137). ARDL modeliyle 
ilgili en önemli kısıt ise model değişkenlerin 2 veya daha büyük dereceden durağan yada 
bütünleşik olduğu analizlerde kullanılamaz (Çağlayan, 2006: 427). Aynı zamanda küçük 
örneklemlerde de kullanılabilir olması bir avantajı olarak sayılabilmektedir (Kamaruddin ve 
Jusoff, 2009: 100).    



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

212 

 
2.2.1. VIX Endeksi – CDSUSA değişkeni analizleri 
İlk olarak lnVIX endeksi ile lnCDSUSA değişkeni arasındaki ARDL modelinin sonuçları 
incelenmiştir. 
 
Tablo 6: lnVIX-lnCDSUSA ARDL test sonuçları 
Dependent Variable: LNVIX 
Method: ARDL 
Date: 10/02/20   Time: 14:43 
Sample (adjusted): 5/07/2018 6/24/2020 
Included observations: 539 after adjustments 
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
Dynamic regressors (4 lags, automatic): LNCDSUSA   
Fixed regressors: C 
Number of models evalulated: 20 
Selected Model: ARDL(3, 3) 
Note: final equation sample is larger than selection sample 
Variable Coeffici

ent 
Std. Error t-Statistic Prob.*   

LNVIX(-1) 0.89079
5 

0.043124 20.65639 0.0000 

LNVIX(-2) 0.16605
1 

0.057469 2.889425 0.0040 

LNVIX(-3) -
0.07163
6 

0.043931 -1.630655 0.1036 

LNCDSUSA 0.16923
0 

0.089969 1.880984 0.0605 

LNCDSUSA(-1) -
0.12298
9 

0.116026 -1.060013 0.2896 

LNCDSUSA(-2) 0.08092
1 

0.116098 0.697001 0.4861 

LNCDSUSA(-3) -
0.16842
0 

0.088956 -1.893289 0.0589 

C 0.16115
1 

0.076210 2.114565 0.0349 

R-squared 0.95913
7 

    Mean dependent var 2.8786
61 

Adjusted R-
squared 

0.95859
8 

    S.D. dependent var 0.4039
91 
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S.E. of regression 0.08220
2 

    Akaike info criterion -
2.1445
50 

Sum squared resid 3.58803
3 

    Schwarz criterion -
2.0808
81 

Log likelihood 585.956
2 

    Hannan-Quinn 
criter. 

-
2.1196
47 

F-statistic 1780.51
4 

    Durbin-Watson stat 1.9966
48 

Prob(F-statistic) 0.00000
0 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere kurulan ARDL modeli için uygun modelin ARDL (3,3) modeli 
olduğu anlaşılmaktadır. Modelin sınır testi yapıldığında ise değişkenler arasında eş bütünleşme 
olup olmadığı konusunda karar verilebilecektir. ARDL (3,3) modeli için sınır testinin sonuçları 
aşağıdaki gibidir. 
 
Tablo 7: lnVIX-lnCDSUSA Sınır Testi 
ARDL Bounds Test 
Date: 10/02/20   Time: 15:00 
Sample: 5/07/2018 6/24/2020 
Included observations: 539 
Null Hypothesis: No long-run 
relationships exist 
Test Statistic Value k 
F-statistic  2.658823 1 
Critical Value Bounds 
Significance I0 Bound I1 Bound 
10% 3.02 3.51 
5% 3.62 4.16 
2.5% 4.18 4.79 
1% 4.94 5.58 

Yapılan sınır testi sonucu F-İstatistiği değeri 2.658823 çıkmıştır. Bu değer I(0) bandının altında 
bir değer olduğu için VIX endeksinden CDSUSA değişkenine doğru hem %1 hem de % 10 
anlamlılık düzeyinde bir eş bütünleşme olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.   
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Tablo 8: lnCDSUSA-lnVIX ARDL test sonuçları 
Dependent Variable: LNCDSUSA 
Method: ARDL 
Date: 10/02/20   Time: 15:07 
Sample (adjusted): 5/07/2018 6/24/2020 
Included observations: 539 after adjustments 
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
Dynamic regressors (4 lags, automatic): LNVIX   
Fixed regressors: C 
Number of models evalulated: 20 
Selected Model: ARDL(3, 0) 
Note: final equation sample is larger than selection sample 
Variable Coefficie

nt 
Std. Error t-Statistic Prob.*   

LNCDSUSA(-1) 0.820155 0.043049 19.05145 0.0000 
LNCDSUSA(-2) 0.026555 0.055785 0.476027 0.6342 
LNCDSUSA(-3) 0.094946 0.042561 2.230794 0.0261 
LNVIX 0.018108 0.004752 3.810333 0.0002 
C 0.113697 0.035645 3.189674 0.0015 
R-squared 0.920371     Mean dependent var 2.843149 
Adjusted R-
squared 

0.919775     S.D. dependent var 0.139819 

S.E. of regression 0.039603     Akaike info criterion -
3.610612 

Sum squared resid 0.837507     Schwarz criterion -
3.570818 

Log likelihood 978.0598     Hannan-Quinn 
criter. 

-
3.595047 

F-statistic 1543.027     Durbin-Watson stat 1.999996 
Prob(F-statistic) 0.000000  

Tablo 8’de görüldüğü üzere kurulan ARDL modeli için uygun modelin ARDL (3,0) modeli 
olduğu anlaşılmaktadır. Modelin sınır testi yapıldığında ise değişkenler arasında eş bütünleşme 
olup olmadığı konusunda karar verilebilecektir. ARDL (3,0) modeli için sınır testinin sonuçları 
aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 9: lnCDSUSA-lnVIX Sınır Testi 
ARDL Bounds Test 
Date: 10/02/20   Time: 15:11 
Sample: 5/07/2018 6/24/2020 
Included observations: 539 
Null Hypothesis: No long-run 
relationships exist 
Test Statistic Value k 
F-statistic  6.616997 1 
Critical Value Bounds 
Significance I0 Bound I1 Bound 
10% 3.02 3.51 
5% 3.62 4.16 
2.5% 4.18 4.79 
1% 4.94 5.58 

Tablo 9’daki sonuçlara göre yapılan sınır testi sonucu F-İstatistiği değeri 6.616997 çıkmıştır. 
Bu değer I(1) bandının üzerinde bir değer olduğu için CDSUSA değişkeninden VIX endeksine 
doğru hem %1 hem de % 10 anlamlılık düzeylerinde bir eş bütünleşme olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Kısacası, CDSUSA değişkeninden VIX endeksine doğru bir eş bütünleşme 
hareketi varken, VIX endeksinden CDSUSA değişkenine doğru bir eş bütünleşme hareketi 
bulunmamaktadır. Yapılan bu ARDL sınır testlerinin anlamlı olabilmesi için aynı zamanda 
değişkenler arasında oto-korelasyon, değişen varyans ve model kurma hatası olmaması 
gerekmektedir. Oto-korelasyon için Breusch-Godfrey Serial-Correlation LM testi yapılmıştır, 
sonuçlar aşağıdaki gibidir; 
 
Tablo 10: lnVIX-lnCDSUSA LM Testi 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
F-statistic 4.95000

7 
    Prob. F(2,532) 0.0774 

Obs*R-squared 9.84703
3 

    Prob. Chi-Square(2) 0.0773 

Değişkenler arasında oto korelasyon ilişkisi olmadığını ileri süren H0 hipotezi, % 5 anlamlılık 
düzeyinde reddedilememiştir. Yani değişkenler arasında oto korelasyon ilişkisi yoktur. Değişen 
varyans sınaması için, Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasticity testi yapılmıştır ve sonuçlar 
aşağıdaki gibidir;  
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Tablo 11: lnVIX-lnCDSUSA Değişen Varyans Testi 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
F-statistic 6.75854

4 
    Prob. F(4,534) 0.0854 

Obs*R-squared 25.9724
3 

    Prob. Chi-Square(4) 0.0842 

Scaled explained 
SS 

257.435
7 

    Prob. Chi-Square(4) 0.0786 

Değişkenler arasında değişen varyans sorunu olmadığını ileri süren H0 hipotezi, % 5 anlamlılık 
düzeyinde reddedilememiştir. Yani değişkenler arasında değişen varyans sorunu yoktur. Son 
olarak model kurma hatasının olup olmadığını incelemek için Ramsey Reset testi yapılmıştır 
ve sonuçlar aşağıdaki gibidir; 
 
Tablo 12: Model kurma hatası (Ramsey-Reset Testi) 
Ramsey RESET Test 
Equation: UNTITLED 
Specification: LNVIX  LNVIX(-1) LNVIX(-2) LNVIX(-3) 
LNCDSUSA 
        LNCDSUSA(-1) LNCDSUSA(-2) LNCDSUSA(-3) C  
Omitted Variables: Squares of fitted values  
 Value df Probabili

ty 
 

t-statistic  0.5033
60 

 530  0.6149  

F-statistic  0.2533
71 

(1, 530)  0.6149  

 
Model kurma hatası olup olmadığını ölçmek için yapılan Ramsey Reset testi sonucunda, F-
İstatistiği probability değeri  0.6149 olarak hesaplanmıştır. % 5 anlamlılık düzeyinde 
yorumlanırsa, kurulan ARDL modelinde model kurma hatası bulunmamaktadır. 
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2.2.2. VIX Endeksi – CDSTurkey değişkeni analizleri 
Son olarak lnVIX endeksi ile lnCDSTurkey değişkeni arasındaki ARDL modelinin sonuçları 
incelenmiştir. 
 
Tablo 13: lnVIX-lnCDSTurkey ARDL test sonuçları 
Dependent Variable: LNVIX 
Method: ARDL 
Date: 10/02/20   Time: 15:57 
Sample (adjusted): 5/07/2018 6/24/2020 
Included observations: 539 after adjustments 
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
Dynamic regressors (4 lags, automatic): LNCDSTURKEY   
Fixed regressors: C 
Number of models evalulated: 20 
Selected Model: ARDL(3, 0) 
Note: final equation sample is larger than selection sample 
Variable Coeffici

ent 
Std. Error t-Statistic Prob.*   

LNVIX(-1) 0.89751
4 

0.043136 20.80669 0.0000 

LNVIX(-2) 0.16542
6 

0.057633 2.870320 0.0043 

LNVIX(-3) -
0.08254
5 

0.043430 -1.900632 0.0579 

LNCDSTURKEY 0.00115
4 

0.017791 0.064878 0.9483 

C 0.05079
8 

0.094324 0.538552 0.5904 

R-squared 0.95844
3 

    Mean dependent var 2.878661 

Adjusted R-
squared 

0.95813
1 

    S.D. dependent var 0.403991 

S.E. of regression 0.08266
4 

    Akaike info criterion -
2.138837 

Sum squared resid 3.64898
3 

    Schwarz criterion -
2.099044 

Log likelihood 581.416
6 

    Hannan-Quinn 
criter. 

-
2.123273 

F-statistic 3078.93
4 

    Durbin-Watson stat 1.998842 

Prob(F-statistic) 0.00000
0 
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Tablo 13’de görüldüğü üzere kurulan ARDL modeli için uygun modelin ARDL (3,0) modeli 
olduğu anlaşılmaktadır. Modelin sınır testi yapıldığında ise değişkenler arasında eş bütünleşme 
olup olmadığı konusunda karar verilebilecektir. ARDL (3,0) modeli için sınır testinin sonuçları 
aşağıdaki gibidir. 
 
Tablo 14: lnVIX-lnCDSTurkey Sınır Testi 
ARDL Bounds Test 
Date: 10/02/20   Time: 16:01 
Sample: 5/07/2018 6/24/2020 
Included observations: 539 
Null Hypothesis: No long-run 
relationships exist 
Test Statistic Value k 
F-statistic  1.589367 1 
Critical Value Bounds 
Significance I0 Bound I1 Bound 
10% 3.02 3.51 
5% 3.62 4.16 
2.5% 4.18 4.79 
1% 4.94 5.58 

yapılan sınır testi sonucu F-İstatistiği değeri 1.589367 çıkmıştır. Bu değer I(0) bandının altında 
bir değer olduğu için VIX endeksinden CDSTurkey değişkenine doğru hem %1 hem de % 10 
anlamlılık düzeyinde bir eş bütünleşme ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. 
 
Tablo 15: lnCDSTurkey-lnVIX ARDL test sonuçları 
Dependent Variable: LNCDSTURKEY 
Method: ARDL 
Date: 10/02/20   Time: 16:05 
Sample (adjusted): 5/04/2018 6/24/2020 
Included observations: 540 after adjustments 
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
Dynamic regressors (4 lags, automatic): LNVIX   
Fixed regressors: C 
Number of models evalulated: 20 
Selected Model: ARDL(2, 0) 
Note: final equation sample is larger than selection sample 
Variable Coefficie

nt 
Std. Error t-Statistic Prob.*   

LNCDSTURKEY
(-1) 

0.840141 0.042831 19.61516 0.0000 

LNCDSTURKEY
(-2) 

0.124705 0.042506 2.933799 0.0035 

LNVIX 0.016046 0.005952 2.695644 0.0072 
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C 0.163546 0.055708 2.935768 0.0035 
R-squared 0.955202     Mean dependent var 5.933423 
Adjusted R-
squared 

0.954951     S.D. dependent var 0.232045 

S.E. of regression 0.049251     Akaike info criterion -
3.176396 

Sum squared resid 1.300152     Schwarz criterion -
3.144607 

Log likelihood 861.6270     Hannan-Quinn 
criter. 

-
3.163964 

F-statistic 3809.594     Durbin-Watson stat 1.989379 
Prob(F-statistic) 0.000000  

Tablo 15’de görüldüğü üzere kurulan ARDL modeli için uygun modelin ARDL (2,0) modeli 
olduğu anlaşılmaktadır. Modelin sınır testi yapıldığında ise değişkenler arasında eş bütünleşme 
olup olmadığı konusunda karar verilebilecektir. ARDL (2,0) modeli için sınır testinin sonuçları 
aşağıdaki gibidir. 
 
Tablo 16: lnCDSTurkey-lnVIX Sınır Testi 
ARDL Bounds Test 
Date: 10/02/20   Time: 16:09 
Sample: 5/04/2018 6/24/2020 
Included observations: 540 
Null Hypothesis: No long-run relationships 
exist 
Test Statistic Value k 
F-statistic  4.578347 1 
Critical Value Bounds 
Significance I0 Bound I1 Bound 
10% 3.02 3.51 
5% 3.62 4.16 
2.5% 4.18 4.79 
1% 4.94 5.58 

Tablo 16’daki sonuçlara göre yapılan sınır testi sonucu F-İstatistiği değeri 4.578347 çıkmıştır. 
Bu değer I(1) bandında % 10 ve % 5 anlamlılık seviyelerinin sınır değerlerinden daha yüksek 
bir değer olduğu için CDSTurkey değişkeninden VIX endeksine doğru bir eş bütünleşme 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Kısacası, CDSTurkey değişkeninden VIX endeksine doğru bir 
eş bütünleşme hareketi varken, VIX endeksinden CDSTurkey değişkenine doğru bir eş 
bütünleşme hareketi bulunmamaktadır. Yapılan bu ARDL sınır testlerinin anlamlı olabilmesi 
için aynı zamanda değişkenler arasında oto-korelasyon, değişen varyans ve model kurma hatası 
olmaması gerekmektedir. Oto-korelasyon için Breusch-Godfrey Serial-Correlation LM testi 
yapılmıştır, sonuçlar aşağıdaki gibidir;  
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Tablo 17: lnVIX-lnCDSTurkey LM Testi 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
F-statistic 0.81833

6 
    Prob. F(2,532) 0.4417 

Obs*R-squared 1.65312
1 

    Prob. Chi-Square(2) 0.4376 

Değişkenler arasında oto korelasyon ilişkisi olmadığını ileri süren H0 hipotezi, % 5 anlamlılık 
düzeyinde reddedilememiştir. Yani değişkenler arasında oto korelasyon ilişkisi yoktur. Değişen 
varyans sınaması için, Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasticity testi yapılmıştır ve sonuçlar 
aşağıdaki gibidir; 
 
Tablo 18: lnVIX-lnCDSTurkey Değişen Varyans Testi 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
F-statistic 8.30975

1 
    Prob. F(4,534) 0.0946 

Obs*R-squared 31.5842
6 

    Prob. Chi-Square(4) 0.0889 

Scaled explained 
SS 

69.9619
6 

    Prob. Chi-Square(4) 0.0874 

Değişkenler arasında değişen varyans sorunu olmadığını ileri süren H0 hipotezi, % 5 anlamlılık 
düzeyinde reddedilememiştir. Yani değişkenler arasında değişen varyans sorunu yoktur. Son 
olarak model kurma hatasının olup olmadığını incelemek için Ramsey Reset testi yapılmıştır 
ve sonuçlar aşağıdaki gibidir; 
 
Tablo 19: Model kurma hatası (Ramsey-Reset Testi) 
Ramsey RESET Test 
Equation: UNTITLED 
Specification: LNVIX  LNVIX(-1) LNVIX(-2) LNVIX(-3) 
LNCDSTURKEY C  
Omitted Variables: Squares of fitted values  
 Value df Probabili

ty 
 

t-statistic  0.8555
71 

 533  0.3926  

F-statistic  0.7320
02 

(1, 533)  0.3926  

Model kurma hatası olup olmadığını ölçmek için yapılan Ramsey Reset testi sonucunda, F-
İstatistiği probability değeri  0.3926 olarak hesaplanmıştır. % 5 anlamlılık düzeyinde 
yorumlanırsa, kurulan ARDL modelinde model kurma hatası bulunmamaktadır. 
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3. SONUÇ 
Çalışmada, korku endeksi olarak anılan Chicago Ticaret Kurulu tarafından 1993 yılında 
çıkarılan Volatility Index (VIX), ile Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin CDS primleri 
ayrı ayrı ARDL modeline tabi tutulmuştur. VIX endeksi ile Amerika Birleşik Devletleri CDS 
primleri arasındaki ilişkide tek yönlü bir eş bütünleşme ilişkisi ortaya çıkmıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri CDS primleri VIX endeksi ile eş bütünleşik hareket etmektedir. Fakat tersi 
doğru değildir. VIX endeksi ile Türkiye CDS primleri arasındaki ilişkiye bakıldığında da aynı 
sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yani Türkiye CDS primleri de VIX endeksi ile eş bütünleşik hareket 
etmektedir. Fakat VIX endeksi Türkiye CDS primleriyle eş bütünleşik davranış 
sergilememektedir. Ayrıca kurulan iki ARDL modelinde de değişkenlerin 2.farklarında 
durağan olması gibi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Bu sebeple ARDL modeli başarıyla 
kurulabilmiştir. Bunun yanı sıra her iki ARDL modelinde de oto-korelasyon sorunu, değişen 
varyans sorunu ve model kurma hatası gibi ARDL sonuçlarını anlamsız kılacak olumsuz 
durumlar ortaya çıkmamıştır. VIX endeksinin bu etkilerinin literatürde farklı çalışmalarla 
incelenmesinin, gelecek bilimsel çalışmalar açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. 
 
4. KAYNAKLAR 
Bahmani-Oskooee, M. ve Chi Wing Ng, R. (2002), “Long-Run Demand for Money in Hong 

Kong: An Application of The ARDL Model”, International Journal of Business and 
Economics, Vol.1, No.2, 147-155. 

Çağlayan, E. (2006), “ Enflasyon, Faiz Oranı ve Büyümenin Yurtiçi Tasarruflar Üzerindeki 
Etkileri”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXI, Sayı 1. 

Kamaruddin, R. ve Jusoff, K. (2009), “An ARDL Approach in Food and Beverages Industry 
Growth Process in Malaysia”, International Business Research, Vol.2, No.3. 

Paudel, R. C. ve Jayanthakumaran, K.(2009), “Financial Liberalizaton and Performance in Sri 
Lanka: The ARDL Approach”, South Asia Economic Journal, 10:1, 127-156. 

Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (1999), “An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach 
to Cointegration Analysis”, 

Pesaran, M. H. ve Smith, R. (1998), “Structural Analysis of Cointegrating VARs” Journal of 
Economic Survey, 12(5), 471-505. 

Pesaran, M. H., Shin Y., ve Smith R., (1996), “Testing for the Existence of a LongRun 
Relationship,” University of Cambridge, DAE Working Paper No. 9622. 

Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of 
Level Relationship”, Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. 

Pesaran, M. H., ve Pesaran, B. (1997), “Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric 
Analysis”, Oxford, Oxford University Press. 

Sharifi-Renani, H. (2008), “Demand for Money in Iran: An ARDL Approach”, MPRA, Paper 
No. 8224. 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

222 

TÜRKİYE’DE MÜKELLEFLERİN VERGİ UYUMUNU SAĞLAMAYA YÖNELİK 
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ÖZET 
Kamu gelirleri arasında önemli bir paya sahip olan vergiler mali ve mali olmayan birçok amaca 
hizmet etmektedir. Bu amaçlar arasında başta kamu harcamalarının finansmanı olmak üzere 
ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanması, gelir dağılımında adaletin tesisi ve yoksulluğun 
azaltılması sayılabilmektedir. Vergilerin etkin bir şekilde söz konusu amaçlar çerçevesinde 
kullanımı için eksiksiz olarak tahsil edilmesi gerekmektedir. Bunun için de mükelleflerin vergi 
ödevlerini herhangi bir baskı ve zorlama olmaksızın tam ve zamanında yerine getirmeleri temel 
şart teşkil etmektedir. Yani mükelleflerin vergi uyumunun sağlanması gerekmektedir. Vergi 
uyumu ise ekonomik, siyasi, psikolojik, sosyal, idari, kültürel vb. birçok faktör tarafından 
etkilenmektedir. Aynı zamanda vergi uyumunun tesisinde vergi ahlakı, vergi bilinci, vergi 
kültürü, vergi psikolojisi gibi alt etmenler rol oynamaktadır. Vergi uyumunun sağlanmasında 
bu gibi belirleyicilerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda birçok ülke mükelleflerin 
vergi uyumlarının sağlanarak daha da arttırılmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. 
Bu düzenlemeler ile mükellef merkezli bir anlayış benimsenerek memnuniyetin ön plana 
çıkarılması ve bu sayede vergi gelirlerinin en az kayıpla ve zamanında tahsil edilmesi ve vergi 
toplama maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Türkiye’de de mükelleflerin vergi 
uyumunu sağlayarak daha da artırılmasına yönelik hem vergi mevzuatında yer alan hem de 
idare tarafından yapılan birçok düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemeler; vergi indirimi, 
uzlaşma, pişmanlık ve ıslah, izaha davet, cezalarda indirim ve diğer düzenlemeler olarak 
sıralanabilmektedir. Türk vergi mevzuatında yer alan ve vergi dairesi tarafından yapılan bu 
düzenlemeler ile mükellef odaklı bir anlayışın benimsendiği ve mükellef memnuniyetin ön 
planda tutulduğu görülmektedir. Buna göre mükellef uyumunu sağlamaya yönelik 
düzenlemeler ile vergi idaresi bir kısım mükellefleri ödüllendirmekte, barış eli uzatmakta, 
haklarını gözetmekte, ihtiyaçlarını gidermeye çalışmakta, geniş imkânlar ve kolaylıklar 
sağlamakta, teşvik unsurları devreye sokmakta yani iyi niyetli ve teşvik edici bir şekilde 
yaklaşmaktadır. Bu durum da mükellefler nezdinde vergi idaresine bakışı olumlu yönde 
etkileyerek vergi uyumunun sağlanması ve artırılmasına hizmet etmektedir. Çalışmanın 
sonucunda Türkiye’de vergi uyumunu sağlamaya yönelik yer alan düzenlemelerin geniş 
kapsamlı olduğu, mükellefin memnuniyetini sağlamaya yönelik olduğu ve son yıllarda önemli 
gelişmeler kaydettiğine ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Mükellef, Vergi, Vergi Uyumu  
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ABSTRACT 
Taxes, which have a significant share of public revenues, serve many purposes, both fiscal and 
non-fiscal. These objectives include ensuring economic growth and stability, especially 
financing public expenditures, establishing justice in income distribution and reducing poverty. 
Taxes must be collected in full in order to be used effectively for these purposes. For this reason, 
it is essential for taxpayers to complete their tax assignments in a timely manner without any 
pressure or coercion. In other words, taxpayers need to ensure tax compliance. Tax compliance 
is economic, political, psychological, social, administrative, cultural, etc. it is affected by many 
factors. At the same time, sub-factors such as tax ethics, tax awareness, tax culture and tax 
psychology play a role in the establishment of tax compliance. Such determinants need to be 
taken into account in ensuring tax compliance. In this context, many countries have made 
various arrangements to further increase taxpayers ' tax compliance. With these regulations, a 
taxpayer-centered approach is adopted, bringing satisfaction to the fore, and in this way, tax 
revenues are collected with minimal losses and on time and tax collection costs are reduced. In 
Turkey, there are many regulations both in the tax legislation and by the administration to 
further increase taxpayers ' tax compliance. These regulations can be listed as Tax Relief, 
Reconciliation, remorse and reclamation, invitation to disclosure, reductions in penalties and 
other regulations. It is observed that a taxpayer-oriented approach has been adopted and that 
taxpayer satisfaction is placed in the forefront with these regulations, which are included in the 
Turkish tax legislation and made by the Tax Office. Accordingly, the regulations for ensuring 
taxpayer compliance and tax payers a part of the administration award, to extend the hand of 
peace, respects the rights, needs work, extensive facilities and conveniences, providing 
incentives to continue to engage in so gracious and encouraging in a way is approaching. This 
situation positively affects the view of the tax administration in the eyes of taxpayers and serves 
to ensure and increase tax compliance. As a result of the study, it has been found that the 
regulations in Turkey aimed at ensuring tax compliance are wide-ranging, aimed at ensuring 
the satisfaction of the taxpayer and that significant developments have taken place in recent 
years. 
Keywords: Taxpayer, Tax, Tax Compliance 
 
1. GİRİŞ 
Devletlerin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan vergiler ilk zamanlarda sadece kamu 
harcamalarının finansmanını karşılamak için alınmaktaydı. Zaman içerisinde ekonomik, sosyal, 
idari, siyasi, toplumsal vb. birçok alanda ortaya çıkan değişim ile birlikte küreselleşme 
neticesinde ülkelerin her alanda birbirlerine entegre hale gelmeleri vergilerin kullanım alanını 
genişletmiştir. Buna göre vergiler esas olarak kamu harcamalarının finansmanı olan mali amaç 
yanında, ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanması, gelir dağılımında adaletin tesisi, kaynak 
dağılımında etkinlik ve yoksulluğun azaltılması gibi mali olmayan amaçlar kapsamında da 
kullanılmaya başlanmıştır. Artık vergiler mali politika aracı olarak kullanılmakta ve ekonomik 
yapı buradan sağlanan gelirleri ile şekillenmektedir. Bundan dolayıdır ki vergilerin önemi her 
geçen gün artarak devletler için vazgeçilmez bir ekonomik büyüklük halini almıştır. Bu 
kapsamda vergilerin en az kayıpla tahsili daha büyük önem kazanmıştır. Buna göre 
mükelleflerin vergi sistemine, idaresine, yapısına, vergileme sürecine hiçbir baskı ve zorlama 
olmaksızın uyum göstermeleri, yani vergi ödevlerinin tam ve zamanında yerine getirmeleri 
ülkelerin en önemli ilgi alanları haline gelmiştir. Vergileri etkin ve verimli bir şekilde 
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kullanmak isteyen devletler en az kayıpla tahsilat elde edebilmek için vergi uyumunu 
sağlamaya ve artırmaya yönelik düzenlemeler yapma yoluna gitmektedirler. 
Türkiye’de mükelleflerin vergi uyumunu sağlamaya ve artırmaya yönelik yapılan 
düzenlemelerin incelendiği çalışmada öncelikli olarak vergi uyumu kavramına değinilmiştir. 
Vergi uyumunun literatürde iki farklı anlayışından söz edilerek Türkiye’de vergi uyumunu 
sağlamaya yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Türkiye’de mükelleflerin vergi uyumunu 
sağlamaya yönelik düzenlemelerin iki kısma ayrıldığı görülmektedir. Çalışmada öncelikli 
olarak bu kısımlardan ilki olan vergi mevzuatına yönelik düzenlemelere, sonrasında ise diğer 
vergi idaresinin faaliyetlerini konu alan düzenlemeler incelenmiştir. Vergi mevzuatında  
mükelleflerin vergi uyumunu sağlamaya yönelik düzenlemeler; vergi indirimi, pişmanlık ve 
ıslah, uzlaşma, izaha davet, mücbir sebepler, terkin, mühlet verme, cezalarda indirim, 
beyanname verme ve ödeme sürelerinde yetki ve vergi hatalarından oluşmakta iken vergi 
idaresi tarafından mükelleflerin vergi uyumunu sağlamaya yönelik düzenlemeler daha çok 
idarenin yapısal dönüşümü ile faaliyetlerinden oluşmaktadır.  
 
2. MÜKELLEF VERGİ UYUMU 
Kamu gelirleri arasında en büyük payı oluşturan vergiler mali ve mali olmayan amaçlar 
kapsamında kullanılmaktadır. Bu amaçlar arasında başta kamu harcamalarının finansmanı 
olmak üzere ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanması, gelir dağılımında adaletin tesisi, 
kaynak dağılımında etkinlik ve yoksulluğun azaltılması sayılabilmektedir. Devletler bu amaçlar 
çerçevesinde vergileri mali politika aracı olarak kullanmaktadır. Vergilerin mali politika aracı 
olarak etkin bir şekilde kullanılabilmesi için vergi gayretinin azami seviye olması 
gerekmektedir. Yani vergi mevzuatına göre mükellef yükümlülüğü olan bireylerin vergilerini 
tam ve zamanında eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu sayede kamu idaresi 
vergileri tam ve zamanında tahsil ederek etkin bir şekilde kullanabilecektir. Bu noktada 
mükelleflerin vergiye uyumu ön plana çıkmaktadır. 
Vergi uyumu genel itibariyle hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın vergi ödevlerinin eksiksiz 
olarak ve zamanında yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir. Buna göre vergi uyumu; vergiye 
tabi gelirin doğru bir şekilde ve mevzuata uygun olarak beyan edilmesi, gelir düzeltmeleri, 
yapılan harcamalar, vergi muafiyetleri ve vergi kredileri gibi vergiden indirilmesi gereken 
unsurların doğru olması, vergi beyannamesinin vaktinde doldurularak idareye verilmesi ile 
vergi yükümlülüğünün doğru hesaplanmasını kapsamaktadır (Roth vd., 1989:20). 
Literatürde, rasyonel tercih yaklaşımı ve ahlaki duygular olmak üzere vergi uyumunu açıklayan 
iki yaklaşım mevcuttur (Aktan, 2006: 126). Allingham ve Sandmo (1972) tarafından 
benimsenen rasyonel tercih yaklaşımına göre veri uyumsuzluğunun nedenleri; gelir düzeyi, 
denetim oranı, cezaların boyutu ve etkinliği gibi ekonomik faktörlerden oluşmaktadır (İpek ve 
Kaynar, 2009: 118’den aktarma). Vergi uyumu açısından ekonomik yaklaşım geçerli kabul 
edilmekle birlikte kişisel çıkarlar dışında başka faktörlerin de vergi uyumuna etki etmesinden 
dolayı tek başına yeterli görülmemektedir (Wenzel, 2005:1-2). Vergi uyumunu açıklayan bir 
diğer yaklaşım olan ahlaki duygulara yaklaşımına göre ise mükellefler vergi idaresinin terbiye 
ettiği bir grup olmanın ötesinde psikolojik, sosyal ve ekonomik değişkenlerle birlikte 
değerlendirilip ona göre davranılması gereken bir gruptur. Vergi idaresi tarafından ulaşılmak 
istenen hedef sonuçları her ne kadar mali bir nitelik taşısa da bu sonuçların merkezinde insan 
öğesi bulunmaktadır. Bundan dolayıdır ki vergi uyumu ele alınırken insanların farklı 
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davranışlar göstermesinin nedeni olabilecek tüm değişkenlerin göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir (Saygın, 2018: 32).  
Ahlaki duygular yaklaşımına göre vergi uyumu ekonomik faktörler ile birlikte psikolojik, 
sosyolojik, demografik vb. birçok faktörden de etkilenmektedir (Aktan, 2006:130). Bu nedenle 
denetim olasılığı ve cezalar haricinde vergi tekniği, vergi ahlakı, vergi bilinci, vergi algısı, vergi 
psikolojisi ve vergi afları gibi birçok sosyo-psikolojik faktör de vergi uyumunu etkilemektedir 
(Tunçer, 2002: 108). Mükellefler vergilemeden doğan yükümlülüklerini denetim ve ceza 
baskısı altında yerine getiriyorsa burada vergi uyumundan bahsetmek zorlaşmaktadır. Nitekim 
bu durum genel felsefeye aykırıdır. Zor ve baskı ile yerine getirilen yükümlülükler uyumdan 
ziyade daha çok itaati göstermektedir. Hâlbuki etkin ve verimli bir vergi sistemi için birincil 
şart mükelleflerin hiçbir baskı ve zorla olmaksızın en az direnç ve maliyetle vergi 
yükümlülüklerini kendi eliyle gönüllü olarak yerine getirmesidir (Saygın, 2018: 37-38). 
Mükellefin vergiye uyumu arttıkça kamu idaresi hem gelirlerini tam ve eksiksiz olarak tahsil 
edebilmekte hem de bu tahsilatı en düşük maliyet ile yapabilmektedir. Nitekim zaten 
mükelleflerin vergiye uyum gösterdikleri vergi sistemlerinde vergi idaresinin idari ve mali yükü 
azalmaktadır. Bundan dolayıdır ki hem vergilerin mali ve mali olmayan amaçlar kapsamında 
etkin olarak kullanılabilmesi hem de vergi toplama maliyetlerinin düşürülmesi için 
mükelleflerin vergilere uyum göstermeleri gerekmektedir. Burada da kamu idaresine önemli 
görevler düşmektedir. Kamu çeşitli araçlar ve politikalar ile mükelleflerin vergilere uyumunu 
artırıcı yönde düzenlemeler yapmalıdır. 
 
3. VERGİ UYUMUNU SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER 
Mükelleflerin vergisel ödevlerini tam ve zamanında yerine getirmeleri olan vergi uyumu kamu 
idaresi açısından son derece önem arz etmektedir. Öyle ki kamu idaresi tarafından mükelleflerin 
vergilere uyum göstermeleri, vergi gelirlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tahsil edilmesine 
katkı sağlamaktadır. Bu durum da vergilerin mali ve mali olmayan amaçlar kapsamında etkin 
bir mali araç olarak kullanılmasına katkı sağlayacaktır. İkinci bir kamu idaresi tarafından önem 
arz eden husus vergiye uyum gösteren mükelleflerin vergilerin tahsil edilmesinde ortaya çıkan 
maliyetin düşmesi ile ilgilidir. Buna göre vergi sistemine uyum arttıkça mükelleflerden tahsil 
edilmesi gereken vergilerin de açık ve kapalı maliyetlerinde azalmalar meydana gelecektir. 
Diğer bir husus ise vergi uyumunun artışının vergi sistemine ve dolayısıyla kamu idaresine olan 
güvenin göstergesi olmasıdır. Buna göre mükelleflerin vergi uyumu arttıkça hem vergi 
sistemine hem de kamu idaresine olan güven ve desteğin de artmış olduğu belirlenmektedir. 
Tabi burada vergi uyumunun gönüllülük esasına dayanması gerekmektedir. Yani mükellefler 
hiçbir zorlama ve baskı olmadan tamamen kendi arzuları ile vergisel ödevlerini yerine 
getirmeleri gerekmektedir. Nitekim birinci bölümde de ifade edildiği üzere dışsal bir baskı ve 
zorlamaya dayalı vergi uyumunun devamlılığı ve işlevselliği çok sınırlıdır. Çünkü baskı ve 
zorlama uyumu değil, itaati temsil etmektedir. Burada önemli olan nokta mükelleflerin kendi 
arzuları ile isteyerek vergisel ödevlerini yerine getirmeleridir.  
Bunu sağlamaya yönelik kamu idareleri tarafından mükelleflerin sosyal, ahlaki, kültürel, 
ekonomik, psikolojik vb. birçok yönünün göz önünde bulundurulduğu ve gönüllü olarak vergi 
ödevlerinin yerine getirilmesinin sağlanacağı düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Burada 
vergi idaresi vergisel ödevlerin yerine getirilmesinde eski klasik sistem olan ceza, tehdit, baskı 
ve zorlama ile değil, mükellefi merkeze alarak ve istek, arzu ve ihtiyaçlarına cevap verme, yani 
memnuniyetini artırma yoluna gitmektedir. Nitekim artık vergi idareleri merkeze mükellefin 
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alındığı ve memnuniyetinin amaç edindiği mükellef odaklı bir anlayışın vergilemede daha etkin 
ve verimli sonuçlar ortaya çıkaracağını görmektedir. Buna göre kamu idaresi vergi mevzuatında 
yapılan değişiklikler veya diğer bir takım düzenlemeler yahut da ülkenin ekonomik ve mali 
durumuna göre zaman zaman vergi sisteminde yapılan değişiklikler ile mükelleflerin vergiye 
uyumlarını arttırıcı çeşitli teşvikler uygulamaktadır. Bu teşviklerin bir kısmı kalıcı 
düzenlemeler iken diğer bir kısmı zaman ve döneme göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de 
mükelleflerin vergi uyumunu arttırıcı teşvik uygulamaları; vergi indirimi, uzlaşma, pişmanlık 
ve ıslah,  cezalarda indirim, izaha davet ve diğer uyum düzenlemeleri olmak üzere dört ana 
başlıkta incelenebilir. 
 
3.1. Vergi İndirimi 
Türk vergi mevzuatında mükellefleri vergisel ödevlerini tam ve zamanında doğru olarak yerine 
getirmeye yöneltecek düzenlemelerden biri gelir vergisi kanunun mükerrer 121’inci 
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı 
maddeye göre; 

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar 
ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde 
faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve 
emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir 
veya kurumlar vergisinden indirilir.”  

Bu hüküm ile vergisini zamanında ödeyerek kanunda ifade edilen diğer şartlara uyan gelir ve 
kurumlar vergisi mükellefleri ödemesi gerek vergiden yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini indirebileceklerdir. Gelir vergisi 
kanununda yer verilen söz konusu indirimden yararlanabilmek için kanun belli şartların 
varlığını gerekli kılmıştır. Bu şartlar (GVK Mükerrer 121.madde): 

1. “İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu 
yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni 
süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk 
eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,  

2. (1)numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında 
beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya 
idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih 
itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk 
lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

4. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile 
önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemesi,” 

Olarak sıralanabilmektedir. Söz konusu maddenin diğer hususları ise aşağıda belirtilmiştir 
(GİB, Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Şubat / 2019 Yayın No: 293):  
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 Vergi indiriminden yararlanabilmek için gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile 

birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken tüm 
beyannamelerin yasal süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 
bütün vergilerin de yasal süresinde ödenmesi gerekmektedir. 

 Hesaplanan indirim tutarı, her şart ve takdirde 1.200.000 TL Türk lirasından fazla 
olamayacaktır. 

 İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde fazla tutar, yıllık 
gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl 
içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup 
edilebilecek olup bu sürede mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir. 

 Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığı sonradan tespit edilirse 
ilgili vergilendirme döneminde indirim nedeniyle alınmayan vergiler bu kez vergi ziyaı 
cezası uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir. 

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda 
herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, indirimden 
yararlanıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi 
durumunda da yine indirim dolayısıyla tahsil edilemeyen vergiler vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir. 

 Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresi geçtikten sonra 
düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden 
yararlanılmasına engel oluşturmayacaktır. 

Gelir vergisi kanununa eklenen bu maddeyle vergisel ödevlerini tam ve zamanında yerine 
getiren mükellefler ile zamanında yerine getirmese de sonradan pişman olan, yani aslında vergi 
ödevlerine ve idaresine karşı samimi ve dürüst olan mükellefler ödüllendirilmektedir. Bu ödül 
ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ettikleri vergilerden %5 indirim uygulanarak 
vergisel ödevlerini tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmeleri ve bunun devamının 
sağlanması teşvik edilmektedir. Bir noktada vergi idaresi mükelleflere iyi niyetini göstererek 
vergi uyumlarını daha da artırmalarına olanak sağlamaya çalışmaktadır.  
 
3.2. Pişmanlık ve Islah Müessesi 
Mükellefler tarafından bir vergi kabahati işledikten sonra söz konusu kabahati kendisi 
tarafından vergi idaresine bildirmeleri halinde ceza kesilmesini önlemek için pişmanlık ve ıslah 
müessesi düzenlenmiştir (Şenyüz vd., 2019: 272). Pişmanlık ve ıslah müessesi, mükellefin 
işlediği vergi kabahat veya suçu ilgili yerlere kendisi tarafından bildirerek suçun sonuç 
unsurunun ortaya çıkmasını önlemesi nedeniyle vergi ziyaı cezası ve vergi ziyaına VUK, m. 
359’da yer alan kaçakçılık fiilleri ile sebebiyet verilmişse hem vergi ziyaı, hem de kaçakçılık 
hapis cezalarından kurtulmasını sağlayan etkin pişmanlıktır (Oktar, 2008: 420). Pişmanlık, 
ihbar yapılması, incelemeye başlanılması veya takdir komisyonuna başvurulmasından önce 
işlenilen kabahatten pişman olunduğunun ilgili makama bildirilmesidir. Islah ise, işlenilen 
kabahatten pişman olduğunun ilgili makama bildirilmesinden sonraki süreçte hiç verilmemiş 
olan beyannamelerin verilmesi veya eksik ya da yanlış beyanların tamamlanması ve ödeme 
süresi geçmiş olan vergilerin pişmanlık zammı ile ödenmesini ifade etmektedir (Şenyüz vd., 
2019: 272).  
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Pişmanlık ve ıslah müessesi vergi usul kanunun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371’inci 
maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre:  

“Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen 
mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı 
hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi 
hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası 
kesilmez. 
1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her 

hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik 
edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış 
olması. 

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde 
her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir 
komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel verilmiş ve resmi kayıtlara 
geçirilmiş olması. 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme 
dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi 
olunması. 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber 
verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya 
düzeltilmesi. 

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, 
ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci 
maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir 
zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde 
ödenmesi.” 

Vergi usul kanununda yer alan pişmanlık ve ıslah düzenlemesine göre mükellef veya vergi 
sorumlularının bu kurumdan yararlanabilmesi için kendiliğinden haber vermeleri, eksik veya 
hiç verilmemiş beyanı tamamlama ve ödenmeyen vergileri pişmanlık zammı ile birlikte 
ödemeleri gerekmektedir. Pişmanlık ve ıslah kurumu beyana dayan vergiler için geçerli olmakla 
birlikte emlak vergisi ile ilgili olarak bu hükümler uygulanmamaktadır. Pişmanlık ve ıslah 
müessesi kurumu esas itibariyle vergi idaresi tarafından mükelleflere uzatılan bir yardım eli 
niteliği taşımaktadır. Buna göre mükellef veya sorumlular çeşitli nedenlerle vergisel ödevlerini 
tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmeyerek idareyi gelir kaybına uğratmaktadır. 
Bununla birlikte mükellef veya vergi sorumluları vergi mevzuatına aykırı hareketlerinden 
dolayı pişman olmakta ve ıslah edilmek istenmektedirler. Burada dikkat edilmesi gereken hiçbir 
zorlama, baskı veya denetim olmadan mükelleflerin tamamen kendi istekleri ile bu kurumdan 
yaralanmak istemeleridir. Burada mükellefin yararı ileride oluşabilecek denetimler neticesinde 
ağır cezalardan kurtularak daha hafif bir ek maliyet olan pişmanlık zammı ile vergisel 
yükümlülüklerini yerine getirmektir. İdarenin yararı ise hem gelirlerini olabildiğince tahsil 
etmek hem idari maliyetlerden kurtulmak hem de mükelleflere bir şans tanıyarak vergi 
uyumlarını iyileştirmektir. Bu kurumla birlikte idare esas itibariyle mükellefe yumuşak yüzünü 
göstermekte, samimiyetine inanmakta ve buradan yola çıkarak mükellefi bir daha vergi 
uyumsuzluğunun ortaya çıkmasını engellemek için teşvik etmektedir.   
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3.3. Cezalarda İndirim 
Vergi usul kanunun “Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme” başlıklı 
376’ıncı maddesinde düzenlenen cezalardan indirim hükmü ile cezaların bir kısmı ortadan 
kaldırılmaktadır. Kanunun maddesine göre;  

Mükellef veya vergi sorumlusu;  
1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi 

ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin 
tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak 
vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek 
vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen 
cezanın yarısı,  

2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi 
farkını ve vergi ziyaı cezasının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde 
öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i,  

indirilir.  
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını 
yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde 
hükmünden faydalandırılmaz. Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi 
olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır. 

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere vergi idaresi; vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezalarında kesilen cezanın yarısını indirim konusu yapmaktadır. Ayrıca uzlaşılan 
durumlarda da uzlaşılan vergi ve ceza kanuni süresinde ödenirse uzlaşılan cezanın %25’i 
indirilebilmektedir. Bu indirimler ile idare bir yandan vergi alacağını bir an önce tahsil etmeyi 
amaçlamakta bir yandan da mükelleflere yumuşak yüzünü göstermektedir. Buna göre 
mükelleflerin ödemeleri gereken cezalardan kanunun ön gördüğü şartlar dâhilinde indirim 
yapılarak vergi idaresinin alacağını geç almasına sebep olabilecek davadan vazgeçmesi 
sağlanmakta, aynı zamanda mükelleflerin vergisel ödevlerini bir an önce yerine getirmeleri için 
teşvik etmektedir. Bu tür indirimler mükellefler nezdinde pozitif karşılanarak vergisel 
ödevlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmelerine katkı sağlayacaktır. 
 
3.4. İzaha Davet Müessesesi  
İzaha davet, Vergi Usul Kanununun 370’inci maddesi ile "İzaha davet" başlığı altında vergi 
sistemimizde yer alan ve mükellefleri vergi uyumuna teşvik eden bir müessesedir. Vergi usul 
kanunun “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre: “Vergi 
incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa 
uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön 
tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler  
izaha davet edilebilir.” denilerek izaha davetin konusu açıklanmıştır. Yine aynı kanunun 
devamında;   
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“1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin 
idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi 
incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.  
2. Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde, değerlendirme 
sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; 
hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış 
yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi 
geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı 
Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı 
oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa 
uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.”  

Hükümlerine yer verilmiştir. İzaha davet müessesi, yapılan değerlendirmeler neticesinde vergi 
ziyaına sebebiyet vermediği ortaya çıkan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya 
takdire sevk edilmesini önlemektedir. Vergi zıyaının oluşması durumunda ise; 

 İzahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde, hiç verilmemiş olan vergi 
beyannamelerinin verilmesi, 

 Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, 
 Ödeme süresi geçmiş olan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için 

uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi  
Şartlarının oluşması durumunda vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 
oranında kesintiye uğrayacaktır. Yani vergi ziyaı cezası %80 indirimli olarak ödenebilecektir 
(Vergi Sirküleri No: 2017/87). Bu yönüyle izaha davet müessesi mükellefleri daha ağır 
müeyyidelerden korumaktadır. Bu müessese ile idare ve mükellefler arasındaki 
uyuşmazlıkların azaltılması, idarenin zamanını daha etkin ve verimli alanlara harcaması, 
olayların gerçek durumunun ortaya çıkmasına mükelleflerce daha çok katkıda bulunulması ve 
bu sayede vergiye gönüllü uyumun artırılması amaçlanmaktadır (482 sıra nolu vergi usul 
kanunu genel tebliği, 2017). 
 
3.5. Uzlaşma 
Uzlaşma, vergi idaresinin, ikmalen, resen ve idarece tarh edilen vergiler ve bunlara ilişkin 
kesilen vergi ziyaı cezalarının tahakkuk edecek miktarları ile ilgili olarak, mükelleflerle 
kanunda belirtilen şartlar kapsamında anlaşarak vergi alacağının zam ve cezaları ile birlikte 
kısmen veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayan bir vergi hukuku müessesesidir (Oktar, 
2008: 164). Uzlaşma müessesesine Vergi Usul Kanunun 376. Maddesinden sonra düzenlenen 
ek maddelerinde yer verilmiştir. Ek birinci maddeye göre;  

“Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle 
bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi 
ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu 
fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve 370 inci maddenin (b) fıkrası 
kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere 
mezkur maddeye göre kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları 
konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince 
nüfuz edememekten ya da 369 uncu maddede yazılı yanılmadan 
kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118 inci maddelerinde yazılı  
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vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya 
yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının 
olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler 
çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir.” 

Mükellefler uzlaşmaya tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere iki şekilde 
başvurabilmektedirler. Tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi incelemesi temel alınarak tarh edilecek 
vergiler ve kesilecek cezaların, daha vergi tarh edilmeden ve/veya ceza kesilmeden önce vergi 
idaresi ile mükellef arasında uzlaşma görüşmeleri yapılmasına imkân sağlayan bir müessesedir. 
Tarhiyat sonrası uzlaşma müessesi ise, vergiler tarh edildikten ve/veya cezalar kesilip tebliğ 
edildikten sonra otuz gün içinde başvuru yapılması şartıyla başvurulabilecek bir idarî yoldur. 
Tarhiyat sonrası uzlaşmaya başvurabilmenin diğer bir şartı da mükellefin tarhiyat öncesi 
uzlaşmaya başvurmamış olmasıdır (Şenyüz, 2018: 108-110). Tarhiyat öncesi uzlaşmaya 
usulsüzlük, özel usulsüzlük ve kaçakçılık suçuna giren bir eylem nedeniyle sebebiyet 
verilmemiş olması şartıyla vergi ziyaı cezaları için gidilebiliyorken, tarhiyat sonrası uzlaşmaya 
sadece kaçakçılık fiilini oluşturan nedenler dolayısıyla sebebiyet vermemek şartıyla vergi zıyaı 
cezası için gidilebilmektedir. Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere uzlaşmaya 
başvurabilmek için sebep olunan cezanın; kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememek, vergi 
hataları, yanılma veya yargı ile idare arasındaki görüş ayrılığından kaynaklanması 
gerekmektedir. Bununla birlikte uzlaşmaya başvuran mükellef indirim talebinde bulunmamakta 
ve uzlaşılan tutar için dava yoluna gidilememektedir. 
Uzlaşma müessesi uyuşmazlığı kısa sürede ortadan kaldırabilmesine imkân vermesi nedeniyle 
mükellefler tarafından sıklıkla başvurulmaktadır. Bu müessese ile hem vergi idaresinin kanunen 
tahsil etmesi gereken vergiler ve/veya cezaların bir kısmından feragat ederek bunların vakit 
kaybetmeden tahsil edilmesi hem de mükellefin uzun bir dava sürecinden kurtulması 
sağlanmaktadır (Şenyüz vd., 2019: 284). Uzlaşma müessesenin başlıca amaçları arasında, vergi 
idaresi ile mükellefleri uzun zaman alan dava sürecinden kurtarmak, verginin bir an önce 
tahsilini sağlamak, yargı organlılarının yükünü azaltmak ve mükelleflerin psikolojilerine pozitif 
bir katkı sağlayarak vergiye bakışı olumlu yönde etkilemektir (Aksoy, 1999: 109). Uzlaşma 
müessesi genel uygulama alanı açısından değerlendirildiğinde uzun vadede mükellefin vergi 
idaresini tamamen olumsuz bir yapı olarak görmesini engelleyerek vergi uyumunu artıracaktır 
(Saygın, 2018: 127). Netice itibariyle uzlaşma, yapısı itibariyle mükelleflerin vergiye gönüllü 
uyumlarını arttırmaya yönelik bir müessese niteliği taşımaktadır.  
 
3.6. Diğer Uyum Düzenlemeleri 
Vergi usul kanununda yer alan bir takım düzenlemeler de mükelleflerin vergi uyumunu 
arttırmaya yönelik düzenlemeler kapsamında sayılabilmektedir. Bunlardan ilki Vergi usul 
kanunun 13’üncü maddesinde düzenlenen mücbir sebeplerdir. İlgili kanuna göre mücbir 
sebepler; 

1. “1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel 
olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer 
sarsıntısı ve su basması gibi afetler; 

3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler; 
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısiyle defter ve 

vesikalarının elinden çıkmış bulunması; gibi hallerdir.”  
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Bu hallerden her hangi birinin bulunması durumunda bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler 
işlemez (VUK, 15. Madde). Maddeden de görüleceği üzere mükellefin vergisel ödevlerinin 
yerine getirmeye engel olan, yani vergi uyumunun oluşmasını engelleyen bu hallerin ortaya 
çıkması durumunda vergi idaresi mükellefe vergi uyumu için süre tanımaktadır. Vergi idaresi 
bu süre ile mükellefleri içinde bulundukları sıkıntılı haller geçene kadar vergisel ödevlere karşı 
korumakta ve iyi niyet göstermektedir. Bu iyi niyet ve ek süre de mükelleflerin vergi uyumunu 
artırıcı teşvik niteliği taşımakta ve mükellefleri vergi ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine 
getirmeye yöneltmektedir.  
Mükellefleri korumaya yönelik, içinde bulundukları zor ve sıkıntılı dönemden kurtuluncaya 
kadar herhangi bir talepte bulunulmayan bir diğer durum da mühlet vermedir. Vergi usul 
kanunun 17’inci maddesindeki düzenlemeye göre; “Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi 
muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin 
bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye 
Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.” Bu hüküm de mücbir sebeplerde olduğu gibi 
mükellefleri korumaya ve vergi idaresinin iyi niyetini göstermeye yönelik bir düzenlemedir. Bu 
düzenlemelerin vergi uyumu ile ilgili olarak mükelleflerin vergi ödeme istekliklerinin 
zedelenmemesi ve süre verilmesi bakımından olumludur. 
Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmaya yönelik teşvik edici düzenlemelerden bir 
diğeri de vergi usul kanunun mükerrer 28’inci maddesinde yer alan “Beyanname verme ve 
ödeme sürelerinde yetki” başlıklı düzenlemedir. Söz konusu düzenlemeye göre; “Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, 
kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.” Bu 
hüküm ile tüm mükelleflere idarenin tasarrufu ile kolaylık sağlanabileceği ortaya 
koyulmaktadır. Diğer bir ifadeyle dönemin ekonomik, sosyal, siyasi vb. koşulları göz önünde 
tutularak idare beyanname verme süresini mükellefin talebi olmadan kendiliğinden uzatabilme 
yetkisine sahiptir. Bu durumda mükelleflere muhtemel olumsuzluklarda koruma sağlayarak 
idareyi bakışı olumlu etkileyecektir (Saygın, 2018: 161).  
Vergi usul kanununda yer verilen terkin düzenlemesi de mükelleflerin vergi uyumuna 
teşvikinde katkı sağlamaktadır. Terkin, kelime manası olarak silme anlamına gelmektedir. 
Verginin terkini, tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş olan bir verginin, tahakkuk kaydının iptal 
edilmesi yahut da tahsil edilmiş olan verginin mükellefe ret ve iade edilmesi yoluyla söz konusu 
alacağın vergi idaresi tarafından ortadan kaldırılmasıdır (Pehlivan, 2014: 84). Vergi Usul 
Kanunun “verginin terkini” başlıklı 115. Maddesine göre;  

“Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan 
ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden: 
1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar 

verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları; 
2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi 

için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla 
ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezaları; 

Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen 
terkin olunur.” 

Mücbir sebep, mühlet verme, terkin ve beyanname verme ve ödeme sürelerinde yetki 
durumlarında vergi idaresi ekonomik, sosyal, psikolojik olarak zor, güç ve sıkıntılı dönemlerde 
olan mükellefleri bir de vergi ödevleri ile bunaltmamakta, iyi niyet göstererek onların yanında  
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olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda durumun hal ve şartlarının kanunda düzenlendiği şekli 
ile vergi idaresi mükellef lehine ya vergi ödevlerinin bir kısmı veya tamamını ortadan 
kaldırmakta ya da ertelemektedir. Bu durum da şüphesiz mükellefler nezdinde vergi idaresine 
ve dolayısıyla ödevlerine karşı bakışı olumlu yönde geliştirmektedir. Mükellefler sıkıntılı 
dönemlerinde kendilerine kolaylık sağlayan ve iyi niyet gösteren idareye karşı vergi 
yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek cevap verebilmektedir.  
Mükelleflere yönelik vergi teşviklerinde vergi hatalarının mükellefleri uyuma teşvik edecek 
yönüne değinmek de çalışma kapsamında yerinde olacaktır. Vergi hatası, vergiye ilişkin 
hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar nedeniyle haksız yere fazla veya eksik vergi 
istenmesi veya alınmasıdır (VUK, 116. Md). Vergi hataları, matrah hataları, vergi miktarında 
hatalar ve verginin mükerrer olması türleri ile hesap hataları; mükellefin şahsında hata, 
mükellefiyette hata, mevzuda hata ve vergilendirme veya muafiyet döneminde hata türleri ile 
de vergilendirme hataları olmak üzere iki ana başlıkta toplanmaktadır. Vergi hataları; ilgili 
memurun hatayı bulması veya görmesi, üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde 
hatanın görülmesi, hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması, hatanın vergi incelenmesi 
sırasında meydana çıkarılması ve mükellefin müracaatı ile ortaya çıkarılmaktadır (VUK, 119. 
Md). Burada mükellef veya idare tarafından yapılmış bir hatanın özellikle vergi idaresi 
tarafından fark edilip mükelleflerden fazla tahsil edilen tutarın iade edilmesi veya fazla 
hesaplanan matrahın düzeltilip indirilmesi mükellef nezdinde vergi idaresini hakkaniyetli 
kılacaktır. Öyle ki vergi hatalarında mükellef lehine bir durumun ortaya çıkması, hem de bizzat 
vergi idaresi tarafından bu işlemin yapılması, mükelleflerin vergi idaresine bakışlarında pozitif 
katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte mükellefin vergi hatalarına karşı üst makamlara 
başvurabilmesi veya red olunan talebine karşı şikâyet yoluna başvurarak hakkını arayabilme 
imkânlarının geniş olması da mükellefin güvenini arttırarak idareye bakışta olumlu yönelimlere 
katkı sağlayacaktır. Burada mükelleflerin en az iki yere başvurma haklarının olması, yani birden 
çok idari makamdan haklarını arayabilmeleri ve vergi hatalarının bizzat idare tarafından ortaya 
çıkartılarak uzun olan yargı yerine başvurmadan mükelleflere iade edilebilme durumunun 
oluşması mükelleflerde vergi uyumunu artıracaktır. 
Türkiye’de mükellefleri gönüllü vergi uyumuna teşvik eden düzenlemeler kapsamında 
değinilebilecek bir başka konu da vergi idaresinin mükellef odaklı bir anlayış ve yapılanma 
içinde olmasıdır. Mükellefin odak noktası haline geldiği ve her yönüyle göz önünde 
bulundurulduğu bu yeni anlayışta mükelleflere, cezalar ve denetim sıklıkları gibi baskı ve 
zorlama araçları ile değil, iletişim ve diğer memnuniyeti artırıcı araçlar ile yaklaşılmaktadır. Bu 
yolla mükelleflerin vergiye gönüllü uyumları sağlanarak hem vergilerin tam ve zamanında etkin 
olarak tahsili, hem de mükelleflerin vergilemeye olan algıları pozitif yönde geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu anlayış kapsamında mükellef haklarını garanti altına almaya yönelik olarak 
Şubat 2006’da mükellef hakları bildirgesi yayınlanmıştır. Bu bildirge ile Gelir İdaresi; mükellef 
odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışıyla, saygılı ve dürüst olma temel ilkeleri çerçevesinde 
hizmet vermeye, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama 
hakkı olduğu bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye 
olan bağlılığını onaylamaktadır. Yani özetle merkeze mükellefi alan ve mükellefe odaklanarak 
memnuniyetini ve uyumunu artırmaya yönelik bir vergileme anlayışının benimsendiği 
görülmektedir. 
Vergi idaresinin mükellefleri gönüllü uyuma teşvik edici yönde yaptığı düzenlemeler arasında; 
1990 yılından bu yana kutlanan vergi haftası, mükelleflerin yoğun olduğu AVM’lerde stantlar  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

234 

açılması, mükellefleri bilgilendirici ve eğitici kitapçık/broşürlerin basılması ve ücretsiz 
dağıtılması, öğrencilere yönelik vergisel eğitimler verilmesi, mükelleflerle iletişim teknikleri 
eğitimleri, vergi idaresinin toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemesi sayılabilmektedir. 
Ayrıca; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmaya yönelik etkinlikler, paneller, 
konferansalar düzenlenmesi, başarılı vergi mükelleflerine ödüller verilmesi, vergi 
rekortmenlerine teşekkür belgesi verilmesi, vergi konulu resim, şiir ve afiş yarışmalar tertip 
edilmesi de bu kapsamda sayılmaktadır. Tüm bunlarla birlikte Gelirler Genel Müdürlüğü 
organizasyonunun sonlandırılarak Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Daire 
Başkanlığı ve Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü kurulması,  mükellef geri bildirim 
sistemi, interaktif vergi dairesi, internet vergi dairesi, hazır beyan sistemi, defter-beyan sistemi, 
özelge sistemi, e-beyanname, borç sorgulama ve ödeme, iadem nerede, e-fatura, e-defter, e-
arşiv, e-tebligat, e-yoklama, interaktif vergi danışmanı, e-bilet, e-irsaliye, e-serbest meslek 
makbuzu, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, sosyal medya kullanımı, kamu spotları, Vergi 
İletişim Merkezi ve mükellef memnuniyet anketleri de mükelleflerin vergi uyumlarını 
artırmaya teşvik edici gelişmeler arasında sayılmaktadır. 
 
SONUÇ 
Kamu gelirleri içinde önemli bir payı elinde bulunduran vergiler geçmişten günümüze dek 
devletler için vazgeçilmez bir gelir kaynağı olmuştur. İlk başlarda sadece kamu harcamalarının 
finansmanına yönelik tahsil edilen vergiler zaman içerisinde değişen ve gelişen ekonomik, 
siyasi, sosyal, toplumsal vb. koşullar çerçevesinde ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanması, 
kaynak dağılımında etkinlik, gelir dağılımında adaletin tesisi ve yoksulluğun azaltılması gibi 
mali olmayan amaçlar kapsamında da kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre toplam ekonomiyi 
yönlendirebilecek güçte olan vergiler mali politika aracı olarak kamu hedefleri doğrultusunda 
kullanılmaktadır. Zaman içinde vergilerin büyüklüklerinde ve buna bağlı olarak rollerinde 
görülen etki gücü tahsil edilebilme durumlarını daha fazla ortaya koymuştur. Nitekim 
vergilerden sağlanan gelirlere olan ihtiyacın her geçen gün artması vergilerin eksiksiz olarak 
tahsil edilebilmesini daha fazla önemli kılmıştır. Bundan dolayıdır ki mükelleflerin vergisel 
ödevlerini dışsal bir baskı ve zorlama olmaksızın kendiliğinde tam ve zamanında yerine 
getirmeleri, yani vergi uyumu önem kazanmıştır. Hemen hemen her ülke vergi gelirlerinin 
olabildiğince en az kayıpla tahsilini sağlamaya katkı sunan vergi uyumunu mükelleflerinde 
sağlamaya ve artırmaya yönelmiş, bu doğrultuda düzenlemeler yapmış ve yapmaya devam 
etmektedir.  
Türkiye’de mükelleflerin vergi uyumunu sağlamaya yönelik yapılan düzenlemelerin 
incelendiği çalışmada öncelikli olarak bu düzenlemelerin iki kısma ayrıldığı görülmektedir. 
Bunlardan ilki vergi mevzuatına yönelik düzenlemeler iken diğeri vergi idaresinin faaliyetlerini 
konu alan düzenlemelerdir. Vergi mevzuatında mükelleflerin vergi uyumunu sağlamaya 
yönelik düzenlemeler; vergi indirimi, pişmanlık ve ıslah, uzlaşma, izaha davet, mücbir sebepler, 
terkin, mühlet verme, cezalarda indirim, beyanname verme ve ödeme sürelerinde yetki ve vergi 
hatalarından oluşmaktadır. Vergi idaresi tarafından mükelleflerin vergi uyumunu sağlamaya 
yönelik düzenlemeler ise, mükellef odaklı bir anlayışın benimsenerek ona göre yeniden 
yapılanma, vergi haftası, mükelleflerin yoğun olduğu AVM’lerde stantlar açılması, 
mükellefleri bilgilendirici ve eğitici kitapçık/broşürlerin basılması ve ücretsiz dağıtılması, 
öğrencilere yönelik vergisel eğitimler verilmesi, mükelleflerle iletişim teknikleri eğitimleri, 
vergi idaresinin toplam kalite yönetimi anlayışının benimsemesi, başarılı vergi mükelleflerine 
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ödüller verilmesi, vergi rekortmenlerine teşekkür belgesi verilmesi, vergi konulu resim, şiir ve 
afiş yarışmalar tertip edilmesi de bu kapsamda sayılmaktadır. Tüm bunlarla birlikte Gelirler 
Genel Müdürlüğü organizasyonunun sonlandırılarak Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükellef 
Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü kurulması,  mükellef 
geri bildirim sistemi, interaktif vergi dairesi, internet vergi dairesi, hazır beyan sistemi, defter-
beyan sistemi, özelge sistemi, e-beyanname, borç sorgulama ve ödeme, iadem nerede, e-fatura, 
e-defter, e-arşiv, e-tebligat, e-yoklama, interaktif vergi danışmanı, e-bilet, e-irsaliye, e-serbest 
meslek makbuzu, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, sosyal medya kullanımı, kamu spotları, 
vergi iletişim merkezi ve  mükellef memnuniyet anketleri de mükelleflerin vergi uyumlarını 
artırmaya teşvik edici gelişmeler arasında sayılmaktadır. 
Türkiye’de mükelleflerin vergi uyumunu sağlamaya ve artırmaya yönelik vergi mevzuatında 
yer alan ve vergi idaresi tarafından yapılan düzenlemeler değerlendirildiğinde; mükellef odaklı 
bir anlayışın benimsendiği, mükellef memnuniyetin ön planda tutulduğu, mükelleflerin 
ödüllendirildiği, barış eli uzatıldığı, haklarının gözetildiği, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıldığı, 
geniş imkânlar ve kolaylıklar sağlandığı, zor durumda yanlarında olunduğu, teşvik unsurlarının 
devreye sokulduğu, yani iyi niyetli ve teşvik edici bir şekilde yaklaşıldığı görülmektedir. Tüm 
bu hususlar mükelleflerin vergi idaresi ve sistemine bakışı olumu yönde etkileyerek vergi 
uyumunun artmasına katkı sağlayacaktır. Bu katkıyı daha da artırmak ve mükellef 
memnuniyetini sağlayarak vergi gelirlerini en az kayıpla tahsil edebilmek için günün ekonomik, 
idari, sosyal, mali, toplumsal, psikolojik vb. koşulları takip edilerek mükellef memnuniyetini 
daha da artırmaya yönelik mükellefi merkeze alan ve her yünüyle değerlendiren düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir.  
 
KAYNAKÇA 

Aksoy, Ş. (1999). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 5. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi. 
Aktan, C. C. (2006), Vergi Dışı Piyasa Ekonomisi, (Der.), Vergileme Ekonomisi ve 

Vergileme Psikolojisi, Aktan, Coşkun Can, Dilek Dileyici ve İ.Yaşar Vural (Ed.), Ankara: 
Seçkin Yayınevi. 

GİB, (2019). Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi, Mükellef Hizmetleri 
Daire Başkanlığı, Şubat / 2019 Yayın No: 293 

GİB, (2017), 482 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliği, (Resmî Gazete 30134 Sayılı), 
25.07.2017. 

GİB, (2006), Mükellef Hakları Bildirgesi, https://www.gib.gov.tr/mukellef-
hizmetleri/mukellef-haklari Erişim Tarihi: 24.08.2020. 

İpek, S. ve Kaynar, İ. (2009). Vergiye Gönüllü Uyum” Konusunda Çanakkale İline 
Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F, Cilt:16 
Sayı:1 

Oktar, S. A. (2008). Vergi Hukuku, İstanbul: Türkmen Kitabevi. 
Pehlivan, O. (2014). Vergi Hukuku (Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi), Trabzon: 

Celepler matbaacılık. 
Roth, J. A., Schou, J. T. ve Witte, A.D. (1989). Taxpayer Compliance, VoU: An Agenda 

for Research, Phııadelphla:University of Pennsylvania Press. 
Saygın, Ö. (2018). Vergi Uyumu Ve Vergi İdaresinin Vergi Uyumuna Etkisi, Bursa: Ekin 

Yayınevi.  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

236 

 
Şenyüz, D. (2018). Vergi Kabahat ve Cezaların Sona Ermesi, Vergi Ceza Hukuku, 

(Edit. Yusuf Karakoç ve Mustafa Erkan Üyümez), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3173, 
Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2065. 

Şenyüz, D., Yüce, M. ve Gerçek, A. (2019). Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Basım 
Yayın. 

Tunçer, M. (2002). Hükümet Birey İlişkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi ve Türkiye, 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57-3. 

Wenzel, M. (2005). Motivation or Rationalisation? Causal Relations Between Ethics, 
Norms and Tax Compliance, Centre for Tax System Integrity Research School of Social 
Sciences Australian National University Canberra workıng paper no 63, ACT, 0200. 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Resmi Gazete (10700 sayılı), 6.1.1961. 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Resmi Gazete (10703 sayılı), 10.1.1961 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

237 

ZİHİNSEL MUHASEBENİN VERGİSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

EVALUATION OF MENTAL ACCOUNTING TAXATIVE POINT OF VIEW 
 

 
Dr. Özgür ÖZKAN 
ORCID: 0000-0002-2338-1286 
 
Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN 
ORCID: 0000-0002-4855-1763 
 
ÖZET 
Son yıllarda işletme yazınına giren ve birçok araştırmaya konu olan zihinsel (veya mental) 
muhasebe, bireylerin ve hane halklarının finansal faaliyetleri düzenlemek, değerlendirmek ve 
takip etmek için kullandıkları bilişsel işlemler kümesidir. İnsanların zihinsel muhasebe ile kişilik 
özellikleri arasındaki ilişkiler ile bireysel farklılıklar henüz tam olarak anlaşılamamış olup, 
zihinsel muhasebe faaliyetlerine nasıl katıldıkları hakkındaki bilgilerin mevcut durumu 
irdelendiğinde zihinsel muhasebenin çok dikkat çekici üç bileşeni ortaya çıkmaktadır. Bunlar:  
-Sonuçların nasıl algılandığı ve deneyimlendiği,  
-Kararların nasıl alındığı ve  
-Daha sonra hangi sıklıkta ve nasıl değerlendirildiğidir. 
Zihinsel muhasebe sisteminde fayda-maliyet analizleri, her ikisi de sistemin girdisi 
olan harcama öncesi ve harcama sonrası sonuçların nasıl algılandığına yardımcı olmaktadır. 
İkinci bileşen strateji olup; faaliyetlerin yani kişisel harcama, tüketim ve yatırımların belirli 
hesaplara tahsis edilmesini içermektedir. Gerçekte, fon kaynakları ve kullanımları kişilerin 
zihinsel muhasebe sistemlerinde doğrudan etiketlenmiştir. Harcamalar zihinsel hesaplarda 
kategorilere ayrılarak (barınma, yiyecek, vb.) bazen örtük veya açık bütçelerle kısıtlanmaktadır. 
Böylece kişisel karar sürecinde, önce karar alınır, alınan kararlar düzeltilir sonrasında ise; 
kontrol edilir ve uygulanır yada vazgeçilir. Eğer birden fazla seçenek söz konusu olursa, bu 
takdirde farklı karar sonuçları birleştirilir veya ayrı ayrı değerlendirilir. 
Üçüncü bileşen, hesapların değerlendirilme sıklığı ve geniş ya da dar açıdan değerlendirilmesi 
ile ilgilidir. Hesaplar günlük, haftalık, yıllık vb. olmak üzere, değişik sürelerde dengelenmekte 
ve 'seçim basamaklaması' olarak da ifade  edilmektedir.(Richard H. Thaler: “Mental 
Accounting Matters” 19 July 1999,Abstract,https:/ /doi.org/10.1002/ (SICI)1099-
0771(199909)12:3 <183 ::AID-BDM318>3.0. CO;2-F,Erişim Tarihi:3.04.2020)  
Zihinsel muhasebe sisteminde insanlar, değeri mutlak değerden ziyade göreceli olarak 
düşünmekte, işlem aracı olarak, sadece bir nesnenin değerinden değil, aynı zamanda 
anlaşmanın kalitesinden de yararlanılmakta, ek olarak genellikle fırsat maliyetlerini tam olarak 
dikkate almamakta ve batık maliyetlere yanlışlığına duyarlı olmaktadır. Örneğin, insanların 
kredi kartı ile ödeme yaparken nakit paradan daha çok harcama yapmaya istekli olması gibi. 
Öte yandan, daha önemlisi insanların; harcamaları ve katlandıkları maliyetlerle birlikte 
ulaşacakları kazançların karşılaştırılmasına yardım ederek, yatırımlarında ödeyecekleri gelir 
vergisi, katma değer vergisi vb. için oluşturdukları zihinsel hesaplar aracılığıyla karar 
almalarını kolaylaştırır. Bu süreçte, özellikle serbest meslek sahibi mükellefler, ödeyecekleri 
vergileri doğru ve gerçek değerleriyle beyanı düşünerek farklı vergi hesaplamaları  
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yapmalarının yanı sıra zaman zaman konunun uzmanlarına baş vurarak, daha az ödeme vergi 
ve vergiden kaçınma yollarını araştırmaktadır. Hatta daha ileri giderek vergi kayıp ve ziyaını 
göze alarak vergi kaçakçılığı yapabilmektedir. 
Bu husus çok ilgi çekici olup, zihinsel muhasebe sürecinde kişilerin vergileri algılamaları, vergi 
uyumu, vergilere tepkileri farklıdır. Genellikle mükellefler veya serbest meslek sahipleri 
açısından, vergi konuları, ağır ve sıkıcı olmasına karşılık, aynı zamanda finansal faaliyetlerin 
izlenmesinde bir önlem olarak da kullanılmaları nedenleriyle inceleme konusu seçilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Finans, Mental Muhasebe, Vergi, Davranış  
-JEL Kodu: L63, M40, M 41 
 
ABSTRACT 
Mental (or cognitive) accounting, which has been mentioned in the business literature in recent 
years and has been the subject of many researches, is a set of cognitive processes that individuals 
and households use to organize, evaluate and track financial activities. The relationships 
between people's mental accounting and personality traits and individual differences are not yet 
fully understood, and when the current state of information about how they participate in mental 
accounting activities are examined, three components of mental accounting are very remarkable 
and they include the following:  
- How the results are perceived and experienced, 
-How to make the decisions and 
-How often and how it is evaluated later. 
In mental accounting system, benefit-cost analysis helps how the pre-spending and post-
spending outcomes are perceived, both of which are the input of the system. 
The second component is a strategy that includes the allocation of activities, namely personal 
expenses, consumption and investments to specific accounts. Both the sources and uses of the 
funds are actually labelled in the mental accounting systems of individuals directly/as they are.   
Expenditures are categorized in mental accounts (shelter, food, etc.) and expenses are sometimes 
restricted to implicit or explicit budgets, so in personal decision process, decisions are made 
first, decisions made are corrected, and then; they are controlled and maintained or withdrawn. 
If more than one option exists, then, by evaluating jointly, different decision results are 
combined or evaluated separately. 
The third component concerns the frequency of evaluation of accounts and their wide or narrow 
evaluation. The accounts are balanced for different periods such as daily, weekly, annual etc. 
and are also referred to as 'selection laddering'. (Richard H. Thaler: “Mental Accounting 
Matters” 19 July 1999,Abstract, https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0771 (199909)12:3  
<183 ::AID-BDM318>3.0. CO;2-F,Erişim Tarihi:3.04.2020)  
In the mental accounting system, people think of value relative rather than absolute value and 
as a trading tool, not only the value of an object is used, but also the quality of the deal is 
benefited, in addition, they often do not take full account of opportunity costs and are sensitive 
to inaccuracy of sunk costs. For example, why are people willing to spend more when paying 
by credit card rather than cash?  
On the other hand, more importantly, it helps people to compare their spending and their 
earnings together with the costs they incur, allowing them to make decisions through the mental 
accounts they create for their income tax, value added tax, etc. in their investments. In this 
process, especially self-employed taxpayers make different tax calculations considering the 
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taxes to be paid with correct and actual values. When necessary, they consult the experts of the 
subject, research ways to pay less taxes or avoid taxes.  They can even evade tax by taking into 
account tax evasion and loss.  
This issue is very interesting and in the mental accounting process, people's perception of taxes, 
tax compliance, and reactions to taxes are different. Although tax issues are generally heavy and 
boring for taxpayers or self-employed, they are chosen as the subject of study because they are 
also used as a precaution for monitoring financial activities. 
Keywords: Finance, Mental Accounting, Tax, Behaviour 
 
1)GİRİŞ 
Bireylerin rasyonel olmadıkları varsayımıyla geleneksel finans teorilerinin açıklamakta yetersiz 
kaldığı piyasa anomalilerini inceleyen davranışsal finans, aynı zamanda psikoloji, sosyoloji 
ve antropoloji vb. disiplinlerle işbirliği yapmaktadır. Bireyler günlük yaşamlarında, 
kararlarında psikolojik ve sosyolojik etki altındadır. Finansal kararları sadece kendi çıkarlarını 
düşünerek verirken, insani diğer etkenleri sabit kabul eden homo economicus olmayıp, birçok 
ekonomik faktörden etkilenmektedir. Bunun sonucunda davranışsal finans, dikkatleri üzerine 
çeken ve her geçen gün önemi artan bir alan olarak, karar sürecinde davranışsal faktörlerin ve 
bu faktörlere etki eden etkenlerin incelenmesini hedeflemektedir. Davranışsal finansın ana 
temelini sermaye piyasalarının en önemli/vazgeçilemez üyesi olan bireysel yatırımcılar ve 
yatırım kararları oluşturmakta olup; bireysel yatırımcıların varlığı bu piyasalara anlam 
vermektedir. Aksi durumlarda bireysel yatırımcıların ilgilenmediği sermaye piyasalarında canlı 
ve sağlıklı bir yapı oluşamaz ve piyasanın diğer unsurları yönünden de piyasa verimli 
değildir.(Yunus Emre Aytekin- Mehmet Aygün, Finansta Yeni Bir Alan “Davranışsal Finans” 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi-İ.İ.B.F. Dergisi 2016 / Bahar-Spring / 2, S.144) 
Öte yandan, davranışsal finans, genel olarak yatırım kararları ve finansal kararlar verilirken 
başvurulmak istenilen psikolojik tuzakların tanımlanmasına da yardımcı olan bilimdir. Günlük 
yaşamda benzer birçok tuzakla karşılaşılmakta ve finansal davranışlarda irrasyonel kararlar söz 
konusu olduğunda zihinsel muhasebenin etkisine şahit olunmaktadır. "Makul" ve "mantıklı" 
olduğu düşünülen karar seçeneklerinde, genellikle bundan farklı bir anlam taşımaz ve kesinlikle 
rasyonel değildir. Çünkü insanlar kendilerinin çarpık algı ve değerlendirme tuzağına düşmeyi 
sevmekte ve bunu çok mantıksız kararları uygulamanın mantıklı bir yolu olarak görmektedir. 
Gerçekte zihnimizin gösterişli (havalı) hesaplamalarına ek olarak, nesnelerin genellikle 
çarpıtılmış “iç” algısına sahip olarak, hiperbolik indirim etkisi (Hyperbolic Discounting)  1 bu 
tür çarpıklıkların bizi ne kadar etkileyebileceğini açıkça göstermektedir. Burada, çoğu zaman 
parayı gerçek, matematik değerlerinden tamamen farklı şekillerde algıladığımız açıktır ve 
sadece zorluklarla karşı koyabilir ve rasyonel bir görüşe ulaşabiliriz. Bizi tuzağa çekmekten 
hoşlanan en azından zor bir etki de zihinsel muhasebe etkisidir. (Andreas Teufl:” Behavioral  

                                                           
1 Hiperbolik indirgeme, yani dolaysızlığın cazibesine kapılmış olduğumuz gerçeği geçmişimizden bir kalıntı 
olup; 
bir karar şimdiki zamana ne kadar yakınsa “duygusal faiz oranımız” o derece yüksektir  anlamı taşımaktadır.( 
https://www.matematiksel.org/hiperbolik-indirgeme-carpe-diem-gununu-gun-et-ama-sadece-pazarlari/,Erişim 
Tarihi:15.05.2020) 
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Finance: Der trickreiche Mental Accounting Effekt”, 22 April 2018, 
https://www.diekleinanleger.com/behavioral-finance-der-trickreiche-mental-accounting-
effekt/,Erişim Tarihi :09.04.2020) 
Zihinsel muhasebe davranışları çok değişik biçimde etkilemekte ve karar vermek için her 
zaman para kişinin kendi iç zihinsel çerçevesiyle ilişkilendirilmektedir. Çoğu insan, bunun 
kararı ve sonucunu ne kadar güçlü bir şekilde belirlediğinin farkında değildir ve bu, günlük 
hayatta tekrar tekrar içine düşülen çok yönlü bir psikolojik tuzaktır. Özellikle, zihinsel 
muhasebe, finansal uygulamalarda "zihinsel bütçelere" sahip olma anlamı taşımakta olup; 
irrasyonel bu bütçelerden biri aşıldığında aniden mantıksız/irrasyonel tepki gösterilmektedir. 
Örneğin, iki farklı seçenek olduğu düşünülerek daha sonra bu seçeneklerde kalabalığın 
tepkilerine bakılır. 
“İlk seçenekte, insanlar zihinsel olarak 50 Euro bilet ücreti ödeyerek bir Rock konserine 
gönderilmekte ve konsere giderken yolda 50 Euroluk bir harcama yapıp fatura aldıkları ancak 
bu faturayı kaybettiklerin söylenmiştir.”  
“İkinci seçenekte, konsere giderken biletlerini kaybetmeleri durumunda insanlara 50 Euroluk 
yeni bir bilet alıp almayacakları sorulduğunda birçok insan hemen bunu reddetmiştir.” 
sonuçları çok ilginç olup;  
-İlk seçenekte, eşdeğer tutarda para (100 Euro) kaybettikten sonra insanların bilet almaya daha 
istekli oldukları (%88),(50 Euro Bilet ve 50 Euro yol masrafı kaybedilmiş olup;  zihinsel 
muhasebe açısından rock konserinin maliyeti 100 Eurodur.) 
-İkinci seçenekte ise; orijinal biletlerini kaybettikten sonra bilet almaya daha az istekli oldukları 
(%46) (bir konser biletine 50 Euro harcadıktan sonra, konser biletleri için zihinsel bütçe zaten 
kısıtlanmıştır.)  
biçiminde gerçekleşmiştir. (Felix Holzmeister-Jürgen Huber-Klaus Schredelseker: Grundlagen 
der Finanzwirschaft, 3.komplett überarbeitete Auflage, Walter De Gruyter  Oldenbourg–
Walter De Gruyter  GmbH, Berlin/Boston 2019 S.205,www.degruyter.com Erişim Tarihi 
:09.04.2020) 
Zihinsel muhasebe açısından; beynimiz bizim için nasıl para harcıyor? Sorusu dikkat çeken 
bir diğer önemli konu olup; yanıt açık ve kesindir, çünkü en büyük manipülatör2kendimiziz, 
daha doğrusu bilinç altımızdır. Örneğin, aylık bütçe yaparken kira ve market (harcamaları) 
hane halkı hesabında, kutlamalar ve tatiller eğlence hesabında izlenir. İnsanlar kendi 
harcamalarını kontrol altında tutmalarına rağmen; birçoğu çok önemli bir belirleyici 
olan reklam ve pazarlama faaliyetlerinin satın alma kararını etkilediğini unutmaktadır. 
Aslında, Nescafé'yi içtiğimizde, George Clooney (yada bir başka ünlü veya dünya yıldızı) 
kadar şık ve karşı konulamaz olmadığımızı biliyoruz. Coca-Cola ile, çevremizde her zaman bir  
                                                           
2 Manipülasyon, başkalarının fikirlerini, algılarını ve davranışlarını onlara belli etmeden, aldatma yoluyla ve bazı 
taktikler kullanarak değiştirmeyi amaçlayan sosyal bir etkidir. Manipülasyon yöntemleri, genellikle manipülatörün 
menfaatleri doğrultusunda kurnaz, sömürücü ve aldatıcıdır. Manipülasyona kendini birçok açıdan geliştirememiş 
ve haksızlığının farkında olan, ihtiyaç ve isteklerini gizli tutarak olay örgüsünün kendi amaçlarınca yoğrulmasını 
hedefleyen kişiler başvurur. Manipülatör olarak adlandırılan kimseler acımasızlığı en önde sahiplenmiş 
kimselerdir. Belki burada olumsuz bir şeyler bahsediyor olabiliriz ama bu legal bir şeydir ve birçok reklam firması 
bu konuda ciddi algı yönetimleri gerçekleştirirler. İyi bir manipülasyon ise; gizli tutulan istekler, psikolojik 
zafiyetlerin farkında olmak ve acımasız olmak gibi etkenlere bağımlıdır.(https:/ /www. bolge 
gundem.com/manipulasyon-nedir-manipulasyon-teknikleri-nelerdir-manipule-etmek-ne-demektir-731746h. htm, 
Erişim Tarihi:09.04.2020)  
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avuç mutlu arkadaşa sahip olamayız ve Red Bull ile aşırı sporcu ya da işkolik 
olamayız. Birçoğumuz reklam endüstrisinin püf noktalarını bilmekle birlikte yine de bu 
düşüncelerin etkisinden kurtulamıyoruz. (Margarethe Honisch: “Wie unser Gehirn uns Geld 
ausgeben lässt” 22. Januar 2020 https://orange.handelsblatt. com/artikel/65713 Erişim 
Tarihi:08.04.2020) 
Ancak davranışlarımızı manipüle etmek ve satın alma kararlarımızda bizi etkilemek için 
mükemmel şekilde hazırlanmış reklam kampanyalarına veya kötü pazarlama numaraları 
gereksizdir. Zira en büyük manipülatör kendimiziz yada daha doğru anlatımıyla bilinçaltımız 
olup; ne kadar para harcadığımız ve aynı zamanda bir şey satın alıp almadığımız konusunda 
tek söz sahibidir. Örneğin, en iyi arkadaşlarınız ve en sevdiğiniz müzikle yaz aylarında açık 
havada dans etmekten daha güzel ne olabilir? Aynı zamanda, yaz ayları süresince küçük köy 
kahvelerini, birer Coachella'ya dönüştürecek sayısız küçük ve büyük festivaller söz konusu 
olabilir.(Margarethe Honisch: “Wie unser Gehirn uns Geld ausgeben lässt” 22. Januar 2020 
https://orange.handelsblatt. com/artikel/65713 Erişim Tarihi:08.04.2020) 
Aslında bilinçaltımız, bilincimizin hizmetindedir ve bilinç tarafından alınan kararları 
sorgulamaksızın gerçekleştirmek için, tüm hızıyla hareket eder. Bu durum, bir ordu 
komutanının hücum emri vermesiyle diğer tüm komutanlar ve askerlerin tek düşüncesinin 
düşmana hücum etmek olmasına benzer. Çünkü bilinçaltımız kendisi bilinç yerine geçerek tek 
karar verici olmuştur. Yani kendisini bilinç kabul etmektedir ve buna bağlı olarak da her ne 
yaparsa doğrudur, rakipsiz tek karar verici kendisidir. 
  
2)ZİHİNSEL MUHASEBE KAVRAMI 
Bugüne kadar davranışsal finans konusunda birçok çalışma yapılarak; mental muhasebe de bu 
kapsama alınmıştır. Davranışsal finans, yazında, genellikle bireysel ve menkul kıymet 
yatırımcıları üzerinde yoğunlaşmıştır. Geleneksel finans modelleri, yatırımcıların rasyonel 
kararlar verdiği, en yüksek getiriyi hedeflemeleri, piyasaların etkin olduğu ve menkul 
kıymetlerin fiyatlarının tesadüfi olarak oluştuğunu varsayımlarının yetersiz kalması sonucunda 
doğmuştur. Çünkü bu modeller piyasada meydana gelen olayları tam olarak açıklayamamaları 
nedeniyle çok eleştirilmiştir. (Meryem Gül-Ekşi İbrahim Halil Ekşi-Metin Sürme: “Davranışsal 
Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği”, 
Maliye Finans Yazıları - 2017 -(108), Erişim Tarihi:20/05/2019) 
Yani, davranışsal finans, rasyonel karar verici modellere karşıt olarak irrasyonellik veya sınırlı 
rasyonellik yaklaşımını benimseyerek, yatırımcıların irrasyonel ya da sınırlı rasyonel 
kararlarını etkileyen ve düzenli bir biçimde tekrarlanan psikolojik önyargıların etkin olduğunu 
vurgulamaktadır. Psikolojik önyargılar; eğitimli ve düşük eğitim düzeyli tüm yatırımcılar için 
geçerli olup, çoğunlukla bilgiye sahip olmaktan kaynaklanan algı hataları sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. İnsanın bilgisinin (ve bilmesinin) sınırlı olması özellikle belirsizlik altında karar 
verme durumunda psikolojik önyargılara neden olmaktadır. (Yusuf Demir-Tahsin Akçakanat-
Ahmet Songur:”Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım Davranışları Arasındaki İlişki: 
GMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama”, Gaziantep Üni.-Sosyal Bilimler 
Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) 2011 10(1) 
Bunun yanı sıra, zihinsel muhasebe, insanların harcamaları nasıl sınıflandırıp gruplandırdıkları, 
nasıl kaynak ayırdıkları, bütçelerini nasıl belirledikleri ve maliyet-fayda analizlerini nasıl 
yaptıkları gibi konuları da araştırmaktadır. Çünkü işletmeler/şirketler tarafından kurulan 
geleneksel muhasebe sistemleri iyi olsa da, insanların aynı faaliyetleri gerçekleştirme yolları 
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bunlara nazaran daha heyecan verici  olup, ilgisi artan  bir araştırma kaynağıdır. Bireyler ve 
haneler, ekonomik refahları üzerinde uzun süreli etkileri olabilecek çok çeşitli karmaşık 
finansal seçimlerle karşı karşıya olup, zihinsel muhasebenin insanların finanslarını/kaynaklarını 
nasıl yönettiği ve nasıl etkileyebildiğini anlamak büyük önem taşımaktadır. (C. Yiwei Zhang -
Abigail B. Sussman: “Perspectives on mental accounting: An exploration of budgetingand 
investing”,19 September 2018, https:// online library .wiley.com/doi/full/10.1002/cfp2.1011-
https://doi.org/10. 1002/ cfp2.1011,Erişim Tarihi: 13.03.2020) 
 
2.1.MENTAL MUHASEBENİN GELİŞİMİ 
İlk kez 1999 yılında davranışsal iktisatçı Richard Thaler tarafından tüketici davranışlarının 
arkasındaki psikolojiyi daha iyi anlamak için öncü bir çalışmada “Zihinsel Muhasebe” kavramı 
ortaya konulmuştur. Bir grup insanla sinemaya gitme hakkında röportaj yapıldığı ünlü deneysel 
çalışmasıyla tanınan Thaler'e göre; insanlar değeri, mutlak terimlerden daha göreceli olarak 
düşünmekte ve bu işlemin aracı olarak ‘zevk sadece bir nesnenin değerinden değil, aynı 
zamanda anlaşmanın kalitesinden de yararlanır.’ düşüncesine dayanmaktadır. Ayrıca buna ek 
olarak, insanlar genellikle fırsat maliyetlerini (dengesizlikler) tam olarak önemsememekte ve 
batık maliyet yanlışlığına karşı daha hassaslaşmaktadırlar. Bu durum,  
 Neden insanlar kredi kartı ile ödeme yaparken nakit paradan daha fazla harcama 

yapmaya istekli olmaktadır? 
 Neden daha fazla kişi, 10 $ 'lık bir fatura karşılığı harcama yaptığında ve bu harcama 

faturasını kaybettiğinde, bu kaybın yerine geçmek üzere, yeniden 10$ karşılığında bir 
bilet alarak bir bilet için 20 $ harcayacaktır?  

soruları ile güzel bir biçimde ifade edilmektedir.  Zihinsel muhasebe kuramına göre, insanlar 
parayı resmi muhasebede olduğu gibi “kârlılık” açısından düşünmektense para kaynağı ve 
kullanım amacı gibi faktörlere bağlı olarak farklı şekilde ele alırlar. Kuramı belirleyen en 
önemli etken, sahip olunan paranın çeşitli seçeneklerde birbirinin yerine kullanılabileceği, 
hesapların belirlenememe ya da bulunamamasına bağlı olarak oluşan yanlışlar ve hatalar içinde 
kaybolmaktır. (Mantarlanabilirlik)3 Çünkü  zihinsel muhasebede insanlar varlıklara gerçekte 
olduğundan daha az mantıklı davranırlar. Tecrübeli yatırımcılar dahi, son kazanımları yüksek 
riskli yatırımlarda kullanılabilen tek kullanımlık “ev parası olarak gördüklerinde bu yanlışlığa 
açık olup, bu süreçte her zihinsel hesap ayrı ayrı kararlara ayrılmakta portföyün büyük resmini 
kaybetmektedirler.(Tommy Gärling-Niklas Karlsson-Marcus Selart: “The role of mental 
accounting in everyday economic decision making” January 1999, In book: Judgment and 
Decision Making, Chapter:10, Publisher: Erlbaum, pp.199-
218,https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-ofbe/men tal-
accounting/,Erişim Tarihi: 13.03.2020) 
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi; kişisel kanaatimizce “İnsanların zenginliği 
ceplerinde ki para kadardır.” Öte yandan İşletme Yazınının en önemli kişilerinden Eugen  
Schmalenbach’ın “Kimin parası varsa onun kredisi vardır. Kimin kredisi varsa onun 
parası vardır.” sözleri bu durumun en güzel bir ifadesidir. 
Bununla birlikte, zihinsel muhasebe kuramı genellikle geleneksel ekonomi varsayımlarından 
sapan seçimlerde öngörülen karar süreçlerinin oluşturulması için tasarlanmış laboratuvar  

                                                           
3Mantarlanabilirlik: 1)Yalan söylemek, hile yapmak.2)Dolandırmak,(aldatmak) anlamı taşımaktadır. http://www. 
lugatim.com/s/mantarlamak  
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deneyleriyle incelenmektedir. Tversky ve Kahneman'ın (1981) geleneksel tiyatro bileti 
deneysel çalışmasında,  gelir kaynakları veya etiketleri manipüle edilerek iyileştirmenin 
giderler üzerindeki etkileri analiz edilir. (örn. Heath ve Soll,1996; Fogel, 1997; Cheema ve 
Soman, 2006)Sadece birkaç röportaj ile (ör. Adams ve Webley, 2001;  Ashby ve Webley,2008 
a, b ; Muehlbacher ve Kirchler,2013) veya bu alandaki yarı deneylerde (örneğin Jackson ve 
diğ., 2005; Helion ve Gilovich,2014)  ve özellikle yapılan anketlerde büyük ölçüde zihinsel 
muhasebe yazınında yeterince temsil edilememesi şaşırtıcıdır (mevcut birkaç anket 
çalışmasında, ağırlıklı olarak bireylerin kendilerini, önceden belirlenen bütçelerle sınırlayıp 
sınırlamadıkları ve finansal planlama ufuklarının ne kadar uzağında oldukları sorularına 
odaklanılmıştır. Zhang ve Sussman,2018) Ancak anketler düşük maliyetli bir veri toplama aracı 
olsa dahi, normalde laboratuvar deneylerine katılamayacak hedef kitlelerin incelenmesine 
olanak tanır. Anket araştırmasının eksikliğinin bir sonucu olarak, zihinsel muhasebe 
uygulamalarını ölçme girişimleri, bir veya daha fazla uygulamaya yol açan bir durumu deneysel 
olarak uyarmanın aksine azdır. Bu ise, zihinsel muhasebenin nasıl uygulandığına ilişkin 
bireysel farklılıklar ve varyansın korelasyonları hakkında çok az şey bilindiğinin bir 
göstergesidir. (https://prezi. com/gooc 18kwilen/mental-accounting-deutsch/ ,Erişim 
Tarihi:13.03.2020) 
Zihinsel muhasebe uygulamalarını ölçmeye yönelik ilk çaba Soman (2001) tarafından 
gösterilmiştir. Para ve zaman maliyetlerinin zihinsel muhasebesi arasındaki farkı analiz etmek 
için; her biri sekiz maddeli Likert tipi iki ölçek uygulanmıştır. Ancak katılımcıların bu ölçeklere 
verdikleri yanıtların başka değişkenlerle ilişkili olup olmadığı, bu çalışmada test 
edilmemiştir. Bir sonraki girişim on yıl sonra yayınlanan( Antonides ve ark., 2011) anket 
çalışmasında uygulanan ölçek, zihinsel bütçeleme sürecinin belirli yönlerine ilişkin dört 
maddeden oluştuğunu göstermiştir. Bunlar; 
 Farklı giderler için para ayrılması,  
 Önceden tanımlanan bir bütçeye bağlı kalınması,  
 Büyük bir harcamadan sonra diğer harcama/giderlerden tasarruf edimesi ve  
 Daha fazla harcama yapılan  aydan sonrakinde normalden daha fazla tasarruf etmek.  
Bir başka ankette, vergi yükümlülüklerine ilişkin zihinsel muhasebe uygulamaları - bütçelerin 
zihinsel organizasyonunda çok özel bir detayda 10 maddelik bir ölçek kullanılarak 
incelenmiştir.(Muehlbacher ve Kirchler,2013) Bu, Serbest çalışan vergi mükellefleri ile önceki 
görüşmelerin protokolleri ışığında, Likert tipi ölçek, zihinsel ayrımcılık ve gelirin entegrasyonu 
ile vergi, yani katılımcıların özellikle vergi yükümlülüğünü irdelemiştir. Bu ölçeğin yenilenen 
ve gözden geçirilen versiyonları, gelir vergisini KDV. uyumu ile karşılaştıran bir başka anket 
(Olsen ve ark.,2019) ile vergi uyumu ile ilgili bir laboratuvar deneyinde kullanılmıştır 
( Muehlbacher ve ark., 2017). (https://prezi. com/gooc18kwilen/ mental-accounting-deutsch/ 
,Erişim Tarihi:13.03.2020) 
Zihinsel muhasebede bireysel farklılıklar için yukarıda belirtilen Likert tipi ölçümlemelerin 
yanı sıra, önceki araştırmalar da tamamen farklı birkaç yöntem uygulanmıştır. Örneğin, bir 
deneye katılanlara, kendinin kurdukları bir muhasebe sisteminde bir gider listesi önerilerek 
bunların kodlanması istenmiştir. Bu çalışmada oluşturulan hesap sayısı, bireylerin zihinsel 
muhasebe uygulamalarını yansıtan bir önlem gibi yorumlanarak  deneysel manipülasyonun 
bağımlı değişkenlerinden biri olarak analiz edilmekle beraber, diğer değişkenlerle potansiyel 
korelasyonları araştırılmamıştır.(Cheema ve Soman, 2006) Vergi mükelleflerinin para yönetimi 
ile ilgili bir röportajda, verginin zihinsel olarak işlenmesine karşı iki karşıt ilke söz konusu olup;  
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bunlar, “net gelirle entegrasyon” ve “net gelirle ayrışma” ilkeleridir ve vergi ödemelerinde 
zihinsel muhasebe tercihinin bir ölçüsüdür. Oluşan endeks, görüşmecilerin para yönetimi 
hakkında konuştukları zamanda söz konusu olan vergilerle ilgilidir.(Muehlbacher ve 
Kirchler,2013) (https://prezi.com/gooc18kwilen/mental-accounting -deutsch/, Erişim 
Tarihi:13.03.2020) 
Bu hususta, D. Kahneman ve A. Tversky tarafından geliştirilen “Risk Koşulları Altında 
Psikolojik Karar Verme” kuramı olarak da tanımlanan Beklenti Kuramı/Prospect Theory 
göre; karar iki aşamalı bir süreçtir.(Rose Mc Dermott: Applications In Political Science, 
https://www.britannica.com/topic/prospect-theory/Applications-in-political-science ve https: 
//en.wikipedia.org/wiki/Prospect theory,  Erişim Tarihi:09.04.2020)  
 
a)Düzenleme aşamasında, bireylerin seçeneklerini karakterize etme biçimini ifade etmekte ve 
çoğu zaman, bunlar çerçeveleme etkileri olarak adlandırılmaktadır. Çerçeveleme etkileri, bir 
kişinin seçimindeki maddenin, sunulduğu sıradan, yöntemden veya ifadeden nasıl 
etkilenebileceğini gösterir. Diğer bir anlatımla, düzenleme  aşaması, bir kararın sonuçları belirli 
bir sezgisel tarama yöntemine göre sıralayarak,  özellikle, insanların hangi sonuçları eşdeğer 
olarak belirlediklerini kararlaştırır. Daha sonra, bir referans noktası belirler ve daha küçük 
sonuçları kayıp, daha büyük sonuçları kazanç olarak değerlendirir. Düzenleme aşaması, 
çerçeveleme efektlerini hafifletmeyi ve aynı zamanda, bireylerin birlikte davranmak yerine 
ardışık olasılıkları sıklıkla izole etme eğiliminden kaynaklanan izolasyon etkilerini çözmeyi 
amaçlamaktadır. Düzenleme süreci, kodlama, kombinasyon, ayırma, iptal, basitleştirme ve 
baskınlığın tespiti şeklinde görülebilir.   
 
b)Değerlendirme aşaması, seçimlerin karar için çerçevelenmesiyle iki bileşenli değerlendirme 
aşamasına geçilir. İlk bileşen, değer fonksiyonu ile grafiksel olarak temsil edilir. Bu işlev, 
grafiğin sol tarafını dahil ederek insanların kayıplara nasıl tepki verdiğini gösteren standart 
normatif modellerden farklıdır. Bu şekilde, beklenti teorisi cesaretin önemli bir parçası 
olarak, her zaman ihtiyatlılığı teşvik eden standart ekonomik modellerden farklıdır.  Böyle bir 
tavsiyenin normatif ruhsatına bakılmaksızın, bu çoğu insanın nasıl karar verdiğini doğru bir 
şekilde karakterize etmez. Bir diğer ifadeyle değerlendirme aşamasında, insanlar potansiyel 
sonuçlara ve ilgili olasılıklarına dayanarak bir değer (fayda)  hesaplıyormuş gibi davranırlar ve 
daha sonra daha yüksek faydaya sahip olan alternatifi seçerler. Değer fonksiyonunun  özellikle 
beklenen faydadan, onu etkin bir şekilde birbirinden ayıran üç önemli yönü vardır.  
İlk olarak, model, değerin orijinal referans noktasıyla veya eylemin veya seçimin başlangıcıyla 
nasıl ilişkili olduğunu inceler. Değer işlevi tarafından sunulan ikinci unsuru, modelin merkezi 
öngörüsü ile ilgilidir. İnsanlar, işlerin iyi gittiği ve gelişmeye devam etme ihtimalinin yüksek 
olduğu veya aktörlerin öncelikle kazanç fırsatlarıyla karşı karşıya kaldığı bir kazanç alanında 
daha riskli olma eğilimindedir. 
Değer fonksiyonunun üçüncü unsuru, kayıpların eşit kazançlardan daha fazla zarar verdiğini 
kabul eder. Kayıp-kaçınma gerçekten de tüm modeldeki en değerli ve sağlam bulgudur. Zira, 
genelde insanlara bir kazanç şansı için risk almaya istekli olduklarını kanıtlamak için kayıpların 
yaklaşık iki buçuk katına kadar kazanç teklif edilmesi gerekir. Bu durum aşağıda Beklenti 
Kuramı Eğrisi grafiğinde gösterilmiştir.  
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Şekil -1- Beklenti Kuramı Eğrisi 
 

 
 
(Beklenti Kuramı Eğrisi: Referans noktasından geçen değer fonksiyonu “S” şeklinde ve 
asimetrik olup, kayıplar için kazançlardan daha diktir ve kayıpların kazançlardan daha 
ağır bastığını gösterir.)    
Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bugüne kadar çok az araştırma çeşitli zihinsel muhasebe 
uygulamalarına katılmada bireysel farklılıkları ölçmeye çalışmıştır. Bir diğer ifadeyle zihinsel 
muhasebeyi genel davranışsal etkilerini analiz etmek yerine, belirli bir duruma tepki veren bir 
özellik olarak incelenmiştir. Söz konusu alternatif yaklaşımlardan bazıları yaratıcı olabilir, 
ancak uygulanması yaygın Likert tipi ölçeklerden çok daha karmaşık olması zihinsel 
muhasebede bireysel farklılıkların rolünü göstermek ve ilişkilerini araştırmak için, daha kolay 
ve sonuç alıcı yöntemlerin uygulanması gerekmektedir.  
 
2.2.MENTAL MUHASEBE TANIMI VE NİTELİKLERİ 
İnsanların, kendi varlıklarını yönetmesi kapsamı, kullanılan hesaplar ve yapılacak zihinsel 
işlemler açısından gerçekten karmaşık bir konudur. Genel bir bakışla, çeşitli varlık pozisyonları 
için zihinlerde değişik hesaplar yaratılma süreci, "Zihinsel Muhasebe" veya "Zihinsel Hesap 
Yönetimi" olarak kabul edilebilir. Zihinlerde oluşturulan hesaplarda, ekonomik eşdeğer 
olayları öznel olarak farklı şekilde değerlendirme eğilimi söz konusu olup, bu beraberinde geniş 
kapsamlı sonuçlar getirebilir, çünkü riskler yanlış değerlendirilebilir. Ancak hangi zihinsel 
hesap ve hangi ekonomik eşdeğer olay seçeneği olursa olsun, tüm seçeneklerde verilmesi 
gereken tek karar “Satın almak ya da almamaktır.” Çünkü insanlar günlük tüketim 
harcamaları, tasarruf planlarının maliyetleri, çeşitli gelirler veya  portföy zenginliği, emekli 
aylıkları, varlık ve finans yönetimi, bunlara ait iş ve işlemler ile alınan önlemler, doğrudan 
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etkili, iç içe geçmiş bir yapı oluşturmaktadır. Bunlara bağlı olarak karmaşıklığı 
azaltmak/gidermek veya genel bakışı açısını kaybetmemek amaçlarıyla, bireysel konumlar için 
zihinsel olarak "hayali hesaplar" oluşturma eğilimi içindedirler.(Oguz Calli:“Mental 
Accounting-Kontenführung im eigenen Kopf”,19.01.2012, https://www. 
cashkurs.com/beitrag/Post/mental-accounting-kontenfuehrung-im-eigenen-kopf/,Erişim 
Tarihi: 20. 03.2020) 
 
2.2.1.Mental Muhasebenin Tanımı 
Zihinsel muhasebe, insanların öznel kriterlere dayanarak, genellikle zararla sonuçlanan ve 
farklı değerleri ve paraya verilen değeri ifade eden bir davranışsal ekonomi  kavramıdır. 1999 
tarihli Davranışsal Karar Verme Dergisi'nde yayınlanan  Ekonomist Richard H. Thaler’in4 
"Zihinsel Muhasebe Konuları" adlı makalesinde, kendisi tarafından geliştirilen, bireylerin 
fonları farklı şekilde sınıflandırdığı ve bu nedenle harcamaları ve yatırım davranışlarında 
mantıksız karar almaya eğilimli olduklarını iddia edilmekte olup; (Troy Segal:Mental 
Accounting, August 19, 2019,https://www.investopedia. com/terms/ m/ mental 
accounting.asp,Erişim Tarihi:05. 04.2020), ”Bireylerin ve hane halklarının finansal 
faaliyetleri düzenlemek, değerlendirmek ve izlemek için kullandıkları bilişsel işlemler 
kümesidir.” biçiminde tanımlanmaktadır.(C. Yiwei Zhang -Abigail B. Sussman: “Perspectives 
on mental accounting: An exploration of budgetingand investing”,19 September 
2018,https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cfp2.1011-https://doi. org/ 
10.1002/cfp2.1011,Erişim Tarihi: 13. 03.2020) 
Bu makalede, zihinsel muhasebenin irrasyonel harcamalara ve yatırım davranışına nasıl yol 
açtığına dair çeşitli örnekler olup; kuramın temelinde paranın  boşa kullanmanın olduğu 
belirtilmektedir. Bunun yanı sıra, paranın mantıklı olduğunu söylemek, kökenine veya kullanım 
amacına bakılmaksızın tüm paranın aynı olduğu anlamı taşıdığı ve zihinsel muhasebe 
yanlılığından kaçınmak amacıyla bireyler zihinsel hesaplar yapmaktadır. Bunlar, bir bütçe 
hesabı (günlük yaşam giderleri), isteğe bağlı bir harcama hesabı veya bir servet hesabı 
(tasarruflar ve yatırımlar) vb. olup; paralarını bu farklı hesaplar arasında kullanmalarının 
mükemmel bir şekilde mantıklı görmesinin gerektiği ifade edilmektedir. (Troy 
Segal:MentalAccounting,August19,2019,https://www.investopedia.com/terms/m/mentalaccou
nting.asp,Erişim Tarihi: 05. 04. 2020) 
 
2.2.2. Mental Muhasebenin Özellikleri 
Richard Thaler, bireyleri gerçek anlamda oldukları gibi anlamaya çalışarak, kendine özgü 
ifadeler, mantıksızlıklar vb. dahil ederek bu süreçte davranışsal ekonomi ve sonrasında 
öncelikle insanların, ekonomik faaliyetlerini organize etme ve değerlendirmede kullandıkları 
bilişsel işlemlerin iyice anlaşılabilmesi için zihinsel muhasebe fikrini geliştirerek işletme 
yazınına kazandırmıştır. Burada ana fikir, bireylerin zor ekonomik kararlarda karşılaştıkları 
bilişsel sınırlamaları, ekonomik ortamı veya karar sürecini sistematik bir şekilde basitleştirerek 
aşabilmeleridir. Çoğu zaman, bu tür sadeleştirmeler de yetersiz kararlarla sonuçlanırken, 
aslında zaman zaman şu hususlarda somut faydalarda sağlayabilmektedir. 

                                                           
4 Richard Thaler, ekonomik kararlardaki bireylerin akıldışı davranışlarını belirleme çalışmaları sonucu 2017 Nobel 
Ekonomi Bilimi Ödülü'nü kazanmıştır. 
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a) R.Thaler'ın zihinsel muhasebe modeli, rasyonel bir anlayışla bireylerin bütçelerini 
değerlendirme ve düzenlemede iç kontrol sistemlerini nasıl benimsediğini açıklayarak, bunun 
harcama, tasarruf ve diğer hane halkı davranışları üzerinde sistematik etkilerinin ön görülmesini 
kolaylaştırmaktadır. Bu hususta ilk kez Herbert Alexander Simon5  tarafından tanıtılan ve 
geleneksel ekonomi kuramının karşıtı olan, sınırlı rasyonalite kuramı ile bireylerin  karmaşık 
ekonomik tüm karar sorunlarını en ekonomik ve gerçekçi biçimde çözmesindeki sınırlı 
yetersizliğini ifade edilmektedir. 
b) R.Thaler'ın zihinsel muhasebe kuramı, standart neoklasik tüketicilerin fayda 
maksimizasyonu modelinden radikal bir kırılmayla geleneksel ana akım mikro ekonomik 
kuramının esasını oluşturmasına karşılık  “İnsanlar para hakkında nasıl düşünüyor?” sorusunu 
irdelemektedir. Onun, iç öngörüsünün anahtarı; karar vermenin, çoğunlukla birçok ekonomik 
kararın genel karmaşıklığı nedeniyle kapsamlı olmaktan ziyade parça parça bir şekilde 
gerçekleştiğinin farkındalığıdır.  
c) Zihinsel muhasebe kuramında, bireylerin harcamalarını her birisinin ayrı bir “zihinsel 
hesaba” karşılık geldiği farklı biçimde sınıflandırma eğiliminde olduklarının gözlenmesi ve 
izlenebilirliği önemli bir motivasyondur. Bu uygulama, paranın evrensel yalancı/aldatıcı 
kullanımlarıyla temel ekonomi kuramından ayrılır. Şöyle ki; geleneksel ekonomide herhangi 
bir hesaptaki paranın, başka herhangi bir hesap sınıfında harcanması önerilirken, zihinsel 
muhasebeye göre, bir kişinin belirli bir tutarda paraya verdiği değer, aslında izlendiği hesabın, 
taşıdığı anlama göre değişmektedir.   
d) Thaler, ilk anketlerden, özellikle sabit/katı bütçelerde dahil olmak üzere, birçok hanenin açık 
bütçeleme kuralları kullandığını tespit etmiştir. Bu kurallar, departmana özgü bütçe 
tahsislerinin yaygın olduğu birçok kuruluşta da bulunabilir. Tüm bu uygulamalar, paranın telafi 
edilebileceği ve genel bir faydayı en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan herkesin, neye 
harcanabileceği konusunda gerçek bir sınırlama olmaması gerektiği, temel ekonomik görüşünü 
ihlal etmektedir. Örneğin, ılıman bir kıştan itibaren bir hane halkı kamu hizmetleri bütçesinde 
kalanlar varsa, bu parayı yeni kıyafetlere veya seyahatlerde mükemmelce 
harcayacaktır. Bütçelerin pek çok mantıklı nedeni olsa da, acil bir amaç için bütçe fonlarına 
gereksinim duyulduğunda sinir bozucu sonuçlarla karşılaşılması olasıdır. Bununla birlikte esas 
düşünce paranın kuruluşun, hane halkının veya bireyin genel çıkarlarına en iyi şekilde hizmet 
eden bir şekilde harcanması gerektiği olup, bazen bu olumsuz varsayılan kararları önlemede 
zihinsel muhasebede hantal kalabilmektedir. 
     
3.MENTAL MUHASEBENİN VERGİSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Vergi devletin ya da devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını 
karşılamak üzere yasalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ödeme gücü üzerinden zora 
dayanarak ve karşılıksız olarak alınan parasal değerlerdir. Türü ne olursa olsun tüm 
mükelleflere sorumluluk getirmekte ve sorunluluğun yerine getirilmemesi durumunda ise; 
cezalı olarak tahsil edilmektedir. Bir diğer ifadeyle, Kamu-Devlet tüm mükelleflerin 
gelirlerinin en büyük ve en önemli ortağıdır ve vergileme her ülkenin kendi mevzuatında yer 
alan hükümlere göre düzenlenmektedir.  

                                                           
5 1978 yılında Nobel Ekonomi  Ödülü  ve  1975 yılında Turing Ödülü alan  “Sınırlı rasyonellik " ve " Tatmin 
edici "     teorileri ile bilinen Amerikalı bir ekonomist , siyaset bilimci ve bilişsel psikologdur. ". 
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İşe yeni başlayan serbest meslek sahipleri açısından, vergiyle ilgili tüm hususlar ağır ve sıkıcı 
birer konu olup, zihinsel muhasebe serbest meslek sahiplerinin finansal faaliyetlerini takip 
edebilmelerinde bir önlem olarak kullanılmaktadır. Beklenti teorisine dayanılarak, zihinsel 
açıdan vergilerin net gelir üzerinden ayrılmasının, vergi mükelleflerinin uyum kararındaki 
referans noktasını etkilediği ve vergi uyumunun daha yüksek olacağı ileri sürülmektedir. Bir 
laboratuvar deneyinin bulguları bu öngörüyü doğrulamakta ve çalışanların maaş veya ücret 
bordrosunda vergi borcu ayrıca, belirtilmediğinde, zihinsel vergi muhasebesinin ilgi düzeyi 
daha yüksektir. Bunun yanı sıra,  bireysel eğilim, katılımcıların cinsiyeti ve yaşı, vergi 
ödemelerine karşı tutumları ile pozitif yönde ilişkili olduğu belirtilmektedir.(Olsen, J.,Kasper, 
M., Kogler, C., Muehlbacher, S., &Kirchler, E. “Mentalaccounting of income tax and value 
added tax among self-employed business owners” Journal of Economic Psychology, Volume 
70, January 2019,S.125-139,https: //doi. org/10.1016/j.joep.2018.12.007) 
 
3.1.Mental Muhasebe Ve Vergileme İlişkileri 
Mental muhasebenin vergisel yönden değerlendirilmesi, vergi mükellefleri açısından (özellikle, 
serbest meslek sahipleri olarak SMMM. ve YMM.) vergilendirme tutum ve davranışlarını 
etkileyen olası faktörlerin belirlenmesinde, zihinsel muhasebenin vergi bağlamında 
uygulanması anlamı taşır. Kuramsal temel, referans noktasına bağlı olarak vergilerin zarar 
olarak yaşanabileceği düşünülebilen Prospekt Kuramıdır. Brüt gelir referans noktası olarak 
kullanılırsa, vergi borcu zarar olarak görülür. Buna göre;(vergiden dolayı) kaybı en aza 
indirmek için riskli davranışlar beklenebilir. Bu, zihinsel vergi hesapları olmayan serbest 
meslek sahiplerinin vergilendirmeyi Brüt ve Net gelir arasında zihinsel bir ayrım olarak 
yaşamasına bağlı olarak vergi kaçakçılığına daha fazla meyilli olduğu anlamı 
taşımaktadır. Mental-Zihinsel muhasebenin vergi kaçakçılığı üzerinde etkili olduğu bilinmekle 
birlikte henüz bu durum kesinlik kazanmamıştır. Çünkü net karların sahipleri olarak vergi ve 
vergi hukuku bilgisine ya da eğitimine sahip olan ve verginin tam olarak ne kadar yüksek 
olacağını bilen akıllı girişimciler sonuçta vergiden kaçınmayacak, ancak daha az ödeme 
yollarını arayacaktır. Çünkü mental olarak maliyetleriyle gelirlerini karşılaştırarak kazancından 
daha az vergi ödemenin doğru olduğunu, düşünen mükellefler, vergi kayıp ve ziyaına karşı 
olmalarına rağmen yüksek vergi ödediğini düşünerek ödemelerinden imtina edecektir. 
(Bernadette Kamleitner -Erik Hoelzl:https://online library.wiley. com/doi/abs/10.1111/j.1464-
0597.2009.00400.x ,09 Haziran 2009, Erişim Tarihi:12/05/2019) 
Bu bölümde vergi ve mental muhasebe ilişkileri, Muhasebe-Finans Meslek Mensupları  
(SMMM., YMM.,  Denetçi, Vergi Uzmanı, Finansal Analist vb.) Kamu İdaresi ve Mükellefler 
(Serbest Meslek Sahipleri) arasındaki ilişkiler dikkate alınarak ilgili yasal düzenlemeler  
çerçevesinde  incelenecektir. Zira alınan kararlar tümüyle kişisel yargılara dayanmaktadır. 
 
3.1.1.Mental Muhasebe Ve Mükellefiyet 
Vergi mükellefiyeti, kazanç/gelir sağlayan kişi ve kurumların devlet payını-alacağını ilgili 
yasalara göre hesaplanarak belirli dönemlerde belirli usullere göre ödenmesidir. Ancak 
vergilendirmede beyan esası getirilerek, mükelleflere serbestlik sağlanmıştır. Bu serbestlik 
mükellefin vergi ödemelerini tam yapmasının yanı sıra, ödemeden imtina etmesine de neden 
olabilmektedir. Bir diğer ifadeyle, çeşitli nedenlerle vergi mükellefleri daha az vergi ödeme ve 
nadiren de hiç ödememe eğilimi içindedirler. Burada dikkat çekici olan daha önce ifade edildiği 
gibi serbest meslek sahibi mükelleflerle, muhasebe-finans meslek mensuplarının bu konuda 
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uzmanlaşmaları ve zihinsel-mental muhasebeyi kullanmalarıdır. Örneğin serbest meslek erbabı 
bir mükellef vergi ödemekle; ödediği vergi tutarı kadar nakit sermayesi azalmakta ve bu nakit 
sermayeyi kullanmanın getirdiği tüm yararları kaybetmektedir. Bu durum da vergi ödemek 
istemeyen mükellef zihinsel olarak kendisine,  “Vergiyi ödemesem ne olur?”  sorusunu sorar 
ve yanıt aramaya başlar. İlk aklına gelen yanıt  “Cezam ne olur?”  dur. Toplamda ödenmeyen 
vergi tutarı ve ceza ile birlikte bir sonraki ödeme dönemine kadar bu nakdi kullanıp elde edeceği 
gelir, cezadan daha yüksek olursa ödeme yapmaz. Bununla birlikte, ilgili vergi yasalarında 
cezayı azaltıcı yada ortadan kaldırıcı hükümler olup olmadığını da araştırır. Doğal olarak 
yakınlarında güvendiği meslek mensuplarından önce ücretsiz, daha sonra ücretli danışmanlık 
hizmeti alır. Bu durum, kendisini açısından karar sürecinde zihinsel muhasebesinin doğru 
olduğu anlayışıyla vergi ödememeye yönlendirir. Çünkü vergi borcu onun için aynı zamanda 
bir zarar unsurudur. 
Bu konuda hazırlanan “Mental Accounting bei selbstständigen Steuerzahlern.” (Serbest 
Vergi Mükelleflerinde-‘Serbest Meslek Mensubu’ Mental Muhasebe) konulu” doktora tez 
çalışmasında amaç olarak; “Serbest meslek sahibi vergi mükelleflerinin psikolojik 
kurgusunun zihinsel muhasebesini ve vergi mükelleflerine yönelik tutumlarını ortaya 
koymak ve bu çalışmanın odağının gelir vergisi olduğunu göstermek” belirlenmiştir. Bu 
çalışmada, özetle; “Önceki ampirik çalışmalar sadece KDV. ile ilgili ve İngilizce konuşulan 
ülkeler ile sınırlı olduğu” ve “Serbest meslek sahiplerince zihinsel muhasebenin kullanımı 
hakkındaki bilgiler vergi davranışlarına önemli katkı sağlayabilir.” vurgulanmaktadır.  
Serbest meslek sahibinin, kendi vergilerini beyan etmesi ve bunları tüm gelirlerinden bağımsız 
olarak vermesi, bir kayıp duygusu anlamına gelebilir. Ancak, bu zarar Kahneman ve Tversky 
Beklenti Teorisi'ne (1979) dayanan brüt gelir referans noktası olduğunda ve vergi zarar olarak 
görüldüğünde ortaya çıkar. Sonuç olarak, vergi kaçakçılığıyla bu açık kayıplar telafi edilebilir. 
Bununla birlikte, eğer vergi geliri zihinsel olarak, “Thaler’in belirttiği Zihinsel Muhasebe 
(1990) anlamında” ayrı bir hesaba kaydedilirse, referans noktası net geliri tanımlar ve vergiden 
kaçınma eğilimi en aza indirgenir hatta yok olur. ”(Rieger, Wolfgang Andreas (2010),”Mental 
Accounting bei selbstständigen Steuerzahlern. Diplomarbeit, University of Vienna. 
FakultätfürPsychologieBetreuerIn: Mühlbacher, Stephan, in Absctract, URN: urn:nbn:at:at-
ubw:1-30202.98515.870769-3 http:/ othes. univie. ac.at/9856/)  fikirleri ileri sürülmüştür. 
Zihinsel Muhasebe açısından yapılan diğer araştırmalarda çoğunlukla doğrudan vergilere , 
özellikle gelir vergisine odaklanılmaktadır. Çünkü GV. mükelleflerin doğrudan (tümü peşin 
yada taksitler halinde) elde ettikleri kazançları üzerinden belli oranlarda ödemekle yükümlü 
oldukları vergidir. Öte yandan KDV.  vergi mükellefinin (müşterinin) bir aracıya (tedarikçiye) 
ödediği dolaylı bir vergi olup, daha sonra hesapladığı vergi tutarı vergi idaresine 
devredilmektedir. Bu iki vergi türü, OECD. ülkelerinin  en önemli vergi geliri kaynaklarını 
oluşturmaktadır. Gelir vergisinin doğru olarak hesaplanması, genellikle KDV’ne göre biraz 
daha karmaşık olmakla birlikte, ödenecek KDV. tutarını belirlemek nispeten daha kolaydır. 
(Çünkü hesaplanan ve indirilecek KDV. tutarları arasında ki fark ödenecek veya 
devredilecek  KDV. tutarını verir.) Sonuç olarak, KDV. serbest meslek mükellefleri için 
finansal bir yükten ziyade idari bir yüktür. Ancak keşif araştırması, KDV'nin zihinsel 
muhasebesinde bireyler arası farklılıkların ilk göstergesini sağlarken (Adams and Webley, 
2001 ), önceki çalışmalar doğrudan ve dolaylı vergilerin altında yatan farklı mekanizmaların 
zihinsel muhasebeyle nasıl ilişkili olduğunu araştırmamıştır. Gelir vergisinin gerçekte işletme 
sahibi tarafından ödenmesi ve satşlardan/müşterilerden KDV. ödenmesi gerçeği, vergilerin 
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zihinsel olarak ayrılmasını etkileyebilir.(Olsen, J.,Kasper, M., Kogler, C., Muehlbacher, S., 
&Kirchler, E. “Mentalaccounting of income taxandvalueaddedtaxamong self-employed 
businessowners” Journal of EconomicPsychology, Volume 70, January 2019 , S.125-
139,https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.12.007) 
Gerek GV., gerekse KDV. vergi mükellefi açısından zorunlu bir ödeme olmasının yanı sıra aynı 
zamanda zorunlu bir gelir ve sermaye kaybıdır. Vergi mükellefi bu ödemeleri zorunlu olarak 
ödemesinin bilincinde olmakla birlikte, duygusal olarak yatırımcı gözüyle baktığında özellikle 
kendi cebinden-kasasından gidecek parasal değeri de düşünmektedir. Çünkü para onun için her 
şeyden önemlidir ve kişisel kanaatimizce para ekonominin kanıdır ya da ekonominin tüm 
faaliyetlerinin esası paraya bağlıdır. Yani para burada sermaye karşılığı olarak 
kullanılmakta olup; onsuz-parasız kalırsa hiçbir faaliyetini gerçekleştiremez. 
 
3.1.1.1.Mental Muhasebe Ve Mükellefiyeti Etkileyen Faktörler 
Daha önceki bölümlerde incelendiği üzere, kişiler-insanlar belli bir kayıptan kaçınma eğilimleri 
vergi mükellefiyeti içinde geçerlidir. Kahneman ve Tversky tarafından beklenti teorisinin bir 
parçası olarak geliştirilmiş kayıptan kaçınma önyargısıyla kişiler-insanlar kazanç elde etmeye 
göre; kayıplardan kaçınmak için daha güçlü dürtü hissetmektedirler. Kayıptan kaçınma üzerine 
yapılan çalışmalar kayıp olasılığının aynı büyüklükteki kazanç olasılığının ortalama 2 katı 
kadar güçlü motive edici etken olduğunu göstermektedir. Miyopik kayıptan kaçınma 
(myopiclossa version) ise; kazançlara nazaran kayıplara daha fazla duyarlı olma ve sonuçları 
sıklıkla değerlendirme eğiliminin bileşimidir.(Yılmaz Bayar: ”Davranışsal Finans 
Perspektifinden Küresel Finansal Krizin Yatırımcı Davranışlarına Etkileri”, T.C. İstanbul 
Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul–2012,S.116)  
Kayıptan kaçınma, yatırımcıların yatkınlık etkisi göstermelerine neden olabilir. Yatırımcılar 
kaybettiren yatırımları, kaybettiklerini geri almak umuduyla tutarlar, kazandıran yatırımları da 
satmadıkça kazançlarının eriyeceği korkusuyla çok erken satarlar.(Yılmaz Bayar: ”Davranışsal 
Finans Perspektifinden Küresel Finansal Krizin Yatırımcı Davranışlarına Etkileri”, T.C. 
İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul–2012,S.116-117) 
Vergi mükellefleri de aynı davranışlara sahip olup, aynen yatırımcıların kazançlara nazaran 
kayıplara karşı daha fazla duyarlı olmasına benzer biçimde vergi ödemelerinden kaçınarak 
vergi tutarı kadar nakit kullanacaklar daha fazla kazanç sağlamak ya da kazançlarını arttırmanın 
veya süreklilik sağlamanın yollarını arayacaklardır. 
Ancak vergi mükellefleri açısından GV. ve KDV. farklı anlam taşır. Onlar geçmiş yılların 
deneyimlerine dayanarak ödeyecekleri vergileri önceden belirleyerek; ödenecek GV.’nin 
tutarını bütçelerinde artış olarak görmektedir. Gelirlerini belirlediklerinde, GV.’ni bir maliyet 
unsuru ve zorunlu bir vergi olarak görmeleri nedeniyle; gelir vergisi ödemek istememektedirler.  
Çünkü, GV.’nin elde edilmesinin bir maliyeti vardır ve elde edilen gelirler ile yapılan 
harcamalar-maliyetlerin karşılaştırılmasıyla hesaplamaktadır. Bu karşılaştırma sırasında 
mükellefler yönünden zorunlu bir harcama-maliyet unsuru olmasına rağmen, bazı harcamalar-
maliyetler (KKEG.) yasalar açısından kabul edilmemekle birlikte yıllık beyannamelerde 
gösterilmektedir. Bu durumda KKEG. ödenecek vergi tutarının üzerine ekstra ödenecek bir yük 
olmakta buna bağlı olarak ta, gerek ödenmiş bir maliyet olması gerek vergi matrahının 
belirlenmesinde dikkate alınmaması, fazla ve cebren ödenmiş bir vergi olarak algılanmaktadır. 
KDV. ise; onlar için devletin parasıdır ve bir maliyet unsuru değildir. Çünkü KDV.  gelirden 
değil yapılan harcamalar–tüketimler üzerinden alınan bir vergi olması nedeniyle nihai 
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tüketicinin görevi olup, mal yada hizmetin teslimi veya satışıyla gerçekleşmektedir. Gelir 
Vergisinden farklı yanı ödenecek tutarın belirlenmesinde ödenen ve hesaplanan tutarlar 
karşılaştırılarak ödeme tutarına ulaşılmakta ve bazı özel durumlar haricinde bir maliyet-
harcama getirmemektedir. KDV. nin bu hesaplama biçimine bağlı olarak kesin alacaklısı devlet 
olurken, borçlusu-ödemeyi yapacak kişi ise değişmektedir. Çünkü KDV alış ve satış arasında 
oluşan değer zincirinin ilk aşamasıyla başlar ve son halkasıyla sonlanmaktadır. 
 
3.1.1.2.Vergi, Vergi Algısı ve Vergi Uyumu 
Zihinsel/mental muhasebe açısından vergi mükelleflerinin, vergi bilgileri, vergi algıları/ 
vergiye bakış açıları ve verginin kendi dinamikleri açısından nasıl sorumluluk gösterecekleri 
gözden uzak tutulmaması gereken en önemli hususlar olup;  burada incelenecektir. Çünkü 
verginin içeriği, gerekliliği, hesaplanması, tahsilatı, dönemi ve biçimi gibi hususlar ve bunlara 
karşı oluşan direnç ve tepkiler ile zihinsel muhasebe arasında etkileyici olduğu kadar belirleyici 
ilişkiler mevcuttur. 
 
a)Verginin Tanımı 
Verginin, değişik tanımlamaları yapılmış olup; bu tanımların mali açıdan kabul edilen ortak 
özellikleri H. Nadaroğlu’nun Gaston Jeze’den aktardığına göre, şunlardır: 
- Vergi parasal bir yükümlülüktür (Vergi para ile ödenir).  
- Vergi karşılıksızdır (Bu yüzden diğer kamusal yükümlülüklerden ayrılır).  
- Vergi zorunlu bir ödemedir ve hukuki bir cebire dayanmaktadır.  
-Vergi önceden belirlenmiş kurallara göre alınır (Vergilemede yönetenlerin keyfi 
davranışları söz konusu olamaz).  
- Vergi kamu harcamalarını karşılamak amacıyla alınır.  
-Fertlerin vergiyi ödemelerinin nedeni, siyasal yönden teşkilatlanmış bir toplumun üyesi 
bulunmaları veya o toplumun sınırları içinde yaşamalarıdır.  
Ancak, günümüzde verginin mali amaçları yanında siyasal, sosyal, ekonomik hayata müdahale 
gibi mali olmayan amaçlar için de alınabileceği kabul edilerek bu özelliklere bilim adamları 
tarafından çeşitli ilaveler yapılmıştır. Bunlardan belki de en ilginç olanı Abba Lerner’in 
“Vergilemenin amacı gelir sağlamak değil, yükümlünün elinde daha az para 
bırakmaktır” ifadesinde kendini bulan, vergilemenin mükellef açısından nasıl 
algılanabileceğine dair bazı göndermeler içermesidir. Yine, F. Neumark’ın, “Her vergi bir 
iktisadi kıymet transferini gerektirir” ifadesin de ise, vergileme sonucu kişilerin sahip 
oldukları varlıklarda oluşan azalmaya dikkat çekilmektedir. (İhsan Cemil Demir: ” Vergi 
Ahlâkı Ve Belirleyenleri Ege Bölgesi Örneği “ T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir 2008, S.5 içinde ‘Kaynak: Halil Nadaroğlu’nun bu aktarmayı 
yaptığı eser: GastonJeze, CoursElementaire de SciencedesFinances et de Legislation 
Financiere Française, Paris, 1912, s. 732-734. alınmıştır.’)  
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Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında vergi, 
,  
 Devlet veya devletin yetki verdiği organlarca alınır.  
 Egemenlik hakkına dayalı olarak alınır. 
 Ekonomik, mali ve sosyal amaçlı kamu giderlerinin finansmanı için alınır. 
 Kişilerin mali güçlerine göre, alınır. 
 Karşılıksızdır. 
 Önceden belirlenmiş kurallara göre, alınır.  
 Kişilerin gelirlerinde azalmaya neden olur.  
 Kanuni düzenlemeyle alınır.  
 Zorunludur. 
 Bireylerden devlete bir tür ekonomik değer transferidir. 
Biçiminde ifade edilmelidir.(İhsan Cemil Demir:” Vergi Ahlâkı Ve Belirleyenleri Ege Bölgesi 
Örneği “T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir 
2008,S.6-7) 
Vergi ile insan psikolojisi arasındaki ilişkilerin incelenmesi, 50-60 yıl öncesine dayanmakta 
olup; 1960’lı yıllardan itibaren Batı Almanya,  İngiltere başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri ile 
ABD.’nde vergi mükelleflerinin görüş, tutum ve davranışları araştırılmıştır. Bu çalışmalarda 
ekonomik bakıştan ziyade, sosyolojik ve psikolojik yöntemler kullanılmış olup; bu kuram ve 
modeller, vergi psikolojisi alanında çalışan herkes tarafından temel çalışma olarak kabul 
edilmekte olup şunlardır: 
 
a) Fayda Yaklaşımı Kuramı 
aa) Sosyal Sözleşme Anlayışından Kaynaklanan Yaklaşımlar 

- Vergiyi Hizmet Bedeli Sayan Yaklaşım, 
- Vergiyi Sigorta Primine Benzeten Yaklaşım, 
- Vergiyi Harcamalara İştirak Sayan Yaklaşım 

ab) Marjinal Fayda Anlayışından Kaynaklanan Yaklaşım 
b) Ödeme Gücü Kuramı (İktidar Kuramı) (İhsan Cemil Demir:” Vergi Ahlâkı Ve 
Belirleyenleri Ege Bölgesi Örneği “ T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir 2008,S.7-8) 
Vergi psikolojisi çalışmalarıyla, 

 Vergi Politikalarının Etkinliğini Arttırmak, 
 Vergi Uyumunu Kolaylaştırmak,  
 Toplumsal İlişkileri Düzenlemek,    

amaçlanmakta ve mükelleflerin vergi algısına dikkat çekilmektedir.  
 
b)Vergilerin Algılanması  
Algı, psikoloji ile bilişsel bilimlerde duyusal bilgi alımı, yorumlanması, seçilmesi ve 
düzenlenmesi anlamında kullanılan bir kavramdır. Duyu organlarının fiziksel olarak 
uyarılmasıyla oluşan sinir sistemi sinyalleri olup; hafıza, öğrenme ve beklentiyle birlikte 
fiziksel ya da kimyasal biçimde olabilen bir enerji durumudur. İnsanlar çevresindeki nesneler 
ve niteliklerini duyularıyla tanır ve bu uyarılara önceki yaşantılarının etkisiyle anlamlar 
yüklerler. Bu nedenlerle; algının oluşmasında duyu organlarının yapısı ve işleyişi önem taşır ve 
ancak duyuma anlam yüklendiği zaman algı oluşumu aracılığıyla, insan vereceği tepkiyi 
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belirleyerek, çevresiyle uyumunu sağlar.(Algı Nedir? 27.08.2018,https://www.psikolojik. 
gen.tr/algi. html, Erişim Tarihi:25.07.2019) 
Vergileme açısından, vergilerin algılanması, mükelleflerin vergiler karşısında takındıkları 
tutum ve gösterdikleri davranışları belirleyen sürecin ilk aşamasıdır. Vergi karşısında gösterilen 
davranışlar algılama aşamasında büyük ölçüde şekillendiği için, vergilerin bireyler tarafından 
nasıl algılandığı tam olarak anlaşılabilir. Böylece, vergi ile ilgili olumsuzlukların ortadan 
kaldırılması daha da kolaylaşır. Örneğin, vergiler karşısında gösterilen olumsuz davranışların 
en önemlisi olan vergi kaçakçılığında, mükelleflerin öncelikle vergiye karşı büyük ölçüde 
olumsuz bir tutumu olmalıdır. Bu olumsuz tutum, vergi kaçırmakla sonuçlanabileceği gibi, 
vergi kaçırmayı haklı göstermek amacıyla kamuoyu oluşturmak şeklinde de ortaya çıkabilir. 
Hatta bu kamuoyu oluşturma çabası, gazete, dergi veya görsel basın aracılığı ile yürütülüp, tüm 
ülkede vergiye karşı bir tepki dahi oluşturulabilir. (İhsan Cemil Demir:” Vergi Ahlâkı Ve 
Belirleyenleri Ege Bölgesi Örneği “ T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Doktora Tezi, İzmir 2008,S.23) 
Burada, “Bu olumsuz tutumun nedeni nedir? sorusunun yanıtı verginin birey tarafından nasıl 
algılandığında saklıdır. Önceden edinilmiş kötü tecrübeler, çevresel faktörler ve kişinin içinde 
bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, öncelikle verginin olumsuz bir anlam kazanmasına 
sebep olur. Bu oluşan algı mükellefleri, vergi karşısında olumsuz bir tutum geliştirmesine ve 
fırsat yakaladığında vergi kaçırma gibi önemli bir suça yöneltmektedir.    
Şu halde öncelikle vergilerin olumsuz algılanmasına engellenmesi zorunludur ancak bu 
şüphesiz kolaylıkla gerçekleştirilemez. Çünkü her şeyden önce insanlar vergilerin gerekliliğine 
inandırılmalı ve Kamu harcaması olarak geri dönen vergilerin, vatandaşların daha kolaylıkla 
görebileceği ve daha yüksek fayda elde edebileceği alanlara yatırımlar yapılmalıdır. Böylece, 
vergilerin gerekliliği vatandaşlar tarafından daha iyi anlaşılacağı için sonrasında vergi algısında 
etkili olan aşağıdaki faktörler sosyal psikoloji açısından incelenmelidir.(İhsan Cemil Demir:” 
Vergi Ahlâkı Ve Belirleyenleri Ege Bölgesi Örneği “ T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir 2008,S.24-25) 
—Mükellefin(algılayan) kişinin durumu: Bireyin içinde bulunduğu psikolojik, sosyal, 
ekonomik ve diğer durumlar algının yönüne etkileyerek, vergi mükellefinin gereksinmeleri, 
beklentileri ve duyguları verginin algılanış biçimine yön verir.    
—Mükellefin (algılayan)  algısal eğilimleri-yanlılıklar-mantıksal hatalar: Bir obje ya da 
olayla ilgili olarak bir tek olumsuz özellik, bu obje ya da olayın başka olumsuzlukları da taşıdığı 
şeklinde algılanmasına sebep olabilir ve bu tür hatalar,  olumsuz yönü genelleştirme veya 
olumlu bir yönü bütünün tamamını yayma biçiminde oluşabilir. 
—Mükellefin (algılayan)  algılanan obje/olaya ait bilgisi-Totoloji: Bir insanın bir obje ya da 
olay hakkında herhangi bir kaynaktan edindiği bilgilerin bu obje ya da olayla karşılaştığında ilk 
düşüneceği veriler olması ve algılamanın bu bilgilere göre biçimlenmesi olup; herhangi bir 
vergiye ait edinilen bir bilgi, verginin algılanmasına yönlendirecektir. 
—Mükellefin (algılayan)  kalıpsal yargıları: İnsanlar, bilinç altında yatan çeşitli nedenlerin 
sonucu çok fazla bilgi sahibi olmamalarına rağmen, birtakım nesne veya olaylar hakkında 
olumlu/olumsuz önyargılar taşıyabilir. Vergilerin daha önce sayılan özelliklerinin tam ve doğru 
anlaşılamaması vergilere karşı toplumsal ve olumsuz bir önyargı oluşturabilir. 
— Mükellefin (algılayan)  eksik algılaması-mali aldanma: Mükelleflerin tercihlerine göre; 
vergilerin eksik algılanması finansal şeffaflığı engellemekte ve bireylerin kamusal faaliyetlere 
ait bilgi edinmelerini sınırlayarak bireylerin bu verginin yükünü tam olarak hissetmelerine 
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engel olur. Mali aldanma mükelleflerin rasyonel davranış kabiliyetlerini yok edebilir ve böylece 
mükelleflerin gerçek psikolojik ve ahlaki durumlarının belirlenmesi zorlaşır. 
Bizim kanaatimize göre, vergi kaçırmanın altında yatan asıl etken kurnazlık olup; genellikle 
insanların bazıları ya da toplumun çok az bir kesimi diğer büyük çoğunluğun yapamadıklarını 
yaparak ön plana çıkmak arzu ve isteği taşımakta,  bu arzu ve isteklerini gerçekleştirmekten 
büyük haz duymaktadır. Ayrıca zeki olduklarını topluma kanıtladıklarını ve böylece servetlerini 
arttırdıklarını ve önemsendiklerini düşünerek mutludurlar. Aslında bu, kişinin kendisini 
kandırmasından başka bir şey değildir ve psikolojik bir rahatsızlıktır. Zira zeki olmak kurnazlık 
gerektirmez, aksine dürüst ve doğru olmak her kes için olduğu gibi zeki olanlar içinde 
zorunludur. 
Vergi mükelleflerinin algısını etkileyen bir diğer faktör ise; vergi uyumudur. 
 
c)Vergi Uyumu 
“Vergi politikaları ile belirlenen ekonomik, toplumsal ve siyasi hedeflerden sapılması kamu 
kesimi dengelerini olumsuz etkilemekte; yatay adaleti bozmakta ve toplumsal huzursuzluk 
yaratmakta olup; mükelleflerin vergiye uyum kararlarının altında yatan dinamikleri 
çözümlemek sosyal refahı arttırmada kritik bir rol üstlenmektedir. Mükellefler ve kamu 
arasındaki ilişkilerin mekanik yöntemlerle irdelenmesinden öte vergi ahlakı perspektifinden 
değerlendirilmesiyle vergi sistemleri beklentilerle uyumlu çıktılar üretmesi olasıdır.(Erdem 
Seçilmiş-İrem Didinmez; ”Vergi Reformlarının Davranışsal İktisat Perspektifinden 
Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği “Bilig, Bahar 2016 / Sayı 77,S.211) 
 
  “Vergi Uyumunun Tanımı (tax compliance/taxpayer compliance)  
Vergisel yükümlülüklerin vergi yasalarına uygun olarak, doğru ve zamanında yerine getirilmesi 
olup; genellikle vergiye gönüllü (voluntarily) uyum ile zorla (coercive) vergi uyumu 
arasındaki iki ucu temsil ederken, bunların dışındakiler vergi uyumsuzluğu olarak ifade 
edilmektedir. ”Vergi uyumunu açıklamada; Rasyonel Beklentiler Kuramı (Klasik Kuram) 
ve Ahlaki Duygular Kuramı (Sosyal-Psikolojik Kuram) olmak üzere iki temel yaklaşım bu-
lunmaktadır. (İsmail Kitapçı; “Bilişsel Psikolojinin Vergi Uyumuna Etkisi” Finans Politik & 
Ekonomik Yorumlar 2016 Cilt: 53 Sayı: 611,S.58) 
-Klasik yaklaşım, Becker’in suç ekonomisi alanındaki çalışmalarından esinlenilerek 
geliştirilip günümüze kadar gelmiş olup; buna göre vergi denetimlerinin ve vergi cezalarının 
sıklığı ile vergi kaçırma arasında negatif yönlü bir korelasyon söz konusudur. Yani vergi 
denetimleri ve cezaları arttıkça vergi kaçakçılığı azalmakta; aksi halde vergi kaçakçılığı 
artmaktadır. Bu yaklaşımın temel öngörüleri (Bilişsel Yanlılıklar /Cognitive Biases) Sınırlı 
Rasyonalite (Bounded Rationality), Çerçeveleme Etkisi (Framing Effect), Sahiplik Etkisi 
ve Kayıptan Kaçınma (Endowment Effectand Avoidance of Losses),Çoğulcu Bilgisizlik 
(Plural istic Ignorance) ve Bilişsel Çelişki (Cognitive Dissonance) dir.  
-Sosyal-Psikolojik yaklaşım ise; klasik yaklaşımın aksine vergi uyumu modellerinde etik ve 
sosyal dinamiklerin yer verilmediğini ve yükümlülerin yüksek uyum sağlayamadığı için 
ekonomik, psikolojik ve sosyolojik yönlerden multidisipliner(birlikte çalışma) bir yöntemin 
uygulanmasını savunmaktadır. Her iki yöntem aşağıda verilen ve (Kaynak: James vd. 2002) 
uyarlanmış tabloda (Erdem Seçilmiş-İrem Didinmez; ”Vergi Reformlarının Davranışsal İktisat 
Perspektifinden Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği “Bilig, Bahar 2016 / Sayı 77, S.211) 
karşılaştırılmaktadır.  
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Şekil 4.Vergi Uyumu Yaklaşımları 

Ekonomik Yaklaşım/Rasyonel Beklentiler Modeli                 Ahlaki Duygular/ Davranışsal 
Model 

•Vergi boşluğu (tax gap) kavramına odaklanır.                •Gönüllü uyuma odaklanır.        

•Kapsamı dardır.                                                                •Kapsamı geniştir.       

•İktisadi rasyonellik öngörüsü vardır.                                •Davranışsal işbirliğini benimser.  
•Vergi kaçırmanın beklenen yararı, cezalandırma ve        •Bireyler bağımsız faydacılar değildir. 
İnanç  
denetim riski, kişisel gelir ve servet maksimizasyonu değerleri vardır. İşbirliğinin rolü 
önemlidir.  
belirleyici etkenler olarak öne çıkmaktadır. 
 
•Tahsisinde etkinliğe önem verir.                                        •Eşitlik ve hakkaniyet temel değerdir. 
 

•Mükellef bencildir.                                                         •İyi vatandaş yaklaşımı mevcuttur. 
 
Tablodan da görüleceği gibi, klasik vergi uyumu modeli rasyonalite ilkesinin önemini vur-
gularken sosyo-psikolojik yaklaşımlar ise irrasyonalite üzerine yoğunlaşmaktadır.(İsmail 
Kitapçı; “Bilişsel Psikolojinin Vergi Uyumuna Etkisi” Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 
2016 Cilt: 53 Sayı: 611,S.58) 
 
 Vergi Uyumunun Türleri 
 Vergisel sorumlulukların mükelleflerce yasalara uygun olarak doğru ve zamanında yerine 
getirilmesi ya da mükelleflerin vergi yasalarına uyma derecesi olarak tanımlanan vergi 
uyumunda amaç, vergi kayıp ve ziyaı oluşmaksızın vergi ödemesini gerçekleştirilmesidir. 
Ancak uygulamada arzu edilen bu amaç her zaman gerçekleşmez. Zira mükellefler, yukarıda 
ayrıntılı bir biçimde açıklandığı üzere, vergi algısına göre, içsel ve dışsal faktörlerin 
etkilemesiyle farklı tutum ve davranış içine girmektedir. Yani vergiye uyum gönüllü ya da 
gönülsüz olmaktadır. (Ahmet Tekin- Özlem Sökmen Gürçam: “Davranışsal İktisat Ve Vergi 
Uyumu Arasındaki İlişki Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Avrasya Sosyal Ve Ekonomi 
Araştırmaları Dergisi (Asead) EurasianJournal Of Researches İn SocialAndEconomics  
(EjrseAsead Cilt:6,  Sayı 5 Yıl 2019, S.68) Issn:2148-9963 Www.Asead.Com)  
-Gönüllü uyum: Vergi sistemlerinde yer alan yasalara ve kurallara gönüllü bir şekilde itaat 
etme veya onlara uymadır. 
-Gönüllü uyumsuzluk: Vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini olması gereken tutardan daha 
düşük veya daha yüksek gösterdikleri davranış biçimi ya da mükelleflerin vergi kanunlarına 
uymaması ve vergiden kaçınması gibi tutum ve davranışlarının sentezi olup, gönüllü-iradi 
uyumsuzluk ve gönülsüz-gayri iradi uyumsuzluk olmak üzere, iki farklı türü vardır.   
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*İradi uyumsuzluk, mükellefler vergi yükümlülüklerinden kurtulmak amacıyla bilinçli bir 
şekilde yükümlülüklerini eksik olarak yerine getirmesi ya da yerine getirmemesidir. 
*Gayri iradi uyumsuzluk, mükelleflerin yanlış bilgilendirme, yanlış anlama, dalgınlık gibi 
nedenlerle istem dışı oluşan hatalar olarak açıklanabilir.(Ahmet Tekin- Özlem Sökmen 
Gürçam: “Davranışsal İktisat Ve Vergi Uyumu Arasındaki İlişki Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme”, Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Asead) Eurasian Journal 
Of Researches İn SocialAndEconomics (EjrseAsead Cilt 6 Sayı 5 Yıl 2019, S.68-69) Issn:2148-
9963 Www.Asead.Com  ve Coşkun Can Aktan,“Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi 
Ahlakı”, Çimento İşveren Dergisi, Ocak 2012/6.  S.2) 
 
3.1.1.3. Tutumların Vergiler Açısından Önemi  
Gerek sosyal algıyı gerekse davranışları etkilediği için sosyal psikolojinin özenle üzerinde 
durduğu tutum, “Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu 
ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilimler” olarak tanımlanarak iki temel 
özelliği olduğu belirtilmektedir. (https://tutum.nedir.org/,Erişim Tarihi:15.05.2020) Bunlar,  
aa)Tutumların uzun sürelidir 
bb)Bilişsel, duygusal ve davranışsal birimleri içerir. 
Mükelleflerin vergilere karşı tutumlarını yönlendiren birçok etken bulunmakta olup, vergi 
oranları, vergi yükü, mali ilişki, mali bilgi, vergi ahlâkı, vergi sisteminin yapısı vb. en önemli 
olanlarıdır. Bununla birlikte,  mükellefler verginin kendilerine maliyetini hesaplamadan, bir 
refleks şeklinde vergiye karşı tepki-tutum göstermekte, ancak bu tutumları zamanla çeşitli içsel 
ve dışsal faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Örneğin başlangıçta sempati ile karşılanan 
bir verginin oranı arttıkça, sempatinin yerini sırasıyla apati, antipati ve nefret alabilir.(İhsan 
Cemil Demir:” Vergi Ahlâkı Ve Belirleyenleri Ege Bölgesi Örneği “ T.C. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir 2008,S.27-28) 
Değişimler olumludan olumsuz ya da olumsuzdan olumlu doğru olabilir ya da yeni bir tutum 
olarak ta ortaya çıkabilir. Bir diğer ifadeyle, mükellef mevcut yasal düzenlemeleri yeterince 
öğrenmiş ve bilgi sahibi olmuş ise, kamunun vergi olarak aldığı bu ödemeleri kamu harcamaları 
için aldığının bilincine erişir ve olumlu tutum takınır. Kamunun aldığı vergilerin içeriği, alınma 
amaçları, hangi kamu harcamalarının finansmanında kullanıldığı (yapılan harcamaların 
mükellefe geri dönüp dönmediği)ve karşılama durumunu bilmemeleri halinde ise olumsuz 
tutum takınır. Ayrıca kamunun, harcamaları hakkında açıklamalar yapıp yapmaması, 
harcamaların doğru ve sorun giderici olmasının da etkisi büyüktür. Örneğin, harcamaların 
istihdam yaratıcı yatırımlarda kullanılması, bu yatırımların aynı zamanda milli duygu ve dini 
inançlarına uygun olup olması vb. mükellefleri vergileri eksiksiz ve zamanında ödemelerine 
aksi hallerde ise, eksik ve geç ödeme ya da vergiden imtina ile usulsüzlük hile ve kaçakçılığa 
sevk edebilir. Bir diğer ifadeyle; vergi mükellefleri vergiye karşı;  
-Pasif direnç-tepki,  
-Aktif direnç-tepki,  
olmak üzere iki tür direnç-tepki göstermektedir.  
a)Pasif direnç-tepki: Vergi oranlarındaki bir artış mükelleflerin gelir düzeyini düşürmekte ve 
bu durum mükelleflerin tutum ve davranışlarında etkili olmaktadır. Mükellef vergi oranı arttığı 
zaman ilk olarak “sineye çekme” duygusuyla aylaklığı tercih etme, tüketimi kısma, vergileri 
geç ödeme, üretimi azaltma ya da yatırımdan vazgeçme gibi pasif tepkiler göstermektedir. 
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Ayrıca vergileri yansıtma, vergilerden kaçınma vb. yasalara aykırı olmayan davranışlara 
girerek yasal boşlukları kullanarak az vergi ödemeyi amaçlamaktadır.6  
b)Aktif direnç-tepki: Vergi oranlarının daha fazla artmasıyla birlikte mükelleflerin tepkileri 
de daha fazla artmakta ve artan mükellef tepkileri aktif tepkiye dönüşmektedir. Mükellefler 
aktif tepki durumlarında yasaya aykırı olarak hareket ederek otoriteye itaatsiz bir davranış 
sergilemektedir. Mükelleflerin sergilemiş oldukları aktif tepkilere vergi kaçakçılığı ve verginin 
reddi ve isyanı örnek olarak gösterilebilir. Mükelleflerin bireysel olarak sergiledikleri aktif 
tepkiler zamanla toplumsal tepkilere dönüşmekte ve bu durum toplu olarak vergiye karşı 
isyanların çıkmasına sebebiyet vermektedir. Vergilerdeki adaletsizlikler, sık sık çıkarılan vergi 
ve ceza afları, aktif ve pasif vergi dirençlerini arttırmaktadır.(Ahmet Tekin- Özlem Sökmen 
Gürçam: “Davranışsal İktisat Ve Vergi Uyumu Arasındaki İlişki Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme”,Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Asead) Eurasian Journal 
Of Researches İn SocialAndEconomics (EjrseAsead Cilt 6 Sayı 5 Yıl 2019, S.68-69) Issn:2148-
9963 Www.Asead.Com ve Coşkun  Can Aktan.,“Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi 
Ahlakı”, Çimento İşveren Dergisi, Ocak 2012/6.  S.2) 
Bu hususta en çok kullanılan yöntemlerin bazıları şunlardır:(http://www.alomaliye. com/2017/ 
06/05/vergi-kacirma-vergiden-kacinma/, Erişim Tarihi :15.05.2020)  
-Vergi kanunlarında yer alan istisna ve muafiyetleri kullanmak, 
-Spor klüplerine sponsorluk yapmak, 
-Şüpheli alacaklara karşılık ayırmak, 
-Çeşitli kirlama/leasing sözleşmeleri düzenlemek, 
-Şirket birleşmeleri ve satın alma yapmak, 
-Vergi ertelemesi yöntemlerini uygulamak: 
-Nakit sermaye artırımında bulunmak: 
 Önemli olan; vergiden kaçınmaya yönelirken vergi kaçırmaya bulaşılmaması, yani bazı 
vergiden kaçınma hakları kullanılırken, sınırların ve kuralların çok iyi belirlenerek hata 
yapılmaması yada sınırların aşılmaması, hatta bazı avantajların alışkanlık yapılmamasıdır.  
 
3.1.2.Mental Muhasebe Ve Değerleme 
Yasalarımızda değerleme konusu VUK., GVK., KVK., TTK.ve  SPK. yer alan hükümler ile 
düzenlenmiş olup, ayrıca TMS.,TFRS. TSKS. de bazı ilkeler yer almaktadır. Ancak, çalışmanın 
yapıldığı dönemde yasal düzenlemeler içinde özellikle zihinsel muhasebeyi ilgilendiren batık 
maliyet ve fırsat maliyetlerine yer verilmediği görülmüştür.   

                                                           
6 Bu hususta ülkemizde geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan olay çok güzel bir örnek teşkil etmekte olup kısaca 
şöyledir: “Kızılay’ın Ensar Vakfı’na yapılan bağışa aracılık etmesiyle ilgili Kızılay Başkanı Kerem 
Kınık'ın “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır” sözleri hâlâ tartışılıyor. Söz konusu işlemin 
kanuna göre "vergi kaçakçılığı" olduğunu ifade eden ve Kızılay’ın bu uygulamasının "vergi kaçakçılığına iştirak" 
suçu açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten vergi uzmanı Nedim Türkmen, bağışı yapan Başkent Gaz’ın 
da acilen vergi incelemesine tabi tutulması gerektiğini söyledi.” (https://onedio.com/haber/vergi-kacakciligi-
suclamalariyla-karsi-karsiya-kalan-turk-kizilayi-nda-neler-oluyor-895987,Erişim Tarihi:15.05.2020)  
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3.1.3.Mental Muhasebe, Raporlama/Vergi Planlaması Ve Vergi Kaçakçılığı 
Mükellefler açısından, vergi yükünün azaltılması tartışmalarını, temelde vergi planlaması ve 
kaçakçılığı biçimlendirmektedir. Vergi planlaması, vergi borcunun yasal yollardan en aza 
indirilmesi, vergi kaçakçılığı vergi borcunun gizlenmesi veya yok sayılması gibi yasa dışı 
davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Vergi planlaması, serbest meslek mükelleflerinin ticari 
faaliyetlerinde önemlidir ve rekabet edebilirlik, yatırım ve büyümeyi etkilemektedir. Buna bağlı 
olarak ta serbest çalışan mükelleflerin vergi ödemelerini verimli bir şekilde yapılandırması ve 
yasal olandan daha fazla vergi ödemekten kaçınmaları büyük öneme haizdir. Örneğin, birçok 
serbest meslek sahibi vergi mükellefi, ek kesinti fırsatları yaratmak için mali yılın sonunda 
harcamalara öncelik vermesi gibi. Bu tür davranışlar, vergi mükelleflerinin vergi sistemini iyi 
anlamaları ve önceden plan yapabilmelerine bağlıdır ve zihinsel muhasebe ile ilgili 
olmalıdır. Ancak, önceki çalışmalar, bireylerin “cebinden çıkar” algısına sahipse, vergiden 
kaçınma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.(Stephan 
Muehlbacher, Barbara Hartl, Erich Kirchler:”Mental Accounting and Tax 
Compliance:Experimental Evidence for the Effect of MentalSegregation of 
TaxDueandRevenue on Compliance”,August 24,2015,https://doi.org/10.1177/10911 
42115602063,(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1091142115602063?journa 
lCode =pfrb) 
Vergilerin zihinsel muhasebe ile ilgisine yönelik çalışmalar yetersiz olduğu gibi tutarsızdır ve 
zihinsel muhasebenin kullanımıyla ilgili çok az bilgi üretilmiştir. Bu kişilik ve işletmelerin 
özellikleri ve ayrıca, sadece GV. ve KDV’nin. ele alınması ile farklı vergi türleri arasında ayrım 
yapılmamasıyla  ilişkilidir. Şimdiye kadar, yazında zihinsel muhasebenin vergi kaçakçılığı 
üzerine etkilerini araştırılmış ancak vergi planlaması üzerindeki etkisini araştırılmamıştır. Bu 
hususta Avusturya ve Almanya'da serbest meslek sahibi vergi mükelleflerine yönelik bir anket 
çalışması yapılarak (ayrıca eski araştırmaların eksiklerinin giderilmesi amaçlanmıştır.)daha 
spesifik olarak, önceden belirlenen  
(1) Zihinsel muhasebede bireyler arası farklılıklar var mı? 
(2) Gelir vergisinin zihinsel muhasebesi ile KDV arasında fark var mı? 
(3) Vergi bilgisi ile zihinsel muhasebe arasındaki ilişki nedir? 
(4) İşletme ve kişilik özellikleri zihinsel muhasebe ile ilişkili midir? 
(5) Yukarıda belirtilen yapılar, amaçlanan vergi uyumu davranışının korelasyonları 
mıdır? 
sorularına yanıt aranmış ve regresyon analizi yapılarak aşağıdaki yanıtlara ulaşılmıştır. 
(Stephan Muehlbacher, Barbara Hartl, Erich Kirchler:”Mental Accounting andTax 
Compliance: Experimental Evidence for the Effect of Mental Segregation of Tax Dueand 
Revenue on Compliance”,August 24,2015,https://doi.org/ 10.1177/1091142115602063, 
(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1091142115602063? Journal Code =pfrb)  
1)Vergi mükellefleri zihinsel muhasebe uygulamalarında farklılık göstermektedir 
2) Vergi mükelleflerinin KDV. için ayrı bir zihinsel hesap tutma olasılıkları gelir 
vergisinden daha fazladır. Bununla birlikte, bu etki nispeten küçüktür 
3)Zihinsel muhasebe ve vergi bilgileri birbirleriyle ilişkili ancak farklı yapılardır 
4) Zihinsel muhasebe, daha düşük dürtüsellik, vergilere karşı daha yüksek tutum ve daha 
az finansal kıtlıkla ilgilidir 
5a) Amaçlanan vergi kaçakçılığı, düşük bilinçlilik, daha kısa süreli oryantasyon, vergilere 
karşı daha düşük tutum ve daha yüksek mali kıtlık ile ilgilidir.  
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5b) Vergi planlaması yüksek zihinsel muhasebe, vergilere karşı daha az tutum, daha 
yüksek finansal okuryazarlık ve daha yüksek algılanan idari yük ile ilgilidir. 
Bir başka çalışmada ise; ilk kez zihinsel muhasebe bağlamında serbest meslek sahibi 
mükellefler ile ilgili bilimsel boşluğu doldurmak için nitel görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın 
odağı, gelir vergisi üzerinde, öncelikle bir zihinsel muhasebenin kanıtına ve ikinci olarak vergi 
numaralarına yönelik tutumun belirlenmesi olup; niteliksel bir yöntemle 30 serbest meslek 
mensubu ile  
-Zihinsel muhasebenin psikolojik yapısının, (bilişsel psikoloji manasında) bağımsız vergi 
mükelleflerinin düşüncelerini daha iyi anlamak için serbest meslek sahibine uygulanabileceğini 
gösterilmesi ve  
-Vergi rakamlarına ilişkin tutum açısından ise, gelir vergisini ayrı bir hesapta (ayrıştırıcı) 
zihinsel olarak yönetenler ile ayırmayanlar (entegratör) arasında bir fark bulunmaması.  
noktalarında röportaj ve anket yapılmıştır.  
 Çalışmanın bulguları, serbest meslek sahiplerinin vergisel davranış ve tutumlarının daha iyi 
incelenmesi ve etkilerinin detaylı analizinde daha farklı çalışmalara gereksinim olduğu ve 
mevcut sonuçların, daha sonra yapılacak çalışmalar teyidiyle anlam kazanacağı biçimnde 
belirtilmiştir.(Rieger, Wolfgang Andreas (2010)”,Mental Accounting bei selbstständigen 
Steuerzahlern. Diplomarbeit, University of Vienna. Fakultät für Psychologie BetreuerIn: 
Mühlbacher, Stephan, in Absctract, URN: urn:nbn:at:at-ubw:1-30202.98515.870769-3 http:/ 
othes. univie. ac.at/9856/9) 
 
3.2. Mental Muhasebe Ve Meslek Mensupları İlişkileri 
Dijitalleşmenin hızla yayıldığı ve her alanı etkilediği şu günlerde muhasebe meslek mensupları 
da kendine düşen payı alarak, kuram, uygulama ve yasal düzenlemeler açısından yeni 
gelişmelere sahne olmuştur. Özellikle; mental muhasebenin muhasebe ve finans içindeki yeri 
belirlendikçe yani, diğer disiplinlerle birlikte yavaş yavaş kendini hissettirmesi meslek 
mensuplarının dikkatini konu üzerine çekerek böylece; 
Mükellef - Meslek Mensubu - Kamu/Devlet ilişkilerinde de yeni bir dönemle yeni bir anlayış 
başlamıştır. 
Öte yandan, özellikle şirket yöneticileri ve bu şirketlere yatırım yapan yatırımcılar aldıkları 
kararların tümünde her zaman akılcı/rasyonel olamayacağı için, sistematik hata ve yanlışlara 
düşmektedirler.  Yöneticilerin ve yatırımcıların karşılıklı olarak başarılı kararlar alabilmeleri 
ve davranışlardan kaynaklanan sistematik yanlış ve hataların önlenmesinde zihinsel-mental 
muhasebenin gerektiği biçimde kullanılması en önemli etkendir. Zira alınan kararların 
önyargılardan uzak olması, hızlı ve net geri bildirimin sağlanması, karmaşık seçeneklerin 
azaltılması; yöneticiler ve yatırımcıların yetenek, bilgi, eğitim ve deneyimlerinin düzeylerine 
bağlıdır. Doğru davranış ve eylemlere gösteren yöneticiler ve yatırımcılar ile zihinsel muhasebe 
en doğru kararlara ulaşacaktır. Buna paralel olarak, yönetici ve yatırımcılar karar verirken 
danışmanlık hizmetine gereksinim duymakta özellikle devlet/kamu ve kredi kurumları ile sorun 
yaşamamak amacıyla meslek mensupları ile çalışmak zorunda kalmaktadır. İşin uzmanı, 
yeterince bilgi ve donanıma sahip, ileri görüşlü meslek mensuplarının önemi burada kendisini 
göstermektedir. Geleceğin planlanması, mevcut ve olası sorunların ortadan kaldırılması ve iyi 
bir finansal yapının kurularak belirlenen hedefler ulaşılması işletme varlığının korunarak 
güçlendirilmesinde, meslek mensupları ile mükellef ilişkileri çok önemli rol oynar.  
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Muhasebe meslek mensupları, SMM. ve YMM., Yönetim Muhasebecisi, Denetçi, Mali Analiz, 
Finans Danışmanı/Planlamacı, Finansal Analist, Kredi Analisti, Vergi Danışmanı vb. olup, 
doğrudan yada dolaylı bir biçimde kamu-mükellef ilişkilerinde bir köprü görevi üstlenmiştir. 
Yani, meslek mensuplarının bir ayağı kamu diğer ayağı mükellef tarafındadır. 
Kamu hizmetlerinin en önemli finansman kaynağı ya da kamu gelirlerinin en büyük kaynağı 
vergidir ve çağımızda muhasebe bilgi sisteminin finansal bilgi üretim sürecinde ortaya çıkardığı 
matrahtan kamu otoritesince alınan paydır. İstenilen kalitede kamu hizmeti sunumu, vergilerin 
yeterliliği ve sürekliliği ile doğrudan ilişkili olup, vergilemede adalet ilkesini 
gerçekleştirilebileceği düşüncesiyle mükellefin beyanına dayanmaktadır. Mükellefçe beyan 
edilen vergi matrahının gerçekleri yansıtabilmesi ise etkin bir vergi denetimini gerekli 
kılmaktadır. Vergi denetimi, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi; vergi gelirlerinin 
artırılması, vergi adaletinin sağlanması, vergi tabanını genişleterek kayıt dışılığın önlenmesi vb. 
yararlar sağlar. Ancak bu yararların elde edilmesinde vergi idaresinin vergi denetimine ilişkin 
iradesi zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle, kayıt dışılık ile beraber vergi kayıp 
ve kaçaklarının seviyesi ve sunulan muhasebe hizmetinin kalitesi/kalitesizliğinin ilişkisine 
dikkat edilmelidir.(Abdulkerim Daştan:“Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp Ve 
Kaçaklarının Önlenmesindeki Rolü: Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Bir Araştırma” , 
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, 2011 S.182) 
Öte yandan mükellef ve kamu arasında köprü görevi üstlenen meslek mensuplarının, istenilen 
kalitede finansal bilgi üretimi, kişisel özellikleriyle birlikte eğitim ve öğretim düzeyi ile de 
ilgilidir. Bu nedenle geleceğin muhasebe meslek mensubu adaylarının mesleki bilgi ve 
becerilerinin geliştirilmesi yani, muhasebe eğitiminin kalitesinin, muhasebe meslek 
mensuplarının kalitesinin de en temel belirleyicisi olduğu asla gözden ırak tutulmamalıdır. 
Böylece, kaliteli muhasebe bilgisi ve etkin işletme kararı yanında doğru bilgiye dayalı gerçek 
ve adil vergileme ile vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi olasıdır. (Abdulkerim 
Daştan:“Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp Ve Kaçaklarının Önlenmesindeki Rolü: 
Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Bir Araştırma” , Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari 
Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, 2011 S.183) 
Vergi kayıp ve kaçağı ya da vergi zarar ve ziyaı yasalara uygun olmayan faaliyetler sonucu 
oluşmakta olup, en önemlileri; 
a) Ekonomik faaliyetler; kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, izinsiz kumar oynatma ve tefecilik, 
b) Ekonomik olmayan faaliyetler; dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık, rüşvet, kalpazanlık vb. 
c) Muhasebede yapılan hatalar ve hileler; gelirleri gizleme, giderleri şişirme, kur farkı, vade 
farkı, faiz, repo gibi olağandışı gelir kalemlerini vs. gizleme. 
d) İhracat ve İthalatta yapılan hileler; GGB, GÇB,DAB. DSB. ödeme ve teslim belgelerinde 
yapılan hileler vb.dir. Bu faaliyetler içinde kuşkusuz en önemlisi hiledir. Hile kasten bilerek ve 
isteyerek vergi zarar ve zıya-vergi, kayıp kaçağı ortaya çıkartılarak, kamu ve dolayısıyla halk 
aleyhine nedensiz ve haksız kazanç  elde edilmesi olup; ktedir. Hile, işletme içinden ve dışından 
çeşitli kişiler tarafından yapılabilir.  
a) İşletme İçinden Yapılan Hileler: Hile yapan kişinin işletmede çalışan görevli kişilerden 
olması anlamına gelir. İşletme çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken, işletmedeki 
pozisyonlarına ve yetkilerine göre şirket varlıklarına ve kayıtlarına ulaşma imkanları vardır. 
Hile yapan işletme çalışanları, bu imkanı kötüye kullanarak işletme varlıklarını kötüye 
kullanabilirler.(Canan Özge Şenlik:“Muhasebede Hile Ve Hilenin Türleri”, Http: 
//Www.Vergi.Tc/Makaledetay/SizdenGelenler/MUHASEBEDE-HILE-VE-HILENIN-
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TURLERI/132c5780-6e46-4faf-9b99-80e3917e3f75#_Ftn2,Eylül 2010,Erişim Tarihi: 29. 07. 
2019)  
aa)Çalışanlar Tarafından Yapılan Hileler: Yüksek cezaları olmasına rağmen, çalışanlar yine 
de hile yapmaya devam ederler. Hilelerin çoğu küçük çaplı başlayıp zaman içinde büyümekte 
ve işletmelerde iç kontrollerin tam yapılamaması, yönetimin gevşek davranması işletmeyi 
hileye hale getirilmektedir.(İsmail Küçük, “Finansal Raporlamada Hile-Manipülasyonlar ve 
Önlenmesi”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2008, s. 
9) 
ab) Yönetim Hileleri: İşletme yönetiminin işletmenin finansal tabloları üzerinde; işletmenin 
finansal durumunu olduğundan iyi göstermesi (makyaj-süsleme) ya da işletmenin finansal 
durumunu daha kötü göstermesi (gizleme-maskeleme) biçiminde   
• Belgede sahtecilik ya da sahte belge düzenlenmesi,  
• Henüz gerçekleşmeyen bir işlemin gelir kaydedilmesi, 
• Gerçek olmayan uydurma hesaplar ve sahte işlemlerle gelir yaratılması, 
• Zamanında önce veya sonra kayıt yapılması,(içinde bulunulan dönemin gelir ve 

giderini sonraki döneme veya sonraki döneme ait gelir ve giderlerin ilgili döneme 
aktarılması) 

• Satışlarda yolsuzluk yapılması, 
• Alışlarda yolsuzluk yapılması, 
• İşletme giderlerinin olduğundan yüksek gösterilmesi, 
• Özel giderlerin işletme gideri gösterilmesi, 
• Değerleme konusu varlık, kaynak ya da paranın olduğundan yüksek yada düşük 

gösterilmesi 
yollarıyla gerçek durumu saklaması ve çoğunlukla işletmenin karı daha az gösterilerek aslında 
daha az vergi ve kar payı ödemek amaçlanmaktadır.(Süleyman Uyar: “İşletme Yönetimi 
Tarafından Yapılabilecek Hileler ve Korunma Yöntemleri”, http://www. 
muhasebetr.com/yazarlarimiz/suleyman/009/,Eylül 2007, Erişim Tarihi:29.07.2019) 
b) İşletme Dışından Yapılan Hileler: Bunlar satıcı hileleri, müşteri hileleri ve yatırım 

hileleridir.  
ba)Yatırım Hileleri: Hilekarlar, hileli vaatlerde bulunarak veya gerçekleri çarpıtarak kişileri  
 Kişilerin yatırım mantığını anlayamaması,  
 Açgözlülük nedeniyle yüksek getiri beklentisinde olmaları,  
 Yatırımcının ilave gelir sağlama yönünde beklentileri bulunması,  
 Yapılacak yatırımlara ilişkin gerçek dışı garantiler verilmesi,  
 Riskin düşük olduğunun belirtilmesi,  
 Yatırımcının hızlı karar almasının gerekliliği,  
 Yatırımcının geleceğini güvence altına almak istemesi,  
 Yatırımın getirisinin yüksek olacağının belirtilmesi vb. 
yollardan yatırım yapmaya yönlendirirler. Yatırım hilelerinde işletmenin yanlışlıklar ve 
hatalarla dolu mali tabloları kişilere yatırım yapmaları için sunulmakta ve Pponzi hilesi, piramit 
hilesi, menkul kıymetler aracılığıyla yapılan yatırım hileleri, Nijeryalı hileleri ve kıyı ötesi 
yatırımlara ilişkin hileler kullanılmaktadır.(Banu Tarhan Mengi -Sibel Yılmaz Türkmen, 
“Yatırım Hileleri”, Öneri Dergisi, Cilt:10 Sayı:39, Ocak 2013, s. 33.)  
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bb) Satıcı Hileleri: Mal veya hizmeti satan kişilerce gerçekleştirilen hilelerdir. En sık 
yapılanları satıcının işletmeye, daha yüksek fiyatla mal satması, düşük kalitede mal satması, 
eksik ya da kusurlu ve bozuk mal teslimi ve satışı ile hiç mal teslim etmemesi ya da zamanından 
çok önce veya sonra teslim etmesidir. Satıcı hilelerinde satıcı tek başına veya işletmeden 
çalışan/çalışanlarla ile iş birliği yaparak hileyi gerçekleştirebilir.(Nejat Bozkurt, İşletmelerin 
Kara Deliği: Hile-Çalışan Hileleri”, Alfa Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 2011, s. 66) 
bc) Müşteri Hileleri: Bu tür hilelerde, satın alınan malların bedelinin ödemek istememesi veya 
bedelini ödemedikleri şeylere sahip olmak istemesinin yanı sıra, müşteriler, çift fatura 
düzenleme, düşük fiyatla mal satın alma gibi hile eylemlerine başvurabilirler. Müşteri hileleri 
de aynı satıcı hileleri gibi, tek başına ya da işletme içinden bir çalışanla iş birliği kurarak 
gerçekleştirebilir. (Nejat Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği: Hile-Çalışan Hileleri”, Alfa 
Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 2011, s. 66) 
Tüm bu durumlarda meslek mensupları meslek ahlakıyla hareket etmeli ve etik ilkelerine 
uymalıdır. Etik, son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde çok sık karşılaşılan bir olgu olarak 
ahlaki açıdan doğru ve yanlışı; iyi veya kötüyü seçmemizde belirleyicidir. Genel anlamıyla, 
yarar, iyi, kötü, doğru ve yanlış gibi kavramları inceleyen, bireysel ve grupsal davranış 
ilişkilerinde neyin iyi neyin kötü olduğunu belirleyen ahlaki ilkeler, değerler ve standartlar 
sistemi olarak tanımlanmaktadır. Her mesleğin kendine göre etik ilkeleri mevcuttur. Meslek 
etiği, belirli bir meslek mensuplarına/grubuna yönelik olarak o mesleği yerine getirenlerin 
uyguladığı veya uygulamaya zorlandığı kurallar bütünüdür. Muhasebe meslek etiği ise, 
muhasebecilerin iş dünyasındaki ilişkilerini düzenleyen ilke ve kuralların bütünüdür.(Ali Rıza 
Akbulut, “Muhasebe ve Etik” 15.04.2014 Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 
A.Ş.,www.MuhasebeTR.com, Erişim Tarihi:15.01.2020) 
Muhasebe meslek mensupları çalıştıkları sürelerde edindikleri bilgileri ve sırları hiçbir şekilde, 
adli incelemeler dışındaki durumlarda açıklayamaz ve ortaya atamazlar. Çünkü mesleki 
faaliyetleri sırasında toplum ve devlete karşı sorumluluklarıyla birlikte mükelleflerine ve 
kendilerine karşı da sorumludurlar. Özellikle işletme yönetici ve sahiplerine karşı 
sorumlulukları, onların doğru kararlar almalarında sunulacak bilgilerin doğru ve güvenilir 
olması zihinsel muhasebe açısından ayrı bir değere sahiptir. Ayrıca muhasebe meslek 
mensupları, sorumluluk bilinci içinde meslek onuruna uygun davranmalı, iyi bir yeteneğe, 
yeterli mesleki eğitim ve deneyimine sahip olmalıdır. 
Bu bağlamda meslek mensubunda bulunması gereken en önemli özellikler; dürüstlük, 
güvenilirlik, tarafsızlık, sır saklama, mesleki özen ve titizlik, sosyal sorumluluk ve 
bağımsızlıktır. (Süleyman Uyar:“Muhasebe Mesleğinde Etikle İlgili Düzenlemeler”, 
12/07/2005, Suyar@ Akdeniz.Edu.Tr,26/05/2015, ve “Meslek Mensubunda Bulunması 
Gereken Özellikler“http://www.frm tr.com/ekonomi-iktisat-isletme-istatistik/697875-serbest-
muhasebede-etik-kurallari.html26/05/2015,Erişim Tarihi: 29.07. 2019) 
Bununla birlikte, ekonomik sosyal ve kültürel yaşamda oluşan ya da yaşanan olumsuz 
gelişmeler toplumun her kesimini ve her kesimin mensup meslek mensuplarını etkilediği gibi, 
muhasebe mesleğini de etkilemekte etik ve güven konularında tartışmalara neden olmaktadır. 
Bilindiği üzere, bir mesleğin ifasında meslek mensuplarının mesleki etiğe verdikleri öneme 
paralel olarak mesleğe duyulan güven ve saygınlıkta önem kazanır. Muhasebe meslek 
mensupları da öncelikle, genel ahlak kuralları ile birlikte, muhasebe etiği ve yasalara, kendi 
mesleki yasasına, muhasebenin temel kavramlarına, muhasebe ve denetim standartlarına uygun  
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davranış ve tutumlara sahip olmalıdır. Çünkü; devletten topluma, mesleki kuruluşlardan 
müşterilere kadar çok geniş bir yelpazede muhasebe mesleğine duyulan güveni yükseltmek 
bilinç ve sorumluluk taşımaktadırlar. Bu nedenle de zihinsel muhasebesiyle davranan serbest 
meslek sahipleri (ve diğer mükellefler)vergi idaresi arasında köprü vazifesini adil bir biçimde 
mesleki etik ile genel ahlaka uygun olarak yerine getirmeli, vergi kayıp ve kaçakçılığını 
önlenmede üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmelidir. 
Ayrıca, muhasebe meslek mensupları ekonomik faaliyetlerin tüm her aşamalarında yer alarak 
özellikle devletin en önemli ve sağlıklı finansman kaynağı vergilerin elde edilmesinde ve bir 
bütün olarak vergileme sisteminde, pek çok yarar sağlamakta olup bu yararlar (katkılar) 
şunlardır: 
‐ Vergi denetim elemanlarına yardımcı olma ve onların işlerini kolaylaştırma,  
‐ Beyana dayalı sistemde beyan edilen bilgi ve belgenin doğruluğunu artırma,  
‐ Vergi idaresinin yükünü hafifletme ve denetim yetersizliğini gidermede yardımcı olma,  
‐Türk vergi sisteminde yozlaşmayı önleyerek, muhasebecilik, vergicilik ve işletmecilik 
alanlarında güven ve ahlak unsurunun geliştirilmesine katkı sağlama,  
‐Vergi kanunlarının uygulanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların asgari düzeye 
çekilmesi suretiyle, yargıya gitmeden uzlaşma yolu ile birçok sorunun çözüme 
kavuşmasını sağlama,  
‐ Vergi gelirinin artmasına katkıda bulunmadır.(Abdulkerim Daştan:“Muhasebe Meslek 
Mensuplarının Vergi Kayıp Ve Kaçaklarının Önlenmesindeki Rolü: Doğu Karadeniz Bölgesine 
Yönelik Bir Araştırma” , Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 
2, 2011 S.193) 
 
4.SONUÇ 
Sonuç olarak, günümüzdeki birey ve devlet arasındaki vergi ilişkisi klasik vergi uyumu model-
leriyle tam olarak açıklanamamaktadır. Sosyo-psikolojik yaklaşımlar vergi uyum süreçlerine 
yeni bir bakış açısı getirmekle beraber vergileme konusunda vergi yükümlüsünü özne olarak 
gören bir yaklaşımın izinden gidilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu yaklaşımların devlet 
tarafından sürdürülebilmesinin ön koşulu da vergi yükümlülerinin vergiyi ‘medeni bir toplum 
için katlanılan maliyetler’ olarak görmesi gerçeğidir. Aynı zamanda vergi uyumu 
araştırmalarında da etik, psikoloji, güven ve kültür gibi farklı disiplinler perspektifinde vergi 
uyum süreçlerinin incelenmesi yüksek bir vergi uyumunun oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu 
konuda başta iktisatçılar ve maliyeciler olmak üzere sosyal bilimcilerin interdisipliner (birlikte) 
ve multidisipliner (bir arada) çalışmalara daha çok ağırlık vermesi gerekmektedir. Özetle ünlü 
iktisatçı ve siyaset bilimci Friedrich August von Hayek’ in ‘sadece iktisat bilen bir kimse iyi 
bir iktisatçı olamaz’ sözlerini unutmamak gerekir.(İsmail Kitapçı; “Bilişsel Psikolojinin Vergi 
Uyumuna Etkisi” Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2016 Cilt: 53 Sayı: 611,S.68) 
Mükellefler açısından, vergi planlaması, vergi kaçakçılığıyla yakından ilgili olup; vergi 
planlaması, serbest meslek mükelleflerinin ticari faaliyetlerinde rekabet edebilirliği, yatırımı ve 
büyümeyi etkilemektedir. Buna bağlı olarak ta, serbest meslek mükelleflerin vergi 
ödemelerinin verimli şekilde yapılandırılması gereksiz ve fazla ödemlerden arındırılmaları 
zorunludur. Ancak bu yapılandırma, vergi mükelleflerinin vergi sistemini doğru anlamaları ve 
plan yapabilmelerine bağlı olarak zihinsel muhasebeyle de ilgili olmalıdır. Aksi durumda yani 
vergi sisteminin doğru algılanmaması, mükellefi “vergi cebimden çıkıyor”  düşüncesiyle 
vergiden kaçınmaya veya vergi kaçırmaya yönlendirme olasılığı çok yüksektir.  
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Burada ayrıca muhasebe meslek mensuplarına büyük görevler düşmektedir. Bu mükellef ve 
kamuyu (vergi idaresi) birleştiren meslek mensuplarının, gerek ürettikleri bilginin kalitesi 
gerekse kişisel beceri ve deneyimleri de ilgili olup, kaliteli muhasebe bilgisi ve etkin işletme 
kararı yanında doğru bilgiye dayalı gerçek ve adil vergileme ile vergi kayıp ve kaçaklarının 
önlenmesi olasıdır.      
Aynı zamanda muhasebe meslek mensuplarının etik ilkelerine ve genel ahlaka ilgili yasalara 
uygun tutum ve davranışları da, zihinsel muhasebesini kullanan serbest meslek sahipleri (ve 
diğer mükellefler) vergi idaresi arasında anlaşmazlıkların giderilmesi, vergi kayıp ve 
kaçakçılığının önlenmesine katkı sağlayacaktır. 
Ülkemizde de durum farklı olmamakla birlikte zihinsel muhasebe kavramı çok yeni bir 
yaklaşım olarak, henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenlerle karşılaşılan vergi kayıp 
kaçakların önlenmesinde yapılması gerekenler konusunda önceden tahmin yapmak 
olanaksızdır. Özellikle değerleme konusunda zihinsel muhasebe açısından fırsat maliyetleri ve 
batık maliyetler ile ilgili yasal bir düzenleme yoktur. Bunun nedeni yasa yapıcıların zihinsel 
muhasebeden habersiz olmaları, önemsememeleri, çok yeni oluşu ve uygulanabilirliğinin 
bilinmemesi olabilir. Oysa, GV. ve KDV. mükellefleri açısından, zihinsel muhasebenin en 
önemli konusudur ve burada mükellefin algısı yasaların önündedir. Onun açısından;  
-Vergi bir zorunluluktur ancak kamu harcamalarının finansman kaynağı mıdır?  
-Kamu cebren cebimi boşaltmaktadır? 
-Ödediğim vergi benim için nakit sermaye kaybıdır?  
vb. soruları kendince yanıtlarken vergi idaresinde bunlar söz konusu dahi edilmemektedir. Bu 
durumda ulaşılan bu bulgular ışığında yapılması gerekenler şunlardır: 
 Zihinsel Muhasebe ile ilgili olarak Yasalarımızda (ve Dünya mevzuatında) VUK., KVK., GVK, 

TTK., vb. düzenlemeler var mı? Şu anda yok ve bu bir eksikliktir. 
 Zihinsel Muhasebe de mükellefiyet söz konusu mudur? Doğrudan bir mükellefiyet yoktur, 

dolaylı olarak söz konusu olabilir. Harcamalar ve maliyetler açısından farkında olmadan  
mükellefiyet söz konusudur ve anında tahsilat yapılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, satış/alış 
fiyatının yada yapılan ödemenin içindedir. Ancak yatırıcılar açısından hisse senetlerinin 
GV. Stopajı  ve Banka ve Sigorta işlemlerinde BSMV.  vb. mükellefiyetinden söz edilebilir. 

 Alınan kararlar tümüyle sübjektif ve fiktif-sanal olması nedeniyle beyan söz konusu değildir. 
Çünkü vergiye tabi satış veya teslim, ya da vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiştir. 

 Mental muhasebe, danışmanlık ya da özel uzmanlık bilgisi (çok ekstern durumlar hariç) 
gereksinimi duyulmaması veya fikir teatisi-mukayese ender durumlarda söz konusu olup; 
SMMM. ve YMM. ilgi alanına girmez. Ancak, doğal olarak meslek mensupları kişisel 
mental muhasebelerinin karar vericisi olduğu gibi  danışmanıdırlar.   

 Mental muhasebe ticari ilişki-olay kavramına alınamamaktadır. Tartışmalı bir konu olarak; 
alınan kararlar sonrası gerçekleşen işler ticari iş olmadığı gibi  henüz tanımlanamamıştır. 

 Mental muhasebe-zihinsel muhasebe kavramının, genel kabul gören henüz ticari bir faaliyet 
yada adi faaliyet olup olmadığının açık bir tanımı yapılamamıştır. Ancak düşünce ve 
duyguların arasında yer aldığı bilinmekte ve genellikle olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 
(Zarar, yitinç, vergi kaybı yada vergi ziyaı, gereksiz harcama yada borçlanma gibi) 

 Mental muhasebe sürecinde alınan kararlar yanlı, hayali ,hatalı, yanlış, abartılı ve gereksiz 
olduğu gibi zaman zaman hile ve kasıt unsurunu da içermekte ve  denetlenmesi olanaksızdır. 
Çünkü insanların zihinlerini girilemez  ve zihinlerden geçenlerin bilinmesi olanaksızdır. 
Buna bağlı olarak ta gerçekten sonuçların hesaplanması zordur.  
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 Mental muhasebe de dönem söz konusu değildir. Çoğunlukla anlık olup; özellikle para ve 
parasal kaynakların(parasal sermayenin kullanımına yöneliktir. Ne zaman nasıl ve nerede 
kullanılacağını kimse bilememektedir. 

 Mental muhasebe sürecinde; tüm insanlar az ya da çok mutlaka meraklıdır. Yaşamak ekonomik 
bir erdem olup; insanlar aynı tutarda kazanç ve kayıplara farklı farklı manalar yüklemektedir. 
Çünkü, insani değerlerinin bedeli ölçülemez, sahip olduğu varlıkların kutsaldır servetin 
insanları bir kısmı hariç olmak üzere, mutlu edeceği öngörüsü göz ardı edilmiştir. Bunlara 
bağlı olarak ta zihinsel muhasebe sürecinde, Kamu- Mükellef-Meslek Mensubu 
arasındaki ilişkiler belirlenemediği önemi de anlaşılamamıştır.   

 Ekonomik açıdan değerlendirilememiştir. Oysa; mental muhasebe sürecinde kişiler, 
-Bir tüketici olarak, bilinçli, çevresine duyarlı, (ayık), her şeyi bilen, kesinlikle irrasyonel 
düşünce sahibi, duygusal ve her zaman kendi çıkarlarını düşünür.  
-Bir işadamı ve yatırımcı olarak, kazancını her daim en üst düzeye çıkarmaya çabalayan bir 
kişidir.  
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ABSCTRACT 
Although there are many differences between the concepts of “Accounting” and 
“Finance/Financing”, which are frequently heard in terms of economic activities and thought 
to have the same meaning, one of these differences stands out compared to the others and 
understanding this difference will help companies/businesses to grow, have the resources to 
grow and maintain their presence. While this difference is about the fact that accounting brings 
the past to today and partially moves to tomorrow, finance carries today to tomorrow. 
Because accounting is really detailed, it tracks real-time information about the past and 
classifies it in detail for the company (business personality), summarizes it, reports it, and 
analyzes it to help managers make decisions. However, even when accounting predicts events 
from time to time, their knowledge, experience and expertise depends on what the past events 
should do about past events, especially because accounting follows events after they're over, 
they are generally like poor business people, because "They are driving the car by looking at 
the rear window." 
Finance, on the other hand, is an idea-and-understanding approach to seeing the big picture and 
the future, without focusing on the moment/short time, just as it is about “Looking out the front 
window while driving the car.” Therefore finance focuses on, 
-Where and how the money (and other resources) will be procured, where it will be used, 
-Which options would be preferred to invest, dispose, borrow or lend, etc., 
-How much risk will be taken against potential returns and how financial structure/assets 
will be protected if things go wrong, 
-How tax payments can be paid as little as possible without penalty. 
On the other hand, although both concepts are related to money, finance and accounting should 
not be considered as the same thing indeed, and some issues should not be overlooked, 
especially in order to understand the difference between finance and accounting thoroughly. 
With a strategic mind, finance seems much easier than accounting, and the hypercritical people 
who see the big picture from finance will leave accounting and even struggle with each other. 
The true reality is to determine when to look through the front window and when to look through 
the rear window in order to achieve the determined goals of the car/company, and to carry out 
the driving/activities safely, without taking any risks unless necessary. In the end, it is the 
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company/business that will win or lose. Because,"Proper Accounting leads to ability to generate 
good Finance" 
Keywords: Accounting, Finance, Company, Economics/Economy 
 
ÖZET 
Ekonomik faaliyetler açısından sıkça duyulan ve aynı anlamı taşıyabileceği düşünülen 
“Muhasebe” ve “Finans/Finansman” kavramları arasında birçok fark olmasına rağmen birisi, 
diğerlerine nazaran daha öne çıkmakta ve bu farkın anlaşılması, şirketlerin/işletmelerin 
büyümesi, büyümeye gerçekleştirecek kaynaklara sahip olmasına ve varlığını korumasına 
yardımcı olacaktır. Bu fark muhasebenin geçmişi bugüne getirmesi ve kısmen yarına 
taşıması söz konusu iken, finansman bugünü yarına taşımaktadır. 
Çünkü, muhasebe gerçekten detaylıdır, geçmişe dair gerçek zamanlı bilgileri takip eder ve 
ayrıntılı bir biçimde şirket (işletme kişiliği) için sınıflandırır, özetleyerek raporlar ve analiz 
ederek yöneticilerin karar almasına yardımcı olur. Ancak muhasebe olayları zaman zaman 
önceden kestirse dahi, özellikle bittikten sonra takip etmesi nedeniyle bilgi, deneyim ve 
uzmanlıklarının geçmiş olaylar hakkında ne yapmaları gerektiğine bağlı olup, genellikle fakir 
iş adamları gibidir, zira onlar ”Arabayı arka pencereye bakarak sürüyorlar.” 
Finansman ise, an/kısa zamana odaklanmadan, büyük resmi görmeye ve geleceğe yönelik bir 
fikir ve anlayış yaklaşımı olup; “Arabayı sürürken ön pencereden dışarı bakmak” ile 
ilgilidir. Bu nedenle de finansman, 
-Para (ve diğer kaynakların) nerede ve nasıl tedarik edileceğine, nerelerde 
kullanılacağına, 
-Yatırım yapmak, elden çıkarmak, ödünç almak veya ödünç vermek vb. seçeneklerden 
hangisinin tercih edileceğine, 
-Potansiyel getirilere karşı ne kadar risk alınacağına ve işler ters giderse finansal 
yapı/varlıkların nasıl korunacağına, 
-Vergi ödemelerini ceza almaksızın mümkün olduğunca nasıl daha az ödenebileceğine 
odaklanmaktadır.( Johnston, 2017) 
Öte yandan her iki kavram para ile ilgili olsa dahi, gerçekten finans ve muhasebe aynı şey olarak 
düşünülmemeli ve finansman ve muhasebe arasındaki farkın iyice anlaşılabilmesi için bazı çok 
önemli hususlar özellikle, gözden ırak tutulmamalıdır. Stratejik bir akıl ile, finans muhasebeden 
çok daha kolay görünmekte ve detaycı insanlar finansmandan, büyük resmi görenler ise; 
muhasebeden ayrılacak hatta birbirleri ile mücadele edecektir. Asıl gerçek ise, arabanın/şirketin 
belirlenen hedeflerine ulaşmada ne zaman ön pencereden ne zaman arka pencereden 
bakılacağını iyi belirlemek, gerekmedikçe risk almaksızın, sürüşü/faaliyetleri güven içinde 
gerçekleştirmektir. Sonuçta kazanacak ya da kaybedecek olan şirket/işletmedir. Çünkü "Doğru 
Muhasebe iyi Finansman yaratılmasına yol açar" 
Anahtar Sözcükler: Muhasebe, Finansman, Şirket, İktisat/Ekonomi 
 
1. INTRODUCTION 
In these days, when information and technologies are at their peak, there are many 
companies/firms (individuals and institutions), most notably their managers, partners and 
shareholders, investors, lenders, etc. although a wide range of interest groups incorrectly believe 
that the concepts of finance and accounting can be interchanged, at the core of the issue is that 
there are differences between these two concepts separated by many fine lines.  
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Although the concepts of accounting and finance are the subject of money and money-
expressed (numerical) business and transactions, they should not be considered as the same 
thing, and it is imperative that the differences  between them be understood thoroughly. In other 
words, in achieving the business goals of past and present and tomorrow; 
 
“From yesterday             to today,”  and  “from today             to tomorrow” 
The most actual, accurate and reliable information should be used to make the transition in a 
healthy way and the following considerations should be kept in mind. 
Because both finance and accounting revolve around the management of assets and resources. 
(“Finance and Accounting”,n.d.) 

 
 "The best way to start making the distinction between accounting and finance is to 
understand the basics (definitions) of the concepts.” 
High level finance is the science of planning the distribution of a business's assets, while 
accounting is the art of recording and reporting financial transactions. People tend to group 
finance and accounting, because both functions relate to the management of the assets of the 
company/business. People who work in the Finance Department of a company are interested in 
planning the distribution of the business's assets. This includes the Coordination of capital 
investments and debt-backed investments in order to increase the value of the business.Those 
in finance also plan the exit strategy for those who invest in the business, which is the way that 
those who invest in the business receive their returns, i.e. their financial rewards. Financial 
objectives of a Business Financial Analysis, Financial Management, Budgeting, purchasing and 
accounting, etc. it is designed by the finance director of the business, supported by people who 
focus on issues. (“Finance and Accounting”,n.d.) 
In a company, the appropriate distribution of assets and resources allows all efforts (financial 
business and transactions) to have as much financial support as necessary to remain 
appropriately operational throughout the financial year. For company purposes, the process of 
drafting a financial distribution plan that is best envisioned can be effective enough to determine 
whether a business will survive-or not perish-in its early years. Here it is ensured that financial 
activities are equally important in terms of determination and informing the business concerned; 
this means where the concept of accounting has gained meaning/prominence or gained value. 
 
 "While financing deals primarily with the distribution of resources and assets, 
accounting will be more accurately referred to as the document and registration scheme, 
reporting and auditing concept.” 
Employees in the accounting department of the company, concerned to monitor and report on 
the financial operations and General Accounting,cash flow management, collections, revenue 
to recognize, to analyze the profitability, earnings report, manage debts, most importantly, 
calculate taxes, and are obliged to pay. Accountants are required by standard rules, principles, 
known as Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), and also by law (Internal 
Revenue Code 446. Department) investigates and reports the financial transactions and health 
of the business. “Finance and Accounting”,n.d.)  
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Accounting and auditing of business and transactions should be carried out in all small and 
large enterprises, as each area of distribution of assets must be displayed correctly in financial 
reports. The fact that a company can always determine its operating results and profit/loss with 
proper accounting practices shows the importance of accounting and the role it plays, but can 
also prevent the loss of all of its activities/operations. 
 
 "The concepts of accounting and finance are clear enough to be organized in 
different departments in terms of activities.” 
All investments should be coordinated at the most appropriate time and composition in order to 
ensure the best interests by determining the value of the businesses within the financial 
structure. When investors need to leave the business, the finance department has a strong role 
in developing strategies to facilitate exit, and with the efficient and productive work of the 
finance department, all of the company's financial goals can always be kept up to date and 
achieved with the right decisions. Within the Finance Department, financial management, 
purchanisng, budgeting, analysis etc. its fields have subcategories. The accounting department, 
though comparable to the finance department, is particularly concerned with cash flow, 
profitability reports, debt management, collections and payments, and taxes, etc. it is focused 
on issues.  A competent accounting information system that takes into account the basic 
accepted principles of accounting in firms and which can remain in compliance with the 
provisions of the relevant laws in accordance with accounting and reporting standards can be 
realized through the accounting department. (“Finance and Accounting”,n.d.) 
 
 "Accounting and finance are both part of the economy.” 
Economy is the science of meeting unlimited human needs from scarce sources and is 
concerned with the production, consumption and transfer of resources at macro (and micro) 
levels in order to determine and analyze how goods and services are produced and distributed. 
In other words, economy is a social science that deals with individual or collective economic 
activities, which are basically production, consumption, distribution and the transfer of wealth. 
Accounting and finance is generally concerned with business resources and assets at the micro 
level, recording, analyzing and reporting of the events taking place is the subject of accounting, 
analysis of the information in the reports and making decisions about the future are the subject 
of Finance. 
In other words, accounting, finance and economy are all related fields and often focus on the 
flow of money. Accounting mainly focuses on record keeping within a company and the 
analysis of spending and revenue records. Finance is closely associated with accounting, but 
usually focuses more on looking at an organization's future, planning investments and 
spending. Economy is different as a social science that focuses on how money and resources 
flow and are distributed within a society or in the world. Sometimes, economists may look at 
how a particular firm works, but they often aim to see a broader truth about how organizations 
work, rather than what a particular company needs to do to balance its records or allocate 
money to maximise profits. (Melendez, 2018) 
In other words, finance, investments, banking, credit, assets, liabilities, and funds of viewing 
money and monetary system that comprise everything other procurement, management and 
control studies in an accounting firm or individual of the financial records of the recording, 
presentation and interpretation process. For these reasons, these departments in companies are  
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interconnected, because just as accounting is part of Finance, Finance is also dependent on 
accounting. For example, many financial analyses are done with the help of the Financial 
Statement presented by the auditor. In other words, they are very closely linked to each other 
and have quite delicate boundaries. In short, where accounting activities end, Finance is 
where activities begin. 
"However, accounting, economy and finance differ fundamentally; while economy deals with 
theories, accounting and finance are mainly related to facts. (”Finance and Accounting", n.d.) 
Therefore, in every business area, real and legal persons are operating in companies in a way 
that they cannot live for long without accounting and financing; it is impossible to know and 
comprehend by imagining/thinking what will happen to a company in the event that both are 
not. Because, in a business where there is no accounting and finance, there will be no transaction 
records of the activities, no profit will be determined, the valuation of all assets and investments, 
and Capital Management will not be considered, and the risk factor will increase, the 
comparisons of current and receivables with other companies, Financial Planning and financial 
analysis will be performed, etc. will not be done. 
 
2. ACCOUNTING AND FINANCE CONCEPTS 
Accounting is the art of systematically keeping a record of business events and transactions to 
determine the financial position and profitability of the company at the end of the financial year; 
it is not entirely the same as financing. Technically financing is part of the economy in relation 
to resource allocation and management. In other words, at the micro level; money in a narrow 
sense, money and funds in a broad sense supply, use-management and control activities. 
Accounting aims to provide users with the company's financial information for rational 
decision-making purposes, while Finance focuses on issues related to money, investment, 
credit, banking and markets. Many people think that accounting and finance are one and the 
same thing, but these are two different disciplines, and it is common to distort the meaning of 
these concepts and use them interchangeably (juggling). However, if you start your first 
business, for example, if you start a business, it becomes easier to distinguish between the two 
concepts and, accordingly, it is possible to create more assets if you determine your way to a 
better job and manage your business. In other words, at the beginning point of the world of 
Finance and Accounting, the meaning of these two terms can be learned quickly. (“Finance 
and) 
For these reasons, the purpose of this study is to explain the differences between accounting 
and finance concepts; these concepts are similar, common and different sides will be examined 
and differences will be determined. 
 
2.1.DEFINITIONS 
The accounting and finance organization, documents that belong to the classification of the 
activities of registration, filing and archiving, reporting, analyzing foreign trade regulations, 
customs procedures, accounting records, financial and stock market services in order to gain 
the qualification that is given to education and training in the area. However, they are different 
when the very precise lines that limit them are understood (“Finance and Accounting”, n.d.) 
In another expression, it will be seen from the definitions where there are differences between 
them in different angles.  
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a)Definition of accounting; According to “American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA)”; “at least in terms of money transactions and events of a financial nature that are 
significantly and recording, classifying and summarizing, and interpreting the results of the” 
art and daily cash flow within a company or institution, focusing on accounting ,(“Finance and 
Accounting”,n.d.) it is a complete process of defining, recording, classifying, summarizing, 
reporting, interpreting and analyzing financial information related to activities. It is the art of 
systematically recording transactions in order to accurately monitor financial statements on the 
basis of Accounting Standards. Internal audit and tax audit are conducted at the end of the 
financial year with the help of the financial statements of an entity. These financial statements 
can be read after the audit by users who can see the performance and position of the entity for 
a specified period of time. Financial statement users, creditors, debtors, lenders, suppliers, 
investors, shareholders, employees, etc. such includes all stakeholders. 
Accounting is an information system that uses data and information related to financial 
transactions that create changes on the assets and resources of the business; it is a branch of 
science that aims to produce financial information to the information users. In a different 
expression; which can be summarised as accounting recording, classifying, summarizing 
(reporting), analysis, and interpretation are unique and including secondary functions ; these 
illustrate the functions of accounting in general. 
“Currency exchange transactions of a financial nature with partly similar economic 
events systematically diagnostic/grip, collecting, recording, classifying, and summarizing 
in a meaningful way by interpreting the results of commercial transactions and has a 
personality that is accessed by partners, managers, and other people (interest 
groups/information users) who are interested in the personality, which provides useful 
information by the purpose of the art, science and applications” is called accounting. 
Describing accounting in this way in our ideas and thinking will certainly better express its 
correct understanding and how important it is. On the other hand, in a real or legal person’s 
business “Accounting is the nervous system of the business."(H. Fayol) It is also recognized 
as like that. It should never be forgotten that a business whose nervous system is corrupted can 
be in any kind of error, mistake and deceit wouldl harm the rights and benefits of the interest 
groups. 
 
The tasks of accounting: 

 Diagnosis - Collection 
 Registration  
 Classification 
 Summarizing-Reporting 
 Analysis and interpretation 
 Giving Information  
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The purpose of accounting, which is the art of systematically keeping a record of business 
events and transactions in determining the company's financial status and profitability at the 
end of the financial year, and providing the company's financial information to users for rational 
decision-making purposes, (Surbhi, 2018)  is generally divided into two groups. 
 
aa) In terms of commercial activities; 

 In a business belonging to real and legal persons merchants, it is possible to 
determine, protect and develop business assets; to determine, control, eliminate 
possible deficiencies and to take corrective measures with accounting. In addition, 
accounting for the misconduct and corruption of staff and officers working in the 
business protects the business presence. 

 The results of the business, transactions and activities of real and legal persons 
merchants can be reached more accurately and more quickly in shorter periods of 
time with accounting, and it is easier to understand the results achieved by 
evaluating them realistically. 

 Real and legal person merchants can reach better quality and sufficient 
information (true, right, reliable and comparable) with accounting records about 
the economic and social status of other real and legal person merhants in business 
relations with them.  

 Accounting documents and commercial book records are used as evidence in the 
disputes between real and legal persons merchants arising and may arise. And it 
allows the conclusion of the dispute to be reached by submission in the relevant 
courts. 

bb) In terms of tax activities; 
 Determines the tax-related wealth, fund and account status of the real and legal 

person merchant (taxpayers) and provides reporting.  
 Determines the results of activities and accounts related to the tax of real and legal 

persons merchant (taxpayers) to the state, and specifies the tax related 
transactions. 

 Helps to control the tax status of third parties (through counter-examination) with 
the help of the account records (including escrow values) of the real and legal 
person merchant (taxpayers). 

 
b) Definition of financing: Finance/financing as a science of acquiring, distributing, and 
controlling funds effectively, it is an extensive concept related to money and capital market 
studies as well as the organization and management of funds according to the business. The 
main aspect of financing is the time value of money. Because the value of money changes over 
time. It helps analyze any budget to select an optimal investment plan that reduces a firm's risk 
factor. In this study, although it is intended to be used in the same sense of Finance and 
financing, from the application perspective, usually finance, financing and financial 
management concepts, the individual or business, regardless of the principles and approaches 
of financial management it has been suggested that has similar characteristics. As follows; 
“Finance; It is related to the provision and effective use of the funds needed under appropriate 
conditions for personal or business expenses. In other words, finance, institutions or 
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individuals make investments as a result of making financial gains and evaluate these 
investments over time. For any expenditure, it means money, resources, capital or funds that 
can benefit. The scope of finance includes not only the funding of an expenditure, but also the 
effective use of the funding provided. 
Financing is the activity of providing the necessary resources for all assets and other 
expenditures of a business, or providing the funds needed to cover the expenses of the 
individuals or, in short providing the funds that are needed. Or for the expenditure; It may also 
use the term financing rather than the concept of “providing the money (fund) needed.” There 
is no difference in theory between both concepts. Financing is the only aspect of financial 
management for a business or corporation that is about finding money. Public institutions and 
organizations need financing to carry out activities such as production, investment, sales and 
stocking in various activities and businesses. The financing needs of the public are provided 
from sources such as emissions, foreign borrowing and issuance of securities, while the 
financing needs of the businesses can be provided mainly by bank loans. (“Finansman”n.d.)  
The primary task of financing is to maximize the well-being of its shareholders, i.e. to maximise 
the market value of the company's shares, (Hokka, 2009, p. 5) while its other secondary tasks 
are: G. Cenk Akkaya:” İşletme Finansı, p.9,(Powerpoint), 
 

 To participate in the long-term planning of the business, 
 To ensure that accounting activities are carried out regularly, 
 To establish relationships with banks for short-term funding requirements and 

conduct them wisely, 
 To prepare long-term financial budgets, 
 To make suggestions about investments to be made, 
 To prepare the cash budget, 
 To plan the issuance of stocks and bonds, 
 To make suggestions on dividend distribution policy. 

 
2.2. MEANING AND SIGNIFICANCE 
Finance and accounting as two parts of a whole, accounting focuses on the daily flow of 
money(in and out) within a company or corporation, while financing focuses more extensively 
on the management of assets and liabilities and the planning of future growth. When it is desired 
to exercise high-level control over a company's strategy, financing; when a detailed 
examination of a company's records (registration and document layout) is required, it is more 
concerned with accounting; while accounting is observed to go back to a company's past 
financial transactions, finance looks forward to planning to acquire future assets.(“Accounting 
and Finance”,n.d.) 
In this aspect, it is essential for companies to have a strong financial structure and especially 
financial management in order to remain standing, compete and protect against risks. The way 
to reach a strong financial structure; changes in consumer trends and behaviors, economic and 
financial crises, increasing and aggravating competitive conditions, scientific and technological 
developments (especially communication and computing) etc. It is mandatory to determine the 
factors and take necessary measures. This includes financial management; It should be very 
attentive in its financial decisions, investment and profit distribution decisions. Because wrong,  
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timeless and unnecessary decisions to be taken can cause loss of the company's existence. 
Therefore, both financing and accounting actions focus on the financial statements of a 
company and everything that contributes to them. In general, accounting is responsible for 
making sure that all financial transactions are properly entered into the financial system. By 
trying to understand financial data through growth and strategy glasses, finance will lead the 
annual budgeting process and help senior managers make accurate and timely decisions on 
strategic initiatives, capital investments and financing. The difference in this case is that while 
accounting focuses on the past, financing focuses on the future. (JeffWraley, 2017) 
 
2.2.1. Macro Level 
The distinction between accounting and finance at macro level or in terms of national economy 
is made in the form of government/public accounting and government/public finance. In 
Turkey, the General Directorate of Government Accounting (GDGA) issued in accordance with 
the Decision of the Council of Ministers published in the Official Gazette No. 25294 dated 
19/11/2003, dated 16/10/2003 and dated 2003/6334. It is regulated with, accordingly; “The 
aim of Government / Public Accounting is to ensure transparency and uniformity in the 
accounting and registration order in public administrations, to prevent transactions from 
being excluded, to ensure a healthy and reliable accounting in accordance with the true 
nature of the activities, to determine the principles, procedures and principles for 
preparing, reporting and publishing financial statements in a timely manner, in 
accordance with international standards."(GDGA” Art.1) (Devlet Muhasebesi Genel 
Yönetmeliği /DMGY : General Directorate of Government Accounting/GDGA) 
“The subject of state / public accounting is the state agency included in the scope of the 
general government, included in the general budget, and/or administrations with added 
budgets, donations and special revenues from the budget transfer mechanism, float and 
funds, social security institutions and local governments.  
The final accounts of the public administrations included in the scope, showing the results 
of the implementation of a budget and accounting period are excluded from the records 
in the accounting system in accordance with the classification in their budgets. The final 
accounts of the Public Administrations shall be presented to the audit and knowledge of 
the authorized bodies in accordance with the procedures and principles set out in the 
relevant legislation.” (GDGA.Art.3) 
State / Public Finance is the primary duty of the Ministry of Treasury and Finance of the 
Republic of Turkey. Public finance is to make budget payments based on budget revenues, i.e. 
to carry out the cash flow of the public sector and to make the necessary internal and external 
borrowing for closing budget deficits. However, the Ministry of Treasury and Finance of the 
Republic of Turkey transferred this duty to the General Directorate of Public Finance and the 
duties determined by law No. 4059 are as follows: (“Kamu Finansmanı”n.d.) 

 To carry out treasury transactions, 
 To provide the cash required by government expenses, 
 To make foreign payments related to the general budget of the state, to establish 

domestic payments and foreign payments treasurers, and to manage, 
 To maintain, manage and exploit state-owned money, precious metals and values, 
 To  carry out the domestic borrowing of the state,  
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 Issuing government bonds, treasury bills and other domestic debt securities, 
making and having them sold through the tender method, continuous selling 
method and other methods, determining their sales amounts, values and interest 
rates, 

 To keep account of debt management, 
 To create the foreign debt database of Turkey, to keep the foreign debt register for 

this purpose, 
 To identify borrowing policies, principles and strategies in cooperation with other 

relevant ministerial units. Prepare long-term and annual borrowing programs. To 
identify, evaluate and report the measures to be taken within the scope of Risk 
management, 

 To conduct all kinds of analysis and risk assessment related to public debt 
portfolio, Treasury guarantees and Treasury receivables. 

 To carry out payment, early payment, registration, including preparation, 
contracting, issuance and foreign borrowing of all kinds of domestic borrowing in 
relation to the management of government debt, and to carry out transactions 
related to interest and Exchange granted by the state, 

 To make payments for the fulfillment of the guarantee under the administration 
of the debt and to establish and manage the state debt treasurer for this purpose 
in relation to the issues which the Treasury guarantees for internal and external 
debt, 

 To carry out transactions related to the issuance of treasury guarantee within the 
framework of various laws and other legislation, to keep the necessary records, to 
determine the terms of guarantee and transfer, 

 To establish and implement policies aimed at ensuring the circulation and stability 
of Turkish money together with the Central Bank of the Republic of Turkey. 
Establishing the relationship between the Treasury and the Central Bank of the 
Republic of Turkey on issues related to monetary policy, 

 To carry out cash management in line with the needs of general and additional 
budget administrations and special budget organizations, float organizations, and 
funds and the general objectives of monetary policy, 

 To plan the printing of coins and commemorative coins and to carry out the 
relations with the General Directorate of Mint and Stamp Printing for this 
purpose, 

 To do similar tasks to be given by the ministry. 
 

2.2.2. Micro Level 
At the micro level, the distinction between Accounting and Finance has the meaning of 
similarity, sameness and change in terms of the basic tasks of these two branches of science; 
first the basic tasks of accounting and then finance are examined and the situation is as follows: 
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a) The four most important tasks/functions that make accounting different from other 
fields are as follows; 

 The basic idea in finance is the creation of assets (with current and fixed values ) at the 
most appropriate time and composition. Accounting comes to the fore from now on, 
helping to measure the contribution of company resources in different areas of activity. 
Thus, it becomes clear whether the distribution of resources for the business is 
appropriate, whether it should be changed or whether it should continue with the same 
arrangements. In other words, the asset structure and distribution of the company and 
the economic structure/economic strength of that company are understood. 

 Companies are also required to make payments to all their creditors without promissory 
notes, which are the most important obligations of the companies. Accounting 
determines whether all obligations pre-made/paid or to be paid are real, accurate, 
reliable and timely measured. In other words, by balancing the company's collections 
and payments, expenses/outgoings and revenues, payment and collection planning is 
done, cash flows are controlled and the company's cash strength and structure is 
maintained. 

 As a result of various transactions in companies, there are many contracts that must be 
fulfilled for debts and receivables, and accounting determines whether rights and 
receivables are protected by the performance of the obligations contained in these 
contracts. 

 In order to maintain the transparency of companies/businesses and to provide an 
accurate picture of the financial situation of the organization, information about 
activities and results is disclosed to interest groups seeking information, particularly the 
state, through the financial statements issued. 
 

b) Depending on the wide range of financing, although there are general tasks of financing 
(depending on the field of activity, various operations may need to be performed outside 
these tasks/functions.) the most important are as follows; 
 One of the most important functions of Finance is to provide resources. With the 

realization of the day-to-day activities of a company, also in the production of products and 
services, from raw material procurement to completion of the production of the product and 
after-sales activities with R & D, human resources, etc. it is imperative that companies find 
ways to obtain funds from a variety of sources to invest large amounts for their activities and 
to realize these investments. This responsibility is to finance; this responsibility must be 
fulfilled at the most appropriate time and cost in the most appropriate composition. For this, 
financial institutions may ask for debt, make an IPO, raise capital, etc. feasible. 

 The distribution/use of money and funds is as important as the supply of money and 
funds. To achieve maximum return on investment within a few years; 

 
Where?  How much?  When should money/funds be deposited? 
These questions need to be answered most accurately. The basic principle/motto of finance 
(experts) is continuity of company activities and ownership of the company's core competence. 
Once basic competence, financial strength is established, it will be much easier to deal with the 
rest of the problems that arise or may arise.  
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 The third most important function is the control of money and funds. For example, 

supposing that the company is making a big investment to build its new product line. This 
investment achieved the expected targets, successfully attracted many new customers and 
generated a huge profit. This result is a positive development that strengthens the financial 
structure as well as a success for the company. But the real questions are, 
- What will the company do with the resulting profit and how will it evaluate that 
profit? 
- Should the company reinvest in the business to improve its processes? or should profit 
be shared between partners/shareholders? 
etc. it belongs to very sensitive and priority decisions and must be taken by the financing 
department/experts of the company. 

 The last of the finance functions, but less so than the others, is the transmission of 
decisions made by the finance department (finance experts/managers) to senior 
management or professional managers to make their own decisions. The fact is that 
financial professionals need to create multiple reports and make investment, reinvestment, 
profit-sharing, capital budgeting and many important decisions to senior management, so 
they need to use one language orally and in writing, and speak realistically and fairly. 

It seems that financial planning is the basis of business planning and corporate planning, and  
When, how much money is needed and what can it be used for?   
it demonstrates to managers that achieving this is likely to generate cash flow and cash assets 
with an overview, and financial planning helps to provide the solvency, investment and capital 
needed. (“Finanzplanung”n.d.) 
Because; money for companies is the air to breathe, they cannot live/work without it. If 
they have not very much money, they should borrow some and then make the/high-yield 
investments that will receive as much fruit as possible Financial planning shows when money 
is needed and when investments are possible. The aim is to use money as economically and 
profitably as the primary source of corporate activity. ("Finanzplanung" n.d.) 
Finally, financial planning; Although it is the creation of a detailed plan where all the important 
financial activities of a company are recorded and analyzed, it should be noted that a financial 
plan can be prepared not only by a private household but also by governments. Whoever makes 
a financial plan puts this plan on a solid foundation and makes it easier to make the right 
decisions in economic terms. ("Finanzplanung" n.d.) 
It is possible that accounting and finance are divided into types in many ways within 
themselves, and the study of them in short will facilitate the understanding of the subject. 
 
2.3.1. Types of Accounting 
In terms of business management, operational accounting, operational events planning, 
directing and controlling of the business for the purpose of all measurable relations, systematic 
recording and evaluation procedures and processes it has, and is as follows; 
 
a) In the Business / Institution; 

 Registration / calculation and control (quantity and value recording and monitoring 
of operational processes. Example, calculation of unit costs of inventory movements 
and period-end inventories, etc.)  
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 Planning and control (profitability and profitability calculations based on data from 

Business Accounting serve as the planning basis for management.) 
 
b) Out of the Business / Institution; 
 Accountability (due to legal regulations (eg. Section 238 ff. HGB.) companies are obliged 

to take into account operational processes. This requirement can only be met by a working 
accounting system.) 

 Information (Department of accounting, shareholders, creditors, employees, financial 
authorities, and the public shareholders, creditors, employees, financial authorities, and the 
public, partly according to the principles of the voluntary description (eg. Section 325 ff. 
HGB.) provides information. 

by providing, it contains several recommendations for the structure of accounting. (”Definition 
" n.d.) 
 
aa) Traditional construction; bookkeeping and balance sheet, cost and performance 
accounting, operational statistics, and comparative calculation, planning calculation. 
 
bb) Classification criteria is the arrangement as a general-looking table, to avoid being 
confused under it(e.g., as a planning calculation, a balance sheet can be created). 
 
Corporate accounting system structure, duties and fields can be divided into business 
accounting categories (income/ expense, assets / capital, costs/ services, payments/ deposits), 
accounting content (profit-loss account, balance sheet etc.) and their statistical and business 
comparison evaluation according to the documents used, and (“Definition”n.d.)  can be used in 
tabular representation. 
While the basic concepts and principles of accounting are the same, the variety of 
company/business activities has caused the types of business to change and, accordingly, the 
different operations and the purpose of achieving different objectives due to the change of types 
have led to the accounting departments. Many different segmentation of accounting can be 
done. For example, the chart is given in the following sections.("Accounting Corner" n.d.) 
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Figure 1: Types Of Accounting 

 
 
In this study, the following partitioning was preferred. 
a-General Accounting-Financial Accounting-Commercial accounting 
b-Cost Accounting and Management Accounting 
c-Accounting Audit 
d-Other types of accounting-departments 
da-Tax Accounting, 
db-Fund Accounting, 
dc-Forensic Accounting, 
dd-Specialized accounting 
* Foreign Trade Accounting, 
* Bank Accounting, 
* Insurance Accounting, 
* Futures Accounting. (Derivative Products) 
 
In addition, Accounting Information System and accounting organization can also be 
considered as a department. However, the most important issue here is: "The task of 
Accounting is to record, monitor, summarize and evaluate all the data that is generated 
in the business during the formation of the business.” For this purpose, it is the responsibility 
of cost accounting to assess the valuation of assets and revenues, to calculate the resulting costs 
according to their type in cost locations, and to add them into the finished product costs. 
(Helmut ve Hans, 2013, p. 499) 
As an element of Business Management, Accounting is tasked with acquiring, storing and 
producing materials, selling manufactured goods and services, recording, monitoring and 
evaluating all financial transactions numerically. The recording of all cash and goods flows in 
a company is used to certify external report recipients. It is used to inform external report 

Types of Accounting 

There are several types of accounting. These types are determined by the nature of the 
information analyzed, summarized, reported and the functions performed. 

Financial Accounting 

Managerial Accounting 

Accounting system design 

Non-Profit Accounting Budget accounting 

Cost Accounting 

Controlling 

Tax Accounting 

Types of Accounting 
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recipients, such as the tax office, suppliers, banks or private insurance companies. Due to legal 
regulations, each company records all business transactions, then archives all associated 
documents, in addition to its obligation to hold accounts and prepare annual accounts along 
with other business and transactions, as well as preparing evidence against creditors and debtors 
as needed; it should also provide the company with information on how to control and manage 
profitability and how to ensure solvency. (Reimus & Rechenberg & Wildt, 2019) 
 
2.3.2. Types Of Financing 
It uses resources to finance investments of businesses, supply and capital of funds needed; the 
sources of financing required for Finance Management are generally as follows; 

 Own resources (which are resources provided by the company's partners and 
owners, give ownership of the right to participate in the management and to receive 
a share of the profits.) 

 Foreign resources (for which the company is owed a certain amount of interest 
from the institution or persons who do not have the right to participate in the 
management) 

Thus, it is divided into two. While financing sources are grouped as short, medium and long 
term sources in terms of maturities, their meaning has changed depending on the changing 
conditions of today. Previously on borrowings;  
0-1 or 0-2 years short term, 
1-5 or 2-5 years medium term and 
While 2-5 years and more are considered long-term, 
The type of borrowing and the maturity varies according to the transactions performed. For 
example, the maximum 90-day period in banks is considered short term and the medium term 
is not used. In terms of financing / financial management; the most used types of financing and 
their relationships are shown below: 
 
Figure 2: Types Of Financing 

TYPES OF FINANCING 

Internal Financing                                  External Financing         
                          Participation financing                               Equity financing                                 
                         Internal Financing-Profit                             Auto Financing 
                  Provision And Reserve Financing                       Lending-Borrowing 
                         Accumulated Amortization                          Bond Borrowing 
                         Release Of Capital Obligations                   Debts to Partners 
                         Asset Shift-Adding to Capital                      Capital Increase 
(Finanzierungsarten”n.d.) 
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Figure 3: Relations Between Financing Types 

(Source:https://www.modu-learn.de/wordpress/wp-
complete/uploads/2019/02/finanzierungs formen -02.png /> Access Date: 26.08.2019) 
 
In the table given above, the concept of Provisions= Rückstellungen1 is translated as the 
equivalent; in Germany it is related to; the German Commercial Code (HGB/249) and the 
Income Tax Code (EstG./ 5) according to the provisions; 
 
(1) Certain provisions shall apply for undetermined liabilities, and for potential losses 
arising from accrued transactions. Also, 
1. Care expenses neglected in the fiscal year to be recovered within three months or 
revised in the next fiscal year, 
2. Guarantees given without legal obligation. 
 
(2) Provisions may not be created for purposes other than those specified in the 1st 
 paragraph. The provisions can only be reversed when the reason for this is dropped. 
Here is a legislator in the balance sheet under the title of Rückstellungen; the German 
commercial code, HGB Article/266 (3) under the allowance of B, (Rückstellungen für 
pensione  = allowances for pensions and similar obligations, Steuer Rückstellungen = tax 
allowance, Sonstige Rückstellungen = other allowance, as the accounts collected in three) 
“Allowance”; includes all other allowances of the title specified in allowances for possible 
losses, fair value allowances, the care allowances or operation allowances, maintenance etc. 
Examples of allowance includes; 
1. It is likely, but not certain that there will be a conviction in exchange for a company 
being sued by the customer for damages. 
2. The manufacturer of a mass-produced product knows from experience that some of its 
items will break during the warranty period, causing cost. (“Lexikon”,n.d.) 
  

                                                           
1 [“Provisions are the indefinite obligations of a company. That is, all liabilities that are uncertain in terms of their 
amounts, timing or availability are defined as reserves and are often confused with equity, except for financial 
liabilities (is not capital debt) as reserve liabilities.”] 

 
External Financing Internal Financing 

Equity Financing 
• Level of Subsidiaries 
• New Subsidiaries 

• Profits 
• Exchange of Assets 
• Accumulated Depreciations 

Foreign Resource Financing 
• Loans/Borrowings 
• Assignment of proceeds 
• Lease 

• Provisions 
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In reality, allowances are losses or expenses that are indeterminate in terms of origin or amount. 
The creation of allowance is to separate the expenses to be paid later in the period in which they 
arise. According to the static equilibrium theory, the expense account to be met must be created 
from allowance based solely on the demands of third parties. (Debt Allowance) On the other 
hand, for accounting purposes it is necessary to first compare the results of the period and, 
accordingly, the expenses should be separated as the expenses of the periods created 
economically. Allowances can also be on expenditures that are not based on any liability to 
third parties. (Expenses Allowance) (“Definition”,n.d.) 
What is most remarkable here is that the provisions have a negative impact on the existence of 
the company/entity, depending on a loss, expense or debt.  
Another form of segmentation; 
- Personal finance; (refers to how an individual or family manages wealth. That could mean 
identifying short-and long-term needs, assessing taxes and pursuing financial goals such as 
saving for retirement.) 
- Corporate finance; (relates to the financial transactions of companies, including how they 
start, grow, and sustain over time. This is done with investors and other ways.) 
-Public finance-revenue; (related to government policies affecting tax, expenditure, budgeting 
and debt issuance. Its aim is to see and manage how governments pay for public services.) . 
(“Accounting and Finance”n.d.) 
However, the relationship between the means of payment (collections, revenues, payments and 
expenditures), no matter how the financing is classified, differentiates the financing plan in the 
business economy.(Helmut and Hans, 2013, p. 460) 
Also, planning is the mental expectation of future events and desired situations; these are 
usually recorded in a special document/plan. Financial Planning provides a solid and clear 
picture of how business success will improve and how the company will stand “financially” in 
the next 12 months and then over two, three, four and five years. In other words, financial 
planning as a numerical reflection of future measures, events and outcomes in the field of 
investment and financing as well as the operational area of a company; as well as being based 
on researched and questioned assumptions about sales volumes, prices, costs and many other 
parameters, it also includes experiences from past planning and actual results. (Andreas, 2018) 
 
3. COMPARISON OF ACCOUNTING AND FINANCE 
That act is together, hand in hand financial expertise and profitability; vcfo so many companies 
with CFO and business owner, CEO, board and senior management experts, working closely 
with VCFO, strategic expertise, it aims to provide financial leadership and flawless application.  
Achieving the determined business / activity goals requires more than achieving the sales goals, 
and accordingly, it is imperative to first know the potential of the business and anticipate its 
development. This is the task of the CFO and VCFO services team. 2 
However, financial leadership, optimal capital structure, strong competitiveness, strategic 
decisions such as the needs of the many essential factors of Information, good and a regular 
employee of the company and Accounting Information System produced by this system provide  
                                                           
2[(VCFO= Part Time Chief Finance Officer, CFO =Chief Finance Officer, CEO=Chief Executive Officer, CIO: 
Chief Information Officer, CTO:Chief Technology Officer, CISO : Chief Info Security Officer, CFO : Chief 
Financial Officer, CLO : Chief Legal Officer, CGO : Chief Growth Officer, COO : Chief Operations Officer, 
CMO: Chief Marketing Officer, CAO : Chief Advertisement Officer] 
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true, accurate, reliable, timely and comparable information to users depends on the availability 
of the presentation. And it is imperative that accounting and finance department managers act 
together in achieving company objectives. 
 
3.1. REASONS FOR COMPARING ACCOUNTING AND FINANCE 
As stated earlier in today's business theory and practice, these two concepts are not fully 
understood and what they are is always confused. Often the error is the way of thinking about 
finance where there is accounting, or what is required of accounting where there is finance. In 
large and institutionalized companies, both disciplines have found their meaning, but in small 
and medium-sized companies, these two concepts have become intertwined. In fact, accounting 
and finance are integrated together, although they are connected to each other, they represent 
two different structures within a whole. In other words, a high level of financing tends to plan 
the distribution of a business's assets and group accounting, as both functions deal with the 
management of a business's assets. (“Finance and Accounting”,n.d.) 
Accounting is the basis of business activities, especially those of financial nature; without 
accounting, it is impossible for all other business and transactions to exist. Accounting because 
of the company that does that has a monetary value of all monetary and specific logic operations 
to record, classify, summarize and interpret financial statement and tax report/affidavit) reports 
in the form of interest groups (while accounting information generated by the system) by 
entering the data that is entered through commissioning this infrastructure finance analyzes. 
First of all, the source and asset structure of the company, income and expense status, funds 
and cash flows, financing plans and budgets, changes in equity, are examined and analyzed by 
the financing. 
In fact, according to the provisions of the Commercial Code and tax laws and procedural laws, 
the financial statements of the company containing the conditions stated above are already 
prepared by the accounting. However, in making the most correct decisions as a result of the 
analyses made here, finance analyses the economic and financial structure of the company first 
in the financial statements prepared, like a specialist doctor, and makes the profitability analysis 
by taking the decisions related to the protection of its existence. 
In profitability analysis, pre-tax profit and after-tax profit are examined in detail starting from 
sales until the profit for the period is reached.; 
- Any profit? What are the profitability ratios? What should be done to protect and 
increase this profit? Should profit distribution be made to the partners? 
- What are the company's cash flows? Is there a regular cash flow? Can the state of cash 
inflows and outflows protect the company's solvency and asset? What is the solvency of 
the company? 
- Is the company's capital structure the most appropriate composition? 
- The company's resources are supplied from where and under what conditions. Is the 
debt structure in particular dangerous for the future of the company? Does it allow new 
investments to be made or existing investments to be finished on time? 
Answers to these questions are seeking; 
In this case, planning the distribution of company assets, including the Coordination of capital 
investments and debt-backed investments in order to increase company value, and planning exit 
strategies for business investors are the task of financing. It is the duty of accounting in the light  
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of Generally Accepted Accounting Principles and laws relating to IAS, IFRS, to monitor and 
report the company's financial transactions. (“Finance and Accounting”,n.d.) 
All of this, and similar questions in the analysis of correct responses in order to make mandatory 
reporting that is in accordance with the format of the accounting records, true, correct, reliable 
and comparable information and data, it is important to contain the previous period/year must 
be held with the budget and or other companies for the same period. So, 
- Determining the company's short/medium/long term cash flows, capital and asset structure 
strategy, 
- What should be the asset and resource structure of the company? What are the necessary 
decisions in this regard? answers to the questions will be found. (“Finans ve Muhasebe”n.d.) 
The above description in terms of business, based on the comparison of accounting and finance 
and also Business Administration (specialization and division of Labor), digitization, 
competition, the evaluation of the most important educational aspects of the professional career 
and income of the company, with units in accounting and finance are separated from each other, 
although each other are the most important indicators of whether they are completed and 
requirements to each other. 
 
3.2. COMPARISON FORMS OF ACCOUNTING AND FINANCE 
Accounting definition: Businesses in the provision of information by specifying the numeric 
value of monetary aggregates based on the size of the actual values has to be achieved that will 
create accounting, the preparation of the financial statements the daily operations of a business 
that ultimately allows for the creation, management, collection and transmission included. On 
the other hand, Finance has a wider scope and it is responsible for providing support in decision 
making investment, disposals, cash management, working capital management, etc.  (“Finance 
and accounting”,t.y.) 
The situation below is schematically simply illustrated.(“Finance and accounting”n.d.) 
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Figure 4: Differences Between Finance And Accounting 

                          Finance                              Accounting 

1.Finance is a branch of economy that deals 
with the efficient management of assets and 
liabilities and funds. 

1. Accounting is the profession of classifying and 
summarizing (reporting) financial transactions 
in commercial registers. 

2. It conducts preliminary investigations 
into the organization's funding and asset 
requirements. 

2. Its mission is to record financial business and 
transactions post-realization (partly in 
advance). 

3. The purpose of financing includes 
decision-making, strategy, management 
and control. 

3. The purpose of accounting is to collect and 
present financial information for internal and 
external users. 

4.The basis for determining funds is cash 
flow system; realized payments, collections 
income and expenses are recorded. 

4.Fund determination is based on the accrual 
system, revenues are accounted for at the point 
of sale, not when they are collected, and 
expenses are accounted for when they occur. 

5. Some of the financing tools are Rate 
Analysis, Risk Management, Return on 
Investment, etc. 

5. Some of the accounting tools are commercial 
account, profit/loss account, balance sheet, cash 
flow statement etc. 

 
Finance and accounting are both different and complementary. In this study, the general 
comparison of accounting and finance will be given in schemas; 

  Business Management, 
  Digitisation, 
 Users of Financial Information,   
 Education and Work Life,    
 Taxation and public  

It will be compared because it has a distinct importance in its aspects. 
 
3.2.1. In Terms of Business Management 
“It is the work that provides information for the company owner and the benefit of the company 
to record the information about the financial movements within the period in the business in the 
commercial books and to check whether the business has made a profit at the end of the year.” 
"Accounting is the essential thing for businesses!" It is the most important unit of the 
company known as.  Accounting will be able to generate reports that can assist that business as 
a result of documents showing it timely and actual transactions. The reports produced by the 
accounting of a company that is operated as the boss's pocket do not show the actual status 
of the company; the reports from accounting must be reflected in the documents given to the 
accounting, as well as the documents given to the accounting, in order to show the tables are 
healthy and the actual status of the company.  
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It is a fact that as long as trade exists in the world, accounting will never lose its importance. 
Because accounting provides all the information about the company to its owners/partners and 
managers at the decision-making stage, it helps the companies to see ahead and has great 
importance because the reports/financial statements it has prepared show the actual status of 
the company at that time. (Kumkale, 2014) 
In addition, accounting is vital thing of Management in businesses; each company's financial 
structure and solvency to know, protect and strengthen, as a result of the activities of its own 
business and transactions are required to audit and regulate, and required information, 
documents and reports are produced by accounting. The outputs of the Accounting Information 
System in companies give the manager all the information indicating that things are going well 
or badly, so the management makes a situation assessment. Although other departments of the 
company are also important, the information network that all departments combine runs through 
the accounting department. Since most managers or operators care very much about finance, 
accounting means financing for them. They think that if they know how to account for the 
money, everything can be worked out or all the problems will be solved. However, for a 
manager, receivables, debts, assets, loans, investments, bank movements, cost accounts and 
others are also very important. In this aspect, accounting provides the greatest contribution to 
all institutions and organizations, both inside and outside of the company, from customers to 
investors, with healthy and reliable reports in order to promote and explain the company better 
and accurately. (Güler, 2012) 
The importance of funding, however, is undeniable. In Finance, Corporate Finance, Project 
Finance, Investment Analysis, Stock and bond valuation, financial analysis, asset valuation, 
risk management, etc. it is a complex field with many subfields. In terms of traditional finance, 
as well as knowledge of both finance and economy, it is necessary to recognize global markets 
and deeply understand investment decisions. The business in the field of finance requires expert 
financial managers who are ready and willing to make very difficult decisions and it is 
imperative for the financial security and health of the company both today and in the future. 
Because all interest groups expect the most rational use and control of their monetary resources 
and trust or wish to trust their financial managers. 
In terms of financial planning, the company needs financial planning by dealing with the 
detailed financial statements required for accounting.,  
- Partners, owners and managers, 
- Credit institutions and 
- Investors 
It is guided in helping, their income, taxes, investments and insurance, and many other matters. 
Working with them, risk tolerance levels, goals and timelines for achieving these goals the 
financial regulation, and maybe for those who want to make a retirement investment vehicle, 
age, income and other financial factors in mind the present financial assist with the creation of 
a healthier and a more complete view of the structures is essential. These can be followed by 
the creation of an investment plan that will enable them to achieve their goals in the desired 
period/periods with their knowledge of investments, taxes and global markets. (Accounting vb. 
Finance Degree, 2019)  
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However, the most important tasks of all financial managers are investment decisions, financial 
decisions and profit distribution decisions; (Akgüç, 2013, p. 3) it works the value of the firm; 
In all these transactions, the information generated by the accounting information system is 
used by accounting and finance for its own purposes. Because, protecting the company's assets, 
increasing its financial strength, increasing investments by providing the optimum combination 
of asset and resource distributions and reaching the maximum/maximum profit are common 
goals of the company. 
It also has to work together in terms of tax relations, even if accounting and finance are two 
separate departments. Because disputes with the public / tax administrations can negatively 
affect the company's cash structure, revenues and image. Accounting and finance relations in 
terms of business management are as follows :(The Difference between Finance and 
Accounting | vcfo.com, Accesed Date:04.02.2020) 
 
Figure 5: Accounting And Finance Relations In Terms Of Business Management 

 
(Source: The Difference between Finance and Accounting|vcfo.com, Accessed Date: 
04.02.2020) 
 
3.2.2. In Terms Of Digitisation 
For the first time since today, accounting has been embedded in an environment where there 
have been no drastic changes in communication and collaboration, and the boundaries between 
Industry 4.0 and departments and companies, systems and organizations have been crossed. 
Anyone who ignores that success will be achieved through new dimensions of digitisation, 
communication and automated decisions will lose. Accounting 4.0 should be actively designed 
to continue to play the necessary central role in the company, but digital transformation should 
be accompanied by systematic change management in preventing the uncontrollable growth of 
electronic applications in accounting. (Heinemann, 2017) 
Successful digitisation in the company is also about accounting and preparedness, which means 
recognizing, evaluating and using digital trends on time (recognizing and reacting to digital 
opportunities and risks in Accounting). As an example, “instant payment, which from 2018 will  
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allow electronic transfers to be reflected in the recipient's account within 10 seconds,” may be 
cited. In some industries, this new digital offering will revolutionize payment behavior. Again 
(B.) when buying cars, one should know that this will have a significant impact on accounts 
receivable and also create entirely new opportunities in the company's liquidity management, 
and accounting should be prepared for this and many other digital options. Preparedness and 
accounting risks to digital opportunities specifically refer to: (Heinemann, 2017) 
Adapt data structures, processes and responsibilities in the organization to digital data 
streams. Due to the inability of accounts receivable and payments to accept who is responsible 
for electronic bank accounts, redirecting data from online banking drives digital development 
into negativity/absurdity. 

  To be able to integrate internal and external partners into digital solutions in time. 
Suppliers should be able to send bills digitally, customers should receive their bills 
digitally. 

  To make employees in the field of accounting suitable for new and changing tasks. 
Manual records are no longer a sign, but indicate a retrospective job. 

  Daily use of digital technology, from network access to the use of the latest devices. 
Dealing with smartphones, tablets, scanners or card readers should certainly be 
accepted. 

In accounting, digitization and automation of Business steps is not enough, software and it.  the 
latest developments in the field enable the digitisation of a large number of operational tasks in 
accounting and the automatic execution of processes. Because new roles have been set in 
Accounting 4.0, what will accountants and accountants do with the financial information that 
occurs when large amounts of data are automatically processed? Pre-determination of the 
transactions will be reduced to a minimum sooner or later depending on the processing of the 
incoming information as soon as possible by analyzing it by intelligent systems. First of all, 
because accounting 4.0 makes digital decisions faster than analog, it is absolutely necessary for 
employees/accountants to decide on still uncertain cases, monitor electronic processes and 
adjust associated parameters.(Heinemann, 2017) 
On the other hand, assuming that digital transformation is primarily about business model 
challenges and innovations, not technology challenges, the current corporate strategy for digital 
change needs to be tested. However, in many companies, although "digitisation" is only about 
it, this is not enough and digitisation should be the top priority. This is about how companies 
will make money in five or ten years, and the whole value chain should be kept in mind. In 
search of strategies for the future; 
- Customers, 
- Business model, 
- Digital excellence and 
- People, 
there are four areas of action; the aim of digital transformation is to create new potential. 
(Emer, 2018) 
While accounting is now more challenging than ever, the use of new systems, control of 
information processing and comprehensive analysis of information can be successful with 
fewer employees. Without these motivated and optimally prepared employees, this would not 
be possible under any circumstances. Thus, on the one hand, fewer colleagues will cut costs, 
while on the other hand, the demands for job quality will increase. Decisions about the  
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technology of the future (cloud services, data centers, mobile solutions) must now be made. 
Data and processes should be prepared, partners should be found. (Heinemann, 2017) 
Historically, finance and accounting has been a pioneer in the use of IT and computer 
technology in companies. While most of the departments were still working with typewriters 
and calculators, professional software solutions had already entered accounting offices. In 
Germany, in any case, most companies have been working with digitally generated and sent 
invoices for a long time and are also increasingly receiving invoices in digital form. Some 
companies, and larger midsize companies, have undergone accounting processes entirely 
electronic billing processes and no longer accept paper bills from their suppliers and service 
providers. Therefore, it makes sense that a standard for electronic invoices developed by The 
Forum electronic invoice Germany (FeRD) has even been created.  (Schüttfort, 2020) 
Despite accounting software, only 34 percent of the nearly 250 board members and directors 
surveyed believe they use a state-of-the-art accounting solution, according to a “industrial 
SMEs and Finance 4.0” study by lenders 2018 from November 2018. Many are now starting to 
realize that they can improve their digital workflows and analyze their financial flows. Most of 
the study indicated they wanted to change their software over the next two years. The most 
logical step towards accounting 4.0 is the choice for cloud accounting, which maps all 
workflows completely digitally and can thus also be used through mobile devices to overcome 
media glitches in accounting .(Schüttfort, 2020) 
Regarding digitisation, the first survey on “Digitisation of Audit” was conducted on 98 
companies in 2016; their huge popularity and the interest of surveyors and digitisators for PwC 
inspired the submission of the second survey here. Some of the findings of the current survey 
will be graphically compared with the answers reached in 2016, allowing for a better view of 
the development.  (Digitalisierung”n.d.) 
 
Later in 2017, consisting of 40 questions, 

 Finance and accounting status quo, 
 The digital future of Finance and accounting, 
 Further development of the status quo and digitisation, 
 The importance of digitization for the cooperation of auditors and clients, 
 Digital audit-PwC tools for control, 

detailed answers were requested from financial and accounting experts from 76 medium-sized 
and large German companies in a survey covering their subjects; the results reached are as 
follows: (For survey results Qelle: PwC Analyseé Digitalisierung im Finanz-und 
Rechnungswesen) 
 
1. Finance and accounting status quo: the majority in technology are those who use 
"average progressives". 
Only 20% of company decision makers surveyed at the end of 2017 consider using technology 
as too progressive or progressive in their own financial and accounting systems. Overall, this 
has declined since 2016, with progressive figures rising at low levels. 53% of decision makers 
surveyed at the end of 2017 view themselves as similar to other companies. B is 6% more than 
the previous year; again, 26% describe themselves as conservative or very conservative. 
PwC.the interpretation of is as follows:  
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“The decline of those who think their businesses are "progressive" and that the number 
of "conservative" and "very conservative" will increase, albeit slightly, may be due to the 
fact that the digital revolution in 2017 is even more present in the media and in business. 
This, in turn, led many finance and accounting executives to believe that their 
departments were responsible for artificial intelligence and robotics, etc. it has made it 
clear that it has to do with new technologies.” As a human substitute, it is the picture that 
is not clear in technology. 
In almost a quarter of the companies surveyed, (24%) technical systems cannot replace manual 
activities, representing an increase of only 3%. because, 49% see substitution as intermediate 
between "low" and "high". (50% in 2016). 25% of a very high proportion consider technology 
to be suitable for their own finance and accounting. And the proportion of companies that 
respond "highly" here is only 1%, which is unchanged. PwC.  it has been interpreted as: 
“The fact that digital technologies such as artificial intelligence are replacing humans is 
something that is currently seen as very limited in finance and accounting. After all, " 
how are Financial leasing assets supposed to be reflected on the balance sheet?" There is 
no technological answer to such questions in the sense of full automation. Such questions 
so far need some kind of judgment that only people can provide. In business, 
understanding the stacks of data generated and processing them automatically is much 
more important today. Meanwhile, questions about the substitution of human work by 
technologies are often answered vaguely. These uncertainties lead to sometimes very 
emotional predictions about people replacing technology.” 
 
2. The digital future of Finance and accounting, new technologies are particularly in 
demand in three areas. 
Companies surveyed would like to implement new technologies in very different areas. The 
most popular is document recognition and the results achieved are as follows: 
 
Application Areas                                                                                                                 
Recognition of documents        22 % 
Direct data processing/exchange with customers and suppliers   20 % 
Payment tools         19 % 
EXCEL spreadsheets and attachments      14 % 
Contracts (with customer, such as Leasing)     13 % 
Communication (e.g. economic auditor)      8 %  
Approximate answers to repeated questions about accounting   2 %  
Other           2 % 
 
These results were interpreted by PwC as: 
“To detect unstructured data, such as text, images and language, the trend to use new 
technologies will continue. Because the greatest potential of new technologies lies here, 
and software robots that detect anomalies or trigger reservations and transactions have 
also been added. As a result, the planned use of concrete applications with a maximum 
approval value of 22% is very low in our view. To open more doors to technical progress 
in finance and accounting, we need significantly more application testing, prototypes and 
- in this context, a higher fault tolerance. Common experiments on the “Show, don't tell"  
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principle are now the best way to make quick use of new technologies. Technologies such 
as direct exchanges, chats are already available today,” 
 
3. Further development of digitization, the 40% level of automation seems realistic. 
70% of decision makers surveyed at the end of 2017 think the automation rating in the final 
audit will be between 10-40% by 2022, due to digitisation. In 2016, while only 58% of 
respondents agreed to do so, the percentage of decision makers expecting a level of automation 
of more than 40% has dropped from 42% in 2016 to 30% today. The results reached are as 
follows: 
 
Decision maker %                                                                  2016                         2017 
10-25                                                                                         27                              37 
26-40                                                                                         31                              33 
41-50                                                                                         28                              22 
   + 50                                                                                        14                                8 
 
This case has been interpreted by PwC.  as follows; 
"To avoid misconceptions: we are considering a very high automation rating of 40% on 
the Final exam. The survey results indicate that decision makers are considering phasing 
out; to some extent the expectation of automation to be more than 40% reduced by 2016 
is due, in our experience, to a number of reasons: for example, many companies are a little 
disappointed about what technology can do today. Furthermore, for financial and 
accounting purposes, individual communication with the auditor is at least as important 
as productivity gain through the automation of audit activities.” 
 
4. The importance of digitization for the collaboration of auditors and customers 
advocates net majority data transfer. 
At the end of 2017, 70% of the decision makers surveyed agreed to provide accounting data to 
accountants for analysis purposes, and overall this resulted in a slight increase in percentage 
compared to 2016. Fewer respondents than in 2016 will see a complete decline in data provision 
for data protection reasons, the survey results are as follows: 
 
Decision maker %       2016                     2017 
Unlimited        31                            33 
Only part /piece       26                            20 
In Specific Analyses       10                            17 
No, mainly data protection reasons    31                            23 
No, other reasons       2                              7 
 
According to PwC. the situation is as follows: 
"Providing the auditor with data for analysis purposes is meaningful because the audit 
results are more valid. In addition, additional data allows the auditor to perform 
additional analyses that add value to the customer. PwC. guarantees customers absolutely 
reliable and accurate data usage.” 
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5. PwC tools in digitisation 
PwC also sets high quality standards in audits as an auditor. Continuously developed in close 
cooperation with its customers modern digital applications, Fraunhofer Institute for Intelligent 
Analysis and Information Systems (Fraunhofer IIS) and the German Research Centre of 
artificial intelligence and automated tools to analyze large amounts of data efficiently developed 
in conjunction with digitization Halo=Data Analysis tool (e.g., process streams and data streams 
in the SAP system in terms of the potential risk of examines. For this purpose, document and 
process data are made out, configured, combined, analyzed and processed visually in the 
system. Other Halo tools, such as financial sector and performance analysis, are currently under 
development. Halo provides a high level of transparency and audit security. The auditor quickly 
comprehends the processes and determines the risks. Halo demonstrates the potential to 
optimize systems and processes) using the control tool to provide a more efficient and efficient 
presentation. 
 
On the other hand, accounting in terms of digitization; 
 Accounting is embedded in an environment that has not undergone drastic changes in 

communication and cooperation since today. With Industry 4.0, the boundaries between 
departments and companies, between systems and organizations, are bypassed. New 
dimensions of digitisation, communication and automated decision-making will help 
achieve success. Whoever is indifferent to this will lose. Therefore, accounting 4.0 must be 
actively designed to continue to play the necessary central role in the company. However, to 
prevent the uncontrollable spread of electronic accounting practices, digital transformation 
must be accompanied by systematic change management. 

 Successful digitization in the company also has to be prepared in the field of accounting. 
This means recognizing, evaluating and using digital trends in a timely manner. One example 
is Instant Payment, which will allow electronic funds to transfer credit to the recipient's 
account within 10 seconds from 2018. In some industries, this new digital offering will 
revolutionise payment behaviour such as: 
(B) when buying a car, this has a significant impact on accounts receivable. At the same 
time, completely new possibilities are emerging in the company's liquidity management. 
Accounting and Exchange Management should be prepared for this and many other digital 
options. Preparing for digital opportunities and risks in accounting, in particular: 
 To adapt data structures, processes and responsibilities in the organization to 

digital data streams. (Diverting data from online banking is the omission of digital 
development and advertising, which assumes responsibility for electronic bank 
statements, only because accounts receivable and accounts payable are not 
acceptable.) 

 Timely integration of internal and external partners into digital solutions. 
(Suppliers should be able to send invoices digitally and customers should be able 
to accept their invoices digitally.) 

 Compliance of accounting staff with new and modified tasks. (Manual records no 
longer matter, showing a retrospective work.)  
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 Using digital technology on a daily basis from network access to the use of the latest 

devices. (The use of smartphones, tablets, scanners or card readers should of 
course become an issue.) 

These are issues that should be considered in particular. 
 
 Even before accounting, the digitization and automation of Business steps are constantly 

evolving; recent developments in software and it can digitize a large number of operational 
tasks in accounting and automation operations. These studies also determine how 
digitisation has a lasting impact on accounting and how the accounting system is prepared 
for the future, and the focus of accounting 4.0 changes for managers and employees. The 
focus is primarily on the security and integrity of sensitive systems used in cost accounting 
and bookkeeping; reasonable security measures should be used, not just then, but in all 
current economic conditions. Reliable use of authorization systems, firewalls, virus 
scanners, or data encryption should be implemented immediately. The success of all 
accounting 4.0 measures depends on the security of digital applications. If technical 
possibilities are used correctly, it can improve security in accounting compared to a similar 
accounting (non-accounting 4.0). The volume of data produced in economic processes will 
increase dramatically again with Industry 4.0. As is often the case with digitisation, burdens 
and values are at the same moment. On the one hand, while assisting with accounting, on 
the other hand, a transaction is threatened by a flood of capacity. Big data methods should 
be successful in analyzing the flow of information and finding and using necessary, perhaps 
even improved, content, and methods from marketing should also help in cost accounting 
and bookkeeping. 

 What will accountants do when the vast majority of data is processed automatically? 
Booking of transactions will be minimized sooner or later. Because the incoming data and 
information are analyzed by intelligent systems and processed as soon as possible. It is still 
necessary for the employee to decide on uncertain situations, monitor electronic processes 
and adjust the relevant parameters. Most of all, accounting 4.0 will decide digitally faster 
than analog. Accounting work is much more challenging than it is, with the use of new 
systems, control of transactions and analysis of comprehensive information achievable with 
fewer employees. But this is impossible without motivated and optimally prepared 
employees. On the one hand, fewer coworkers reduce costs, while on the other hand, 
demands on the quality of work increase. Decisions about future technology (cloud services, 
data centers, mobile solutions) must now be made. Data and procedures should be prepared 
and partners should be present. 

Finally; no development in recent years has changed companies and other organizations 
as much as digitisation. This affects a wide range of departments, including finance and 
accounting, and therefore final supervision. Many customer discussions, countless positive 
feedback and inquiries show that experts are very interested in the digital development of 
financial function. Digitization of Finance and accounting for the first time in 2016, and 
published on the statutory audit, and surveys are updated and published the following year in 
2017, this time, in the first quarter of 2019, 100 were conducted with the participation of 
German large and medium sized companies; the conclusions are as follows: 
(“Digitalisierung”n.d.)  
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1) Status quo of Finance and Accounting 
a) Great dynamism in the use of technology 
Almost a third (29 per cent) of companies surveyed in the first quarter of 2019 view the use of 
technology in their own finance and accounting as "progressive" or "very progressive." That's 
significantly more than at the end of 2017. At the time, 21 percent of those questioned had 
answered it. By contrast, 26 percent describe their use of technology as “conservative.” 
According to PwC. the situation is as follows: 
In our view, the increase in“conservatives”also indicates dynamic progress in digitisation. 
Many companies find their decision-making organizations too slow because of this very 
conservatism, for example, they try to be faster with agile structures. 
 
b) Most companies don't use artificial intelligence 
56 percent of the companies surveyed still do without artificial intelligence, as in a previous 
study. After all, nearly every fifth company (19 percent) already uses AI. This is only 1% more 
than at the end of 2017. However, anyone who already uses AI will do so much more intensely 
than before. 74 percent of AI-savvy companies currently use the technology, for example, to 
read bills and receipts for later transactions, while only 39 percent of the companies surveyed 
in 2017 were. 
Are you a team of accounting professionals already involved in the application of artificial 
intelligence (AI)? 
According to PwC. the situation is as follows: 
Development of current AI solutions takes time, for example data and contract analysis 
tools. But the potential is huge. However, many companies do not yet see rule-based, 
trained artificial intelligence tools as having the highest priority, because they have to deal 
with other data analytics issues beforehand. 
Meanwhile, we think our customers ' interest in artificial intelligence is higher on average 
than this year's survey result suggests. 
 
2. The Digital Future of Finance and Accounting 
a) Significantly more popularity for new technologies 
Companies surveyed now plan to use new technologies more often. 83% named document 
recognition as an application (2017: 22 percent), 74% stated direct data exchange / processing 
(2017: 20 percent) and 70% indicated payment processing (2017: 19 percent). 
In what accounting fields are you likely to use new technologies in the future? 
Multiple answers were possible 
According to PwC. the situation is as follows: 
Reliable systems for automatic document recognition and processing have enormous 
potential, just like advanced communication or AutoText recognition. Automated systems 
can be further penetrated, especially in simple, standard activities. 
From customer projects, we know that many companies are interested in optimizing data 
exchange. Meanwhile, all possible technological uses mentioned in the survey will also 
help improve the final exam.  
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Many companies expect staff cuts: 
Eleven and 20% of the decision makers surveyed believe the use of technology will 
“significantly” or “somewhat” reduce the number of employees in finance and accounting. In 
2017, a total of 47% believed it. Meanwhile, more than half (52 per cent) of those surveyed 
believe employee reductions will happen “only in the medium term.” that's a 10% increase over 
the previous study. 
Do you think the use of technology will lead to a reduction in the number of employees in 
accounting? 
According to PwC. the situation is as follows: 
Since automation tools have not been used yet for non-standard activities in finance and 
accounting, the expectation of a significant reduction of staff has clearly decreased 
compared to previous studies. AI can do routine activities at startup. 
Neural networks must be trained to undertake more demanding tasks. Then they could 
be a significant leverage for greater efficiency. 
 
3. PwC tools for Digital final exam 
PwC sets high quality standards as an auditor and in the final exam. Thanks to Modern digital 
tools, we were able to take final exams more and more efficiently. For the Final exam, for 
example, we are developing the following tools with the Fraunhofer Institute for Intelligent 
Analysis and Information Systems (Fraunhofer IAIS) and the German Artificial Intelligence 
Research Centre (DFKI). We work with customers every day to improve them. 
Adam: Automatically check accounting documents 
"Adam" stands for "Automatic Data Management." The tool fully automatically classifies 
and controls data samples based on artificial intelligence. Accounting documents are linked to 
and analyzed by The Associated source document, such as a waybill or invoice. Errors or error 
indicators are defined by data analysis. At a later stage, we aim for a full AI-based review of 
the recordings in real time. 
 
3.2.3. In Terms of Users of Financial Information 
Organizations have two environments, internal and external environments, and an 
organization's operations are also affected by the internal environment/micro environment and 
external environment/macro environment and the activities that occur in these environments. 
For this reason, managers need to conduct an in-depth analysis of the elements of the 
environment, so that they will have an understanding of the internal and external situations of 
the organization, based on these insights, they can better identify the goals necessary for their 
organization and develop appropriate strategies in achieving these goals. 
(“Environment”n.d.) 
From these points of view, financial information users cover all interest groups of the business 
and according to their intended use, as internal and external users are as follows: (“Accounting 
information”n.d.)  
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Figure 6: Financial Information Users 

 
 
3.2.3.1 .Internal / Primary Users Of Their Financial Information  
The primary users of financial information in businesses/companies are: 
(“Accounting information”t.y.) 
a) Management: the internal management of the organization includes all small and senior 
business managers and they use financial information for the following purposes. 
 

  Budgeting, forecasting, analyzing and making important financial decisions, 
 Identifying investment decisions, warning and opportunity signals, 
 Making informed and evaluated decisions, 
 To be compliant with all legal, regulatory and other external organisations. 

 
b) Owners/partners: Owners are the legal stakeholders and the final signing authority of the 
entity and use financial information as final decision makers for the following purposes. 

 Observe investments, and observe investment returns, 
 To observe their capital and evaluate their movement of increase and decrease (up and 

down) , 
 Paying attention to the general state/improvement of the business.  
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c) Employees: They are full-time and part-time employees; they are mainly staff members of 
the company. The purposes for which they use financial information are: 
 

 To know how well the company is performing, as it has implications for job security 
and revenues, 

  Many employees review the accounting information in the annual report to better 
understand the company's business. In recent years, an increase in the number of shares 
and Share Option programs, especially for employees at startup, has led employees to 
become more interested in accounting information. 

 In addition, potential employees learn about the financial health of the organization they 
wish to join in the future. 

 
3.2.3.2. External / Secondary Users of Accounting Information  
Secondary users of financial information in businesses/companies include: 
a) Investors: Current investors, minority stakeholders, future potential investors, etc. the 
purposes for using financial information are: 

 Controlling how management uses equity invested in the business, 
 Making decisions about increase in investment or layoff  
 In the case of a potential investor to analyze the current investments in the business or 

the overall financial structure/health. 
 

b) Lenders: Those who provide cash or credit sources to banks and non-bank financial 
institutions are called lenders and the purposes for which they use financial information are as 
follows. 
 Assess the short-term and long-term financial stability of a business, 
 Determine with the help of rate analysis, liquidity, profitability, etc.  
 To use the financial information contained in the three basic tables (Balance Sheet, Income 

Statement, cash flow statement) to guide decisions such as lending or lending business by 
evaluating lending rates with the help of financial ratios. 
 

c) Tax and other regulatory authorities: Regulatory institutions, such as the stock market and 
other authorities, include the government, together with various legal and tax authorities; the 
purposes for which these authorities use financial information are as follows: 

 To control financial information, to ensure that all necessary accounting principles, 
standards, rules and regulations of the firm are followed, 

  The main goal is to ensure business integrity and protect investors and  
 Ensure that accurate tax calculations are made on companies, according to the Tax 

Office, which is one of the users of financial information.  
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d) Customers: Buyers of goods or services, or wholesalers, manufacturers, retailers, etc. who 
are at any stage of a business cycle. The purposes for using financial information are as follows: 

 Control of continuous stock flow and overall production speed, 
 Assess the financial position of suppliers, which is necessary to maintain a stable source 

of supply. 
 

e) Suppliers: they are vendors of goods and services and their purposes for using financial 
information are as follows: 

 Examine the reliability of its customers by assessing their ability to pay back, 
 Set a credit limit and payment terms with customers. 

 
f) Public in general: Among those who use the financial information of the businesses. They 
want to know the health of a business's financial structure in order to get a real accurate idea of 
the firm's business market, business environment and the economic atmosphere of the country. 
 
3.2.4. In Terms of Education and Work Life 
Accounting and Finance different but they are inseparable in terms of both theoretical and 
application, in terms of education and work life is of great importance; especially the choice of 
career and other professions, job positions and in terms of earnings is remarkable. As is known, 
employees work more peacefully in work conditions where they feel comfortable and secure, 
if they receive the appropriate wages for their work, if they are under poor or negative working 
conditions in return for their increased efficiency and productivity, the results are negative. 
 
3.2.4.1. In terms of Career and Expertise 
In the field of accounting and finance, the sub-fields of activity are wide where the major 
knowledge can be applied in depth. In large companies, group companies medium and small 
companies, knowledge and skills, there are various application areas, and potential employers, 
Industry, Commerce and the service sector as can be belonging to fields of study, financial 
service companies, and public companies can be found. (“Finanzierung”,t.y.) 
For this reason, people especially young people/younger generation have to find some tips and 
use them before making the decision to pursue a career. For example, a teenager who decides 
to pursue a career might do: 
- First of all, by conducting a research, accounting and finance strengths and weaknesses 
created by the opportunities and dangers/negativity should be identified. 
- Then he should determine which accounting and financing activities he can enjoy by 
asking honest questions.  
- To understand the earning potential of both branches, it is necessary to conduct 
research.  
- Also, this young personality should consider whether the accounting and finance 
jobs/activities are in line with the typical business program.  
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However, the research should be very careful because once the profession is selected, the 
transition may not be easy. Even if different careers in finance and accounting all have a 
similar need to work with numbers on a regular basis, they are all quite different and may 
not be so easy to change. 
Therefore, it is even more important to make education and training prior to this choice of 
profession a priority. There are two main options in this. 

 Education and training in Turkey, 
 Education and training abroad. 

In both options, economic conditions will be decisive. According to the election, the fee to be 
paid will vary. Factors determining wage 
 

a) For abroad, country, institution(university) degree(associate degree, Bachelor's degree, 
master's degree, doctorate) duration ( 2 years 3 years, 4 years, 5 years etc.) number of 
credits, whether it is applied, program, place to stay, nutrition, transportation, etc. with 
payment terms. 

b) For domestic city and institution(university), degree(associate degree, Bachelor's 
degree, master's degree, doctorate) period ( 2 years 3 years,4 years,5 years etc.), number 
of credits, if applied program etc. with payment terms. 

Therefore, if money is to be paid for education, it should be spent most wisely. Accounting and 
finance will always have important and influential positions. There should be no doubt that by 
prioritizing research, learning what the job entails, you can progress towards a career that is 
both financially and personally rewarding.  (“Finance accounting”n.d. and Vioreanu, 2018) 
What needs to be done now is to compare the pros and cons of a career in finance and 
accounting. However, it should be noted that when it comes to choosing the right Bachelor's 
degree abroad, there can be confusion about accounting and Finance, which is often seen as the 
same thing, more like a cake and a piece of cake. In other words, accounting is part of Finance, 
Finance has a much wider scope and is more complex than accounting. In parallel, there are 
more educational options in accounting in some countries and financing in others.  Looking at 
which country has better career opportunities for everyone will give you a good idea. For 
Bachelor's degrees in accounting, it can be checked mainly in the USA, UK, Australia, Ireland 
(Germany, Japan, France) in Finance, Canada, USA, PRC, Netherlands (Germany, Japan, 
France). (Vioreanu,2018) 
In the case of accounting and finance, depending on how both fields have much to offer and 
evaluate, it is of great importance to follow and decide how to proceed and must be thoroughly 
examined/questioned. Because one of the most surprising aspects of deciding between 
accounting and finance is the similarity in potential job titles. There is some overlap between 
the two areas, but there are also major differences (Ericksen,2018) 
The benefits(pros) and drawbacks (cons) of a finance and accounting career are as 
follows:(“Finance Marketing”,n.d.)  
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a) The benefits and drawbacks of a financial career are: 
aa) Benefits of a finance career 

 Because there are many subfields of Finance, someone who prefers finance is not 
trapped in a narrow path of study, but can discover his or her preference as much as he 
or she can. For example, when a decision is made to pursue a career in investment 
banking, then a preference for equity research can be made instead. 

 Financing requires technical skill. If a few key technical skills such as financial analysis, 
valuation, financial modelling, VBA, quantitative finance are learned, success as 
professionals will be much higher than those with only basic skills. 

 If you stay longer in financing, you will be paid much more than in accounting. 
 
ab) Drawbacks of Finance career 

 Since Finance has many sub-fields, it is sometimes difficult to decide what to choose 
and what to leave behind. It's called stroke-analysis. 

 If you work in general finance, additional income, wage increase compensation, etc. 
you won't get. The only way to earn more in finance is to specialize. 

 
b) The benefits and drawbacks of the accounting career are as follows: 
ba) Benefits of accounting career 

 The most remarkable aspect of accounting is work-life balance. Although there is rarely 
any pressure, there is no need to worry about job security (job loss) when you are good 
at accounting. 

 Can specialize in auditing, tax, or financial accounting only, even if the scope of 
accounting is narrow. and as a result, better payments can be received. 

 
bb) Drawbacks of accounting career 

 The domain is very narrow and rarely has the opportunity to specialize in a wider area. 
Although this does not mean that much can be done about accounting, people who are 
used to repetitive work enjoy working in this profession. 

 Additional income in this domain is not as much as expected in wage increase 
compensation. However, if Cost Accounting can be completed (only 2% of all 
applicants can pass the exam), then certainly better expectations can be achieved. 

 
However, corporate finance is about managing a company's resources and cash uses to 
maximize company value and protect against financial risks.   People (students)  who want to 
borrow, or large and small businesses who have to invest, nonprofits, hospitals, etc. as well as 
a career in an organization, there is this possibility in the financial affairs of states/public 
finances.  (“Finance and Accounting”n.d.)   
However, in the end, accounting and finance are both used for two different purposes, as 
opposed to being related to money management. Simply accounting is more about dealing with 
what happened in the past, while financing is about making good predictions for the future. An 
accounting degree is for rigorous and practical people. A finance degree is mainly dedicated to 
more extroverted people. This is like the difference between a logician and a visionary. 
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Where are the best universities for a bachelor's degree in Accounting or in Finance?  
It's the most important question. Because, in the age of globalization, both specialties are very 
popular in the job market. So it's not surprising to find a bachelor's degree in accounting or 
finance at almost every university. Therefore, when choosing a university, caution should be 
exercised when trying to learn more about what it has to offer compared to others. Vioreanu, 
2018) 
However, career choice is often not easily decided and there are some concerns. These are; 
- Lack of knowledge and need for knowledge, 
- Identity Development, 
- Choice anxiety; 
Career anxiety can be defined as individuals feeling anxiety in relation to their lessons or 
work lives. For example; 
“-Which field should I choose? 
- What do my parents think of my decisions?  
- Can I accommodate myself if I go to another city?” 
These etc. as well as thoughts in high school, there may be anxiety about changing jobs, 
preparing for job exams, and sometimes anxiety may be caused by career plans not being 
realized as we would like. In addition, with the advancement of Technology, Computer and 
robot technology is also advancing and it should be noted that these technological tools have 
replaced the individuals employed. (“Kariyer Plan”,n.d.)  
 
3.2.4.2. In Terms of Choice of Profession (Preference for Other Professions) 
The profession is not merely a work for earning money as” a job or field of ideas where a 
person works continuously “or ” work for a person to earn a living and earn a living“, it 
is a " continuous work that requires a certain formation and requires knowledge, skill, 
mastery and attention.” (“Meslek Seçimi”,n.d.) 
The choice of profession is a turning point in the life of the individual; when choosing a 
profession, the individual tries to prove himself / herself by choosing a certain working 
environment, a certain way of life, with his / her success on this path he / she chooses. The 
individual is successful, productive and happy when he or she chooses a suitable job to his / her 
talent, interests and wishes; when he / she makes random choices, he / she becomes 
unsuccessful, inefficient and unhappy. Therefore, when choosing a profession, the individual 
should make sure that there is conformity between his / her characteristics and the qualifications 
of the profession he / she will choose. According to the research findings, the number of those 
who have chosen a suitable job to their abilities, skills, interests and ideals is few and the number 
of those who complain about their work or profession is many. (“Meslek Seçimi”,n.d.) 
Factors that have the most important role in determining the decision in the choice of 
profession; 
- Economic activities in the region, 
- People's interests, 
- People's abilities, 
- Personality traits, 
- Gender and social environment, 
- Work from the father or work that the family has been doing since the past (“Meslek 
Seçimi”,n.d.) or;  
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- Socio-economic conditions, 
- Culture 
- Gender 
- Interests 
- Acquired roles, 
- Previous conditions 
- Your skills and abilities 
- Childhood dreams  
etc. are the conditions. (“Meslek Seçimi”,n.d.) 
 

 The role of coincidences in the choice of profession is significant. 
 The family has a huge influence on the choice of profession. 
 The role(influence) of the environment in the choice of profession has been 

determined. 
 It has been determined that the development step of the individual also affects the 

choice of profession. 
 It is suggested that emotional relationships established between parents and 

children may affect an individual's choice of profession. 
 War, accident, death of one of the family, becoming heir to an unexpected fortune 

at an unexpected moment, etc. it is suggested that the events had a role. (“Meslek 
Seçimi”,n.d.) 

During the choice of profession, the duties of the person/young person to make a decision on 
the spot are as follows: 
 
 Young person should recognize himself/herself: Young, physical characteristics, health 

status, strengths and weaknesses, level of intelligence, and format, areas of talent and special 
abilities, requests, personality and character structure, goals, ideals, and desires should be 
informed about the type of success. 

 The young person should know the profession plans to choose, even if it cannot gather 
information about all the jobs:  
The young person should know the history of the professions, the evolution, the nature of 
the work to be done, the working environment and conditions, the characteristics such as 
age, ability, gender, knowledge etc. sought in the profession, how to prepare for the 
profession, duration of apprenticeship in the profession, the chances of promotion and 
progress, earning status, the possibility of finding a job and the validity of the job across the 
country. 

 Young person should investigate the suitability between their own characteristics and 
the qualifications of the profession they intend to choose: The young person should 
refrain from making random choices, reviewing whether the qualifications sought in the 
profession he or she intends to choose are in his or her own. The young person should avoid 
turning to a field where he or she is not capable or not interested and make sudden decisions, 
and should not forget that his or her chosen profession will shape his or her entire life. Young 
people should remember that they can only be happy in their professional suitability. 
(“Meslek Seçimi”,n.d.)  
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3.2.4.3. In Terms of Earnings / Wages 
Despite all this, besides the company's vision, working environment, social rights, position and 
progress/promotion, the most important element in business life today is wages. Wage; is the 
priced form of Labor,  
- Subject to employer, 
- Working in a particular workplace, 
- In exchange for a job/service  
provided with money and rites (provision of service provision as goods) and can be 
represented by money (provision of housing, vehicles, etc.) benefits and wage income 
earned by real persons within a calendar year are subject to income tax.(IK./ Art.32) 
In terms of labor law, wages are an elemantal result of the employment contract between the 
employer and the employee. The employment contract is a bilateral contract between the 
employer and the employee. With this contract, the worker is obliged to pay wages in return for 
working debt. The employer is obliged to pay wages for the work done. ( Erol, 2012, p. 5.) 
On the other hand, " Pay is one of the important factors affecting the positive or negative attitude 
of employees towards their jobs in their working life. Because the wage obtained by effort 
stimulates and directs the individual. In this sense, it can be said that the living standards 
achieved by the individual in return for the effort will guide the efforts of the employees and 
cause satisfaction or dissatisfaction.” (Yıldırım & Demirel, 2015, p. 135) 
In this regard, studies in finance and accounting earnings achieved in the United States 
according to the charts (wage curve, and job opportunities created by fields), the results are as 
follows: 
 
a) Salaries/Wages of Financial Experts 
According to Payscale.com (dated 12 January 2016 in the US in USD Individual Reporting: 
according to 6.395) in which the median salary of financial experts,annual 84.800-USD/year 
and city, experience, skills, employer, job according to national salary data in the light of factors 
such as, salaries/wages and regular distribution according to experience as follows: (Source: 
Payscale.com)  
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Figure 6: Salary / Wage Distribution Based On The Experience Of Financial Managers 
in United States. 
 

 
   
Figure 7: Salary/Wage Distribution of Financial Managers in United States.  
 
Salary Ranges                   %                                                                Annual Gains/Incomes 
USD    47K                         10                                    Salaries              47.057 - 117.364 USD. 
USD    64K                         25                                    Bonus                      504 -   19.790 USD. 
USD    85K                         50                                   Share of profit  310.94 -   13.225 USD. 
USD  100K                         75                                  Commission         1.174 -   86.611 USD. 
USD  120K                         90                                    Total       45.844 - 128.912 USD. 
 
However, according to the Bureau of Labor Statistics, in United States between 2014-15, the 
average annual salary of Finance experts was $ 69,184 and growth was found to be terrific. In 
2022, the salary increase for Finance professionals is projected to be 16%. Now, let's take a 
look at the accounting experts. 
According to US News, the median salary of an accountant in the United States is around 
65,940-USD/year, with the fee of 75%: 87,530-USD/year and the fee of 25%: 51,130-
USD/year.(source: money.usnews.com) the change of an accountant's salary in 2006-2014 is 
as follows: (source: money.usnews.com)  

It's experience-level pay for the finance manager. 

Beginning Average Experienced Highly experienced 
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Figure 8: Salary/wage distribution of Accounting Managers in United States. 
  

 
Accountant wages / salaries compared to the last 8 years (2006-2014), wages / salaries have 
increased by USD 13,420 per year, a remarkable figure. According to the U.S. Bureau of Labor 
Statistics (2014-15), the pay/salaries of accounting professionals will increase by about 13% in 
2022; from the chart above (Figure:8), it can be said that it fits the claim. Comparison of 
accounting with other top jobs in terms of fees is given below.(source: money.usnews.com) 
 
Figure 9: Comparison of Accounting Salaries/Wages with Other Well-Known Jobs in 
United States  

 
 
  
 
As the chart above suggests, the accounting salary is much lower than the financing salary. 
(Accounting and Finance,n.d.) 
A wide range of salaries are available in both finance and accounting, with strong growth 
between now and 2024, as predicted by the Bureau of Labor Statistics (BLS) in both areas. 
Looking at the sample at the lower end of the scale, the median pay for bookkeeping, accounting 
and auditing officers in 2014 was $ 36,430 a year, up from $ 17.51 an hour, according to the 
BLS. Between 2014 and 2024, the number of jobs is projected to decline by 8%. As can be 
seen, the accounting field has both high-wage positive and low-wage negative growth jobs. 

Salary View 

 

Finance Manager 

Financial Advisor 

Financial Analyst 

Accountant 

Bookkeeping, Accounting and Auditing Officer 
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In finance, salaries tend to be higher, but there are exceptions. An example of this is fundraisers; 
the median wage for fundraisers is 52,430 USD per year, 25.21 USD per hour. However, the 
business outlook still stands at 9% growth between 2014 and 2024, which is above average. 
Most funders do not have a degree in finance, although the BLS puts funders in the “business 
and Financial” category. (This may be one of the reasons for low pay). 
Therefore, it is important for the person or young person who will choose the profession to be 
sure that they have identified the most appropriate path and to remember that the accounting 
and finance professions tend to support each other. Because both accounting and finance 
support and rely on each other. Both professional areas require a high level of skills and training, 
and each profession is promising for motivated professionals.(Accounting and Finance,n.d.) 
 
3.2.6. Comparison Table 
While many people are interested in numbers, others are uninterested. In particular, the concept 
of account people expresses this situation and this situation shows itself in the choice of 
profession. Being good with numbers from a business point of view is important for both, 
although it is not very effective in choosing accounting and finance. While accounting or 
finance is preferred, primarily as a profession what needs to be taken into consideration is that 
people tend to support each other in these two disciplines, accounting and financial reports 
record financial transactions through the information in this report with funding to support their 
work while, in contrast, finance, relies on the accuracy of the information obtained from 
accounting. Both fields require a high level of skills and training, and each profession is 
promising for motivated professionals. (Accounting and Finance,n.d.) 
Accounting and finance differ in various aspects and are two parts of a whole for businesses. It 
is possible to explain this situation as follows. 
Example: In any family's home,  
- Someone needs to know where the money came from and where they spend. Someone makes 
budgets and makes plans for cash flow. 
- If someone has enough money to pay the Bills, plans for this month and next month and the 
next and later months. 
This is a constant requirement and the situation is no different in a business. As such, an 
accountant needs a lot of paperwork and details to manage a company's cash flow, and a staff 
of financing makes their assessment based on all options. The job is to understand the financial 
position of the company and make decisions about what to do with finance; this constantly 
arises as a question as follows; 
"How does the company spend its money (broadly speaking, all its resources) and where 
does it invest it?” (Josephson, 2018) 
In this case, there are differences between accounting and Finance, which are detailed in the 
following two charts (Figure 10 and Figure 11).  
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Figure 10: Comparison of Accounting and Financial Management 
 

Accounting and Financial Management 

1. Principal Definitions 

Accounting   Financial Management 

Reporting of financial transactions, 
and reporting business. 

  
Manages the business’assets and liabilities to 
plan future growth. 

  
  

2. Why Is Important 

Accounting   Financial Management 

 
Indicates the financial position/status 
of the business. 

   
It helps to make decisions for future projects 
and manage assets. 

  
  

3. Who are the End Users?  

Accounting   Financial Management 

Management, shareholders, regulators, 
analysts, creditors. 

  
Largely business management and 
shareholders. 

  

  

4. Key Tasks 

Accounting   Financial Management 

Reporting of financial information 

  - Wealth creation, 
- Make cash, 
-  Acquire good returns, 
- Effective use of assets 
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5. Types and principal elements 

Accounting   Financial Management 

Two main types; 
- Financial Accounting  
- Management Accounting 

  Although not of any type, the process contains 
three basic elements:: 
- Financial Planning (Procurement) 
- Financial Decision Making 
(Management/Use) 
- Financial Control 

  
  

  
 
Figure 11: Comparison of Accounting and Finance in different ways 
 
 

Comparison Financing Accounting 

Definition 
Finance is the science of planning the 

distribution of assets within the company. 

Accounting, on the other hand, is the art 
of summarizing, reporting and recording 

transactions related to finance. 

Career Options 

Investment Banking, Corporate Finance, 
Capital Research, 

Private Equity, 
Risk Management, 

Quantitative Analysis, Technical 
Analysis Project Finance, 

Forensic Accounting, Management 
Accounting, Public Accounting, Financial 

Accounting, Auditing, Government 
Accounting 

Education Undergraduate of Finance, Accounting, 
Economy or mathematics; MBA, CFA, 

FRM, PRM, CFP and more. 

Undergradute of Accounting, Master of 
accounting, CA, CPA, ACCA, CIMA, 

CMA 

Best Companies 

Blackstone, GoldmanSachs&Co Morgan 
Stanley,Bank of 

AmericaMerrillLynch,CreditSuisse 
Citibank ,Deutsche Bank, HSBC UBS 

JPMorgan Chase &Co 

PwC (PricewaterhouseCoopers) LLP 
Deloitte,LLP,Ernst&Genç,LLP(EY),K

PMG,LLP Hibe,Thornton LLP 
BDO,ABDLLP, CroweBoğazı,LLP 
RSM ABD LLP,Moss Adams LLP 
BakerTillyVirchow, Krause, LLP 

Work-Life 
Balance 

It depends on which subdomain you work 
for in finance. Investment banking-

relentless! Stock research is still OK. Buy 
side Analyst has a balance working life. 
He /she has to work 10-18 hours a day, 

depending on the area. 

Balanced-much better than financial 
analysts. work is not urgent at any time of 

the year. 
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 Travel They often don't have to travel much. 
You can easily assume that 90% of the 

time is spent in office. 

Not much travel needed by economists 

Keywords Financial modeling overview, valuations, 
M&A, NPV, IRR 

Daily, Book, track balance, balance sheet, 
cash flow, income statement. 

Get Out of 
Opportunities. 

Depending on the chosen interest, there 
are some surprising exit opportunities in 

the financial sector. 
For example, investment bankers are 

switching to private equity, or a research 
and Sale-side analyst switching to the 

Buy-Side Analyst profile. 

CFO, Administrative duties, Corporate 
Finance 

Networking 
Opportunities 

They work mostly in the Financial 
Industry. The alumni network is strong, 

but it doesn't change as it does with 
Consulting. 

It's not much. Area limited within alumni 
network 

Compensation 
The financial management specialist 
earns an average of $ 84,800 a year 

The median annual salary of an 
accountant is approximately $ 65,940 per 

year. 

Pros/Advantages 

 
Your options in this area are far greater 
than in any other profession. You just 

need to know your career goals and you 
can pursue any financial career 

accordingly. 
Success in finance is based mainly on 
technical skills and less on personality 

traits. 

You can switch to many different careers 
as an accountant. You can work as an 

auditor or tax advisor, or you can choose 
to switch to management accounting. 

The best part of accounting is work-life 
balance. 

Cons/Disadvanta
ges 

In most finance professions, 
compensation does not reach the six-

figure mark. Make a couple of it. If you 
want to be well compensated (above 

average), you have to work on it yourself. 
Work life balance depends on the work 

area. But business pressure always reigns. 

The domain is very narrow and you rarely 
have the opportunity to specialize in a 

wider area. 
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3.2.7. Situation in Turkey 
In terms of efficiency, both in terms of the health and safety of employees and the business, of 
employees in various jobs physical, mental and social aspects of the protection of employees 
from losing their jobs due to the working environment should prevent any disturbances. In the 
study area, taking every precaution against harmful factors of the employees physiological and 
psychological, according to the criteria employed in jobs where they can work in a healthy and 
safe manner and to do the work of every employee with suitable working environment 
conditions (temperature, humidity, ventilation, lighting, noise, vibration, cleaning and 
maintenance, etc.) must be provided. (Ateş Hayta, 2007, p. 39) 
If such a working environment is provided, the health and safety of working in an ergonomic 
environment will reduce professional accidents and professional diseases and make employees 
less tired. At the same time, the desired efficiency will be achieved by increasing the quality 
and quantity of the production. However, businesses are the fundamental dynamic of economies 
and in order to operate effectively and productively, it is imperative that they have a durable 
and optimal resource structure, as well as protecting and gradually strengthening it first. In other 
words, a good accounting information system and auditing, as well as the management of 
money and funds and financing of investments are essential for the healthy functioning of the 
economic and financial structure in businesses. Thus, it will be possible to reach the highest 
return with appropriate capital structure and low cost, to provide liquidity, to protect the 
company from risks by taking the necessary measures, to maximize the market value of the 
company, as well as to comply with national and international standards, principles, regulations 
and traditions related to professional ethics developed in the field of accounting. 
Nowadays accounting is dominated by the understanding that it works for the public, rather 
than the taxpayer. How accounting fees business/Odense by the taxpayer even receives public 
accounting of taxes on the financial statements prepared by the investor according to the 
financial statements, especially foreign investors, will invest regulated according to the 
financial statement according to IAS and IFRS. The financial structure of the business (debts 
and equity capital) and its assets are understood from the financial statements. 
Accounting and finance are two areas of expertise, both very close and very far apart, but the 
difference between the two in terms of companies in Turkey is not fully known and applied. 
One of the most fundamental mistakes made by SMEs in particular is confusing accounting and 
finance functions and it is standard practice for Turkey to assign the duties of one person to the 
staff working in one of the two departments in the companies. However, is this practice 
beneficial or harmful to the company? are neglected. 
While both accounting and finance (departments) are interested in the monetary side of the 
company, their job descriptions are so different that expecting similar responsibilities from 
those working in these units is one of the biggest pitfalls for companies. However, this practice 
is very common especially in SMEs due to intensive activity structure, lack of staff and budget 
shortages. (“Muhasebe ve Finans”t.y.) 
Accounting in Turkey, the activities of the company gets only one entry, cut the invoices 
received-issued checks, paid bills, tax payments, loans, salary payments and all company 
financial/monetary transactions on a daily basis, one by one, are recorded in the legal books. 
And then these records are transferred to statutory financial statements such as trial balance, 
income statement, balance sheet. However, accounting is also responsible for accounts held 
against the state and is obliged to confirm the accuracy of company records.  
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Finance generally has a responsibility to control daily payments and the flow of money, 
management of daily relations with banks, which can be referred to more as corporate 
treasuries. However, abroad, the CFO and a strong finance team under him contribute 
significantly to the company's activities. The finance department is certainly responsible for 
managing all payments and cash flow of the company through its treasury function, but it also 
has very important duties in company management decisions. 
Financing also helps the company predict its future financial position and performance, credit 
and investment needs, by interpreting financial statements, making budget and medium-term 
planning. As it is known, unfortunately, a company with a financial future is unlikely to grow 
profitably. Predicting the financial problems that may arise and not taking precautions will 
cause the possible problems to grow more than necessary in times of crisis. Although our scale 
is small, it is important to deliver the financial function that greatly affects the future of our 
company to people who are experienced in this regard. Handing over every job to its specialist 
would have extremely positive consequences for both the company's future and profitable 
growth in the long term. (“Muhasebe ve Finans”t.y.) 
 
4. CONCLUSION 
In this study, accounting and finance were considered as identical twins based on Business, 
Business Management and business functions, and both concepts were evaluated in terms of 
their differences, similarities and sameness in different aspects. As is known, accounting is 
responsible for making sure that all financial transactions related to financial events are entered 
into the financial system/financial information system correctly. This includes accounts payable 
and receivable, resource and asset accounts, or all income and expense accounts. For example, 
cash payments, buying and selling goods, borrowing and closing debts, accruing and realization 
of expenditures and expenses, etc. it can be shown. These tasks, if not legally required, are 
performed periodically, first daily. For example, wage payments and VAT deductions of SSI 
fees income tax payments may be monthly. After all transactions are recorded, accounts are 
closed after all entries and exits (accounts receivable and debit records) are completed for 
monthly, 3-Month, 6-month and annual periods, according to law or by request.  All of these 
transactions are conducted according to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) to 
ensure the consistency and accuracy of internal and external reporting. 
Finance tries to grasp financial data by building growth and strategy. This means reporting and 
forecasting trends, paying attention to potential areas of financial concern, and working with 
others in the organization in identifying areas for opportunities. While reporting and forecasts 
focus largely on financial data, other non-financial benchmarks can also be used to improve 
forecasts. Finance will typically lead the annual budgeting process and help senior executives 
make decisions on strategic initiatives, capital investments and financing. 
However, in the growth cycle of a small company, the inability of the original accounting team 
to serve the expanding needs of the firm can be experienced. The current accounting team 
(sometimes a single person) has a maximum workspace width, and the skill set needed may not 
be supplied in the available resources. As the company grows, giving them the skills needed to 
contribute, investing in available resources is an option, but the success of this strategy relies 
on the talents and even personality of those in an accounting team.  
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It is possible for leaders/management to show themselves and be successful by having the right 
resources, but it can also be frustrating. Most of them, extend “mismatches”, delay the success 
process and delay efficiency and productivity.. When an accounting team is asked to perform 
inappropriate tasks, the management team is not adequately informed or equipped with false 
information is not a good basis in decision-making. If “mismatch” is a long-running problem, 
accounting practices will likely need to be renewed and new reporting processes implemented. 
With the right combination of resources, profitability and efficiency can be achieved, as well 
as the opportunity for leaders and management to be well informed and timely decisions can be 
made. 
Therefore, no matter the size of the company, the line between finance and accounting is never 
certain, and an accounting team is probably in operation long before a finance team is added. 
In the organizational chart of companies, many skilled accountants and auditors/controllers in 
the accounting group can actually contribute as a financier or source of the finance department 
does. 
In fact, it is impossible for accounting and finance to be completely separated from each other by 
precise lines. Both are disciplines that complement each other in different, similar and common 
aspects. Because, people make decisions with their intuition, attitude and behavior according to their 
intuition shows. In other words, most of the decisions made by humans come from the intuitive mind 
and are considered meaningful by reflexive-intellectual mind unless they are clearly mistake or wrong; 
intuitive decisions are often stated to be correct and impressive. This is shown in the diagram given 
below. 

 
If all three arrows in the diagram have never been seen before, lines with equal dimensions are 
perceived in different sizes due to broken linear structures added to the start and end points. For 
example, it is noticed that the one in the middle row is the longest and the one in the bottom 
row is longer than the top row, but in reality all three arrows are the same length. That, Müller-
Lyer illusion is called(Sakarya & Ağaç, 2017, p. 497). The same is true in accounting and 
finance; scientific and technological developments, economic changes, international relations, 
etc. according to many factors, both concepts, disciplines and practitioners will have separate 
places in the management of the company and integrate each other from the point of business. 
Because the decisions that people take in the environment and conditions they are in, can be 
logical, realistic, correct and necessary, as well as irrational, unnecessary, temporary and 
timeless. This shows how the accounting and finance disciplines are evaluated in terms of 
themselves, meaning that they are assigned. 
On the other hand, due to the intensive use of digitization today, the use of accounting software 
shows us that in any case this is the cheapest solution financially. In addition, through 
accounting, we learn more about problems and learn solutions. In small businesses, it is also 
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noted that some preliminary work needs to be done with the Accounting Office and the tax 
accountant. It may be mandatory to do some work, even though it is registered, and to do it by 
oneself. But since no one can do all the work by oneself except maybe 1-2 times, problems may 
arise. In these and similar cases there is always an overview of their software in real time, 
described as "do-it-yourself". In addition, a service provider with software can concentrate on 
one's main activities, depending on whether they specialize in the business and have enough 
experience to worry and care about. It makes a great contribution to the use of financial 
information, both intrabusiness and out-of-business information users. However, if the price is 
preferred, there will be software and installation fees and maintenance and service charges. 
(“Trainer”,n.d.) However, even if there are various changes, similarities and sameness between 
accounting and finance, it is impossible to distinguish them precisely from the point of view of 
business management. Because, sometimes they complement each other, sometimes they 
diverge, sometimes they merge today, even though they cover different periods. Because; 
accounting in the business, after the activities. today, the financing is realized today before it 
happens. If the business is considered as a vehicle, accounting follows the events that are left 
behind and finance follows the events that will be encountered, but both operate in accordance 
with the vehicle's route/goals. 
Finally, in our opinion, accounting and finance are two sides of a medallion for 
businesses/companies. 
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MUHASEBE HİLELERİ, YOLSUZLUK VE ETİK İLİŞKİSİ: ÖRNEKLERİ 

 
ACCOUNTING FRAUDS, CORRUPTION AND ETHICAL RELATIONSHIP: 

EXAMPLES 
 

Seval ELDEN ÜRGÜP 
Dr. Öğr. Üyesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 
ORCID:0000-0002-7464-3485 
 
ÖZET 
Son zamanlarda artan şirket skandalları ve hileli finansal raporlamalar, muhasebe 
uygulamalarında etik sorununun boyutunu gözler önüne sermektedir. Bu kapsamda çalışmanın 
amacı, yolsuzluğa zemin olan muhasebe hileleri ile muhasebede etik arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, muhasebe hileleri, yolsuzluk ve etik kavramsal bir bakış 
açısıyla incelenmiştir. Ayrıca karşılaşılan muhasebe hilelerine ilişkin örnekler verilmiş olup, 
yolsuzluk ile ilgili yaşanmış örnekler sunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Hileleri, Yolsuzluk, Etik 
 
ABSTRACT 
Recently, increasing company scandals and fraudulent financial reporting reveal the extent of 
the ethical problem in accounting practices. In this context, the aim of the study is to examine 
the relationship between accounting frauds and accounting ethics. For this purpose, accounting 
frauds, corruption and ethics have been examined from a conceptual perspective. In addition, 
examples of accounting frauds encountered were given, and examples of corruption were 
presented. 
Key Words: Accounting Fraud, Corruption, Ethic 
 

1. GİRİŞ 
Tüm işlemlerin uygun, doğru, eksiksiz ve tam zamanlı yapılması muhasebenin asli 
sorumluluğudur.  Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde muhasebe işlemlerinde yapılan hata 
ve hilelerin tespiti de önemli rol oynamaktadır. (Oskay, 2018:1) Muhasebede meydana gelen 
düzensizliğin hata mı yoksa hile olduğunun ayrımında en önemli unsur kasıt incelemesidir. 
Kasıt unsuru var ise durum hile olarak değerlendirilir.  Kasıt olup olmadığını anlamak detaylı 
bir inceleme gerektirmektedir. (Aslan vd., 2017:1126) 
Hilenin tüm detayları ve sınırlarının tespiti çok zordur. Hile eğilimi gösterenlerin hileye 
başvurma nedenleri her zaman aynı olmayacaktır. Hileye başvurma nedenlerini ve hilenin 
sınırlarını kesin olarak tespit etmek mümkün değilken hilenin sonuçlarının, menfaat gruplarının 
ve kayıpların tespiti mümkündür. Yapılan hileye göre ortaya çıkan sonuçlarla hileyi yapan 
taraflar sıkı bir ilişki içerisindedir.  İşletme personeli tarafından yapılan hileler yönetimin 
farkına varmayacağı ölçüde kalacaktır. Ancak yönetim kademesi tarafından yapılan hileler 
işletmenin tüm mali durumunu ve ticari ilişkilerini etkileyecek boyutta olabilir. İşletme 
personeli tarafından yapılabilecek hilelerin denetimi yönetim tarafından yapılabilecek hilelerin 
denetimi ve tespitinden daha kolay olacaktır. Hile yapılabilmesi için bilgi ve beceri gereklidir.  
Hilenin tespiti de hilenin yapılması kadar uzmanlık gerektirir. Hilenin mahiyetine göre hukuki  
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sonuçları farklı olacaktır. Bu sebeple hilenin tespiti ve denetiminde muhasebe uzmanlığına ek 
olarak hukuk ve psikoloji bilgisine de ihtiyaç duyulabilir (Aytekin vd., 2012:71). 
Yolsuzluk tek bir alanı kapsamaktan ziyade, disiplinler arası boyutta karşımıza çıkmaktadır. 
Yolsuzluğun ekonomik sonuçlarının yanı sıra toplumsal, hukuki, siyasi ve ahlaki yönlerden 
etkileri de söz konusudur.  Suça sebep olan eylemler yönüyle ve yozlaşma da denilebilecek 
ahlaki ve etik kurallara aykırı davranışlar yönüyle toplumsal bir sorun teşkil etmektedir. 
Yolsuzluk,  göreceli olarak ve kısa vadede maddi kazanç sağlasa da insanın en önemli 
değerlerinden olan ahlaki ve manevi değerlerini yok etmektedir (Uğur, 2012:305).  
Kamuda ve özel sektörde her türlü hileli işlem ve yolsuzluğun önlenmesinde mesleki ahlak ve 
etik değerlerin içselleştirilmesi önemli rol oynamaktadır. Yasal düzenlemeler hile ve 
yolsuzluğu önlemede tek başına yeterli değildir. Nihayetinde; kamu görevlileri, muhasebe 
yetkilileri, işletme yöneticileri gibi hile ve yolsuzluk yapmaya uygun ortamı bulunan bireyler, 
yapacakları ahlaki seçimlerden yalnızca kendi yaşamlarında değil, diğer insanların 
yaşamlarında doğuracağı sonuçlardan da sorumlu olmaktadırlar.  
 

2. HİLE  
2.1.  Hile Kavramı 

Hile kavramının tek ve kapsayıcı bir tanımı bulunmamaktadır. Bununda birlikte hile ile ilgili 
çok sayıda tanımlar literatürde yer almaktadır. Hile bir başka kişi ya da grubun zararına sebep 
olacak şekilde bilerek ve isteyerek aldatma faaliyeti olarak tanımlanabilir (Karabayır, Cengiz, 
2016:601). 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde hile, birini kandırmak aldatmak için yapılan düzen, dolap, oyun 
olarak tanımlanmıştır. Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE), 2018 yılı Küresel Hile 
Raporunda ticari organizasyon içerisinde yer alan hile eylemi tanımı kapsamında hile kavramını 
tanımlamıştır. Bu tanıma göre; işletme varlık ve kaynaklarının bilinçli olarak yanlış 
uygulamalar ile kişilerin zenginleşmesi için kendi mesleklerini kullanması olarak 
tanımlamaktadır (ACFE, 2018). 
Bununla birlikte hile kavramı için farklı tanımlar da yapılmıştır. Muhasebe hilesi belli amaçlarla 
işletmenin işlem, belge ve kayıtlarının değiştirilmesidir. Muhasebe hatalarının aksine bilinçli 
olarak yapılırlar (Gümüş, Göğebakan, 2016:21). 
Hile işletmeler açısından işletmeyi zarara ve mali kayıplara uğratmak amacıyla kötü niyetli her 
türlü girişim ve işlem olarak tanımlanabilir (Açık, 2012: 354). 
Muhasebe hilesi; muhasebe bilgi üreticilerinin menfaat sağlama amaçlı işletmenin işlem, kayıt 
ve belgelerinin değiştirilmesidir (Aytekin vd., 2015:71). 
Muhasebe açısından hile; belirli bir amaçla işletmenin işlem, kayıt ve belgelerinin hatadan 
farklı olarak kasten değiştirilmesi veya yok edilmesidir. Bir diğer ifadeyle muhasebe açısından 
hile; kayıt düzenlerinin, hesap işleyişlerinin, vergi, muhasebe ilke ve hükümlerine aykırı olarak 
tutulması olarak tanımlanmaktadır (Karabayır, Cengiz, 2016:601). Belirtilen tanımlarda yoğun 
olarak kasıt faktörü üzerinde durulmuştur.  Kastın saptanmadığı durumlarda hile değil hatadan 
söz edilebilir.    
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2.2.  Hilenin Taraf Ve Muhatapları 

Tablo1 de hileyi gerçekleştirenler ve hileye maruz kalanlar, yani hilenin taraf ve muhatapları 
beş ana grupta izlenmektedir (Yardımcıoğlu vd., 2014:181). 

 
Tablo 1: Hilelerin aktörleri ve etkileri 
Hileleri 
Gerçekleştirenler 

 
Hilenin Muhatapları 

 
Açıklama 

 
Yönetim 

Devlet 
Ortaklar 
Yatırımcılar 
Müşteriler 
Satıcılar 
Sigorta şirketleri 

 
Tepe yönetimi, genellikle mali 
bilgiler hakkında yanlış 
sunumlar yaparlar. 

Çalışanlar İşletme Çalışanlar doğrudan ya da 
dolaylı olarak işverenlerinden 
çalmaktadırlar. 

Rakipler İşletme Haksız rekabet sağlamak 
amacıyla rakipler hileye 
başvururlar. 

 
Müşteriler 

 
İşletme 

Müşteriler, kendilerine ait 
olmayan bir şeyi vermesi ya da 
daha düşük fiyatlandırma 
yapması konusunda satıcıları 
aldatırlar. 

Satıcılar İşletme İşletmelerin mal ve hizmetlerden 
fazla para istemesi veya ödemesi 
yapılmış malları teslim 
etmemesi. 

Kaynak: (Yardımcıoğlu vd., 2014:181) 
 
2.3.  Muhasebe Hilelerinin Yapılma Nedenleri 

Herkes tarafından, her alanda, her zaman ve her koşulda hile yapılması mümkündür. Hile 
yapmaya yönlendiren sebepler incelenirken; hile yapılma amacı ve hileyi yapan kişiler 
açısından bir sınıflandırmadan söz edilebilir. Hilenin her işletmede ve her koşulda 
yapılabileceği öngörüsüyle işletme içerisindeki birimleri ve görevlerini ayrı ayrı incelemek 
daha doğru ve kolay sonuca ulaştırabilir. Her bir işletme birimi çalışanı için hile konusu farklılık 
gösterebilir. Hile yapılabilmesi için oluşan boşluklar, şartlar ve fırsatlar her zaman aynı 
olmayabilir. 
Hile üçgeni, bir kimsenin hileli işlemlere yönelmesine neden olan faktörleri açıklayan bir 
modeldir.  Bu faktörler, baskı, fırsat ve kendini haklı gösterme çabalarından oluşur.  Joseph T. 
Wells, hile üçgeni modelini organize suç soruşturmasında yaptığı çalışmalarla tanınan bir 
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sosyolog olan Donald R. Cressey'in (1919-1987) araştırmasından esinlenerek geliştirilmiştir 
(Yazıcı, 2018:846). 
 

2.3.1. Baskı 
Hile nedenlerinden olan baskıyı finansal olan ve finansal olmayan olarak ayırmak mümkündür. 
Baskının finansal unsurlarına kar hedefleri, performansa dayalı ücretlendirme, pay sahiplerinin 
beklentileri gibi örnekler verilebilirken, çalışanların sosyal statülerini güçlendirme isteği de 
finansal olmayan diğer bir baskı unsuru olarak kendisini göstermektedir (Yazıcı, 2018:847). 
Genel olarak karşılaşın baskı unsurları; mali içerikli baskılar, para hırsı, güzel yaşama isteği, 
kişisel borçlar, sağlık harcamaları, kötü alışkanlıklardan doğan baskılar, işle ortamındaki 
baskılar şeklinde örneklerle sınıflandırılabilir (Doğan vd, 2018:68). 
 

2.3.2. Fırsat 
Hile üçgeninde en kritik unsur fırsattır. Bir hile yapabilmek, hatta bir çalışanın hileyi düşünmesi 
ve belki de daha önemlisi yakalanmayacağına inanması için bile fırsat doğmalıdır. Bir başka 
ifadeyle fırsatın olduğu yerde hilenin olması kaçınılmazdır (Yazıcı,2018:847). 
İşletmelerde doğabilecek fırsat unsurları; hile yapanların cezalandırılacağı disiplinli bir ortamın 
sağlanmaması, işletmede çalışanlar arasında bilgi akışının zayıf olması, tepe yönetiminde var 
olan cahillik, umursamazlık ve yetenek eksikliği, sağlıklı denetim çalışmalarının olmaması, 
çalışan davranışlarının yeterli şekilde gözlenememesi, zayıf ahlak politikaları, üçüncü kişilerle 
ve ortaklarla yapılan gizli anlaşmalar şeklinde sıralanabilir (Aytekin vd.,2015:72). 
 

2.3.3. Kendini Haklı Gösterme Çabaları 
Kendini haklı gösterme çabaları hakkında çok şey az bilinirken, fırsat ve baskının dolandırıcılık 
ile ilişkili olduğu net olarak kabul edilmektedir. Hileli finansal raporlama düzenleyenler 
genellikle hileli işlerini kişisel ahlak kuralları ile tutarlı olarak kendilerini haklı gösterebilirler. 
Hilekarlar başkaları da yapıyor, çalışıyorum ve bunu hak ediyorum, yaptığım şey kimseye zarar 
vermiyor, başka çarem yok gibi telkinler ile önce kendisini ikna ederek suçu 
rasyonelleştirmektedir.  Hile üçgeninde her bir unsur için ortaya çıkma sırası veya hilenin 
gerçekleşmesindeki ağırlıkları ile ilgili bir netlik yoktur  (Yazıcı, 2018:847). 
 

2.4.  Hile Yapanların Karakteristik Özellikleri 
ACFE’nin 2010 yılında yapmış olduğu araştırmalara göre, hileli bir eylem sonucunda 
yakalanan işletme çalışanlarının belirtilen özelliklere sahip oldukları tespit edilmiştir (Doğan 
vd, 2018:69-70): Bunlar: 

 Yaş olarak hile yapanlara bakıldığında en çok hile yapanların ileri yaşlarda oldukları 
tespit edilmiştir. Özellikle 40-50 yaş arası grupta yüksek mevkilere ulaşan ve belirli 
yetkileri elde etmiş insanların fazla olması sebebiyle hile eğilimi artmaktadır. 

 Hile yapan kişilerin işiyle ilgili girişken, öğrenmeye açık ve azimli oldukları 
gözlemlenmiştir. 

 Hile eğilimde olanların kurallara uymakta da zorlandıkları tespit edilmiştir.  
 Yoğun ve uzun mesailerle çalıştıkları ve izin haklarını kullanmaktan çekindikleri 

gözlemlenmiştir. 
 Kişilik olarak stresli ve sinirli bir yapıya sahip oldukları, alkol, uyuşturucu maddeler ve 

şans oyunları gibi alışkanlıkları olduğu saptanmıştır.   
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 Rahat bir yaşam sürme isteği olan, pahalı hobileri bulunan, bol para harcama arzuları 

olan kişiler oldukları tespit edilmiştir. 
 Genel olarak işletmenin en güvenilir, en azimli çalışanlarından oldukları ve müşteri ve 

satıcılarla yakın ilişkilerde bulundukları saptanmıştır. 
 Sürekli olarak kazancının yetersizliğinden yakındıkları ve geçmişinde işvereni ile 

problemleri olduğu saptanmıştır. 
 Ailevi problemler yaşadıkları ve başarılı olma yönünde baskı altında oldukları 

saptanmıştır. 
 Otorite yokluğundan şikâyet ettikleri gözlemlenmiştir. 
 Bekarlara göre evli insanların hile yapma eğilimlerinin daha fazla olduğu 

gözlemlenmiştir. 
 İş akışında beklenmedik gecikmelere sebep olurlar.  
 Kendilerinden başkalarının hem iş yaşamındaki hem de özel yaşamındaki başarılarına 

tahammül edemezler 
 Yaptıkları hilenin ortaya çıkmaması için başkaları tarafından yapılması gereken işleri 

de ısrarla kendileri üstlenmek isterler. 
 Çok hızlı karar alarak yaşamlarında önemli değişiklikler yapabilirler. 
 Duygusal ve alıngandırlar. Alınganlık hilekarların en belirgin özelliğidir.  
 Hiçbir şey onların hatası değildir, her zaman bir suçlu bulurlar. 
 Arkadaşları ve ailesini iş çevresinden uzak tutmaya çalışırlar. 
 Çok hızlı karar alarak yaşamlarında önemli değişiklikler yapabilirler. 
 İş ortamında bilgi paylaşımına isteksiz davranırlar ve iş akışında beklenmedik 

gecikmelere sebep olurlar.  
 ACFE raporuna göre üniversite ve lise mezunları hile yapanların yaklaşık %50 sini 

oluşturmaktadır. Lisansüstü eğitim seviyesindeki kişilerin yaptıkları hilelerin sonucu 
maddi olarak en büyük zararları doğurmaktadır. 

 Bazı hilekarlar zeka düzeylerinin yüksek olduğu iddiasındadırlar ve bunu kanıtlamak 
için sisteme meydan okuyarak hile yapmaktadırlar.   

 ACFE raporunda; hile eyleminin hileyi yapana risk oluşturmasına rağmen hile 
yapanların risk alma eğilimde oldukları ve risk almaktan kaçınmadıkları ortaya 
konmuştur.  
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2.5.  Muhasebe Hilesi Örnekleri 

Örnek 1: X işletmesi, kârlılığının yüksek olduğunu düşünerek, kârlılığını azaltıp, daha az vergi 
ödemek istemiştir.  Bunun için gider ve maliyetlerini sabit tutup, hasılatını azaltarak, hileli 
işlemi yapabileceğini düşünmüştür. Bunun için kullandığı yöntem; satışları sonucunda elde 
ettiği çekleri, işletmenin değil de ortağınınmış gibi kayıtlarına almaktadır (Açık, 2012: 358). 

 
Hileli muhasebe kaydı: 

 –––––––––––––––––/––––––––––––––––––  
101- Alınan Çekler        2.360           
                     331 Ortaklara Borçlar   2.360  
Ortaklardan çek alınması  
–––––––––––––––––/––––––––––––––––––  
Olması gereken muhasebe kaydı: 
–––––––––––––––––/–––––––––––                                                                                                       
101- Alınan Çekler         2.360           

600 Yurtiçi Satışlar         2.000           
391 Hesaplanan KDV        360  

Çek karşılığı satış 
 –––––––––––––––––/––––––––––––––––  
Bu şekilde işlem yaparak, 2.000 lira hâsılat ve 360 lira tutarında KDV’yi gizlemiştir. Bu 
muhasebe kayıtları, muhasebe hilesi suçunun maddi unsurunu teşkil etmektedir. Manevi unsur 
ise, hileli kayıt yaparak vergi ödemeden kaçma isteğidir. 
Örnek 2: Z işletmesi, almış olduğu bir ihalede çok yüksek kâr elde etmiştir. Kârı dolayısıyla 
ödeyeceği vergiyi düşürmek istemektedir. İhale devlet ihalesi olduğu için hasılatını gizlemeyi 
başaramamaktadır. Devlet ihaleleri ile ilgili vergi incelemelerinde öncelikle sahte belge 
hususunun inceleneceğini ve sahte belge kullandığının tespiti durumunda ciddi ceza alacağını 
düşündüğü için elindeki gerçek gider belgelerini fazla basamak ile kaydetmeye karar vermiştir.  
 

Hileli muhasebe kaydı; 
––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––– 
150- İlk Madde ve Malzeme        1000   
191- İndirilecek KDV                    180 
              320- Satıcılar                                      1180 
––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––– 
710- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri     1000   
             150- İlk Madde ve Malzeme                       1000 
––––––––––––––––––––––/––––––––––––––––––––––  
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Olması gereken muhasebe kayıtları; 
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––– 
150- İlk Madde ve Malzeme            100     
191- İndirilecek KDV                         18      
           320- Satıcılar                                      118 
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––– 
 
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––– 
710-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderler   100     
           150- İlk Madde ve Malzeme                    100 
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––– 
İşletme hileli kayıt yaparak; 100 TL tutarındaki ilk madde ve malzemeyi, 1000 TL’ye almış 
gibi göstererek maliyetlerini hileli şekilde karı azaltıcı bir unsur olarak kullanmıştır.  
Örnek 3: İşletme 15.12.2014 tarihinde 400.000 TL bedelle bir adet daire satışı yapmış, satış 
bedelini tahsil etmiş ve satın alan kişi tarafından dairede ikamet edilmeye başlanılmıştır. Şirket 
dönem kârını ertelemek için faturayı kesmemiştir. Aynı zamanda işletme 01.09.2014 tarihinde 
bir yıllık süre ile kiralamış olduğu iş makinasının kira bedeli olarak 300.000 TL’yi peşin 
ödemiştir. İşletme dönemsellik ilkesine aykırı hareket ederek hileli kaydı yapmıştır 
(Yardımcıoğlu vd., 2014:184). 
 

Hileli muhasebe kaydı; 
––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––– 
102 Bankalar                         400.000 

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler          400.000 
––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––– 
730 Genel Üretim Giderleri   300.000 
 102 Bankalar    300.000 
––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––– 
Olması gereken muhasebe kaydı; 
––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––– 
102 Bankalar                         400.000 

600 Yurtiçi Satışlar               400.000 
––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––– 
730 Genel Üretim Giderler                25.000 
180 Gelecek Aylara Ait Giderler      50.000 
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler     225.000 
 102 Bankalar    300.000 
––––––––––––––––––––––/––––––––––––––––––––––  
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3. YOLSUZLUK  
3.1.  Yolsuzluk Kavramına Genel Bakış; 

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’ne göre yolsuzluk; “yolsuz olma durumu, bir görevi, bir 
yetkiyi kötü kullanma, suiistimal, nizamsızlık” olarak tanımlanmaktadır. En yaygın ve basit 
tanımıyla Dünya Bankası tarafından “kamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye 
kullanılması” şeklinde ifade edilmiştir. 
Yolsuzluk kavramı en yalın şekliyle, kamu görevlilerinin yetkilerini çıkar sağlamak amacıyla 
hukuka aykırı şekilde kullanmalarıdır.  Bu tanım yolsuzluk kavramına genel bir bakış oluştursa 
da herkes tarafından kabul gören değer yargılarını içermez. Yolsuzluk kavramının normatif ve 
pozitif olarak ayrımındaki temel farklılık; normatif tanımların yolsuzlukları ahlaki değerlerden 
sapma ve kamu çıkarlarına zarar veren eylemler olarak görmesi iken pozitif tanımlara göre 
yolsuzluklar parasal kazanç sağlamak amacıyla kamu görevlilerinin kaynak tahsisinde yasa ve 
kurallardan sapması olarak açıklanmaktadır (Bakırtaş, 2012:90). 
Yozlaşma ve yolsuzluk kavramları anlam olarak iç içe geçmiş olup, yozlaşma yolsuzluğa, 
yolsuzluk da yozlaşmaya neden olarak birbirini destekleyici etkileri olmaktadır. Maddi ve 
manevi çıkar karşılığında ya da herhangi bir duygunun tatmini amacıyla, suç, kabahat veya idari 
soruşturma gerektiren etik dışı hareket ya da toplumda hoş görülmeyen, kınanan her türlü adli-
idari yaptırımı olan usulsüz davranıştır (Uğur, 2012:303). 
Rüşvet, zimmet, hile, güveni suiistimal, ihaleye fesat karıştırma şeklinde kamu görevlilerince 
kamu kurumlarında yolsuzluk suçları işlenebileceği gibi, sermaye piyasalarında, yatırım 
ortaklıklarında, bankalarda, özel kuruluşlarda; tefecilik, sahtecilik, dolandırıcılık, kara para 
aklama gibi yöntemler uygulanarak da işlenebilmektedir. Yolsuzluk olayları karmaşık ilişkiler 
ağı içerisinde gelişen, tehdit, şiddet ve sindirme boyutu da olan ulusal ya da uluslararası 
organizasyonlarda karşımıza çıkmaktadır (Hasdemir, 2006:58). 
Kollektivist ekonomiden, kapitalist ekonomiye geçişi sağlamaya çalışan ülkelerde, rant 
sağlama yönünden büyük fırsatlar ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerde iyi organize olmuş rant 
sağlama sisteminden, daha karmaşık ve bu yüzden de yolsuzlukların yapılabilmesine kapı açan 
çok daha kötü bir sisteme geçilmiştir. Bu ekonomilerde iyi çalışmayan kurumların olması, 
ekonomik büyümenin de yavaş ilerlemesinin önemli sebepleri arasındadır.  Böylece 
yolsuzlukların daha büyük bir oranda arttığı görülmektedir (Meriç, 2004:73). 
Yolsuzlukla ilgilenen uzmanların hem fikir oldukları nokta, yolsuzluğun ekonomik gelişmeyi 
ve toplumun ileriye dönük değişimini engellediği varsayımıdır. Yolsuzluğun bir çıkar sağlama 
aracı olarak tercih edilmesiyle birlikte bu tür faaliyetler büyük bir artış göstermiştir (Gürbüz, 
Dikmenli, 2009:221). 
 

3.2.  Yolsuzluk Suçunu Oluşturan Nedenler  
Rant sağlanabilirliği yolsuzlukların esas dayanağıdır. Rant yoluyla sağlanan aşırı kazançların 
oluşmasının en önemli nedenleri arasında hükümet müdahalelerin olduğu gözlemlenmektedir 
(Meriç, 2004:73). Yolsuzlukla ile ilgili veriler incelendiğinde yolsuzluk yapma düzeyinin 
ülkeler, coğrafi bölgeler bazında farklılıklar gösterdiği kaydedilmiştir. Yolsuzlukların farklı 
bölgelerde, farklı boyutlarda görülmesinin birçok nedeni bulunmaktadır (Başar, 2004:26). 
İşletmelerde ve kurumlarda yapılan yolsuzlukların meydana gelişinde hem iç çevre hem dış 
çevre faktörleri etkili olmaktadır. Yolsuzluk çok çeşitli nedenlerle meydana gelmektedir. Bu 
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nedenler; toplumsal, örgütsel, bireysel olarak gruplandırılabilir.  Bunun yanı sıra; sosyal, 
ekonomik ve yönetsel olarak da gruplandırılabilir (Gürbüz, Dikmenli, 2009:224). 
 

3.2.1. Yönetsel Nedenler 
Yolsuzluğun yönetsel nedenleri ile vurgulanan kamu düzeninde karşılaşılan sorunlar ve 
bunların neden olduğu olumsuzluklar kastedilmektedir (Arıkan, 2017:52). Bürokrasi; gelişmiş 
ülkelerde, siyasi yozlaşma, adam kayırma, rant kollama ve rüşvetin önünde bir engel 
oluşturmaktadır. Bürokratik işlemlerdeki kuralların çokluğu ve karmaşıklığı yolsuzluğa açık 
davetiye çıkarmaktadır. Kamunun verdiği hizmetlerin birçoğunun karmaşık bir yapıya sahip 
olması, yerine getirilmesi gereken işlemlerin uzun süreler almasına neden olmaktadır. Saydam 
bir sistem, yönetenlerin kamunun kaynaklarını nasıl ve hangi amaçlara yönelik olarak 
kullandığı konusunda gerekli bilgileri vatandaşlara sunmalıdır (Hasdemir, 2006:100). 
 

3.2.2. Ekonomik Nedenler 
Yolsuzlukların ekonomik sebepleri, devletin ekonomik yapısında, ekonomiye müdahalesinde 
ve izlenen ekonomik politikalarında görülmektedir (Başar, 2004:35). Yolsuzlukla sonuçlanan 
ekonomik nedenlerin en önemlileri arasında kuşkusuz enflasyon yer alır. Globalleşen dünyada 
ihtiyaçlar artması ve enflasyon nedeniyle satın alma gücünün düşmesi, yasal olmayan yollara 
başvurulmasının önünü açmakta ve yolsuzluk oranlarını yükseltmektedir (Gürbüz, Dikmenli, 
2009:224). Ayrıca fiilen gerçekleşmiş olan ekonomik faaliyetler ile ilgili kayıtların tutulmaması 
yani kayıt dışı ekonomi yolsuzluğa neden olan en önemli faktörlerden biridir (Arıkan, 2017:29). 
Ülkelerde parti gruplarının profesyonelleşmesi ve kampanya tekniklerinin çoğalması ile birlikte 
paraya olan ihtiyaçları artmıştır. Paraya çevrilebilen çeşitli enstrümanlar nihayetinde siyasi 
iktidarların kazanılmasını sağlayan birer araç haline geldiğinden siyasi partilerin yolsuzluğa 
eğilimi olduğu görülmektedir (Bakırtaş, 2012:89). Örgütlü yolsuzluk suçlarının ortaya 
çıkartılmasında ve önlenmesinde, yazılı ve görsel medya kuruluşları görevlerini yerine 
getirmediğinde veya görevlerini yerine getirmelerinde önemli engeller olduğunda yolsuzluk 
gizli kalmakta ve önü açılmaktadır. (Gürbüz, Dikmenli, 2009:224). 
Yolsuzlukların ekonomik sebeplerinin kamu mal ve hizmetlerinin topluma arzında yaşanan 
kıtlıktan, kamunun tekel ve taktir yetkisine; kamu personelinin ücretlerindeki yetersizlikten, 
vergilendirilmesine kadar kapsamlı bir alana yayılan faktörler ile izahı yapıldığı görülmektedir 
(Başar, 2004:35). 
 

3.2.3. Sosyal Nedenler 
Çeşitli çalışmalarda, yolsuzluk düzeyinin saptanmasında toplumların dini ve etnik yapılarıyla 
beraber hukuki sistemleri ve sömürgecilik geçmişlerinin payının da etkisi ortaya konmuştur 
(Başar,2004:38). Çeşitli sosyal normların ve siyasal yapıların yolsuzlukların ortaya 
çıkarılmasındaki etki gücü sosyologların ortak görüşüdür (Başar, 2004:36). Yolsuzluk 
sonucunda öngörülen cezaların caydırıcılığı, hukuk sistemlerinin işleyişi ve etkinliği, kanun ve 
kuralların şeffaflığı gibi etkenler yolsuzlukların oluşmasında ve çoğalmasında önemli rol 
oynamaktadır (Arıkan, 2017:39).  
Toplumsal yararın sağlanması, kamu yararı kavramının içinin vatandaşlık sorumluluğuyla 
doldurulmasıyla ilişkilidir. Toplum için kamu hizmetlerinden yararlanmak bir lütuf değil 
vatandaşlık hakkıdır. Toplum bireylerinin kamu hizmetlerini algılayış şekli ve bürokratların 
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vatandaşlara üstten bakan tavrına bilgi eksikliği de eklenince yolsuzluk ve rüşvet ihtimali 
artmaktadır (Gürbüz, Dikmenli, 2009:225). 
Bunların yanı sıra toplumda yoksuzlukla mücadelede ihbar kavramının gammazlık ve 
ispiyonculuk şeklinde algılanması da yolsuzlukların ortaya çıkmasındaki en önemli engellerden 
biridir. Gelişmiş toplumlarda ihbar ve şikayet kavramları direkt olarak vatandaşlık bilincinin 
bir görevi olarak algılanmaktadır (Bakırtaş, 2012:90). Yolsuzlukların meydana geldiği 
toplumlarda sivil toplum örgütlerinin yolsuzlukları ortaya çıkarma ve bilgi sağlamada yetersiz 
kaldığı gözlemlenmiştir.  Yolsuzluk ve rüşvetin denetlenmesi oldukça güçken, denetleme 
mümkün olsa bile yolsuzluğun yaygın olduğu yerlerde her iki tarafın eşit yaptırımlara tabi 
olması mümkün değildir (Meriç, 2004:74). 
Türkiye’de yolsuzlukla mücadelede en verimli yöntemler; yolsuzluk yapanların teşhiri ve 
toplumun yolsuzluklar konusunda eğitilmesi ve aydınlatılmasıdır. Tüm bunların ışığında 
gelişmiş bir demokrasi anlayışının olduğu ülkelerde yolsuzluğun en alt düzeylerde seyrettiği 
söylenebilir (Hasdemir, 2006:122).  
 

3.3. Yolsuzluk Türleri 
Yolsuzluk çok çeşitli biçimlerde ve türlerde ortaya çıkabilmektedir. Başlıca yolsuzluk 

türlerinin; rüşvet, zimmet, irtikap, kayırmacılık, kara para aklama, içerden öğrenilenleri ticareti 
olduğu bilinmektedir.  

 
3.3.1. Rüşvet  

Kamusal mal ve hizmetlerin kamu görevlilerinin maddi çıkar sağlama amacıyla yetkilerini 
kötüye kullanarak ayrıcalıklı işlemler yapması olarak tanımlanan rüşvet, yolsuzluğun en yaygın 
şeklidir. Rüşvet yasal olmayan bir alışveriş olup, her iki taraf lehine sonuçlanan taleplerin 
karşılaşması rüşvet piyasasını oluşmaktadır (Uzun, 2018:17). Rüşvetin bedeli rüşvetin 
niteliğine göre belirlenir. Ağır rüşvetin fiyatı daha yüksek, hafif rüşvetin fiyatı daha düşüktür. 
Bunun yanı sıra rüşvetin ortaya çıkma ihtimali ve cezasının ağır olması rüşvet bedelini 
yükseltir. Rüşvet suçu doğrudan ve ya aracılarla işlenir. Bu durumda rüşvetin bir kısmı da 
aracılara ödenir (Arıkan, 2017:29). 
Rüşvet alma olasılığı; cezaların ağırlığı, yakalanma ihtimali, kaybedilecek maaş ve emeklilik 
hakları gibi nedenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yakalanma durumunda ortaya 
çıkacak maddi ve manevi maliyetlere bağlı olarak azalacak, rüşvetin sağlayacağı para, mal ve 
benzeri kazançlara göre artacaktır. Kişiler için rüşvetin sağlayacağı maliyet ve yarar düzeyleri 
farklılık göstermektedir. Buna göre rüşvet alma veya almama eğilimleri ortaya çıkar. Rüşvet 
veren için fayda, hukuka aykırı işlemin kendisine sağlayacağı çıkarlardır. Rüşvet vermenin 
bedeli ise yakalanma halinde ortaya çıkacak maddi ve manevi zararlardır. Kişi yapacağı fayda 
maliyet analizi sonucunda, sağlanacak faydaların oluşabilecek maliyetlerden fazla olacağına 
kanaat getirirse, rüşvet verme eğilimi ortaya çıkacaktır (Özsemerci, 2003:18). 
 

3.3.2. Zimmet 
Zimmet; emanet edilen şeyden aşırmak, kendi malı gibi kullanmak şeklinde tanımlanabilir. 
Kamu yetkililerinin para ve mal niteliğindeki kamusal varlıkları hukuka aykırı şekilde kişisel 
faydası için kullanması şeklinde gerçekleşen durumlar zimmet suçunu oluşturur (Uzun, 
2018:36).  
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Zimmeti diğer yolsuzluk türlerinden ayıran en belirgin özelliği tek taraflı olmasıdır. Kamu 
görevlilerinin yetki alanlarına sağlanan kamusal kaynakların hukuka aykırı şekilde kendisi ya 
da üçüncü kişiler için harcaması ve kullanmasıdır. Özel sektördeki karşılığı ise, hizmet 
sebebiyle güveni suiistimaldir (Türkdönmez, 2019:17). Bu açıklamaların ışığında zimmetin 
hırsızlıkla eş anlamlı olduğu söylenebilir. Zimmet, eğer hileli bir şekilde işlenirse ‘ihtilas’ 
suçunu oluşturur. İhtilas, zimmet suçunun nitelikli şeklidir (Uzun, 2018:36). 
 

3.3.3. İrtikap 
TDK sözlüğünde irtikap ‘’yiyicilik, kötü iş yapma, hile yapma’’ olarak tanımlanmıştır. TCK 
md.250’ye göre ise; irtikap suçu, kamu görevlisinin, icra ettiği kamu görevinin kendisine 
sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden fayda sağlamaya veya bu 
kişileri fayda sağlama yönünde vaatte bulunmaya zorlaması ile oluşur.  
Rüşvet suçu ile irtikap suçu arasında bir ayrım yapmak yararlı olacaktır. İrtikap suçu görevi 
kötüye kullanmanın bir çeşididir.  Kamu görevlisine fayda sağlayan ve ya fayda sağlamayı vaat 
eden kişi, özünde suç işleme kastı ile hareket etmemektedir. Zaten kendisi de haksız bir fayda 
sağlama kastında değildir. Kişi, hak ettiğine inandığı kazancı elde etmek, kendisine yarar 
sağlayacak ve hukuka da uygun bir işlemin gerçekleşmesini ve ya daha hızlı gerçekleşmesini 
istemektedir. Bu talebinin karşılanması için kamu görevlisi, talep sahibini bir menfaat elde 
etmek ve ya menfaatini vaat etmesini sağlamak durumunda bırakmasıdır. Bu durumda, kamu 
görevlisinden hizmet talep eden kişi, aslında mağdur durumdadır. Rüşvet suçunda ise, rüşveti 
veren kişi, kamu görevlisinden kanunlara aykırı hareket etmesini talep ederek kendi menfaatine 
fayda sağlama çabasındadır (Arıkan,2017:31).  
 

3.3.4. Kayırmacılık 
Kayırmacılık, kamu yetkililerinin yakınlarını hak etmediği halde hukuka aykırı olarak 
kayırması, arka çıkmasıdır. Türkçedeki iltimas kavramı kayırmacılıkla eş anlama gelmektedir. 
Bununla birlikte, halk arasında kullanılan torpil kavramı da iltimas ve kayırmacılık 
kavramlarının karşılığıdır. Kayırmacılığın, akraba kayırmacılığı, eş dost kayırmacılığı, siyasal 
kayırmacılık, hizmet kayırmacılığı gibi türleri bulunmaktır (Özsemerci,2003:20). 
Kayırmacılık, toplumda nepotizm ve kronizm olarak iki şekilde görülmektedir. Nepotizm; 
bireylerin beceri, kabiliyet, donanım gibi özellikleri dikkate alınmadan akrabalık ilişkileri 
nedeniyle kamuda istihdam edilmeleri ya da ayrıcalıklı konuma getirilmeleridir. Kronizm ise; 
kişilerin kamuda istihdam edilmesinde donanımları ve eşitlik ilkeleri göz önüne alınmaksızın 
dost ilişkilerinin esas alınmasını ifade etmektedir (Başar, 2004:9). 
 

3.3.5. Kara Para Aklama 
Kara para yasadışı işlerden elde edin geliri ifade etmektedir. Kara para kazançlarının yasal 
ekonomide dolaşıma sokulmasına da kara para aklama denilmektedir. Kara para aklama 
13.11.1996 tarihli 4208 sayılı yasaya göre suç sayılmaktadır. Bu yasada kara para aklamanın 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır (Hasdemir, 2006:89). 
Kayıt altına alınmayan gelirler olan uyuşturucu, silah ticareti, kadın ticareti, organ kaçakçılığı, 
yasadışı kumar faaliyetleri, haraç isteme gibi faaliyetlerden elde edilen kazanç kara para olarak 
tanımlanmaktadır. Kara para, yasal olarak kayıt dışı ekonominin bir bölümünü oluşturmaktadır.  
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Yer altı ekonomisi önemli kazançlar sağlayan birçok suç faaliyetini kapsamaktadır 
(Türkdönmez, 2019:19). 
1999 tarihli Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 
içeriği olan terörün finansmanı kavramı, ABD’de 11 Eylül 2001 yılında yaşanan olaylardan 
sonra, kara para aklama ile mücadeledeki tüm uluslararası kuruluşların çalışma alanına girerek 
‘’ kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele’’ şeklini almıştır (Uzun, 2018:20). 
 

3.3.6. İçerden Öğrenenlerin Ticareti 
İçerden öğrenenlerin ticareti, sermaye piyasasında işlem gören enstrümanların henüz 
kamuoyuna sunulmamış ve fiyatını etkileyebilecek bilgilerini, kendisi veya üçüncü kişilerin 
çıkarı için kullanıp fırsat eşitliğinin bozulmasına neden olarak fayda sağlamak veya 
oluşabilecek zararı önlemek için yapılmaktadır. İçerden öğrenenlerin ticareti sermaye piyasası 
işlemlerinde spekülatörler tarafından yapılmaktadır (Uzun, 2018:21).  
Kamu kurumlarındaki görevlilerden oluşabilecek zamları öğrenerek sonrasında satmak üzere 
ürün stoğu yapılması içerden öğrenenlerin yaptığı bir ticarettir. Kamu iktisadi teşebbüslerinde, 
devlet tahvillerinde, hazine bonolarının satılmasında da içerden öğrenenlerin yaptığı ticaret 
karşımıza çıkmaktadır (Türkdönmez, 2019:17).  
 

3.4. Yolsuzluğun Meydana Getirdiği Etkiler 
3.4.1. Yolsuzluğun Ekonomik Etkileri 

Yolsuzluğun olduğu ülkeler git gide fakirleşmektedir ve toplumun devlete olan güveni 
zedelenmektedir. Yüksek enflasyon oluşan ülkelerde yolsuzluk oranlarında da artış 
görülmektedir. Gelir dağılımı eşitliği olan ülkelerde toplumun refah seviyesinde yükselme ve 
bununla birlikte yolsuzluk oranlarında azalma görülmektedir (Türkdönmez,2019:41).  
Yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkileri vardır. Eğitim düzeyi arttığında 
yolsuzluk suçları azalmaktadır.  Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler yıllık gelirlerinin 
%2,5’undan fazlasını rüşvet vermek için kullanmaktadır. Yolsuzluk sanayi politikalarının 
etkinliğini ve verimliliğini azaltır. İşletmeleri kayıt dışı ekonomik faaliyetlere, dolayısıyla 
vergiden kaçınmaya teşvik eder. Aynı zamanda yatırımlar yolsuzluktan ürkerek olumsuz 
etkilenmektedir.   Yolsuzluk suçları yarattıkları vergi ve benzeri etkiler ile maliyetleri 
yükseltirken belirsizlik ortamı oluşturarak büyümenin en önemli fonksiyonu olan yatırımların 
azalmasına neden olurlar. Son olarak; askeri harcamalar bünyesinde geniş rant ağı bulunmakta 
ve ihalelerin kazanılabilmesi için %15 gibi yüksek oranlarda rüşvet verilmektedir. Bu da 
ekonominin etkinliğini ve verimliğini azaltmaktadır (Uzun, 2018:113). 
Ekonomik büyüme ile yolsuzluğun ilişkisi daima ters yönlü olmayabilir, olumlu etkilerinden 
de söz edilebilir. Yolsuzluk büyümeyi teşvik edebilir.  Bazı çalışmalarda yolsuzluk rekabet 
unsuru olarak savunulmuştur. Piyasada tekel olabilmek için yüksek rüşvetler ödenmesi 
rakiplere avantaj sağlamada önemli olabilir. Aynı zamanda rüşvet ile ilgili zamanın ortalama 
maliyetini minimum yaptığı görüşleri de savunulmaktadır (Başar, 2004:43). 
Bir ülkeye yapılacak yatırımlar o ülkedeki yolsuzluk oranlarının yüksek olması dolayısıyla 
bürokrasiye ve yerel ortağa duyulan güvenin az olmasından etkilenmektedir.  Az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler sermaye girişi ihtiyacı içerisindedir ve genellikle bu ülkelerde yolsuzluk 
oranları yüksektir. Bu durum kalkınma planlarını doğrudan yabancı yatırımlara bağlayan 
ülkelere sermaye girişini engellemektedir (Türkdönmez, 2019:60).  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

332 

 
İşsizlik, belli bir getiri sağlayan mala karşı işlenen yolsuzluk suçlarını daha fazla etkilemektedir.  
Ülkelerin istihdam sağlama kabiliyetlerinin artması yasadışı kazançlara ve yolsuzluğa 
yönelmeyi engelleyecektir. Ekonominin büyümesi ve sürdürülmesinde istihdamın artışı, 
yolsuzluğun ve ekonominin yolsuzluktan olumsuz etkilenmesinin önüne geçmekte önemli rol 
oynamaktadır (Uzun, 2018:113).  
Yolsuzluk aynı zamanda ülkenin vergi ve gelir toplama düzenini bozmaktadır, bütçede olumsuz 
sonuçlara neden olmaktadır. Kamu harcamaları ve kamu giderleri doğrudan ve dolaylı yollarla 
olumsuz etkilenmektedir. Yüksek yolsuzluk seviyelerine sahip ülkeler daha az vergi geliri 
toplayabilmektedir.  Bunun yanı sıra yolsuzluklar kamu gelirlerini azaltarak kamu 
harcamalarını arttırmaktadır (Türkdönmez, 2019:66). Yolsuzluk nedeniyle kamu 
harcamalarının artması mali açıklara neden olmakta, ülkenin kaynaklarından güçlü olanların 
daha fazla yararlanmasını sağlayarak gelir dağılımı adaletsizliği sonucu doğurmaktadır.  
Kaynak dağılımını bozan ve verimliliği düşüren yolsuzluk büyümenin de önünde engel teşkil 
etmektedir (Uzun, 2018:118). 
Sonuç olarak; yolsuzluktaki artış, yatırımları, gelir dağılımını ve yabancı tasarrufların ülkeye 
girişini olumsuz etkilemektedir. Kamu kaynaklarının kişisel menfaatler için kullanılması, 
ihtiyaç öncelikleri dikkate alınmadan tüketilmesine hatta israf harcamalarına neden olmaktadır.  
Kısa vadeli kişisel çıkarların uzun vadede toplumun menfaatlerini baltalayacak şekilde 
kullanılmasıyla oluşan yolsuzluk düzeni, toplumsal kalkınmanın önündeki en büyük 
engellerdendir (Arıkan, 2017:49). 
 

3.4.2. Yolsuzluğun Sosyal Etkileri  
Yolsuzluk, adaletsizliği ve haksızlığı besleyerek; toplumsal değerlerin yok olmasına sebep olur. 
Göz yumulan, önlenemeyen ve gittikçe artan yolsuzluk; toplumsal güven ve dayanışma 
duygularını zedelemektedir. Çalışmadan başarıya ulaşılabileceği ve kolay para kazanılabileceği 
inancının yaygınlaşması, gelir dağılımı adaletsizliğinden olumsuz etkilenen vatandaşların 
diğerlerine kin ve nefret duymalarına sebep olmaktadır.  Yolsuzlukla mücadelede, tüm 
toplumun katılımıyla ancak başarıya ulaşılabileceği için; toplumsal diğer sorunlar ve 
ayrışmalar, yolsuzlukla mücadelede başarı sağlanmasının önünde büyük bir engel 
oluşturmaktadır. Kişisel çaba ve rekabetle başarıyı elde edeceğine inanmayan bireyler, 
toplumdan izole olmaya başlayarak toplumun gelişmesine yönelik faydalı projelerini de rafa 
kaldırmaktadırlar. Bu da toplumsal gelişmenin yavaşlamasını, ekonomik büyümenin 
duraklamasını, toplumsal yozlaşmanın yaygınlaşmasını, hukukun etkinliğini kaybetmesi ve 
tüm toplumun bu sorunlardan büyük ölçüde etkilenmesi sonucunu doğurmaktadır (Arıkan, 
2017:50). 
Toplumun yolsuzluklar nedeniyle birbirine, işletmelere ve kamuya güveni kalmayacağı için, 
ahlaki değerlerin yerini kişisel çıkarlar alacak ve ekonomik açıdan ya da sosyal açıdan güçlü 
olanlar haklı kabul edilmektedirler. Bu durumda ahlaki değerler, ekonomik ve sosyal güçle yer 
değiştirmektedir. Örnek verecek olursak; kamu personeline verilen hediye ile rüşveti 
birbirinden ayıran ince bir çizgi vardır. Kamu personelinin hukuken hediye kabul etmesi 
yasaktır. Bunun yanı sıra; ekonomik değeri olmayan şeylerin, geleneksel sebeplerle verin 
bahşişlerin yolsuzluk olmadığı kabul edilmektedir. Ahlaki zafiyetlerin doğmasında, rüşvetin 
hediye olarak kabul edilmesi önemli bir neden teşkil etmektedir (Akalan, 2009:109).  
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Artan yolsuzluk suçları, toplumsal kargaşaların, iç savaşların ve yozlaşmanın en önemli 
etkenidir. Bu suçlar, ekonomik ve sosyal adaletsizlikleri beslemektedir. Siyasiler de rüşvet ve 
kayırmacılık vaat ederek toplumu ya da yerel güçleri yanlarına çekmektedirler. İstedikleri gücü 
elde ettikten sonra, toplumun geri kalanının taleplerini dikkate almamaktadırlar. Bu tarz 
siyasilerle birlikte olağanüstü yönetim modellerinin liderleri, rüşvet ve rant sağlama gibi 
mekanizmalarla kendilerine etkin destekçiler sağlamaktadırlar (Uzun, 2018:43).  
 

3.5.  Yolsuzluk Örnekleri 
Örnek 1: İmar Bankası Olayı 
22 Nisan 1928 tarihinde 1.000.000 Türk lirası sermaye ile kurulan bankayı 1984 yılında Uzan 
grubu satın almıştır. İmar Bankası skandalına adına ortaya çıkan ilk kıvılcım, bankanın 
bünyesinde gerçek dışı hesaplar açtığı ve vergi kaçırdığı suçlamalarıyla ilk kez 1992 yılında 
gündeme gelmiştir.  Ancak dönemin siyasi iktidarı bu suçlamaları ve ülkenin karşı karşıya 
kaldığı ekonomik tehlikeyi görmezden gelerek, denetim ve soruşturmaların başlatılmasına 
yönelik faaliyet göstermemiştir. Bakanlık bankalar yeminli murakıbının hazırlamış olduğu 
raporlarda “bankayı karlı gösterme amacıyla kayıt düzeninden vazgeçilmesi” başlığı altında 
uyarıda bulunulduğu belirtilmiştir. İmar Bankasının 1990 yılında vadeli mevduatı 
bulunanlardan aldığı faizlerinde üzerinden aldığı binde beş Savunma Sanayi Destekleme Fonu 
ve binde on stopaj kesintilerinden oluşan totalde 1 milyar dolar tutarında vergiyi ilgili 
kurumlara yatırılmadığı gerekçesiyle Maliye Bakanlığınca araştırmalar başlatılmıştır. Bankanın 
sekiz şubesinde toplamda 2.5 milyar liralık matrah denetlenmiş ve 3.9 milyar liralık matrah 
farkı tespit edilmiştir. Ancak Bankanın toplamda 54 şubesi olduğu düşünüldüğünde ilk 
incelemede elde edilen rakamların skandallın gerçek boyutunu yansıtmadığı açık ve nettir. 
İmar Bankası 20 Haziran 1994 tarihinde, 3182 sayılı Kanun’un 64. Maddesi kapsamına 
alınmıştır. Bankanın verdiği kredilerin birçoğunu Uzan Gruba vermesi, bankacılık ilkelerinden 
uzaklaşarak işlevlerini yerine getirmemesi, mali tablolarındaki dengelerin bozulması, karlılığın 
dibe vurması, nakit akışı yetersizliğinin oluşması gibi sebeplerinden banka yakın takibe 
alınmıştır. 
2003 yılı itibariyle bankanın işlem yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılarak TMSF’ye 
devredilmiştir. Ancak TMSF ve BDDK’nın gerçek verilere, kayıtlara ulaşması Uzan Grubu 
tarafından engellenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda işlemlerin gerçek dışı eksik ve kayıt 
dışı bırakıldığı ve gerçek mevdulara ait rakamların kamudan tamamen gizlendiği kanıtlanmıştır. 
Bu süreçte yedekleme sistemleri de kapatılan bankadan, çaresiz yöneticilerin bir anda ve toplu 
şekilde istifa etmesi ile bilgi işlem raporlarının ikamesi imkânsızlaşmıştır. Bu sebeple banka 
müşterilerinden belgelerin derlenmesine başlanmıştır. 25 Haziran 2003 tarihinde BDDK’nın 
hazırladığı son raporlara göre; 746.9 trilyon lira olarak bildirilen tasarruf mevduat tutarlarının 
gerçekte 8.144 trilyon lira olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine İmar Banka’sının bankacılık 
faaliyetleri ve mevduat kabul etme yetkisi tamamen kaldırılmıştır.   
İmar bankası skandalında vergi kaçırma suçundan davaya yansıyan toplam tutarın 833 trilyon 
157 milyar 272 milyon olduğu belirlenmiştir. Kemal ve Yavuz Uzan’ın da aralarında bulunduğu 
14 sanık hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların bulaştığı; ‘’muhasebe etik ilkelerine 
uymamak, sahte belge düzenlemek, defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, 
vergi matrahının azaltılması amacıyla sahte defter ve belgeler oluşturulması, başka kayıt 
ortamlarında gerçek verilerin saklanması, kanunlar gereği ibraz etme mecburiyeti bulunan 
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belge ve defterlerin biraz edilmemesi ve vergi kaçakçılığı yapmak.’’ suçlarıyla V.U.K’un 359. 
Maddesi gereğince ilgili sanıklara 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştır.  
Örnek 2: Parmalat Vakası 
İtalya’nın Parma şehrinde 1961 yılında Calisto Tanzi tarafından bir süt pastörize merkezi olarak 
kurulan Parmalat aynı zamanda İtalyan futbol kulübü Parma’nın da sahibidir. Parmalat bir aile 
şirketidir ve yönetim kurulu icra denetim kurulu, icra denetim komiteleri aile üyelerinden 
oluşmaktadır. Parmalat skandalı; ahbap çavuş ilişkilerinin hakim olduğu şirketin, iştirak ettiği 
şirketlere usulsüz ve gerçeğe uygun olmayan işlemlerle finansal kaynak aktarması sonucu 
meydana gelmiştir. (Şenel, Arslan, 2019:297).  Parmalat şirketi 1998-2003 yıllarında elde ettiği 
14,2 milyar Euro tutarında finansal kaynağı; bankalara ve şirket faaliyetleri dışında yer alan 
offshore şirketlerine aktardığı bilinmektedir. Yapılan bu usulsüzlükler sonucundan Parmalat 
şirketi 2003 yılında iflasını ilan etmiştir (Atmaca, 2012:193).  
Şirketin halka arz edildiği 1990 yılından, iflasını açıkladığı 2013 yılına kadar elinde bulunan 
finansal kaynakları tamamen tüketmesi şirketin batmasının diğer önemli bir sebebidir. 
Parmalat’ın finansal kaynakları deniz aşırı bankalara transfer edilmiştir. Şirketin yaşadığı bu 
büyük skandal,  Bank Of America isimli bankadan 500 milyon Euro tutarındaki bono 
ödemesinin geri çevrilmesiyle anlaşılmıştır. Parlamat’ın finansal tablolarında 4.2 milyar Euro 
tutarında bir rakam görünmesi rağmen vadesi gelmiş 150 milyon Euro tutarındaki ödemesini 
banka ve hükümet kredileriyle ancak ödeyebilince tüm şüpheleri üstüne çekmiştir. Bu süreçte 
başlatılan denetim ve araştırmalar sonucunda, finansal tablolarda görünen 4.2 milyar Euro’nun 
Cayman Adalarında bulunan Bonlet Finans Şirketi’nin hesabında olduğu anlaşılmıştır. 
Gösterilen bu rakamların da aslında Cayman Adalarındaki iştirakinin hesabında olması 
gerekirken, bu tutarda bir paranın olmadığı ve şirket bilançolarının gerçekte 8 milyar Euro 
şişirildiği fark edilmiştir (Özad, 2019:35). 
Tüm bu yaşananlardan sonra savcılar 27 Aralık tarihi itibariyle Parmalat şirketi üzerinde 
incelemeler yapmaya başlamıştır. Bu incelemeler sonucunda Parmalat şirketinin 15 yıl boyunca 
hesaplarında sürekli oynamalar yaptığı fark edilmiştir. Durumun tespitiyle birlikte Parmalat’a 
ait borsa işlemleri askıya alınmıştır ve şirketin kurucusu olan Calisto Tanzi dolandırıcılık 
suçundan 10 yıl hapse mahkûm edilmiştir (Özad, 2019:35).   
 

4. MUHASEBEDE ETİK  
Kavramsal olarak etik; bireyin toplum içerisinde uyması gereken davranış kuralları ve içinde 
bulunduğu çevrede kabul edilen genel düzene uyma biçimi olarak tanımlanırken, bireyin iyi ve 
kötü, doğru ve yanlış algısı doğrultusunda yüklediği değer olarak ifade edilmektedir. Bu 
kapsamda bireyin iyi ve ya kötü davranış biçimini yönlendiren değerlerdir ve toplum 
beklentisinden kaynaklanır. Bazı sosyologlar ise etiği; bireylerin gerçekte nasıl davrandıklarını 
değil, nasıl davranmaları gerektiğini açıklayan standartlar olarak ifade etmişlerdir (Celayir, 
2020:200). 
Muhasebede etik, tüm meslek gruplarında olduğu gibi ayrıcalıklı ve önemli bir konumdadır. 
Muhasebe meslek etiğinde amaç, meslek kuralları, kanunları ve toplumun kabul ettiği değerleri 
göz önünde bulundurarak; doğru, gerçekçi ve güvenilir bilgileri kamuoyuna sunulmasıdır 
(Demir, 2015:342). Etiğin; işletmeler tarafından işlerin yürütülmesinde, iç ve dış paydaşlarla 
ilişkilerde uyulması gereken ahlak ilkeleri ve değerler seti olarak algılanması gerekmektedir 
(Celayir,2020:200). Muhasebe mesleğini yürüten meslek mensupları faaliyetlerini sürdürürken, 
çelişkili durumda kalma, yanlış karar alma, kavramlar üzerinde fikir birliğine varamama gibi 
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sıkıntılı durumlar yaşayabilmektedir. Bu noktada meslek mensuplarının karşılaştıkları bu 
durumlara genel ahlak kuralları ve etik duygusuyla çözümler bulmaları gerekmektedir (Gümüş, 
Göğebakan, 2016:17).   
 

4.1. Etik Davranışları Etkileyen Faktörler  
Doğruyla yanlışı ayırıp, ahlak kuralları çerçevesinde doğru şekilde davranma biçimi etik 
davranış olarak tanımlanabilir. Toplum düzeninin sağlamasında en önemli etken hukuki 
düzenlemelere uyulmasıdır. Bazı bireylerin hukuki ve ahlaki kuralları algılayış biçimleri farklı 
olabilmektedir. Mesleki davranışları yönlendiren unsurların yasalardan daha geniş kapsamlı 
olduğu yadsınamaz bir gerçektir (Gümüş, Göğebakan, 2016:16). 
 

4.1.1. Yasaların Etik Davranışlar Üzerindeki Etkisi 
Toplum düzenini korumak üzere kanunlarla bazı sınırlar belirlenmektedir. Uygulanan 
yaptırımlar zamanla hukuk kuralı olarak yasalaşır. Yasalara uygun davranışlar ahlaki kurallara 
da uygun bulunmaktadır. Genel hukuk kurallarına ek olarak meslek kuruluşlarının da mesleki 
saygınlığın ve şeffaflığın sağlanabilmesi ve meslek mensupları arasında birlik ve düzen 
oluşturulabilmesi için çıkardıkları ve uygulanmasını takip ettikleri kuralları vardır.  Kurallara 
uymadığı tespit edilen meslek mensuplarına, aykırılığın düzeyine göre yaptırımlar 
uygulanmaktadır. Bireylerin doğru ve yanlış ayrımında görüş birliğine sahip olması, olaylar 
hakkındaki bilginin daha tarafsız ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine olanak 
sağlamaktadır. Düzeni bozan davranışlar yasalar tarafından tarafsız ve istisnasız olarak 
uygulanarak cezalandırılmalı, düzeni koruyan ve katkı sağlayan davranışlar ödüllendirilmeli ve 
desteklenmelidir (Gümüş, Göğebakan, 2016:16). 
 

4.1.2. Geleneklerin Etik Davranış Üzerine Etkisi   
Bazı insan davranışlarını yasalarla düzenlemek olanaksızdır. Yasalara belirtilmemesine rağmen 
toplumun ahlaki değerleri dışında kalan davranışlar büyük önem arz etmektedir. Meslek 
ahlakıyla ilgili değerlerin sadece yasalarla değil, toplum tarafından kabul görmüş davranışlarla 
da desteklenmesi gerekmektedir. Ahlak dışı davranışlar toplumun iktisadi, politik ve sosyal 
yapısında düzensizliğe sebep olacağından toplum tarafından kabul edilmemektedir. Doğru 
olanın yapılmasının yasalaştığı bir toplumda, toplumun ortak çıkarlarının bireysel çıkarlardan 
daha önce geldiği bilinmektedir (Gümüş, Göğebakan, 2016:16).  
 

 4.2. Hile, Yolsuzluk, Etik İlişkisi  
Muhasebe meslek mensupları ahlaki seçimlerini yalnızca kendi yaşamı için değil, işletme 
faaliyetlerinden etkilenen tüm çevresi için de özenle yapmalıdır ve tüm seçimlerinden 
sorumludur. Son zamanlarda artan şirket skandalları ve hileli finansal raporlamalar, muhasebe 
uygulamalarında etik sorununun boyutunu da gözler önüne sermiştir.  
Muhasebenin kabul edilen on iki temel kavramından olan; sosyal sorumluluk, tarafsızlık ve 
belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama ve özün önceliği kavramları doğrudan etik ile 
ilişkilendirilmektedir (Demir, 2015:347). Bu doğrultuda işlemlerin herhangi bir çıkar grubuna 
hizmet etmesi gözetilmeden, gerçeğe uygun belgelerle ve tutarlı rakamlarla yapılması etik bir 
davranış olmakla birlikte hileyi engelleyici bir unsurdur. Yapılan işlemlerin kayıtlarında, 
devlete veya işletme çevresine tam ve doğru açıklama sorumluluğuyla hareket edilmesi hileyi 
ve yolsuzluğu engelleyeceği gibi şeffaf ve güven veren bir ortam hazırlamaktadır. Aynı 
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zamanda belirlenen muhasebe politikalarına birbirini izleyen dönemlerde şirket çalışanları ve 
yöneticiler tarafından uyulması yolsuzlukları ve hileli işlemleri önlemede büyük önem arz 
etmektedir. İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin 
yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gerekmektedir. Genelde işlemlerin 
biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar oluşabilmektedir. Böyle 
bir durumda, etik kurallara uygun olarak özün biçime önceliği esas alınarak hilenin önü 
kapanmakta ve yolsuzluklara engel olunmaktadır. Sosyal sorumluluk kavramıyla; işletme 
yönetimi ve muhasebe yetkililerinin görevlerini yerine getirirken, işletme çevresine ve kamuya 
sorumluluğu belirlenmektedir. Kasıt unsuruyla yapılan her türlü hilenin uzun vadede tüm 
toplumu etkilemesi sebebiyle işletme yetkililerinden etik kurallara uygun davranmaları 
beklenmektedir. 
Yolsuzluklar özel sektörde finansal durumun saklanması ve yapılan muhasebe hilelerinin 
sonuçlarıyla patlak vermektedir. Kamuda ise; kamu çalışanlarının fayda sağlamak amacıyla 
kamu kaynaklarını etik ve ahlak kurallarına aykırı şekilde kişisel çıkarları için kullanması 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kişisel çıkarlar için gösterilen imtiyazlar, kaynakların haksız 
ve ahlaka aykırı kullanımı kamu personellerinde etik bilincinin ne denli zayıf olduğunu 
kanıtlamaktadır. Özel sektör ve kamu personelleri için yazılı veya vicdani ahlak kurallarının 
öğrenilmesi, etik bilincinin gelişmesine yönelik eğitimler yolsuzluğu önlemede büyük önem 
arz etmektedir. Çalışanlar ahlak kurallarından uzaklaştıkça gerçekleştirdiği yolsuzluklara haklı 
sebepler bulmaktadır. Etik bilincinden uzaklaşmış bireylerin yolsuzluk yapmak için daima haklı 
bir sebepleri vardır ve elde ettikleri kazançları gerçekte hak ettiklerini düşünmektedirler. En 
yaygınlarından olduğu bilinen rüşvet, zimmet, irtikap, adam kayırma, içerden öğrenme gibi 
yolsuzluklar toplumsal etik ve bireysel düzeyde meslek etiği bilincinden uzak davranılmasının 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yolsuzluğun hileler, hilelerin de etik dışı davranışlar sonucu 
ortaya çıktığı gerçeğinden hareketle, kamu görevlileri, işletme yönetimi, finansal yöneticiler ve 
muhasebe yetkililerinin etik bilincinden uzaklığı zincirleme olarak hile ve yolsuzluk sonucunu 
doğurtmaktadır.  
 

5. LİTERATÜR TARAMASI 
Meriç, M. (2004) tarafından yapılan ‘’Yolsuzluk Nedenleri ve Önlemeye Yönelik Çalışmalar’’ 
başlıklı çalışmada yolsuzluğun sebep ve sonuçları ile ilgili teorik açıklamaların çok çeşitli 
şekillerde yapılabildiği irdelenmiş ve deneysel sonuçlardan bahsedilmiştir. Çalışmada dikkat 
çeken bir diğer bulgu ise, her bir oluşum, kendi yolsuzluk değerlendirme kriterlerini belirlemek 
zorundadır ve onu hemen yapmalıdır. Sonuç olarak yolsuzluğun ciddi bir problem olduğuna 
ilişkin bir görüş birliği ortaya çıkmıştır ve uluslararası düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşların, 
yolsuzluğu engelleyici önlemler geliştirmeye başladıkları tespit edilmiştir. 
Gürbüz, S.,Dikmen, O., (2009) tarafından yapılan “Örgütsel Açıdan Yolsuzluk: Kavramsal 
Yönü, Özelliği, İşletme Çevresi, Örgütsel Davranış ve Örgüt Mimarisi Bağlamında Bir 
İnceleme’’ başlıklı çalışmada yolsuzluk olgusu örgütsel açıdan ele alınmıştır. Öncelikle 
yolsuzluk ve yolsuzluk türleri kavramsal çerçevede ele alındıktan sonra, Türkiye’de 
gerçekleşen yolsuzluklarla ilgili çalışmaların sonuçları ve önemli bulgularına değinilmiştir. Luo 
tarafından geliştirilen modelden sıklıkla faydalanılarak yolsuzluk ve işletme çevresi, 
yolsuzlukların sınıflandırılması, yolsuzluk ve örgütün mimarisi, örgütsel davranış ve 
yolsuzluğa karşı örgütsel açıdan alınabilecek bazı tedbirler açıklanmaya çalışılmıştır. İşletme 
çevresinde oligopol yoğunluğun olması, düzenleyici kontrolün çok yüksek veya çok düşük 
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olması, yapısal belirsizliğin olması ve objektif olmayan bir örgüt yapısı yolsuzlukların temelini 
oluştururlar. Sonuç olarak; yolsuzlukların gerçekleşmesi birçok faktör ile beraber işletme 
üyelerinin kültürel ve ahlaki değerlerine ve işletme içerisinde yolsuzlukla mücadele için 
oluşturulmuş bir programın varlığına bağlı olabileceği savunulmuştur. 
Demir B.,(2015)  tarafından yapılan “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Etik’’ başlıklı 
çalışmada mesleğin gereklerinin yerine getirilebilmesi ve kamu çıkarının sağlanması için 
meslek mensuplarının mesleki etiğe uygun davranmaları gereğinin üzerinde durulmuş, mesleki 
etik kuralları açıklanmış, bu etik kuralları düzenleyen ulusal ve uluslararası kuruluşların 
isimleriyle birlikte etik ilkeleri açıklanmıştır. Son yıllarda, meslek etiğine uygun olmayan 
davranışlar sonucu yaşanan olumsuz gelişmelerden, ve bu olumsuz gelişmelerin muhasebe ve 
denetim mesleğinde etik ve güven tartışmalarını gündeme getirdiğinden bahsedilmiş ve böylece 
meslek etiği ile ilgili çalışmaların daha da hız kazandığı belirtilmiştir. Muhasebe ve denetimden 
beklenen yararların sağlanabilmesi ve kamu yararı için meslek mensuplarının etik ilkelere 
kesinlikle uymaları gerektiği savunulmuştur. 
Yardımcıoğlu, M., Koca, N., Günay, Y., Kocamaz, H.(2017) tarafından yapılan  “Yolsuzluk, 
Muhasebe Hileleri ve Örnekleri’’ başlıklı çalışmada toplumsal adaleti ve sosyal istikrarı bozan 
yolsuzluğun kavramsal çerçevesini belirlenmiş ve yaşanmış örneklere değinilmiştir. Ayrıca 
yolsuzluğa zemin oluşturan muhasebe hilelerinin tanımı, türleri, aktörleri ve önlenmesi 
konularına değinilmiş ve karşılaşılan muhasebe hilelerine ilişkin örnekler sunulmuştur. 
Sonuçlara göre hileli muhasebe işlemleri yapanlar, yolsuzluk yapmanın kolay yollarını 
buldukları tespit edilmiştir. Devletteki bulunan bozuk yapılar toplumun tamamını etkileyerek, 
yolsuzluk yapanları ve bunları destekleyenlerin daha güçlü konuma gelmesini sağlamış, 
böylelikle yolsuzlukların alenen yapılmaya başlandığı gözlemlenmiştir. 
Özçelik H., Aracı Ö.N., ve Keskin S. (2017) tarafından yapılan Isparta, Burdur ve Antalya 
illlerini kapsayan “Muhasebe Hata ve Hileleri: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma’’ 
başlıklı çalışmada muhasebe hataları ve muhasebe hileleri ayrı bir şekilde irdelenerek, 
muhasebe hilelerinin amaç ve özelliklerinden, hile türlerinden ve hile üçgeni baskı, fırsat, 
rasyonelleştirme ayrımlarıyla birlikte incelenmiştir. Muhasebe meslek mensuplarına anket 
yöntemiyle yöneltilen sorulardan elde edilen sonuçlara göre; meslek mensuplarının işletmelerin 
günlük nakit girişleriyle banka raporları arasında büyük farklılıklar olduğuna, BA-BS 
formlarının sahte fatura kullanım oranını düşürmekte etkili olduğuna, mükelleflerin bilanço 
karını düşük göstermek istekleri işle karşılaştım beyanına yüksek oranda katılım sağladıkları 
görülmüştür.  BA-BS formları ile yüksek tutarlardaki alış ve satışların incelenmesinin sahte 
fatura kullanım oranını etkilediği dolayısıyla vergiyi düşürme amaçlı yapılabilecek hileleri 
önleyici bir etkisi olduğu ve muhasebe hilelerinin tespitine kolaylık sağladığı yargısına 
katılımla beraber buna benzer uygulamalar geliştirilmesinin muhasebe hilelerini azaltacağı 
vurgulanmıştır. Anket cevaplarının analizinde, muhasebe meslek mensuplarının muhasebe hata 
ve hileleriyle ilgili belirtilen yargılara katılma düzeyleri arasında; cinsiyet, öğrenim durumu, 
meslek ünvanı, ve mesleki tecrübelerine göre bir fark olmadığı analiz edilmiştir. 
Aslan T, Kızıl  C., ve Din, A. (2017) tarafından Yalova ilini kapsayan, “Muhasebe Hata ve 
Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi’’ başlıklı 
çalışmada muhasebe meslek mensuplarına anket yöntemi ile sorulan sorularla hile ve meslek 
etiğine bakış açıları incelenmiştir. Anket çalışmasından elde edilen sonuçlara bakıldığında 
meslek mensuplarının; meslek etiği kurallarına uygun hareket ettikleri yargısına kesinlikle 
katıldıkları, mesleki standartlara ve etiğe uygun hareket ettikleri yargısına kesinlikle 
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katılmadıkları, meslek etiğine aykırı davranış ve işlem yapanlara uygulanan hukuki 
yaptırımların yeterli olduğu yargısına katılmadıkları, Türkiye’de meslek etiğine uyulması ile 
ilgili yapılan çalışmaların yeterli olduğu yargısına katılmadıkları, Türkiye’de mesleki etik 
kurulunun kurulmasını olumlu karşılarım ifadesine katıldıkları, denetim yetersizliğinin hata ve 
hilelerin üzerinde arttırıcı etkisi olduğu ifadesine katıldıkları ve mali tabloları büyük oranda 
etkilemeyecek sayısal hata ve işlem yaptığım olmuştur ifadesine de katılmadıkları analiz 
edilmiştir. 
Yazıcı N.,(2018) tarafından yapılan “Hile Üçgeni: Fırsatların Önlenmesinde Kırık Camlar 
Teorisi’’ başlıklı çalışmada  muhasebe hileleri ve bunların hangi amaç ve yöntemlerle yapıldığı 
araştırılmış, hile yapma nedenleri hile üçgeni kavramı altında baskı, fırsat ve kendini haklı 
gösterme çabaları (rasyonelleştirme) ayrımıyla incelenmiştir. Bir ortamda var olan en ufak bir 
düzensizlik öğesinin suçu tetikleyeceği varsayımına dayandırılarak kırık camlar teorisi 
açıklanmıştır. Hilenin oluşmasında ve önlenmesinde daha çok fırsatlar ve rasyonelleşme 
unsurlarının etkisi kırık camlar teorisiyle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Yönetim ilk camın 
kırılmasına izin verdiğinde ve ya önlem almadığında hileli işlemlere ortam hazırlandığı ve 
çalışanların bu durumu rasyonelleştirmesine izin verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Yazıcı N.,(2018) tarafından yapılan “Hile Üçgeni: Fırsatların Önlenmesinde Kırık Camlar 
Teorisi’’ başlıklı çalışmada  muhasebe hileleri ve bunların hangi amaç ve yöntemlerle yapıldığı 
araştırılmış, hile yapma nedenleri hile üçgeni kavramı altında baskı, fırsat ve kendini haklı 
gösterme çabaları (rasyonelleştirme) ayrımıyla incelenmiştir. Bir ortamda var olan en ufak bir 
düzensizlik öğesinin suçu tetikleyeceği varsayımına dayandırılarak kırık camlar teorisi 
açıklanmıştır. Hilenin oluşmasında ve önlenmesinde daha çok fırsatlar ve rasyonelleşme 
unsurlarının etkisi kırık camlar teorisiyle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Yönetim ilk camın 
kırılmasına izin verdiğinde ve ya önlem almadığında hileli işlemlere ortam hazırlandığı ve 
çalışanların bu durumu rasyonelleştirmesine izin verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
 

SONUÇ 
Toplumu yozlaştıran yolsuzluğun elbette birçok nedeni bulunmaktadır. Yolsuzlukla başa 
çıkabilmek için öncelikle gelir dağılımındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması ve siyaset 
finansmanının özel çıkar grupları tarafından sağlanması engellenmelidir.  
Yolsuzlukların yapılmasında zemin olan muhasebe sistemindeki yasal boşluklar hukuki 
düzenlemelerle ortadan kaldırılması gerekmektedir. Hileli muhasebe teknikleri ile 
uygulayıcılar, yolsuzluk yapmanın kolay yollarını bulmuşlardır. Yapılan bu hilelerin 
işletmelere ve topluma verdiği zarar göz önünde bulundurularak, bu işletmelere dürüst kişilerin 
alınması ve işletmelerde etik kurallarının oluşturulması ayrıca etkin bir iç kontrol sisteminin 
kurulması gibi tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
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ÖZET 
Gelir Vergisi Kanunu’ndaki(GVK) bütün gelir türleri bakımından vergiyi doğuran olay olarak 
gelirin elde edilmesi vergilemeye tabi tutulmanın temel ölçütünü oluşturmaktadır. Bu nedenle 
elde etme kapsam ve sınırı ile elde etme esaslarının gelir türüne göre değişebildiği hususunun 
dikkate alınması önemli ve gereklidir. Vergiyi doğuran olay gerçekleşmeden gelir vergisi ile 
ilgili bir tespit yapılamaz. Elde edilen gelir varsa bu gelirin nereden/ hangi faaliyetten 
kaynaklandığının ve gelir vergisi konusuna girip girmediğinin tespiti gerekir. Elde edilen 
gelirin hangi gelir türüne girdiği veya vergilenebilir gelir kapsamında olup olmadığı ise gelirin 
elde edilmesinin müteakibindeki işlem basamağını oluşturur.  
Ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerlidir. Tahakkuk esasında gelirin elde edilmesi 
ancak alacak hakkı olarak doğması ile mümkündür. Zira gelir elde edilmiş olsa dahi Kanunun 
aradığı şartlar gerçekleşmemiş olursa elde edilen bu gelirle ilgili bir işlem yapılması mümkün 
olmaz. “Alacak hakkı olarak doğması vergiyi doğuran olayın eksiksiz tekemmül etmesini  
(Özbalcı,1998:329)” bu ise gelirin miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleşmesini ve hukuken talep 
edilebilir olmasını(D4D, E.1998/1583, K.1999/1536) ifade eder. Buradan anlaşılacağı üzere 
gelirin elde edilmiş sayılması için esas alınan temel ölçüt ile ekonomik bir faaliyetin ticari 
faaliyet olarak nitelenebilmesi için aranan ölçüt(ticari işletmenin belirgin olmadığı durumlarda) 
birbirinden ayrılmaktadır. GVK,37/2-4 bendi kapsamı bakımından gelirin elde edilmesi icra 
edilen faaliyet tamamlandıktan sonraki işlem basamağını ifade etmektedir. Ancak önemli olan 
nokta şu ki, gelir vergisi ticari kazanç hükmünün uygulanabilmesi için faaliyetin ticari faaliyet 
niteliğine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle ticari faaliyetin kapsam ve sınırlarının doğru 
şekilde tespiti doğru vergilemenin yapılabilmesi bakımından zorunlu görünmektedir.  
Gelir Vergisi Kanunu(GVK) 37/2-4.bendinde gayrimenkul alım-satım ve inşa faaliyeti ile 
devamlı şekilde uğraşılmasından elde edilen kazancın ticari kazanç esaslarına tabi tutulacağı, 
kişisel servete dahil olan ve GVK,70/1,1-2-4-7’de sayılan mal ve hakların(ivazsız iktisaplar 
hariç) iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların ise 
değer artış kazancı(DAK) olarak vergilendirileceği düzenlenmiştir. Ticari işletmenin belirgin 
olmadığı durumlarda gayrimenkul alım-satım ve inşa faaliyeti sonucu üretilen birim/lerin elden 
çıkarılması sonucu doğan kazancın GVK,37/2-4 kapsamında mı yoksa GVK, mük.80/6 
kapsamında mı vergilendirileceği hususu devamlılık unsurunun tespitine dayanmaktadır. 
Devamlılık unsurunun bulunması işlemde/faaliyette çokluk bulunup bulunmadığı noktasından 
kavranmaya çalışılmaktadır. Çokluk ölçütünün kapsam ve mahiyetinin belirsizliği ise 
vergilendirme esasının tayinini etkileyebilmektedir. Makale, bu faaliyetle ilgili yasal 
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düzenleme ile uygulamada karşılaşılan problemleri vergi idaresi ve vergi yargısının görüşleri 
doğrultusunda teorik çerçevede incelemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Gelirin Vergilendirilmesi, Ticari Kazanç, Değer Artış Kazancı. 
 
ABSRACT 
The basic criterion of being subject to taxation is the acquisition of income as a tax-generating 
event in terms of all income types in the Income Tax Law (ITL). For this reason, it is important 
and necessary to consider that the scope and limit of acquisition and the principles of acquisition 
may vary according to the type of income. No determination/statement can be made about 
income tax before the occurrence of tax-generating event. If there is an obtained income, it 
should be determined from where / from which activity this income originated and whether it 
is included in the subject of income tax or not. The fact that the income is included in which 
type of income or whether it is within the scope of taxable income or not constitutes the process 
step after the income acquisition.  
Accrual basis is valid for determination of commercial earnings. Acquiring income on the basis 
of accrual is only possible if it arises as a right to receivable. Because if the conditions required 
by the Law are not realized even if the income is obtained, it will not be possible to make an 
operation (in terms of income taxation) on this income. The phase of “The fact that its being 
arising as a right to receivable ... for the tax-generating event to be completed in full (Özbalcı, 
1998: 329)” means that the income is finalized in terms of quantity and nature and it is legally 
demandable (D4D, M.1998/1583, D.1999/1536). As it can be understood from here, the basic 
criterion taken as basis for the income to be considered as acquired, and the criterion sought for 
an economic activity to be qualified as a commercial activity (in cases where the commercial 
enterprise is not clear) are separated from each other. Income acquisition refers to the operation 
step following the activity carried out in terms of scope of the clause 37 / 2-4 of ITL is 
completed. However, the important point is that in order for the commercial earnings provision 
of income tax to be applied, the activity must have the characteristics of a commercial activity. 
For this reason, the correct determination of the scope and limits of the commercial activity 
seems necessary in terms of accurate taxation.  
In Income Tax Law (ITL) 37/2-4 article it is stipulated that the income from constant dealing 
with immovable property buying and selling and building activity subject to commercial 
income principles, earnings arising from disposal property and rights included in personal 
wealth and specified in ITL,70/1,1-2-4-7 (excluding immediate acquisitions) within five years 
from the date of acquisition should be taxed as value increase income (VII). The question of 
whether the income arising from the disposal of units produced as a result of immovable 
property buying and selling and building activities where commercial enterprise is not apparent 
should be taxed according to ITL, 37/2-4 or ITL, mük. 80/6 is based on the determination of 
the continuity factor. The presence of the continuity factor is tried to be understood from the 
point of whether there is a multiplicity in the operation/activity. The uncertainty of the scope 
and nature of the multiplicity criterion may affect the determination of the basis of taxation. 
This article examines problems encountered in practice in legal regulation related to this activity 
in comparison with views of the tax administration and the tax judiciary in a theoretical 
framework.  
Keywords: Income Taxation,  Commercial Income, Value Increase Income.  
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GİRİŞ 
Elde edilen gelirin GVK’ da sayılan hangi gelir türüne girdiğinin tespitinde öncelikli olarak 
vergiyi doğuran olayın ne zaman, hangi durumda ortaya çıktığı noktasından kavranması vergi 
mükellefiyetinin ortaya çıkıp çıkmadığının ve hangi gelir türü bakımından mükellefiyet ortaya 
çıktığının tespiti için zorunludur. GVK’ daki bütün gelir türleri bakımından vergiyi doğuran 
olay olarak gelirin elde edilmesi vergilemeye tabi tutulmanın temel ölçütünü oluşturmaktadır. 
Bu nedenle elde etme kapsam ve sınırı ve elde etme esaslarının gelir türüne göre değişebildiği 
hususunun dikkate alınması önemli ve gereklidir. Vergiyi doğuran olay gerçekleşmeden gelir 
vergisi ile ilgili bir tespit yapılamaz. Elde edilen gelir varsa bu gelirin nereden/ hangi faaliyetten 
kaynaklandığının ve gelir vergisi konusuna girip girmediğinin tespiti gerekir. Elde edilen 
gelirin hangi gelir türüne girdiği veya vergilenebilir gelir kapsamında olup olmadığı ise gelirin 
elde edilmesinin müteakibindeki işlem basamağını oluşturur.  
Gayrimenkul alım-satım ve inşa faaliyetleriyle1  devamlı uğraşılmasının ticari/sınai faaliyet 
olduğu ve bunlardan doğan kazançların ticari kazanç sayılacağı belirtilmiştir(GVK,37/2-4). 
Ticari kazancı düzenleyen maddede “her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari 
kazançtır” (GVK, 37/ 1) ifadesi ile 37/2.fıkrasında ticari/sınai olarak sayılacak faaliyetlerin 
dışında, ticari ve sınai faaliyetin ne olduğu, kapsam ve sınırlarına ilişkin bir belirleme 
yapılmamıştır. Bu nedenle bu kavramları TTK2’ nın merkez kavramı olan ticari işletme kavramı 

                                                           
1GVK kapsamındaki gayrimenkul inşa işleri GVK, 37/2-4.bendi ile GVK,42 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. 
GVK 42 vd maddelerinde düzenlenmiş olan yıllara yaygın inşaat ve onarım işlemleri ve bunlara ilişkin esaslar 
farklı düzenleme hükümlerine tabidirler ve bu makale konusu dışında bulunmaktadırlar. GVK,37/2-4 bendinde 
düzenlenen inşaat işleri özel(amaçlı) inşaat işleri olarak nitelendirilmektedir. “Gayrimenkul inşaatları özelliklerine 
ve yapımındaki gerekli uzmanlık ve teknik gereklilikler bakımından konutlar(ev, apartman, villa, vb), ticari, sınai, 
sosyal ve kültürel yapılar( işyeri, fabrika binası ve ek tesisleri, vb) ve özel uzmanlık isteyen inşaatlar( yol, köprü, 
baraj vb) olarak sınıflandırılabilmektedir(Şenlik;2018:16)”. GVK,37/2-4 bent kapsamında yer alan gayrimenkul 
inşaatları kendi arasında satmak amacıyla inşa edilenler(ticari amaçlı) ile kişisel kullanım amacıyla inşa edilenler 
olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca, gelir vergisi mükellefi olan işletmeler işletmelerinin ihtiyacının karşılanması 
amacıyla esas faaliyet konuları olmadığı halde işyeri, depo vb amaçlarla kullanım amacıyla inşaat yapabilirler. 
Ancak bunların bu faaliyetleri inşa faaliyeti olarak nitelendirilmez. Satmak amacıyla(ticari) yapılan inşaat işleri 
GVK,37/2-4 bendi kapsamında kalan inşaat faaliyetini oluşturmaktadır. Bu gruptaki inşaatların arsa temini çok 
çeşitli şekillerde yapılabilmektedir(satın alma, kat karşılığı-arsa payı- inşaat işleri sözleşmesi, hasılat/gelir 
paylaşımı sözleşmesi vb). Özel amaçlı inşaatlar zaman zaman arsa temin yönteminin ismiyle 
nitelendirilebilmektedirler. Oysa arsa temin şekli inşa maliyetinin hesaplanmasıyla ilgili bir husus olup inşaatın 
özel inşaat niteliğiyle ilişkilendirilmesi çok doğru bir yaklaşımı oluşturmamaktadır. (Gelir Vergisi Kanunu 
Tasarısında bunlar “özel inşaat işleri” başlığıyla-ticari faaliyet olarak- tanımlanmıştır). 
2 Ticari ve sınai faaliyet kavramları için TTK hükümlerinden yararlanılabileceği/ yararlanılamayacağı hakkında 
doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. TTK hükümlerinden yararlanılabileceği yönündeki görüş; “…vergi 
hukukunun bağımsızlığı temelinde, vergi hukukuna özgü kavram ve kurumlar düzenleme altına alındığı ölçüde, 
bu kavram ve kurumlar esastır.; ancak, hukuk düzeninin birliğinin bir sonucu olarak, vergi hukukunun, özel 
hukukun kavram ve kurumlarından faydalanması bağımsızlık ilkesine aykırı düşmez. Vergi hukukuna egemen 
olan ilkelere ve özellikle işlem ve olguların ekonomik yaklaşım ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi ilkesine 
aykırı olmadığı sürece, vergi hukuku alanında başvurulan özel hukuk kavram ve kurumları, bu alanda kabul edilen 
genel anlam ve kapsamları ile uygulanır. Bu nedenle, GVK bakımından(37.maddedeki özel düzenlemelere ek 
olarak) TTK’ nın kavram ve ilkelerinden faydalanılması genel kabul gören eğilimdir. Bu GVK’ nın TTK ile 
sınırlanması anlamına gelmez (Yaltı,1998 :98)”. 
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ekseni çerçevesinde belirleyip, bunların GVK karşısındaki görünümünü incelemek 
gerekmektedir. Faaliyetin ticari/sınai niteliğinden bahsedilebilmesi için ticari işletmenin 
unsurları olan ticari işletmenin bulunması, gelir sağlama amacının bulunması, devamlılık 
unsurunun bulunması, bağımsızlık unsurlarının bulunmasının GVK bakımından incelenerek 
ticari/sınai faaliyet kavramlarının tanımlanması, kapsam ve sınırlarının belirlenmesi ve buna 
bağlı olarak gayrimenkul alım-satım ve inşa faaliyetinin ticari/ sınai faaliyet niteliği, devamlılık 
unsuru bakımından görünümü, tespiti ve vergileme esasları incelenmiştir. Yapılan teorik 
inceleme sonucunda özellikle ticari işletmenin belirgin olmadığı durumlarda-özel inşaat işleri 
özelinde- ticari faaliyetin (bulunup bulunmadığının) tespitinde kullanılan devamlılık unsurunun 
çokluk ölçütü aracılığıyla kavranmasıyla ilgili olduğu, bunun da vergileme esasının tayin ve 
tespitinde etkili olabildiği belirlenmiştir. 
 
1.TİCARİ FAALİYET TANIMI, KAPSAM VE SINIRLARI 
1.1. Tanımı  
Türk Ticaret Kanunu(TTK) ticari faaliyetin ticari işletmeye bağlı olarak ortaya çıkması, gelir 
sağlama amacıyla yapılması, elde edilen gelirin esnaf işletmesi düzeyini aşması, devamlılık 
göstermesi ve bağımsız olması şartlarını koyarak iktisadi işletme3 faaliyeti ile ticari işletme 
faaliyetini birbirinden ayırır. İktisadi bir faaliyetin “ticari faaliyet” olarak nitelenebilmesinde 
bu unsurların TTK ve GVK açısından ifade ettiği anlamın incelenmesi gerekmektedir.  
 
1.1.1.Ticari İşletmenin Bulunması  
TTK ticari işletmeyi, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef 
tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme olarak tanımlamıştır 
(TTK,11/1). Bu düzenleme şeklinden ticari işletmenin merkez kavram olarak alındığı ve bunun 
da zorunlu bazı unsurların varlığıyla ilişkilendirildiği anlaşılmaktadır. Ticari işletmenin varlığı 
belirli organizasyonu gerektirir. Organizasyonun varlığı ise emek ve sermayenin girişimci 
tarafından bir araya getirilmesi ile mümkündür. Ancak organizasyonun varlığı doğrudan ticari 
işletmenin varlığını göstermez. Organizasyonun varlığı iktisadi işletme için somut nitelikte 
olmakla birlikte bunun ticari işletme olarak nitelenebilmesi için faaliyet konusunun ticari/sınai 
nitelikte olması ve esnaf işletmesini aşacak düzeyde gelir sağlanması şartlarının varlığı aranır. 
Ticari organizasyonun varlığı, ticari işletmenin hukuken/fiziken kurulmuş olması durumunda 
belirgindir. Bir işyeri açılması, işe sermaye ayrılması, ticaret siciline kaydolmak, muhasebe 
sisteminin kurulması,  personel istihdamı, devamlı temsilci tutulması, işin örgütlenmesi, 
bağlantıların kurulması (Bulutoğlu,1978:89, Özbalcı,1998:316,Yaltı,1998:100) gibi4 unsurların 
varlığı buna örnek durumlar olarak gösterilebilir. “Bazen de ticari organizasyon şekil ve 
unsurları ile görünmez ancak organizasyon fiilen doğmuş olur(Özbalcı,1998:316)”. Böyle bir 
durumda ticari organizasyonun varlığını tespit etmek oldukça güçtür. Durum ticari işletmenin 

                                                           
3 İktisadi işletme unsurları: ekonomik menfaat elde etme hedefi, organizasyon, genel ekonomik hayata katılma, 
devamlılık, bağımsızlık(Yaltı,1998:101). 
4 İdarenin, gayrimenkul alım-satım ve inşa işlerinin hasılat paylaşımı sözleşmesine istinaden icra edilebilmesinin  
arsa sahibi yönünden ticari organizasyonun varlığına karine teşkil edeceği görüşü, kanuni bir değişikliğe 
gidilmeden böyle bir kabulün vergilerin kanuniliği ilkesine aykırı olacağı görüşü hakkında bkz. Küçük M., 
“Hasılat Paylaşımı Yönteminde Arsa Sahibinin Kazancı ve Kazancın Niteliği”. Vergi Dünyası Dergisi, Haziran-
2014, S.394.   
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unsurlarından biri olan devamlılık unsuru5 bakımından değerlendirilerek ticari işletmenin  
varlığı tespit edilmeye çalışılır. Şekil ve unsurları ile görünmediği halde ticari organizasyonun 
fiilen doğmuş olması6 durumunda devamlılık unsurunun bulunup bulunmadığının tespitinde 
gerçekleşen işlem/faaliyet sayısının çokluğu devamlılık unsurunun göstergesi olarak kabul 
edilir.  
TTK iktisadi bir işletmenin ticari işletme olarak nitelenebilmesi için esnaf işletmesini aşacak 
düzeyde gelir sağlanmasını şart koşmuştur. TTK 15.maddesinde ise gelir elde etmeyi hedefleme 
değil, gelirin elde edilmesinden söz edilerek farklı bir esas benimsenmiştir (Demirkapılı, 2013: 
384)”. “Esnaf faaliyeti sınırını aşma7 nitelik değil nicelik gösterir(belli bir çapı aşma, esnaf 
işletmesi hacmini aşma, kapasite vb). Esnaf8 faaliyeti sınırını aşma özelliği diğer ticari işletme 

                                                           
5 Devamlılık unsuru aynı zamanda faaliyetin teşkilatlandırılmasını da icap ettirdiğinden, yani teşkilat faaliyetin 
sürekli olmasından doğan bir netice olduğundan (Karayalçın,1968: 159). 
6 Gerçekleşen iş/işlemin ticari amaçla yapılmadığı için ticari niteliği bulunmadığını iddia ederse, iddia sahibi bunu 
ispatla yükümlüdür. 
7 Esnaf TTK madde15/1’de şu şekilde tanımlanmıştır: İster gezici olsun ister bir dükkanda veya sokağın belirli 
yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri 
TTK,11/2.fıkrası uyarınca çıkarılacak Kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi 
esnaftır. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3/1-a bendinde yer alan esnaf ve 
sanatkar ile TTK’ da yer alan tacir ve sanayicinin ayırımı 2007/12362 Sayılı BKK (21.07.2007,26589RG) ile şu 
şekilde belirlenmiştir; Esnaf ve sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun tespit edeceği 
ve Resmi Gazete’ de yayımlanacak esnaf ve sanatkar meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi 
ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, 
basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) 177/1 ve 3 numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı 
bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkar sayılmaları ile esnaf ve sanatkar siciline ve 
dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri” şeklinde düzenlenmiştir (BKK,1/a). Bu düzenlemeye 
göre ikinci sınıf tacirler de esnaf olarak nitelenmekte iken aynı BKK (b) bendinde …bilanço esasına göre defter 
tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutanların… tacir ve sanayici sayılacakları şeklinde düzenlenmiştir. Bu 
şekliyle, BKK’ nın (a) bendindeki düzenlemenin VUK,177 ölçülerinin uygulanmasında işletme hesabına tabi 
olacaklar bakımından uyumsuzluğu dikkat çekmekte iken(Arkan:1998:23), (b) bendindeki ifade ile (a) bendindeki 
uyumsuzluk giderilmekte, fakat bu defa da aynı BKK kararının (a) ve (b) bent hükümleri arasında bir uyumsuzluk 
dikkati çekmektedir.  Konuyla ilgili Yargıtay Kararlarında ise esnaf –tacir ayırımında TTK hükümlerinin dikkate 
alındığı dikkat çekmektedir:-Bir kimsenin VUK’ a  göre esnaf sayılmasının o kişinin TTK yönünden de esnaf 
sayılmasını gerektirmeyeceği (Y11HD.E.2016/4614, K.2017/6953), Gelir vergisi mükellefi olmasının tacir 
sayılmasını gerektirmeyeceği hakkında karar(Y11HD,E.2017/ 3898,K. 2017/5384). GVK’ da gelir vergisi 
bakımından ikinci sınıf tacirler gerçek usule tabi olarak vergilendirilirler ve bunların esnaf muaflığından 
yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Dikkat edilmesi gereken şu ki, ilgili BKK esnaf-tacir ayırımını belirlemeye 
yönelik düzenleme ile ilgili iken GVK madde 9 esnaf muaflığından yararlanma şartlarını (yararlanabilecek 
olanları) düzenlemektedir.  
8 Esnaf olarak nitelenecek kişinin “ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri… 
sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi” ifadesi bütün olarak değerlendirildiğinde gelir elde etmenin 
ekonomik faaliyette bulunma ve bu faaliyet sonucuna dayanmasının(bulma, bağış vb suretle değil) hedeflenmesi/ 
gerçekleştirilmesi, bu faaliyetin ticari niteliğe sahip olması(ancak sermaye yoğun olmaması) ve belirli bir parasal 
limiti aşmaması şartlarının varlığı halinde kişi esnaf olarak nitelenir ve işlemleri TTK hükümlerine tabi olmaz.  
GVK açısından esnaf ise, geliri belirli bir düzeyin altında olan gerçek kişilere özgü bir nitelemedir ve Esnaf 
muaflığı, Kanunda belirlenmiş işleri belirlenmiş şekilde yapan gerçek kişileri gelir vergisi yükümlülüğü dışında 
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özelliklerine göre (gelir sağlamayı hedefleme, bağımsızlık, devamlılık) somut ve belirli 
niteliktedir. Ticari işletme- esnaf işletmesi ayırımında nicelik veya belli bir çapı aşma özelliği 
işletmenin TTK hükümlerine tabi olup olmamasının tayininde belirleyici mahiyet 
göstermektedir. (Demirkapılı, 2013:397-398)”. 
İktisadi işletmenin bir unsuru olan organizasyon ticari işletme için belirleyici bir özellik niteliği 
taşımamaktadır(Demirkapılı,2013:382). GVK bakımından ticari organizasyonun bulunması, 
bunun devamlılık unsurunu da gerektirmesi nedeniyle elde edilen gelirin ticari/sınai faaliyet 
kapsamına girip girmediğinin tespitini kolaylaştırır. GVK bakımından ticari organizasyonun 
bulunmaması durumunda elde edilen gelir devamlılık unsuru bakımından incelenir. Devamlılık 
unsurunu sağlıyorsa gelir ticari kazanç olarak vergilemeye tabi tutulur. Devamlılık 
göstermeyen, düzenli olmayan, geçici nitelikteki faaliyet ticari nitelik gösteriyorsa arızi ticari 
kazanç olarak vergilemeye tabi tutulur. 
 
1.1.2.Gelir Sağlama Amacının Bulunması  
Gelir sağlama iktisadi işletmenin unsurlarından birisi olan ekonomik menfaat sağlamanın alt 
unsurlarından birisidir. İktisadi işletmenin amacı bundan çok daha geniştir ve gelir sağlama 
dışında başka ekonomik menfaati de ifade edebilir9. “Gelir sağlama amacı gütmeyen 
işletmelerde, faaliyet sonucunda belli bir gelir elde edilse dahi bunlar ticari işletme 
sayılmazlar10 (bunların elde ettikleri gelirin esnaf faaliyeti sınırı aşıp aşmadığının tespiti de 
gerekmemektedir) (Demirkapılı,2013:389)”.  
TTK açısından iktisadi bir işletmenin ticari işletme olarak nitelenebilmesi için gelir sağlamayı 
hedeflemesi ve aynı zamanda bunun esnaf işletmesi düzeyini aşması şartı aranmaktadır. Ticari 
işletmeler bakımından gelir sağlama amacı işletmenin kuruluş amaçlarından biridir. Böyle 
olmakla işletmenin içinde bulunduğu ekonomik, çevresel vb. faktörler gelir sağlama amacının 
gerçekleşmesine dönem dönem imkân vermeyebilir. Böyle durumlarda gelir sağlama amacı ile 
ticari faaliyetine başlayan işletme zarar etme durumuyla karşılaşabilir. Ancak, zarar etme 
işletmenin ticari işletme vasfını değiştiren bir unsur olarak kabul edilmez. GVK bakımından 
(işletmenin sürekliliğinin sağlanması anlamında) faaliyet sonucu ortaya çıkan zararın izleyen 
beş yıl içerisinde elde edilen gelirden düşülmesine (diğer kazanç ve iratlardan kaynaklananlar 
hariç) izin verilir.   
Ticari işletmeler bakımından ticari organizasyonun varlığı durumunda(bu aynı zamanda 
devamlılık unsurunu da gerektirdiğinden) gelir elde etme amacının var olduğu kabul edilir 
başka bir ölçüt gerekmeksizin elde edilen gelir ticari kazanç olarak vergilendirilir. Ticari 
organizasyonun şekil ve unsurları ile görünmediği ancak fiilen doğmuş olması durumunda elde 
edilen gelir varsa, gelirin elde edilmesinde devamlılık unsurunun bulunup bulunmadığı 
noktasından değerlendirilir. Ticari faaliyetin “gelir elde etme(kazanç sağlama) amacıyla 

                                                           
tutan bir müessesedir. İş ve işlem hacminin Kanunda belirlenmiş tutarda olmasını defter tutma yükümlülüğü için 
gerekli görmüş, bu özelliğe sahip olan herkesi tacir olarak tanımlamış, tacir olarak tanımlanan kişileri de elde 
ettikleri hasılat ve iş hacmi tutarına bakarak(şahıs şirketleri hariç) birinci ve ikinci sınıf olarak ayırarak ödevlerini 
ve ticari kazancın tespit şeklini farklılaştırmıştır.       
9 “Ortaklarına kredi kolaylığı sağlamak amacıyla kurulan bir kredi kooperatifi, maliyetine/ ucuz mal satmak için 
kurulmuş tüketim kooperatifi, halka ucuz gıda maddeleri satmak amacıyla devlet tarafından kurulan ve gelir 
sağlamayı hedeflemeyen bir işletme de iktisadi işletmedir(Yaltı,1998:99)”. 
10 “Ticari işletme kavramı ile iktisadi işletme kavramları arasında bir özel-genel ilişkisi vardır. Her ticari işletme 
bir iktisadi işletmedir. Fakat her iktisadi işletme bir ticari işletme sayılmaz(İmregün, 1995:8).” 
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sürdürülme iradesi” ticari işletmenin devamlılık unsurunun sübjektif ölçütünü oluşturur 
(Şenyüz, Yüce ve Gerçek, 2020: 14)”. Bu nedenle söz konusu işlem/faaliyet devamlılık unsuru 
bakımından incelenir. Devamlılık unsurunun bulunup bulunmadığının tespitinde işlemde 
çokluk bulunup bulunmadığına bakılarak karar verilir. Ancak işlemde çokluğun bulunması her 
zaman devamlılık unsurunun bulunduğu anlamını da taşımayabilir.  İşlemde çokluk olduğu 
halde bunun ticari amaçlı faaliyetten veya gelir sağlama amacından kaynaklanmadığı iddia 
edilebilir. Böyle bir durumda iddia sahibi iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Faaliyetin şahsi 
ihtiyaç kapsamında yapılması, servetin korunması amacıyla yapılması, (vakıf vb yapılarda 
vakıf senedinde belirtilen) sosyal amacın gerçekleştirilmesi, içinde bulunulan ekonomik 
zorluğun aşılması11 vb, ispatlama aracı olarak kabul edilen nedenler arasındadır. Herhangi 
hukuki bir bilgi veya belgeye dayanmayan şahsi ihtiyaç için yapıldığı, çocuğun okul masrafını 
karşılanması için yapıldığı, işlem sonucu kar değil zarar edildiği, (araçların) bakım onarım 
masraflarının çok olması gibi nedenler kabul edilmemektedir.  
GVK açısından, elde edilen gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilmesinde12, geliri elde eden 
belirli bir hukuki statüye sahipse (şahıs şirketleri -alım-satım/iş hacmi dikkate alınmaksızın-
birinci sınıf tacir olarak kabul edilirler) elde edilen gelir bilanço esası çerçevesinde vergilemeye 
tabi tutulur. Hukuki statüsü bulunmayan şahıs işletmeleri ile gerçek kişiler alım-satım/iş 
hacmine dayalı olarak vergilemeye tabi tutulur. Bunlardan yeni işe başlayanlar için henüz belirli 
bir alım-satım/iş hacminden bahsedilemeyeceği için işletme esası usulüne göre 
vergilendirilirler (ikinci sınıf tacir sıfatıyla- bu gibilerin bilanço usulünü seçme hakları 
bulunmaktadır). Elde ettiği kazancı ticari nitelikte olanlardan esnaf muaflığı şartlarına sahip 
bulunanlar esnaf muaflığından yararlandırılır. Görüldüğü üzere, GVK bakımından elde edilen 
gelirin miktarı bu gelirin ticari kazanç olarak nitelenmesine etkisi bulunmaz. Ancak, ticari 
kazancın vergileme esaslarını belirlemesi bakımından önemlidir. TTK’ da ise işin ticari iş, 
işletmenin ticari işletme, tacir sıfatının kazanılıp kazanılmaması ve dolayısıyla TTK 
hükümlerine tabi olup olmama bakımlarından belirleyici niteliktedir.  
 
1.1.3.Devamlılık Unsurunun Bulunması 
“Devamlılık unsurundan maksat uzun veya belirli olmayan bir zaman için faaliyette bulunmak 
olmayıp, tesadüfen ve geçici olarak iktisadi faaliyette bulunmanın bir iktisadi işletmenin 
mevcudiyeti için yeter sayılamayacağının ifade edilmesidir. Devamlılık daimilik demek 
değildir(Karayalçın,1968:159)”. “Faaliyetin konusu gereği, kesintili olması, devamlılık 

                                                           
11 Çoklu satış nedeninin kazanç sağlama amacıyla değil, borçlarının bir kısmının karşılanması amacıyla yapıldığı 
iddiasının incelenmesi gerektiği hakkında karar(D3D.E.2001/3189, K.2003/5116). 
12 Gelir Vergisi Kanunu açısından elde edilen bir gelir türünün vergiye tabi tutulabilmesi için Gelir Vergisi Kanunu 
ikinci maddesinde sayılan gelir türleri arasında yer alması gerekmektedir. Sayılan gelir türleri arasında yer almayan 
bir kaynaktan elde edilen gelirin gelir vergisine tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır. Elde edilen gelirin hangi 
gelir türünden kaynaklandığının tespiti vergilendirilme esasının tespiti için zorunludur. Vergilendirilebilir gelir 
türleri şunlardır; ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücretler, gayrimenkul sermaye iradı, menkul 
sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar. Doktrinde bu gelir türlerinin ortak bazı özellikleri dikkate alınarak bir alt 
sınıflamaya tabi tutulabilmektedir. Örneğin, ticari faaliyetten doğan gelirler- ticaret, sanayi, ziraat, serbest meslek, 
emek vb gelirler-, servet gelirleri-gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları-,değer artışı gelirleri-diğer 
kazanç ve iratlar-(Erginay,2003:89-90). Teşebbüs gelirleri- ticari kazançlar ve zirai kazançlar-, emek gelirleri-
ücretler ve serbest meslek kazançları-, servet gelirleri-gayrimenkul sermaye iratları ve menkul sermaye iratları-, 
sui generis kategori-diğer kazanç ve iratlar-(Öncel, Akkaya ve Çağan, 2016:240) gibi.  Gelirin elde edilme zamanı 
bakımından her gelir türü için kabul edilen esaslar dikkate alınır(tahakkuk esası, tahsil esası). 
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unsuruna halel getirmez. Ticari işletme konusu gereği periyodik de çalışabilir. Burada önemli 
olan husus, fiili devamdan çok devam kasıt ve niyetidir(İmregün,1995:9)”.“Dolayısıyla 
faaliyetin niteliği gereği devamlı olup olmadığı saptanırken, incelenmesi gereken husus devam 
niyet ve kastıdır(Arkan,1998: 19-20)”.  
“Devamlılığın sübjektif ölçüsü mükellefin faaliyeti sürdürme iradesi, objektif ölçüsü ise ticari  
organizasyonun varlığıdır(Şenyüz vd,2020:14)”. Ticari organizasyonun bulunmadığı 
durumlarda devamlılık unsurunun tespitinin nasıl mümkün kılınacağı hususunda kanuni bir 
açıklık bulunmamakta zaman zaman idare-mükellef arasında anlaşmazlıklara neden 
olabilmektedir. Ticari organizasyonun bulunmadığı durumlarda devamlılık unsurunun 
tespitinde- gerek İdare gerekse yargı kararlarında- somut bir ölçüte ihtiyaç duyulmakta ve konu 
işlemde çokluk bulunup bulunmadığı noktasından incelenmektedir. 
“Devamlılık ticari faaliyetin13 asıl unsurlarındandır(Özbalcı,1998:316). GVK bakımından, 
ticari faaliyet devamlılık göstermelidir. Ticari faaliyetin devamlı olması gereğini 
GVK,37.maddesinin birinci fıkrasındaki ticari kazanç tanımından değil, devamlılık 
göstermeyen ticari kazançların GVK,82.maddenin birinci fıkrası kapsamında arızi14 ticari 
kazanç olarak vergilemeye tabi tutulacağına ilişkin ifadesinden çıkarıyoruz. “Kanun 
maddesinde herhangi bir nitelik ve nicelik belirlemesi yapılmaksızın sübjektif değerlendirme 
ve yoruma açık olarak devamlı ifadesine yer verilmesi tartışma konusu oluşturmaktadır(Güllü-
Çelik,2015:73)”.Devamlılık unsurunun gelir vergilemesi bakımından elde edilen gelirin, hangi 
gelir türü kapsamında değerlendirileceği üzerinde doğrudan etkisi olduğunu göstermesi ve bu 
da mükelleflerin vergileme esaslarını belirlemesi bakımından önemlidir.  
 
1.1.4.Bağımsızlık Unsurunun Bulunması  
“Bağımsızlıkla incelenen özellikle ticari işletmenin hukuki bağımsızlığını ifade etmektir 
(Demirkapılı,2013:396)”. “Bağımsız olmayan bir teşkilat hukuki bir bütün yani iktisadi işletme 
değil, sadece teknik-iktisadi bir bütün sayılır(Karayalçın,1968:160)”. 
Tüm bu unsurların incelenmesinden sonra şu tespitlerin yapılması mümkün görünmektedir;  
“TTK’ da ticari faaliyet ticari işletme kavramına bağlanmış, yani ticari işletme çerçevesinde 
yapılan faaliyetler ticari faaliyet niteliğinde kabul edilmiştir(D4D,E.2010/8349,K.2010/6626)”. 
Ticari işletme iktisadi işletmenin alt dalıdır(Başaran:2011). Bir iktisadi işletmeye ticari işletme 
niteliği kazandıran temel unsur faaliyetin konusunun ticari faaliyet niteliğine sahip olmasıdır. 
Bu özellik ticari işletmeyi faaliyet konusu zirai, serbest meslek faaliyeti olan diğer 
işletmelerden ayırt edici asli unsurdur. Ancak, TTK faaliyet konusunun ticari faaliyet olmasını 
bir iktisadi işletmenin ticari işletme olarak nitelenmesi için yeterli görmemektedir. İşletmenin 
ticari işletme olarak nitelenebilmesi için esnaf sınırlarını aşacak düzeyde gelir elde etme 
hedefini15 şart koşmaktadır. Esnaf işletmesi sınırlarını da 2007/12362 Sayılı Bakanlar Kurulu  

                                                           
13 Devamlılık unsurunun sınai faaliyetlerin bünyesinde bulunduğu hakkında görüş için bakınız, Özbalcı,1998: 317-
318(Sınai faaliyetin bir değer fazlası yaratması niteliği nedeniyle bunun dışındaki alelade ticari faaliyetlerden 
ayrılması gereği ve arızi olarak yapıldığı hallerde dahi elde edilen gelirin ticari kazanç sayılması gerektiği hakkında 
görüş).  
14Arızi, geçici…Arapça’ dan geçme bir kelimedir(Seyidoğlu,1992:36); “Düzenli olmayan (Bulutoğlu,1978: 187)”.  
15 “Gelir sağlamayı hedef tutmak unsuru bugün eski önemini kaybetmiştir. Modern işletme teorisinde önemli olan 
bir iktisadi organizasyonun varlığıdır. Bu organizasyon vasıtasıyla iktisadi faaliyette bulunan müteşebbisin bir 
maksadı, bir menfaati gerçekleştirmek hedefi vardır. Bu genel olarak gelir elde etmektir. Fakat diğer iktisadi 
menfaatler de bahis konusu olabilir(Karayalçın,1968:158)”.  
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Kararıyla belirlemiştir. Demek ki burada belirtilen limitleri aşanlardan faaliyet konusu ticari 
faaliyet olanların devamlı, bağımsız olarak kurdukları işletmeler ticari işletme vasfına sahip 
olacaktır. Ticari işletmenin var olduğu durumlarda bu sayılan özelliklerin varlığı şartıyla 
işletme ticari işletme, faaliyeti ticari faaliyet olarak kabul edilir. 
TTK’ nın ticari faaliyeti tanımlamada getirdiği bu sınırlama GVK açısından da veri 
oluşturmakla birlikte(Yaltı,1998:101), vergi hukukunun bağımsızlığı GVK’ ya ticari faaliyeti 
tanımlamada ve sınırlamada TTK’ dan ayrılma imkanı tanır.  Ticari faaliyeti tanımlamak için 
GVK vergi konusuna giren gelir türlerini inceleyerek başlayabiliriz. Gelir vergisinin konusuna 
giren gelir türleri kazanç ve iratlardan oluşmaktadır. İradın, ilgili bulunduğu menkul/ 
gayrimenkulün getirisi olmasının aksine, kazanç16 faaliyet sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Faaliyetin ilgili bulunduğu çalışma konusuna göre de faaliyet ticari, sınai, serbest meslek, zirai 
faaliyet olarak isimlendirilmektedir. GVK düzenlenme biçiminden faaliyetlerin 
isimlendirilmesinde ilgili bulundukları çalışma alanlarıyla ilişkilendirildiği sonucuna 
ulaşılmaktadır. Böyle olmakla birlikte Kanun ticari ve sınai faaliyet dışındaki faaliyet 
kavramlarından ne anlaşılması gerektiğini açık bir şekilde tanımladığı halde ticari kazancı 
oluşturan ticari ve sınai faaliyet konusunda aynı yöntemi izlememiştir. 
Kanunun her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır(GVK,37/1) 
düzenlemesi ticari kazancın ticari ve/ya sınai faaliyet sonucu elde edilmesi gereğini ifade 
etmektedir. Ancak, ticari, sınai faaliyetin ne olduğu, nasıl tanımlanması gerektiği, kavram ve 
içeriği açıklanmadığından genel esaslardan yararlanarak belirlenmeye çalışılmaktadır. Ticari 
faaliyet, sınai faaliyet, zirai faaliyet, serbest meslek faaliyeti iktisadi faaliyetin alt unsurlarını 
oluşturmaktadır. Kanun yapıcı belki de iktisadi faaliyet sonucu elde edilen ve GVK kapsamında 
yer alan ve zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti dışında kalan faaliyetleri ticari, sınai faaliyet 
kavramı kapsamında değerlendirilmesini temin ederek kapsamın, yapılabilecek herhangi bir 
tanımlama ile daraltılmamasını temin etmek düşüncesi ile hareket etmiş olabilir. Bu bakış 
açısıyla değerlendirdiğimizde ticari, sınai faaliyet kavramının tanımlanmasında zirai ve serbest 
meslek faaliyeti mahiyetinde olmayan17 iktisadi faaliyetlerin dikkate alınması gerekmektedir.  
Buradan hareketle GVK bakımından ticari faaliyeti üretim faktörlerinden emek ve sermayenin 
bir araya getirilerek devamlı ve bağımsız olarak sürdürülen ve GVK’ da sayılan zirai ve serbest 
meslek faaliyeti niteliğinde olmayan faaliyetler18 olarak tanımlanması mümkündür.  

                                                           
16 Kazanç, insan emek ve çabasının sonucu olan gelirlerdir. Gelir Vergisi Kanununa göre kazanç, bedensel veya 
zihinsel bir çalışma yada emeğin sermaye ile birleşmesinden sağlanan değeri ifade eder(Seyidoğlu,1992:465). 
17 Bkz. Şenyüz vd;2020: 14 
18 “Ticari faaliyetin konusu, mal yada hizmet alım-satımı, sınai işletmenin faaliyet konusu, hammaddenin yada 
yarı maddenin işlenerek ondan yeni bir mamul vücuda getirmek, yani üretim olabilir(Başaran; 2011)”.  “Üretim 
sürecinde sınai faaliyetler, maddelerin işlenerek(kimyasal ve fiziki değişimlerden geçirilerek), taşınarak, 
saklanarak kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklere kavuşturulmasıdır. İşlemlerden geçmiş ürünlerin zaman 
ve yer bakımından ihtiyaç sahiplerine dağıtımı da ticari faaliyetlerdendir. Ürünlerin pazarlanmasını destekleyen 
bankacılık, reklam gibi hizmetler ticari faaliyetlerdendir. Ürünlerin biçim ve özellik değiştirmesini sağlayan 
faaliyetlere iktisatta sanayi faaliyetleri, bunların üretim ve pazarlanmasını destekleyici hizmetlere de hizmet 
faaliyetleri denir. Tabiattan maden, enerji, taş, toprak, su şeklinde cansız ürün alma işleri sınai faaliyet 
sayılmaktadır… Tabiattan cansız-ürün alınması bunların işlenmesi, dağıtımı ve bunları destekleyen hizmet 
faaliyetleri sınai ve ticari faaliyet sayılır(Bulutoğlu,1978: 89)”. 
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1.2.Ticari Faaliyetin Kapsam ve Sınırları  
GVK’ ya tabi olma bakımından ticari faaliyetin kapsam ve sınırının belirlenmesi ticari kazancın 
sınırını oluşturacağından önemli ve gereklidir. Ticari kazancı oluşturan faaliyetler kapsamına 
“alım-satım faaliyeti ticari faaliyet, imalat-üretim sınai faaliyet, ticari kazanç sayılan diğer 
faaliyetler (hizmetler)19 girmektedir”. GVK’ da ticari faaliyet yanında sınai20 faaliyet 
kavramına ayrıca yer verilmiş olması genel ekonomik yaklaşımdaki alım-satım faaliyetinin 
ticaret, imalat-üretim faaliyetinin sınai faaliyeti ayırımı ile de uyum göstermektedir. Böylelikle 
ticari faaliyetlerin(alım-satımın) yanı sıra ekonomide artı değer yaratan imalat-üretim/tadilat 
faaliyetlerinin ve bununla beraber bazı hizmetlerin herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek 
şekilde ticari kazanç kapsamına dahil olduğu belirlemesi yapılarak ticari faaliyetin sınırlarının 
çizilmesinde oluşabilecek tereddütlere izin verilmemiştir.  
Ticari ve sınai faaliyet üretim faktörlerinden girişimcinin emek ve sermaye faktörlerini bir araya 
getirmesi sonucu ortaya çıkmak ve konusu da ticari, sınai nitelikte olmak durumundadır. 
Faaliyetin ticari niteliğinin belirgin olmadığı durumlarda ticari niteliğinin belirlenmesinde 
emek sermaye yoğunluğu ölçüsünden yararlanılır. Örneğin, serbest meslek faaliyetinin 
tanımlandığı GVK,  65.madde ifadesinden “… sermayeden ziyade şahsi mesaiye, mesleki ve 
teknik bilgiye dayanan…” şeklindeki nitelemesiyle serbest meslek faaliyetinin tespitinde 
sermaye değil, emek yoğunluk arandığı anlaşılmaktadır. Bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti 
mi yoksa ticari faaliyet mi olduğu hususunda tereddüt oluştuğu durumlarda konu sermaye 
yoğun-emek yoğun olma noktasından çözümlenmeye çalışılır. Sermaye yoğunluğu söz konusu 
ise faaliyet ticari faaliyet, kazanç ticari kazanç olarak nitelenir21. Faaliyetin ticari niteliğinin 
belirgin olduğu durumlarda ise emek ve sermaye faktörlerinin bileşiminin oransal değeri 
faaliyetin ticari faaliyet olarak nitelenmesini GVK bakımından etkilemez. Ancak, ticari 
kazancın vergileme esaslarını belirleyicidir. TTK bakımından ise tacir-esnaf ayırımının temel 
ölçütüdür.  
Ticari ve zirai faaliyet sınırı GVK,52 ve 53.maddelerinde çizilerek, zirai mahsullerin 
yetiştirilmesi ve alım-satıma konu edilmesi durumunda faaliyetin mahiyetinin(ticari/zirai 
faaliyet) belirsizliği önlenmeye çalışılmıştır22. TTK’ daki faaliyetin ticari niteliğinin 

                                                           
19 -ticari ve sınai faaliyet dışında kalan otelcilik, nakliyecilik, sigortacılık gibi hizmetlerin bir organizasyon altında 
sunulması da ticari kazanç olarak kabul edilir. Nitekim GVK37/2. fıkrası bazı faaliyetlerin ticari kazanç 
sayılacağını belirtmiştir(Şenyüz vd,2020:14)”.    
20 Dar anlamda sanayi faaliyeti yalnızca üretim süreci sonucunda üretilen fiziki malları ifade eder. Bu anlamda 
sanayi imalat sanayi ile eş anlamlıdır. Bununla birlikte, geniş anlamda sanayi kavramı bir kısım hizmetlerin üretim 
sürecini de kapsayabilir(Seyidoğlu,1992:738).  Sınai faaliyet; “imalat, üretim işleri sonucu artık değer yaratma 
faaliyetlerine denir. Vergi hukukunda imalat yeni bir madde yaratma, bitim işi ve tadilatı ifade eder. Yeni bir 
madde yaratma ise bir madde veya yardımcı madde kullanarak birleşik bir madde meydana getirmeyi ayrıştırarak 
yeni bir madde yaratmaktır. Bitim işi ise, iktisadi değere sahip yeni bir şey elde etmektir(Şenyüz vd,2020: 14)”.    
21 Elde edilen kazançta hem sermaye unsurunun hem de mesleki ve teknik bilginin belirgin olması durumunda 
Danıştay’ın bu şekilde elde edilen kazancı ticari kazanç olarak nitelemesi söz konusudur. “Teknik bilgi ve ihtisas 
gerektirmekle birlikte esas olarak sermayeye dayalı olan ve teknik ekibin belli bir organizasyon dahilinde 
çalıştırılmasından doğan film sektörü faaliyetinin ticari faaliyet olduğu hakkında (D4D, E.2010/6107, K.2013/ 
7010)”.     
22Örneğin, zirai mahsullerin dükkan ve mağaza açılarak satışının yapılması halinde, ürünün dükkan ve mağazaya 
gelinceye kadar geçirdiği aşamanın zirai faaliyet, bundan sonraki aşamanın ticari faaliyet niteliğinde olduğu( 
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belirlenmesindeki tacir-esnaf ayırımındaki belli büyüklüğü aşma ölçütü zirai kazançlarda 
gerçek usulde vergilemeye tabi olup olmama bakımından vergileme esasını belirler. 
Yapılan incelemeler sonucunda ticari faaliyet kavramının GVK,37/2.fıkrasını da göz önüne 
alınca TTK’ daki anlam ve kapsamın genişlediği anlaşılmaktadır.  
 
2.GAYRİMENKUL ALIM-SATIM VE İNŞA İŞLERİ KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ 
VE KAPSAMI 
Gelir vergisinin ilk kez kabul edildiği 5421 Sayılı Kanunda yer almayan “gayrimenkul alım-
satım ve inşa işiyle devamlı uğraşmalarından doğan kazanç ticari kazanç sayılır hükmü ilk 
olarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş ve günümüze kadar hiçbir değişikliğe 
uğramadan gelmiştir.  
GVK,37/2-4.bendinde gayrimenkul alım-satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların 
elde ettikleri kazancın ticari kazanç olarak vergilemeye tabi tutulacağı belirtilmiştir. Bentte 
alım-satım işi,  inşa işi, devamlı olarak uğraşma kavramlarının ticari-sınai faaliyet açısından 
mahiyetinin ortaya konması gerekmektedir. Ticari faaliyette alım-satım işleminde alım-satıma 
konu şey üzerinde herhangi değişime gidilmeksizin el-yer-sahip değiştirmesi söz konusudur. 
İnşa-üretim faaliyetinde ise yeni bir ürün ortaya çıkarken, tadilat durumunda mevcut bir 
gayrimenkulün durumunun iyileştirilmesi söz konusu olur. Gayrimenkul alım-satım 
faaliyetinde, gelir vergisi bakımından vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesi ile ortaya 
çıkacağından ve bu da satış işlemi(elden çıkarma) ile mümkün olabileceğinden, alım-satım 
işleri ibaresinden gayrimenkul üzerinde herhangi bir ek değer yaratmaksızın (alelade ticaret-
Özbalcı,1998:317) gayrimenkul satış işleriyle uğraşılan durumların işaret edildiği 
anlaşılmaktadır. Gayrimenkul inşa işlerinde ise, gayrimenkul üzerinde “yeni bir madde 
yaratma, bitim işi ve tadilat(Özbalcı,1998:318)” suretiyle inşa faaliyeti süreci sonunda ortaya 
çıkarılan ek katma değeri ifade etmektedir(arsa üzerinde bina inşası, mevcut bir yapının bakım 
onarımının yapılarak durumunun iyileştirilmesi, yenilenmesi gibi). “Sınai faaliyet aslında ticari 
faaliyet deyiminin içine girer(Özbalcı,1998:318)”. Ancak sınai faaliyet kavramı kullanıldığında 
üretimden/ yenilemeden bahsedilir. Bu durum fiziki, maddi bir mal/ emtia üretiminde daha 
belirgin şekilde tespit edilebilirken, hizmet üretiminde sınır( bu nokta itibarıyla) belirginliği 
değişebilir. Gayrimenkul inşa faaliyeti üretim ve/ya tadilat niteliği yönüyle sınai nitelikteki 
üretim faaliyetidir. Sınai faaliyetin üretim/tadilat niteliği üretilen/ tadil edilen her bir ürün birimi 
bazında ortaya çıkar. GVK’ da bu kavramlara ayrı ayrı yer verilmesi, alım-satım ve/ya üretim-
satım işlemlerinden elde edilen kazancın tümünün ticari kazanç olarak nitelenmesinde belirsiz 
durumların ortaya çıkmasının engellenmek istenmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bu fıkra 
ile hem üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan gerçekleştirilen gayrimenkul satış işlemleri, hem 
                                                           
çiftçiler tarafından doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım-satım işlerinin takibi için açılan yazıhanelerin 
bu konuya münhasır kaldığı sürece mağaza ve dükkan sayılmayacağından ticari faaliyet olarak 
değerlendirilemeyeceği); zirai mahsullerin değerlendirilmesi amacıyla, aynı işletme bünyesinde olmak ve sınai 
işletme kapsam ve genişliğinde olmayacak şekilde işlenmelerinin zirai faaliyet, bu özelliklerin bulunmaması 
durumunda faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirileceği; zirai nitelikteki faaliyetine rağmen zirai faaliyetle 
uğraşan şahıs şirketlerinin (Komandit Şirketlerin komanditer ortak payı hariç) ve sermaye şirketlerinin (KVK,6/2) 
kazançlarının ticari kazanç olarak kabul edileceği,  çiftçiye ait olmakla beraber zirai işletmeye kayıtlı olmayan 
biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde 
edilen gelirlerin ticari kazanç kabul edileceği,  çiftçiye ait her türlü ziraat makine ve aletlerin başka çiftçilerin zirai 
üretim işlerinde çalıştırılmasının zirai faaliyet sayılacağı gibi(GVK,52-53).  
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de inşa faaliyeti sonucu artı bir değer olarak yeni gayrimenkullerin ortaya çıkması/ 
gayrimenkullerin yenilenmesi işlemleri ticari kazanç kapsamına alınmıştır.  
Bentte “alım-satım ve inşa işleriyle” sözel ifadesinde “ve” bağlacının kullanılması alım-satım 
ve inşa işlerinin birlikte icrasının mı ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
düşündürmektedir. Gayrimenkul inşa işinin icra edilebilmesi için arsa zorunlu bir unsur 
olduğundan inşaatın yapılabilmesi mutlak olarak arsanın varlığını gerektirir. Arsanın temin 
edilmesi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir( satın alma, trampa, takas, devir, işletmeye sermaye 
olarak konma vb). Ancak bu,  gayrimenkul inşa amacıyla edinilen her arsa üzerine inşaat 
yapılacağı anlamını da taşımaz. İşletme inşaat yapmak amacıyla edindiği arsayı inşaat yapma 
dışında farklı şekillerde elden çıkararak da değerlendirebilir. Ayrıca, arsa dışında başka 
gayrimenkul edinme/elden çıkarma yoluna da gidebilir. Tüm bu işlemler ticari işletme çatısı 
altında yapıldığında bu fıkra kapsamında ticari faaliyet olarak değerlendirilir.  
Ticari işletmenin belirgin olmaması durumunda faaliyetin ticari faaliyet olarak ticari kazanç 
kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği devamlılık unsurunun varlığına bağlı 
olarak belirlenir. GVK, devamlılık unsuru bakımından ticari faaliyet-sınai faaliyet ayırımı 
yapmamıştır. Bu nedenle mevcut durumda hem ticari faaliyetten hem de sınai faaliyetten elde 
edilen gelirin ticari kazanç kapsamına girip girmeyeceği devamlılık unsuruyla tayin edilir. 
Ticari nitelik gösterdiği halde devamlılık niteliği bulunmayan işlemlerin varlığı nedeniyle 
devamlılık unsuru burada ticari faaliyetin/kazancın diğer gelir türleri veya vergilenebilir gelir 
kapsamına girip girmemesinin sınırını tayin eder. Devamlılık unsurunun bulunması durumunda 
faaliyet ticari kazanç esaslarına göre, devamlılık unsurunun bulunmaması durumunda ise 
DAK(diğer şartların bulunmasıyla) olarak değerlendirilir.  
Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesidir. Ticari kazanç unsurunda gelir 
tahakkuk veya tahsil esasında elde edilir. Gayrimenkul alım-satım ve inşa faaliyetinde gelir 
alınan/inşa edilen gayrimenkulün satışı/ elden çıkarılması üzerine elde edilir. Alım ve inşa 
faaliyetlerinin özelliği gereği bu faaliyetlerin icra edilmiş olması doğrudan vergiyi doğuran 
olayı ortaya çıkarmaz dolayısıyla gelir vergisinin konusunu oluşturmaz.  Gelir vergisinin 
konusu olabilmesi ancak satış/elden çıkarma sonucu gerçekleşen elde etme ile mümkün olur. 
Ayrıca, gelirin elde edilme zamanı bakımından Kanunun aradığı şartların varlığı 
gerekir(örneğin, inşaat devam ederken yapılan satışlar nedeniyle elde edilen gelir hasılat olarak 
değil, avans olarak kabul edilir). Böyle olmakla birlikte “gayrimenkul alım-satım ve inşa 
faaliyetinden doğan kazanç ticari kazanç sayılır” ifadesinde elde edilen gelirin satış 
işlemiyle/elden çıkarma yöntemiyle mi doğduğunun kabul edileceği hususu Kanunda açık 
değildir. Aynı fıkranın bir sonraki bendinde parselleme işlemini düzenleyen bendindeki edinme 
şeklinin “satın alma ve trampa…” yöntemleriyle sınırlandırılmış olması, bu fıkradaki elden 
çıkarma işleminin de sadece “satış” ile sınırlandırılabilmiş olma ihtimalini düşündürmektedir.  
“İktisap şekli ne olursa olsun(ivazsız iktisaplar hariç) mal ve hakların elden 
çıkarılmasından…”(GVK, mük.80/6) şeklindeki düzenlemeden gayrimenkul alım-satım inşa 
faaliyetinin devamlılık gösterecek şekilde yapılmaması durumunda, söz konusu mal ve hakların 
satış işleminden çok daha geniş kapsamlı olan elden çıkarma yoluyla elde edilen gelirin değer 
artış kazancı olarak vergilendirileceği hususu düzenlenmiştir (elden çıkarma; satış, ivaz 
karşılığı devir, temlik, trampa, takas, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketine 
sermaye olarak konulmasını kapsar). Değer artış kazancı için elde edilen gelir “elden çıkarma” 
yöntemiyle kavranmaya çalışılırken dördüncü bentteki satış/inşa faaliyetinden doğan kazanç 
ifadesi belirsiz bir görünüm arz etmektedir. Ancak, hem ticari kazancın tüm gelir türlerinin 
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içinde en önemli yere sahip gelir türü olmasının   (Gerekçe:5421)  hem de geçici/ düzensiz 
olarak yapılan faaliyet için “elden çıkarma” esası benimsenmişken, işin devamlılık gösterecek 
şekilde icrasında ticari faaliyetin sadece satış işlemi ile sınırlandırılması Kanunun ruhuna aykırı 
olacağını düşündürmektedir (ticari hayatın ekonomik faaliyetler üzerine gerektirdiği 
çeşitlilikler bir yana). Uygulama da sadece satış değil, elden çıkarma yönteminin uygulanması 
esasında şekillenmiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu(DVDDK)’ nun, gayrimenkul 
alım satım işleminin ticari faaliyet olarak nitelenip nitelenemeyeceği hususunu tespit için 
devamlılık unsurunun varlığını araştıran bir kararı konunun “elden çıkarma” şeklinde 
değerlendirileceği yönündedir. Şöyle ki;  “…tarihinde düzenlenen tutanak ile farklı yıllarda 
toplam… adet taşınmaz devir işlemi gerçekleştirdiği, bunlardan …adedinin kat karşılığı inşaat 
sözleşmesi uyarınca müteahhide düşen taşınmazların satışına ilişkin olduğunun beyan 
edildiği,…adet taşınmazın trampa yoluyla devrinin gerçekleştirildiği, kalan … adet taşınmazın 
da yine farklı yıllarda satıldığının tespit edildiği, bu durumda devamlılık arz edecek şekilde 
gayrimenkul alım ve satım işlemlerinin varlığı nedeniyle faaliyetin ticari faaliyet kapsamında 
gerçekleştirildiği sonucuna varıldığı, ticari kazanç elde edilmesi dışında başka sebeplerle 
yapıldığı yolunda herhangi bir ispat edici bilgi ve belge de dosyaya sunulmadığından… 
faaliyetin ticari faaliyet olduğuna oyçokluğu ile karar verilmiştir (DVDDK, E.2016/1291. 
K.2016/1346)”. 
 
3.GAYRİMENKUL ALIM-SATIM VE İNŞA FAALİYETİNDE DEVAMLILIK 
UNSURU 
“Ticari ve sınai faaliyetin devamlılık unsurunun, faaliyetin mutad meslek halinde yapılması 
noktasından kavranmasına GVK’ da tacirden değil, faaliyetten bahsedilmiş olması ve ayrıca 
GVK ve TTK’ daki tacir ve mükellef kavramları arasındaki fark izin 
vermemektedir(Akdeniz,1957:156)”. Bu nedenle ticari kazancın devamlılık unsuru, meslek 
olarak icra eden kişi kavramından hareketle değil, meslek olarak icra edilen faaliyet 
kavramından hareketle kavranabilecektir. Faaliyette devamlılık unsurunun bulunmaması 
durumunda söz konusu faaliyet ticari nitelikte olsa bile ticari kazanç esaslarına tabi 
tutulamaması sonucunu doğurur.  
Devamlılık unsuru ticari/sınai faaliyetin süreklilik23 gösterme iradesini gerektirir ve ticari 
işletmenin varlığı bu iradeyi gösterdiğinden ticari işletmenin bulunduğu durumlarda devamlılık 
unsuru ayrıca araştırılmaz. Ticari işletmenin belirgin olmadığı durumlarda iktisadi faaliyetin 
ticari/sınai faaliyet olarak GVK kapsamına girip girmeyeceğinin tespitinde devamlılık 
unsurunun tespiti faaliyetin süreklilik gösterme kasıt ve niyeti/iradesi bulunup bulunmadığı 
noktasından kavranmaya çalışılır. Devamlılık iradesinin soyut niteliği çeşitli belirsizlikleri 
barındırmakla birlikte işlemde/faaliyette çokluk bulunan durumlarda devamlılık unsurunun 
varlığı kabul edilir. Ticari faaliyette çokluk faaliyetin belirli aralıklarla yinelenmesini/ 
yenilenmesini gerektirir. 
GVK’ da ticari kazancı düzenleyen her türlü ticari ve sınai faaliyetten elde edilen kazançlar 
ticari kazançtır(GVK,37/1) hükmünden sonra GVK 37/2.fıkrasında bentler halinde sayılan 
faaliyetlerin tümünün ticari kazanç olarak vergilemeye tabi tutulacağı düzenlenmiştir24.  

                                                           
23 Sürekli ticari ve sınai faaliyet, kar amacıyla yapılan işlemlerin zaman içinde yinelenmesidir(Öncel vd,2016:261). 
24 GVK,37/2 fıkrası duraksamaları önlemek ve açıklık getirmek amacıyla genel ticari kazanç tanımı çerçevesine 
giren bu kazançlara Yasa’nın verdiği örnekler olarak nitelendirmek gerektiği hakkında görüş (Öncel vd,2016:261). 
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GVK,37/2, 1-2-3-7.bentleri “sermaye ağırlığı ön planda olan(Şenyüz,2005: 61)”/ ticari 
işletmenin varlığı olmadan gerçekleştirilemeyecek faaliyet niteliğinde olduklarından, bu 
bentlerde belirtilen işlemlerin uygulanmasında devamlılık unsurunun tespiti konusunda 
tereddüt edilebilecek bir durum ortaya çıkması beklenmez25. Tereddüt çıkma ihtimali bulunan 
durumlar için ise bu durum ilgili fıkrada açıkça düzenlenmek suretiyle aşılmaya çalışılmış gibi 
görünmektedir(GVK,37/2, 4-5). GVK,37/2, 6. bendinde ise (belirli bir süre içinde yapılması 
şartıyla) parselleme işlemi ticari kazanç kapsamına dahil edilmiştir(parselleme işleminin 
yapılmaması veya bu süreden sonra yapılması ticari faaliyet olarak değerlendirilmez).  
Gayrimenkul alım-satım ve inşa faaliyetinin ticari kazanç kapsamına girebilmesi, faaliyetle 
bağımsız şekilde, devamlı olarak uğraşılması durumunda mümkündür. Gayrimenkul inşa 
faaliyetlerinin devamlı olması gereğini GVK,37/2-4’te “devamlı olarak uğraşma” özel şartını 
düzenleyen hükmünde karşılaşıyoruz(sınai faaliyet niteliğine sahip olduğu halde). Ticari 
kazancı oluşturan ticari/sınai faaliyetlerde devamlılık unsuru esas olduğu halde bu fıkrada 
devamlı olarak uğraşanların ayrıca belirtilmiş olmasının nedeni hakkında “gayrimenkul alım-
satım, inşa faaliyetiyle devamlı olarak uğraşanlarla devamlılık göstermeyecek şekilde 
uğraşanların ayrıştırılması26gereği olduğu, “eski kanun yapma tekniğiyle ilgili olduğu” 
(Özbalcı,1998:319),  “TTK’ da   devamlılık arz etmeyen faaliyetleri ticari iş, ticari işletme 
görmeyen yaklaşımının gelir vergisi bakımından yarattığı belirsizliğin giderilmesiyle ilgili 
olduğu” (Karadağ, N.C.-Yakar, S.,2018:388) yönünde görüşler bulunmaktadır. “Sınai faaliyette 
ayrıca devamlılık şartını aramaya gerek yoktur. Gayrimenkul inşasında, bu genel ilkeden farklı 
olarak, devamlılık şartının özel şekilde belirtilmiş olması (Özbalcı,1998:318)” ticari kazanç 
kapsamındaki faaliyetin sınırlarını çizmek bakımındandır. Ticari nitelik gösterdiği halde 
devamlılık niteliği bulunmayan işlemlerin varlığı nedeniyle devamlılık unsuru burada iktisadi 
faaliyetin ticari faaliyet olarak nitelenip nitelenemeyeceği veya vergilenebilir gelir kapsamına 
girip girmemesinin sınırını tayin etme düşüncesiyle ilgili olabileceğini düşündürmektedir.  
Ticari işletmenin bulunması durumunda(devamlılık unsurunu da bünyesinde barındırdığı kabul 
edildiğinden) devamlılık unsurunun ayrıca tespitinin gerekmediği kabul edilir. GVK’ nın 
aradığı anlamda ticari işletmenin bulunması işletmeye hukuken varlık kazandırılarak vergi 
mükellefiyet kaydının yapılmasıyla mümkündür. Bunun yapılmadığı yani ticari işletmenin 
belirgin olmadığı durumlarda ise VUK 154-155. maddelerinde sayılan işe başlama belirtileri 
olarak kabul edilen durumların varlığı da GVK bakımından ticari organizasyonun varlığına 
işaret eder. Bunlardan hiçbirinin bulunmadığı ancak fiili olarak gayrimenkul inşa faaliyetinin  

                                                           
25 “Maden taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri işletilmesi, borsada kendi nam ve hesabına menkul 
kıymet alım-satımı yapılmasını ifade eden coberlik veya cober statüsünde olmayanların devamlı olarak menkul 
kıymet alım-satımı ile uğraşanları, özel okul ve hastane vb yerlerin işletilmesi.. ticari işletmenin doğumuna yol 
açan faaliyetlerdir(Özbalcı,1998:319)”. “GVK,37.maddenin birinci fıkrası ticari organizasyon içinde yürütülen  
faaliyetleri, ikinci fıkra ise açıkça bir ticari organizasyon söz konusu olmasa da bu Yasanın uygulanmasında 
kazancı Yasadan dolayı ticari kazanç sayılarak vergilendirilecek faaliyetleri kapsadığından ikinci fıkranın 
uygulanması gereken durumlarda ticari organizasyon aranmasına gerek olmadığı hakkında görüş için bkz. D3D, 
E.2006/1708, K.2006/2559 Sayılı Kararı.   
26 “Gayrimenkul alım-satımı ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşan(mutad meslek haline getiren) ve önemli 
miktarda kazanç elde eden kişilerin sayısı artınca ikamet etmek, kiraya vermek vb sebeplerle gayrimenkul alan ve 
yenilemek, yenisini yaptırmak maksadıyla satanların elde ettikleri kazançlarını birbirinden ayırmak gerekmiştir. 
Bu işi mutad meslek haline getirip devamlı yapanların kazançları ticari kazanç, bunun dışında kalanlarınki ise sair 
kazanç ve irat olarak kabul edilmiştir ( KaradağNC.,Yakar,S.2018:388- Turgay,1976:449’dan aktarma )”.   
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üretim sürecinin sevk ve idaresi için yapılan çalışmalar da yine organizasyonun varlığına işaret 
ettiği kabul edilir. Ancak bu son durumdaki organizasyonun ticari niteliği olup olmadığı 
hususunun doğru tespiti önemlidir. Zira kişisel servetin unsuru gayrimenkul (arsa) üzerine 
inşaat yapılmasında amacın ticari olup olmadığı veya gelir elde etmek olup olmadığı27 
organizasyonun mahiyetini belirler. İnşa edilen gayrimenkulün elden çıkarılmaması/ elde 
tutulması amacın ticari olmadığının göstergesi olarak kabul edilir. Bu şekilde özel amaçlı olarak 
inşa edilen gayrimenkulün kısmen veya tamamen elden çıkarılması durumunda faaliyetin 
amacının ticari olmadığını elden çıkaran ispat etmek durumundadır. Örneğin, söz konusu 
arsanın ivazsız intikal etmiş olması amacın ticari olmadığının ölçütü olarak kabul 
edilebilmektedir28.  
Devamlı olarak uğraşmak, Danıştay yerleşik içtihadında “işlemin yinelenmesinin, aynı 
vergilendirme döneminde birden çok yinelenmesi veya birden çok yılda bir kişi ile işlem 
yapılması durumunda söz konusu olacağı yönündedir29. İşlem sayısındaki çokluk kazanç 
sağlama amacının göstergesi kabul edilir(D3D, E.2001/1494, K.2002/773). İdare Danıştay’ın 
işlemde çokluk tespitine ilişkin bu görüşünü paylaşmaktadır30. Ayrıca, Danıştay’ın “faaliyetin 
devamlılığının tespitinde işin niteliği, özellikleri, organizasyonu ile işlemlerin sayısal çokluğu 
dikkate alınabilecek olmakla birlikte(D4D, E.2011/9055, K.2014/911)” şeklindeki 
değerlendirmesinden devamlılık unsurunun tespitinde işlemdeki çokluğun yanı sıra işin niteliği, 
özellikleri gibi hususların da dikkate alınacağı anlaşılmaktadır.   
İdare ile Danıştay’ın çokluk tespitine yönelik yaklaşımı özel inşaat işleriyle ilgili bazı özellikli 
durumlarda ayrışmaktadır. İdare özel inşaat işinin ticari organizasyon kurulmadan icra edilecek 
nitelikte bir iş olmadığı, bu nedenle “şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşmayan mesken 
inşaatlarına yönelik” olanların dışındaki tüm özel inşaat işlerinde ticari organizasyonun 
varlığının kabulünün gerektiğini ifade etmektedir31. Ticari organizasyonun varlığının kabulü 
faaliyetin devamlılık unsurunu bünyesinde barındırdığından faaliyet sonucu elde edilen gelirin 
ticari kazanç esaslarına göre değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir.   

                                                           
27 İşlemde çokluk bulunması gelir elde etme amacından kaynaklanmıyorsa (örneğin asıl meslek dışında hobi olarak 
yapılmış olması) devamlılık unsurunun varlığından bahsedilemeyeceği hakkında. Doğrusöz, A.B. “Bir Karar Ve 
Düşündürdükleri-D4D.E.2014/9117,K.2015/3175 Kararı)”. Dünya Gazetesi, 21.07.2016. 
28 Arsa karşılığında inşaat yapılmasında amacın ticari olduğunun kabulü gerektiği yönünde karar(D4D, 
E.2002/3259, K.2003/407). 
29 Ekonomik faaliyetin ticari organizasyon gerektirmesi ve yılda birden fazla tekrar ettirilmesi veya her yıl bir defa 
olmakla beraber müteakip yıllarda yada birkaç yıl arayla yapılmasına karşılık periyodik olarak tekrar edilmesi 
durumunda da bu tür faaliyetlerin devamlılık arz ettiğini kabul etmek gerekmektedir. Seviğ, V. “Dernek ve 
Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler. Referans Gazetesi,30.03.2010  
30 Arsa sahiplerince arsa payı karşılığı olarak iktisap edilen gayrimenkullerin aynı yılda birden fazla kez satılması 
veya birden fazla yılda daire satışına devam edilmesi halinde satışta devamlılık unsuru oluşacağından elde edilen 
kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir(B.07.4.DEF.0.37.10.00-037.0-221, 
25.10.2011Özelge). 
31 “Ticari faaliyet olarak değerlendirilmeyen özel ihtiyaca ilişkin inşaat işleri, şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını 
aşmayan mesken inşaatlarına yöneliktir. Dolayısıyla, şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarının aşılması, işyeri yada 
mesken ve dükkan ünitelerinden oluşan inşaatın yapılması durumunda ticari bir organizasyonun şekli ve maddi 
unsurları ile ortaya çıkması bu faaliyetin ticari sayılması için yeterli olmaktadır. Bu uygulamada inşa edilen 
işyerinin satılmak amacıyla yapılıp yapılmamasının veya satılıp satılmamasının hiçbir önemi bulunmamaktadır  
(39044742-KDV.29-648 Sayılı Özelge, 02.05.2013)”. 
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Ticari işletmenin belirgin olmadığı durumlarda; gayrimenkul inşa faaliyetinde çokluk tespitinin 
“inşa faaliyeti32” noktasından mı yoksa “elden çıkarma” faaliyeti noktasından mı araştırılması 
gerektiği konusunda Danıştay ve İdare’nin bakış açıları farklıdır. Danıştay gayrimenkul 
inşasında, arsa karşılığında alınan her bir bağımsız bölümün satışının değil, “arsanın alınması 
ve elde edilen dairelerin satılmasının” birlikte ticari faaliyet olarak tanımlanması gerektiği 
görüşündedir33. Bu tanımlamanın sonucu olarak sadece dairelerin satılmasındaki çokluk 
devamlılık unsurunun varlığı için kabul edilmemekte, ayrıca arsa alım-satımında(ivazlı veya 
ivazsız) çokluk bulunması gereği işaret edilmektedir. Arsanın alım işleminde çokluk bulunması 
da devamlılık unsurunun varlığı için yeterli kabul edilmemekte ayrıca alınan arsaların satışı 
veya arsa payı karşılığı müteahhide verilmiş olmalarında da çokluk bulunması şartlarının 
birlikte varlığı aranmaktadır. İdare çokluğun alım, inşa faaliyetinde değil, elden çıkarma34 
faaliyetinde aranması gerektiği, elden çıkarmada çokluk bulunduğunda faaliyetin ticari kazanç 
esasında35 vergilendirilmesi gerektiği düşüncesindedir. 
Görüldüğü üzere, ticari işletmenin belirgin olmadığı durumlarda devamlılık unsurunun tespiti 
pek kolay olmamaktadır. GVK’ nın devamlı olarak uğraşma meselesini kişi üzerinden değil de 
faaliyet  kavramı üzerinden vurgulamış olması nedeniyle konu faaliyetin kapsamının ne olduğu, 
ticari amaçla yapılıp yapılmadığı ve elde edilen gelirin kazanç sağlama amacıyla 
yapılmadığı(mükellefin işlemi hangi amaçla yaptığı/ geliri hangi amaçla elde ettiği) gibi 
sübjektif unsurların tespitinin zorluğuyla karşı karşıya kalınmaktadır.   

                                                           
32 İvazsız olarak iktisap edilen arsa üzerine inşa edilen binada yer alan bağımsız bölümlerin kat irtifakı halinde 
satılmasından elde edilen kazanç faaliyetin devamlılık taşımaması …nedeniyle, ticari kazanç şeklinde 
değerlendirilerek vergilendirilemez (DVDDK; E.2005/46, K.2005/103) kararında inşa edilen bölümlerin elden 
çıkarılmasında çokluk bulunması devamlılık unsurunun varlığı açısından yeterli bulunmayıp, arsanın müteahhide 
verilmesinde de çokluk bulunması gerekliliğini aramıştır( ayrıca iktisabın ivazsız olarak yapılmasını da amacın 
ticari olmadığının göstergesi olarak değerlendirme).  
33 “Arsasını kat karşılığında müteahhide vermesi ve devamında bağımsız bölüm elde etmesinin servetin biçim 
değiştirmesi niteliğinde olduğu, faaliyetin tekrarından bahsedilebilmesi için birden fazla kere arsa alıp müteahhide 
verme ve karşılığında bağımsız bölüm alma olması gerekirken, arsa karşılığında alınan her bir bağımsız bölümün 
satışının tek başına ticari faaliyet olarak nitelenmemesi gerektiği, işlemin servetin değerlendirilmesiyle ilgili 
olduğu hakkında(şartlar varsa DAK, yoksa vergi dışı  (D4D,E.2008/2968, K.2009/1232).    
34 İdare elden çıkarmada çokluk tespitini, bir defada elden çıkarılan gayrimenkul sayısına değil(adedine), elden 
çıkarma işlem sayısına bakarak yapmaktadır. Bu anlamda tekrarlanmayan ancak bir defada birden fazla sayıda( 
sayı kaç olursa olsun-toplu satışlarda) elden çıkarılmasını ticari faaliyet olarak nitelendirmemekte, şartları varsa 
değer artış kazancı olarak değerlendirmektedir(B.07.1.GİB.4.35.17-01-35-02-484.27.09. 2011 Özelge). 
35İdare’nin arsasını kat karşılığında müteahhide verme  karşılığında alınan her bir bağımsız bölümün satışının ticari 
kazanç olduğu görüşü hakkında bakınız.D4D.,E.2008/2968, K.2009/1232. “Özel inşaat yapımında 
gayrimenkullerin şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşması ve ticari organizasyon şekli ve maddi unsurlarının 
açıkça bulunması yapılan faaliyetin ticari sayılması için yeterlidir.   Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde 
aynı veya ayrı faaliyet alanlarında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasını ifade etmektedir. 
Aynı hesap döneminde tek işlem nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık unsurunun oluştuğunu kabul etmek 
mümkün olmamakla beraber, faaliyetin organizasyon gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda 
devamlılık unsurunun varlığı kabul edilir. GİB, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 11395140-105[232-2012/VUK-
1-…]70050,23.07.2015 Özelge”. 
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4.GAYRİMENKUL ALIM-SATIM VE İNŞA FAALİYETİNİN NİTELİĞİNİN 
BELİRLENMESİ VE VERGİLENDİRİLMESİ 
Gayrimenkul alım-satım ve inşa faaliyetiyle devamlı olarak uğraşılmasından doğan kazançların 
ticari kazanç sayılacağı GVK’ nın ticari kazancı düzenleyen maddesinde düzenlenmiş bir 
hükümdür 
(GVK,37/2-4).  Bu faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç esaslarına göre 
vergilendirilebilmesi için ticari işletmenin bulunması, gelir elde etme amacının bulunması, 
devamlılık ve bağımsızlık unsurunun bulunması gerekmektedir. Bağımsızlık, faaliyetin kendi 
nam ve hesabına yapılmasıdır (Öncel vd:261). Devamlılık unsurunun tespiti ticari işletmenin 
belirgin olduğu ve belirgin olmadığı durumlarda aynı değildir. Ticari işletmenin belirgin olduğu 
durumlar faaliyetin devamlılık iradesini gerektirdiğinden devamlılık unsurunun bulunduğu 
kabul edilir. Ticari işletmenin belirgin olmadığı durumlarda faaliyetin ticari olarak 
nitelenebilmesi için devamlılık unsuru noktasından kavranmaya çalışılır. Devamlılık unsurunun 
bulunması faaliyetin ticari niteliğini ortaya koymakla birlikte devamlılıktan ne anlaşılması 
gerektiği meselesi açık olmadığından bunun için kullanılan ve en nesnel olarak kabul edilen 
ölçüt işlemde çokluk bulunmasıdır. İşlemde çokluktan anlaşılması gereken şey işlemin 
tekrarlanmasıdır. İşlemde çokluk bulunduğunda söz konusu faaliyetin devamlılık unsurunu 
barındırdığı kabul edilmekle beraber bu durum her zaman devamlılık unsurunun varlığını 
göstermeyebilir. İşlemde çokluk bulunan durumlarda mükellef amacının ticari olmadığını veya 
gelir elde etmek(ticari amaçlı) amacıyla yapmadığını iddia/ ispat hakkına ve yükümlülüğüne 
sahiptir.  
Çokluk (devamlılık unsurunun ölçütü olduğundan, devamlılık da ticari faaliyet unsuru 
olduğundan) elde edilen gelirin ticari kazanç kapsamına girip girmediğinin tespitinde kullanılan 
ölçüttür.  Ticari işletmenin belirgin olmadığı durumlarda ivazsız intikaller dışındaki 
gayrimenkullerin elden çıkarılmasında elde edilen gelirin ticari kazanç/ DAK ’dan herhangi 
birisinin kapsamına girip girmediği veya vergilenebilir gelir kapsamına girip girmediği 
hususu36 çokluk barındırıp barındırmadığı noktasından incelenerek değerlendirilir. Yargı, 
ivazsız intikalleri, DAK olarak vergilendirilemeyeceğinden,  doğrudan ticari kazanç esaslarına 
tabi olabilme şartlarının varlığını değerlendirmeye alır37.  
Ticari kazançlar gerçek veya basit usule tabi olarak vergilendirilir. Gayrimenkul alım-satımı ile 
uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar(GVK,51/7) hükmü nedeniyle GVK,37/2-4 
kapsamındaki faaliyetlerle devamlı olarak uğraşanların ticari kazancı gerçek usulde tespit 
edilmek durumundadır. Gerçek usulde ticari kazanç bilanço esası veya işletme hesabı esasına 
göre hesaplanır. Bunlardan da şahıs şirketi hukuki statüsüne sahip olanlar bilanço usulüne tabi 
olmak durumunda olduklarından (VUK,177/4), sadece bu faaliyetle uğraşan şahıs işletmeleri 
ile gerçek kişilerden şartları uyanların ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit 
olunmaktadır. Bilanço esasına göre ticari kazanç teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi 
sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya  

                                                           
36“Elde edilen gelirin ticari kazanç/ DAK veya vergilenebilir gelir kapsamına girip girmediği konusunun incelenme 
noktasını vergi idaresinin yaptığı tarhiyat belirler(D3D, E.2006/1708, K.2006/2559)”.  
37 Gayrimenkulün ivazsız intikal etmiş olmasını inşa/elden çıkarma faaliyetinde ticari amaç bulunmadığının 
(kişisel servetin değerlendirilmesi kapsamında olduğu görüşüyle) ispatı olarak değerlendirmektedir (DVDDK, 
E.2005 /46, K.2005/103).    
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sahiplerce işletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir. İşletmeden çekilen değerler ise 
farka ilave olunur. Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun 
değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40. ve 41. maddeleri hükümlerine uyularak 
hesaplanır(GVK,38). İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde 
edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet farktır( Elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla 
tahakkuk eden alacakları; giderler ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder). 
Emtia alım ve satımı ile uğraşanlarda ticari kazancın bulunması için hesap dönemi sonundaki 
emtia mevcudunun değeri hasılata, dönem başındaki emtia mevcudunun değeri ise giderlere 
ilave olunur(GVK,39). 
Gayrimenkul inşa faaliyeti üretim faaliyeti mahiyetindedir. İnşaat maliyeti inşaatın 
tamamlanması ile hesaplanabilir. İnşa üretim maliyetinin hesaplanmasında üretim sürecinde 
kullanılan işçilik giderleri, genel üretim giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri ile arsa (payı) 
maliyeti38 göz önünde bulundurulur. “Dönemin üretim maliyetlerinin (tamamlanan veya yapımı 
devam eden inşaatlara ait olan kısımları) dikkatli bir şekilde tespit edilip, mamul ve yarı mamul 
niteliklerine göre inşaatlara yüklenmesi gerekir. Tamamlanan mamullerin maliyeti 
hesaplandıktan sonra inşa edilen birim başına maliyetlerin hesaplanması yapılabilir (Şenlik, 
2018:224-243)”. İnşaatı tamamlanan gayrimenkuller ancak elden çıkarıldıkları dönemin gelir 
vergisinin konusunu oluştururlar. Elden çıkarma gerçekleşmediği sürece satış fiyatı 
oluşmayacağından faaliyet sonucunun (kar veya zarar) hesaplanması mümkün olmaz. Satış 
fiyatının tespitinde gerçek satış bedelinin dikkate alınması gerekir39. Üretim maliyeti ile satış 
fiyatı arasındaki olumlu farkın ticari kazanç olarak satışın gerçekleştiği dönemde 
vergilendirilmesi gerekir. 
Bazı gayrimenkullerin (GVK, 70/1, 1-2-4-7’deki) iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre 
içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinin ticari kazanç dışındaki başka bir 
unsuru(DAK) kapsamına alınmıştır. Buna göre; “iktisap şekli ne olursa olsun(ivazsız olarak 
iktisap edilenler hariç) 70.maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde40  

                                                           
38 İnşaatın finansman şekli inşa maliyetini etkiler (özellikle inşa maliyetinde çok önemli yer tutan arsanın arsa payı 
karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak, hasılat paylaşımı esasında vb şekillerde temini). Bu nedenle üretim 
maliyetinin hesaplanmasında finansman şekliyle ilgili özellikli durumlar göz önünde bulundurulur. 
39“Arsa payı karşılığı inşaat işlerinde arsa payının müteahhide devri çeşitli şekillerde olabilmektedir( daha 
başlangıçta tapuda müteahhide devri/satışı, inşa edilecek bağımsız bölümlerin arsa payları üzerine kat irtifak hakkı 
kurulması ile-veya vekalet verilerek aşama aşama bu payların devrinin sağlanmasıyla-, arsanın tüm mülkiyetinin 
inşaat tamamlanıncaya kadar arsa sahibinin uhdesinde muhafaza edilerek inşaatın bitiminde müteahhide veya 
üçüncü kişilere satışı sırasında devredilebilmesiyle) Güçlü, S.,(2009) Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin KDV 
Yönünden Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, S.256, Kasım-2009”. Arsa payının son seçenekte ifade 
edildiği gibi “ tapuda devir işlemi yapılmaksızın, arsa sahibi ile inşaatı yapan aralarında noterde düzenlenen 
sözleşmeye dayanılarak inşaat yapılması durumunda, inşaat tamamlandığında sözleşme gereği aralarında 
paylaşılan gayrimenkullerin tamamı arsa sahibi üzerinde görünmektedir. Bu durumda gerek satış/devir işlemlerine 
ilişkin vergisel yükümlülüklerin gerekse hasılatın tespitinin gerçek muhatabınca göz önünde bulundurulması 
gereği esastır(VUK,3/B). (B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.80-357,15.11.2011 Özelge)”. “Hasılatın tespitinde 
inşaat tamamlanmadan inşaatın devamı sırasında yapılan satışlar karşılığında avans olarak alınan tutarların 
gayrimenkullerin teslim edildiği dönem kazancına dahil edilmesi gerekir, gibi (84974990-130[1-2012-34]-571, 
06.06.2014Özelge)”.     
4070/1-1. Arazi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahil), maden suları, 
menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların 
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yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller 
dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri 
tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır).(GVK, mük.80/6) değer artış kazancı 
esaslarına tabidir”.  
Gayrimenkul alım-satım ve inşa faaliyetinden elde edilen kazancın DAK kapsamında 
vergilendirilebilmesi için GVK,70/1, 1-2-4-7 kapsamındaki mal ve hak niteliğinde olması, 
ivazsız edinilmemiş olması ve iktisap tarihinden itibaren beş yıl41 içinde elden çıkarılması ve 
ilgili yıl için belirlenen istisna tutarını aşması gerekmektedir. Normal şartlarda kişisel servete 
dahil gayrimenkullerin42 iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde elden çıkarılması DAK 
konusunu oluştururken, ivazsız intikal eden gayrimenkullerin DAK kapsamında bulunmaması 
nedeniyle bu şekilde edinilen gayrimenkullerden elde edilen gelir doğrudan ticari kazanç 
esasları bakımından değerlendirilir. DAK olarak vergilemenin yapılabilmesi için Kanunda 
sayılan tüm bu unsurların tümünün aynı anda varlığı aranmaktadır.  
DAK olarak vergilendirilme şartının belirli bir süreyle sınırlandırılmış olması, bu sürenin 
hesaplanmasında temel ölçüt oluşturan iktisap tarihinin doğru tespitinin önemini öne 
çıkartmaktadır. Gayrimenkul mülkiyetinin kazanılması tapuya tescille birlikte mümkün 
olmakla birlikte beş yıllık iktisap süresinin hesabında özellikli hususların dikkate alınması 
gerekmektedir43.  
Gayrimenkulün elden çıkarılmasının karşılığı hasılat parasal değer olarak elde edilmiş ise değer 
artış kazancında safi tutar, gayrimenkulün elden çıkarılma bedelinden, endeksleme yapılmak  

                                                           
mütemmim cüzileri ve teferruatı, 70/1-2. Voli mahalleri ve dalyanlar, 70/1-4.Gayrimenkul olarak tescil edilen 
haklar, 70/1-7. Gemi ve gemi payları(motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu 
tahmil ve tahliye vasıtaları.    
41“Beş yıllık süre, Kanunun spekülatif kazanç elde etmek maksadı ile tasarrufları değerlendirme maksadını ayırma 
amacı ile oluşturulmuş bir ölçüttür. Kanunda böyle bir ölçütün ihdas edilmiş olunması verginin amacı ile uyumlu 
ve gereklidir. Aksi halde kazanç vergilemesi tasarruflara tasarruflara yönelmiş olur. Doğrusöz A.B., Taşınmaz 
Satış Vadi Sözleşmesi. Dünya Gazetesi, 17.11.2016”. 
42 “Bir kişinin kişisel servetine kayıtlı arsasının karşılığında inşa edilen binada kat sahibi olması ve bunların elden 
çıkarılmaması durumunda bunlar servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi olarak değerlendirilir ve 
vergileme konusuna girmez. Bunların beş yıllık süre içinde elden çıkarılması söz konusu olur  ise elde edilen gelir 
DAK olarak vergilemeye tabi tutulur, bu süreden sonra elden çıkarılır ise değer artış kazancı konusuna girmez 
(DVDDK; E.2004/51, K.2004/80)”.      
43 Tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına başlandığı, yapı kullanma izin belgesinin alındığı, kat irtifak 
tapusunun alındığı, satış vadi sözleşmesinde tapuya tescil edildiği, cins tahsisinde değişikliğin yapıldığı, 
gayrimenkulün ihale veya icra yoluyla alındığında fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alındığının 
(belgelendirilmesi şartıyla) fiilen kullanıma bırakıldığı tarihin, konut yapı kooperatifleri, TOKİ veya diğer 
kişilerden gayrimenkulü fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alanların, söz konusu gayrimenkulleri fiilen 
kullandıklarını(tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturası vb belgelerle) 
belgelendirmeleri halinde fiilen kullanıma başladıkları tarih, arazi vasfındaki gayrimenkulün belediyece ifraz ve 
taksim işlemine tabi tutularak satılması halinde ifraz işlemi sonucunda arsa vasfını kazanarak cins tahsisi yapıldığı 
tarih, arsa üzerine bina inşa edilmesi veya gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin 
tapuya tescili cins tahsisi sayılarak tapuya tescili (GVK Sirküler 76, “Gayrimenkullerin Elden  Çıkarılması Halinde 
Değer Artış Kazancının Hesaplanmasında İktisap Tarihinin Açıklanmasına İlişkin Açıklamalar”.2011). 
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suretiyle44 bulunacak iktisap bedeli ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde 
kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Bulunacak tutarın 
2020 yılı için belirlenen 18.000liralık istisna tutarını aşması durumunda aşan kısım beyan edilir. 
Hasılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmı olur ise bu tutar VUK değerleme ile ilgili 
hükümlerine göre tayin ve tespit olunur. Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi 
halinde maliyet bedeli yerine; VUK hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek 
bedel, kazancı bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen işletmelerde ise son 
bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen değer esas alınır. İşletmeye dahil amortismana 
tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde, iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli yerine 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değeri esas alınır(GVK, mük.81). 
 
SONUÇ 
Bugün GVK,37/2-4 bendinin uygulanmasında karşılaşılan en önemli problem konusunu ticari 
işletme bünyesinde yapılmayan özel inşaat işlerinde (özel amaçlı yapılan) devamlılık 
unsurunun bulunup bulunmadığı hususunun tespiti oluşturmaktadır. Gayrimenkul inşa 
faaliyetinin vergilendirme esasının belirlenmesinde bununla devamlı olarak uğraşanlar 
bakımından değil(ticari işletmenin varlığı nedeniyle), kişisel kullanımları için özel inşaat 
yapanlar veya kayıt dışı çalışanlar nedeniyle problem teşkil etmektedir. Bu bağlamda sahibi 
olduğu arsasını müteahhide vererek karşılığında konut-işyeri gibi gayrimenkul alan gerçek 
kişilerin vergilendirilme meselesi problemin önemli boyutlarından birini oluşturmaktadır. Arsa 
sahibi açısından, elde edilen gelirin GVK kapsamına girip girmediği değer artış kazancı 
şartlarının mevcudiyeti bakımından değerlendirilerek belirlenir. Ancak, ivazsız intikal eden 
arsa üzerine inşa edilen birimlerin elden çıkarılmasının vergilendirilmesinde ivazsız intikaller 
değer artış kazancı kapsamında olmadığından ticari faaliyet olarak nitelenip nitelenemeyeceği 
değerlendirilir. GVK’ nın “faaliyet” kavramı üzerinden tanımladığı ticari kazanç unsuru 
faaliyetin ilk adımını oluşturan safhadan son adımını oluşturan safhanın birlikte bir bütün olarak 
değerlendirilmesini gerektirir. Şöyle ki, herhangi bir inşa faaliyetinin sonucunun 
hesaplanabilmesi için inşa maliyeti ile satış/ elden çıkarma fiyatı karşılaştırılır. İnşa maliyetinin 
hesaplanmasında arsa temini, üretim sürecindeki kullanılan girdilerin tümünün maliyetleri 
hesaplamaya dahil edilir. Bu durum da bizi ticari faaliyetin bütünselliği sonucuna 
götürmektedir. İnşa faaliyetinin özelliği tek bir inşaat ile bile çok sayıda birim üretimi ve 
bunların elden çıkarılması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda konunun ticari faaliyetin 
bütünselliği açısından değerlendirilerek faaliyetin tekrarlanmaması durumunda faaliyetin ticari 
olarak nitelenememesi elde edilen gelirin vergileme alanı dışında kalması sonucunu 
doğurmaktadır. Kaldı ki faaliyette çokluk bulunması da her zaman faaliyetin ticari olarak 
nitelenebilmesi için yeterli olmayabilmektedir(amacın ticari olmadığı veya gelir elde etmek 
amacıyla yapılmadığının ispat edilebildiği durumlar için). Buradan hareketle, ticari işletmenin 
belirgin olmadığı durumlarda, faaliyetin ticari niteliğinin devamlılık unsurunun çokluk ölçütü 
aracılığıyla kavranmaya çalışılması ile ticari faaliyetin bütünsellik özelliğinin birlikte 

                                                           
44 Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç 
olmak üzere TÜİK tarafından belirlenen Yurtiçi-Üretici Fiyatları Endeksindeki artış oranında arttırılarak tespit 
edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır(GVK, mük.81). 
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değerlendirilmesi, elde edilen gelirin vergileme anlamında kavranmasında yetersiz kaldığını 
düşündürmektedir. 
Devamlılık unsuru elde edilen gelirin ticari kazanç kapsamında vergilemeye tabi tutulup 
tutulmayacağını ya da hangi gelir türü kapsamında vergilemeye tabi tutulacağını belirleyen 
temel ölçüttür. Devamlılık unsurunun bulunmaması demek elde edilen gelirin gelir vergisinin 
ticari kazanç dışındaki diğer gelir türleri kapsamında (şartları mevcutsa) vergilendirilmeye tabi 
tutulması anlamına gelir. Böyle olmakla birlikte ticari işletmenin belirgin olmadığı durumlarda 
devamlılık unsurunun tespitinde temel ölçüt olarak kullanılan çokluk ölçütünün nasıl 
kavranacağı hususu açık değildir. Kaldı ki, faaliyette çokluk bulunan bazı durumların ticari 
amaç içermediği veya gelir elde etme amacıyla yapılmadığı iddiasının ispatında “kişisel devam 
kasıt ve niyeti barındırmadığı” gibi sübjektif unsurların her olay veya duruma mükellef bazında 
özel çözüm üretilmesini gerektirmesi zorluk teşkil etmektedir.  
 “GVK’ da sınai nitelikteki faaliyetlerden gayrimenkul inşası dışında, devamlılığa dair bu tür 
özel bir hüküm olmaması, diğer şekildeki sınai faaliyetlerin tümünün arızi şekilde de yapılsa 
37.madde kapsamı içinde değerlendirilmesi gereğini gösterir(Özbalcı,1998:318)”. Sınai 
faaliyetin bünyesinde devamlılık unsurunun varlığının bulunduğunun kabul edilmesi 
demek(devamlı veya devamsız her ne şekilde icra edilirse edilsin) bu şekilde özel amaçlı 
yapılan inşaat faaliyetlerinden doğan kazancın doğrudan ticari kazanç olarak kabulünü 
gerektirir. Sınai faaliyetin bünyesinde üretim sürecini barındırması ve böyle bir sürecin sevk ve 
idaresinin de belirli bir organizasyonun varlığının tesis edilmeden mümkün olmaması nedeniyle 
(belki de aslında)  inşa faaliyeti bakımından her bir inşa işi ancak belirli bir organizasyon 
sonucunda ortaya çıkabileceğinden ve organizasyonun varlığının devamlılığı bünyesinde 
barındırdığı görüşünden de hareketle her bir inşaat işi için devamlılık unsurunun varlığı kabul 
edilebilir(özel inşaat işleri bakımından). Böyle bir kabul bu konuyla ilgili anlaşmazlıkları sona 
erdirecek nitelikte görünmekle birlikte küçük, büyük (kapsamı ne olursa olsun) tüm inşa 
faaliyetleri sonucundan elde edilen kazancı ticari kazanç esaslarına göre vergilendirilmesi 
sonucunu doğuracaktır.  
Bu durumda, bunların bugünkü uygulamadaki şekliyle ayrı vergileme esasları çerçevesinde 
ayrıştırılmalarının gerekli olup olmadığı,  yoksa herhangi bir ayırıma gidilmeden bazı istisna 
uygulamalarına yer vererek aynı vergilendirme rejimine tabi tutulmalarının mı daha doğru bir 
yaklaşım teşkil edeceği sorusunun cevabı problemin çözümünü teşkil edecek görünmektedir.  
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ÖZET 
Örgüt iklimi, bir kuruluşu diğerinden farklı kılan eşsiz kişilik yapısı olarak tanımlanabilir. 
Örgütsel bir yapı olarak okul; kendi çalışanları, yöneticileri, öğrencileri, ilkeleri, hedefleri ve 
sistematiği olduğu için özgün bir yapıya sahip sosyal bir sistemdir. Okul iklimi, çalışanların 
davranışlarını ve öğrenci başarısını etkileyen ve bir okulu diğerlerinden ayıran özelliklerin 
oluşturduğu yapıdır. Okul iklimi, okulun bireysel kişiliği olarak düşünülebilir. Öğrenciler, 
ebeveynler ve okul personelinin okul hayatı deneyimine dayanan ve normları, hedefleri, 
değerleri, kişiler arası ilişkileri, öğretme-öğrenme uygulamalarını ve organizasyon yapılarını 
yansıtan okul iklimi, okul yaşamının, eğitimin kalitesini etkileyen oldukça önemli bir faktördür. 
Eğitim araştırmacıları, okulun en önemli ve karakteristik özelliği olduğuna inandıkları okul 
ikliminin önemini sıklıkla vurgulamaktadır. Bu özelliği dolayısıyla okul iklimi, ilgi çeken bir 
araştırma konusu olma niteliğindedir. Eğitimin niteliğine etki eden bir değişken olduğunun 
saptanmış olması dolayısıyla okul iklimi ile ilgili bilimsel araştırmaların ve bu araştırmaları 
incelemenin önem arz ettiği düşünülmektedir. Böylece konunun hangi yönlerinin çalışıldığını 
keşfetmek, araştırmalarda hangi sonuçlara ulaşıldığı öğrenmek, konuyla ilgili bakış açısı 
kazanmak, konunun içeriği hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak ve ilgili çalışmalarda 
kullanılan bilimsel yöntem ve teknikleri öğrenmek mümkün olacaktır. Nitel yaklaşımlı bu 
araştırmanın amacı, okul iklimi konulu lisansüstü tezleri tezlerin yılları, dilleri, hangi üniversite 
bünyesinde hazırlandıkları, hangi enstitü türü bünyesinde hazırlandıkları, araştırma 
yaklaşımları, araştırma yöntemleri / desenleri, örneklemleri / çalışma grupları, veri toplama 
yöntemleri / araçları, konuları (temel amaçları) ve temel sonuçları bakımından incelemektir. 
Araştırma verileri, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan ve erişim izni bulunan 
2012-2020 yılları arasında hazırlanmış olan okul iklimi konulu Türkçe ve İngilizce tezlerle 
sınırlıdır. Veriler, doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş ve betimsel analiz tekniğiyle 
çözümlenmiştir. Araştırmada ulaşılan temel sonuçlar şunlar olmuştur: En fazla tezin 2019 
yılında hazırlandığı, tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi, Türkçe, nicel yaklaşımlı 
ve ilişkisel tarama deseninde olduğu, tezlerin 42 farklı üniversite bünyesinde hazırlandığı, en 
fazla tezin eğitim bilimleri enstitüleri bünyelerinde hazırlandığı, tezlerdeki örneklemin/çalışma 
grubunun çoğunun öğretmenlerden oluştuğu, tezlerde veri toplama aracı olarak en çok ölçek ve 
kişisel bilgi formunun kullanıldığı, tezlerin konuları (temel amaçları) ve temel sonuçları 
incelendiğinde, çalışmaların “Okul Yöneticileri-Okul İklimi İlişkili Tezler”,  “Öğretmenler-
Okul İklimi İlişkili Tezler”, “Öğrenciler-Okul İklimi İlişkili Tezler”, “Ebeveynler-Okul İklimi 
İlişkili Tezler”, “Okulla İlgili (Kurumsal) Değişkenler-Okul İklimi İlişkili Tezler” ve “Okulun 
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Çevresi-Okul İklimi İlişkili Tezler” olmak üzere 6 kategori altında toplandığı ve en fazla tezin 
“Öğrenciler-Okul İklimi İlişkili Tezler” kategorisinde bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışmayla 
ilgili bazı önerilerde de bulunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Okul iklimi, lisansüstü tezler, doküman inceleme, YÖK veri tabanı. 
 
ABSTRACT 
Organizational climate can be defined as the unique personality structure that makes one 
organization different from another. As an organizational structure, the school is a social system 
with a unique structure as it has its own employees, managers, students, principles, goals and 
systematics. School climate is the characteristics that affect the behavior of employees and 
student achievement and distinguish one school from others. The school climate can be 
considered as the individual personality of the school. School climate, which is based on the 
school life experience of students, parents and school staff and reflects norms, goals, values, 
interpersonal relationships, teaching-learning practices and organizational structures, is a very 
important factor affecting the quality of school life and education. Education researchers often 
emphasize the importance of the school climate, which they believe is the most important and 
characteristic feature of the school. Because of this feature, school climate is an interesting 
research subject. It is thought that scientific researches on school climate and to examine these 
researches is important, since it has been determined that it is a variable that affects the quality 
of education. Thus, it will be possible to discover which aspects of the subject have been 
studied, to learn what results have been achieved in researches, to gain a perspective on the 
subject, to have comprehensive information about the content of the subject, and to learn the 
scientific methods and techniques used in related studies. The aim of this qualitative research 
is to examine postgraduate theses on school climate in terms of postgraduate level, the years of 
the theses, their languages, the university they were prepared at, the type of institute they were 
prepared at, research approaches, research methods / patterns, samples / study groups, data 
collection methods / tools, subjects (main objectives) and main results. Research data are 
limited to Turkish and English theses on school climate, which are in the database of YOK 
(Council of Turkish Higher Education) Thesis Center and have access permission, prepared 
between 2012-2020. The data were obtained through document analysis and analyzed by 
descriptive analysis technique. The main results achieved in the study are as follows: Most of 
the theses were prepared in 2019. The majority of the theses were in Turkish, quantitative 
approach and relational scanning pattern. Theses were prepared at 42 different universities, 
most of theses were prepared at educational sciences institutes. Most of the sample / study group 
in the theses consisted of teachers. Scale and personal information form were mostly used as 
data collection tools in theses, and when the subjects (main purposes) and main results of the 
theses were examined, the studies were grouped under the following six categories: “School 
Administrators-School Climate Related Theses”, “Teachers-School Climate Related Theses”, 
“Students-School Climate Related Theses”, “Parents-School Climate Related Theses”, 
“School-Related (Institutional) Variables-School Climate Related Theses” and “School 
Environment-School Climate Related Theses”. It was determined that most of the theses were 
in the category of “Students-School Climate Related Theses”. Some suggestions about the study 
were also made. 
Keywords: School climate, postgraduate theses, document review, YOK database. 
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1. GİRİŞ 
Örgüt iklimi, bir örgütü diğerlerinden ayıran belirgin özelliklerin oluşturduğu yapıyı ifade 
etmek için kullanılan bir kavramdır (Halpin, 1967). Bu belirgin özellikler; tesis veya araçlar, 
üyelerin eğitim seviyeleri ve iş yetkinlikleri, üyelerin işe bağlılıkları ve refah seviyeleri, örgüt 
içinde görevlerin düzenlenmesi ve karar verme sistemi, üyelerin algı ve davranışları şeklinde 
sıralanabilir (Owens, 2004). Bir örgütün ikliminin anlaşılabilmesi için o örgüte üye olan 
bireylerin örgüt faaliyetlerinin ve çevresel koşulların çeşitli yönlerine ilişkin algılarının 
incelenmesi gerekmektedir. Bireysel algılar, ilgili bireyde belirli davranış kalıpları (olumlu 
veya olumsuz) oluşturacak ve örgütün performansı üzerinde etkili olacaktır (Owens, 2004; 
Günbayi, 2007). Örgüt ikliminin üyelerinin algılarının belirlediği örgütsel bir “kişilik” olduğu 
düşünülmektedir (Chernyak-Hai ve Tzinet, 2013; Schneider vd., 2012). Örgütsel iklimin 
okullar da dâhil olmak üzere bir organizasyonun diğerinden ayırt edilmesini sağlayan bir 
kuruma özgü bir yapı, bir kuruma özel olma niteliği kazandıran bir değişken olduğu 
söylenebilir.   
Okuldaki öğrenci başarısını belirleyen faktörler, eğitim çalışmalarının önemli konularından 
biridir. Bunlar; öğrenci özellikleri, eğitim sürecinin parametreleri ve okulun ve çevresinin 
belirli özellikleri dâhil olmak üzere çok çeşitli faktörleri oluşturur. Bu alandaki ilk çalışmalar 
öğrencinin, ailesinin ve okulun bulunduğu çevrenin özellikleri üzerinde durmuştur. Daha sonra 
odak, öğretmenlerin niteliklerine ve öğrenme sürecine kaymıştır. Son yıllarda araştırmacılar, 
okulda meydana gelen günlük olayları giderek daha fazla analiz eder hâle gelmiştir. Böylece 
sadece öğrenme faaliyetlerinin nesnel göstergelerini kaydetmekle kalmayarak aynı zamanda 
sosyal ve psikolojik özellikleri de yakalamaya başlamışlardır.  Bu özelliklerden biri, okul 
hayatının görünmez bir unsuru olan ve tüm katılımcılar tarafından hissedilen okul iklimidir 
(Chirkina ve Khavenson, 2018).  
Cohen ve diğerleri (2009) okul iklimini; insanların sosyal, duygusal ve fiziksel olarak güvende 
hissettikleri normlar, değerler ve beklentileri içeren, okul yaşamının kalitesi ve karakteri olarak 
tanımlamaktadır. Peterson ve Skiba’ya (2010) göre ise okul iklimi; öğrencilerin ve personelin 
okul çevresine ilişkin hisleri, algıları olarak görülmektedir. Okul iklimi, öğretmenlerin 
davranışlarını etkileyen ve bir okulu diğer okullardan ayıran bir iç yapı olarak da 
tanımlanmaktadır (Çelik, 2012). Eğitim araştırmacıları sıklıkla, okulun en önemli ve 
karakteristik özelliği olduğuna inandıkları okul ikliminin önemini vurgulamaktadır. Bir okulun 
iklimi, sınıf içi ve dışındaki etkileşimlere büyük ölçüde yansır. Değerler, tutumlar, inançlar ve 
iletişim, öznel konular olduğu için araştırmacılar okul iklimini ölçmek için öncelikle 
katılımcıların algılarına başvururlar, bazen katılımcıların sınıf veya okulla ilgili tepkilerini 
ölçerler (Griffith, 2000).  
Cohen ve diğerlerine göre (2009) okul ikliminin dört temel alt boyutu bulunmaktadır: Bunlar, 
“güvenlik, öğretme ve öğrenme, ilişkiler ve çevresel-yapısal boyut”tur. Güvenlik, şiddete 
ilişkin tutum gibi fiziksel faktörleri ve okul kurallarına inanç gibi sosyal-duygusal faktörleri 
içerir. Öğretme ve öğrenme alt boyutunun dört alanı vardır. Birincisi, başarı ile ilgili eğitim 
kalitesidir. İkincisi, disiplinler arası bağlantıları vurgulayan sosyal, duygusal ve etik 
öğrenmedir. Üçüncüsü, standartların ve önlemlerin önemli olduğu mesleki gelişimdir. 
Sonuncusu ise organizasyon vizyonuna dayalı liderliktir. Diğer bir alt boyut, çeşitliliğe saygı, 
okul topluluğu ve iş birliği, moral ve bağlılığı içeren ilişkilerdir. Son alt boyut da okulun 
temizliği ve kaynakları ile ilgili çevresel-yapısal boyuttur.
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Okulun amaçlarına ulaşmasında okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve okuldaki diğer 
personelin etkisi bulunmaktadır. Bütün bu paydaşlar, aynı hedef doğrultusunda okul çatısı 
altında buluşmuştur. Okul organizasyonundaki bireyler, keyifli bir çalışma ortamı yaratmak ve 
performanslarını yükselttiği, rahat ve neşeli hissetmelerini sağladığı için birbirleriyle ilişkiler 
kurarak etkileşime girer (Puteh vd., 2014). Bireylerin uyum içinde olduğu ve hoş bir çalışma 
atmosferinin yaratılması, okulun örgütsel performansını da iyileştirecektir. Ancak okul 
performansının gelişmesinin önüne engeller de çıkabilmektedir.  Örneğin bir görevin 
tamamlanamaması veya okulda sorunları olan birinin desteklenmemesi nedeniyle, okul 
organizasyonu içindeki insan ilişkileri zarar görecek, sonuçta okul organizasyonunun ruhu ve 
performansı ve bunlara bağlı olarak da okulun eğitimle ilgili çıktıları olumsuz etkilenecektir 
(Reinke vd., 2013; Skaalvik ve Skaalvik, 2007). 
Okul ikliminin okuldaki bireylerin öğrenme ve ilişki kurma dâhil çeşitli deneyimlerini 
kapsadığı ve aynı zamanda bir okulda var olan kolektif inanç ve tutumları içerdiği 
düşünülmektedir (School Climate Council, 2007). Araştırmacılar, okul ikliminin genel okul 
sistemi üzerinde birçok faydası olduğunu bulmuşlardır. Okul ikliminin akademisyenler, 
öğrenciler, eğitimciler, ilişkiler, güvenlik ve fiziksel çevre üzerinde olumlu bir etkisi olduğu da 
saptanmıştır. Pozitif bir psikososyal okul iklimi, kişiler arası şefkatli ve destekleyici ilişkiler, 
okul faaliyetlerine ve karar verme sürecine katılma fırsatları ve paylaşılan olumlu normlar, 
hedefler ve değerler ile karakterize edilir (Centers for Disease Control and Prevention, 2014).  
School Climate Counsil’e (2007) göre sürdürülebilir, olumlu bir okul iklimi; demokratik bir 
toplumda üretken, katkıda bulunan ve tatmin edici bir yaşam için gençlerin gelişimini ve 
öğrenmeyi destekler. Bu iklim; insanları sosyal, duygusal, entelektüel ve fiziksel olarak 
güvende hissetmelerini sağlayan normları, değerleri ve beklentileri içerir. Bu unsurların 
sayesinde bireyler bağlılık duymaya başlar ve saygı görür. Öğrenciler, aileler ve eğitimciler 
ortak bir okul vizyonu geliştirmek, yaşamak ve buna katkıda bulunmak için birlikte çalışırlar. 
Eğitimciler, öğrenmenin faydalarını ve memnuniyetini vurgulayan bir tutumu modeller ve 
teşvik eder. Her fert, okulun faaliyetlerine ve fiziksel çevrenin korunmasına katkıda bulunur. 
Olumlu bir okul iklimi algısı, öğretmenler ve öğrenciler üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olduğundan, öğretmenleri öğretmeye ve öğrencileri ellerinden geldiğince en iyi şekilde 
öğrenmeye motive eder (Center for the Study, 2011). Okulun örgütsel ikliminin öğretmenler 
üzerinde olduğu gibi öğrenciler üzerinde de etkisi bulunmaktadır (Guffey ve Higgins-
D'Alessandro, 2013). Okul iklimi ile öğrencilerin eğitim faaliyetleri, öğrenme sürecine katılım 
dereceleri, öğrenci başarısı arasında bir bağlantı olduğu ampirik olarak tespit edilmiştir 
(MacNeil, Prater ve Busch 2009; Sherblom, Marshall ve Sherblom 2006). Okul iklimi, sadece 
akademik başarıların değil, aynı zamanda sosyal becerilerin gelişimi, öğrencilerin öz saygı 
düzeyi ve duygusal ve psikolojik durumlarının bir göstergesi, bir etkileyeni olarak da 
görülmektedir (Kasatkina ve Aksenova 2013; Way, Reddy ve Rhodes 2007). Okul iklimi ile 
ilgili olumlu algının öğrencinin genel ruh sağlığı durumunu, yaşam doyumundaki artışı ve 
içselleştirme ve dışsallaştırma sorunlarındaki azalmaları etkilediği belirlenmiştir (Suldo, 
McMahon, Chappel ve Loker, 2012).  
Bu saptamalardan hareketle okul ikliminin öğrencilerin sosyal, psikolojik ve akademik 
gelişimleri ve başta öğretmenler olmak üzere okuldaki diğer paydaşların performansları ve işe 
bağlılıkları ile ilişkili önemli bir değişken olduğu söylenebilir. Okul ikliminin okul yaşamının 
bir diğer ifadeyle eğitimin kalitesini gösteren bir etken olduğu da ifade edilebilir. Okul iklimi 
öğrenciler, ebeveynler ve okul personelinin okul hayatı deneyimine dayanır ve normları, 
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hedefleri, değerleri, kişiler arası ilişkileri, öğretme ve öğrenme uygulamalarını ve organizasyon 
yapılarını da yansıtır. Bu sebeple okul iklimi ile ilgili çalışmaların gerekli olduğu 
düşünülmektedir. Okul iklimi çalışmalarına olan ilgi, okul ikliminin eğitimsel sonuçlarla, 
özellikle de başarı ile bağlantılı olduğu şeklindeki düşünceden de kaynaklanmaktadır (Pallas, 
1988). 
 
Çalışmanın Önemi ve Amacı 
Herhangi bir konuda yapılan araştırmaların incelenmesi, sonraki çalışmalara ışık tutacak, 
rehberlik edecek olması açısından önemlidir. Konuyla ilgili bilimsel makalelerin 
incelenmesinin yanı sıra lisansüstü tezlerin ele alınmasının da ehemmiyetinin olduğu 
düşünülmektedir zira alandaki akademisyenler ve uzmanlar tarafından üretilen değerli bilgiler 
içeren lisansüstü çalışmalar, bir alanın literatürünü geliştirir, alanyazına değerli katkılarda 
bulunur (Jin, 2004).  
Lisansüstü çalışmalar, bilimsel bilgi üretme ve yaymanın yollarındandır. Yıldız'a (2004) göre, 
belirli bir bilim alanında yapılan bilimsel çalışmalara ilişkin hem nitel hem de nicel bilgiler, 
alanın mevcut durumu hakkında bilgi sağlayabilir. Hart (1998), bilimsel çalışmaların 
derlenmesinin gerekliliğini vurgulayan şu dört nedeni öne sürmektedir:  

1. Alanın / konunun hangi yönlerinin çalışıldığını ve alanın/konunun hangi yön ve 
değişkenlerinin henüz araştırılmadığını keşfetmek 

2. Alanla / konuyla ilgili bakış açısı kazanmak 
3. İlgili alanın / konunun içeriği hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak 
4. İlgili çalışmalarda kullanılan bilimsel yöntem ve teknikleri ortaya çıkarmak.  

Eğitimin niteliğine etki eden bir değişken olduğunun saptanmış olması dolayısıyla okul iklimi 
ile ilgili bilimsel araştırmaları incelemenin araştırmaların konu, amaç, sonuç ve diğer 
unsurlarını ve araştırmaların aşamalarını bir arada sunmanın okul iklimi konusunun hangi 
yönlerinin çalışıldığını, hangi boyut ve özelliklerinin henüz araştırılmadığını keşfetmek, hangi 
sonuçlara ulaşıldığını öğrenmek, konuyla ilgili bakış açısı kazanmak, konunun içeriği hakkında 
kapsamlı bilgi sahibi olmak ve ilgili çalışmalarda kullanılan bilimsel yöntem ve teknikleri 
anlamak açısından önem arz edeceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, okul iklimi 
konulu lisansüstü tezleri; tezlerin yılları, dilleri, hangi üniversite bünyesinde hazırlandıkları, 
hangi enstitü türü bünyesinde hazırlandıkları, araştırma yaklaşımları, araştırma yöntemleri / 
desenleri, örneklemleri / çalışma grupları, veri toplama yöntemleri / araçları, konuları (temel 
amaçları) ve temel sonuçları bakımından incelemektir. 

 
2. YÖNTEM 
Araştırma Deseni  
Nitel yaklaşımlı bu araştırmanın amacı, okul iklimi konulu lisansüstü tezleri; tezlerin yılları, 
dilleri, hangi üniversite bünyesinde hazırlandıkları, hangi enstitü türü bünyesinde 
hazırlandıkları, araştırma yaklaşımları, araştırma yöntemleri / desenleri, örneklemleri / çalışma 
grupları, veri toplama yöntemleri / araçları, konuları (temel amaçları) ve temel sonuçları 
bakımından incelemektir. Çalışma, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan ve erişim 
izni bulunan 2012-2020 yılları arasındaki Türkçe ve İngilizce tezlerin doküman analizine dayalı 
olarak incelenmesi şeklinde gerçekleştirilen bir araştırmadır.  
Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve belge analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 
kullanıldığı, algı ve olayları doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya çıkarmak 
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için bir sürecin izlendiği bir araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
Doküman analizi (incelemesi) ise olgular ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 
analizini içeren nitel araştırma yöntemlerinden biridir (Forster, 1994). Doküman incelemesi 
türündeki araştırmalarda araştırmacı, ihtiyacı olan veriyi, gözlem veya görüşme yapmaya gerek 
kalmadan tek başına bir veri toplama yöntemi olarak kullanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
 
Verilerin Kaynağı ve Veri Toplama Süreci 
Verilerin kaynağı YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan ve erişim izni bulunan 
2012-2020 yılları arasında hazırlanmış olan okul iklimi konulu Türkçe ve İngilizce tezlerdir.  
Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 
Ölçüt örneklemede gözlem birimleri, belirli niteliklere sahip kişilerden, olaylardan, nesnelerden 
veya durumlardan oluşabilir. Bu durumda örnekleme için belirlenen kriterleri karşılayan 
birimler (nesneler, olaylar vb.) örnekleme dâhil edilir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2018). İncelenecek tezlerde (dokümanlarda) dikkate alınan kriter, 2012-
2020 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan ve erişim izni bulunan 
okul iklimi konulu Türkçe ve İngilizce yüksek lisans ve doktora tezlerinden biri olmak 
olmuştur.  
Veri toplama sürecinde aşağıdaki aşamalar izlenmiştir: 

• Belirtilen veri tabanının arama motoru aracılığıyla okul iklimi konulu Türkçe ve 
İngilizce yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmuştur. 
• Ulaşılan tezlerden 2012-2020 yılları arasında hazırlanmış ve erişime açık olanlar 
belirlenmiştir. 
• Belirlenen bütün tezler indirilmiştir.  
• İndirilen tezler incelenmiş ve belirlenen kritere uygun olup olmadıkları bakımından 
değerlendirilmiştir.  

 
Verilerin Analizi  
Doküman incelemesi ile elde edilen araştırma verileri, betimsel analiz yöntemiyle analiz 
edilmiştir. Betimsel analizde elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre 
özetlenir ve yorumlanır. Betimsel analizin amacı, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve 
yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik 
ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan betimlemeler açıklanır, yorumlanır ve 
birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  
Araştırmada ulaşılan lisansüstü tezleri incelemek üzere bir “Tez İnceleme Formu” 
geliştirilmiştir. Geliştirilen bu formda tezlerin adları, yazarları, yılları, dilleri, eğitim düzeyleri, 
hangi üniversite bünyesinde hazırlandıkları, hangi enstitü türü bünyesinde hazırlandıkları, 
yaklaşımları, desenleri / yöntemleri, örneklemleri/çalışma grupları, veri toplama yöntemleri / 
araçları, konuları (temel amaçları) ve temel sonuçlarını kapsayan bilgiler yer almıştır. Elde 
edilen veriler, inceleme formunda belirtilen ilgili bölümler altında kodlanmıştır. Bu şekilde elde 
edilen veriler şu temalar altında tasnif edilmiştir: 

 Tezlerin yıllara göre dağılımı  
 Tezlerin dillere göre dağılımı 
 Tezlerin üniversitelere göre dağılımı  
 Tezlerin enstitü türlerine göre dağılımı  
 Tezlerin araştırma yaklaşımlarına göre dağılımı   
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 Tezlerin araştırma desenlerine / yöntemlerine göre dağılımı 
 Tezlerin örneklemlerine / çalışma gruplarına göre dağılımı 
 Tezlerin veri toplama yöntemleri / araçlarına göre dağılımı 
 Tezlerin konuları (temel amaçları) ve temel sonuçlarına göre dağılımı 

 
Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği  
Araştırmada elde edilen bulgular, ayrıntılı bir şekilde rapor edilmiş ve daha sonra tartışılmıştır.  
Araştırmanın iç geçerliğinin tespit edilmesinde, ele alınan kavramların ve araştırma sürecinde 
ulaşılan sonuçların birbirleriyle olan ilişkileri ve bir bütünlük sağlayıp sağlamadıkları ön plana 
çıkar. Araştırmada belirtilen terimlerin içeriğe uygun olup olmadığı ve yine sunulan içerik ile 
elde edilen bulguların tutarlılık gösterip göstermediği iç geçerlilik kapsamındadır (Maxwell, 
1992). Bu çalışmada iç geçerliği sağlamak için tezlerden elde edilen verilerin içeriğin bütünüyle 
ilişkisi ortaya konulmuştur.  
Nitel araştırmalarda örneklem, genelde amaçlı bir şekilde araştırma sorularına ve incelenecek 
olaya uygun olarak seçilir. Dış geçerliğin sağlanmasında önemli olan örneklemin araştırma 
evrenini temsil etmesi değil, araştırma yapılacak olaya uygunluğudur (Maxwell, 1992). Dış 
geçerliğin sağlanması için çalışmanın amacına uygun lisansüstü tezler belirlenmiş ve 
araştırmanın deseni, verilerin kaynağı, toplanması ve analizi süreçlerindeki işlemler 
açıklanmıştır.  
Glesne ve Peshkin (1992), nitel çalışmaların bu alanda uzman olan kişilerle paylaşılmasının ve 
onlardan geri bildirim almanın araştırmanın güvenilirliğini artıracağını ifade etmiştir. Roberts 
ve Priest (2006) da verilerin bağımsız bir araştırmacıya gönderilerek yapılan analizler ve elde 
edilen bulgular hakkında geri bildirim alınabileceğini vurgulamışlardır. Araştırmanın 
güvenirliğini sağlamak için elde edilen bulgular, nitel araştırma alanında uzman, bağımsız bir 
araştırmacıya gönderilmiş ve kendisinden geri bildirim alınmıştır. 
Araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla ise yapılan incelemeler sonrasında, araştırmacı 
tarafından oluşturulan tema ve kategorilerin eğitim yönetimi alanında uzman bir başka 
araştırmacı tarafından değerlendirilmesi sağlanmış, “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” olan 
durumlar ele alınmış ve bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Miles ve Huberman’a 
(1994) ait güvenirlik hesaplaması formülü ile bir hesaplama yapılmış ve güvenirlik oranı % 100 
olarak bulunmuştur. Sonucun Miles ve Huberman’ın (1994) formulündeki %70 sınırının 
üstünde olması sebebiyle, tezlerle ilgili yapılan incelemenin güvenilir olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  
 
3. BULGULAR  

Bu bölümde, okul iklimi konulu lisansüstü tezlerin;  
 Yıllara / lisansüstü eğitim düzeylerine 
 Dillere 
 Üniversitelere 
 Enstitü türlerine 
 Araştırma yaklaşımlarına 
 Araştırma yöntemlerine / desenlerine 
 Örneklemlerine / çalışma gruplarına  
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 Veri toplama yöntemleri / araçlarına 
 Konuları (temel amaçları) ve temel sonuçlarına  

göre dağılımlarına yer verilmiştir. Ayrıca tezlerin konuları (temel amaçları) ile temel sonuçları 
incelenmiştir. 
 
Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı  
Tezlerin yıllara ve lisansüstü eğitim düzeylerine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Tezlerin Yıllara ve Lisansüstü Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 
Yıl Yüksek 

Lisans 
Doktora 

2012 7 - 
2013 5 - 
2014 6 1 
2015 8 - 
2016 7 1 
2017 3 3 
2018 9 - 
2019 19 1 
2020 5 - 
TOPLAM 69 6 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, en fazla lisansüstü tez 2019 (f=20) yılında hazırlanmıştır. En az 
tezin ise 2020’de (f=5) hazırlandığı görülmektedir. Ancak 2020’nin son çeyreğinde (ekim, 
kasım, aralık) bu sayının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 2019’da ciddi bir artışın 
meydana geldiği yine Tablo 1’den anlaşılabilmektedir.  
Tezlerin lisansüstü eğitim düzeylerine göre dağılımına bakıldığında, 69 yüksek lisans ve 6 
doktora tezinin hazırlandığı anlaşılmaktadır.  
 
Tezlerin Dillere Göre Dağılımı  
Tezlerin dillere göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Tezlerin Dillere Göre Dağılımı 
Dil f 
 
Türkçe 

Yüksek 
Lisans 

Doktora 

65 6 
 
İngilizce 

Yüksek 
Lisans 

Doktora 

4 - 
Tablo 2’den, tezlerden 71’inin Türkçe, 4’ünün ise İngilizce hazırlandığı anlaşılmaktadır. 
İngilizce hiçbir doktora tezinin olmadığı yine Tablo 2’de görülebilmektedir.    
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Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı  
Tezlerin üniversitelere göre dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. 
 
Tablo 3. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı  
 Üniversite f 
1 Yeditepe 7 
2 Muğla Sıtkı Koçman 5 
3 Gazi 4 
4 Eskişehir Osmangazi 3 
5 Fırat  3 
6 Zirve ve Kahramanmaraş Sütçü İmam 

(kolektif) 
3 

7 İstanbul Sabahattin Zaim 3 
8 ODTÜ 3 
9 Maltepe 2 
10 Necmettin Erbakan 2 
11 İstanbul 2 
12 Anadolu 2 
13 Çanakkale Onsekiz Mart 2 
14 Dumlupınar 2 
15 İstanbul Sabahattin Zaim ve Marmara 

(kolektif) 
2 

16 Kastamonu 2 
17 Ondokuz Mayıs 2 
18 Trakya 2 
19 Mevlana 1 
20 Zirve 1 
21 Marmara 1 
22 Yüzüncü Yıl 1 
23 Sakarya 1 
24 Ege 1 
25 İnönü 1 
26 Cumhuriyet 1 
27 Düzce 1 
28 Hacettepe 1 
29 Pamukkale 1 
30 İstanbul Kültür 1 
31 Dokuz Eylül 1 
32 Okan 1 
33 Balıkesir 1 
34 Adnan Menderes 1 
35 Amasya 1 
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36 Akdeniz 1 
37 Gaziantep 1 
38 İstanbul Aydın ve Yıldız Teknik (kolektif) 1 
39 Uşak 1 
40 Tokat Gaziosmanpaşa 1 
41 Karamanoğlu Mehmet Bey 1 
42 Ankara Hacı Bayram Veli 1 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, 42 farklı üniversite bünyesinde okul iklimi konulu tez çalışması 
yapılmıştır.  Okul iklimi konulu en fazla lisansüstü tezin Yeditepe Üniversitesi bünyesinde 
(f=7) hazırlandığı görülmektedir. Okul iklimi konulu yalnızca bir tezin hazırlandığı üniversite 
sayısının 24 olduğu ve tezlerin birçoğunun devlet üniversitelerinde hazırlandığı yine Tablo 
3’ten görülebilmektedir.    
 
Tezlerin Enstitü Türlerine Göre Dağılımı  
Tezlerin enstitü türlerine göre dağılımı Tablo 4’te verilmiştir. 
 
Tablo 4. Tezlerin Enstitü Türlerine Göre Dağılımı 
Enstitü Türü f 
Eğitim bilimleri  37 
Sosyal bilimler  34 
Lisansüstü 
eğitim 

2 

Sağlık bilimleri 1 
Fen bilimleri 1 

Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere, 5 farklı enstitü türü bünyesinde okul iklimi konulu tez 
çalışmasının yapıldığı anlaşılmaktadır. Okul iklimi konulu en fazla lisansüstü tezin eğitim 
bilimleri enstitüleri bünyelerinde (f=37) hazırlandığı görülmektedir.  
 
Tezlerin Araştırma Yaklaşımlarına Göre Dağılımı  
Tezlerin araştırma yaklaşımlarına göre dağılımı Tablo 5’te verilmiştir. 
 
Tablo 5. Tezlerin Araştırma Yaklaşımına Göre Dağılımı 
Yaklaşım f 
Nicel  67 
Karma 6 
Nitel  2 

Tezlerin büyük çoğunluğunun nicel yaklaşımlı olduğu (f=67) Tablo 5’ten anlaşılmaktadır. 
Karma çalışma sayısının 6,  nitel yaklaşımlı çalışma sayısının ise 2 olduğu yine Tablo 5’te 
görülebilmektedir.  
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Tezlerin Araştırma Yöntemleri / Desenlerine Göre Dağılımı  
Tezlerin araştırma desenlerine göre dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. 

 
Tablo 6. Tezlerin Araştırma Yöntemleri / Desenlerine Göre Dağılımı 
Araştırma Deseni f 
İlişkisel tarama  65 
Betimsel tarama  5 
Olgu bilim 
(fenomenoloji) 

5 

Durum çalışması 3 
Ölçek geliştirme 1 
Meta analiz 1 

Tablo 6’dan, betimsel tarama çalışma ve olgu bilim (fenomenoloji) çalışma sayılarının beşer, 
durum çalışması sayısının üç ve ölçek geliştirme ile meta analiz çalışma sayılarının birer 
olduğu, tezlerin büyük çoğunluğunun ilişkisel tarama deseninde olduğu (f=65) anlaşılmaktadır.  
Mevcut çalışma kapsamında incelenen tezlerin ve alanyazındaki okul iklimi ile ilgili 
çalışmaların büyük çoğunluğunun ilişkisel araştırmalar olduğunu söylemek mümkündür. 
İncelenen tezlerden ilişkisel tarama yöntemli olanlarda okul iklimi ile ilişkisi incelenen 
değişkenlerden sıklığı birden çok olan değişkenler Tablo 7’de sunulmuştur.  
 
 Tablo 7. Okul İklimi ile İlişkisi İncelenen Değişkenler 
Değişken f 
Öğrenci başarısı / akademik başarısı 4 
Okul müdürlerinin liderlik stilleri 3 
Öğrencilerin okula bağlılıkları 2 
Okul müdürlerinin öğretmenlere güveni 2 
Öğretmenlerin özerklik davranışları 2 
Öğretmenlerde tükenmişlik 2 
Okul yöneticilerinin yöneticilik becerileri 2 
Öğretmenlerde işe yabancılaşma 2 

Tablo 7’den de anlaşılacağı üzere okul iklimi ile ilişkisinin en fazla incelendiği değişken 
“öğrenci başarısı / akademik başarısı”dır.  
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Tezlerin Örneklem / Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı  
Tezlerin örneklem / çalışma gruplarına göre dağılımı Tablo 8’de verilmiştir. 
 
Tablo 8. Tezlerin Örneklem / Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı 
Örneklem / Çalışma Grubu f 
Öğretmenler  39 
Öğrenciler 21 
Öğretmenler + okul yöneticileri (müdür ve müdür 
yardımcıları) 

5 

Öğretmenler + öğrenciler 3 
Öğretmenler+okul yöneticileri+öğrenciler 2 
Ebeveynler 2 
Tezler (yüksek lisans ve doktora) + makaleler 1 
Öğretmenler + okul müdürleri  1 
Öğretmenler + müdür yardımcıları 1 

Tablo 8 incelendiğinde, tezlerin büyük çoğunluğunda örneklem / çalışma grubunu 
öğretmenlerin (f=39) oluşturduğu görülmektedir. Öğretmenleri öğrenciler (f=21) izlemektedir. 
Öğretmenlerle okul yöneticilerinin örneklem / çalışma grubunu birlikte oluşturdukları çalışma 
sayısı 5, öğretmenlerle öğrencilerin örneklem / çalışma grubunu birlikte oluşturdukları çalışma 
sayısı 3’tür. Örneklem / çalışma grubunda öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrencilerin birlikte 
yer aldıkları çalışma sayısı ile örneklemin / çalışma grubunun yalnızca ebeveynlerden oluştuğu 
çalışma sayısı da 2’dir. Meta analiz yöntemiyle gerçekleştirilen bir çalışmada ise veri kaynağı 
olarak tezler ve makaleler birlikte kullanılmıştır. Birer çalışmada ise öğretmenler ve okul 
müdürleri ile öğretmenler ve müdür yardımcılarının görüşlerine / değerlendirmelerine birlikte 
başvurulmuştur.  

 
Tezlerin Veri Toplama Yöntemleri / Araçları Göre Dağılımı  
Tezlerin veri toplama yöntemleri / araçlarına göre dağılımı Tablo 9’da verilmiştir. 
 
Tablo 9. Tezlerin Veri Toplama Yöntemleri / Araçlarına Göre Dağılımı 
Veri Toplama Yöntemi f 
Ölçek / Anket  71 
Kişisel Bilgi Formu   71 
Görüşme 7 
Başarı Testi 3 
Tarama, kriterlere göre çalışmaya dâhil etme, kodlama 1 
Gözlem+Görüşme 1 

Tezlerde veri toplama aracı olarak en çok ölçek (f=71) ve kişisel bilgi formuna (f=71) 
başvurulduğu Tablo 9’dan anlaşılmaktadır. Ölçeklerin veri toplama aracı olarak kullanıldığı 
bütün çalışmalarda kişisel bilgi formunun da kullanıldığı saptanmıştır. Görüşme yöntemine 7 
kez başvurulmuştur. 3 çalışmada da başarı testi uygulanmıştır. Birer çalışma ise gözlem ve 
görüşmenin birlikte kullanıldığı ve tarayarak kriterlere göre çalışmaya dâhil etme-kodlama 
şeklindeki çalışmalardır.    
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Tezlerin Konuları (Temel Amaçları) ve Temel Sonuçlarına Göre Tasnifi 
Tezlerin konuları (temel amaçları) ve temel sonuçları incelendiğinde, çalışmaların altı kategori 
altında toplanabileceği belirlenmiştir. Saptanan kategoriler şunlardır: 

 Okul Yöneticileri-Okul İklimi İlişkili Tezler 
 Öğretmenler-Okul İklimi İlişkili Tezler 
 Öğrenciler-Okul İklimi İlişkili Tezler 
 Ebeveynler-Okul İklimi İlişkili Tezler 
 Okulla İlgili (Kurumsal) Değişkenler-Okul İklimi İlişkili Tezler 
 Okul Çevresi-Okul İklimi İlişkili Tezler 
 

Tablo 10’da, belirlenen kategorilere göre tez sayıları yer almaktadır. 
 
Tablo 10. Belirlenen Kategorilere Göre Tez Sayıları 
Kategoriler Tez 

Sayısı 
Okul Yöneticileri-Okul İklimi İlişkili Tezler 19 
Öğretmenler-Okul İklimi İlişkili Tezler 24 
Öğrenciler-Okul İklimi İlişkili Tezler 27 
Ebeveynler-Okul İklimi İlişkili Tezler 2 
Okulla İlgili (Kurumsal) Değişkenler-Okul İklimi İlişkili Tezler 2 
Okul Çevresi-Okul İklimi İlişkili Tezler 1 

En fazla tezin “Öğrenciler-Okul İklimi İlişkili Tezler” kategorisinde yer aldığı Tablo 10’dan 
görülebilmektedir.  
 
Tablo 11’de, okul yöneticileri-okul iklimi ilişkili tezlerin konuları (temel amaçları ) ve temel 
sonuçları yer almaktadır. 
 
Tablo 11. Okul Yöneticileri-Okul İklimi İlişkili Tezlerin Konuları (Temel Amaçları ) ve Temel 
Sonuçları 
Konu (Temel Amaç) Temel Sonuç 
Okul Yöneticilerinin 
Liderlik Stillerinin Okul 
İklimi Üzerine Etkisi 

Okul müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi 
arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. 

İlköğretim Okullarında 
Müdürlerin Yönetsel 
Etkililiği ve Okul İklimi ile 
Öğrenci Kontrol İdeolojileri 
Arasındaki İlişki 

Müdürlerin yönetsel etkililiği ile öğretmenlerin öğrenci 
kontrol ideolojisi arasında anlamlı ilişki tespit edilmemiş 
ancak müdürlerin yönetsel etkililiği ile okul ikliminin 
samimiyet boyutu arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

İlköğretim Okulu 
Yöneticilerinin Teknoloji 
Liderliği Rolleriyle Okul 
İklimi Arasındaki İlişki 
 

Yöneticilerin teknoloji liderliği rolleriyle ilgili alt boyutlardan 
iletişim/iş birliği ile okul iklimi alt boyutlarından mesleki 
dayanışma ve samimiyet arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 
Yöneticilerin teknoloji liderliği rolleriyle ilgili insan 
merkezlilik, vizyon ve destek alt boyutları ile okul iklimi alt 
boyutları arasındaki anlamlı ilişki saptanmamıştır. 
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İlköğretim Okul 
Müdürlerinin Etik 
Davranışları ile Okul İklimi 
İlişkisinin İncelenmesi 

Okul müdürlerinin etik davranışları ile okul iklimi arasında 
anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Meslek Liselerindeki 
Yönetici Davranış 
Boyutlarının Okul İklimine 
Etkisi 

Öğretmenlerle ilgili çeşitli demografik değişkenler(cinsiyet, 
yaş, medeni durum, eğitim durumu, mesleki kıdem, 
bulunulan okuldaki görev süresi), meslek liselerindeki 
yönetici davranış boyutlarının okul iklimine etkisine ilişkin 
algılar arasında anlamlı farklılıklar yaratmaktadır. 

Öğretmen Görüşlerine Göre 
Paylaşılan Liderlik ve Okul 
İklimi 

Paylaşılan liderlik ile okul iklimi arasındaki korelasyonun 
yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı olduğu saptanmıştır. 

Öğretmen Algılarına Göre 
Yöneticilerin Yöneticilik 
Becerilerinin Okul İklimine 
Etkisi 

Yöneticilerin yöneticilik becerilerinin okul iklimine etkisinin 
öğretmenlerin algılama düzeyi üzerinde önemli ölçüde etkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Okul Öncesi Yöneticilerinin 
Yaratıcı Liderlik Özellikleri 
ile Okul İklimi Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi 

Yaratıcı liderlik ile okul iklimi arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. 

Öğretmenlerin Görüşlerine 
Göre Okul Yöneticilerinin 
Çok Kültürlülük Yeterlikleri 
ile Okul İklimi Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi 

Yöneticilerin çok kültürlülük yeterlikleri ile okul iklimini 
etkileyen yönetici davranışları arasında orta düzeyde bir ilişki 
olduğu, yöneticilerin çok kültürlülük yeterlikleri ile okul 
iklimini etkileyen öğretmen davranışları arasında ise çok 
düşük düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

İlkokul Müdürlerinin 
Liderlik Davranışları ile 
Okul İklimi İlişkisi 

Okul müdürleri demokratik davranış gösterdiklerinde okulda 
açık bir okul iklimi, otokratik ve serbesti tanıyan lider 
davranışları gösterdiklerinde ise okulda kapalı ve ilgisiz bir 
okul iklimi görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. 

Okul Müdürlerinin 
Öğretmenlere Güveninin 
Okul İklimine Etkisi 
(Doktora) 

Öğretmenler, okul müdürlerinin öğretmenlere güveninin okul 
iklimine olumlu bir etkisi olduğunu düşünmektedir. Okul 
müdürünün öğretmenlere güveni alt boyutlarından yeterlik ve 
yardımseverliğin okul iklimi alt boyutlarından demokratiklik 
ve okula adanma üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu 
anlaşılmıştır. 

Okul Müdürlerinin 
Öğretmenlere Güveninin 
Okul İklimine Etkisi 
(Yüksek Lisans) 

Okul müdürlerinin güveni algısı ile örgüt iklimi algısı 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Okul Müdürlerinin İletişim 
Becerileri ile Okul İklimi 
Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi 

Okul müdürlerinin iletişim yeterliği ile okul iklimi algısı 
arasında pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. 
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Tablo 11 incelendiğinde tezlerde, “okul iklimi” ile okul müdürleriyle ilgili “yönetsel etkililik, 
teknoloji liderliği, etik davranışlar, paylaşılan liderlik, yöneticilik becerileri, yaratıcı 
liderlik, çok kültürlülük yeterliği, liderlik davranışları, öğretmenlere duyulan güven, 
iletişim becerileri, motivasyonel dil kullanımı, yönetim süreçlerini kullanma becerileri, 
eğitimsel liderlik ve liderlik stilleri” değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler saptandığı 
anlaşılmaktadır. Bu değişkenlerden “yöneticilik becerileri, öğretmenlere duyulan güven, 
motivasyonel dil kullanımı, yönetim süreçlerini kullanma becerileri, eğitimsel liderlik ve  

Okul Yöneticilerinin 
Yöneticilik Becerilerinin 
Okul İklimine Etkisi 

Yöneticilerin sahip olduğu yöneticilik becerilerinin örgüt 
iklimini yordadığı sonucunun istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu değişkenler arasındaki 
ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonuca 
ulaşılmıştır. 

Okul Müdürlerinin 
Motivasyonel Dil Kullanımı 
ile Öğretmenlerin Okul 
İklimi Algısı Arasındaki 
İlişki 

Okul müdürlerinin motivasyonel dil kullanımının 
destekleyici, emredici ve kısıtlayıcı müdür davranışının; 
samimi, meslektaşlar arası işbirlikçi ve umursamaz öğretmen 
davranışının anlamlı bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır. 

Öğretmenlerin Görüşlerine 
Göre Okul Yöneticilerinin 
Yönetim Süreçlerini 
Kullanma Becerilerinin 
Okul İklimine Etkisi 

Okul yöneticilerinin yönetim süreçlerini etkili kullanma 
becerileri ile okul iklimi arasında yüksek düzeyde pozitif 
yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Yöneticilerin 
yönetim süreçlerini etkili kullanmalarının okul iklimi 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Okul Müdürlerinin 
Eğitimsel Liderlik 
Standartlarını Karşılama 
Düzeyleri ile Öğretmenlerin 
Okul İklimi Algıları ve 
Motivasyonları Arasındaki 
İlişki 

Eğitimsel liderliğin; öğrenci merkezli okul geliştirme ve 
vizyon-misyon boyutunda okul iklimini; mesleğe bağlılığı 
sağlama boyutunda öğretmen motivasyonunu anlamlı şekilde 
etkilediği saptanmıştır. . Okul ikliminin olumlu sosyal gelişim 
uygulamaları dışındaki tüm boyutlarıyla öğretmen 
motivasyonunu etkilediği saptanmıştır. Eğitimsel liderlik ile 
okul iklimi arasında pozitif yönlü yüksek, motivasyon ile 
arasında pozitif yönlü orta, okul iklimiyle motivasyon 
arasında pozitif yönlü yüksek ilişki bulunmuştur. 

Ortaokul Yöneticilerinin 
Liderlik Stillerinin Okul 
İklimi Açısından 
İncelenmesi 

Ortaokul yöneticilerinin liderlik stilleri düzeyi ile okul iklimi 
düzeyleri arasında pozitif yönde, orta şiddette ve istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul 
iklimi ile en yüksek düzeyde ilişkinin olduğu liderlik stili alt 
boyutunun dönüşümcü liderlik olduğu görülmüştür. En az ise 
sürdürümcü liderlik stili ile ilişkisi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Okul iklimini en fazla etkileyen liderlik stilleri alt 
boyutunun dönüşümcü liderlik, en az etkileyen alt boyutun ise 
sürdürümcü liderlik alt boyutu olduğu görülmüştür. 

Kadın Okul Yöneticilerinin 
Liderlik Stilleri ile Okul 
İklimi Arasındaki İlişki 

Kadın okul yöneticilerinin liderlik stillerinin okul iklimi 
üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu tespit edilmiştir. 
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liderlik stilleri”nin “okul iklimi”nin anlamlı düzeyde yordayıcısı olduğunun belirlendiği 
görülmektedir.  
 
Tablo 12’de, öğretmenler-okul iklimi ilişkili tezlerin konuları (temel amaçları) ve temel 
sonuçları yer almaktadır. 

 
Tablo 12. Öğretmenler-Okul İklimi İlişkili Tezlerin Konuları (Temel Amaçları ) ve Temel 
Sonuçları 

  

Konu (Temel Amaç) Temel Sonuç 
Okul İklimi ile 
Öğretmenlerin Örgütsel 
Vatandaşlık Davranışı 
Arasındaki İlişki Üzerine Bir 
Araştırma 

Öğretmenlerin okul iklimi algıları ile örgütsel vatandaşlık 
davranışları arasında anlamlı ilişkilerin olduğu, öğretmenlerin 
okul iklimine ilişkin olumlu algılarının örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının düzeyini artırdığı, olumsuz algılarının ise 
azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Okul İklimi ile Öğretmen Öz 
Yeterliği İlişkisine Yönelik 
Öğretmen Görüşleri 

Öğretmenlerin okul iklimi algıları ile öz yeterlik algıları 
arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. 

Okul İkliminin İşbirlikçi 
Mesleki Gelişim 
Yaklaşımlarına Etkisi 

Okul ikliminin öğretmenlerin işbirlikçi mesleki gelişimine 
orta derecede ve pozitif bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

İşe Tutkunluk ve Okul İklimi 
Arasındaki İlişkinin Bazı 
Değişkenler Açısından 
İncelenmesi 

İşe tutkunluğun okul iklimini anlamlı bir şekilde yordadığı, 
işe tutkunluğun okul iklimine orta derecede ve pozitif bir 
etkisi olduğu; okul iklimini, işe tutkunluğun diğer boyutlarına 
göre adanmışlığın daha fazla etkilediği belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin Okul İklimi 
Algılarının Çeşitli 
Demografik Değişkenlere 
Göre İncelenmesi: Bir Meta 
Analiz Çalışması 

Cinsiyetin okul ikliminin sınırlayıcılık boyutunda erkek 
öğretmenler, samimiyet boyutunda ise kadın öğretmenler 
lehine anlamlı ve düşük bir etki gözlenmiştir. Branşın 
öğretmenlerin okul ikliminin çözülme boyutunda anlamlı 
etkisinin olduğu saptanmıştır. Branşın okul ikliminin çözülme 
boyutunda branş öğretmenleri lehine anlamlı ve düşük bir 
etkisi belirlenmiştir.  

İlk ve Ortaokul 
Öğretmenlerinin Okul İklimi 
Algıları ile İş 
Motivasyonları Arasındaki 
İlişki 

Öğretmenlerin iş motivasyonu ile okul iklimi algıları arasında 
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

İlkokul ve Ortaokullarda 
Okul İklimi ile Örgütsel 
Yaratıcılık Davranışları 
(Öğretmenlerin) Arasındaki 
İlişki 

Katılımcıların destekleyici müdür davranışı, samimi 
öğretmen davranışı ve meslektaşlar arası işbirlikçi öğretmen 
davranışı ile örgütsel yaratıcılığın bireysel boyutu arasında 
düşük düzeyde ve aynı yönde ilişkiler saptanmıştır. 
Katılımcıların kısıtlayıcı müdür davranışı ile örgütsel 
yaratıcılığın yönetsel boyutu arasında ise düşük düzeyde ve 
ters yönde ilişkiler bulunmuştur. Kısıtlayıcı müdür davranışı 
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ile örgütsel yaratıcılığın toplumsal boyutu arasında ise düşük 
düzeyde ve ters yönde ilişkiler tespit edilmiştir.  

Okul İklimi ile 
Öğretmenlerin Özerklik 
Davranışları Arasındaki 
İlişki 

Öğretmenlerin genel özerklik davranışları ile destekleyici 
müdür davranışı, samimi öğretmen davranışı ve işbirlikçi 
öğretmen davranışı arasında pozitif ve düşük düzeyde; 
emredici müdür davranışı, kısıtlayıcı müdür davranışı ve 
umursamaz öğretmen davranışı arasında negatif ve düşük 
düzeyde ilişki bulunmuştur. Destekleyici ve emredici müdür 
davranışının öğretmenlerin genel özerklik davranışlarının 
anlamlı yordayıcıları olduğu saptanmıştır. 

İlkokul Öğretmenlerinin 
Rehberlik Hizmetlerine 
Yönelik Tutumları ile Okul 
İklimi Algıları Arasındaki 
İlişki İncelenmesi 

Rehberlik hizmetlerine yönelik tutum ile okul iklimi 
algılarının alt boyutlar açısından pozitif ilişkili olduğu 
belirlenmiştir. 

Öğretmenlere Yönelik 
Şiddetin Okul İklimi 
Açısından Değerlendirilmesi 

Okul ikliminin meslektaş liderliği haricindeki diğer alt 
boyutlarına ilişkin algı seviyeleri şiddete uğrama durumuna 
göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Şiddete uğrayan 
öğretmenlerin profesyonel öğretmen davranışı, başarı baskısı 
ve kurumun savunmasızlığı alt boyutlarına ilişkin algılarının 
şiddete uğramayanlara göre daha düşük olduğu anlaşılmıştır. 

Okul İklimine İlişkin 
Öğretmen ve Müdür 
Davranışları ile Örgütsel 
Bağlılık İlişkisinde 
İşkolikliğin Aracılık Etkisi 

Destekleyici müdür davranışlarının gözlemlendiği okullarda 
işkolik öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları diğer 
meslektaşlarına göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. 
Emredici ve kısıtlayıcı müdür davranışı, ayrıca samimi, 
meslektaşlar arası işbirlikçi ve umursamaz öğretmen 
davranışı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide işkolikliğin 
aracılık etkisinde bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Okul İklimi ile Öğretmen 
Performansı Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi 

Okul ikliminin öğretmen performansı üzerinde anlamlı ve 
olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.  

Matematik Öğretmenlerinin 
Algıladıkları Okul İklimi ve 
Tükenmişlik Düzeyleri 
Arasındaki İlişki 

Destekleyici müdür davranışı arttıkça matematik 
öğretmenlerinin duygusal tükenmelerinin azaldığı, kişisel 
başarılarının arttığı;  işbirlikçi öğretmen davranışı arttıkça 
matematik öğretmenlerinin duygusal tükenmeleri ve 
duyarsızlaşmalarının azaldığı ve kişisel başarılarının 
yükseldiği saptanmıştır. 

Öğretmenlerin Psikolojik İyi 
Oluş Düzeylerinin 
Yordayıcısı Olarak Okul 
İklimi Algıları 

Okul iklimi ile öğretmenlerin psikolojik iyi oluşları arasında 
istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur.  

Öğretmenlerin Yaratıcı 
Düşünme Eğilimleri ile Okul 
İklimi Arasındaki İlişki 

Öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimleri ile okul iklimi 
arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca okul ikliminin 
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öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimlerini anlamlı düzeyde 
yordadığı tespit edilmiştir. 

Ortaokul Matematik 
Öğretmenlerinin 
Tükenmişliklerinin 
Yordayıcısı Olarak Okul 
İklimi ve Örgütsel Bağlılık 

Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları 
ve okul iklimi algıları arasında anlamlı ilişkiler olduğu 
görülmüştür. Öğretmenlerin duygusal bağlılık ve okul iklimi 
algıları onların tükenmişliklerini negatif yönde, devam 
bağlılıkları ise onların tükenmişliklerini pozitif yönde 
yordadığı şeklindedir. 

Okul İklimi ile 
Öğretmenlerin İşe 
Yabancılaşma Düzeyleri 
Arasındaki İlişki 

Öğretmenlerin okul iklimi algıları ile işe yabancılaşma 
düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Okul iklimi boyutlarından kurum 
savunmasızlığı ve profesyonel öğretmen davranışı 
boyutlarının öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri 
üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Okul İklimi ve Bireysel 
Yenilikçilik Kavramları 
Arasındaki İlişkide 
Öğretmen Özerkliğinin 
Aracılık Rolü 

Okul iklimi ve bireysel yenilikçilik değişkenleri arasında 
pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki mevcuttur. 
Okul iklimi ve öğretmen özerkliği arasında olumlu yönde, 
orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öğretmen 
özerkliği ve bireysel yenilikçilik değişkenleri arasında pozitif 
yönlü, orta düzeyli ve anlamlı bir ilişki mevcuttur. Okul 
ikliminin öğretmen özerkliği varyansını yordadığı, öğretmen 
özerkliğinin bireysel yenilikçilik varyansını yordadığı ve okul 
ikliminin bireysel yenilikçilik varyansını yordadığı sonucuna 
varılmıştır. Okul iklimi ve bireysel yenilikçilik değişkenleri 
arasındaki ilişkide öğretmen özerkliği kavramının kısmi aracı 
rolü olduğu anlaşılmıştır. 

Öğretmenlerin Çok Kültürlü 
ÖzYeterlik Algısı ve Okul 
İklimi ile Mülteci 
Öğrencilere Yönelik 
Tutumları Arasındaki 
İlişkilerin İncelenmesi 

Çok kültürlü öz yeterlik, okul iklimi ve mültecilere yönelik 
öğretmen tutumu değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler 
bulunduğu; çok kültürlü öz yeterlik, okul iklimi ve hizmet içi 
eğitim değişkenlerinin mültecilere yönelik öğretmen 
tutumlarının anlamlı yordayıcıları olduğu bulunmuştur. 

Okul İkliminin İşe 
Yabancılaşma Düzeyine 
Etkisi 

Öğretmenlerin okul iklimi algıları ile işe yabancılaşma 
düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Okul ikliminin olumlu bir biçimde idare 
edilmesinin işe yabancılaşma sorununu azalttığı tespit 
edilmiştir. 

Öğretmenlerin İşle 
Bütünleşme Düzeyleri İle 
Okul İklimi ve Öğretmen 
Liderliği Arasındaki 
İlişkilerin İncelenmesi 

Öğretmen liderliği ve okul iklimi işle bütünleşmenin anlamlı 
bir yordayıcısıdır. 

Okul İkliminin Öğretmen 
Etkililiği ve Öğrenci Okul 

Okul ikliminin alt boyutları olan destekleyici öğretmen 
davranışları, başarı odaklılık ve güvenli öğrenme ortamları ile 
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Tablo 12 incelendiğinde tezlerde, “okul iklimi” ile öğretmenlerle ilgili “örgütsel vatandaşlık, 
öz yeterlik,  işbirlikçi mesleki gelişim yaklaşımı, işe tutkunluk, iş motivasyonu, örgütsel 
yaratıcılık, özerklik davranışları, rehberlik hizmetlerine yönelik tutum,   öğretmenlere 
yönelik şiddet, örgütsel bağlılık, işkoliklik, performans, tükenmişlik, psikolojik iyi oluş, 
yaratıcı düşünme eğilimi, işe yabancılaşma, öğretmen özerkliği, bireysel yenilikçilik, çok 
kültürlü öz yeterlik, mülteci öğrencilere yönelik tutum, işle bütünleşme, öğretmen 
etkililiği, siber aylaklık” değişkenleri ve bazı demografik değişkenler arasında anlamlı ilişkiler 
olduğunun belirlendiği görülmektedir. Okul ikliminin bu değişkenlerden “tükenmişlik, 
yaratıcı düşünme eğilimi, işe yabancılaşma, öğretmen özerkliği, bireysel yenilikçilik, 
mülteci öğrencilere yönelik tutum, işle bütünleşme, teknoloji entegrasyonu, öğretmen 
etkililiği”nin anlamlı düzeyde yordayıcısı olduğu, “işe tutkunluk” değişkeninin ise okul 
ikliminin anlamlı düzeyde yordayıcısı olduğunun tespit edildiği Tablo 11’den anlaşılmaktadır.  
 
Tablo 13’te, öğrenciler-okul iklimi ilişkili tezlerin konuları (temel amaçları) ve temel sonuçları 
yer almaktadır.  

Bağlılığı ile İlişkisinin 
İncelenmesi 

öğretmen etkililiği ve öğrenci okul bağlılığı arasında pozitif 
yönde ve anlamlı düzeyde ilişki; öğretmen etkililiği ile 
öğrenci okul bağlılığı arasında da pozitif bir ilişki 
saptanmıştır. Okul ikliminin alt boyutları, öğretmen etkililiği 
ile öğrenci okul bağlılığının anlamlı bir yordayıcısı olduğu, 
öğretmen etkililiğinin öğrenci okul bağlılığının anlamlı bir 
yordayıcısı olduğu, okul iklimi ve öğretmen etkililiğinin 
birlikte, öğrenci okul bağlılığını daha yüksek düzeyde 
yordadığı belirlenmiştir. 

Okullarda Siber Aylaklık 
Davranışının Okul İklimine 
Yansımalarının Yönetici ve 
Öğretmen Görüşlerine Göre 
Değerlendirilmesi 

Siber aylaklık ile okul iklimi arasında negatif yönlü düşük 
düzeyde ilişki bulunmuştur. Siber aylaklık davranışının okul 
iklimini açıklayan değişkenlerden birisi olduğu ve siber 
aylaklık davranışlarının artmasının da öğretmenlerin okul 
iklimine dair algılarını olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. 

2012 ve 2015 Yılları 
Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programı 
(PISA) Verilerine Göre Okul 
İklimi İle İlişkili Olan 
Öğrenci Ve Öğretmen 
Faktörlerinin Değişimi 

“Öğretmenlerin her öğrencinin ihtiyaçlarını ayrı ayrı 
karşılayamaması” ve “öğretmen devamsızlığı” 
değişkenlerinde yıllara göre manidar bir farklılık gözlenirken 
“öğretmenlerin değişime direnmesi”, “öğretmenlerin 
öğrencilere çok katı davranması” ve “öğretmenlerin derse iyi 
hazırlanmaması” değişkenlerinde manidar bir farklılık 
gözlenmemiştir. 
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Tablo 13. Öğrenciler-Okul İklimi İlişkili Tezlerin Konuları (Temel Amaçları ) ve Temel 
Sonuçları 
Konu (Temel Amaç) Temel Sonuç 
Ortaöğretim Öğrencileri İçin 
Çok Boyutlu Okul İklimi 
Algısı Ölçeğinin 
Geliştirilmesi 

Geliştirilmek istenen ortaokul öğrencileri okul iklimi algısı 
ölçeği yeterli geçerlilik ve güvenirlik düzeyine sahip olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

İlköğretim Okullarındaki 
Öğretmenlerin Okul 
İklimine İlişkin Algılarının 
Öğrenci Başarısıyla İlişkisi 

Okul İklimi Ölçeği puanları ile SBS puanları ve not 
ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı 
saptanmıştır. 

İlköğretim 8. Sınıf 
Öğrencilerinin Sahip 
Oldukları Bazı Değişkenler 
ve Algıladıkları Okul İklimi 
Bakımından Seviye 
Belirleme Sınavında 
Aldıkları Puanların 
Değerlendirilmesi 

Öğrencilerin algıladıkları okul iklimi ile SBS puanları 
arasındaki ilişki pozitif yöndedir. 

Ortaöğretim Öğrencilerinin 
Okul İklimine İlişkin 
Algıları ile İnsani Değerleri 
Benimseme Düzeyleri 
Arasındaki İlişki 

Öğrencilerin okul iklimi algılarının insani değerleri 
benimseme düzeyleri ile istatistiki olarak anlamlı düzeyde 
ilişkili olduğu ve öğrencilerin insani değerleri 
benimsemelerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

İlköğretim Sekizinci Sınıf 
Öğrencilerinin Akademik 
Başarıları ile Algıladıkları 
Okul İklimi Arasındaki İlişki 

Okul ikliminin “destekleyici öğretmen davranışları” ve 
“başarı odaklılık” boyutları ile akademik başarı arasında 
olumlu yönde güçlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Okul İkliminin Ortaokul 
Öğrencilerinin Algılarına 
Göre Değerlendirilmesi 

Öğrencilerde başarı odaklılık boyutunun algı düzeyi en 
yüksek, güvenli öğrenme ortamı ve olumlu akran etkileşimi 
boyutunun algı düzeyi en düşük olarak belirlenmiştir. 
Öğrencilerin destekleyici öğretmen davranışları ve başarı 
odaklılık boyutlarındaki algıları olumlu, güvenli öğrenme 
ortamı ve olumlu akran etkileşimi boyutu algıları olumsuz 
olarak belirlenmiştir. 

Aile İşlevleri ve Okul 
İkliminin Riskli Çevrelerde 
Yaşayan Ortaokul 
Öğrencilerinin Saldırganlık 
Düzeylerini Yordamadaki 
Rolü 

Saldırganlık toplam puanlarının anlamlı yordayıcılarının aile 
işlevleri ve okul iklimi-güvenli öğrenme ortamı ve olumlu 
akran etkileşimi olduğu bulunmuştur. Ancak okul iklimi-
destekleyici öğretmen davranışları ve başarı odaklılık 
değişkenlerinin riskli çevrelerde yaşayan ortaokul 
öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin anlamlı yordayıcıları 
olmadığı tespit edilmiştir. 
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Sivas İlinde Öğrenim Gören 
Yabancı Uyruklu 
Öğrencilerin Okul İklimine 
Etkisine İlişkin Görüşlerin 
İncelenmesi 

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel olarak okul iklimi 
üzerinde herhangi bir etkilerinin olmadığı görüşünün ağırlıklı 
olduğu tespit edilmiştir.  

Ortaokul Öğrencilerinde 
Okul İklimi, Okula Bağlılık 
ve Okul Yaşam Kalitesi 
Algısının Çeşitli 
Değişkenler Açısından 
İncelenmesi 

Öğrencilerin okul iklimi algıları cinsiyete göre kız öğrenciler 
lehinde, sınıf düzeyine göre üst sınıflara gidildikçe azalan 
yönde ve okulun bulunduğu sosyo-ekonomik düzeye göre 
orta sosyo-ekonomik düzeyde en yüksek, alt sosyo-ekonomik 
düzeyde ise en düşük düzeyde olduğu ve anlamlı bir şekilde 
farklılaştığı görülmüştür. 

Ergenlerde Siber Zorba ve 
Mağdur Olmanın Anne Baba 
Tutumları Ve Okul İklimi İle 
İlişkisinin İncelenmesi 

Ergenlerin siber zorba ve siber mağdur olma durumu ile 
öğretmen desteği ve olumlu arkadaş etkileşimi okul iklimi alt 
boyutları arasında negatif yönlü anlamlı; katı disiplin ve 
güvenlik sorunları okul iklimi alt boyutları arasında pozitif 
yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Öğretmen desteği, olumlu 
arkadaş etkileşimi, katı disiplin ve güvenlik sorunları okul 
iklimi alt boyutları siber zorba olma durumunu anlamlı; 
öğretmen desteği, olumlu arkadaş etkileşimi, olumsuz 
arkadaş etkileşimi, katı disiplin ve güvenlik sorunları okul 
iklimi alt boyutları ise siber mağdur olma durumunu anlamlı 
olarak yordamaktadır. 

Lise Öğrencilerinin Okula 
Yabancılaşmasında Okul 
İklimi ve Okulda İletişimin 
Rolü 

Öğrencilerinin okula yabancılaşma puanları ile okul iklim 
değişkenlerinden “öğretmenin destekleyici olarak 
algılanması”, “okul yöneticilerinin destekleyici olarak 
algılanması”, “okuldaki olanakların yeterliliği”, “okula 
aidiyetlik”, “akademik programdan memnuniyet”, “okulda 
iletişim” arasında negatif yönde; “öğretmenlerin olumsuz 
algılanması” arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişkiler elde 
edilmiştir. 

Eğitim Fakültesi 
Öğrencilerinin Okul İklimi 
Algıları 

Eğitim fakültesi öğrencilerinin okul iklimi öğrenme ortamı 
boyutu algılarının orta, okula bağlılık algılarının düşük ve 
iletişim algılarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Ortaokul Öğrencilerinin 
Okul Yaşam Kalitesini, 
Okula Aidiyet Duygusunu 
ve Okul İklimini Neler 
Etkilemektedir? 

Öğrencilerin okul yaşam kalitesi, okul iklimi ve okula aidiyet 
duygusu algıları arasında anlamlı ilişkiler olduğu 
belirlenmiştir. Okul yaşam kalitesi ile okul iklimi algısının 
öğrencilerin okula aidiyet duygusunun anlamlı yordayıcıları 
olduğu görülmüştür. 

Ergenlerde Okul 
Tükenmişlik Düzeylerinin 
Aleksitimi ve Okul İklimi 
Açısından Yordanması 

Öğrencilerin okul tükenmişliğini, genel aleksitimi ve 
aleksitiminin duyguları fark etme ve söze dökme güçlüğü ile 
okul iklimi ve okul ikliminin öğretmen öğrenci ilişkisi; 
güvenlik ve düzenlilik; idare; öğrenciler arası ilişkiler alt 
boyutlarının anlamlı düzeyde açıkladığı saptanmıştır. 
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Spor Lisesi Öğrencilerinin 
Okul İklimi Algıları İle 
Spora Yönelik Tutumları 
Arasındaki İlişki 

Spor lisesi öğrencilerinin spora yönelik tutumları arttıkça okul 
iklimi algılarının da olumlu yönde arttığı tespit edilmiştir. 

Bilim ve Sanat Merkezlerine 
Devam Eden Öğrencilerin 
Fen Yeteneklerini Okul 
İklimi ve Akademik 
Katılımın Yordaması 
Üzerine Bir Model 
Çalışması 

Ebeveyn ve öğretmen katılımı ile olumlu okul iklimi 
sağlandığında, üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel yetenek, 
yaratıcılık ve motivasyonlarının artış gösterebileceği 
bulunmuştur. Ebeveyn, öğretmen ve okul yönetiminin 
yaklaşımlarının yetenek gelişimi üzerinde önemli etkileri 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ergenlerde Akran İlişkileri 
ve Okul İklimi Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi 

Akran ilişkileri ile okul iklimi arasında pozitif yönlü ve düşük 
düzeyli ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş ve okul 
ikliminin akran ilişkilerini anlamlı bir şekilde yordadığı 
görülmüştür. 

Ortaokul Öğrencilerinin 
Saldırganlık Eğilimleri ile 
Okul İklimi Algıları 
Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi 

Öğrencilerin saldırganlık eğilimleri ile okul iklimi algıları 
arasında negatif yönlü korelasyon olduğu tespit edilmiştir. 

Ortaokul 8. Sınıf 
Öğrencilerinin Akademik 
Başarılarına Göre Okul 
İklimi ve Akademik 
Sağlamlık Düzeylerinin 
İncelenmesi 

Öğrencilerin okul iklimi algıları ile akademik sağlamlık 
durumları arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunduğu 
görülmüştür. Okul iklimi algısı ve akademik başarının 
akademik sağlamlığın anlamlı bir yordayıcısı olduğu 
anlaşılmıştır.  

Lise Öğrencilerinde Okul 
Terki Riskinin Okul İklimi 
Ve Yapısal Özellikler 
Kuramı Açısından 
İncelenmesi 

Öğrencilerde okul terki riski ile güvenli ve destekleyici okul 
iklimi algıları arasında negatif yönlü ilişki bulunmaktadır. 
Okul terki riski ile güvenlik, bağlılık ve çevre faktörleri 
arasında negatif yönlü ilişki bulunmaktadır.  

Okul İkliminin Yordayıcısı 
Olarak Öğrencilerin 
Prososyal Davranışları ve 
Öğrenci Bağlılığı: Lise 
Öğrencileri Üzerine Yapılan 
Bir Araştırma 

Okul iklimi ölçeğinin alt boyutlarıyla; öğrenci bağlılığı ve 
prososyal davranış ölçeklerinin alt boyutları arasında pozitif 
anlamlı ilişkinin olduğu, yalnız olumlu sosyal davranışların 
özgeci alt boyutuyla negatif yönde ilişkinin varlığı tespit 
edilmiştir. Okul ikliminin öğrencilerin bağlılığını ve olumlu 
sosyal davranış geliştirme eğilimini anlamlı düzeyde 
yordadığı belirlenmiştir. 

Lise Öğrencilerinde Okul 
Bağlılığının Yordayıcıları 
Olarak Sosyal Destek ve 
Okul İklimi 

Okul iklimi ve sosyal desteğin alt boyutlarından aile, arkadaş 
ve öğretmen değişkenlerinin okul bağlılığının toplam 
varyansının % 42.7’sini açıkladığı saptanmıştır.  

Okul İkliminin Öğretmen 
Etkililiği ve Öğrenci Okul 

Okul ikliminin alt boyutları olan destekleyici öğretmen 
davranışları, başarı odaklılık ve güvenli öğrenme ortamları ile 
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Tablo 13’e bakıldığında tezlerde, “okul iklimi” ile öğrencilerle ilgili “SBS puanları (seçme 
sınavı başarı puanları), insani değerleri benimseme, akademik başarı, saldırganlık, 
cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, siber zorba olma, siber mağdur olma, okula 
yabancılaşma, okul yaşam kalitesi, okula aidiyet (bağlılık), okul tükenmişliği, spora 
yönelik tutum, fen yeteneği, akran ilişkileri, saldırganlık eğilimi, akademik sağlamlık, 
okul terki riski, prososyal davranışlar, öğrenci bağlılığı, okulda geçirilen yıl” değişkenleri 
arasında anlamlı ilişkiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır. Okul ikliminin bu 
değişkenlerden “insani değerleri benimseme, saldırganlık, siber zorba olma, siber mağdur 
olma, okula aidiyet (bağlılık), okul tükenmişliği, fen yeteneği, akran ilişkileri, akademik  

Bağlılığı ile İlişkisinin 
İncelenmesi 

öğretmen etkililiği ve öğrenci okul bağlılığı arasında pozitif 
yönde ve anlamlı düzeyde ilişki; öğretmen etkililiği ile 
öğrenci okul bağlılığı arasında da pozitif bir ilişki 
saptanmıştır. Okul ikliminin alt boyutlarının öğretmen 
etkililiği ile öğrenci okul bağlılığının anlamlı bir yordayıcısı 
olduğu, öğretmen etkililiğinin öğrenci okul bağlılığının 
anlamlı bir yordayıcısı olduğu, okul iklimi ve öğretmen 
etkililiğinin birlikte, öğrenci okul bağlılığını daha yüksek 
düzeyde yordadığı belirlenmiştir. 

Liselerde Öğrenci ve 
Öğretmenlerin Güvenli Okul 
İklimi Algıları İle 
Öğrencilerin Akademik 
Başarıları Arasındaki İlişki 

Öğrencilerin güvenlik algısı ile öğrenci akademik başarısı 
arasında orta düzeyde başarı bulunmuştur. Öğretmenlerin 
güvenlik algıları ile öğrencilerin akademik başarısı arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Türk Hava Kuvvetleri Subay 
ve Astsubay Yetiştirme 
Okulu Örtük Program 
Kapsamının Okul İklimi ve 
Sınıf İklimi Boyutlarıyla 
İncelenmesi 

Öğrencilerin uyum sürecinde askeri okullarda öğretmen 
olarak atanmış personelin okul ve sınıf iklimindeki tecrübe 
paylaşımlarının önemli rol oynadığı, okulun atmosferinin 
öğrencilerin kendilerini değerli hissetmelerini, kuruma 
kendilerini ait hissetmelerini sağladığı, bu duygunun 
kazandırılmasında törenlerin ve sembolik özelliklerin 
etkisinin yüksek olduğu saptanmıştır. 

2012 ve 2015 Yılları 
Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programı 
(PISA) Verilerine Göre Okul 
İklimi İle İlişkili Olan 
Öğrenci ve Öğretmen 
Faktörlerinin Değişimi 

“Öğrencilerin keyfi devamsızlıkları”, “öğrencilerin alkol ve 
uyuşturucu kullanması” ve “öğrencilerin birbirini tehdit 
etmesi ve fiziksel şiddet uygulamaları” değişkenlerinde 
yıllara göre (2012-2015) manidar bir farklılık gözlenirken 
“öğrencilerin dersi asması” ve “öğrencilerin öğretmenlere 
saygılı olmaması” değişkenlerinde manidar bir farklılık 
gözlenmemiştir.  

Ortaokullarda Şiddet ve 
Okul İklimi Arasındaki İlişki 
 

“Öğretmen-öğrenci ilişkisi algısı” ve “idare algısı” 
yükseldikçe fiziksel ve genel şiddet algısının düştüğü; 
“öğrenciler arası ilişkiler algısı” ve “güvenlik ve düzenlilik 
algısı” yükseldikçe fiziksel, genel şiddet algıları ile öfke 
algısının düştüğü; “anne-baba, toplum ve okul arası ilişkiler 
algısı” ve “okul iklimi algısı” yükseldikçe fiziksel ve genel 
şiddet algısının düştüğü saptanmıştır. 
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sağlamlık, prososyal davranışlar, öğrenci bağlılığı”nın anlamlı düzeyde yordayıcısı 
olduğunun saptandığı Tablo 13’te görülebilmektedir.  
 
Tablo 14’te, veli-okul iklimi ilişkili tezlerin konuları (temel amaçları) ve temel sonuçları yer 
almaktadır. 
 
Tablo 14. Ebeveynler-Okul İklimi İlişkili Tezlerin Konuları (Temel Amaçları ) ve Temel 
Sonuçları 

Tablo 14’e bakıldığında tezlerde, “okul iklimi” ile ebeveynlerle ilgili “veli katılımı” değişkeni 
arasında anlamlı ilişkiler olduğu ve “okul iklimi”nin “veli katılımı”nın anlamlı düzeyde 
yordayıcısı olduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır.  
 
Tablo 15’te, okulla ilgili (kurumsal) değişkenler-okul iklimi ilişkili tezlerin konuları (temel 
amaçları) ve temel sonuçları yer almaktadır. 
 
Tablo 15. Okulla İlgili (Kurumsal) Değişkenler-Okul İklimi İlişkili Tezlerin Konuları (Temel 
Amaçları ) ve Temel Sonuçları 

Tablo 15 gözden geçirildiğinde tezlerde, “okul iklimi” ile okulla ilgili (kurumsal) “okulun 
örgüt olarak öğrenme yeterliği, okul etkililiği” değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu 
ve “okul iklimi”nin “okulun örgüt olarak öğrenme yeterliği”nin anlamlı düzeyde yordayıcısı 
olduğunun saptandığı anlaşılmaktadır.   

Konu (Temel Amaç) Temel Sonuç 
Velilerin Okul İklimi Algısı 
ve Onların Okula Katılımı 
Arasındaki İlişki 

Velilerin okul iklimi algısı ve onların okulda katılımı arasında 
pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Velilerin akademik 
iklim, güvenlik ve sosyal iklim algıları veli katılımı ile veli 
katılımının ebeveynlik, karar verme, okul etkileşimi ve evde 
öğrenme alt boyutlarını yordadığı belirlenmiştir.  

Okul Öncesi Dönemde 
Ailelerin Okul İklimi 
Algıları İle Okul Öncesi 
Eğitime Katılımları 
Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi 

Ebeveynlerin okul iklimi algıları ile eğitime katılımları 
arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Ebeveynlerin okul 
ikliminin alt boyutları olan akademik iklim, güvenlik iklimi 
ve sosyal iklim algıları, ebeveyn katılımını ve alt boyutları 
olan ev temelli, okul temelli ve ev-okul iş birliği temelli 
katılımı yordadığı tespit edilmiştir.  

Konu (Temel Amaç) Temel Sonuç 
Okul İkliminin Öğrenen 
Okul ile İlişkisi 
 

Destekleyici iklim ve yöneltici iklimin öğrenen okulun genel 
ortalamasını pozitif yönde, ilgisiz iklimin ise negatif yönde 
yordadığı saptanmıştır. 

İlkokullarda Okul İklimi İle 
Okul Etkililiği Arasındaki 
İlişki 
 

Okul iklimi ile okul etkililiği arasında pozitif yönde, orta 
düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

387 

 
Tablo 16’da, okulun çevresi-okul iklimi ilişkili tezlerin konuları (temel amaçları) ve temel 
sonuçları yer almaktadır. 
 
Tablo 16. Okul Çevresi-Okul İklimi İlişkili Tezlerin Konuları (Temel Amaçları ) ve Temel 
Sonuçları 

 
Tablo 16 incelendiğinde tezlerde, “okul iklimi” ile okul çevresi ile ilgili “kentsel dönüşüm” 
değişkeni arasında ilişki olduğunun saptandığı görülmektedir.  
 
Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
Nitel yaklaşımlı bu araştırmanın amacı, okul iklimi konulu lisansüstü tezleri; tezlerin yılları, 
dilleri, hangi üniversite bünyesinde hazırlandıkları, hangi enstitü türü bünyesinde 
hazırlandıkları, araştırma yaklaşımları, araştırma yöntemleri / desenleri, örneklemleri / çalışma 
grupları, veri toplama yöntemleri / araçları, konuları (temel amaçları) ve temel sonuçları 
bakımından incelemektir. Eğitim yönetimi ve denetimi alanına giren herhangi bir konu / alt 
alandaki bilimsel çalışmaları (tez veya makaleleri) inceleyen çalışma sayısının az olması, 
mevcut çalışmanın sonuçlarının karşılaştırılması, tartışılması bakımından bir sınırlılık 
oluşturmaktadır.  
Araştırma verileri, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan ve erişim izni bulunan 
2012-2020 yılları arasındaki Türkçe ve İngilizce tezlerle sınırlıdır. Yükseköğretim Kurulu 
Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında yapılan tarama sonucunda, 2012-2020 yılları arasında 
hazırlanmış okul iklimi konulu 75 lisansüstü tez çalışması olduğu tespit edilmiştir. Konuyla 
ilgili tez sayısının yeterli olmadığı, “okul iklimi”nin eğitim-öğretimin kalitesini, öğrenci 
başarısını ve okulun diğer paydaşlarının performans ve verimliliklerini etkileyen önemli bir 
değişken olması dolayısıyla bu sayının artırılması gerektiği düşünülmektedir.  
Okul iklimi konulu tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında, en fazla tezin 2019 yılında 
hazırlandığı (f=20), onu 2018 yılının takip ettiği (f=8) anlaşılmıştır. 2019 yılında ciddi bir 
artışın meydana geldiği saptanmıştır. Bunun okul iklimi konusuna olan ilginin artmış 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  2020 Ekim ayına kadar tamamlanmış olan tez 
sayısının 5 olduğu saptanmıştır. Bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen Covid-19 
salgının 2020 yılında hazırlanan tez sayısını azalttığı düşünülmektedir.  
Tezlerin türlerine (eğitim düzeylerine) bakıldığında, tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek 
lisans tezi olduğu (f=69), doktora tezi sayısının yalnızca 6 olduğu tespit edilmiştir. Bu 
farklılığın nedeni, Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans çalışmalarının doktora 
çalışmalarından daha fazla olmasıyla açıklanabilir. 65’i yüksek lisans, 6’sı doktora olmak üzere 
tezlerin 71’inin Türkçe olduğu, sadece 4 tezin İngilizce olduğu belirlenmiştir. İngilizce tezler 
arasında hiçbir doktora tezinin bulunmadığı anlaşılmıştır. İngilizce tez sayısının çok az olması 
ve bunlardan hiçbirinin doktora tezi olmaması olumsuz olarak değerlendirilebilecek bir 

Konu (Temel Amaç) Temel Sonuç 
Kentsel Dönüşüm ve Okul 
İklimi Üzerine Bir Araştırma 

Kentsel dönüşümün okul iklimine ve çevreye olumlu ve 
olumsuz etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Olumlu 
düşüncelerin olumsuz düşüncelere göre daha fazla olduğu 
tespit edilmiştir. 
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husustur zira İngilizce hazırlanan tezlerin dünya genelinde daha fazla dikkat çekeceği, daha çok 
okunacağı, ülke ve araştırmacı atıf sayısını yükselteceği düşünülmektedir.  
Okul iklimi konulu tezlerin 42 farklı üniversite bünyesinde hazırlandığı, bunlardan birçoğunun 
devlet üniversitesi olduğu belirlenmiştir. En fazla tezin İstanbul Yeditepe Üniversitesi 
bünyesinde hazırlandığı, bu üniversiteyi Muğla Sıtkı Koçman ve Gazi üniversitelerinin takip 
ettiği anlaşılmıştır. Okul iklimi konulu yalnızca bir tezin hazırlandığı üniversite sayısının 24 
olduğu belirlenmiştir. 42 üniversitece okul iklimi konulu tez çalışmasının yapıldığı göz önünde 
bulundurulduğunda, Türkiye’deki birçok üniversitede konuyla ilgili herhangi bir tez 
çalışmasının yapılmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu da olumsuz olarak değerlendirilebilecek 
bir sonuçtur. Okullardaki eğitim-öğretimin niteliğini etkileyen, belirleyici olan bir faktör 
olduğu için farklı şehirlerdeki üniversitelerde de konu ile ilgili lisansüstü çalışmaların 
yapılmasının gerekli olduğu ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Tezlerin hazırlandığı enstitü türlerine bakıldığında en fazla tezin eğitim bilimleri enstitüleri 
bünyelerinde hazırlandığı görülmüştür. 
Tezlerin büyük çoğunluğunun nicel yaklaşımlı olduğu (f=67) saptanmıştır. Karma çalışma 
sayısının 6,  nitel yaklaşımlı çalışma sayısı ise 2 olduğu belirlenmiştir. Çalışma, bu sonucu 
bakımından bazı araştırmalarla benzerlik arz etmektedir. Tavşancıl ve arkadaşlarının (2010) 
araştırmalarında, eğitim üzerine yazılmış olan yüksek lisans derecesindeki tezlerde beşte dört 
oranında nicel araştırma yaklaşımının tercih edildiği belirlenmiştir. Şahin ve arkadaşları (2013), 
Ahi ve Kıldan (2013) ve Aydın ve diğerleri (2018) de inceledikleri tezlerde yoğun olarak nicel 
yöntemlerin kullanıldığını saptamıştır. Ulutaş ve Ubuz (2008), Arık ve Türkmen (2009), 
Crawford (1999), Polat (2010), Göktaş ve diğerleri (2012), Sert, Kurtoğlu, Akıncı ve Seferoğlu 
(2012), Parylo (2012) ve Aydın ve Uysal (2014) da çalışmalarında bilimsel çalışmalarda en çok 
nicel yöntemlerin kullanıldığını saptamışlardır. 
Hazırlanan tezlerin araştırma yöntemleri / desenlerine bakıldığında, tezlerin büyük 
çoğunluğunun ilişkisel tarama deseninde olduğu (f=65) ve yine çalışmaların büyük 
çoğunluğunun tek yöntemli / desenli olduğu anlaşılmıştır. Fazlıoğulları ve Kurul’un (2012) 
eğitim bilimleri alanında hazırlanmış doktora tezlerini inceledikleri çalışmalarında da eğitim 
bilimleri alanında genellikle tarama deseninin kullanıldığı saptanmıştır. Tek bir modelin 
kullanılması kimi zaman araştırmacının işini kolaylaştırsa da farklı yöntem ve modellerin bir 
arada kullanıldığı çalışmaların niteliğinin yükseleceğini söylemek mümkündür. Önemli bir 
husus ise nicel ve nitel modellerin bir arada kullanıldığı karma araştırmalar, araştırmacılarca 
daha değerli görüldüğü gerçeğidir (Kıncal, 2013). Bu algının nedeni, karma araştırmaların 
görüşme, odak grupları, katılımlı gözlem, açık uçlu anket gibi nitel veri toplama yöntemleri 
vasıtasıyla yeni başlıkları keşfetme, yeni kuramlara zemin hazırlama ve nicel veri toplama için 
içerik sağlamada önemli bir potansiyel teşkil etmesi, nitel ve nicel verilerin tek bir çalışmada 
ele alınıp farklı veri kaynaklarının birbirine dönüştürülüp doğrulanmasını sağlamasıdır 
(Creswell, 2003; Kıral ve Kıral, 2011). Hem nicel hem de nitel anlamda analiz yapabilme 
becerisine sahip olmanın gerekmesi, veri toplama ve analiz etme kısmının uzun zaman alması 
gibi sebeplerden dolayı hazırlanan tezlerden yalnızca 6’sının karma çalışma niteliğinde olduğu 
düşünülmektedir. Nitel çalışma sayısının ise 2 olduğu saptanmıştır. Bunun da özellikle nitel 
çalışmaların doğal ortamında, daha derinlemesine, yorumlayıcı biçimde ve bütüncül olarak 
gerçekleştirilmesi gerektiğinin yarattığı zorluklardan kaynaklandığı düşünülmektedir 
(Creswell, 2003). İncelenen tezlerden hiçbirinde deneysel yönteme başvurulmamış olması da 
ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.   
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Tezler örneklemler / çalışma grupları bakımından incelendiğinde, tezlerin yarıdan fazlasında 
örneklemi/çalışma gruplarını öğretmenlerin oluşturduğu (f=39), öğretmenleri öğrencilerin 
izlediği (f=21) anlaşılmıştır. Öğretmenlerin sayılarının fazla olması ve kolay ulaşılır 
olmalarının bunda belirleyici olduğu düşünülmektedir.  Polat (2010), İşçi (2013), Göktaş ve 
diğerleri (2012) ile Baş ve Özturan Sağırlı’nın (2017) araştırmalarında incelemiş oldukları 
makalelerde ise en fazla öğretmen adaylarıyla çalışıldığı belirlenmiştir.  
Öğretmenlerle okul yöneticilerinin örneklem / çalışma grubunu birlikte oluşturdukları çalışma 
sayısı 5, öğretmenlerle öğrencilerin örneklem / çalışma grubunu birlikte oluşturdukları çalışma 
sayısı 3’tür. Örneklem / çalışma grubunda öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrencilerin birlikte 
bulundukları çalışma sayısı ise 2’dir. Örneklemin / çalışma grubunun velilerden oluştuğu 
çalışma sayısı da 2’dir. Meta analiz yöntemiyle gerçekleştirilen bir çalışmada ise veri kaynağı 
olarak tezler ve makaleler birlikte kullanılmıştır. Birer çalışmada ise öğretmenler ve okul 
müdürleri ile öğretmenler ve müdür yardımcılarının görüşlerine / değerlendirmelerine 
başvurulmuştur.  
Tezlerde veri toplama aracı olarak en çok ölçek (f=71) ve kişisel bilgi formunun (f=71) 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Ölçeklerin veri toplama aracı olarak kullanıldığı bütün 
çalışmalarda kişisel bilgi formunun da kullanıldığı anlaşılmıştır. Görüşme yöntemine 7 kez 
başvurulmuştur. 3 çalışmada da başarı testi uygulanmıştır. Birer çalışma ise gözlem ve 
görüşmenin birlikte kullanıldığı ve tarayarak kriterlere göre çalışmaya dâhil etme-kodlama 
şeklindeki çalışmalardır.  Alper ve Gülbahar (2009), Şimşek ve diğerleri (2009), Çiltaş (2012), 
Göktaş ve diğerleri (2012), Sert ve diğerleri (2012), Gökçek ve diğerleri (2013), İşçi (2013), 
Üstündağ (2013), Aydın ve Uysal (2014), Selçuk ve diğerleri de (2014) yaptıkları çalışmalarda, 
en çok ölçeklere yanı sıra görüşmelere başvurulduğunu belirtmişlerdir. Daha az maliyetli 
olması, kısa sürede uygulanabilmesi, net ve objektif sonuçlar alması ile daha kolay ve kısa 
sürede verileri toplama ve yorumlayabilme imkânı vermesi gibi sebeplerle ölçeklerin 
araştırmacılar tarafından daha çok tercih edildiği söylenebilir. 
Okul iklimi; öğrenciler ve öğretmenler arasındaki ilişkiler, öğrenme ve öğretme niteliği, 
değerler, normlar ve paylaşılan yaklaşım ve uygulamalar açısından bir okulun sosyal 
özelliklerini ifade eder (Anderson, 1982; Moos, 1987; Thapa vd., 2013). Okul iklimi 
araştırmaları, okulun idari veya fiziksel özelliklerinden ziyade psikososyal okul atmosferine ve 
öğrencilerin öğrenmelerini ve okul işleyişini etkileyen gruplar arası etkileşimlere odaklanır 
(Johnson ve Stevens, 2006; Lubienski vd., 2008; Reyes vd., 2012). Eğitimle ilgili literatürde 
bulunan en yaygın tanımlardan biri, okul iklimini “insanların okul yaşamı deneyimlerinin 
kalıplarından türetilen ve normları, hedefleri, değerleri, kişilerarası ilişkileri, öğretimi, 
öğrenmeyi, liderlik uygulamalarını ve organizasyon yapısını yansıtan “okul yaşamının niteliği 
ve karakteri ”olarak tanımlar (Cohen vd., 2009). Alanyazın incelendiğinde, okul ikliminin 
örgütsel performans (Litwin, 1968), moral (Alsop, 1984), iş doyumu (Beckley, 2012; Williams, 
2009), genel davranış sorunları (Wang ve diğerleri 2010), okula aidiyet duygusu ( Waters ve 
diğerleri 2009), motivasyon (Cheema ve Kitsantas, 2014) ve okula devam (Brookmeyer vd., 
2006; Voight vd., 2011) ile ilişkili olduğunun saptandığı anlaşılmaktadır. Bu değişkenlerin her 
birinin özellikle okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci gruplarından en az biri veya tamamı 
üzerinde etkili olan değişkenler olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamındaki tezlerin 
konuları (temel amaçları) ve temel sonuçları incelendiğinde, çalışmaların altı kategori altında 
toplandığı, en fazla tezin “Öğrenciler-Okul İklimi İlişkili Tezler” kategorisinde yer aldığı 
belirlenmiştir. Saptanan kategoriler şunlardır:  
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 Okul Yöneticileri-Okul İklimi İlişkili Tezler 
 Öğretmenler-Okul İklimi İlişkili Tezler 
 Öğrenciler-Okul İklimi İlişkili Tezler 
 Ebeveynler-Okul İklimi İlişkili Tezler 
 Okulla İlgili Değişkenler-Okul İklimi İlişkili Tezler 
 Okul Çevresi-Okul İklimi İlişkili Tezler 

Araştırmada, “okul iklimi” ile okul yöneticileri ile ilgili “yönetsel etkililik, teknoloji liderliği, 
etik davranışlar, paylaşılan liderlik, yöneticilik becerileri, yaratıcı liderlik, çok 
kültürlülük yeterliği, liderlik davranışları, öğretmenlere duyulan güven, iletişim 
becerileri, motivasyonel dil kullanımı, yönetim süreçlerini kullanma becerileri, eğitimsel 
liderlik ve liderlik stilleri” değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler saptandığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Okul ikliminin okuldaki liderlik uygulamalarını da yansıtan bir değişken olduğu 
şeklindeki literatürde mevcut olan tespit, bu anlamlı ilişkilere bir ışık tutmaktadır (Cohen vd., 
2009). Belirlenen değişkenlerden “yöneticilik becerileri, öğretmenlere duyulan güven, 
motivasyonel dil kullanımı, yönetim süreçlerini kullanma becerileri, eğitimsel liderlik ve 
liderlik stilleri”nin “okul iklimi”nin anlamlı düzeyde yordayıcısı olduğunun belirlendiği tespit 
edilmiştir. Bu saptamalardan hareketle, olumlu liderlik stil ve özellikleri, yöneticilik becerileri 
ve iletişim becerilerinin olumlu okul iklimi algısını desteklediği, geliştirdiği söylenebilir.  
Karademir ve Ören’in (2020) araştırmalarında da bu iddiayı destekler nitelikte bir sonuca 
ulaşılmıştır. Söz konusu çalışmada, öğretmenlerin olumlu iklime sahip olduğunu düşündükleri 
okullarda yöneticilerin; yardımsever, destekleyici, saygılı, demokratik, açık, karşılıklı iletişime 
önem veren ve birlikteliği önemseyen özelliklere sahip olduklarını belirttikleri görülmüştür. 
Alanyazında, öğretmenler ve diğer çalışanlarla sağlıklı, sıcak ve doğrudan iletişim kurabilen 
bir okul yöneticisinin onları daha iyi yönlendirebileceğini; çalışanlarına eşit davranan, onlara 
yardımcı olmaya çalışan onlara sevecenlik ve iyi niyetle yaklaşan yöneticilerin daha olumlu bir 
iklime sahip okul algısının oluşmasında etkili olabileceğini bildiren çalışmalar da 
bulunmaktadır (Jones, 2011; Memduhoğlu ve Şeker, 2010).  
Araştırmada, “okul iklimi” ile öğretmenlerle ilgili “örgütsel vatandaşlık, öz yeterlik,  
işbirlikçi mesleki gelişim yaklaşımı, işe tutkunluk, iş motivasyonu, örgütsel yaratıcılık, 
özerklik davranışları, rehberlik hizmetlerine yönelik tutum,   öğretmenlere yönelik şiddet, 
örgütsel bağlılık, işkoliklik, performans, tükenmişlik, psikolojik iyi oluş, yaratıcı düşünme 
eğilimi, işe yabancılaşma, öğretmen özerkliği, bireysel yenilikçilik, çok kültürlü öz 
yeterlik, mülteci öğrencilere yönelik tutum, işle bütünleşme, öğretmen etkililiği, siber 
aylaklık” değişkenleri ve bazı demografik değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğunun 
belirlendiği tespit edilmiştir. Okul ikliminin bu değişkenlerden “tükenmişlik, yaratıcı 
düşünme eğilimi, işe yabancılaşma, öğretmen özerkliği, bireysel yenilikçilik, mülteci 
öğrencilere yönelik tutum, işle bütünleşme, öğretmen etkililiği”nin anlamlı düzeyde 
yordayıcısı olduğu, “işe tutkunluk” değişkeninin ise okul ikliminin anlamlı düzeyde 
yordayıcısı olduğunun tespit edildiği belirlenmiştir. Bu tespitlerden hareketle, olumlu olarak 
algılanan bir okul ikliminin öğretmenlerin bazı beceri ve yeterliklerini, iş performanslarını, 
olumlu olarak nitelendirilebilecek tutum ve davranışlarını desteklediği, geliştirdiği; 
öğretmenlerin işe tutkun olmalarının ise okulda olumlu bir iklim olduğunu algılamalarına etki 
ettiğini ifade etmek mümkündür. Daha kapsayıcı bir ifadeyle, öğretmen özellik ve 
davranışlarının okul iklimi üzerinde, okul ikliminin de öğretmen davranış ve özellikleri 
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üzerinde etkili olduğu söylenebilir.  Tubbs ve Garner’ın  (2008) tespitleri de bu yöndedir. 
Anılan araştırmacılar, okul ikliminin öğretmen davranışlarını önemli ölçüde etkileyebileceğini 
ve bundan okul ikliminin olumlu veya olumsuz etkilenebileceği iddia etmektedir. Manning ve 
Saddlemire’a (1996) göre de olumlu bir okul iklimi sergileyen okullar, paylaşılan değerleri ve 
inançları teşvik eden destekleyici bir atmosfer aracılığıyla bütün paydaşlarda olduğu gibi 
öğretmenlerde de aidiyet duygusu oluşturur. Taylor ve Tashakkori'ye (1995) göre ise okul 
iklimi olumlu olan okullarda çalışan öğretmenler, olumsuz iklim algılanan okullarda çalışanlara 
göre daha yüksek iş doyumu bildirmektedir. 
Araştırmada, “okul iklimi” ile öğrencilerle ilgili “SBS puanları (seçme sınavı başarı 
puanları), insani değerleri benimseme, akademik başarı, saldırganlık, cinsiyet, sosyo-
ekonomik düzey, siber zorba olma, siber mağdur olma, okula yabancılaşma, okul yaşam 
kalitesi, okula aidiyet (bağlılık, okul tükenmişliği, spora yönelik tutum, fen yeteneği, 
akran ilişkileri, saldırganlık eğilimi, akademik sağlamlık, okul terki riski, prososyal 
davranışlar, öğrenci bağlılığı, okulda geçirilen yıl” değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler 
olduğunun tespit edildiği saptanmıştır. Okul ikliminin bu değişkenlerden “insani değerleri 
benimseme, saldırganlık, siber zorba olma, siber mağdur olma, okula aidiyet (bağlılık), 
okul tükenmişliği, fen yeteneği, akran ilişkileri, akademik sağlamlık, prososyal 
davranışlar, öğrenci bağlılığı”nın anlamlı düzeyde yordayıcısı olduğunun saptandığı 
belirlenmiştir.  Bu saptamalardan hareketle, olumlu olarak algılanan bir okul ikliminin 
öğrencilerin akranlarla ilişkilerini, bazı beceri ve yeterliklerini ve okul başarılarını desteklediği, 
geliştirdiği ifade edilebilir. Alanyazında, bu iddiayı destekler nitelikte araştırma sonuçlarına, 
tespitlere rastlanmıştır. Ashby ve Krug (1998) okul iklimini; çocukların bilişsel, sosyal ve 
psikolojik gelişimini etkileyen okul inanç sisteminin bir parçası olarak görmüştür. Okul 
ikliminin akademik başarı ile pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur (Greenberg, 2004; Lee 
ve Burkham, 1996; Stewart, 2007). Özellikle okul iklimi ile öğrenci başarısı arasında pozitif bir 
ilişki olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma da bulunmaktadır (Agnew 1981; Allen 2015; 
Anderson 1982; Bear ve diğerleri 2014; Carwell 2012; Cohen vd., 2009; Davis 2010; 
Destefano, vd., 2007; Hough ve Schmitt 2011; Williams vd., 2008). Güvenli ve destekleyici bir 
okul ortamının öğrencilerin okul başarılarını yükseltmesi kaçınılmazdır zira böyle bir ortamda 
öğrenciler olumlu ilişkiler geliştirmekte, saygı görmekte ve görev ve sorumluluklarıyla 
gerçekten, tam olarak meşgul olma fırsatı bulmaktadırlar (Tschannen-Moran ve Barr 2004). 
Okul ikliminin şiddeti önleme, öğrencilerin sağlıklı gelişimi gibi önemli sonuçların bir 
yordayıcısı olduğu da ileri sürülmüştür (Cohen vd., 2009; Resnick vd., 1997). Dahası, olumlu 
iklime sahip okullara gittiklerini algılayan öğrencilerin daha az disiplin cezası aldıkları (Nelson 
vd., 2002; Welsh, 2000), daha güçlü güvenlik duygusu hissettikleri ve okulda güvenlik 
tehditlerini bildirme konusunda daha istekli oldukları saptanmıştır (Syvertsen vd., 2009; Welsh, 
2000). 
Araştırmada, “okul iklimi” ile ebeveynlerle ilgili “veli katılımı” değişkeni arasında anlamlı 
ilişkiler olduğu ve “okul iklimi”nin “veli katılımı”nın anlamlı düzeyde yordayıcısı olduğunun 
tespit edildiği anlaşılmıştır. Okul iklimi çok boyutludur ve öğrenciler ve okul personelinin yanı 
sıra ebeveynleri hatta toplumu da etkiler (Megan, 2002). Cohen ve diğerleri de (2009) olumlu 
okul ikliminin daha fazla ebeveyn katılımı ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Ramdass ve Lewis 
(2012), olumlu iklime sahip olduğu düşünülen bir okulun ebeveyn katılımını geliştirdiğini 
belirtmiştir. Joshi (2014) de okul ikliminden memnun kalan ebeveynlerin kendilerini okul 
sürecine dâhil edeceklerini dile getirmektedir. Alanyazında okul iklimi ve veliler arasındaki 
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ilişkiyi ortaya koyan çalışmalara da rastlanmaktadır. Bunlardan Pourrajab ve diğerlerinin 
(2015) okul iklimi ile ebeveyn katılımı arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada, okul iklimi 
ile ebeveyn katılımı arasında anlamlı, orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Araştırmada, “okul iklimi” ile okulla ilgili (kurumsal) “öğrenen okul, okul etkililiği” 
değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu ve “okul iklimi”nin “öğrenen okul”un anlamlı 
düzeyde yordayıcısı olduğunun saptandığı anlaşılmıştır. Olumlu okul ikliminin okullarda 
değişimi desteklediği, hızlandırdığı ve değişime ayak uydurulmasını kolaylaştırdığı 
savunulmaktadır (Center on Education Policy, 2012; Cohen, 2014; Gregory vd., 2007; McEvoy 
ve Welker, 2000). Okullar, değişimi anlamak ve değişime ayak uydurmak zorunda olan 
organizasyonlar oldukları için bir örgüt olarak öğrenmeye odaklanmalı ve öğrenme 
kapasitelerini artırmalıdır. Hızlı değişimin yarattığı belirsizlikler nedeniyle, verimli ve 
performansı yüksek bir organizasyon olabilmek için okullarda öğrenen örgüt felsefesinin 
benimsenmesi oldukça önemlidir. Değişim ve değişime olan inanç üzerinde olumlu bir etkisi 
olduğu iddiasından hareketle (Center on Education Policy, 2012; Cohen, 2014; Gregory, Henry 
ve Schoeny, 2007; McEvoy ve Welker, 2000) olumlu okul ikliminin öğrenen okul olma 
yeterliğini de desteklediği, güçlendirdiği söylenebilir. Zira öğrenen bir okul,  değişime ayak 
uydurma konusunda esnek ve adapte olabilen, sürekli kapasitesini genişleten bir örgüt olma 
özelliği taşımaktadır (Akhtar ve Khan, 2011; Mohanty ve Kar, 2012).  
Alanyazında, bu araştırmada tespit edilen “tezlerde okul iklimi ile okul etkililiği arasında 
ilişki olduğunun saptandığı” bulgusunu destekleyen araştırmalara da rastlanmıştır. Bunlardan 
Şenel ve Buluç’un (2016) araştırmalarında, okul iklimi ile okul etkililiği arasında pozitif yönlü 
orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Edmunds’a (1982) göre de okul iklimi 
okul etkililiği ile doğrudan ilişkilidir.  
Araştırmada, “okul iklimi” ile okul çevresi ile ilgili “kentsel dönüşüm” değişkeni arasında 
ilişki olduğunun saptandığı tespit edilmiştir.  “Okul Çevresi-Okul İklimi İlişkili Tezler” 
kategorisindeki tek çalışmada, kentsel dönüşümün okul iklimine ve çevreye olumlu ve olumsuz 
etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Kentsel dönüşüm; yoksulluk, sosyal dışlanmışlık, yapıların 
yoğunluklarının azaltılmasına gerek duyma, çarpık kentleşmenin önüne geçme, kentin yaşam 
standartlarının yükseltme, depreme dayanıklılık sağlama, plansız büyümeyi engelleme, sosyo-
ekonomik dengesizlikleri azaltılma, kültürel değerleri koruma gibi nedenlerle gerçekleştiriliyor 
olsa da (Topkaya, 2014) sürecin çevrede yaşayan halkı, çocukları olumsuz etkilediği, bu 
olumsuz etkinin özellikle öğrencilerin okul iklimi algısına da yansıdığı, bu sebeple incelenen 
tezde böyle bir sonuca ulaşıldığı düşünülmektedir. 

 
Öneriler 

Çalışmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda şunlar önerilmektedir: 
 Bu çalışmada, okul iklimi konulu lisansüstü tezler incelenmiştir. Sonraki çalışmalarda 

bu konuda yapılmış olan ulusal ve uluslararası makaleler incelenebilir. 
 Bu çalışmada, yalnızca yurt içinde hazırlanmış tezler incelenmiştir. Okul iklimi konulu 

yurt dışında hazırlanmış tezler de incelenebilir. Yurt içi ve yurt dışında hazırlanmış 
tezlerin karşılaştırıldığı çalışmalar da yapılabilir.  

 Bu çalışmada, Türkiye'de 2012-2020 yılları arasında hazırlanmış okul iklimi konulu 
erişime açık olan lisansüstü tezler incelenmiştir. Sonraki çalışmalarda 2012’ye kadar 
olan tezler incelenebilir.  
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 Bu çalışamaya benzer çalışmaların belli zaman aralıklarıyla tekrar edilmesi, okul iklimi 

konusunda çalışma yapacak araştırmacıların bu alandaki gelişmeleri takip etmelerini 
kolaylaştırabilir.   

 Bu çalışmada, okul iklimi konulu lisansüstü tezler incelenmiştir. Eğitim yönetimi ve 
denetimi alanında daha az çalışılmış ya da hiç çalışılmamış konularda benzer çalışmalar 
yapılabilir. Yapılacak çalışmalarda veri, daha geniş veri gruplarından elde edilebilir.  

 Bu çalışmada, 42 farklı üniversitede okul iklimi konulu tezin hazırlandığı belirlenmiştir. 
Okul iklimi ile ilgili herhangi bir tezin yapılmadığı üniversitelerce de konu hakkında 
araştırmaların yapılmasının gerekli olduğu ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 Bu çalışmada, okul iklimi konulu yalnızca 6 doktora tezinin hazırlandığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Doktora seviyesindeki tez çalışması sayısı artırılabilir.   

 Bu çalışmada, tezlerin büyük çoğunluğunda örneklem grubunu öğretmenlerin 
oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okulun diğer paydaşlarının görüşlerinin alındığı 
çalışma sayısı artırılabilir.  

 Bu çalışmada, tezlerin büyük çoğunluğunun Türkçe olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Konuyla ilgili İngilizce tez sayısının artırılması, tezlerin dünya genelinde daha fazla 
dikkat çekmesini ve daha çok okunmasını sağlayabilir, ülke ve araştırmacının atıf 
sayısını artırabilir.  

 Bu çalışmada, tezlerin çoğunda nicel yöntemlerin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Araştırmalarda daha derinlemesine bilgi edinmek için konuyla ilgili nitel araştırma 
sayısı artırılabilir. Ayrıca nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntemin 
tercih edilmesinin alana daha fazla katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Okul iklimi 
konusunda deneysel araştırmaların yapılmasının da konuyla ilgili elde edilen sonuçların 
güvenirliğini arttıracağı, alana önemli katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
Derinlemesine inceleme fırsatı verdiği için eleştirel çalışma, eylem araştırması, durum 
çalışması gibi nitel çalışmalar yapılabilir. Farklı araştırma tasarımlarının ve veri toplama 
yöntemlerinin kullanılmasının alana ilişkin farklı bakış açılarının geliştirilmesini teşvik 
edeceği de düşünülmektedir. 

 Bu çalışmada, tezlerde veri toplama aracı olarak en çok ölçeğin kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Diğer veri toplama araçlarını kullanma sıklığı artırılabilir.  

 Bu çalışma kapsamında incelenen tezlerden, okul ikliminin okul yöneticileri, 
öğretmenler, öğrenciler, ebeveynler, okul örgütü ve okulun çevresi ile ilişkili bir 
değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, okul iklimi ile okul yöneticileri, 
öğretmenler, öğrenciler, ebeveynler, okul örgütü ve okulun çevresi arasındaki ilişkilere 
odaklanan, okul ikliminin bu unsurlar üzerindeki etkisini inceleyen özellikle 
karşılaştırmalı meta-analiz çalışmaları yapılabilir. 
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OKUL MÜDÜRLERİNİN KATILIMCI OLDUĞU VEYA KONU EDİLDİĞİ 

MAKALELERDE KULLANILAN ANAHTAR SÖZCÜKLERE İLİŞKİN BİR İÇERİK 
ANALİZİ: ULAKBİM TR DİZİN ÖRNEKLEMİ 

 
A CONTENT ANALYSIS OF KEY WORDS USED IN ARTICLES WHICH SCHOOL 

PRINCIPALS ARE PARTICIPATED OR SUBJECTED: ULAKBIM TR INDEX SAMPLE 
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Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Education, Department of Social Sciences and 
Turkish Education, Turkish Education 
ORCID:  0000-0002-7040-1593  
 
ABSTRACT 
School principal is the most important factor in school management, which has roles and 
responsibilities in increasing students' success in different educational processes. The school 
principal is the person who provides strategic guidance in the school system. School principals 
develop a standard curriculum, evaluate teaching methods, monitor student success, encourage 
parental involvement, review policies and procedures, manage the budget, appoint staff, and 
supervise the school for physical conditions. Security and emergency response are also the 
responsibility of school principals. An adequate school principal is a good teacher, a good 
manager, and a good civil servant. The overall development of a school largely depends on the 
school principal. This information points to the importance of both scientific studies on school 
principals and examining these scientific studies. It is also important to examine the keywords 
in scientific studies about school principals. Knowing which keywords are used in scientific 
studies about school principals, which is one of the most important study subjects in the field 
of educational administration, will contribute to understanding the aspects and dimensions of 
school principals in these scientific studies. Analyzing the keywords included in scientific 
studies about school principals is also important in that it will reveal which subtopics are 
concentrated and which subtopics are not emphasized. It will also provide guidance to 
researchers who are thinking of doing a scientific study on school principals, from which 
perspective, and from which sub-subject they should consider the subject. The presentation of 
the keywords under the determined category / themes will also help the researchers to choose 
the keywords related to the subject of their research. The aim of this qualitative research is to 
determine the sub-dimensions, sub-topics and frequency of use of the keywords in scientific 
articles in which school principals participate or are the subject, and to group them thematically. 
The data of the research are limited to the articles published in the journals scanned in the TR 
Index (developed by TUBITAK ULAKBIM) between 2015-2019. In the research, document 
review method was used. The data were analyzed using content analysis technique. In the 
research, 29 categories / themes and 336 keywords were determined as the main result. Some 
suggestions about the study were also made. 
Keywords: School management, school principal, keyword, content analysis.  
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ÖZET 
Okul müdürü, öğrencilerin farklı eğitim süreçlerinde başarısını artırmada rolleri ve 
sorumlulukları olan okul yönetiminin en önemli faktördür. Okul müdürü, okul sisteminde 
stratejik rehberlik yapan kişidir. Okul müdürleri standart bir müfredat geliştirir, öğretim 
yöntemlerini değerlendirir, öğrenci başarısını izler, ebeveyn katılımını teşvik eder, politika ve 
prosedürleri gözden geçirir, bütçeyi yönetir, personel atar ve okulun fiziksel koşullarını 
denetler. Güvenlik ve acil müdahale de okul müdürlerinin sorumluluğundadır. Yeterli bir okul 
müdürü iyi bir öğretmen, iyi bir yönetici ve iyi bir memurdur. Bir okulun genel gelişimi büyük 
ölçüde okul müdürüne bağlıdır. Bu bilgiler, okul müdürleri ile ilgili bilimsel çalışmaların yanı 
sıra bu bilimsel çalışmaları incelemenin önemine işaret etmektedir. Okul müdürleri ile ilgili 
bilimsel çalışmalardaki anahtar kelimelerin incelenmesi de önem arz etmektedir.  Eğitim 
yönetimi alanında en önemli çalışma konularından biri olan okul müdürleri ile ilgili bilimsel 
çalışmalarda hangi anahtar kelimelerin kullanıldığını bilmek, bu bilimsel çalışmalarda okul 
müdürlerinin hangi yönlerden, hangi boyutlarda ele alındığını anlamaya katkıda bulunacaktır. 
Okul müdürleri ile ilgili bilimsel araştırmalarda yer alan anahtar kelimelerin incelenmesi, hangi 
alt konulara yoğunlaşıldığını ve hangilerinin üzerinde durulmadığını ortaya çıkarması açısından 
da önemlidir. Bu çalışma, okul müdürleri üzerine bilimsel bir çalışma yapmayı düşünen 
araştırmacılara, konuyu hangi perspektiften ve hangi alt boyut bakımından ele almaları 
gerektiği konusunda yol gösterici olacaktır. Anahtar kelimelerin belirlenen kategori / temalar 
altında sunulması, araştırmacıların araştırma konuları ile ilgili anahtar kelimeleri seçmesine de 
yardımcı olacaktır. Nitel yaklaşımlı bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin katılımcı olduğu 
veya konu edildiği bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin ilgili olduğu alt boyutları, alt 
konuları ve bu anahtar kelimelerin kullanım sıklığını belirleyerek bunları tematik olarak 
gruplandırmaktır. Araştırmanın verileri 2015-2019 yılları arasında TÜBİTAK Ulusal Ağ ve 
Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR Dizin’de taranan dergilerde yayımlanan makalelerle sınırlıdır. 
Araştırmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi tekniğiyle 
analiz edilmiştir. Araştırmada temel sonuç olarak 29 kategori / tema ve 336 anahtar kelime 
belirlenmiştir. Çalışmayla ilgili bazı önerilerde de bulunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Okul yönetimi, okul müdürü, anahtar kelime, içerik analizi. 
 
1. INTRODUCTION 
Management is defined as the process of making common decisions and taking action towards 
achieving the goals of the organization and the sum of the processes of using capital resources, 
raw materials, auxiliary resources, human resources and other resources in harmony with each 
other and increasing their effectiveness in achieving the objectives aimed in organizations or 
groups that do not have a formal feature (Bratton & Gold, 2000; Eren, 2011; Eryılmaz, 2002; 
Mullins, 2006; Özden, 2002; Şişman, 2010). According to Bursalıoğlu (2012), management is 
the structure that coordinates them in harmony with each other by using all the resources of the 
organization in order to achieve the goals in an organization. In another definition, management 
is defined as all of the activities related to the systematic and conscious application of skills, 
principles, concepts, theories, models and techniques related to functions such as problem 
solving, planning, organizing, coordination and evaluation to achieve organizational goals 
(Erdoğan, 2008). The determining factor in achieving the goals in management is the manager. 
The manager is defined as the person trying to achieve the goal with the employees in the 
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organization (Appleby, 1991). Erdoğan (2008) defined the manager as the person who provides 
the management by using the organizational structure and procedure to achieve the goals of the 
organization. TDK (2020), on the other hand, described the manager as the person who has the 
power to manage. 
Educational organizations are also social organizations that need to be managed. In order for 
educational organizations to achieve their goals, they need to be operated, developed and 
innovated (Demirtaş & Güneş, 2002). The effective activities that educational organizations 
reveal by human and resource interaction are called educational management (Aydoğan, 2015; 
Çelik, 2002; Taymaz, 2009).   
The school is separated from all other educational organizations because it has the power to 
influence children and young people who will sustain a society (Çelikten, 2008). Schools, 
whose purpose is to steer the society, are social organizations where all the behaviors desired 
to be seen in the society are produced (Yıldırım, 2011). School management is to apply 
education management efficiently in schools in order to achieve the goals (Aydoğan, 2015; 
Bursalıoğlu, 2012). Achieving the goals set in the schools and solving all the problems can be 
achieved by acting in harmony with all the elements in the school system. Schools, whose raw 
materials and products are human, are dynamic structures. The school administrators are the 
people who will maintain harmony and balance between the elements in the school and maintain 
this dynamic in schools (Bayar, 2017). 
The school principal is responsible for the management of the school in accordance with the 
predetermined goals, but also for the implementation of these goals and policies as well as the 
development of the school (Demirtaş, Üstüner & Özer, 2007). It is thought that the biggest share 
in the success of a school belongs to the school principal (Austin & Holowenzak, 1985; Arnn 
& Mangieri, 1988; Balcı, 2001; Buluç, 2009; Levine & Lezotte, 1990). Experienced researcher 
Lawrence Lezotte made this ambitious statement: “If you see an effective school without an 
effective school principal, please call me so I can add it to my collection.” (Cotton, 2003). 
Having brought the slogan “A school is as good as its principal.” to the literature, Açıkalın 
(1994) referred to the importance of school principals for the development of the education 
system.  
School principal is the most important factor in school management, which has roles and 
responsibilities in increasing the success of its students in different educational processes 
(Özdemir & Kavak, 2017). The school principal is the person who provides strategic guidance 
in the school system. School principals develop a standard curriculum, evaluate teaching 
methods, monitor student success, encourage parental involvement, review policies and 
procedures, manage the budget, assign staff and supervise the school in terms of physical 
conditions. Security and emergency response is also the responsibility of school principals. An 
adequate school principal is a good teacher, a good manager and a good public servant. The 
overall development of a school largely depends on her / him. 
Today, school principals are now seen as school leaders, who accept the achievements of 
students as a primary goal, provide appropriate learning environments for achieving this goal 
and unite all staff around this goal (Wilmore, 2002). What is expected of today's school 
principals is not to know everything in advance and to check whether their subordinates follow 
the instructions, but to start the learning processes and support the skills, creativity of the 
subordinates to realize the goals of the organization (Gümüşeli, 2001). School principals, who 
can offer alternative solutions to the problems encountered while carrying out routine work at  
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school, are considered qualified and highly aware managers (Bush, 2007; Evers, 2004; Mulford, 
2003).  
Research reveals that school principals must exhibit participatory, collaborative and leading 
management characteristics because their workload has increased (Foster, 2007; Grogan & 
Andrews, 2002; Hess & Kelly, 2005; Morrison, 2007). The main managerial features expected 
from school principals include leadership, effective communication, organizational learning, 
staff development and facilitation, motivation, interest, understanding and knowledge sharing 
(Gümüşeli, 2001; Mombourquette, 2013). 
As soon as researchers decide on a general study, they need to identify some “research terms” 
consisting of words or groups of words that they can use to find basic sources about their work. 
These types of words or phrases are also called “identifiers”. These are the most important 
words of the research problem statement (Fraenkel & Wallen, 2003). These words are expressed 
as keywords in the literature. 
Nowadays, increased information in digital media has made it difficult to find a document 
sought. The way to find an article on the internet is to use search engines or databases. 
Keywords are written in search engines or databases to narrow the results. Keywords are 
important for filtering and limiting resources. It is possible to obtain a list of results from a 
database or search engine using keywords.  
The main purpose of using keywords is to facilitate access to the relevant literature. Keywords 
provide a summarization and abstraction of document content. Keywords reflect the content of 
a scientific article. Therefore, when the keywords are searched in the database or search engine, 
it is also easy to find the desired document and article. It is necessary to find and use the right 
keywords to ensure that a document is ranked higher in a post's search results. Searches using 
keywords give the researcher the opportunity to identify publications related to her / his work 
from among many publications. The fact that searches with keywords through search engines 
enable people to reach desired publications has increased the importance of these words (Tatar 
& Tatar, 2008). 

 
Purpose and Importance of the Study 
Examination of research on any subject is important in terms of shedding light and guiding 
future studies. The aim of this qualitative research is to determine the sub-dimensions, sub-
topics and frequency of use of the keywords in scientific articles in which school principals 
participate or are the subject, and to group them thematically. What makes this research 
important is that there is no previous study on this subject in the literature. In fact, no keyword 
analysis study related to the field of educational management was found. This study is thought 
to be the first in this regard. Keywords are important in terms of showing from which aspect 
the subject is addressed in a scientific study and from which perspective it is prepared. 
Keywords are the most important elements that reveal which subject the scientific articles are 
about and their purpose. Examining the keywords in scientific articles is important in terms of 
revealing the dimension of a scientific article on a topic or in relation to which variable or 
variables. Knowing which keywords are used in scientific studies about school principals, 
which is one of the most important study subjects in the field of educational administration, 
will contribute to understanding the aspects and dimensions of school principals in these 
scientific studies. Analyzing the keywords included in scientific studies about school principals 
is also important in that it will reveal which subtopics are concentrated and which subtopics are  
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not emphasized. The presentation of the categories and themes of the keywords in the scientific 
articles that the school principals are the subject of or the participant will shed light on the 
selection of the appropriate keywords for the researchers who will conduct scientific research 
on the school principals. It will also provide guidance to researchers who are thinking of doing 
a scientific study on school principals, from which perspective, and from which sub-subject 
they should consider the subject. The presentation of the keywords under the determined 
category / themes will also help the researchers to choose the keywords related to the subject 
of their research. In other words, by creating keyword pools created according to categories / 
themes, it is to provide a convenience and guidance to researchers who want to conduct 
scientific studies on school principals in the selection / determination of keywords from these 
sources. 
 
2. METHOD 
Pattern of The Study 
The aim of this qualitative approach is to determine the sub-dimensions, sub-topics and 
frequency of use of the keywords in scientific articles in which school principals participate or 
are the subject, and to group them thematically. Qualitative research can be defined as a research 
in which qualitative data collection methods such as observation, interview and document 
analysis are used, and a process is followed to reveal perceptions and events in a realistic and 
holistic manner in the natural environment (Yıldırım & Şimşek, 2016). The research data were 
obtained through document analysis, which is one of the qualitative research methods, which 
includes the analysis of written materials containing information about facts and events 
(Forster, 1994). The main purpose in document review is to analyze written materials that 
contain information about the phenomenon or facts that are targeted to be investigated (Yıldırım 
& Şimşek, 2006).  
 
Source of Data / Data Collection Process 
In the study, criterion sampling method was preferred among purposeful sampling methods. In 
criterion sampling, observation units may consist of people, events, objects or situations with 
certain qualities. In this case, units (objects, events, etc.) that meet the criteria determined for 
the sampling are included in the sampling (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz & 
Demirel, 2018). The criterion for determining the articles (documents) to be examined was in 
which school principals participate or are the subject and to be published in journals scanned in 
TR Index (developed by TUBITAK ULAKBIM) between 2015-2019 (between January 01, 
2015 and December 31, 2019).  
The data collection process consisted of the following stages: 

 Relevant articles were found in the search engine of the specified index. 
 Among the accessed articles, those between 01 January 2015 and 31 December 2019 

were determined. 
 All articles within the specified time period have been downloaded. 
 The downloaded articles were examined and it was determined whether they were 

suitable for the purpose or not. 
 Both Turkish and English equivalents of the keywords in the articles that were found to 

overlap with the purpose of the study were recorded.  
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 In addition, information about the journals in which the articles were published was also 

recorded. 
Distribution of the articles by years is given in Table 1.  
 
Table 1. Distribution of The Articles by Years 
Year Number 

of Articles 
2015 27 
2016 22 
2017 31 
2018 28 
2019 26 
TOTAL  133 

As seen in Table 1, it is understood that the number of articles published between 2015-2019 
was 133 and the year in which the most studies were published was 2017.   
 
Distribution of the articles according to journals is given in Table 2.  
 
Table 2. Distribution of Articles According to Journals 
 Name of The Journal Number 

of Articles 
1 Kastamonu Education Journal 10 
2 Turkish Studies, International Periodical or The Languages, Literature and 

History of Turkish or Turkic 
8 

3 Elementary Education Online 7 
4 Educational Administration: Theory and Practice 6 
5 Mersin University Journal of the Faculty of Education 6 
6 Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty Of Educatıon 5 
7 İnönü University Journal of the Faculty of Education 5 
8 Kırşehir Faculty of Education Journal 5 
9 National Education 5 
10 Eurasian Journal of Educational Research 4 
11 Journal of Qualitative Research in Education 4 
12 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational 

Sciences 
4 

13 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 4 
14 Turkish Studies, Educational Sciences 4 
15 Cumhuriyet International Journal of Education 3 
16 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty 3 
17 Ondokuz Mayis University Journal of Faculty of Education 3 
18 Yüzüncü Yıl University Journal of Education Faculty 3 
19 Atatürk University Journal of Social Sciences Institute 2 
20 Bursa Uludağ University Journal of Education Faculty 2 
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21 Education and Science 2 
22 Ege Journal of Education 2 
23 Electronic Journal of Social Sciences 2 
24 Gazi Unıversity Journal of Gazi Educational Faculty 2 
25 Iğdır University Journal of Social Sciences 2 
26 Journal of Administrative Sciences  2 
27 Mediterranean Journal of Educational Research 2 
28 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 2 
29 Adıyaman University Journal of Social Sciences Institute 1 
30 Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special 

Education 
1 

31 Balıkesir University Journal of Social Sciences Institute 1 
32 Bingöl University Journal of Social Sciences Institute 1 
33 Education Science Society 1 
34 EKEV Academy Journal 1 
35 Fırat University Journal of Engineering Science 1 
36 Fırat University Journal of Social Science 1 
37 Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute 1 
38 Hacettepe University Journal of Education 1 
39 International Journal of Eurasia Social Sciences 1 
40 International Journal of Society Researches 1 
41 Istanbul Commerce University Journal of Social Sciences 1 
42 Journal of Education and Humanities 1 
43 Journal of Human and Social Science Researches 1 
44 Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University 1 
45 Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences 1 
46 Kahramanmaraş Sütçü İmam University Journal of Social Sciences 1 
47 Kalem International Journal of Educatıon and Human Sciences 1 
48 Manas Journal of Social Studies 1 
49 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute 1 
50 Trakya University Journal of Social Sciences 1 
51 Turkish Journal of Business Ethics 1 
52 Turkish Studies, Social Sciences 1 
TOTAL: 133 

From Table 2, it can be seen that the scientific articles in which school principals are participants 
or subject are published in 52 different journals. It was determined that most of the articles 
included in the sample were published in Kastamonu Education Journal. This journal is 
followed by Turkish Studies, International Periodical or The Languages, Literature and History 
of Turkish or Turkic and Elementary Education Online, respectively. 
 
Analysis of The Data 
During the analysis of the data, the content analysis method was adopted, and the data of the 
study were subjected to content analysis by another researcher as well as the researcher. The 
purpose of content analysis is to define the document and the message in the document within 
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a system. Content analysis embraces not only reading a discourse or a document plainly and 
simply, but also revealing in-depth and implicit content. It makes a prediction, estimation or 
inference by trying to reveal the structure that affects the individual, almost hidden and behind 
the door (Bilgin, 2006). In qualitative studies, content analysis is used in the examination of 
documents (Merriam, 1998). Content analysis is a form of interpretation that provides 
generalization from qualitative to quantitative for the structuring and classification of meanings 
that are important in order to reveal the common aspects of a large number of textual contents 
(Gökçe, 2006). The basic process in content analysis is to bring together similar data within the 
framework of certain concepts and themes and to organize and interpret them in a way that the 
reader can understand (Yıldırım & Şimşek, 2006). In this study, the content analysis of the data 
was carried out by following these steps: 

 The English equivalents of the keywords in the articles (English equivalents determined 
by the author / authors themselves) were collected in a pool, and the frequency of each 
keyword was determined at this stage. 

 Keywords that fall into the same concept / subject area are gathered together, thereby 
creating categories / themes. 

 The names of the group / category / theme were found by considering the literature, the 
concepts and terms in the literature to the keywords decided to be in the same category 
/ theme. 

In order to ensure the validity of the research, each keyword was transferred to the research 
report without making any changes in the English equivalents in the articles (based on the 
assumption that the article authors correctly determined the English equivalents of the Turkish 
keywords), (Maxwell, 1992).  
After the categories / themes related to the keywords were determined and all the keywords 
were classified under these categories / themes (Some keywords were evaluated under multiple 
categories / themes.), another researcher was informed about the research process and asked to 
review the evaluation. This was done to measure consistency between evaluators. This method, 
also known as inter-rater agreement, is used to examine the reliability of the scores given by 
two or more independent researchers (Linn & Gronlund, 1995). It can be said that as the scores 
given by the researchers for the same objects / situations approach each other, reliability will 
increase (Büyüköztürk et al., 2018). After the two evaluations, the categories / themes and the 
keywords classified under them (29 categories / themes and 336 keyword classifications, 365 
evaluations in total) were placed in the consistency formula. 
Percentage of Consistency= Number of Reconciliation / (number of reconciliation + number of 
disagreements) = 365 / (365 + 13) = 0.97 
The value obtained is 0.97. Since the result was above the 70% limit in Miles and Huberman's 
(1994) formula, it was concluded that the review of the articles was reliable. 
 
FINDINGS 
The number of categories / themes determined by analyzing the keywords is 29. These 
categories / themes are as follows: 

 Keywords Describing School Stakeholders 
 Keywords Defining Education Managers or Related to Education Managers 
 Keywords Related to Education, Teaching and Learning  
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 Keywords About School Organization, School Management and School Features 
 Keywords Showing Personal Development Dimensions, Skills or Competencies 
 Keywords Related to Organization and Organizational Management (Management) 

Concepts 
 Keywords Defining Any Problem (Organizational / Individual) / Negative, Undesirable 

Factor and Expressing a Solution to the Problem 
 Keywords Expressing School or Education Types or Education Levels 
 Keywords Related to Leadership or Leadership Styles 
 Keywords on Personal Affairs, Personal Rights and Legislation 
 Keywords About Education as a System, Education Management and Education 

Policies 
 Keywords Related to Measurement, Evaluation, Selection Concepts or Types 
 Keywords Regarding Employee Characteristics, Employee Development and The 

Effects of Organizations (Schools) on Employees 
 Keywords Expressing Concepts Related to Supervision or Supervision of Education  
 Keywords Related to Communication or Interpersonal Communication 
 Keywords Describing Management Processes 
 Keywords Expressing Scientific Research Terms 
 Keywords About Democracy, Components of Democracy or Democratic Management 
 Keywords Related to Teachers, Expressing Teacher Features and Types of Teaching 
 Keywords Expressing a Positive Variable, Factor 
 Keywords Related to Gender Variable, in which Gender Variable is Determinant 
 Keywords Expressing Country, City, Nationality or an International Organization 
 Keywords Expressing Attitude, Perception, Status and Opinion Regarding Any Variable 
 Keywords Related to Guidance and Psychological Counseling 
 Keywords Related to Students  
 Keywords Related to the Education of School Administrators 
 Keywords Related to Education Unions 
 Keywords Expressing Various Role and Job Positions 
 Keywords Related to Social Problems 

 
The keywords and total frequency of keywords under each category / theme are as follows: 
“Keywords Describing School Stakeholders” are given in Table 3.    
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Table 3. Keywords Describing School Stakeholders 
 Keywords f 
1 School principal / headteacher 42 
2 School administrator / school 

manager 
41 

3 Teacher 22 
4 Parent 2 
5 Educational administrator / 

director 
2 

6 Assistant principal 1 
7 Student 1 
8 School personnel  

  
1 

9 Shareholders 1 
TOTAL 113 

As seen in Table 3, number of keywords describing school stakeholders is 9, the total frequency 
of these keywords is 113. It can be seen in Table 3 that the most used keyword is “School 
Principal / Headteacher” (f =42). It was determined that this keyword is the most used one 
among all the keywords found in this study. 
It was determined that the frequency / number of use of keywords (113) defining school 
stakeholders was more than one third of all keywords identified. It was understood that among 
all articles examined, keywords were mostly included in this category. 
 
“Keywords Defining Education Managers or Related to Education Managers” are given in 
Table 4.  
 
Table 4. Keywords Defining Education Managers or Related to Education Managers 
 Keywords f 
1 School principal / headteacher 42 
2 School administrator / school 

manager 
41 

3 Educational administrator / 
director 

2 

4 Assistant principal 1 
5 Manager profile 1 
6 Ideal principal 1 
7 Hostel managers 1 
8 Trust in school principal 1 
9 Administrator reputation 1 
TOTAL 91 

As seen in Table 4, number of keywords defining education managers or related to education 
managers is 9, the total frequency of these keywords is 91. It can be seen in Table 4 that the  
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most used keyword is “School Principal / Headteacher” (f =42). It was determined that this 
keyword is the most used one among all the keywords found in this study. 
 
“Keywords Related to Education, Teaching and Learning” are given in Table 5.  
 
Table 5. Keywords Related to Education, Teaching and Learning 
 Keywords f 
1 Education 5 
2 Curriculum 4 
3 Multicultural education / 

teaching 
2 

4 Science education 2 
5 Achievement 2 
6 Physics curriculum 1 
7 Physics laboratories 1 
8 Physics education 1 
9 Computer usage in 

education 
1 

10 Leisure time activities 1 
11 Primary school 

curriculum 
1 

12 Quality of education 1 
13 Web based learning 1 
14 Problem based learning 1 
15 TUBITAK 4006 1 
16 Action learning 1 
17 Project activity 1 
18 Science exhibition 1 
19 Science fair 1 
20 School project 1 
21 Science activities 1 
22 Drawing 1 
23 Project-based studies 1 
24 New trends in science 

education 
1 

25 Gifted education 1 
26 Resource room 1 
27 Supporting and training 

courses 
1 

28 Problems of curriculum 1 
29 Teaching application 1 
30 Academic life 1 
31 Pedagogical formation 1 
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32 School experience 1 
33 EU educational programs 1 
TOTAL 43 

As seen in Table 5, number of keywords related to education, teaching and learning is 33, the 
total frequency of these keywords is 43. It can be seen in Table 5 that the most used keyword 
is “Education” (f = 5). 
 
“Keywords About School Organization, School Management and School Features” are given 
in Table 6.  
 
Table 6. Keywords About School Organization, School Management and School Features 
 Keywords f 
1 School management / 

administration 
10 

2 School 6 
3 School improvement 4 
4 School culture 3 
5 School effectiveness / 

effective school 
3 

6 School governance 1 
7 Computer usage in school 

administration 
1 

8 School system 1 
9 School autonomy 1 
10 School rules 1 
11 Successful school 1 
12 Success in school 1 
13 School finance 1 
14 Ideal school 1 
15 Safe school 1 
16 School climate 1 
17 School justice 1 
18 Creative school 1 
19 Board of teachers’ studies 1 
20 School experience 1 
21 Parent involvement 1 
22 Daily affairs 1 
TOTAL 43 

As seen in Table 6, number of keywords about school organization, school management and 
school features is 22, the total frequency of these keywords is 43. It can be seen in Table 6 that 
the most used keyword is “School Management / Administration” (f = 10).  
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“Keywords Showing Personal Development Dimensions, Skills or Competencies” are given in 
Table 7.  
 
Table 7. Keywords Showing Personal Development Dimensions, Skills or Competencies 
 Keywords f 
1 Communication skills 3 
2 Communication 3 
3 Professional development 3 
4 Self efficacy belief 2 
5 Teacher competencies 1 
6 Principals’ sense of 

efficacy 
1 

7 Self efficacy 1 
8 Principal’s self efficacy 1 
9 Emotional intelligence 1 
10 Managerial competence 1 
11 Computer usage 

sufficiency 
1 

12 Sociability 1 
13 Management of 

personality clash 
1 

14 Conflict management 1 
15 Administrators 

competence 
1 

16 Social intelligence 1 
17 Managerial 

resourcefulness 
1 

18 Crisis management 1 
19 Crisis management skill 1 
20 Interpersonal 

communication 
1 

21 Emphatic approach 1 
22 Creativity 1 
23 Personal development 1 
24 Professional learning 1 
25 Speaking skill 1 
TOTAL 32 
As seen in Table 7, number of keywords showing personal development dimensions, skills or 
competencies is 25, the total frequency of these keywords is 32. It can be seen in Table 7 that 
the most used keywords are “Communication Skills, Communication, Professional 
Development” (f =3).   
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“Keywords Related to Organization and Organizational Management (Management) Concepts” 
are given in Table 8.  
Table 8. Keywords Related to Organization and Organizational Management (Management) 
Concepts 
 Keywords f 
1 Governance 2 
2 Conflict 2 
3 Change 2 
4 Organizational 

commitment 
2 

5 Total quality 
management 

1 

6 New public 
management 

1 

7 Privatization 1 
8 Marketization 1 
9 Decentralization 1 
10 Accountability 1 
11 Quality 1 
12 Control 1 
13 Managerial 1 
14 Managerial behavior 1 
15 Management 

demands 
1 

16 Bureaucracy 1 
17 Government 1 
18 Administrative 

challenges  
1 

19 Management style 1 
20 Cooperative 

management 
1 

21 Authoritarian 
management 

1 

22 Resistance to change 1 
23 Tendency towards 

change 
1 

24 Organization 1 
25 Organizational 

power 
1 

26 Organizational 
silence 

1 

27 Organizational 
justice 

1 

TOTAL 31 
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As seen in Table 8, number of keywords related to organization and organizational management 
(management) concepts is 27, the total frequency of these keywords is 31. It can be seen in 
Table 8 that the most used keywords are “Governance, Conflict, Change, Organizational 
Commitment” (f = 2). 
 
“Keywords Defining Any Problem (Organizational / Individual) / Negative, Undesirable Factor 
and Expressing a Solution to the Problem” are given in Table 9.  
 
Table 9. Keywords Defining Any Problem (Organizational / Individual) / Negative, 
Undesirable Factor and Expressing a Solution to the Problem 
 Keywords f 
1 Violence in school / school 

violence 
2 

2 Problems of curriculum 1 
3 Corporate career barriers  1 
4 Uncertainty 1 
5 Glass ceiling 1 
6 Implicit stereotype 1 
7 Unwanted student 

behaviors 
1 

8 Ethical dilemma 1 
9 Administration process 

anxiety 
1 

10 Workload anxiety 1 
11 Violence 1 
12 Types of violence 1 
13 Reasons of violence 1 
14 Solution offers to violence 1 
15 Solutions 1 
16 Principal problems 1 
17 Parental pressure 1 
18 Crisis 1 
19 Problems in hostels 1 
20 Problem 1 
21 Nepotism 1 
22 Advocacy 1 
23 Favouritism 1 
24 Cronyism 1 
25 Patronage 1 
26 Carrier barriers 1 
TOTAL 27 

As seen in Table 9, number of keywords defining any problem (organizational / ındividual) / 
negative, undesirable factor and expressing a solution to the problem is 26, the total frequency  
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of these keywords is 27. It can be seen in Table 9 that the most used keyword is “Violence in 
School / School Violence” (f = 2). 
 
“Keywords Expressing School or Education Types or Education Levels” are given in Table 10.  
 
Table 10. Keywords Expressing School or Education Types or Education Levels 
 Keywords f 
1 Primary / elemantary school / 

education 
7 

2 Secondary school / education 3 
3 Preschool educational institutions / 

kindergartens 
3 

4 Vocational school / education 2 
5 Preschool education 2 
6 Special education 2 
7 High school 1 
8 Early childhood education 1 
9 Boarding school 1 
1
0 

Vocational and technical anatolian high 
school 

1 

1
1 

Public school 1 

TOTAL 24 
As seen in Table 10, number of keywords expressing school or education types or education 
levels is 11, the total frequency of these keywords is 24. It can be seen in Table 10 that the most 
used keyword is “Primary / Elemantary School / Education” (f =7).  
 
“Keywords Related to Leadership or Leadership Styles” are given in Table 11.   

 
Table 11. Keywords Related to Leadership or Leadership Styles 
 Keywords f 
1 Instructional 

leadership 
6 

2 Leadership 2 
3 Distributed 

leadership 
2 

4 Leader 1 
5 School leader 1 
6 Servant leadership 1 
7 Shared leadership 1 
8 Cultural leadership 1 
9 Principal leadership 1 
10 Strategic leadership 1 
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11 Transformational 
leader 

1 

12 Transformational 1 
13 Transactional leader 1 
14 Leadership styles 1 
15 Woman leader 1 
16 Leader-member 

interaction 
1 

TOTAL 23 
As seen in Table 11, number of keywords related to leadership or leadership styles is 16, the 
total frequency of these keywords is 23. It can be seen in Table 11 that the most used keyword 
is “Instructional Leadership” (f = 6). 
 
“Keywords on Personal Affairs, Personal Rights and Legislation” are given in Table 12.  

 
Table 12. Keywords on Personal Affairs, Personal Rights and Legislation 
 Keywords f 
1 Teacher trainee 4 
2 Assigning school 

administrators 
2 

3 Task fit  1 
4 Rotation 1 
5 Appointment 1 
6 Displacement 1 
7 Seniority 1 
8 Task priority 1 
9 Principal candidate 1 
10 Legislation for assignment 

of principal 
1 

11 Principal appointment 1 
12 Assistant principal 

appointment 
1 

13 Appointing administrator 1 
14 Legislation 1 
15 Delegating headteachers 1 
TOTAL 19 

As seen in table 12, number of keywords personal affairs, personal rights and legislation is 15, 
the total frequency of these keywords is 19. It can be seen in Table 12 that the most used 
keyword is “Teacher Trainee” (f = 4).  
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“Keywords About Education as a System, Education Management and Education Policies” are 
given in Table 13.  

 
Table 13. Keywords About Education as a System, Education Management and Education 
Policies 
 Keywords f 
1 Education policy 5 
2 Quality of / in education 2 
3 Educational change 1 
4 Education management 

information system 
1 

5 Educational system 1 
6 Compulsory education for 12 

years 
1 

7 4+4+4 system 1 
8 Social policies 1 
9 2023 Education Vision 1 
10 Turkish Education System 1 
11 Education reform 1 
12 Politic 1 
13 Neoliberal policies 1 
TOTAL 18 

As seen in Table 13, number of keywords about education as a system, education management 
and education policies is 13, the total frequency of these keywords is 18. It can be seen in Table 
13 that the most used keyword is “Education Policy” (f = 5).  
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“Keywords Related to Measurement, Evaluation, Selection Concepts or Types” are given in 
Table 14.  
 
Table 14. Keywords Related to Measurement, Evaluation, Selection Concepts or Types 
 Keywords f 
1 Principal selection / Selecting 

managers 
3 

2 Evaluation 3 
3 Performance assesment 3 
4 Administrator qualifications 2 
5 TALIS (Teaching and Learning 

International Survey) 
1 

6 PISA (Programme of International 
Student Assesment) 

1 

7 Selection examination 1 
8 Oral examination 1 
9 Administrator election 1 
10 Candidacy criterion 1 
11 Programme evaluation 1 
TOTAL 18 

As seen in Table 14, number of keywords related to measurement, evaluation, selection 
concepts or types is 11, the total frequency of these keywords is 18. It can be seen in Table 14 
that the most used keywords are “Principal Selection / Selecting Managers, Evaluation, 
Performance Assesment” (f =3). 
 
“Keywords Regarding Employee Characteristics, Employee Development and The Effects of 
Organizations (Schools) on Employees” are given in Table 15.  

 
Table 15. Keywords Regarding Employee Characteristics, Employee Development and The 
Effects of Organizations (Schools) on Employees 
 Keywords f 
1 Five Factor Personality Treat 2 
2 Professional development 2 
3 Work performance / 

performance 
2 

4 Commitment 1 
5 Power 1 
6 Emotional state 1 
7 Empowerment 1 
8 Teacher empowerment 1 
9 Motivation 1 
10 Career choice 1 
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11 Psychological and structural 
empowerment 

1 

12 Contentment level 1 
13 Career stages 1 
TOTAL 16 

As seen in Table 15, number of keywords regarding employee characteristics, employee 
development and the effects of organizations (schools) on employees is 13, the total frequency 
of these keywords is 16. It can be seen in Table 15 that the most used keywords are “Five Factor 
Personality Treat, Proffessional Development, Work Performance / Performance” (f = 2). 
 
“Keywords Expressing Concepts Related to Supervision or Supervision of Education” are given 
in Table 16.  

 
Table 16. Keywords Expressing Concepts Related to Supervision or Supervision of Education  
 Keywords f 
1 Instructional / educational 

supervision 
4 

2 Course supervision 3 
3 Supervisor 2 
4 Educational inspector 2 
5 Educational supervisor 1 
6 Supervisor of city education 1 
7 Supervision 1 
8 School supervision 1 
9 Teacher supervision 1 
TOTAL 16 

As seen in Table 16, number of keywords expressing concepts related to supervision or 
supervision of education is 9, the total frequency of these keywords is 16. It can be seen in 
Table 16 that the most used keyword is “Instructional / Educational Supervision” (f =4). 
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“Keywords Related to Communication or Interpersonal Communication” are given in Table 17.  
 
Table 17. Keywords Related to Communication or Interpersonal Communication 
 Keywords f 
1 Communication skills 3 
2 Communication 3 
3 Interpersonal 

communication 
1 

4 Speaking skill 1 
5 Communication in 

schools 
1 

6 Electronic 
communication 

1 

7 Teacher-parent 
interaction 

1 

8 Principal-parent 
interaction 

1 

9 Leader-member 
interaction 

1 

10 Motivational language 1 
TOTAL 14 

As seen in Table 17, number of keywords related to communication and interpersonal 
communication is 10, the total frequency of these keywords is 14. It can be seen in Table 17 
that the most used keywords are “Communication Skills, Communication” (f =3).  
 
“Keywords Describing Management Processes” are given in Table 18.  
 
Table 18. Keywords Describing Management Processes 
 Keywords f 
1 Decision making process / 

decision 
6 

2 Communication 3 
3 Evaluation 3 
4 Management processes 1 
TOTAL 13 

As seen in Table 18, number of keywords describing management processes is 4, the total 
frequency of these keywords is 13. It can be seen in Table 18 that the most used keyword is 
“Decision Making Process / Decision” (f =6).  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

422 

“Keywords Expressing Scientific Research Terms” are given in Table 19.  
 

Table 19. Keywords Expressing Scientific Research Terms 
 Keywords f 
1 Qualitative 

research 
3 

2 Metaphor 2 
3 Validity 2 
4 Reliability 2 
5 Scale 

development 
1 

6 Data mining 
methods 

1 

7 Classification 1 
TOTAL 12 

As seen in Table 19, number of keywords expressing scientific research terms is 7, the total 
frequency of these keywords is 12. It can be seen in Table 19 that the most used keyword is 
“Qualitative Research” (f =3). 
 
“Keywords About Democracy, Components of Democracy or Democratic Management” are 
given in Table 20.  
 
Table 20. Keywords About Democracy, Components of Democracy or Democratic 
Management 
 Keywords f 
1 Governance 2 
2 Democracy 1 
3 Distributive 

justice 
1 

4 Recognitional 
justice 

1 

5 Justice and 
equality 

1 

6 Social justice 1 
7 Distributive 

justice 
1 

8 Multiculturalis
m 

1 

9 Cultural 
difference 

1 

10 Ethic 1 
TOTAL 11 
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As seen in Table 20, number of keywords about democracy, components of democracy or 
democratic management is 10, the total frequency of these keywords is 11. It can be seen in 
Table 20 that the most used keyword is “Governance” (f =2). 
 
“Keywords Related to Teachers, Expressing Teacher Features and Types of Teaching” are 
given in Table 21.  

 
Table 21. Keywords Related to Teachers, Expressing Teacher Features and Types of Teaching 
 Keywords f 
1 Primary school teacher / 

classroom teacher 
3 

2 Physics teachers 1 
3 Teacher autonomy 1 
4 Preschool teacher 1 
5 Trust in teachers 1 
6 Preservice teacher 1 
7 Teaching profession 1 
8 Creative teacher 1 
9 Teacher motivation 1 
TOTAL 11 

As seen in table 21, number of keywords related to related to teachers, expressing teacher 
features and types of teaching is 9, the total frequency of these keywords is 11. It can be seen 
in Table 21 that the most used keyword is “Primary School Teacher / Classroom Teacher” (f = 
3). 
 
“Keywords Related to Gender Variable, in which Gender Variable is Determinant” are given 
in Table 22.  
 
Table 22. Keywords Related to Gender Variable, in which Gender Variable is Determinant 
 Keywords f 
1 Women school 

principals 
3 

2 Gender differences 1 
3 Gender roles 1 
4 Female 

administrator 
1 

5 Woman 1 
6 Woman leader 1 
7 Woman managers 1 
8 Dress 1 
TOTAL 10 
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As seen in table 22, number of keywords related to related to gender variable, in which gender 
variable is determinant is 8, the total frequency of these keywords is 10. It can be seen in Table 
23 that the most used keyword is “Women School Principals” (f = 3). 
 
“Keywords Expressing a Positive Variable, Factor” are given in Table 23.  

 
Table 23. Keywords Expressing a Positive Variable, Factor 
 Keywords f 
1 Usefulness 1 
2 Values 1 
3 Solidarity 1 
4 Respect 1 
5 Esteem 1 
6 Reputation 1 
7 Development 1 
8 Subjective well-

being 
1 

9 Positive 
psychology 

1 

TOTAL 9 
As seen in table 23, number of keywords expressing a positive variable, factor is 9, the total 
frequency of these keywords is 9. From Table 23, it is possible to see that each keyword has 
been used once. 
 
“Keywords Expressing Country, City, Nationality or An International Organization” are given 
in Table 24.  

 
Table 24. Keywords Expressing Country, City,  Nationality or an International Organization 
 Keywords f 
1 Turkey  1 
2 Azerbaijan 1 
3 Canada 1 
4 USA 1 
5 UAE 1 
6 Giresun 1 
7 Diyarbakır 1 
8 Syrian 1 
9 European 

Union 
1 

TOTAL 9 
As seen in Table 24, number of keywords expressing country, city, nationality or an 
international organization is 9, the total frequency of these keywords is 9. It is understood from 
Table 24 that all keywords in this category are used once.  
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“Keywords Expressing Attitude, Perception, Status and Opinion Regarding Any Variable” are 
given in Table 25.  
 
Table 25. Keywords Expressing Attitude, Perception, Status and Opinion Regarding Any 
Variable 
 Keywords f 
1 School perceptions 1 
2 Attitude towards school 

management 
1 

3 Views of teachers 1 
4 Opinion 1 
5 Ego states 1 
6 Perception of school principal 1 
7 Social state 1 
8 Ethical perspectives 1 
TOTAL 8 

As seen in Table 25, number of keywords expressing attitude, perception, status and opinion 
regarding any variable is 8, the total frequency of these keywords is 8. From Table 25, it is 
possible to see that each keyword has been used once. 
 
“Keywords Related to Guidance and Psychological Conseling” are given in Table 26.  

 
Table 26. Keywords Related to Guidance and Psychological Counseling 
 Keywords f 
1 Physiological counselor / counselor 2 
2 Guidance 2 
3 Mentorship 1 
4 Counseling service 1 
5 Psychological counseling and 

guidance service 
1 

6 Psychological capital 1 
TOTAL 8 

As seen in Table 26, number of keywords related to guidance and psychological counseling is 
6, the total frequency of these keywords is 8. It can be seen in Table 26 that the most used 
keywords are “Physiological Counselor / Counselor, Guidance” (f = 2).  
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“Keywords Related to Students” are given in Table 27.  

 
Table 27. Keywords Related to Students  
 Keywords f 
1 Student safety 1 
2 Students at the 

hostel  
1 

3 Student 
performance 

1 

4 Gifted students 1 
5 Children ethical 

behaviors 
1 

TOTAL 5 
As seen in Table 27, number of keywords related to students is 5, the total frequency of these 
keywords is 5. From Table 27, it is possible to see that each keyword has been used once. 
 
“Keywords Related to the Education of School Administrators” are given in Table 28.  

 
Table 28. Keywords Related to the Education of School Administrators 
 Keywords f 
1 Training school 

administrators 
2 

2 Principal training  1 
3 School administrator 

training 
1 

4 In-service training 1 
TOTAL 5 

As seen in Table 28, number of keywords related to the education of school administrators is 
4, the total frequency of these keywords is 5. It can be seen in Table 28 that the most used 
keyword is “Training School Administrators” (f = 2). 
 
“Keywords Related to Education Unions” are given in Table 29.  
 
Table 29. Keywords Related to Education Unions 
 Keywords f 
1 Education 

unions 
1 

2 Union 
activities 

1 

3 Effects of 
unions 

1 

TOTAL 3 
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As seen in table 29, number of keywords related to education unions is 3, the total frequency 
of these keywords is 3. From Table 29, it is possible to see that each keyword has been used 
once. 
 
“Keywords Expressing Various Role and Job Positions” are given in Table 30.  
 
Table 30. Keywords Expressing Various Role and Job Positions 
 Keywords f 
1 University 

instructor 
1 

2 Assisted services 
staff 

1 

3 Employer 1 
TOTAL 3 

As seen in Table 30, number of keywords expressing various role and job positions is 3, the 
total frequency of these keywords is 3. From Table 30, it is possible to see that each keyword 
has been used once. 
 
“Keywords Related to Social Problems” are given in Table 31.  

 
Table 31. Keywords Related to Social Problems 
 Keywor

ds 
f 

1 Migratio
n 

1 

2 Refugee 1 
TOTAL 2 

As seen in Table 31, number of keywords related to social problems is 2, the total frequency of 
these keywords is 2. From Table 31, it is possible to see that each keyword has been used once. 
 
CONCLUSION, DISCUSSION AND SUGGESTIONS 
The aim of this qualitative approach is to determine the sub-dimensions, sub-topics and 
frequency of use of the keywords in scientific articles in which school principals participate or 
are the subject, and to group them thematically. Knowing which keywords are included in 
scientific studies on school principals, which is one of the most important study subjects in the 
field of education management, means knowing in which aspects and in what dimensions 
school principals are addressed in these scientific studies. Analyzing the keywords included in 
scientific studies about school principals is also important in that it will reveal which subtopics 
are concentrated and which subtopics are not emphasized. The presentation of the categories 
and themes of the keywords in the scientific articles that the school principals are the subject of 
or the participant will shed light on the selection of the appropriate keywords for the researchers 
who will conduct scientific research on the school principals. It will also provide guidance to 
researchers who are thinking of doing a scientific study on school principals, from which 
perspective, and from which sub-subject they should consider the subject. The presentation of  
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the keywords under the determined category / themes will also help the researchers to choose 
the keywords related to the subject of their research. 
The data of the research are limited to 133 articles published in the journals scanned in the TR 
Index (developed by TUBITAK ULAKBIM) between 2015-2019.  
The fact that there are no studies related to the keywords used in scientific studies on any subject 
within the scope of educational administration creates a limitation and an obstacle to comparing 
the results of the present study with the results of other research and discussing the results. 
Moreover, the number of document review studies on any subject in the field of education 
management is also low. There was also no document analysis study in which school principals 
were participants or subjects. It is possible to say that the number of qualitative studies about 
school principals is not at the desired level. The main results obtained from studies that can be 
reached among qualitative studies on school principals were determined as follows: In Conca's 
(2009) study, it was determined that the evaluation of the school principal was a complex effort 
and several areas where the school principal assessment could be strengthened in order to 
improve the leadership of the principal were determined. In Yıldırım's (2011) research, it was 
determined that the school principal has intrinsic and extrinsic sources of motivation. It has 
been revealed that school principals consider education or educational management researches 
necessary, but most of them do not show an educational research as a basis for their 
management jobs. It was also found that most school principals did not benefit from educational 
research. In Balyer's (2013) study, it was concluded that school principals have positive effects 
on the quality of teaching. In the study of Akan et al. (2014), it was found that teachers mostly 
explained their school principals with the metaphors of commander, soldier, computer, pen, and 
administrator, respectively. In Aslanergun's (2015) study, it was concluded that school 
principals' behaviors should be shaped by leadership and communication, and whatever their 
leadership style is, communication, empathy and initiative are the psychological characteristics 
that school principals should adopt most. In the studies of Armağan and Yıldırım (2015), it was 
determined that the majority of school principals did not have scientific research education and 
did not follow a journal about education regularly. The findings of Kartal's (2016) study show 
that principals have both positive and negative views about the organizational culture of their 
schools and cultural differences in the school. In Alkutich's (2017) study, school principals' 
perceptions of effective school leadership were determined. The findings of Alam's (2017) 
research showed that the principal mostly applied the democratic leadership approach to 
facilitate learning processes in school, but this style differs under different conditions. In 
Nasreen's (2019) research, the choices, abilities and current status of middle school principals 
were determined. In the study of Topuz and Yılmaz (2019), it was determined that the 
performance evaluation process was accepted by the majority of the participants. The findings 
obtained in the research of Summak and Kalman (2020) revealed that school principals share 
similar views on decision-making in times of change and have a similar profile in terms of 
decision-making and related strategies. It has been observed that behavioral decision style is 
the preferred style. In the studies of Stone-Johnson and Miles Weiner (2020), it was determined 
that school leaders knew little about professionalism, and in the context of current uncertainty, 
chaos and change, it was understood that the pressure on leaders to stay in the role and to be 
successful was great. For this reason, it has been determined that it is critical that school 
principals accept that some decisions must be made at the county, state and federal levels, 
behave professionally and have more voice.   
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Descriptive data including the determined categories / themes, the number of keywords in this 
category / themes and the total frequencies of all keywords are given in Table 32 in the result 
chart. 
 
Table 32. Descriptive Data Regarding the Distribution of Keywords Used in Scientific Articles 
that School Principals Participated in or Subject to According to Categories / Themes 
 Category / Theme Number 

of 
Keywor
ds 

Total 
Frequenc
y of All 
Keywords 

1 Keywords Describing School Stakeholders 
 

9 113 

2 Keywords Defining Education Managers or Related to 
Education Managers 
 

8 91 

3 Keywords Related to Education, Teaching and Learning 
 

33 43 

4 Keywords About School Organization, School Management and 
School Features 
 

22 43 

5 Keywords Showing Personal Development Dimensions, Skills 
or Competencies 
 

25 32 

6 Keywords Related to Organization and Organizational 
Management (Management) Concepts 

27 31 

7 Keywords Defining Any Problem (Organizational / Individual) / 
Negative, Undesirable Factor and Expressing a Solution to the 
Problem 

26 27 

8 Keywords Expressing School or Education Types or Education 
Levels 
 

11 24 

9 Keywords Related to Leadership or Leadership Styles 
 

16 23 

10 Keywords on Personal Affairs, Personal Rights and Legislation 
 

15 19 

11 Keywords About Education as a System, Education 
Management and Education Policies 
 

13 18 

12 Keywords Related to Measurement, Evaluation, Selection 
Concepts or Types 
 

11 18 

13 Keywords Regarding Employee Characteristics, Employee 
Development and The Effects of Organizations (Schools) on 
Employees 

13 16 
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14 Keywords Expressing Concepts Related to Supervision or 
Supervision of Education  
 

9 16 

15 Keywords Related to Communication or Interpersonal 
Communication 
 

10 14 

16 Keywords Describing Management Processes 
 

4 13 

17 Keywords Expressing Scientific Research Terms 
 

7 12 

18 Keywords About Democracy, Components of Democracy or 
Democratic Management 
 

10 11 

19 Keywords Related to Teachers, Expressing Teacher Features and 
Types of Teaching 
 

9 11 

20 Keywords Related to Gender Variable, in which Gender 
Variable is Determinant 
 

8 10 

21 Keywords Expressing a Positive Variable, Factor 
 

9 9 

22 Keywords Expressing Country, City,  Nationality or an 
International Organization 
 

9 9 

23 Keywords Expressing Attitude, Perception, Status and Opinion 
Regarding Any Variable 
 

8 8 

24 Keywords Related to Guidance and Psychological Counseling 
 

6 8 

25 Keywords Related to Students 
 

5 5 

26 Keywords Related to the Education of School Administrators 
 

4 5 

27 Keywords Related to Education Unions 
 

3 3 

28 Keywords Expressing Various Role and Job Positions 
 

3 3 

29 Keywords Related to Social Problems 2 2 
 

When Table 32 is examined, it is seen that the number of categories / themes formed as a result 
of the classification of the keywords identified in the articles is 29. 
The category / theme with the highest total frequency of all categories / themes is “Keywords 
Describing School Stakeholders”. This category / theme is followed by “Keywords Defining 
Education Managers or Related to Education Managers”, “Keywords Related to Education,  
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Teaching and Learning” and “Keywords About School Organization, School Management and 
School Features” category / themes. 
The category / theme with the most keyword types is “Keywords Related to Education, 
Teaching and Learnin”. This category / theme is followed by “Keywords Related to 
Organization and Organizational Management (Management) Concepts” and “Keywords 
Defining Any Problem (Organizational / Individual) / Negative, Undesirable Factor and 
Expressing a Solution to the Problem” category / themes. 
It was determined that the first three keywords with the highest frequency are “School Principal 
/ Headteacher, School Administrator / School Manager, Teacher” in order of frequency. 
It can be seen from Table 32 that the types of “Keywords Related to Leadership or Leadership 
Styles” are 16 and the total usage frequency of these words is 23. The number of keywords in 
this category / theme also reflects the number of studies performed on this category / theme. 
During the analysis of the data of the present study, the fact that there are few articles on 
leadership and leadership styles was determined. Based on this, it can be said that this result is 
a result that can be evaluated as negative. Because it was expected that the number of studies 
on leadership and leadership styles would be higher in studies where school principals 
participated or were the subject. With this result, the present study differs from the studies of 
Hatipoğlu et al. (2018), Gülmez and Yavuz (2016), Hallinger (2013), İşçi (2013), Bush and 
Crawford (2012), Örücü and Şimşek (2011). Because in these studies, it has been determined 
that the most studied subject in the examined articles is “leadership”. 
Leadership is a concept that has the functions of directing and determining outputs not only for 
the school but also within the education system in a broader sense. Nowadays, school 
administrators are seen as school leaders who consider the achievements of students as their 
primary goal, provide appropriate learning environments for the realization of this goal, and 
unite all staff around this goal (Wilmore, 2002). Today, school principals, also known as 
education leaders, play an important role in creating a learning environment that supports 
student and school success (Leithwood & Jantzi, 2006). Leaders are the people who have the 
most important influence on the success of all institutions and organizations of the private and 
public sector, their sustainable development, and the creation and stable continuation of the 
organizational culture (Robbins & Judge, 2012). This situation is also valid for educational 
organizations. As a matter of fact, according to Hoy and Miskel (2010), the increasing 
expectations of many people and institutions, both inside and outside education, from schools 
are seen as the most important element that increases the importance of leadership in education. 
At this point, the role of management and leadership is very critical for the principal and is 
perhaps the most important feature of the principal (Lunenburg & Ornstein, 2013). Based on 
the belief and claim that the leadership roles, leadership styles and behaviors of school 
principals are the most important factor determining the quality of education in the school, it 
was expected that there would be more studies on the leadership roles, leadership style and 
behaviors of school principals among the scientific articles in which school principals 
participated or were the subject.  
Another finding that can be evaluated negatively in the present study is that the total frequency 
of keywords about democracy, components of democracy or democratic management is not 
very high. The fact that the number of keywords in this category / theme is not high is an 
indication that there is not much work done on this subject / area and that this subject / area is 
not given enough attention. During the analysis of the data of the present study, the fact that  
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there are few articles about democracy, components of democracy or democratic management 
was determined. However, it was expected that there would be more scientific articles on 
democracy in school and school principals, especially studies dealing with the democratic 
attitudes of school principals and the duties and responsibilities of school principals regarding 
the establishment of democracy in the school. Educational institutions have a major role in 
upbringing the citizens who are sensitive to differences, creative, aware of rights and freedoms; 
have critical thinking ability and have a higher level of consciousness and are aware of their 
responsibilities which are the needs of the democracy as a theory of freedom and tolerance 
(Bakır 2012; Tamer 2011; Kocabaş & Çakır 2016). Upbringing individuals who understand 
democracy and adopt the democratic lifestyle in society is the responsibility of the educational 
institutions, namely the schools. Schools should also transmit the culture of democracy as they 
are performing the function of cultural transmission (Hotaman 2010). Being both the leader of 
the school’s internal components and the person who will make the aims of the school real, 
keep its structure alive, cherish its climate and develop its qualities, the school principal is an 
important factor in the formation of a democratic environment (Ünal, 2009). If it is wanted to 
settle democratic values in the society, these values should be habituated in the daily work. This 
subject is important for the administrations of all types of institutions but especially for the 
school administrators (Bäckmen & Trafford 2007). As being the most important role model for 
students and teachers, school principal’s democratic attitude and application of democratic 
values in his / her life will be the determinant of the peaceful and confident school environment 
and effective and efficient school management.  Democratic approach of school principals to 
the students and the teachers will increase the success of the education and the level of the 
harmony in the school (Okutan, 2003). Based on this information that emphasizes the 
importance of democracy and democratic governance at school, it is thought that it is important 
to prepare more scientific articles on democracy at school, democratic school management, and 
the duties and responsibilities of school principals in ensuring democracy at school. 
 
Suggestions 
In addition to the study of examining and categorizing the keywords used in the articles on a 
different sub-topic related to the field of education management / school management, studies 
that will examine / categorize the title / subject / main purpose or main results of the articles in 
question can also be conducted. 
In parallel with this study, which examines the keywords used in scientific articles in which 
school principals are the subjects or participants, the keywords in master's and doctoral thesis 
studies can also be examined. 
In studies aiming to examine the keywords in scientific studies related to any sub-field of 
educational administration, data can be obtained from larger data groups. 
The number of scientific articles on the leadership characteristics, leadership styles, leadership 
behaviors of school principals, as well as the duties and responsibilities of school principals 
regarding democratic school management, democratic attitudes and behaviors can be increased. 
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ÖZET 
Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye yüzölçümünün yüzde 92’sinde görev yapmaktadır. 
Jandarma bu görevlerinde tören kıyafeti, karargâh kıyafeti, komando kıyafeti, asayiş kıyafeti, 
eğitim kıyafeti ve özel görev kıyafetleri olmak üzere birçok üniforma kullanmaktadır. Bu 
üniformalardan asayiş kıyafeti jandarmanın halkla iç içe görev yaparken Türkiye’nin büyük 
çoğunluğunda kullandığı bir kıyafettir. Doğu ve güneydoğuda asayiş görevleri eğitim 
kıyafetleri ile yürütülmektedir. Batıda ise asayiş görevlerinde lacivert kıyafetler 
kullanılmaktadır. 27 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 
Jandarma Genel Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılarak tamamen İçişleri 
Bakanlığına bağlanmıştır. Bu bağlılık değişikliği sonrası Jandarmanın harici üniforması da 
değişmiştir. İçişleri Bakanlığına tamamen bağlanması sonrasında Jandarma Genel 
Komutanlığının asayiş görevlerini icra ederken kullandıkları kıyafetler de 2017 yılında 
değişmiştir. Bu değişimden bir yıl sonra şekil olarak aynı olmakla birlikte renk olarak tekrar 
değişmiştir.  
İş giysileri çalışanların gereksinimlerine uygunluğunun yanı sıra kurum imajı ve insan 
kaynaklarından yararlanma gibi kurum dinamiklerini de etkileyebilmektedir. Bu araştırmada 
amaç, jandarma personelinin asayiş görevleri esnasında giydikleri üniformaya yönelik algılarını 
ortaya çıkarmaktır. İyi seçilmiş bir üniforma çalışanların moralini yükseltmekte, kurum 
atmosferine katkıda bulunmakta ve kurumun hizmet verdiği bireylerin tatmin düzeyini 
artırmaktadır. Bu doğrultuda yeni kıyafetin personel algısına etkisinin ortaya konulmasında 
elde edilen sonuçların faydalı olacağı beklenmektedir. 
Bu çalışmada Ankara’da farklı birimlerde görev yapan subay, astsubay ve uzman jandarma 
çavuş/uzman erbaş statüsünde toplam 49 jandarma personeline yarı yapılandırılmış sorular 
sorulmuştur. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Elde 
edilen veriler asayiş kıyafetinin fiziksel özellikleri, değişim amacı, kıyafete yönelik personelin 
ilk algısı olmak üzere 3 tema altında sınıflandırılmıştır. Bu veriler kodlanmış ve betimsel analiz 
tekniğiyle çözümlenmiştir. Görüşmeye katılanların %90’ı yeni üniformanın renk ve şekli, 
%74’ü kıyafete yönelik ilk algı ile ilgili olumlu görüş bildirmiştir, %33’ü değişim amacı olarak 
imaj değişimi olduğunu belirtmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Jandarma, algı, asayiş kıyafeti, kimlik, imaj 
 
ABSTRACT 
General Command of Gendarmerie serves 92 percent of Turkey's surface area. Gendarmerie 
uses many uniforms including ceremonial uniforms, headquarters uniforms, commando 
uniforms, casual duty uniforms, training uniforms and special duty uniforms. The casual duty 
uniform used by Gendarmeries while serving among the public in the vast majority of Turkey  
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is one of them. General Command of Gendarmerie was separated from the Turkish Armed 
Forces and is subordinated to the Ministry of Interior by the Decree Law dated July 27, 2016. 
The external uniform of the Gendarmerie has also changed on account of this change. In the 
east and southeast, public order duties are educational uniforms.  However In the west, public 
order duties are carried out in dark blue clothes. After General Command of Gendarmerie is 
subordinated to the Ministry of Interior, the casual duty uniform of the Gendarmerie has 
changed in 2017. One year after this change, it changed again in color, although it was the same 
in shape.  
In addition to suitability to the needs of employees, work clothes can also influence the 
dynamics of the company such as corporate image and utilization of human resources. The 
purpose of this study is to reveal the perceptions of the gendarmerie personnel about the uniform 
they wear during their public order duties. A well-chosen uniform raises the morale of 
employees, contributes to the corporate atmosphere and increases the level of satisfaction of 
the individuals served by the institution. In this respect, it is expected that the results obtained 
in revealing the effect of new uniform on percepcion of gendarmerie personnel will be useful.  
In this study, semi-structured interview questions were asked to officers, non-commissioned 
officers and specialists, totaly 49 gendarmeries, who have been working different units in 
Ankara. Case study, one of the qualitative research designs, was used in the study. The data 
were classified under three themes: Physical characteristics, purpose of change, the first 
perception of the personnel towards the clothing.  This data were coded and analyzed with the 
descriptive analysis technique. 90% of the respondents expressed positive opinion about the 
shape and the color of the new uniform, 74% of the respondents expressed positive opinion 
about the first perception of the personnel towards the clothing and 33% of the respondents 
stated that there is an image change as the aim of change. 
Keywords: Gendarmerie, perception, casual duty uniforms, identity, image   
 
GİRİŞ 
Jandarma Genel Komutanlığı personeli komando, eğitim, karargâh, asayiş, gibi farklı görev 
çeşitlerinde farklı kıyafetler giymektedir. Türkiye yüz ölçümünün büyük çoğunluğundan 
sorumlu olan jandarmanın doğu ve güneydoğu illeri hariç diğer illerde asayiş görevleri 
esnasında giydikleri kıyafet asayiş kıyafeti olarak adlandırılmaktadır. Mavi renkli asayiş 
kıyafeti bir yıl süreyle kullanılmış olup 2018 yılında şeklen herhangi bir değişiklik yapılmadan 
sadece lacivert renk değişikliği ile tekrar değişmiş ve şu an halen kullanımına devam 
edilmektedir. 
Bir birey kendisi gibi aynı üniformayı giyen kişileri diğer insanlardan ayrı bir zümre olarak 
görmeye meyillidir. Diğer bir ifade ile insanlar karşılarındakileri giydikleri üniformaya göre 
gruplandırmaktadırlar. Bu nedenle “bir kurumun kendisini görsel olarak ifade etme biçimi 
olması dolayısıyla üniforma kurumsal kimliğin önemli bir parçasıdır.” (Koç ve diğerleri, 2008: 
376).  
Guiraud (1994) üniforma tarzı giysileri toplumsal, kurumsal, mesleksel, kültürel ve ulusal 
açıdan sınıflandıran, tanımlayan birer kimlik göstergesi olarak değerlendirmektedir. "Kurumsal 
dizaynın temelini oluşturan görsel semboller, egemen gruplar tarafından ikincil veya dışarıdaki 
gruplara yönelik olarak geleneksel bir şekilde kurumsal ayırt edici özellikleri, ortak amaç ve 
değerleri ve aidiyet duygusunu iletmek üzere kullanılmıştır" (L’Etang ve Pieczka, 2002: 145). 
“Kurumsal görünüm, iletişim ve davranışın toplamında ifadesini bulan imaj, iç ve dış hedef 
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kitleler üzerinde inandırıcılık ve güven yaratmak ile bu güveni sürdürmek gibi önemli bir işlevi 
yerine getirmektedir” (Dowling, 1997: 21). Kurumsal görünüm içerisinde önemli yer tutan 
unsurlardan biri de üniformadır.  
"İyi seçilmiş bir iş giysisi, çalışanların moralini yükseltmekte, kurum atmosferine katkıda 
bulunmakta, kurumun hizmet verdiği bireylerin tatmin düzeyini artırmaktadır. Kurumlar, 
imajlarına ve vermek istedikleri mesajlara göre çalışanların giysilerine özen göstermek 
zorundadırlar" (Koç ve diğerleri, 2008: 376). Nitekim "personel kıyafetinin temizliği, kalitesi 
ve uyumu, yapılan işe verilen değer hakkında müşteriye mutlaka bir fikir verecektir" (Biber, 
2004: 71). "İş giysileri çalışanların gereksinimlerine uygunluğunun yanı sıra kurum imajı ve 
insan kaynaklarından yararlanma gibi kurum dinamiklerini de etkileyebilmektedir. Hizmet 
sektörü başta olmak üzere kurumlar, imajlara göre ve vermek istedikleri mesaja göre iş 
giysilerinin model ve rengini seçmektedir" (Solak, 2003: 416).  
Üniformanın imaj işlevindeki en önemli unsurlarından bir tanesi de seçilen renkler ve kullanılan 
renk kombinasyonudur. Çünkü renkler insanların yaşamlarını, kültürlerini ve algılarını 
etkileyen; bu nedenle de çoğu zaman bilinçli olarak evlerinde, yaşam alanlarında, elbiselerinde, 
vücutlarında makyaj olarak, kamuflaj olarak veya sembolik olarak kullandıkları bir unsur 
olmuştur. “Kıyafetlerde kullanılan rengin bir görevi onun informasyon işlevi ile ilgilidir. Çünkü 
renk yoğun bir dildir. Bazı anlamlar bildirir. Bu rengin en önemli görevidir. Rengin dil işlevi 
doğal durumdur. Rengin ikinci görevi ise insanların onunla belli bir çevre yaratmalarıdır." 
(Kanışkan, 2012: 86). 
 
ALANYAZIN 
“Üniforma, grup üyelerini tanımlar, örgütsel hedeflere ulaşılmasının sağlanmasına yardımcı 
olur ve bireyin grup ve statü taleplerinin önceliklerini sıralar” (Joseph ve Alex, 1972: 719), 
üyelerin ve üye olmayanların kuruluşlardaki yetki ve sorumluluk modellerini ayırt etmelerine 
yardımcı olarak insan kaynaklarının kullanımını kontrol etmeyi sağlar (Rafaeli ve Pratt, 1993: 
48). Solomon (1985), üniformanın grup uyumunu kolaylaştırırken, çalışanların moralini ve 
üretkenliği arttırmaya yardımcı olduğunu bildirmiştir.  
Üniformanın kullanıcı açısından ne kadar önemli olduğu devamlı ifade edilse de giyim ve 
görünüm algısını kullanıcının bakış açısından inceleyen az sayıda çalışma olduğu 
görülmektedir. Üniforma üzerine yapılan çalışmaların çoğu genelde okul üniformalarına 
yönelik olup bu çalışmalarda okul üniformasının öğrenci notlarına, disiplin sorunlarına ve okul 
güvenliğine etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Okul üniformalarının etkileri ile ilgili yapılan 
bu tür çalışmalarda Brunsma (2006), olumsuz sonuçlar elde ederken; Duvall ve diğerleri (2004), 
Anderson (2002) ve Krystyniak (2001) ise olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Taneri ve diğerleri 
(2015), çalışmalarında öğrencilere getirilen kılık kıyafet serbestliği hakkında, öğretmenlerin, 
okul yöneticilerinin ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmaya, kılık ve kıyafete 
serbestlik getiren yönetmeliğin sonuçlarının “özgürleşme” ve “insanlaşmaya” katkı sağlaması 
olasılığını tespit etmeye çalışmışlardır.   
Başka bir çalışmada ise sağlık sektörü personelinin iş doyumunda üniformanın etkisi üzerine 
yapılmıştır. Bu çalışmada üniformaların işe yönelik tutumları olumlu etkilediği ve üniforma 
modelinin çalışma statülerini doğru şekilde yansıttığı belirlenmiştir (Gönen ve diğerleri, 2003). 
Polis üniformalarının güvenilirlikleri üzerindeki etkilerini inceleyen Gunderson (1987), 
algılanan profesyonellikte büyük bir farkla blazer üniformasının geleneksel üniformaya göre 
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tercih edildiğini bildirmiştir. Paul ve Birzer (2004) üniformanın polis görevinin gerekli bir 
unsuru olduğunu ve söz konusu üniformanın hizmet ve otoriteyi ifade ettiğini söylemişlerdir. 
Singer ve Singer (1985) yılında yaptıkları bir çalışmada üniversiteli kızların üniformalı polisleri 
sivil kıyafetli olanlardan daha yetkin, güvenilir ve akıllı olarak algıladıklarını tespit etmişlerdir. 
Rafaeli ve Pratt (1993), hizmet giysilerinin renginin, tarzının ve malzemesinin, müşterilerin 
beklentilerini etkilemek için kullanabileceğini, müşteriler için “anlam yüklü sembolleri” temsil 
ettiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca farklı renklerin farklı kurumları işaret ettiğini belirtmişlerdir. 
Örneğin, mavi, kullanıcının ve temsil ettiği organizasyonun otoritesini ve onurunu temsil 
etmektedir. Frank ve Gilovich (1988) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, seyirciler 
tarafından siyah üniformalı buz hokeyi takımlarının diğer takımlara göre daha aktif, daha güçlü 
ve gaddar algılandıkları; siyah üniformanın giyen oyuncularının daha agresif düşünmelerine ve 
oynamalarına neden olduğunu ortaya koymuştur.  
Ay’ın (2007) Kara Kuvvetleri mensubu kadın subayların eğitim elbiselerinin ergonomik 
kalıbına ve Çitoğlu’nun (2001) TSK bayan subay üniformalarının standartlarına yönelik yaptığı 
çalışmalar gibi ergonomi, standartlar, kumaş yapıları gibi alanlarda çalışmalar yapılmıştır. 
Daniel ve arkadaşları (1996) üniformaların kurumun dış dünyaya tutarlı bir imaj iletmek için 
kullanışlı bir yol ve kimliğin bir yansıması olduğunu ifade ederek, üniforma politikasının 
başarılı olmasında, personelin tam desteğinin alınması önemini vurgulamaktadır. Kaplan’ın 
(2020) Ankara’da farklı birimlerde görev yapan 79 jandarma personeliyle jandarma tören 
kıyafetinin imaja ve aidiyete etkilerini tespit ettiği çalışmada, görüşmeye katılanların %62’sinin 
yeni üniformanın imaja katkısının, %43’nün ise aidiyete katkısının olumlu olduğunu 
bildirdiğini tespit etmiştir. 
 
3. YÖNTEM 
3.1. Araşrtırmanın Modeli ve Örneklemi 
Bu çalışmada Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan subay, astsubay ve uzman 
jandarma çavuş/uzman erbaş statüsündeki personelin yeni kabul edilen ve halen kullanılmakta 
olan asayiş kıyafetinin fiziksel özellikleri, değişim amacı, ilk algısına etkisi, personelin bu 
konudaki düşünceleri, tutumları ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla nitel araştırma 
desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır.  
Bu çalışmada tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Ayrıca, örneklemin jandarma 
personelinin tamamını temsil edebilmesi amacıyla asayiş kıyafetini kullanan subay, astsubay 
ve uzman jandarma çavuş/uzman erbaş olmak üzere tüm statülerde rastlantısal seçimle 
örneklem oluşturulmuştur. Buna göre, araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde, farklı 
birimlerde görev yapan gönüllülük esasına göre belirlenen 49 jandarma muvazzaf personel 
oluşturmaktadır. 
 
3.2. Veri Toplaöa Aracı ve Analizi 
Asayiş kıyafetinin şekli rengi ve değişim amacına yönelik personelin düşünceleri ve tutumları 
ile algılarının belirlenmesi için en uygun yöntemin görüşme olduğu düşünülmüştür. Görüşme 
odaklı yapılan nitel çalışmada veriler aşağıda belirtilen yarı-yapılandırılmış görüşme soruları 
aracılığıyla toplanmıştır.  

 Jandarmayı temsil etme bağlamında seçilen üniformanın şekli ve rengi ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? Resimdeki kıyafetlerden hangisi jandarma imajına daha 
uygundur? (Daha uygun bir renk için teklifiniz var mıdır?)  
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 Jandarma asayiş kıyafetinin değişim amacı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 
 Jandarma değişen asayiş kıyafetinin ilk gördüğünüzde duygu ve düşünceleriniz neler 

olmuştur? 
Araştırmada elde edilen veriler kodlanmış ve betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. 
Personelin asayiş kıyafetinin değişimine yönelik verdikleri bilgiler değerlendirilerek duygu ve 
düşüncülerin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda katılımcıların sorulara verdikleri 
cevaplar benzerliklerine göre gruplandırılarak, yorumlanmıştır. 
 
4. BULGULAR 
Bu araştırmanın bulguları üç tema altında toplanmıştır. Bu üç tema; rengi, şekli içeren “Asayiş 
kıyafetlerinin fiziksel özellikleri”, “Kıyafetin değişim amacı” ve Kıyafete yönelik personelin 
ilk algısı” başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Bu temalarla ilgili kodlar listesi tablolar halinde 
verilerek, bulgular katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılarla zenginleştirilmiş ve 
ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. 
 
4.1. Asayiş Kıyafetlerinin Fiziksel Özelliklerine Yönelik Tespitler  
Asayiş kıyafetinin fiziksel özelliklerine yönelik personelin düşünceleri “Şekil”, “Renk” ve “İlk 
kıyafet ve ikinci kıyafet arasındaki tercih” şeklinde 3 kategoriye göre gruplandırılmıştır. Ayrıca 
bir ifade kullanmasına rağmen konuya yarar sağlayabilecek anlam taşımadığı için bir katılımcı 
değerlendirilmeye alınmamıştır. 2017 yılında kullanılan 1. Asayiş Kıyafetinin şekli ile bir yıl 
sonra (2018 yılında) kullanılan 2. Asayiş Kıyafetinin şekli aynı olduğu için her iki kıyafet 
arasında şekil kıyaslaması yapılmayıp sadece renk kıyaslaması yapılmıştır. Elde edilen veriler 
Tablo 1.’de verildiği gibidir. Katılımcıların (f= 44) yüzde 90’ı, kıyafetin şeklini olumlu/uygun 
bulurken (f= 4) yüzde 8’i olumsuz/uygun değil şeklinde değerlendirmiştir. Her iki kıyafet 
arasındaki renk karşılaştırmasında katılımcılardan sadece (f=1) bir kişi, yüzde 2’si, birinci 
kıyafeti daha uygun bulurken katılımcıların (f= 44) yüzde 90’i ikinci ve son kıyafetin renginin 
daha uygun olduğunu belirtmiştir. Bunlara ilave olarak asayiş kıyafetinin rengi ile ilgili olarak 
hangi rengin daha iyi olabileceğine yönelik tekliflerde; bir katılımcı siyah, iki katılımcı açık 
kahve, iki katılımcı hâkî üç katılımcı ise kamuflaj renklerinin kullanılmasının daha uygun 
olacağını ifade etmişlerdir. 
Kıyafetin fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesi kapsamında ele alınmamakla birlikte 
katılımcıların küçük nicelikteki kısmı (f= 5) yüzde 10’u kıyafetin kumaş kalitesinin 
iyileştirilmesi, kıyafet üzerindeki yazıların örgü olması ve reflektif özelliğinin geliştirilmesi 
gibi hususları da vurguladığı dikkat çekmektedir.  
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Tablo 1. Asayiş kıyafetinin fiziksel özelliklerine yönelik personel görüşleri 

Kategori Şekil 1. Kıyafetin 
Rengi  

2. Kıyafetin 
Rengi 

Renk Teklifi 

Olumlu 44 
(%90) 

1 (%2) 44 (%90) Siyah (1 kişi) 
Hâkî (2 kişi) 
Açık Kahve (2 
kişi) 
Kamuflaj (3 
kişi) 

Olumsuz 4 (%8) 47 (%96) 4 (%8) 
Değerlendirilm
eyen 

1 (%2) 1 (%2) 1 (%2) 

Toplam 49 (%100) 
 
4.2. Asayiş Kıyafetinin Değişim Amacına Yönelik Tespitler  
Asayiş kıyafetlerinin değişim amaçlarını yönelik personel düşünceleri “İçişleri Bakanlığına 
bağlanma”, “Askeri kimlikten kurtulma” İmaj değişimi”, “Kolluk olduğunu vurgulamak” ve 
“Fikrim yok” şeklinde 5 kategoriye göre gruplandırılmıştır. Bu kategorilere girmeyen ve 
herhangi bir ifade beyan etmeyen (f=8) yüzde 16’sı değerlendirmeye alınmamıştır.  Elde edilen 
veriler Tablo 2.’de verildiği gibidir. Asayiş kıyafetinin değişim amacı olarak katılımcıların 
(f=9) yüzde 19’u İçişleri Bakanlığına bağlanma nedeniyle, (f=3) yüzde 6’sı askeri kimlikten 
kurtulma nedeniyle, (f=16) yüzde 33’ü imaj değişimi nedeniyle, (f=8) yüzde 16’sı kolluk 
olduğunu vurgulamak için şeklinde beyan ederken, katılımcıların (f=5) yüzde 10’u ise fikri 
olmadığını beyan etmiştir.  
 
Tablo 2. Asayiş kıyafetinin değişim amacına yönelik personel görüşleri 

Kategori İçişleri 
Bakanlığına 
bağlanma 

Askeri 
kimlikten 
kurtulma 

İmaj 
değişimi 

Kolluk 
olduğunu 
vurgulamak 

Fikrim 
yok 

Toplam 

Frekans 9 3 16 8 5 41 
Yüzde %19 %6 %33 %16 %10 %84 
Değerlendirilmeye alınmayan 8 kişi %16 

 
4.3. Asayiş Kıyafetine Yönelik Personelin İlk Algısı  

Asayiş kıyafetine yönelik personelin ilk algısı “ilk asayiş kıyafeti değişimi sonrası algı” ve 
ikinci asayiş kıyafeti değişimi sonrası algı” olmak üzere iki boyutta ele alınmıştır.  Bunlar 
değerlendirilirken ise “olumlu”, “olumsuz”, ve “etkisiz” şeklinde 3 kategoriye göre 
gruplandırılmıştır.  Elde edilen veriler Tablo 3.’te verildiği gibidir. 2017 yılındaki mavi renkli 
asayiş kıyafeti ilk kullanılmaya başladığında katılımcıların (f=48) yüzde 98’i bu kıyafete 
yönelik çok olumsuz duygular hissetmiş, sadece bir kişi olumlu olarak değerlendirmiştir. Bu 
kıyafet bir yıla yakın kullanılmayı müteakip lacivert renkli kıyafetler ile değişmiştir. Şekil 
olarak ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Değişen lacivert renkli bu kıyafete yönelik 
katılımcıların (f=36) yüzde 74’ü olumlu hissederken, (f=10) yüzde 20’si olumsuz hissetmiş, 
(f=3) yüzde 6’sı ise herhangi bir duygu hissetmediğini beyan etmiştir.  
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Tablo 3. Asayiş kıyafetine yönelik personel ilk algısı 

Kategori 1. Kıyafet  2. Kıyafet 

Olumlu 1 (%2) 36 (%74) 
Olumsuz 48 (%98) 10 (%20) 
Etkisiz - 3 (%6) 
Toplam 49(%100) 

 
 
5. SONUÇ  
27 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname sonucu TSK’dan ayrılarak 
İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığının 1 numaralı üniformasının 
değişmesini müteakip bir yıl sonra 2017 yılında asayiş kıyafeti de değişmiştir. Bu araştırmada 
amaçlanan 2017 yılında değişen ve bir yıl süreyle kullanılan mavi renkli asayiş kıyafeti ile 2018 
yılında tekrar değişerek kullanılmaya başlanan lacivert renkli asayiş kıyafetlerinin şekil, renk, 
değişim amacına yönelik jandarma personelinin duygu ve düşünceleri ile her iki kıyafetin 
kullanılmaya başlanması esnasındaki ilk algılarını ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda çok kısa 
sürede iki kez değişime uğrayan yeni asayiş kıyafetinin personel açısından doğru bir hal tarzı 
olup olmadığı, personel tarafından benimsenip benimsenmediği ortaya konularak, elde edilen 
sonuçların gelecekte yapılacak üniforma çalışmalarına faydalı olacağı beklenmektedir. Bu 
çalışmada Ankara ilinde Jandarma Genel Komutanlığının farklı birimlerde görev yapan subay, 
astsubay ve uzman jandarma çavuş/uzman erbaş statüsünde toplam 49 jandarmaya yarı 
yapılandırılmış sorular sorulmuştur.  
Katılımcıların yüzde 90’ı kıyafetin şeklini olumlu/uygun bulurken yüzde 8’i olumsuz/uygun 
değil şeklinde değerlendirmiştir. Her iki kıyafet arasındaki karşılaştırmada katılımcılardan 
yüzde 2’si birinci kıyafeti daha uygun bulurken katılımcıların yüzde 90’i ikinci kıyafetin daha 
uygun olduğunu belirtmiştir. İlk belirlenen kıyafet ile ikinci kıyafet şekilsel olarak aynı 
olmasına rağmen renk farkından dolayı çok büyük bir benimseme farkı ortaya çıkmıştır. İlk 
kıyafetin mavi rengi özellikle hizmet sektöründe birçok özel şirket ve kurum tarafından 
kullanılması dolayısıyla hiç olumlu karşılanmamıştır. İkinci lacivert renk kıyafet ise neredeyse 
personelin tamamına yakını tarafından benimsenmiştir. Asayiş kıyafetinin rengine yönelik 
tekliflerde; bir katılımcı siyah, iki katılımcı açık kahve, iki katılımcı hâkî üç katılımcı ise 
kamuflaj renklerinin kullanılmasının daha uygun olacağını ifade etmişlerdir. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta özellikle ilk kıyafetin renk tercihi açısından çok kötü görülmesi 
nedeniyle ikinci kıyafetin bu derece yüksek beğeni almış olabileceği durumudur ki bazı 
katılımcıların başka renkler önermeleri de bunu desteklemektedir.   
Asayiş kıyafetinin değişim amacı olarak katılımcılar sırasıyla yüzde 33 imaj değişimi, yüzde 
19 İçişleri Bakanlığına bağlanma, yüzde 16’sı kolluk olduğunu vurgulamak, yüzde 6’sı askeri 
kimlikten kurtulma şeklinde ifadeler kullanmışlardır. Bu kategoriler ilişkisel olarak birbirlerine 
çok yakın gözükmektedir. Dikkat çeken önemli husus ise kıyafet değişimini yüzde 22’lik 
kısmın kolluk olduğunu vurgulamak ve askeri kimlikten kurtulma şeklinde tanımlamasıdır. 
Kolluk olduğunu vurgulamak şeklinde tanımlayanların tamamı olumlu düşünceye sahipken 
askeri kimlikten kurtulma şeklinde tanımlayanların bir kısmı olumlu bir kısmı ise olumsuz  
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düşünceye sahiptir. Dikkat çeken bir diğer nokta ise böyle önemli bir değişimin amacı hakkında 
katılımcıların yüzde 10’nun bir fikri olmamasıdır.  
2017 yılındaki mavi renkli asayiş kıyafetine yönelik katılımcıların yüzde 98’i çok olumsuz 
duygular hissetmişken 2018 yılında kullanılmaya başlanan lacivert renkli kıyafete yönelik 
katılımcıların yüzde 74’ü olumlu duygular hissetmiştir. Şekil olarak herhangi bir değişiklik 
yapılmamasına rağmen sadece renk değişikliğinin personel algısında ne kadar etkili olduğu 
buradan anlaşılabilir. Özellikle kimlik unsuru olacak görsel unsurlarda rengin çok önem arz 
ettiği buradan anlaşılabilir. 
Bunlara ilave olarak ise araştırma kapsamında değerlendirilmeyen kıyafetin kumaş yapısı ve 
terzilik unsurlarına yönelik katılımcıların yüzde 10’u kıyafetin kumaş kalitesinin iyileştirilmesi, 
kıyafet üzerindeki yazıların örgü olması ve reflektif özelliğinin geliştirilmesi gibi hususları da 
vurguladığı dikkat çekmektedir. Özellikle bu tarz kurumsal kimlik unsuru olan, personel 
performansını ve aidiyetini doğrudan etkileyebilecek hususlarda yapılacak değişikliklerin 
kapsamlı ön çalışma ve analizlere dayandırılmasının önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Gelecek dönemlerde yapılabilecek muhtemel üniforma ile ilgili değişim çalışmalarından önce 
hem kurum personelinin hem de dış paydaşların fikir ve düşüncelerinin tespit edilerek karar 
verilmesi, personel performansına ve kurumsal aidiyete ve imaja büyük katkı sağlayabilecektir.   
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ÖZET 
G, R3 de bir dönüşüm grubu olsun. R3 te herhangi iki x ve y vektörleri verildiğinde eğer bir g 
G dönüşümü y = gx şartını sağlayacak şekilde bulunabilirse bu iki vektöre G- denk vektörler 
denir. Bu çalışmada G dönüşüm grubu olarak benzerlik dönüşümleri grubu ve bu grubun tüm 
altgrupları dikkate alınacaktır. Böylece R3 te herhangi iki x ve y vektörleri G- denk vektörler ise 
bu vektörlere G-benzer denir. Döndürülme, yansıtılma, ötelenme, ya da germe benzerliği gibi.  
B-spline eğrileri temelde Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT), Bilgisayar Destekli Geometrik 
Tasarım (BDGT) ya da Bilgisayar Destekli Modelleme (BDM) alanlarında kullanılır. Herhangi 
bir noktada spline eğri ve yüzeylerinin invaryantlarını belirlemede eğri ve yüzeyin analitik 
denklemini bulmak ve istenilen noktada eğrilik torsiyon, asal eğrilikler, ortalama ve Gauss 
eğriliklerini hesaplamak gerekmektedir Oysaki tasarlanan eğri ve yüzeyde bunu analitik olarak 
bulmak oldukça zordur.  Örneğin, bir araç tasarlandığında, onun aerodinamik yapısından dolayı 
yüzeyin ve onun üzerindeki eğrilerin analitik denklemini tam olarak bulmak oldukça zordur. 
Tasarlanan bu eğri ve yüzeyler için bu zorluğun üstesinden gelmenin yolu bunları spline eğri 
ve yüzeyleri ile tasarlamaktır.  
Bu çalışmada G, benzerlik dönüşümleri grubu ve onun altgrupları olması durumunda verilen 
iki B-spline eğrilerinin G- denklik koşulları verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: açık B-spline eğrileri, benzerlik gruupları, G-benzer splineler. 
 
ABSTRACT 
Let G be a transformation group in R3. Any two vectors x and y in R3 are called G-equivalence 
vectors if there exist a transformation g G such that y = gx satisfies.  In this paper the 
transformation group G will be considered as similarity transformations group or its any 
subgroup. So if given two vectors x and y in R3 are G-equivalence vectors then these vectors x 
and y are called G-similar. i.e. rotational, reflectional, translational or scaling similarity.  
B-spline curves are used basically in Computer Aided Design (CAD), Computer Aided 
Geometric Design (CAGD), Computer Aided Modeling (CAM). In determining the invariants 
of spline curves and surfaces at any point, it is necessary to find the analytical equation of each  
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curve and surface and calculate its invariants such as curvature, torsion, principal curvatures, 
mean and Gaussian curvatures at the desired point. However, it can be very difficult to find the 
curve or surface to be designed analytically. For example, when a car is designed, the 
aerodynamic curves in the car will be different from the known surface equation of the car. It 
is very difficult to write this equation exactly. For these curves and surfaces we designed, the 
way to overcome this difficulty is to design them with spline curves and surfaces  
In this paper the G- equivalence conditions of given two open B-spline curves are studied in 
case G is similarity transformations group or its any subgroup. 
Keywords: open B-spline curves, similarity groups, G-similar splines. 
 
1. INTRODUCTION 
Developments in invariant theory at the end of the 19th century have affected different areas of 
mathematics. The basis of invariant theory studies is the problem of examining whether the 
invariant polynomial ring R[x] G has finite generator or not [1]. After David Hilbert M. Nagata 
showed that the ring R[x] G has finite generators if G is linear reductive [2]. In case G is not a 
linear reductive group, how conditions of that the ring R[x] G has finite generators are given in 
[3, 4] 
In the 20th century Bridgman [5] , Sedov [6], and Langhaar [7] are some contributors in this 
area. In 1946, Herman Weyl gave the complete invariant system of points for real n dimensional 
orthogonal group O(n) in [8]. After him, Dj Khadjiev and R. Aripov generalized this invariants 
to all Euclidean motions in [3,10].  
Recently Sagiroglu [11,12,13], Oren [14,15,16,21] Peksen [13,16], Incesu and Gursoy 
[17,18,19,20,21, 22,23] are some contributors in this area. 
Invariant rational functions under any transformation have very important roles to determine 
any properties which can formulated by these rational functions and are independent from this 
transformation. If the generators of invariant rational functions under any transformation known 
then any properties which are invariant under this transformation can be formulated by the 
generator functions. So any invariant properties are the functions of generators 
The best examples of points systems are Bezier curves and B ´ ezier surfaces. The invariants of 
these curves and surfaces under an affine transformation have the same meaning as the 
invariants of the control points of these curves and surfaces [22]. 
Bézier and B-Spline curves has been studied in many different are of CAD and CAM system. 
Some of these studies by G. Farin [24], R. Farouki [25,26], J. Hoschek [27], W. Tiller [28], H. 
Potmann [29],  Incesu and Gursoy [30,34], Samancı et al. [31,33,36,37], Bulut and Caliskan 
[32], Erkan and Yuce [35], Baydas and Karakas [38] can be given exemplarily. 

 
2.PRELIMINARIES 
2.1. G-invariant Functions  
Definition 1: [23]  Let G be a transformation group and the action G:X be given. Then The 
vectors 𝑥 , 𝑥 ∈ 𝑋 are called G-equivalent vectors if there exist any transformation g G such 

that  𝑥 = 𝑔𝑥  satisfies. The G-equivalent vectors 𝑥 , 𝑥 ∈ 𝑋 is denoted as 𝑥    
𝐺
≈

  𝑥    



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

448 

 
Definition 2:[23] Let the point sets {𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 } , {𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 } X  and the action  XG :  
be given. Then These sets are called G-equivalent set sif there exist any transformation g G  
such that i iy gx   satisfies for every i=1,2,…,k. These G-equivalent sets are denoted as 

{𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 }   
𝐺
≈

     {𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 } 

 
Definition 3: [23] Let G  be a group, :f X    be a function and the action XG :  be given. 

Then   the function  f is called G- invariant function  if 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) satisfies when 21 xx
G

  

satisfied or if 𝑓(𝑔𝑥) = 𝑓(𝑥) satisfies for gG  and xX .  
 
Definition 4: [23] Let G be a group, 𝐻 ⊂ 𝐺 be a subgroup and f, be a real valued function 
defined in 3R . If there exist a real valued function  𝜆: 𝐻 ⟶ 𝑅, such that   

𝑓(ℎ𝑥) = 𝜆(ℎ)𝑓(𝑥) 
satisfies for ∀ℎ ∈ 𝐻, ∀𝑥 ∈ 𝑅  then the function ,f is called  proportional G-invariant function 
and the function   is called the factor of the function f . 
 
2.2. Open B-Spline Curves 
Definition 1: The B- Spline basis functions of degree d, denoted  Ni,d(t), defined by the knot 
vectors  t0, t1, ..., tm are defined recursively as follows 

N , (t)  =
1,             if t ∈  [t , t )
0,                   𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 

and    

N , (t) =
t −  t

t  −  t
N , (t) +

t  −  t

t  −  t
N , (t)  

for i = 0,1, 2, ..., n and d ≥ 1. If the knot vector contains a sufficient number of  repeated  knot  

values, then a divi-sion of the form   
N , (t)

t  −  t = 0
0  ( for some i ) may be 

encountered during the execution of the  recur-sion. Whenever this occurs, it is assumed that 
0/0 = 0 [39]. 
 
Definition 1:  The B-spline curve of degree d (or order d + 1) with control points b0, ..., bn  and  
knots t0, ..., tm is defined on the interval [a, b] = [td, tm−d] by 

𝑩(𝒕) = ∑ 𝒃𝒊𝑵𝒊,𝒅(𝒕)𝒏
𝒊 𝟎  (1) 

where 𝑵𝒊,𝒅(𝒕)are the B-spline basis functions of degree d.  [39] 
. 
Theorem 1: The B-spline curves defined as  (1)  satisfy the following properties. 

i) Local Control: Each segment is determined by d + 1 control points. If t ∈ [t , t )                        
(d ≤ r ≤ m − d − 1), then 

𝑩(𝒕) = 𝒃𝒊𝑵𝒊,𝒅(𝒕)

𝒓

𝒊 𝒓 𝒅
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ii) Convex Hull: If t ∈ [t , t )  
(d ≤ r ≤ m − d − 1), then 

𝑩(𝒕) ∈ 𝑪𝑯{𝒃𝒓 𝒅, … , 𝒃𝒓} 
 

iii) Invariance under Affine Transformations: Let T be an affine transformation. Then  
 

𝑻 𝒃𝒊𝑵𝒊,𝒅(𝒕)

𝒓

𝒊 𝒓 𝒅

= 𝑻(𝒃𝒊)𝑵𝒊,𝒅(𝒕)

𝒓

𝒊 𝒓 𝒅

 

[39]. 
In general, B-spline curves do not interpolate the first and last control points b0 and bn. For 
curves of degree d, end point interpolation and an endpoint tangent condition are obtained by 
open B-splines for which the end knots satisfy  t = t … = t   and   t = t … = t  . 
The following chapter  is cited from [19]. 
 
2.3. The Similarity Group G = S(3) and its all subgroups in R3 
1.Ortogonal Transformations' Group O(3) 
This group is a group of all rotations and reections. Ortogonal Transformations' group is the 
same of the linear isometries' group. For any g  O(3); the determinant of g is equal ±1. While 
the totating the rotating frames {𝑒 ∗, 𝑒 ∗, 𝑒 ∗} and fixed frames {𝑒 , 𝑒 , 𝑒 }   be given.  The 
rotations are depend on the angles 𝜃  between the axisses 𝑒 ∗, 𝑒 . So this group can be stated 
as 

𝑂(3) = {𝑓: 𝑅 → 𝑅 ; 𝑓(𝑥) = 𝑔𝑥;  𝑔 = 𝑔 ; ∀𝑥 ∈ 𝑅 } 
                                        = {𝑔 ∈ 𝑀 : 𝑔 = 𝑔 , 𝑑𝑒𝑡𝑔 = ±1}   
                                  =

𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃

,
0 0 1
0 1 0
1 0 0

.

𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃

: 𝜃 𝜖𝑅    

  
2- Special Ortogonal Transformations' Group SO(3) 
This group is a group of only all rotations. For any g  SO(3) the determinant of g is equal to 
+1. This group is denoted also as O+(3). So this group can be stated as  

𝑆𝑂(3) = {𝑓: 𝑅 → 𝑅 ; 𝑓(𝑥) = 𝑔𝑥;  𝑔 = 𝑔 ; ∀𝑥 ∈ 𝑅 } 
                                         = {𝑔 ∈ 𝑀 : 𝑔 = 𝑔  𝑎𝑛𝑑  𝑑𝑒𝑡𝑔 = 1}   

                                         =
𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃

: 𝜃 𝜖𝑅  

 
3- Translations'Group Tr(3) 
This group is a group of all translations. 
𝑇𝑟(3) = {𝑓: 𝑅 → 𝑅 ; 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑏;   𝑏 ∈ 𝑅 ; ∀𝑥 ∈ 𝑅 }  
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4- Euclid Transformations' Group E(3) 
This group is a group of all translations, rotations, rotations and translations, reections, reections 
and translations. this group is the same of all isometries' group. Euclid transformations can be 
stated as a compositition of a translation and an orthogonal transformation. So this group can 
be stated as 

𝐸(3) = {𝑓: 𝑅 → 𝑅 ; 𝑓(𝑥) = 𝑔𝑥 + 𝑏;   𝑏 ∈ 𝑅 ; 𝑔 ∈ 𝑂(3)} 
 
5- Special Euclid Tranformations' Group SE(3) 
This group is a group of all translations, rotations, rotations and translations. Special Euclid 
transformations can be stated as a compositition of a translation and a special orthogonal 
transformation. So this group can be stated as 

𝑆𝐸(3) = {𝑓: 𝑅 → 𝑅 ; 𝑓(𝑥) = 𝑔𝑥 + 𝑏;   𝑏 ∈ 𝑅 ; 𝑔 ∈ 𝑆𝑂(3)} 
 
6- Linear Homotethies' Group LH(3) 
This group is a group of all central dilations or radyal transformations. Linear homotethies are 
the transfor-mations that its center of homotethy are origin. So this group can be stated as 

𝐿𝐻(3) = {𝑓: 𝑅 → 𝑅 ; 𝑓(𝑥) = 𝜆𝑥;   𝜆 ∈ 𝑅 } 
 
7- Homotethies' Group H(3) 
The hometethy transformation can be defined as 
𝑓(𝑥) = 𝑎 + 𝜆(𝑥 − 𝑎)  where a  is called homotethy center of  f . This transformation can be 

stated also as 𝑓(𝑥) = 𝜆𝑥 + 𝑏  for 𝜆 ≠ 1 where the center of homnotethy is     𝑎 =  .  So this 

group can be stataed 
as 

𝐻(3) = {𝑓: 𝑅 → 𝑅 ; 𝑓(𝑥) = 𝜆𝑥 + 𝑏;   𝜆 ∈ 𝑅 , 𝑏 ∈ 𝑅  } 
 
8- Linear Similarities' Group LS(3) 
Linear similarity transformations can be stated as a compositition of a linear homotethy 
transfor-mation and an orthogonal transformation. So linear similarity transformations can be 
stated as 

𝐿𝑆(3) = {𝑓: 𝑅 → 𝑅 ; 𝑓(𝑥) = 𝜆𝑔𝑥;   𝜆 ∈ 𝑅 ;  𝑔 ∈ 𝑂(3)} 
 
9-Special Linear Similarities' Group SLS(3) 
Special linear similarity transformations can be stated as a compositition of a linear homotethy 
transformation and a special orthogonal transfor-mation. So linear similarity transformations 
can be stated as 
𝑆𝐿𝑆(3) = {𝑓: 𝑅 → 𝑅 ; 𝑓(𝑥) = 𝜆𝑔𝑥;   𝜆 ∈ 𝑅 ;  𝑔 ∈ 𝑆𝑂(3)}  
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10- Special Similarities' Group SS(3) 
Special similarity transformations can be stated as a compositition of a special linear similarity 
transformation and a translation. In other words a special similarity transformation can be stated 
as a compositition of a linear homotethy transformation, a special orthogonal transformation, 
and a translation. So special similarity transformations can be stated as 

𝑆𝑆(3) = {𝑓: 𝑅 → 𝑅 ; 𝑓(𝑥) = 𝜆𝑔𝑥 + 𝑏;   𝜆 ∈ 𝑅 ;  𝑔 ∈ 𝑆𝑂(3), 𝑏 ∈ 𝑅 } 
 
11- All Similarities' Group S(3) 
Similarity transformations can be stated as a compositition of a linear similarity transformation 
and a translation. In other words a similarity transformation can 
Be stated as a compositition of a linear homotethy trans-formation, an orthogonal 
transformation, and a transla-tion. So similarity transformations can be stated as 

𝑆(3) = {𝑓: 𝑅 → 𝑅 ; 𝑓(𝑥) = 𝜆𝑔𝑥 + 𝑏;   𝜆 ∈ 𝑅 ;  𝑔 ∈ 𝑂(3), 𝑏 ∈ 𝑅 } 
 

3.MAIN RESULTS 
3.3. The G- Equivalence Conditions of Open B-Spline Curves for G= S(3) and its all 
subgroups in R3 
 
Theorem 1:Let 𝔅 , 𝔅  are open B-spline curves of degree d with control points 𝑏 , 𝑏 , … , 𝑏  
and 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐  respectively and knot vektors  𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡 ;     𝑡 , 𝑡 , … 𝑡 ; 
𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡  be given. Then 

𝔅   
𝐺
≈

  𝔅  if and only if  

〈𝑏 , 𝑏 〉 = 〈𝑐 , 𝑐 〉 ;  𝑖 ≤ 𝑗 ;  𝑖, 𝑗 =  0,1,2;

 〈𝑏 , 𝑏 〉 = 〈𝑐 , 𝑐 〉 ;  𝑖 =  0,1,2  ;   𝑝 =  3, … , 𝑛
 

satisfies for 𝑮 = 𝑶(𝟑) ⊂ 𝑺(𝟑).  
Theorem 2:Let 𝔅 , 𝔅  are open B-spline curves of degree d with control points 𝑏 , 𝑏 , … , 𝑏  
and 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐  respectively and knot vektors  𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡 ;     𝑡 , 𝑡 , … 𝑡 ; 
𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡  be given. Then 

𝔅   
𝐺
≈

  𝔅  if and only if  

〈𝑏 , 𝑏 〉 = 〈𝑐 , 𝑐 〉 ;  𝑖 ≤ 𝑗 ;  𝑖, 𝑗 =  0,1,2; 𝑖 + 𝑗 < 4

〈𝑏 , 𝑏 〉 = 〈𝑐 , 𝑐 〉 ;  𝑖 =  0,1,2  ;   𝑝 =  3, … , 𝑛

 𝑑𝑒𝑡[𝑏   𝑏   𝑏  ] =  𝑑𝑒𝑡[𝑐   𝑐   𝑐  ]
 

 

satisfies for 𝑮 = 𝑺𝑶(𝟑) ⊂ 𝑺(𝟑).   
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Theorem 3:Let 𝔅 , 𝔅  are open B-spline curves of degree d with control points 𝑏 , 𝑏 , … , 𝑏  
and 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐  respectively and knot vektors  𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡 ;     𝑡 , 𝑡 , … 𝑡 ; 
𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡  be given. Then 

𝔅   
𝐺
≈

  𝔅  if and only if  

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉 = 〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉 ;  𝑖 ≤ 𝑗 ;  𝑖, 𝑗 =  1,2,3;   𝑖 + 𝑗 < 6

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉 = 〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉 ;  𝑖 =  1,2,3  ;   𝑝 =  4, … , 𝑛

 𝑑𝑒𝑡[𝑏 − 𝑏   𝑏 − 𝑏  𝑏 − 𝑏  ] =  𝑑𝑒𝑡[ 𝑐 − 𝑐   𝑐 − 𝑐  𝑐 − 𝑐 ]
 

 

 
satisfies for 𝑮 = 𝑺𝑬(𝟑) ⊂ 𝑺(𝟑).  
Theorem 4:Let 𝔅 , 𝔅  are open B-spline curves of degree d with control points 𝑏 , 𝑏 , … , 𝑏  
and 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐  respectively and knot vektors  𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡 ;     𝑡 , 𝑡 , … 𝑡 ; 
𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡  be given. Then 

𝔅   
𝐺
≈

  𝔅  if and only if  

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉 = 〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉 ;  𝑖 ≤ 𝑗 ;  𝑖, 𝑗 =  1,2,3    𝑖 + 𝑗 < 6

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉 = 〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉 ;  𝑖 =  1,2 ,3 ;   𝑝 =  4, … , 𝑛
 

 
 

satisfies for 𝑮 = 𝑬(𝟑) ⊂ 𝑺(𝟑).  
Theorem 5:Let 𝔅 , 𝔅  are open B-spline curves of degree d with control points 𝑏 , 𝑏 , … , 𝑏  
and 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐  respectively and knot vektors  𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡 ;     𝑡 , 𝑡 , … 𝑡 ; 
𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡  be given and rank[𝑏   𝑏 … 𝑏  ] = rank[𝑐   𝑐 … 𝑐  ] = 𝑟 be 
supposed. Then 

𝔅   
𝐺
≈

  𝔅  if and only if  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 〈𝑏 , 𝑏 〉

〈𝑏 , 𝑏 〉
=

〈𝑐 , 𝑐 〉

〈𝑐 , 𝑐 〉
 ;  𝑖 ≤ 𝑗 ;  𝑖, 𝑗 =  0,1,2;

 
〈𝑏 , 𝑏 〉

〈𝑏 , 𝑏 〉
=

〈𝑐 , 𝑐 〉

〈𝑐 , 𝑐 〉
 ;  𝑖 =  0,1,2  ;   𝑝 =  3, … , 𝑛

 

satisfies for 𝑟 = 3 or 
〈𝑏 , 𝑏 〉

〈𝑏 , 𝑏 〉
=

〈𝑐 , 𝑐 〉

〈𝑐 , 𝑐 〉
 ;  𝑖 =  0,1 ;   𝑝 =  2, … , 𝑛 

satisfies for 𝑟 = 2 or 
〈𝑏 , 𝑏 〉

〈𝑏 , 𝑏 〉
=

〈𝑐 , 𝑐 〉

〈𝑐 , 𝑐 〉
 ;    𝑝 =  1, … , 𝑛 

satisfies for 𝑟 = 1 
for 𝑮 = 𝑳𝑺(𝟑) ⊂ 𝑺(𝟑).   
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Theorem 6:Let 𝔅 , 𝔅  are open B-spline curves of degree d with control points 𝑏 , 𝑏 , … , 𝑏  
and 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐  respectively and knot vektors  𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡 ;     𝑡 , 𝑡 , … 𝑡 ; 
𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡  be given and rank[𝑏 − 𝑏 … 𝑏 − 𝑏  ] = rank[𝑐 − 𝑐 … 𝑐 −
𝑐  ] = 𝑟 be supposed. Then 

𝔅   
𝐺
≈

  𝔅  if and only if  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉
=

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉
 ;  𝑖 ≤ 𝑗 ;  𝑖, 𝑗 =  1,2,3;

 
〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉
=

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉
 ;  𝑖 =  1,2,3  ;   𝑝 =  4, … , 𝑛

 

satisfies for 𝑟 = 3 or 
 

  
〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉
=

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉
  ;  𝑖 =  1,2 ;   𝑝 =  3, … , 𝑛 

satisfies for 𝑟 = 2 or 
 

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉
=

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉
 ;  𝑝 =  1, … , 𝑛 

satisfies for 𝑟 = 1 
for 𝑮 = 𝑺(𝟑) ⊂ 𝑺(𝟑).  
Theorem 7:Let 𝔅 , 𝔅  are open B-spline curves of degree d with control points 𝑏 , 𝑏 , … , 𝑏  
and 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐  respectively and knot vektors  𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡 ;     𝑡 , 𝑡 , … 𝑡 ; 
𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡  be given and rank[𝑏   𝑏 … 𝑏  ] = rank[𝑐   𝑐 … 𝑐  ] = 𝑟 be 
supposed. Then 

𝔅   
𝐺
≈

  𝔅  if and only if  

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

〈𝑏 , 𝑏 〉

〈𝑏 , 𝑏 〉
=

〈𝑐 , 𝑐 〉

〈𝑐 , 𝑐 〉
 ;  𝑖 ≤ 𝑗 ;  𝑖, 𝑗 =  0,1,2;  𝑖 + 𝑗 < 4

〈𝑏 , 𝑏 〉

〈𝑏 , 𝑏 〉
=

〈𝑐 , 𝑐 〉

〈𝑐 , 𝑐 〉
 ;  𝑖 =  0,1,2  ;   𝑝 =  3, … , 𝑛

det 𝑏   𝑏  𝑏  

det[𝑏   𝑏  𝑏  ]
=

det 𝑐   𝑐   𝑐  

det[𝑐   𝑐   𝑐  ]
> 0; 𝑖 < 𝑗 < 𝑚; 𝑖, 𝑗, 𝑚 = 0, … , n

 

 
satisfies for 𝑟 = 3 or 

〈𝑏 , 𝑏 〉

〈𝑏 , 𝑏 〉
=

〈𝑐 , 𝑐 〉

〈𝑐 , 𝑐 〉
 ;  𝑖 =  0,1 ;   𝑝 =  2, … , 𝑛 

satisfies for 𝑟 = 2 or 
〈𝑏 , 𝑏 〉

〈𝑏 , 𝑏 〉
=

〈𝑐 , 𝑐 〉

〈𝑐 , 𝑐 〉
 ;    𝑝 =  1, … , 𝑛 

satisfies for 𝑟 = 1 
for 𝑮 = 𝑺𝑳𝑺(𝟑) ⊂ 𝑺(𝟑).   
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Theorem 8:Let 𝔅 , 𝔅  are open B-spline curves of degree d with control points 𝑏 , 𝑏 , … , 𝑏  
and 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐  respectively and knot vektors  𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡 ;     𝑡 , 𝑡 , … 𝑡 ; 
𝑡 = 𝑡 = ⋯ = 𝑡  be given and rank[𝑏 − 𝑏 … 𝑏 − 𝑏  ] = rank[𝑐 − 𝑐 … 𝑐 −
𝑐  ] = 𝑟 be supposed. Then 

𝔅   
𝐺
≈

  𝔅  if and only if  

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉
=

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉
 ;  𝑖 ≤ 𝑗 ;  𝑖, 𝑗 =  1,2,3;

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉
=

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉
 ;  𝑖 =  1,2,3  ;   𝑝 =  4, … , 𝑛

det 𝑏 − 𝑏   𝑏 − 𝑏  𝑏 − 𝑏  

det[𝑏 − 𝑏   𝑏 − 𝑏  𝑏 − 𝑏  ]
=

det 𝑐 − 𝑐   𝑐 − 𝑐   𝑐 − 𝑐  

det[𝑐 − 𝑐   𝑐 − 𝑐   𝑐 − 𝑐 ]
> 0;

𝑖 < 𝑗 < 𝑚; 𝑖, 𝑗, 𝑚 = 1, … , n

 

satisfies for 𝑟 = 3 or 

  
〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉
=

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉
  ;  𝑖 =  1,2 ;   𝑝 =  3, … , 𝑛 

satisfies for 𝑟 = 2 or 
〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉

〈𝑏 − 𝑏 , 𝑏 − 𝑏 〉
=

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉

〈𝑐 − 𝑐 , 𝑐 − 𝑐 〉
 ;  𝑝 =  1, … , 𝑛 

satisfies for 𝑟 = 1 
for 𝑮 = 𝑺𝑺(𝟑) ⊂ 𝑺(𝟑).  
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GENELLEŞTİRİLMİŞ LOKAL MORREY UZAYLARINDA LITTLEWOOD-PALEY 
FONKSİYONUNUN MULTİLİNEER KOMÜTATÖRÜNÜN SINIRLILIĞI 

 
THE BOUNDEDNESS OF MULTILINEAR COMMUTATOR OF LITTLEWOOD-PALEY 

FUNCTION ON GENERALIZED LOCAL MORREY SPACES 
 

Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ  
Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0003-3049-688X 
 
ÖZET 
𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ : |𝑥| = 1}, ℝ  (𝑛 ≥ 2) de 𝑑σ normalleştirilmiş Lebesgue ölçüsü ile donatılmış 
birim küresini göstersin.  
𝛺 ∈ 𝐿 (𝑆 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ olsun. 𝛺, sıfırıncı dereceden homojenlik koşulunu, yani, herhangi 
bir 𝜆 > 0, 𝑥 ∈ ℝ \{0} için 

𝛺(𝜆𝑥) = 𝛺(𝑥)  
ve 𝑆  birim küre üzerindeki integralin sıfıra gitme özelliğini (vanishing moment koşulu), 
yani, 
 ∫ 𝛺(𝑥 )𝑑𝜎(𝑥 ) = 0, 
koşullarını sağlayan ℝ \{0} üzerinde tanımlı bir fonksiyondur, burada herhangi bir 𝑥 ≠ 0 için  
𝑥 =

| |
 dir. 

Γ(𝑥) = {(𝑦, 𝑡) ∈ ℝ : |𝑥 − 𝑦| < 𝑡} and ℝ = ℝ × (0, ∞) olmak üzere, 𝜇 ,  Lusin-area 
integrali ve 𝜇 ,

∗ -Littlewood-Paley fonksiyonu sırasıyla 

 𝜇 , (𝑓)(𝑥) = ∫ ∫ ( ) ∫
( )

| |
𝑓(𝑧)𝑑𝑧

| |
 

ve 

 𝜇 ,
∗ (𝑓)(𝑥) = ∫ ∫

ℝ | |
∫

( )

| |
𝑓(𝑧)𝑑𝑧

| |
, 𝜆 > 1, 

 
biçiminde tanımlanırlar. 
Ayrıca, 𝑏 (𝑖 = 1, … , 𝑚) ler ℝ  üzerinde lokal integrallenebilir fonksiyonlar olsunlar, bu 

durumda �⃗� = (𝑏 , … , 𝑏 ) ve  𝜇 ,
∗  tarafından üretilen multilineer komütatör aşağıdaki gibi 

tanımlanır:  

𝜇 ,
∗, ⃗

(𝑓)(𝑥) = ∫ ∫
ℝ | |

∫ ∏
( )

| |
[𝑏 (𝑥) − 𝑏 (𝑧)] 𝑓(𝑧)𝑑𝑧

| |
. 

 
Bu çalışmada, genelleştirilmiş lokal Morrey uzaylarında  𝜇 ,

∗ -Littlewood-Paley fonksiyonunun 

𝜇 ,
∗, ⃗

 multilineer komütatörünün sınırlılığı ele alacağız. 
Anahtar Kelimeler: Littlewood-Paley fonksiyonu; komütatör; lokal Campanato fonksiyonu; 
genelleştirilmiş lokal Morrey uzayları.  



ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III 
OCTOBER 2-4, 2020 
ANKARA-TURKEY 

THE BOOK OF FULL TEXTS 
(SOCIAL SCIENCES) 

WEB: https://www.ankarakongresi.org/ 
E-MAIL: inimasorg@gmail.com 

 
 

458 

 
ABSTRACT 
Suppose that 𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ : |𝑥| = 1} is the unit sphere in ℝ  (𝑛 ≥ 2) equipped with the 
normalized Lebesgue measure 𝑑σ. Let 𝛺 ∈ 𝐿 (𝑆 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞. 𝛺 is the function defined on 
ℝ \{0} satisfying the homogeneous of degree zero condition, that is, 

𝛺(𝜆𝑥) = 𝛺(𝑥) for any 𝜆 > 0, 𝑥 ∈ ℝ \{0} 
and the integral zero property (=the vanishing moment condition) over the unit sphere 𝑆 , 
that is, 
∫ 𝛺(𝑥 )𝑑𝜎(𝑥 ) = 0, where  𝑥 =

| |
  for any 𝑥 ≠ 0. 

The Lusin-area integral 𝜇 ,  and the Littlewood-Paley 𝜇 ,
∗ -function are defined respectively 

by 

 𝜇 , (𝑓)(𝑥) = ∫ ∫ ( ) ∫
( )

| |
𝑓(𝑧)𝑑𝑧

| |
, 

and 

 𝜇 ,
∗ (𝑓)(𝑥) = ∫ ∫

ℝ | |
∫

( )

| |
𝑓(𝑧)𝑑𝑧

| |
, 𝜆 > 1, 

where Γ(𝑥) = {(𝑦, 𝑡) ∈ ℝ : |𝑥 − 𝑦| < 𝑡} and ℝ = ℝ × (0, ∞). 
Moreover, let 𝑏 (𝑖 = 1, … , 𝑚) be locally integrable functions on ℝ , then the multilinear 
commutator generated by �⃗� = (𝑏 , … , 𝑏 ) and 𝜇 ,

∗  is given as follows: 

. 𝜇 ,
∗, ⃗

(𝑓)(𝑥) = ∫ ∫
ℝ | |

∫ ∏
( )

| |
[𝑏 (𝑥) − 𝑏 (𝑧)] 𝑓(𝑧)𝑑𝑧

| |
. 

 

In this work, we consider the boundedness of multilinear commutator 𝜇 ,
∗, ⃗

 of the Littlewood-
Paley 𝜇 ,

∗ -function on generalized local Morrey spaces. 
Keywords: Littlewood-Paley function; commutator; local Campanato function; generalized 
local Morrey spaces. 
 
INTRODUCTION 
Suppose that 𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ : |𝑥| = 1} is the unit sphere in ℝ  (𝑛 ≥ 2) equipped with the 
normalized Lebesgue measure 𝑑σ. Let 𝛺 ∈ 𝐿 (𝑆 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞. 𝛺 is the function defined on 
ℝ \{0} satisfying the homogeneous of degree zero condition, that is, 

𝛺(𝜆𝑥) = 𝛺(𝑥) for any 𝜆 > 0, 𝑥 ∈ ℝ \{0} 
and the integral zero property (=the vanishing moment condition) over the unit sphere 𝑆 , 
that is, 
∫ 𝛺(𝑥 )𝑑𝜎(𝑥 ) = 0                                                       (1) 

where  𝑥 =
| |

  for any 𝑥 ≠ 0. 

The Lusin-area integral 𝜇 ,  and the Littlewood-Paley 𝜇 ,
∗ -function are defined respectively 

by 

 𝜇 , (𝑓)(𝑥) = ∫ ∫ ( ) ∫
( )

| |
𝑓(𝑧)𝑑𝑧

| |
,  
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and 

 𝜇 ,
∗ (𝑓)(𝑥) = ∫ ∫

ℝ | |
∫

( )

| |
𝑓(𝑧)𝑑𝑧

| |
, 𝜆 > 1, 

 
where Γ(𝑥) = {(𝑦, 𝑡) ∈ ℝ : |𝑥 − 𝑦| < 𝑡} and ℝ = ℝ × (0, ∞). 
Moreover, let 𝑏 (𝑖 = 1, … , 𝑚) be locally integrable functions on ℝ , then the multilinear 
commutator generated by �⃗� = (𝑏 , … , 𝑏 ) and 𝜇 ,

∗  is given as follows: 

𝜇 ,
∗, ⃗

(𝑓)(𝑥) = ∫ ∫
ℝ | |

∫ ∏
( )

| |
[𝑏 (𝑥) − 𝑏 (𝑧)] 𝑓(𝑧)𝑑𝑧

| |
, 

where 𝜆 > 1 and ℝ = ℝ × (0, ∞). 

In this work, we consider the boundedness of multilinear commutator 𝜇 ,
∗, ⃗

 of the Littlewood-
Paley 𝜇 ,

∗ -function on generalized local Morrey spaces. 
It is well known that Littlewood-Paley functions play an important role in harmonic analysis 
and PDE (for example, see [1-2,4-5,7]). Therefore, it is a very interesting problem to discuss 
the boundedness of Littlewood-Paley functions. In [7], Ding et al. studied the weighted 𝐿  
boundedness of Littlewood-Paley 𝜇 ,

∗  function. In [4], the authors investigated the 
boundedness of Littlewood-Paley 𝜇 ,

∗  function on the weighted Morrey spaces. The 
commutators generated by Littlewood-Paley  𝜇 ,

∗ -function attract much attention, too. In [2], 
the authors discussed the weighted 𝐿  boundedness and endpoint estimates for the higher order 
commutators generated by Littlewood-Paley 𝜇 ,

∗ -function and 𝐵𝑀𝑂 function, respectively.  
The classical Morrey spaces 𝑀 ,  were introduced by Morrey [6] in 1938 to study the local 
behavior of solutions of second order elliptic partial differential equations (PDEs). And, in [3], 

Gürbüz introduced the local generalized Morrey space 𝐿𝑀 ,
{ } and he also studied the 

boundedness of the homogeneous singular integrals with rough kernel on these spaces. 
Moreover, in [4], Gürbüz has showed the boundedness of 𝜇 ,

∗  on generalized local (central) 
Morrey spaces. 
First of all, we recall some basic definitions and notations used in the paper. 
Here and henceforth, 𝐹 ≈ 𝐺 means F≳G≳F; while F≳G means 𝐹 ≥ 𝐶𝐺 for a constant 𝐶 > 0; 
and 𝐶 stands for a positive constant that can change its value in each statement without explicit 

mention. And, we recall the definitions of generalized local (central) Morrey space 𝐿𝑀 ,
{ }  and 

local Campanato space 𝐿𝐶 ,
{ }

 in the following.  
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DEFINITION 1 [3,4] (Generalized local (central) Morrey space) Let φ(x, r) be a positive 
measurable function on ℝ × (0, ∞) and 1 ≤ 𝑞 < ∞. For any fixed 𝑥 ∈ ℝ  we denote by 

𝐿𝑀 ,
{ }

≡ 𝐿𝑀 ,
{ }

(ℝ ) the generalized local Morrey space, the space of all functions 𝑓 ∈

𝐿 (ℝ ) with finite quasinorm  

 ∥ 𝑓 ∥
,

{ }= sup𝜑(𝑥 , 𝑟)  |𝐵(𝑥 , 𝑟)|  ∥ 𝑓 ∥ ( ( , ))< ∞. 

And we denote 

 𝐿𝑀 ,
{ }

≡ 𝐿𝑀 ,
{ }

(ℝ ) = 𝑓 ∈ 𝐿 (ℝ ): ∥ 𝑓 ∥
,

{ }< ∞ . 

According to this definition, we recover the local Morrey space LM ,
{ }

(ℝ ) under the choice 

φ(x, r) = 𝑟  

LM
,

{ }
≡ LM ,

{ }
. 

 

DEFINITION 2 [3,4] Let 1 ≤ 𝑞 < ∞ and 0 ≤ 𝜆 < . A local Campanato function 𝑏 ∈

𝐿 (ℝ ) is said to belong to the 𝐿𝐶 ,
{ }

(ℝ ) (local Campanato space), if 

 ‖𝑏‖
,

{ } = sup
| ( , )|

∫ ( , )
𝑏(𝑦) − 𝑏 ( , ) 𝑑𝑦 < ∞, 

where 

 𝑏 ( , ) =
| ( , )|

∫ ( , )
𝑏(𝑦)𝑑𝑦. 

Define 

 𝐿𝐶 ,
{ }

(ℝ ) = 𝑏 ∈ 𝐿 (ℝ ): ‖𝑏‖
,

{ } < ∞ . 

 

REMARK 1 Note that, the central BMO space 𝐶𝐵𝑀𝑂 (ℝ ) = 𝐿𝐶 ,
{ }

(ℝ ). Note that 

𝐵𝑀𝑂(ℝ ) ⊂ ⋂ 𝐿𝐶
{ }

(ℝ ), 1 ≤ 𝑞 < ∞. Moreover, one can imagine that the behavior of 

𝐿𝐶
{ }

(ℝ ) may be quite different from that of 𝐵𝑀𝑂(ℝ ) (bounded mean oscillation space), 
since there is no analogy of the famous John-Nirenberg inequality of 𝐵𝑀𝑂(ℝ ) for the space 

𝐿𝐶
{ }

(ℝ ).  
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Now let's give the following lemma: 
LEMMA 1 [1] Suppose that 1 < 𝑞, 𝑠 ≤ ∞ and 𝛺 ∈ 𝐿 (𝑆 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ satifying (1). If 𝑞, 𝑠 
and weight function 𝑤 satisfy one of the following conditions 

1. 𝑚𝑎𝑥{𝑠 , 2} = 𝜏 < 𝑞 < ∞, and 𝑤 ∈ 𝐴 ; 

2. 2 < 𝑞 < 𝑠, and 𝑤 ∈ 𝐴
;
 

3. 2 ≤ 𝑞 < ∞, and 𝑤 ∈ 𝐴 , 

then the operator  𝜇 ,  is bounded on 𝐿 (𝑤, ℝ ), 𝑠 =  is the conjugate exponent of 𝑠. 

 
REMARK 2 From LEMMA 1, it is obvious that when 𝜆 > 1, 𝛺 ∈ 𝐿 (𝑆 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ 
satifies (1), Littlewood-Paley 𝜇 ,

∗  function is bounded on 𝐿 (ℝ ) for 2 ≤ 𝑞 < ∞. 

Finally, inspired by [5], in this work, we consider the boundedness of 𝜇 ,
∗, ⃗

 on generalized local 

Morrey spaces. Using the pointwise estimate of 𝜇 ,
∗, ⃗

 and the definition of generalized local 

Morrey space, we study the boundedness of 𝜇 ,
∗, ⃗

  on generalized local Morrey spaces, which 
extend the previous results. But, the techniques and non-trivial estimates which have been used 
in the proof of our main result are quite different from [5]. For example, using inequality about 
the weighted Hardy operator 𝐻  in [5], in this paper we will only use the following relationship 
between essential supremum and essential infimum 

𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓 ∈ 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝 ∈ ( )
,                      (2) 

where 𝑓 is any real-valued nonnegative function and measurable on 𝐸  (see [8], page 143). 
 
MAIN RESULT 
Now we are ready to give the following main result with their proof. 

THEOREM 1 Let 𝑥 ∈ ℝ , 𝛺 ∈ 𝐿 (𝑆 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ satify (1), 𝜆 > 1 +   and 

𝑚𝑎𝑥{𝑠 , 2} < 𝑞 < ∞, where 𝑠 =  is the conjugate exponent of 𝑠. Let also 1 <

𝑝, 𝑞 , 𝑞 , ⋯ , 𝑝 < ∞ with  = ∑ +  and 𝑏 ∈ 𝐿𝐶 ,
{ }

(ℝ ) for 0 ≤ 𝜆 < , 𝑖 = 1, … , 𝑚. 

Then, if functions 𝜑 , 𝜑 : ℝ × (0, ∞) → (0, +∞) satisfy the condition 

∫ 1 + ln
( , )

dt ≤ 𝐶 𝜑 (𝑥 , 𝑟),          (3) 

where 𝜆 = ∑ 𝜆  and 𝐶 does not depend on 𝑟, then 𝜇 ,
∗, ⃗

 is bounded from 𝐿𝑀 ,
{ }  to 𝐿𝑀 ,

{ } . 
Moreover,  

 𝜇 ,
∗, ⃗

𝑓
,

{ } ≲ ∏ ∥ 𝑏 ∥
,

{ } ‖𝑓‖
,

{ }  . 
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PROOF. Since 𝑓 ∈ 𝐿𝑀 ,
{ } , by (2) and it is also non-decreasing, with respect to 𝑡, of the norm 

‖𝑓‖ ( , ) , we get 

 
‖ ‖ ( , )

( , )

≤ 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝
‖ ‖ ( , )

( , )

 

≤ 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝
‖ ‖ ( , )

( , )

≤ ‖𝑓‖
,

{ } .           (4) 

Moreover, 𝜑 , 𝜑  satisfy (3) and by (4), we have 

 ∫ 1 + ln ∥ 𝑓 ∥ ( ( , ))  

 ≤ ∫ 1 + ln
‖ ‖ ( , )

( , )

( , )
𝑑𝑡 

 ≲ ‖𝑓‖
,

{ } ∫ 1 + 𝑙𝑛
( , )

𝑑𝑡 

           ≲ ‖𝑓‖
,

{ } 𝜑 (𝑥 , 𝑟).            (5) 

Then by Theorem 3.1 in [5] and (5), we get  

 𝜇 ,
∗, ⃗

𝑓
,

{ } = sup𝜑 (𝑥 , 𝑟) |𝐵(𝑥 , 𝑟)| 𝜇 ,
∗, ⃗

𝑓
( , )

 

 ≲ ∏ ∥ 𝑏 ∥
,

{ } sup𝜑 (𝑥 , 𝑟) ∫ 1 + 𝑙𝑛 ∥ 𝑓 ∥ ( ( , ))  

 ≲ ∏ ∥ 𝑏 ∥
,

{ } ‖𝑓‖
,

{ }  . 
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