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10th INTERNATIONAL CONFERENCE  

"SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES" 
November 27-28, 2022 / Sanliurfa, Türkiye 

 

 

CONFERENCE PROGRAM 
Zoom Meeting ID: 882 4540 0497 

Zoom Passcode: 101010 

 

 

Important, Please Read Carefully 

 To be able to attend a meeting online, login via  site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session. https://zoom.us/join

 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 participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 Moderator is 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. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 

Before you login to Zoom please indicate your hall number, name and surname 

exp. H-1, Cavit Polat 

 

Participant Countries: Türkiye, India, Nigeria, Azerbaijan, Africa, Cyprus, Ghana, Iraq, Saudi Arabia, Bulgaria, Indonesia, Moldova, 

 Morocco, Malaysia, China, Peru, Samba, Brazil, Pakistan, United Kingdom, Ukraine, Georgia, Benin, Belgium, Holland



 

 

 

 

 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Mehmet TAN 

Dr. Murat TOPRAK 
Assoc. Prof. Dr. Mehmet TAN 

Siirt University (TÜRKĠYE) 
REFLECTIONS OF DIGITALIZATION ON 

EVERYDAY LIFE RELATIONSHIPS 

Assoc. Prof. Dr. BarıĢ MERCĠMEK 
Assoc. Prof. Dr. Mehmet TAN 

Siirt University (TÜRKĠYE) 

EXAMINATION OF THE SOCIOLOGICAL 
EFFECTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES USED 

FOR INSTRUCTIONAL PURPOSES 

Gülseren ERGÜN 
Assoc. Prof. Dr. Çiğdem AKMAN 

Süleyman Demirel University 
(TÜRKĠYE) 

PRINCE SABAHATTĠN’S PERSPECTIVE AND 
DECENTRALIZATION 

Gülseren ERGÜN 
Assoc. Prof. Dr. Hakan CANDAN 

Süleyman Demirel University 
(TÜRKĠYE) 

EUROPEAN CHARTER OF LOCAL SELF-
GOVERNMENT IN TURKEY'S DILICATION OF 

SECURITY AND AUTONOMY 

Assoc. Prof. Dr. Hakan CANDAN 
Karamanoğlu Mehmet Bey 

University (TÜRKĠYE) 

THE FORM OF ORGANIZATIONAL GOSSIP IN 
PUBLIC ADMINISTRATION: BUREAUCRATIC 

RUMINATION 

Assoc. Prof. Dr. Elvettin Akman 
Durdane Keser 

Süleyman Demirel University 
(TÜRKĠYE) 

INTERNET OF THINGS IN PUBLIC SERVICES 

Durdane Keser 
Assoc. Prof. Dr. Çiğdem Akman 

Süleyman Demirel University 
(TÜRKĠYE) 

LEAN MUNICIPALISM: A CASE STUDY ON 
BURSA METROPOLITAN MUNICIPALITY 

Said Abdulrasul SADAT 
Karamanoğlu Mehmetbey 

University (TÜRKĠYE) 

THE EFFECT OF THE SOVIET INVASION ON 
NATIONAL CONSCIOUSNESS AND NATION 

BUILDING IN AFGHANISTAN 

Venue: Otel Urhay, Sarayönü Caddesi 916. Sokak No: 16 Eyyübiye/Şanlıurfa 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Süreyya Yiğit 

Prof. Dr. Süreyya Yiğit New Vision University, (GEORGIA) SWISS-EU RELATIONS: THE COLD WAR YEARS 

Prof. Dr. Taner AKÇACI 
Dr. Murat KARTAL 

Mehmet Serkan ÇINAROĞLU 

Gaziantep University (TÜRKĠYE) 
Kilis Public Education Directorate 

(TÜRKĠYE) 
Hatay Police Department (TÜRKĠYE) 

THE EFFECT OF THE MODERN SILK ROAD 
PROJECT ON TURKIYE-CHINA RELATIONS 

Prof. Dr. Taner AKÇACI 
Mehmet Serkan ÇINAROĞLU 

Gaziantep University (TÜRKĠYE) 
Hatay Police Department (TÜRKĠYE) 

REFLECTIONS OF THE RUSSIA-UKRAINE 
CRISIS ON THE LOGISTICS POTENTIAL OF THE 

BLACK SEA REGION AND THE TURKIYE 
ECONOMY 

Assoc. Prof. Dr. Hakkı ÇĠFTÇĠ Cukurova University (TÜRKĠYE) 
NATIONAL POVERTY ERADICATION 
ANTI-MIGRATION SYSTEM CYCLE 

Assoc. Prof. Dr. Hakkı ÇĠFTÇĠ 
Seyfi Ali ALKIġ 

Cukurova University (TÜRKĠYE) 
Arif Nihat Asya Anatolian High School 

(TÜRKĠYE) 

TRANSFORMATIONS AND THOUGHTS THAT 
ORIGINATED THE FORMATION OF SOCIAL 

SCIENCES 

Assoc. Prof. Dr. Vedat YILMAZ 
Gülcan AKDENĠZ 

Malatya Turgut Özal University 
(TÜRKĠYE) 

Van Yüzüncü Yıl University (TÜRKĠYE) 

PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN 
TURKEY AND ANALYSIS OF LAW NO. 6360 

Assoc. Prof. Dr. Vedat YILMAZ 
Malatya Turgut Özal University 

(TÜRKĠYE) 

SEARCHING FOR A MODEL ON METROPOLITAN 
MUNICIPALITY MANAGEMENT IN TURKEY 

Assist. Prof. Adem CEREN Adıyaman University (TÜRKĠYE) 

CITIZEN PARTICIPATION IN THE FIGHT 
AGAINST DISASTERS IN TURKEY: IS IT A 
PREFERENCE OR IS IT AN OBLIGATION? 

Assist. Prof. Dr. Ramadan SANIVAR Cyprus Science University (CYPRUS) 
SURVEILLANCE WITH TECHNICAL MEANS IN 

CRIMINAL PROCEDURE LAW 
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HEAD OF SESSION: Dr. Yunus Emre GENÇ 

Beyanur Aslan 
Assoc. Prof. Dr. Murat Ġnce 

Zonguldak Bülent Ecevit University 
(TÜRKĠYE) 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN CREATIVE THINKING TENDENCIES 
AND CREATIVE STIMULATION BEHAVIORS OF 
TEACHERS WHO USE STEM APPLICATIONS IN 

THE CLASSROOM 

Vedat Bakır 
Kütahya Dumlupınar University 

(TÜRKĠYE) 

EVALUATION OF MODELS AND APPROACHES 
USED IN CRISIS SITUATIONS 

Vedat Bakır 
Kütahya Dumlupınar University 

(TÜRKĠYE) 

EVALUATION OF INTERVENTION TECHNIQUES 
USED IN CRISIS SITUATIONS 

Dr. Yunus Emre GENÇ Iğdır University (TÜRKĠYE) SOSYAL SORUMLULUK PROJELERĠ 

Dr. ġeyda ÖZTUNA 
Res. Assist. Feray BUCAK 

Balikesir Ataturk City Hospital, 
Balıkesir, (TÜRKĠYE) 

Harran University (TÜRKĠYE) 
SELF 

Assist. Prof. Abdullah BADEM 
Karamanoğlu Mehmetbey University 

(TÜRKĠYE) 

A RESEARCH ABOUT SOME BÖREK-PASTRY 
MADE IN ĠÇERĠ ÇUMRA (KONYA) 

Dr. ġeyda ÖZTUNA 
Res. Assist. Feray BUCAK 

Balikesir Ataturk City Hospital 
(TÜRKĠYE) 

Harran University (TÜRKĠYE) 

RISK GROUPS IN COMMUNITY MENTAL 
HEALTH AND NURSING APPOACH 

Aykut ġahin 
Mert Karademir 

Yunus Emre Karakaya 

Munzur University (TÜRKĠYE) 
Fırat University (TÜRKĠYE) 

EXAMINATION OF DOCTORAL THESIS ON 
STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

Yunus Emre Karakaya 
Aykut ġahin 

Fırat University (TÜRKĠYE 
Munzur University (TÜRKĠYE) 

EVALUATION OF PROSPECTIVE PHYSICAL 
EDUCATION AND SPORT TEACHER'S 

PERCEPTIONS RELATING TO CHOOSING 
TEACHING TECHNIQUES ACCORDING TO 

SOME VARIABLES 
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HEAD OF SESSION: Dr. C.Vijai 
Jyoti Sinha 

Vinod Kumar 
Sushant University (INDIA) EFFECTS OF DIET ON HEALTH 

Darwin H. Pangaribuan 
Asih Devi Triyani 

Moh. Ridwan Rasyad 

University of Lampung (INDONESIA) 

EFFECT OF VERMICOMPOST AND ECO 
ENZYME ON THE GROWTH, PRODUCTION AND 

QUALITY OF SWEET CORN PLANT 

Dr.C.Vijai 
Dr.P.Sasikumar 
Mr.M.Elayaraja 

Dr. Sagunthala R&D Institute of 
Science and Technology (INDIA) 

EMERGING TRENDS IN AGRICULTURE AND 
FUTURE OF INDIAN AGRICULTURE 

Abdennabi Alitane 
Ali Essahlaoui 

Ann Van Griensven 
Yassine El Yousfi 
Hicham Gueddari 

Moulay Ismail University (MOROCCO) 
Vrije Universiteit Brussels (BELGIUM) 

Abdelmalek Essaadi University 
(MOROCCO) 

Institute for Water Education 
(HOLLAND) 

Mohamed First University 
(MOROCCO) 

A MODELLING APPROACH FOR THE 
ASSESSMENT OF WATER RESOURCES 

MANAGEMENT STRATEGIES IN THE IN R';DOM 
WATERSHED, MOROCCO 

Hassana ISMAILI ALAOUI 
Rabea ZIRI 

Ibn Tofail University (MOROCCO) 

ANALYZING THE PERFORMANCE OF 
PAYMENTS FOR ECOSYSTEM SERVICES IN 

RESTORING FOREST ECOSYSTEMS AND 
REDUCING RURAL POVERTY (CASE STUDY OF 

COMPENSATION FOR CLOSED GRAZING 
AREAS) 

Shinta Dewi 
UIN KH Abdurrahman Wahid 
Pekalongan (INDONESIA) 

ANALYSIS OF THE BENEFITS OF PURWACENG 
AS A MEDICINAL PLANT 

Muhammad Mohsin 
Ziping Zhang 

Guangwen Yin 

Fujian Agriculture and Forestry 
University (CHINA) 

EFFECT OF PROBIOTICS ON THE 
PERFORMANCE AND INTESTINAL HEALTH OF 
BROILER CHICKENS INFECTED WITH EIMERIA 

TENELLA 

Prof. Huma Ali  
Dr. Anam Tariq 

Jinnah Sindh Medical University 
Karachi (PAKISTAN) 

DRUG UTILIZATION EVALUATION OF HOSPITSL 
BASED ANTIBIOTIC PRESCRIBING IN TERTIARY 

CARE SYSTEM: ASSESSMENT OF EFFICACY 
AND HARMS ASSOCIATED WITH IRRATIONAL 

PRACTICES 
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HEAD OF SESSION: Dr. Abdullah Sethar 

Bishakha Rani Bhagwan Sahu 
A. K. Bhurjee 
Pankaj Kumar 

SRM Institute of Science and 
Technology (INDIA) 

VIT Bhopal University (INDIA) 

EFFICIENT SOLUTIONS FOR VECTOR 
OPTIMIZATION PROBLEM ON AN EXTENDED 

INTERVAL VECTOR SPACE AND ITS 
APPLICATION TO PORTFOLIO OPTIMIZATION 

Aijaz Ahmad 
Virender Pal Singh 

Firdous Ahmad 

Degree College Samba University 
(SAMBA) 

University of Kashmir (INDIA) 

SHORTEST PATH IN CONTEXT OF THE 
WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 

Sudiksha Arora Panjab University (PAKISTAN) 
IMPACT OF CHANGED HR PRACTICES AFTER 

COVID-ERA ON JOB SATISFACTION 

Hitesh V. Shahare 
Shweta H. Shahare 

C. D. Upasani 

SNJBs Shriman Sureshdada Jain 
College of Pharmacy (INDIA) 

Sandip Institute of Pharmaceutical 
Sciences Nashik (INDIA) 

FORMULATION AND EVALUATION OF PEEL- 
OFF GEL FACE MASK 

Dr. Abdullah Sethar 
University Of Reading (UNITED 

KINGDOM) 
ASSEMBLY OF ARENAVIRUS 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Yaşar BEDİRHAN 

Res. Assist. Omer Faruk Karakose 
Recep Tayyip Erdogan University 

(TÜRKĠYE) 

THE POSSIBILITY OF NATURALIZED 
EPISTEMOLOGY AS A DEFINITION OF 

KNOWLEDGE IN THE FACE OF THE PROBLEM 
OF KNOWLEDGE AND JUSTIFICATION 

Res. Assist. Taner ALGAN Fırat University (TÜRKĠYE) 

TWO BEINGS IN NEED OF UNDERSTANDING 
EACH OTHER IN THE CONTEXT OF MARITAL 
(FAMILY) RELATIONSHIPS: WOMAN AND MAN 

Assist. Prof. Dr. Özcan OĞUR Hakkâri University (TÜRKĠYE) 

ACCORDING TO THE URFA (RUHA) SHARI’A 
RECORD NUMBERED 207, SOME FINDINGS 
REGARDING PRODUCTION CONSUMPTION 

RELATIONSHIP IN URFA IN 1630 

Lect. Dr. Muhammed TÜRKMEN Çukurova University (TÜRKĠYE) SIBEVEYH'S APPROACH TO QIRAATE 

Lect. Dr. Muhammed TÜRKMEN Çukurova University (TÜRKĠYE) 
SIBEVEYH'S OBJECTIVE OF ISTISHHÂD WITH 

THE QUR'AN 

Hikmet Gül AKGÜL 
Prof. Dr. Yener BEKTAġ 

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli University 
(TÜRKĠYE) 

WORDS AND CONCEPTS USED FOR SLAVES IN 
ANCIENT AGES: FROM MESOPOTAMIA TO 

ROME 

Assist. Prof. Dr. Sinan ÖZYURT 
Assist. Prof. Dr. Mehmet Emin KALGI 

Gaziantep University (TÜRKĠYE) 
Ardahan University (TÜRKĠYE) 

CURRENT CONSIDERATIONS ON FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING IN THE CONTEXT OF 

CULTURAL VALUES, RELIGIOUS IDENTITY, AND 
POSITIVE PSYCHOLOGY 

Assist. Prof. Fatih EROĞLAN Siirt University (TÜRKĠYE) 
STUDIES OF TRADITIONAL AFRICAN 

RELIGIONS AND REDUCTIONISM 

Assoc. Prof. Dr. YaĢar BEDĠRHAN 
Ağrı Ġbrahim Çeçen University 

(TÜRKĠYE) 

AT THE VAN LAKE BASIN AT THE PERIOD OF 
TURKISH SELJUK ECONOMIC AND 

COMMERCIAL LIFE 

Assist. Prof.  Yeliz ÇELEN 
Yasemin TUNCER 

Amasya University (TÜRKĠYE) 
THE REASONS FOR 8TH GRADE STUDENTS 

CAN NOT LERAN VERBALS 

Assist. Prof.  Yeliz ÇELEN 
Nuray AYDOĞAN 

Amasya University (TÜRKĠYE) 

THE ROLE OF THE TEXTS USED IN THE 
TURKISH COURSE IN EFFECTING THE 

LISTENING OF SECONDARY SCHOOL 7TH 
STUDENTS 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Morakeng Edward Kenneth Lebaka 

Moses Adeolu AGOI 
Oluwakemi Racheal OSHINOWO 

Lagos State University (NIGERIA) 

ASSESSING THE IMPACTS OF ICT 
INNOVATIONS ON TEACHER EDUCATION: 
IMPLICATION ON MODERN DAY SCHOOL 

MANAGEMENT 

Prof. Dr. Morakeng Edward Kenneth 
Lebaka 

University of Zululand (AFRICA) 

THE EMOTIONAL AND SPIRITUAL IMPACT 
RELIGIOUS RITUAL MUSIC HAS ON 

TRADITIONAL HEALERS AND THEIR TRAINEES 
IN THE BAPEDI SOCIETY, LIMPOPO PROVINCE 
IN SOUTH AFRICA CANNOT BE MEASURED IN 

RAND VALUE. 

Moses Abdullai Abukari 
Abel Nyimba Najah 

Thomas Nipielim Tindan 

Tedam University (GHANA) 
St Charles Minor Seminary/Senior High 

School (GHANA) 

PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE OF 
PROFESSIONAL AND NON- PROFESSIONAL 
SENIOR HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHERS 

Mehsin Jabel Atteya Al-Mustansiriyah University, (IRAQ) 
THE ROLE OF MATHEMATICAL INDUCTION IN 

BEHAVIOR ANALYSIS OF THE PEOPLE 

Dr. Sherin Hassan Mabrouk 
Dr. Rania Mohammed Abd Elgawad 

Mostafa 

Imam Abdul Rahman Bin Faisal 
University (SAUDI ARABIA) 

THE IMPACT OF TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP ON EXCELLENCE IN 

INSTITUTIONAL PERFORMANCE AND MENTAL 
HEALTH OF WORKERS AT IMAM ABDUL 

RAHMAN BIN 

Fernando Thiago 
Caroline Gonçalves 

Jadiane Camila Santana da Silva Souza 
Maria Amorim de Cristo 

Mariana dos Santos Andrade 
Marlon Leal Rodrigues 

Marcelo Pereira da Silva 
Janaina Viana Adami 

Federal University of Mato Grosso do 
Sul (BRAZIL) 

PEDAGOGICAL AND DIALOGICAL ACTION OF 
LEADERSHIP AND SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP IN PANTANAL 
(BRAZILIAN WETLAND BIOME) 

Ernawaty Hudong 
Keningau Vocational College 

(MALAYSIA) 

FACTORS OF TEACHER TEACHING, INTEREST, 
ANXIETY AND STUDENT BEHAVIOR IN THE 

CLASSROOM IN RELATION TO MATHEMATICS 
ACHIEVEMENT AMONG VOCATIONAL COLLEGE 

STUDENTS IN THE STATE OF SABAH, 
MALAYSIA. 
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HEAD OF SESSION: Denis Vintu 

Alexandra Georgieva 
Miglena Lungolova 

SWU';Neofit Rilski'  (BULGARIA) 

ROMA WOMEN AND GIRLS IN BULGARIA - 
DISCRIMINATION AND RISK OF SOCIAL 

EXCLUSION 

Deepali Tomar University Of Kota (INDIA) 

THE PROSPECTS AND PROBLEMS OF MSME 
SECTOR IN INDIA: A COMPARATIVE STUDY OF 

RAJASTHAN AND UTTARAKHAND 

Denis Vintu 
Moldova Academy of Economic 

Studies (MOLDOVA) 

CANONICAL QUARTERLY PROJECTION MODEL 
FOR MONETARY POLICY ANALYSIS AND 

FORECASTING 

Dr. Jaswinder Kaur 
Mr. Birendra Singh 

University of Law (INDIA) 

PRACTICAL IMPLICATIONS OF NON-
CUSTODIAL MEASURES IN THE 

ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE 

Manotar Tampubolon Universitas Kristen (INDONESIA) 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF MINORITY 
RELIGIOUS FREEDOM IN INDONESIA, 

MALAYSIA, AND THE PHILIPPINES 

Ali Umar Ahmad 
Maikudi Muhammad 

Inuwa Mukhtar Ahmad 
Ahmad Tijjani Abdullahi 

Abubakar Isah Jibrin 

Universiti Malaysia Terengganu 
(MALAYSIA) 

Kano State Polytechnic (NIGERIA) 
Bayero University Kano (NIGERIA) 

Office of the Accountant General of the 
Federation, (NIGERIA) 

THE EFFECT OF ENERGY INTENSITY, 
MACROECONOMIC POLICY UNCERTAINTY, 
TRADE OPENNESS, AND FOREIGN DIRECT 

INVESTMENT ON ENVIRONMENTAL QUALITY IN 
NIGERIA 

Supriya S. R.M.K. Engineering College (INDIA) ISLAMIC BANKING 

Jorge Isaac Torres Manrique 
School of Fundamental Rights 
Praeeminentia Iustitia (PERU) 

SAFER CYBERSPACES AND CITIES FOR 
WOMEN AND GIRLS 
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HEAD OF SESSION: Elena Panchenko 

Elena Panchenko 
Oles Honchar Dnipro National 

University (UKRANIE) 
CULTURAL WORDS IN J. ROWLINGS TALES 

Fr. Baiju Thomas 
Kendriya Vidyalaya University of 

Hyderabad Campus (INDIA) 

PROMOTING INCLUSIVE EDUCATION AND 
EQUITY IN TEACHER EDUCATION ENSURING 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT AMONG 
PRESERVICE TEACHERS IN MODERN 

EDUCATIONAL SYSTEMS 

Sarfraz Ahmad 
Institute of Business Management 

(IoBM) Karachi (PAKISTAN) 

THE ROLE OF SUFI SHRINES IN LOCAL 
POLITICS: A CASE STUDY OF MITTHAN KOT, 

RAJANPUR 

Elhaam Hassoun 
Mahmmed Yawuz 

(IRAQ) 

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BARRIER OF 
PHYSICIANS TOWARDS EVIDENCE BASED 

MEDICINE IN IRAQ 

Klymenko Tetiana 
Oles Honchar Dnipro National 

University (UKRAINE) 

APPLIED CHARACTER OF THE GENDER 
CATEGORY OF NOUNS IN LEARNING THE 

UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN ONE 

AGBAKA Sourou Arsène 
SEGUEDEME Alexis Hergie 

Doctorant en Civilisation Britannique, 
EDP/UAC/ (BENIN) 

SEGUEDEME Alexis Hergie, Maitre de 
Conférence (CAMES) de Littérature 

Anglaise, EDP/UAC 

VEXILLOLOGY AND TERMINOLOGIES 
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Özcan Oğur 

ACCORDING TO THE URFA (RUHA) SHARI’A 

RECORD NUMBERED 207, SOME FINDINGS 

REGARDING PRODUCTION CONSUMPTION 

RELATIONSHIP IN URFA IN 1630 

1 

Sherin Hassan 

Mabrouk 

Rania Mohammed 

Abd Elgawad Mostafa 
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207 NOLU URFA(RUHA) ġERĠ’YE SĠCĠL DEFTERĠNE GÖRE 1630-31 YILLARINDA 

URFA’DA ÜRETĠM VE TÜKETĠM ĠLĠġKĠSĠNE DAĠR BAZI TESPĠTLER 

ACCORDING TO THE URFA (RUHA) SHARI‘A RECORD NUMBERED 207, SOME 

FINDINGS REGARDING PRODUCTION CONSUMPTION RELATIONSHIP IN URFA IN 1630 

 

Özcan OĞUR 

Hakkâri Üniversitesi, Ġslâmî Bilimler Fakültesi, Ġslam Tarihi Bölümü, Hakkâri Türkiye  

 

Özet 

Tarihsel süreçte toplumun üreten kesimini oluĢturan esnaf örgütleri ve bu örgütlerin faaliyetleri ile 

üretim tarzları hep merak konusu olmuĢtur. Dolayısıyla esnaf örgütlerinin tarihsel rollerinin tam 

olarak anlaĢılabilmesi için ilgili belgelerin bir an önce yayımlanması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu 

minval üzerine; Urfa‘nın en erken tarihli Ģer‘iyye sicil defteri olan 207 numaralı defterin ilk 200 

belgesi, bu çalıĢmanın esas kaynağı olarak alınmıĢtır. 

Bilindiği gibi 1517‘de yılında Osmanlı hâkimiyetine giren ġanlıurfa'nın, Osmanlı döneminden kalma 

iĢ hanları ve çarĢılarından oluĢan eski ticaret merkezleri, günümüzde Gümrük Hanı civarında 

yoğunluk kazandığı anlaĢılmaktadır (Kazaz Pazarı, Sipahi Pazarı, Koltukçu Pazarı, Pamukçu Pazarı, 

Oturakçı Pazarı, Kınacı Pazarı, Pıçakçı Pazarı, Kazancı Pazarı, Neccar Pazarı, Ġsotçu Pazarı, Demirci 

Pazarı, Çulcu Pazarı, Çadırcı Pazarı, Saraç Pazarı, Attar Pazarı, Tenekeci Pazarı, Kürkçü Pazarı, 

Eskici Pazarı, Keçeci Pazarı, Kakacı (Kovacı) Pazan, Kasap Pazan, Boyahane ÇarĢısı, Kavafhane 

ÇarĢısı, Hanönü ÇarĢısı, Hüseyniye ÇarĢıs1). Bu hanlar günümüzde de tarihi özelliklerini koruyan 

önemli alıĢ veriĢ merkezleridir. ġanlıurfa‘nın günümüzdeki en önemli ticaret yerlerinden olan Kazaz 

Pazarı (Bedesten), 1562 tarihli Gümrük Hanı‘nın güneyine bitiĢik olarak aynı tarihte inĢa edilmiĢtir. 

1740 tarihli Rızvan Ahmet PaĢa vakfiyesinde "Bezazistan" adıyla geçen yapının tamir ettirildiği 

belirtilmiĢtir. Yeraltı ÇarĢısı olarak da adlandırılan Boyahane ÇarĢısı adının da H.  1153  (M. 1740) 

tarihli Rızvan Ahmed PaĢa Vakfiyesinde rastlanılmıĢ olması, bu çarĢının XVlll. Yüzyıl ortalarında 

mevcut olduğunu göstermektedir. Pamukçu Pazarı‘nın batısına paralel olarak uzanan bu yapının bir 

yeraltı çarĢısı özelliğinde olduğu anlaĢılmaktadır(Gündoğdu, 2010, p.109).  

Bütün bu sosyal alanların varlığı, aslında söz konusu yüzyılda Urfa Ģehir merkezinde ciddi bir ticari 

faaliyetin mevcut olduğunu göstermektedir. Bu anlamda ticaret yapıları, bir Ģehrin mekânsal 

organizasyonunun Ģekillenmesinde baĢat bir rol üstlendiğini söylemek mümkündür. 

Metot 

Tarihsel süreçte toplumun üreten kesimini oluĢturan esnaf örgütleri ve bu örgütlerin faaliyetleri ile 

üretim tarzları hep merak konusu olmuĢtur. Dolayısıyla esnaf örgütlerinin tarihsel rollerinin tam 

olarak anlaĢılabilmesi için ilgili belgelerin bir an önce yayımlanması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu 

minval üzerine; Urfa‘nın en erken tarihli Ģer‘iyye sicil defteri olan 207 numaralı defterin ilk 200 

belgesi, bu çalıĢmanın esas kaynağı olarak alınmıĢtır. 1039-40/1630-31 yıllarını kapsayan bu defter 

Urfa kadısı Mevlana Ġbrahim Efendi ibni Emir Ahmet Çelebi adına tutulmuĢtur. Defter, mahkemeye 

intikal eden pek çok olayı içerdiğinden dönemin sosyo-ekonomik tarihi için önem arz etmektedir. 
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Söz konusu belgeler üzerinden yapılan inceleme neticesinde 1630-31 yıllarında Urfa Ģehrinin ticari 

yapısı hakkında önemli verilere ulaĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada, defterde geçen, esnaf grupları ve Ģehrin 

fiziki yapısını oluĢturan mahalleler ile ticaret mekânları ele alınmıĢtır.   

 

Literatür AraĢtırması 

Urfa Ģehir tarihi ve vakıf eserleri üzerine pek çok çalıĢma bulunmaktadır. Bu çalıĢmalardan özellikle 

arĢiv belgeleri esas alınarak yapılanlar, Urfa Ģehir yapısını, vakıf ve çarĢı pazar durumunu ilk elden 

kaynaklara dayanarak ortaya koydukları için son derece önemlidir. Bu anlamda; Mehmet MemiĢ 

tarafından 1998‘de savunulan ġanlıurfa Medreseleri isimli doktora çalıĢması, Zeki Tekin'in 1518 

Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Urfa Sancağı isimli Yüksek Lisans Tezi, Ahmet Nezihi 

TURAN'ın arĢiv vesikalarına dayanarak hazırladığı ve daha sonra yayımlanan "16.Yüzyılda Ruha  

(Urfa)  Sancağı" isimli çalıĢması Urfa Ģehir tarihi açısından önemli bir boĢluğu doldurmuĢtur. Enver 

Karakeçili‘nin 2017‘de basılan ―Hurufat Defterlerine Göre 1690-1837 Tarihlerinde Ruha 

Kazası” isimli çalıĢması Urfa‘nın yaklaĢık yüz elli yıllık Ģehir ve vakıf tarihinin aydınlatılması 

açısından önemli bir arĢiv çalıĢmasıdır. Hasan Açanal‘ın 1997‘de bastırdığı kitabı Urfa Tarihi (M.Ö. 

2000-MS.1400) isimli eseri Urfa tarihinin uzun bir kesitini derli toplu bir Ģekilde aktaran ilk önemli 

çalıĢmalardandır. Bahattin Turgut tarafından çalıĢılan ve ―Urfa Vakıfları (1850 – 1900) ismiyle 2013 

yılında savunulan doktora tezi; 1. Baskısı 2019‘da yapılan ve Urfa Büyük ġehir Belediyesi 

Yayınlarından(ġURKAV) çıkan, GeçmiĢin Ġzinde ġanlıurfa(Paleolitik Çağ‘dan Roma Dönemi‘ne 

Arkeolojik YerleĢimler) isimli çalıĢma, tarih öncesi Urfa Ģehrinin önemli tarihi alanlarından olan 

Göbekli tepe ve diğer yerleĢim alanlarını konu edinen önemli çalıĢmalar olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Osmanlıda Mahalle: Osmanlı Ģehrinde mahalle,  birbirini tanıyan,  bir ölçüde birbirlerinin 

davranıĢlarından sorumlu, sosyal dayanıĢma içinde olan kiĢilerden oluĢmuĢ bir topluluğun yaĢadığı 

yer(Ergenç, 2013, 75) olarak tanımlanmaktadır. Klasik dönem Osmanlı Mahallesi, homojen bir 

yapıya sahipti. Bu yapıyı bozabilecek herhangi bir dıĢ etkenin varlığına izin verilmezdi. Örneğin 

Ġstanbul‘da beĢ yıldan az oturmuĢ olan taĢralılar memleketlerine geri gönderilir, bu süreyi doldurmuĢ 

olanların bir mahalleye yerleĢebilmeleri içinse gene o mahalle halkından kefil istenirdi. Bu türden 

verile bilecek örnekler arasında Hıristiyan tebaanın Müslüman mahallelerindeki ticarî ve kültürel 

etkinliklerine karĢı alınan önlemlerin sayısı bir hayli kabarıktır. 1575 tarihli bir fermanda,  Galata ve 

Haslar kadısına yazılan hükümde, galata dıĢında bulunan Müslüman mahallelerinde meyhane 

iĢletildiği ve bundan dolayı burada bulunan Müslümanların rahatsız(rencide) oldukları belirtilerek, bu 

uygulamanın derhal sonlandırılması emredilmiĢtir. Yine yabancı seyyahların seyahatnamelerinde; bir 

Osmanlı mahallesinden diğerine geçerken sanki bir kültürden diğerine geçiyormuĢ gibi bir kanı 

vardır. Bu, gezginlerin söz konusu Osmanlı mahalle yapısı hakkındaki somut gözlemlerinin 

sonucuydu(IĢın, 1985:  s.539). 

Urfa Mahalleleri hakkında ilk defa Ģehrin Osmanlılara geçtikten bir sene sonra 924/1518‘de yapılan 

ilk tahrir sayesinde bilgi sahibi olabilmekteyiz. Bu ilk tahrire göre Ģehrin 6 mahalleden oluĢtuğu 

anlaĢılmaktadır. 932/1525‘de yapılan tahrirde mevcut mahallelere yeni iki mahallenin daha eklendiği 

görülüyor. Cemaat-ı Birûniyan Mahallesi ve HodĢah Mahallesi. 973/1565‘de yapılan tahrirde ise 7 

mahalle ismi geçmektedir. XVII. yüzyılın ortalarında Urfa‘ya uğrayan Evliya Çelebi‘de bu 

mahallelerin sayı ve isimlerini vermektedir. XVII. Yüzyılda Urfa‘da bulunan mahalle sayısı 

değiĢmiĢtir. Bâb-ı Harran, TaĢlık, Bab-ı Emir, Bab-ı Bire, Bab-ı ma, Kaleboyu, Karameydan, 

Eramine, Cavgirli, Tılıfdır, Baykapı, ve Bağı Safa mahalleleridir(Üner, 2003, s.44-46). 207 numaralı 
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defterin ilk 200 belgesi içerisinde tespit edilen mahalle sayısı 10 ve mahalle adları ise Ģunlardır: 

Arafta/Arafil ya da Arafa Mahallesi, Araklı yada Araka Mahallesi, Asdani Mahallesi, Babalık 

Mahallesi, Babülbeyyine Mahallesi, Babülemir Mahallesi, Babülharran Mahallesi, Babül-Hayrat 

Mahallesi, Deramend Mahallesi ve Tatlık Mahallesi Ģeklinde geçmektedir(UġS, 207: 5/1, 5/2, 6/1 

vd.). Mahalle isimleri daha çok bir olayın mahkemeye intikal etmesi dolayısıyla geçmektedir. 

Mahkemeye intikal eden olaylarda ismi en çok geçen mahalle Babü‘l-Harran Mahallesi‘dir. Daha 

sonra Babü‘l-Beyyine ve Babü‘l-Emir Mahallesi gelmektedir. 

XVIII. yüzyılda Urfa Ģehri hakkındaki bilgiler, XVI, yüzyıldaki tahrir defterlerinde olduğu gibi, derli 

toplu değildir. Mahalleler hakkındaki bilgiler daha çok, bir mülkün yeri belirlenirken verilen konum 

bilgileridir. Dolayısıyla mahkemeye intikal edilemeyen yer ve mahalleler ile ilgili bilgimiz sınırlıdır. 

Bu durum XVIII. Yüzyıl ve sonrası Urfa‘da bulunan mahalle sayısında tutarlı bir bilgiye ulaĢmayı 

zorlaĢtırmaktadır. 

Osmanlı mahallesinin en önemli gruplarından biri belli bazı meslekleri icra eden Esnaf gruplarıdır. 

Esnaf grupları, Osmanlı devletinde Ģehir organizasyonunu belirleyen en önemli faktörlerden birsi 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Nitekim bazı esnaf gruplarının aynı yerde örgütlenmesiyle, o 

mahalleye ismini vererek, Ģehir organizasyonunu oluĢmasında önemli oranda etkili olmuĢtur. Ayrıca 

kentlerde çalıĢmalarını sürdüren her esnaf dalı kendi aralarında sıkı kurallara bağlı "lonca"lara 

ayrılmıĢtı. Bu uygulama ve gelenek, Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıla kadar varlığını devam 

ettirmiĢtir. Osmanlı devletinde Söz konusu esnaf örgütlenmeleri,  bugün bildiğimiz anlamda belirli 

bir iĢ kolunun bütününü,  hatta birkaç mal veya hizmeti ihtiva eden bir bölümünü kapsamaktan 

oldukça farklıydı. Çok dar ve sınırlı zümreler halinde,  her bir malın hammaddeden baĢlayarak nihai 

tüketime hazır hale getirilinceye kadar geçirdiği üretim aĢamalarının her biri ayrı bir esnaf birimi 

olarak örgütlenmiĢtir. Ayrıca her aĢamada, farklı mal türleri varsa onlar da ayrı birer örgütlenme 

birimi oluĢtururlardı(Genç, 2000: 289). Urfa‘da Bu esnaf gruplarının üzerlerinde ―Ģeyh-i seb‛a‖ 

denilen bir yönetici bulunmaktaydı. Terim anlamı ―yedilerin Ģeyhi‖ olan bu görevin esnaf 

teĢkilatlarında yer alan mesleklerin üzerlerine bir nevî yönetici olduğu anlaĢılmaktadır. Zikredilen 

esnaf grupları ve Ģeyh-i seb‘alık görevi Ģehirde oldukça iyi bir Ģekilde örgütlenmiĢ esnaf teĢkilatının 

var olduğunu göstermektedir. Ayrıca debbağ esnafının Ahi teĢkilatına bağlı olarak çalıĢtığı 

anlaĢılmaktadır(Karakeçili, 2017: 23). 

ġehirlerdeki mahalleler ve mahallelerde bulunan esnaf örgütleri arasında düzen ve güvenliği 

sağlamak görevi, Ģikâyet merci olan mahkemeler vasıtasıyla yürütülürdü. Söz konusu mahkemeler 

aynı zamanda Ģehir ticaret hayatı ve pazarlama sınırlaması siyasetindeki denetim organlarının en 

yetkin merciiydi. Bu merciinin baĢında kadılar bulunuyordu. ġehir ticaret hayatında karmaĢıklığa 

meydan vermemek,  üretim ve tüketimi izlemek,  esnaf ve zanaatkârların tüketicilerin haklarını 

korumak ve gözetmek bu merciin baĢlıca görevleri arasındadır(Güler, 200: 139).   

Nitekim Osmanlı devlet yöneticileri, halkın refahının sağlanması hususunda narha,  büyük bir önem 

vermiĢlerdir. Devlet idaresiyle nazari olarak uğraĢan müellifler, hemen daima narh konusuna da 

temas ile devletin icra organlarının narhım kontrolüyle bizzat meĢgul olmalarını ehemmiyetle tavsiye 

etmiĢlerdir. Bu nedenle Kanuni devri sadrazamlarından Lütfi PaĢa, kendinden sonra sadarete 

geleceklere bu makamın ―adabını‖  anlatmak için Asafname isimli eserini yazmıĢtır. Eserinde, Yavuz 

Sultan Selim saltanatında yeniçerilere, çarĢıda satılandan bir akçe noksanına et satılması teklifinde 

bulunan Sadrazama, PadiĢahın ―cümle narh birdir, eğer yeniçeri ve eğer sair nas, Ģöyle ki narhım 

hilafı zuhür iderse, seni katl ederin‖  cevabını verdiğini yazmaktadır(Kütükoğlu, 1983: 5). Ayrıca 

devletin belli baĢlı kademelerinde vazife gören Ģahıslar ticaret ve esnaflıkla uğraĢtıkları takdirde, 
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kendi karlarını düĢüneceklerinden narhı tatbik edemeyecekleri düĢüncesiyle, bu kiĢilerin devlet 

kademelerinden derhal uzaklaĢtırılması gereği belirtilmiĢtir. Bu durum Osmanlı devletinde fiyat 

istikrarının sağlanması ve üretici ile tüketici arasındaki uyumun sürekliliği hususunda verilen önemi 

göstermektedir. 

Osmanlı üretim ve pazarlama sistemi, genellikle ortaçağın yerel kasaba ekonomi kurallarını 

izliyordu. Bu ekonomi sisteminde üretim, kasaba ve ona bağlı köyler için yapılırdı. Yani pazar ve 

üretim sınırlıydı. Esnafın,  liberal bir ekonomide olduğu gibi, daima geniĢleyen bir pazar için üretim 

yapma imkânı yoktu. Ġhtiyaçtan fazla üretim, fiyatların düĢmesine, eksik üretim ise fiyatların 

artmasına yol açacağından üretici sayısı da sınırlı kalmak zorundaydı. Bu sebeple lonca sisteminde 

Ģehir veya kasabanın geniĢliğine göre her sanatta ustalar belli sayıyı aĢmamalıydı.  Üretici ve üretim 

miktarlarını kısıtlayan koĢulların en önemlisi,  Ģehir ve bölgeler arası ulaĢım ve taĢıma imkânlarının 

kısıtlı, güvence ve korumanın yetersiz olmasıydı(Gül, 2010: 195-236). 

Narh söz konusu edilirken, sadece tayin olunan fiyattan satmak değil, aynı zamanda kalitenin de 

bozulmaması lazım geldiği hususu da ayrıca önemliydi. Sanatına hile katan, ekmek ya da farklı bir 

ürünün gramajını düĢüren; özellikle ekmeği çiğ çıkaranların affedilmeyip cezalandırılmaları 

gerektiğine de temas olunmakta ve halkın huzur içinde yaĢayabilmesini temin eden Ģartlardan birinin 

çarĢı pazarın intizamının tam olmasına bağlı olduğu kanunnamelerde de yer almıĢtır(Kütükoğlu, 

1983: 7). 

Osmanlı fiyat politikası büyük ölçüde Ġslâm iktisat ilkelerinin ve fiyat politikasının bir uygulaması, 

bir uzantısı Ģeklinde geliĢmiĢtir. Bunun dayandığı deliller, BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi ile Seri‘ye 

sicilleri arĢivlerinde bulunan belgelerdir. Bunlardan Özellikle BaĢbakanlık Osmanlı devletinin 

yıkılıĢından sonra kurulan ve çoğu da Ġslâm ülkesi olan 20 den fazla devletin de ana arĢivi 

durumundadır. Bu yüzden söz konusu arĢiv, Ġslâm tarihinin beĢ asırlık sosyo-ekonomik yapısının 

anlaĢılması için ilk ana kaynak durumundadır(Tabakoğlu, 1987: 117).  

Urfa’da Faaliyet Yürüten Esnaf Grupları 

Bilindiği gibi Musul üzerinden Mardin 'e, buradan da Ruha ‗ya ulaĢan, nihayet Ruha‗yı Halep‘e 

bağlayan ticari yolu üzerinden gidip gelen kervanlar Ģehirdeki iktisadi faaliyetin can damarını 

oluĢturmaktadır. Kervanların Urfa'ya getirdiği her türlü mal ve eĢya burada gümrüğe tabi tutulmakta, 

bac ve tamga adıyla gelir getirmektedir. Ruha kanunnamelerinde tafsilatlı bir Ģekilde geçen ve ister 

Ģehirde satılsın, isterse tüccar alıp ya da basıp geçsin vergi konusuna giren bu mal ve eĢyalar Ģehir 

hayatına büyük bir canlılık getirmiĢtir. Ayrıca ġehrin kendi imkânları yanında kervan ticaretiyle de 

beslenen canlı iktisadi hayatı ve alıĢveriĢ merkezleri Ģehrin çarĢılarını hareketlendirmiĢtir. ÇarĢı 

içlerindeki bedestenler, hanlar, dükkânlar, pazar yerleri birer ticari mekân hüviyetindedir. Özellikle 

vakıf imaret sisteminin temel yapılarından olan Bedesten ve Kervansaray Urfa Ģehrinin iki büyük 

kapalı çarĢısı konumundaydı(Turan, 2005: 189). Nitekim XVII. yüzyılda Urfa Ģehrine uğrayan Evliya 

Çelebi, Ģehir merkezinde 400 dükkânın olduğunu belirtmesi, Ģehrin büyüklüğü ve ticari kapasitesi 

hakkında önemli bir fikir vermektedir(Seyahatname, 2006: 205).  

ÇalıĢtığımız 207 numaralı Ģer‘iye sicilinin ilk iki yüz belgesinin içerik analizini yaptığımızda, pek 

çok esnaf grubuna ait bilgilere ulaĢılmaktadır. Bu esnaf grupları içerisinde; attar esnafı, bakkal esnafı, 

papuĢçu esnafı, debbağ esnafı, boyacı esnafı, tarakçı esnafı, neccar esnafı, hallaç esnafı, sarraç esnafı, 

basmacı esnafı, kassarcı esnafı, kuyumcu ve demirci esnafı bulunmaktadır. XVI. Yüzyıl Osmanlı 

kayıtlarında, Urfa‘ya iliĢkin geçen pek çok meslek isminin varlığı ve bazı ürün ve maddelerin vergiye 

tabi tutulması, Ģehrin ticari potansiyeli açısından önemlidir. Urfa verimli bir toprak yapısına sahiptir. 
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Dolayısıyla zirai ürünlerin bolluğu, bu ürünlerden alınan vergi miktarını da etkilemiĢ, 32000 akçalık 

verginin yarısı buğday oluĢtururken, geriye kalan yarısını ise; arpa, pamuk, üzüm bağlarından elde 

edilmiĢtir. Ayrıca Harran'da üretilen çeltik mahsulünden elde edilen 50000 akçalık vergi hâsılatı bize 

çeltik üretiminin bölgede çok yaygın olduğunu göstermektedir. Yine bu tarihte Harran suyundan 

geçit resmi adı altında 1000 akçalık vergi alınmaktaydı. Ayrıca içki üretiminden 30000 akçalık 

verginin alınması, bölgede Ģıracı ve Ģarap imalatçılığının önemli bir gelir kaynağı olduğunu da 

göstermektedir. XVI. Yüzyıl Urfa Ģehrinin zirai ürünlerinden toplam 163000; sanayi ürünlerinden ise 

toplam 109000 akçalık vergi hasılatı alınmaktaydı. Bu veriler, Ģehrin yaklaĢık ekonomik kapasitesini 

ortaya koymak ya da baĢka Ģehirlerle mukayesesini yapmak açısından önemlidir(Tekin, 2002: 187). 

 

Urfa Ģehir merkezi ve esnafının yer aldıkları mahalleler: Ġncelenen defterde, yaklaĢık 1630 tarihi 

itibariyle, ismi en çok geçen mahalle Babu‘l-Emir(Bey kapısı) mahallesidir. Bunun dıĢında; Babu‘l-

Harran, Tatlık, Erafil, Babalık, Araklı(araka,arafa), Babü‘l-Beyyine, Babu‘l-Hayrat ve Asdani 

mahalle isimleri de sık geçmektedir. Mahallelerin sosyo-ekonomik yapılarına bakıldığında Babu‘l-

Harran mahallesinin en geliĢmiĢ mahalle olduğu anlaĢılmaktadır. Nitekim XVI. yüzyılın baĢlarında 

bile Babu‘l-Harran mahallesinde 253 hane ve 22 mücerret vergi nüfusu ile en fazla nüfusa sahip 

mahalle olduğu anlaĢılmaktadır(Tekin, 2002: 180). 

 

 
Mahalle A. Belge S. 

Mahallelerde Adı Geçen 

TaĢınmazlar 

1 

Asdani Mahallesi 1 

Bir dolap dükkânı, fevkinde bir 

çardak, bir mahzen, bir tennürlük ve 

kadimce huĢu müĢtemil menzil  

2 
Babü'l-Emir(Bey Kapısı) Mahallesi 18 

Sakaf ev, ev içinde mahzen, tennürluk 

ve su kuyusu 

3 
Babü'l-Harran Mahallesi 7 

Cami, sakaf ev ve içinde bir mahzen, 

darı ve çardak ve su kuyusu 

4 Tatlık Mahallesi 2 Ev, su kuyusu, darı  

5 
Erafil Mahallesi 2 

Sakaf ev, tennürluk, su kuyusu, huĢu 

müsmire ve darı 

6 

Babalık Mahallesi 1 

Büyük ev, içinde bir mahzen ve 

üstünde bir eyvan. Tennürlük ve 

üstünde bir çardak ve huĢu ve huĢ 

içinde bir üzüm Ģarası  

7 

Araklı(araka/arafa) Mahallesi 4 

Bir kat ev ve havlusunda harabe bir 

çardak ve bir tennürluk ile kadimce 

huĢu müsmire 
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8 

Babü'l-Beyyine Mahallesi 5 

Ev ve evin altında bir mahzen ve 

üstünde bir sofa ve bir tennürluk ve bir 

su kuyusu ve kadimce huĢu müĢtemil 

darı, matbah 

9 

Babü‘l-Hayrat Mahallesi 2 

Bir bab ve üzerinde bir çardak ve 

tennürlük ve kadimce huĢu müĢtemil 

menzil 

Tablo 1. 207 Numaralı Ruha ġer’iyye Sicilinde Geçen Mahalle Adları ve TaĢınmazları 

Babu‘l-Harran Mahallesi ve Babu‘l-Emir  (Bey Kapısı)  Mahalleleri Urfa Ģehrinin kenar mahalleleri 

olmalarına rağmen, önemli vakıf eserlerini bünyesinde barındıran iki önemli mahalle olarak 

görülmektedir. Babu‘l-Harran Mahallesi, tabiatıyla Harran Kapısı çevresinde oluĢmuĢtu. Babu‘l-Emir 

Mahallesi ise bugünkü anlamıyla ―Bey Kapısı Mahallesi‖ anlamına gelmekteydi. Bu iki bölgede 

özellikle vakıf bağ ve bahçelerin yoğunluğu dikkat çekicidir. Ancak XVII. Yüzyıl Urfa evlerine 

bakıldığında genel olarak evlerin; sakaf ev(toprak damlı), avlulu ev ve ev içinde veya altında 

mahzen, üstünde eyvan, çardak veya sofa, Matbah, tennürluk ve su kuyusu, huĢu müĢtemil darı ve 

huĢu müsmire, bahçesi veya tarlasında üzüm bağı Ģeklinde bir yapı arz ettiği anlaĢılmaktadır.  

 

Karye(Köy) ya da Mevki Adıyla Geçen TaĢınmazlar 

Darı: Darı yetiĢtiriciliği ve satıĢı, dönemin Urfa‘sında en sık karĢılaĢılan mevzulardan birisidir. 

Gerek veraset yoluyla gerekse sonradan satın alma yoluyla canlı bir pazara sahip olduğu anlaĢılan 

darı ticareti en yaygın ticaret metalarının baĢında gelmektedir. Darı pazarında, diğer ürünlerin 

pazarında pek karĢılaĢılmayan iki önemli husus göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi, darı alım-

satımında takas üslünün sıklıkla kullanılmasıdır. Diğer bir husus ise, esedi kuruĢ yâda Ģahi kuruĢ 

yerine ―riyal‖ para biriminin sıklıkla tercih edilmesidir(UġS, 207, 6/1; UġS, 207, 8/3; UġS, 207, 

15/2).  

Üzüm Bağı: Defterde üzüm bağları ile ilgili epey belge bulunmaktadır. Belgelerin çokluğu, aslında 

üzüm yetiĢtiriciliğinin önemli bir gelir kaynağı olmasının yanında, üzüm tüketiminin de önemli 

oranda olduğunu göstermektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, Urfa‘da hemen her evin bir üzüm 

bağı vardı. Örneğin bir belgede, Beğdemir isimli bir kiĢi, bin yüz dikili üzüm bağını, Abdurrahman 

ismindeki bir kiĢiye yirmi iki esedi kuruĢa sattığını belirtmiĢtir(UġS, 207-37/3). Yine Gülpinar 

köyünden olduğu anlaĢılan Mehmet isimli bir Ģahsin kendisine ait olan yedi yüz dikili müsmir üzüm 

bağını zimmi Kirkos‘a beĢ esedi kuruĢa satmıĢtır(UġS, 207-39/2). Veli bin Rüstem sekiz yüz dikili 

müsmire üzüm bağını Mahmud isimli bir Ģahsa on altı kuruĢu esediye satmıĢtır(UġS, 207-68/2). 

Benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Üzüm; Ģira, pekmez ve Ģarap üretiminde de kullanılan 

önemli bir üründür. Urfa‘da içki üretiminden yıllık 30000 akçalık verginin alınması, bölgede Ģıracı ve 

Ģarap imalatçılığının önemli bir gelir kaynağı olduğunu göstermektedir. Ayrıca tespit edildiği 

kadarıyla Urfa‘da üzüm bağlarının alım ve satımı daha çok Müslim ve gayrimüslimler arasında 

olduğu tespit edilmiĢtir(UġS, 207, 20/3; UġS, 207, 79/1; UġS, 207, 79/2 vd.).  

Ticaret: Tuz, Arpa, Buğday ticareti yapan Halep Türkmen taifesinden bir grup tüccar Ģer‘i meclise 

baĢvurarak; bir alay fukara olduklarını ve Urfa pazarında bu ürünlerini satmak(bey‘) için getirmiĢ 

oldukları mallarından, Ģehir yöneticilerinden kapıcılar, hatibbaĢları ve sakacıların, eski uygulamaların 
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aksine ve kanunsuz bir Ģekilde kendilerinden vergi aldıklarını, mukataa emini Mustafa ve Ahmet ve 

muhtesip Cuma bin Kasım huzurunda Ģikâyette bulunmuĢlar. Bunun için; her yük tuzdan 4‘er ya da 

5‘er akçe sakcılık, miri arazi, ihtisap ve arsa mültezimlerinin de Sümün
1
 tuz alıp aralarında pay 

ederlerken, artik Ģehir eminlerin bile hatibbaĢı adıyla altı akçe istedikleri, eskiden beri dıĢardan gelen 

ürünler için kapı vergisinin bir deve yüküne bir akçe ve iki merkebe bir akçe Ģeklinde olduğu ancak 

Maktu Ağa? Tarafından konulan yeni bir uygulama ile ağa adamları tarafından kapı vergisi olarak bir 

deve yükü tuz için 3-4 akçenin istendiği belirtilmiĢtir. Özellikle taĢradan gelen buğday ve arpa için 

eskiden beri kapı vergisi alınmazken; ağa adamları tarafından 1-2 akçe alınmaya baĢlandığı 

belirtilmiĢtir. Bunum üzerine merkezden gelen emir üzerine bu ve benzeri durumlar için ahalinin 

bilgisine baĢvurularak söz konusu yöneticilerin zulüm ve teaddilerine son verilmesi istenmiĢtir. 

Ayan-i vilayet marifetiyle yapılan araĢtırma sonucunda Ģikâyetlerin doğru olduğu anlaĢılmıĢtır. Daha 

önce bu tür yolsuzlukların def‘i için defaten kanunnamelerin çıkarıldığı belirtilerek bu uygulamaların 

ortadan kaldırılması; aksi halde hem ahaliye zülüm hem de vilayetin zahire kıtlığı çekeceği 

belirtilerek bu usulsüzlüklerin derhal yasaklanması kararlaĢtırılmıĢtır(UġS, 207, 65/1). Özellikle, 

ticarete konu olan bac, tamga ve resm-i ihtisab cinsi vergilerin, bir sancağın iktisadi potansiyelini 

tayinde önemli bir gösterge teĢkil ettiğinden, Bu çerçevede Urfa‘nın Ģanslı bir bölge olduğu 

anlaĢılmaktadır.  

Arpa ve Buğday: Bilindiği üzere arpa, buğday ve su, tarih boyunca insanoğlunun vazgeçemediği üç 

temel ihtiyaç maddesi olmuĢtur. Tarih boyunca Ġnsanlar, ihtiyaçlarına binaen bu ürünlerin üretimi ve 

tedariki için daima çalıĢmıĢ ve alternatif yollar denemiĢlerdir. XVII. Yüzyılın ilk yarısında tutulan 

207 numaralı Urfa ġer‘iyye sicilinde arpa ve buğdayın üretim ve tüketimine iliĢkin epey belge 

bulunmaktadır. Ġncelenen belgelerde arpa ve buğdayın kilesi, kilenin maddi karĢılığı, değiĢim değeri 

ve bu iki üründen alınan vergi ile ilgili bilgilere ulaĢmak mümkündür.  Rebiyülahir 1039/ Kasım 

1629 tarihli sicil kaydında; Halil bin Sofu Mirza adındaki bir kiĢi, kilesi 21 Ģahi‘den 33 kile arpayı, 

Yusuf adındaki birine 3 ay vade ile 690 Ģahi‘ye vermiĢtir. Toplamda 26,5 esedi kuruĢ ve 3 Ģahi tutan 

meblağın 16,5 esedi kuruĢ peĢin alınmıĢtır. Geriye kalan ve vaktinde ödenmeyen 10 esedi kuruĢ ile 3 

Ģahi‘nin ödenmesi için mahkemeye baĢvurmuĢtur. Mahkeme son tahlilde Sofu Mirza‘yı haklı bulmuĢ 

ve kalan 10 esedi kuruĢ ile 3 Ģahi‘nin ödenmesine hükmetmiĢtir(UġS, 207, 9/2). Bu dava kaydından 

anlaĢıldığı üzere, dönemin Urfa‘sında iki para biriminin kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Ticari hayatta 

aktif kullanıldığı anlaĢılan ―ġahi‖ ve ―Esedi kuruĢ‖ un ticari değeri yani fiyatı değiĢiklik göstermekle 

birlikte Esedi kuruĢun nispeten daha değerli olduğu anlaĢılmaktadır. Konun daha iyi anlaĢılması 

açısından burada kullanılan para birimi ile ölçü biriminden kısaca bahsetmek faydalı olacaktır. 

Osmanlı kaynaklarından anlaĢıldığı üzere; XVII. yüzyıla girildiğinde, biri Ġspanyol menĢeli real 

(riyal) kuruĢ, diğeri Hollanda parası olan ve arslanlı kuruĢ olarak bilinen iki farklı para birimi 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Riyal ―kâmil kuruĢ, tam kuruĢ‖ veya ―tamam kuruĢ‖ adlarıyla da 

bilinmektedir. Esedi kuruĢtan ağır olan Riyalin rayici 10 akçe daha fazla idi. Riyal kuruĢ XVII. 

yüzyılda genel olarak 80 akçe, aslanlı kuruĢ ise 70 akçe tutuyordu(DĠA, 1995/11, 368-369). 

Ekonomik hayatta ölçü ve tartı iĢlerinde çok sık kullanılan ―kile‖nin yaklaĢık 26 kg‘ma denk geldiği 

bilinmektedir. 33 kile arpayı 3 ay vade ile 690 Ģahi‘ye verildiği yukarıda belirtilmiĢti. Basit bir 

hesaplama ile 33 kile‘nin 858 kiloya denk geldiği anlaĢılmaktadır. Bir fikir vermesi açısında 

günümüz arpa fiyatı(Haziran 2022‘de 1000 kg. arpanın fiyatı 6000 lira olarak belirlenmiĢtir.) ile bir 

karĢılaĢtırma yapıldığında; diğer değiĢkenler sabit olmak Ģartıyla, bir Ģahi‘nin günümüz Türk lirası 

karĢılığı olarak 7,46 TL. Çıkmaktadır. Söz konusu dönemde 1kg arpanın fiyatı ise 1,24 Ģahi‘ye denk 

gelmektedir. Bunun günümüzde Türk lirası karĢılığı ise 9,27 TL‘dir. Yani günümüzde arpanın kilosu 

                                                 
1
 17. yüzyılda ortaya çıkan ve kuruĢun sekizde biri (beĢ para) değerinde olan para birimi. 
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1630 yılı Osmanlı zamanındaki kilosuna oranla 3,27 lira daha uyguna satılmıĢ olmaktadır. Ancak söz 

konusu dönemde tarımsal üretimin kara sabanla yapılmasına karĢın günümüz tarım teknolojisi ile 

yapılan tarımın ve elde edilen verimin ve emeğin mukayesesi düĢünüldüğünde; günümüzde bir 

dönümlük tarladan alınan verimin daha yüksek dolayısıyla zirai ürünün kilo fiyatının çok daha düĢük 

olması beklenir. 

Ġran kaynaklı olduğu anlaĢılan ―Ģahi‖ para biriminin, ilk olarak 1515 yılında, yani Yavuz Sultan 

Selim‘in Ġran seferi ve doğu fetihlerinden sonra Gence‘de darbe edildiği anlaĢılmaktadır. Daha çok 

Azerbaycan ve güneydeki bölgelerde basılıp kullanılan ġahin‘in Akçe karĢılığı daha değerli ve itibarı 

daha yüksek olduğundan kısa sürede geniĢ bir kullanım alanı bulmuĢtur. 1582-1583 malî yılında 

Osmanlı dıĢ hazinesi gelirlerinin % 17,11‘ini ―ġahi‖ para birimi oluĢturuyordu. Balkanlar, Tuna 

kuzeyindeki Eflak ve Boğdan voyvodalıkları ile ülkenin Doğu ve Güneyindeki eyaletlerinde Ģahi‘nin 

çok yaygınlık kazandığı anlaĢılmaktadır. Ancak 1590‘lara gelindiğinde, ġahi‘nin bu ilerlemesi 

karĢısında, Osmanlı idarecilerinin birtakım tedbirler aldıkları anlaĢılmaktadır. Bunun sonucunda, 

Eflak ve Boğdan dâhil imparatorluk sathında bu paranın kullanımı yasaklamıĢtır. Ġstanbul'da 

1588/89'da 1 ġahin‘in değeri 8 akçe olduğu anlaĢılmaktadır(DĠA, 2007/34, 143-144). 

Dönemin sosyo-ekonomik yapısını yansıtan bir diğer belgede; Attar olduğu anlaĢılan Abdurrahman 

bin Ali Çelebi‘nin Ģikâyeti üzerine, Alibardan? Ġsimli köyde oturan Bayram bin Hasan‘ın, ġer‘i 

mahkemeye çağrıldığı anlaĢılmaktadır. Bayram, Mahkeme‘de Abdurrahman bin Ali Çelebi‘nin 

marabası olduğunu belirtmiĢtir. Dava konusu ise Abdurrahman bin Ali Çelebi‘ye olan 13 kuruĢluk 

borcudur. Mahkeme huzurunda borcuna sahip çıkan Bayram, Abdurrahman bin Ali Çelebi‘ye 7 kile 

arpayı 1,5 kuruĢ karĢılığında ektiğini ve kalan 11,5 kuruĢluk borcunu ise yazın hasat zamanında 

ödeyeceğini belirtmiĢtir. Abdurrahman bin Ali Çelebi‘nin bu durumu onaylaması üzerine anlaĢmaya 

varılmıĢtır(UġS, 207, 62/1). Bu Ģartlar üzerinden, Bayramın borcunu ödemesi için Ģöyle bir durum 

ortaya çıkmaktadır. Nitekim bir kile arpanın yaklaĢık 26 kg olduğu bilinmektedir. Ancak söz konusu 

dönemde bu rakam Ġstanbul kilesini vermektedir(Turan, 2005: 79). Ruha yani Urfa kilesi ise, 

Osmanlı belgelerinde, Ġstanbul kilesinin 2,5 katı olduğu belirtilmektedir. Yani bir Ruha kilesi 

yaklaĢık olarak 64,5 kğ‘ma denk gelmektedir. Bayram 7 kile yani yaklaĢık 451 kg arpayı, 1,5 kuruĢ 

karĢılığında ekmiĢtir. Bir tarlaya ortalama 22 kg arpa ekildiğinden; Bayram 20 dönümlük tarlayı 1,5 

kuruĢ karĢılığında(yaklaĢık 180 akçeye) ektiği anlaĢılmaktadır. Benzer örnekleri çoğaltmak 

mümkündür.( Ayrıca, bir kile‘nin kg karĢılığı ve bir dönüm tarlaya ortalama kaç kg arpa ekilir bilgisi 

için bkz. https://www.tarimziraat.com/forum/2147-1/arpa-donume-kac-kilo-tohum-ekilir; 

https://standartolculer.wordpress.com/bir-teneke-kac-cinik-kac-kilo-gelir/). 

Urfa’da Bulunan Önemli Ticari ve Sosyal Yapılar   

Neccar Pazarı, PazarbaĢı Mevki, Pazar Camii, Kuyumcular Pazarı, Attar Esnafı, Bakkal Esnafı, 

Tennürluk, Darı, Esedi KuruĢ, Selnaklık Değirmeni, Halebi ġayia, Altın bilezik ve Bir altın, Ġcare, 

Tarakçı, Kile, Üzüm Bağı, Pabuççular Pazarı, Pazarcık yanında Vakıf Değirmen, Hamam, Boyahane, 

Debbağhane ve Mescidi, Ruha Bazar BaĢısı, Zeytinli? Kilise, Nalbant, Ġskender PaĢa Değirmeni, 

Bezzazistan(Bedesten), Bazar Cami, Bağı Saka, Mütevelli gibi doğrudan ekonomik hayatın içinde 

olan yapıların yanısıra, üretim faaliyetlerini gerçekleĢtiren ve dönemin Urfa Ģehir hayatını oluĢturan 

birtakım gruplardan da bahsetmek gerekir. Bunlar; Döğerli Taifesi, Yadlı Taifesi, Baziki Taifesi, 

Döğerli Taifesinden Göçer Ulusu, Haleb KeĢan Türkmen Taifesi, Keçili Taifesi, Bezzazi Taifesi, 

Sarılar Taifesi, Kara Ulus Taifesinden Berli Cemaati, Bozulus Perakendesi Avarızı(Hazane-i 

Diyarbekire Tabi), Zimmi Taifesi gibi Ģehrin üretim ve tüketim hayatında aktif rol oynayan sosyal bir 

yapının olduğu anlaĢılmaktadır. 
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AĢağıda, dönemin Urfa‘sında sıklıkla kullanıldığı anlaĢılan, bazı ürünlerin isimleri verilmiĢtir. Urfa 

Ģehir sakinleri tarafında üretim ve tüketimi yapılan bu ürünlerin, Ģehrin ekonomik ve sosyal hayatında 

çok önemli bir yer tuttuğu anlaĢılmaktadır.  

 
Ürün Adı Ölçüsü Adedi Fiyatı(Para) 

1 Arpa Kile 1 0,5 KuruĢ 

2 Buğday ― 1 2 Riyal krĢ 

3 Nadı Kuğu Vukkiye 1 1,5 

4 Nohut ― 1 1,5 

5 Kelek ― 1 3 

6 Çam Fıstığı ― 1 3 

7 Ceviz Siyah ― 1 4 

8 Behisni Üzümü ― 1 4 

9 Deve Kükürdü ― 1 4 

10 KeĢür ― 1 4 

11 NiĢ Pekmezi ― 1 5 

12 Nadı Deniz ― 1 5 

13 Sumak ― 1 5 

14 Ġncir ― 1 5 

15 KiĢniĢ ― 1 5 

16 Ayıntab Pekmezi ― 1 6 

17 ÇereĢ? ― 1 6 

18 Behisni Yastığı ― 1 6 

19 Tulum Peyniri ― 1 6 

20 Erik ― 1 6 

21 Katran ― 1 8 

22 Küncüli Helva ― 1 8 
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23 Bakla ― 1 10 

24 Helva-i Sahine ― 1 10 

25 Cevizli Helva ― 1 10 

26 Ceviz Ġçi ― 1 12 

27 ġab(p) ― 1 12 

28 Bittuh(Bıttım) ― 1 12 

29 ġalgam ― 1 12 

30 Tuzlu Sumak ― 1 13 

31 Milh(Emlah=Tuz) Yük 1 13 

32 Asel-i Musaffa(Sözme 

Bal) 
― 1 14 

33 Kendir Yoğurt ― 1 14 

34 Yağ Mumu ― 1 14 

35 Rugan-ı Sade(Tere Yağı) ― 1 16 

36 Ġnce Kendir ― 1 16 

37 Bademli Sumak ― 1 16 

38 Aselli Helva ― 1 16 

39 Bezir Yağı ― 1 18 

40 Badem ― 1 18 

41 Zeytin Yağı ― 1 20 

42 Aselli ve Bademli Helva ― 1 20 

43 Kızıl Yün ― 1 24 

44 Pirinç ― 1 65 

Tablo 2. XVII. Yüzyılın BaĢlarında Üretim ve Tüketimi Yapılan Bazı Ürünler(UġS, 207, 2/1) 

Kırk dört çeĢit ürünü içeren bu liste, söz konusu dönemde Urfa‘daki üretim ve ticari hareketlilik 

açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Nitekim bu ürünlerden önemli bir kısmı Urfa‘da üretiliyor 

olsa da önemli bir kısmı da dıĢarıdan gelen ürünlerden oluĢmaktaydı. Behisni üzümü, Antep 

pekmezi, Behisni Yastığı, NiĢ pekmezi, Bittuh(Bıttım) ve Ġncir gibi ürünler hem ismen hem de 

coğrafik ürünler olarak yetiĢtikleri bölgeyi tanıtma özelliğine sahip ürünlerdir. Burada insan 
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tarafından kullanılan ürünlerin yanısıra, hayvanların bakım ve ihtiyaçları için kullanılan ürünlerde 

bulunmaktadır. Örneğin bezir yağı, ġap, Katran ve Deve kükürdü bu grupta değerlendirilebilir. Arpa 

ve Buğday alım satımında ―kile‖ ölçü birimi olarak kullanılırken; Tuz için ―yük‖; yağ, bal, üzüm, 

helva vb. gibi ürünler için ise ―Vukkiye‖ ölçü birimi olarak kullanılmıĢtır. 

Urfa merkez ve taĢrada üretilen pirinç‘in Urfa Ģehir merkezindeki pazarlarda satıldığı 

anlaĢılmaktadır(UġS, 207, 64/1). Ancak Pirinç‘in, ürün fiyat listesinde en yüksek fiyata sahip olması, 

pirinç üretiminin, tüketimi karĢılayamadığı fikrini doğurmaktadır. Kızıl yün, Aselli ve Bademli 

Helva, Zeytin Yağı ve Badem fiyat yüksekliği açısından ilk beĢ sırada yer alan ürünlerdir. Ancak 

listedeki ürünlerin genel bir değerlendirmesi yapıldığında, hangi ürünlere olan talebin daha yüksek 

olduğuna iliĢkin bir değerlendirme mümkün olmamaktadır. Ancak farklı defterler üzerinden 

yapılacak karĢılaĢtırmalı bir değerlendirme sonucunda, ürün talebi noktasında bir çıkarsama da 

bulunmak mümkün olacaktır.    

Üretimi çeĢitliliği en fazla olan ürün, helva‘dır. Aselli ve Bademli Helva, Aselli Helva, Helva-i 

Sahine, Cevizli Helva, Küncüli Helva Ģeklinde beĢ ayrı helva çeĢidi tespit edilmiĢtir. NiĢ Pekmezi ve 

Ayıntab Pekmezi Ģeklinde iki çeĢit pekmez çeĢidi bulunmaktadır. Asel-i Musaffa(Sözme Bal) ve 

Aselli ve Bademli Helva Ģeklinde bal‘ın farklı çeĢitleri bulunmaktadır. Yine Zeytin Yağı, Rugan-ı 

Sade(Tere Yağı) Ģeklinde iki yağ çeĢidi vardır. Sumak, Tuzlu Sumak, Bademli Sumak Ģeklinde 

sumağın yaygın kullanıldığını söylemek mümkündür.  Badem, Bademli Sumak Ģeklinde bademin de 

farklı kullanım alanı olduğu anlaĢılmaktadır. Üzüm ve Behisni Üzümü olarak iki üzüm çeĢidi 

mevcuttu.  

TartıĢma ve Sonuç 

Osmanlı Devletinde üretim ve tüketimin dengede gitmesi için birtakım uygulamaların hayata 

geçirildiği bilinmektedir. Zirai ürünler üzerindeki fiyat denetimi/tespiti anlamında kullanılan narh 

sistemi devletin bu anlamdaki en önemli uygulamalarından birisidir. Bu uygulamanın iĢlemesi için 

devletin görevlendirdiği kiĢiler çarĢı-pazarda ürünlerin kontrolü ve fiyat denetimini sağlayarak 

ekonomik hayatın bir düzen içerisinde yürümesini sağlamıĢlardır. Bu anlamda XVII. Yüzyılın 

baĢlarında Urfa Ģehrinin üretim ve tüketimi belli kurallar çerçevesinde Ģekillendiği anlaĢılmaktadır. 

XVII. Yüzyılın baĢlarında, ürün çeĢitliliğin bol olduğu anlaĢılan Urfa pazarında, üç farklı para 

biriminin kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Ġspanyol menĢeli riyal kuruĢ ve Hollanda parası aslanlı 

kuruĢun çarĢı pazarda aktif kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Esedi kuruĢtan ağır olan Riyalin rayici 10 

akçe daha fazla idi. Riyal kuruĢ XVII. yüzyılda genel olarak 80 akçe, aslanlı kuruĢ ise 70 akçe 

tutuyordu. Bir Osmanlı parası(kuruĢ) ise 120 akçe idi. Ticari hayat ağırlıklı olarak insanların temel 

ihtiyaçları üzerine kurulu idi. Özellikle yerelde üretilen Arpa, Buğday, Bal, Ceviz, Helva, Badem ve 

Pirinç önemli ticari ürünler olmakla birlikte; özellikle Arpa ve Buğday temel ihtiyaç maddesi olması 

dolayısıyla ayrıca önemliydi.  

Neccar Pazarı, PazarbaĢı Mevki, Pazar Camii, Kuyumcular Pazarı, Attar Esnafı, Bakkal Esnafı, 

Tennürluk, Darı, Selnaklık Değirmeni, Halebi ġayia, Altın bilezik, altın, Ġcare, Tarakçı, Kile, Üzüm 

Bağı, Pabuççular Pazarı, Pazarcık yanında Vakıf Değirmen, Hamam, Boyahane, Debbağhane 

Mescidi, Ruha Bazar BaĢısı, Zeytinli? Kilise, Nalbant, Ġskender PaĢa Değirmeni, 

Bezzazistan(Bedesten), Bazar Cami, Bağı Saka, Mütevelli gibi doğrudan ekonomik hayatın içinde 

aktığı, üretim ve tüketim faaliyetlerin icra alanları olan bu yapı ve müesseseler, Urfa Ģehrinde 

hareketli bir ticari hayatın var olduğunu göstermektedir.  
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Absract 

The importance of leadership is evident in the fact that it plays a fundamental role in all aspects of the 

administrative process, making the administration more effective and it acts as a driving tool for it to 

achieve its goals. Leadership has also become the standard on which the success of any 

administrative organization is determined in light of it. 

 

The researchers believe that transformational leadership works to develop and enhance the skills of 

employees by giving them a positive role in solving non-routine work problems in order to achieve 

reform and emphasize setting goals and their realism. 

 

The importance of the current research is evident in clarifying the effect of leaders responsible for 

work on the performance of employees and work performance systems within universities, and the 

effect of this on developing the mental health of workers and systems of work performance within 

universities. 

The research aims to clarify the role and importance of transformational leadership on excellence in 

institutional performance and mental health for workers at Imam Abdul Rahman bin Faisal 

University. 

Among the most important conclusions reached by the researchers: 

 

Transformational leadership seeks to delegate important powers and empower individuals. 

Transformational leadership develops workers ‘skills, mental health, and confidence in themselves. 
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• Transformational leadership creates self-reliant groups and work teams. 

Among the most important recommendations recommended by the researchers: 

Creating a new long-term future vision, with the necessity to define the mission and goals and set 

strategies that contribute to achieving it. 

 

• Show the difference between the management style and the leadership style that he adopts, in 

addition to the administrative tasks assigned to him, in order to better deal with the requirements of 

change. 

 

 

Keyward: transformative leadership - discrimination -performance - Mental Health 
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FACTORS OF TEACHER TEACHING, INTEREST, ANXIETY AND STUDENT 

BEHAVIOR IN THE CLASSROOM IN RELATION TO MATHEMATICS ACHIEVEMENT 

AMONG VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS IN THE STATE OF SABAH, MALAYSIA 

 

 

Ernawaty HUDONG 

Kenıngau Vocatıonal College 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to look at Factors of Teacher Teaching, Interest, Anxiety and Student 

Behavior in the Classroom in relation to Mathematics achievement among vocational college 

students in the state of Sabah.  The research design used is quantitative methods. This study was 

conducted among pre-diploma students taking mathematics subjects at vocational colleges in Sabah. 

This research only focuses on the factors of teachers' teaching methods, anxiety, interest and learning 

behavior in the classroom by students in relation to mathematics achievement among vocational 

college students in the state of Sabah. A total of 400 students are have participated voluntarily in this 

study. Partial Least Square (PLS) structural model is used to analyze data. The findings of the study 

show that there is a significant relationship between the anxiety factor and math achievement. 

Similarly, there is a significant relationship between the interest factor and mathematics achievement 

among vocational college students in the state of Sabah. In addition, gender and parents' income have 

a significant relationship with the mathematics achievement of students in Vocational Colleges in the 

state of Sabah. Gender is also seen as a moderator in the relationship between the variables Student 

learning behavior in the classroom to mathematics achievement. The R² value of the Student 

Behavior construct in the classroom is 0.215 and the R² value of the Interest construct is 0.333 at the 

medium level. However, anxiety is only at a weak level with a value of 0.322. The construct has a 

positive and significant effect, which is consistent with the research hypothesis. There is a mediating 

effect of interest through Anxiety then to math achievement because the value of the indirect effect > 

the direct effect. (24.314 > 12.133). A partial mediator effect is seen when the effect of student 

behavior factors in the classroom through the teacher's teaching to math achievement when the value 

of the indirect effect > the direct effect. (1.3064 >0.849). 

ASSEMBLY OF ARENAVIRUS 

 

Dr. Abdullah Sethar 

Unıversıty Of Readıng Whıteknıghts Campus 
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ABSTRACT 

The Arenaviredae are a family of viruses whose members are generally associated with rodent 

transmitted disease in humans which currently comprises 24 viral species. Arenavirus infections are 

relatively common in humans in some areas of the world and can cause severe illnesses including 

several haemorrhagic fevers. The virus particles vary in diameter from 60 to more than 300 nm. They 

are spherical and have a reported average diameter of 92 nanometres. All are enveloped in a lipid 

bilayer and have a bisegmentedambisense RNA genome, but relatively little is known about how 

virions are assembled and how virion structure relates to transmissibility. To investigate the role of 

each viral structural protein in forming and maintaining the structure of the virion, we have imaged 

particles of arenaviruses LCMV, PICV and TCRV, and compared their shape and structural 

characteristics to similar sized phospholipid vesicles. A very strong association between particle size 

and shape was found for all arenavirus particles: small virions were significantly rounder than 

vesicles of similar size, while large particles tended to be more elliptical in appearance. The natural 

variation in surface glycoprotein decoration and ribonucleoprotein incorporation was then measured. 

From this data it was concluded that there is no strong evidence relating particles size to decoration 

for arenaviruses as a group, but we did detect significant correlations between internal density and 

virion shape. Overall, we are able to conclude that small virions are round and relatively rigid 

compared to vesicles of the same size, while large virions are not. By comparing relative density of 

the membrane- proximal region it was discovered that arenavirus shape is controlled by complexes 

containing GPC, Z and NP at the surface of the virion, and that an unbroken inner shell of NP is 

essential for maintaining a rigid spherical shape. Furthermore, it was revealed that the inner leaflet of 

intact arenaviruses has a lower density than the inner leaflet of vesicles consistent with the 

interpretation that viral proteins are displaying lipid molecules from the inner leaflet of the viral 

membrane. 

 

These data provide a new way of assessing the function of viral protein interactions on virion 

structure and may be of use in designing antiviral drugs that act at the level of virion structure. 
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ABSTRACT 

The rising occurrence of COVID-19 has had negative effects on the majority of organizations and 

professionals, particularly those working in the human resource management sector. The purpose of 

this study was to determine how COVID-19 affected various human resource procedures. It was 

determined that the traditional manner of working from the organization's premises to working 

remotely from home has significantly altered the dynamics of the workplace. Since direct contact 

with customers is currently restricted as a means of preventing coronavirus, marketing has been 

moved to other online platforms as a result. Since some professionals find it more flexible and 

convenient to work remotely, these shifts have been linked to both positive and bad effects. To cope 

with the current changing times, an organization must adjust and adapt to the new emerging 

technologies of working remotely and consequently 

The purpose of this study is to determine how organizations have responded to the sudden changes 

and what the present crisis' primary effects on HRM are. Although the subject is relevant and timely, 

there doesn't seem to be any research on the Georgian environment in this regard. 

The main purpose of the study was to identity the impact of HR practices on job satisfaction. This 

study was based on survey data collected from a total of 80 participants that included some HRM 

experts and other employees working in the IT sector.. The data was collected using a well-designed 

survey questionnaire that was posted online for the different HRM experts and other employees of IT 

industry to provide their opinions concerning the impact of COVID-19 on the changed human 

resource management practices. The reason for using these respondents was based on the fact that 

HRM experts possess the best knowledge that can be based on establishing the current nature of the 

field of human resource management as influenced by the different dynamics of COVID-19. A 

sampling frame of 120 individuals from different IT companies were selected randomly. Several 

suggestions that are fruitful for future research emerged from this present study. In order to validate 

the findings of this study, case study is another interesting approach that can be done by future 

research. Additionally, the research model of this study can be retested in business organizations, so 

that the research model can be generalized to other economic sectors. 
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ABSTRACT 

Sufi shrines largely contribute to the politics in Pakistan. Sajjada Nasheen uses Sufi shrines for 

political benefits and power. In the rural areas of Pakistan, the poor and uneducated support Sajjada 

Nasheen in politics. This study aims to investigate the role of Sufi shrines in the local community and 

the role of the Sufi shrines in local politics. This study follows qualitative research strategy and 

employs in-depth interviews to collect data from different stakeholders. Thematic analysis has been 

used to analyze data. The findings of this study show that the Koreja family in Mitthan Kot uses 

shrine for their benefits. They are not functioning for shrine's development or for spreading the 

teachings of Khwaja Ghulam Farid. Sajjada Nasheen and family, after gaining power, changed their 

behavior not only with local people but also with visitors to the shrine. That is also quoted as one of 

the reasons that the number of visitors to the shrine is decreasing. Koreja family is involved in 

politics by using shrine with the help of local politicians.  Hence the nexus between Sajjada Nasheen 

and local politicians defines the local political landscape in Mitthan Kor, Rajanpur.  

Keywords: Sufi shrines, local politics, Mitthan Kot. 
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ABSTRACT 

 

The exacerbated condition of the criminal justice system is nothing new to be discussed upon and in 

context on India it has been emphasized a number of times along with quite a few measures that 

would rectify the same. Nevertheless, the possibility of the introduction of non-custodial measures as 

like community sentence, rehabilitation order, counseling order have not been pondered upon as a 

restorative form of justice. At the same time, a number of jurisdictions have introduced a variety of 

non-custodial measures as a form of alternative to the prison system. A pointed to be noted here is 

that, non-custodial measures not only decrease the load of the prison system but also unburdens the 

state treasury.  

 

In the arena of non-custodial measures, there lies a number of alternative punishments other than that 

of custodial which not helps the community as a whole but also helps in the rehabilitation of an 

offender. Talking about the practical implication and the merits and demerits of the non-custodial 

measures, it is a question of debate but looking at the restorative side of non-custodial measures, one 

can say that merits overtake the demerits. 
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In acknowledgement to the same situation, this paper has made a deliberate discourse of the same 

practical implications of non-custodial measures in the administration of criminal justice. Starting 

from the history of the criminal justice system toward the attitude of India in context of non-custodial 

measures. What lies in the realm of non-custodial measure and how curative it could be has also been 

focused upon? Merits and Demerits of the same have also been categorically mentioned and 

reference in context of India is also given. Conclusion and suggestions are made at the end of the 

paper. 

 

Key Words: Non-Custodial Measures, Administration of Criminal Justice, Alternative Punishments, 

Social Justice, and Rehabilitation of Offenders. 
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Abstract 

Coccidiosis is an important parasitic disease of poultry with great economic importance. Due to drug 

resistance issues, the study was conducted to investigate how probiotics (Lactobacillus plantarum or 

L. plantarum) affected oocysts per gram of feces (OPG), fecal scores, feed conversion ratio (FCR), 

immunomodulatory effect in terms of the cell-mediated and humoral immune response. Serum 

chemistry (ALT, AST, LDH, and creatinine) was measured in different treated chicken groups. 

mRNA expression levels of antioxidant enzymes (SOD 1 and CAT), peptide transporter 1 (PepT 1), 

and tight junction proteins (ZO and CLDN 1) were also examined in chicken groups infected with 

Eimeria tenella (E. tenella). Chickens supplemented with L.plantarum 1×10
8
 CFU (colony-forming 

unit) showed an improved cell-mediated and humoral immune response, compared with the control 

group (p < 0.05). Probiotics also enhanced the performance of antioxidant enzymes, PepT 1, and tight 

junction proteins, and improved serum chemistry (AST, ALT, and LDH), compared with control 

infected, non-medicated chickens. However, no significant difference (p > 0.05) was observed in 

CLDN 1 expression level and creatinine in all treated chicken groups. These findings demonstrated 

that probiotics supplementation in the feed can protect the birds against E. tenella infection. 

Keywords: Eimeria tenella; probiotics; immunity; gene expression; poultry
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ABSTRACT 

Production of sweet corn in Indonesia is still low so that it needs the research to increase the growth 

and production of sweet corn with the use of fertilizer organic vermicompost and bio stimulant eco 

enzyme. The aim of study for knowing how much dose best from vermicompost fertilizer and eco 

enzyme concentration that can be used for increasing the growth, yield and quality of sweet corn. 

Study was conducted in October 2021- February 2022 in Bandar Lampung, Indonesia. Design of 

study used a factorial randomized design 3 x 3 with 3 replications.  Research results showed that the 

best vermicompost fertilizer is 20 tons/ha. Whereas best eco enzyme concentration is 2 ml/l.  This 

result can be seen with increasing variable plant height, leaf area , level greenish leaves,  stove dry 

weight, number of rows, number of seed per row, number of stomata, cobs commercial, weight cob, 

production per ha, and brix content. 

Keywords: Corn sweet, vermicompost , eco enzyme. 
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Abstract 

In the Bapedi culture, there is a general belief that music reflects the human soul and serves as a link 

with the ancestral realm. Within Bapedi people‘s cultural context, music has a great capacity for 

eliciting spiritual experiences, and can evoke powerful emotional responses such as chills and thrills 

in listeners. The purpose of this study was to investigate the emotional and spiritual impact of 

religious ritual music on traditional healers and their trainees in the Bapedi culture. To address the 

objectives of the study, the following primary research question was considered: what is the cultural 

relevance of traditional healers‘ music within their healing context, and does music really speak to 

their souls? The primary sources for data collection include observations and oral interviews that 

were conducted through face-to-face interaction. The interviews were aimed at eliciting first-hand 

information on the knowledge of the subject matter. The secondary sources included among others, 

materials such as Journal articles, books and theses, and of course personal experience. The results 

have shown that music can connect traditional healers and the trainees with their personal ancestors 

and is connected to one‘s personality. It was concluded that music more than any other media, has 

strong ties to our emotions. The impression created during observations and interviews was that 

music spurs creativity, affects mood, stirs memory, and communicates emotion. 

Keywords: Bapedi culture, ancestral realm, spiritual experiences, emotional responses, traditional 

healers, and trainees. 
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Abstract 

In this paper, a generalized interval vector space is investigated and defined an ordered relation in the 

form of a bijective linear transformation of its onto a real vector space. The ordered relation is 

utilized to formulate an interval optimization problem in the same way as a classical multi-objective 

programming problem. A methodology has also discussed the existence of efficient solutions for the 

multi-objective interval optimization problem. Various numerical examples are described to illustrate 

and substantiate all developed concepts. 

Keyword Multi-objective optimization problem, Interval vector space, Interval analysis theory, 

Interval optimization problem, Efficient solution. 
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ABSTRACT 

 

 

Background: Evidence-based medicine (EBM) is defined as the process of systematically reviewing, 

appraising and using clinical research findings to aid the delivery of optimum clinical care to 

patients. Physicians worldwide are being encouraged to apply evidence-based medicine (EBM) to 

improve their clinical care.  

 

Objectives: The aim of the current study was to assess the knowledge, attitudes barriers of a sample 

of Iraqi physician towards evidence-based medicine. 

 

Subjects and Methods: This current study was a cross-sectional study carried out during three 

months‘ period (data was collected from September 2021 to December- 2021(. A total of 81 

physicians were involved in this study. Data was collected and obtained by the online questionnaire 

that has been created in the google form and then published on different social media platforms 

(medical groups on Facebook, Telegram, WhatsApp, and Instagram of physician). The questionnaire 

had five sections. Section one was designed to elicit demographic information of the respondents. 

Section two was made up of questions focused on objectives of the study such as; physician 

knowledge of EBM. Section included three attitudes; Section included four barriers, and five 

knowledge of physicians toward technical term. 

 

Results: The respondents (n=81) were mainly female (55.6%), with the mean of years since 

graduation of all participant was 6.09 ± 0.59. 45.6% percent had attended EBM workshops and 

41.9% claimed to use EBM in their practice? ―No time‖ (80.2%) and ―no ready access to resources‖ 
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(72.8%), and Lack of EBM knowledge and skills (83.9%) were the most cited barriers. 

 

 Conclusions: Although the vast majority of physicians have heard about evidence-based medicine, 

their actual knowledge and attitude of the fundamentals of evidence-based medicine was low. The 

results of this survey highlight a significant need for education about EBM and training courses 

should be used to improve the EBM knowledge and skills of clinicians. 
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Abstract 

 

Water and soil are the basic resources for economic growth, human settlements and food security, 

and the driving force behind many worldwide problems, such as droughts, floods, contaminated 

water, disease, poverty, hunger, landslide and soil erosion. As a result, its degradation and inadequate 

use result in significant impacts on environmental resources and people. Thus, we suggest that 

hydrological management strategies can be used to address these challenges. The objective of this 

study is to estimate the water balance components and water degradation based on a hydrological 

model with data available. To attain this objective, the SWAT+ (Soil and Water Assessment Tool +) 

model is the hydrological model used in this project. The calibration period of discharge (m3/s) was 

run for 2002-2009, the values of coefficient of determination (R2) and Nash-Sutcliffe efficiency 

(NSE) were 0.75 and 0.70. The water balance simulation results for the R'Dom watershed revealed 

that the mean annual rainfall was approximately 484 mm, of which 5.75 mm was from agricultural 
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irrigation development. Evapotranspiration represented about 72.28% of the watershed inflow, while 

surface runoff accounted for 12.04%, 11.90% was lost through lateral flow, and 4.14% was lost 

through groundwater recharge. Moreover, it is showed that soil erosion in the watershed was 

dominated by very low and low erosion.  In addition, the results of this study will be useful for policy 

and decision-making, and it can be a great lead for researchers for new directions based on SWAT 

model to simulate water balance to achieve adequate management water resources. 

 

Keywords: SWAT+ model; R‘Dom watershed; Discharge; coefficient of determination (R2); Nash-

Sutcliffe efficiency (NSE); ET and water balance 
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ABSTRACT  

This report intends to present the results of the action ―Course of Leadership and Social 

Entrepreneurship in the Pantanal‖ carried out by the Federal University of Mato Grosso do Sul, in 

partnership with the Leonel Brizola Foundation, city of Corumbá and city of Ladário, during the 

months from August to October 2021 in Corumba/Brazil. The Pantanal is a flooded area of 58,000 

square miles in Brazil, considered one of the hotspots in the world, an ecological heritage, inhabited 

by countless species that complement the exuberant vegetation (Junk et al., 2006). Its conservation 

can be strengthened by raising awareness among its residents and visitors through the application of 

educational actions, providing information and behavior to collaborate with this end. The project 
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carried out allowed us to act with actions that promoted sustainable development in its triad: 

environment, people and economy, understanding that people are part of the environment and have a 

direct and indirect influence on it (Tuan, 1974), considering that environmental health it is related to 

the social, educational and economic conditions of the population (Santos, 2007). Thus, the project's 

Leadership and Social Entrepreneurship Course in the Pantanal had the general objective of 

promoting, in a dialogic way, skills and abilities to leaders and future social leaders about leadership, 

social policy and social entrepreneurship. Furthermore, it can lead participants to reflect on social 

actions for their community. The curricular components of the course were about social leadership; 

demands, policies and experiences; planning of social organizations; fund-raising; and prototyping 

the social business plan. At the end of the course, participants were able to have a different vision of 

the community, aware of the importance of promoting socially correct actions, with a focus on 

people's growth and acting in the environment in an ecologically appropriate way. As a final result of 

the course, students presented proposals for social actions or social businesses to be developed in the 

Brazilian Pantanal region, resulting in seven projects: PantaVendas – digital platform for commerce 

of local products; Low-cost accommodation in riverside houses for visitors and tourists from the Baía 

Negra Environmental Protection Area; Fight Sports Corumbá - Jiu Jitsu and Wrestling for children in 

the community; Social networks to publicize the handicrafts of the community company ―Amor 

Peixe‖ (Love Fish); PantEco – Planting trees in protected environments; and Projetalimentus – which 

intends to promote the updating and strengthening of good handling, handling and hygiene practices 

in the processing of food products, in order to guarantee the production of safe and healthy food. 

After the presentation of the works, the projects were evaluated, approved and encouraged for 

submission to funding agencies and companies for fundraising. With this, the leaders and future 

leaders who participated in this educational action were able to seek more sustainable and inclusive 

approaches with a view to optimizing the results of their institutions, which could have an impact on 

the lives of many people and on the region's biodiversity. 
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ABSTRACT  

 

Indian agriculture can play a vital role in economic development. It is therefore agricultural 

production should be stepped up. The increase in agricultural production calls for a simultaneous 

improvement in the marketing system. Thus for the country predominantly dependent upon 

agriculture the efficient agricultural marketing system is very essential and vital. The agricultural 

sector today is facing serious threats and challenges. The farmers are so poverty stricken and 

indebted. As a consequence, the death toll of farmers‘ suicides is rapidly increasing at an alarming 

rate. The contribution of agriculture to GDP has been declining year after year. There is shift in 

agricultural labour force. The statistical data reveal that agricultural labour forces are shifting towards 

the construction industry, textile industry and other unorganized sectors, causing scarcity of labour 

force. The excess use of fertilizer, pesticides further affects the productivity. 

 
Key Words: Agriculture Marketing, Farmers, Problems of Farmers, Middlemen & Farm Products. 

 

INTRODUCTION  

 

Co-operative marketing societies are agricultural non credit societies organized by the producers for 

the sale of their commodities. Their main objectives are to make arrangements for the sale of 

agricultural produce, to grant crop loan facility to the agriculturists, to encourage the members to 

grow the latest improved and standardized varieties of produce, to arrange godown facility for the 

storage of produce, to arrange processing, thereby, assure the farmers a better price and so on.  
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India is an agricultural country. Agriculture is the mainstay of the Indian economy. Agriculture and 

allied sectors contribute nearly 22 per cent of Gross Domestic Product (GDP of India), while about 

65-70 per cent of the population is dependent on agriculture for their livelihood. 60 per cent of the 

total workforce is employed in agriculture sector. Agriculture is still the largest economic sector and 

plays a significant role in the overall socio-economic development of India. 

AGRICULTURAL MARKETING  
 

Agricultural marketing involves many activities and processes through which the nutriment and raw 

material move from the agriculture land to the final consumers. Agriculturist supplies goods for 

consumption and for exports and manufacturing sectors. The marketing system should be so designed 

as to give proper reward to the efforts of the agriculturist. But unfortunately, in our country, the 

middlemen enjoy the benefits at the cost of disability, illiteracy of the poor Indian agriculturists. A 

little part of the price paid by buyers reaches the farmers while the big part is engulfed by the 

middlemen. Farmers are suffering mainly in securing reasonable price for their produce. 

CHALLENGES OF AGRICULTURAL MARKETING 

The major challenges in domestic agricultural marketing are as follows: 

 Variation in Market Fees/Market Charges  

 Neglect of Rural Markets  

 Absence of a Common Trade Language  

 Controls Under Essential Commodities Act  

 Variation in Entry Tax/Octroi and Sales Tax  

 Other Barriers  

 

PROBLEMS OF AGRICULTURE MARKETING IN INDIA 

Numbers of studies have shown that the efficiency of rural markets in India is poor due to number of 

problems, such as the high degree of congestion at market yards, less number of traders and non-

availability of supporting services. This, in turn affects the market turnover. The efficiency of rural 

assembly markets, as a link in the marketing chain have positive impact on types of crops to be 

grown and resource allocation by agricultural producers. The major problems in agricultural 

marketing identified are as follows: 

 

 

Absence of a Common Trade Language 

Different set of standards/specifications for agricultural commodities are followed by different 

organizations in the country. The standards laid down in the Prevention of Food Adulteration (PFA) 
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Act are the National Standards. Besides this, there are AGMARK Standards, Bureau of Indian 

Standards (BIS), Standards followed by Army, Standards fixed by Warehousing Corporations and 

those by Food Corporation of India for procurement purposes. Traders of different commodities have 

their own trade standards in different localities in the country. Thus, the absence of common trade 

language is a major deterrent for evolving a competitive agricultural marketing system in the country. 

Variation in Market Charges 

According to the provisions made in the APMC Act of the States, every market Committee is 

authorized to collect market fees from the licensees (traders) in the prescribed manner on the sale of 

notified agricultural produce brought by the farmers or traders in the market area at such rates as 

specified by the State Government. The number of commodities brought under the ambit of 

regulation varies from state to state. The market fee varies between 0.50 percent in Gujarat to 2 

percent in Punjab and Haryana. The charges payable by buyers and sellers are also different. Several 

state governments have introduced other taxes/fees that create considerable confusion. 

Neglect of Rural Markets 

There are more than 21000 rural periodic markets, which have remained outside the process of 

development. These markets constitute the first contact points between the producer seller and the 

commercial circuits. Most of these markets lack the basic minimum facilities  

Controls under Essential Commodities Act(ECA) 

Though Central Government removed all restrictions on storage and movement of commodities, 

many State Governments are still enforcing several control orders under the EC Act. These control 

orders give rise to rent-seeking by the enforcement functionaries at the border check points creating 

artificial barriers on the movement and storage of agricultural commodities. There has not been 

sufficient publicity about the withdrawal of restrictions under EC Act. With the reintroduction of 

stocking limits recently, the situation has again become complex. 

Infiltration 

A common problem faced in the farmer‘s markets or the direct market systems is the infiltration of 

the traders or intermediaries in the guise of farmers. Though identity cards have been introduced and 

there are periodical checks, the problem persists in many farmers markets. There is a need to curb 

this malpractice through proper monitoring and penalties. 

 

SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENTS  

 

The problems of co-operative marketing can be solved by adopting the following measures:  
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 The co-operative marketing society should hire the services of trained and qualified 

managers to    improve the performance of the society.  

 

 The cooperative marketing society should provide the maximum storage facilities to 

the farmers to save the wastage of crops.  

 

 The co-operative marketing society should hire the services of trained and qualified 

managers to improve the performance of the society.  

 

 In order to increase the business volume of the society, government should provide the 

finance facility to the society. In this way society can increase the scale of business.  

 

 The government should provide the transport facilities like roads to link the rural areas 

with the markets. It will encourage the society members.  

 

 The cooperative marketing society should provide the maximum storage facilities to 

the farmers to save the wastage of crops.  

 

 The Managing Directors/Secretaries must have professional qualifications and 

experience in marketing and finance.  

 

 In the case of processing societies, the cost control measures, such as material control, 

labour control, and overhead control must be introduced and the accounts must be 

compulsorily audited by a professionally qualified auditor.  

 

 Incentives/Premium bonus payments must be introduced in marketing societies on the 

basis of the sales revenue, generated by the salesmen, which persuade them to attain more 

sales.  

 

 In this modern world, most of the co-operative processing units were using traditional 

and obsolete machinery for production. By utilizing depreciation fund, modernize the plant 

and machinery.  

 

 Godowns must be given to the agricultural community, at a nominal rent to store their 

agricultural produce, and sell the produce when the prices increase. Proper steps are to be 

taken to make the members aware of the storage facilities available in the society, and ensure 

that all the interested members avail such a facility.  

 

 The co-operative marketing societies must undergo processing of food articles and 

value addition to the agricultural produce, so that, the farmers can get fair prices, and at the 

same time employment is generated.  

 All the members of the staff must undergo compulsory training/ orientation/ refresher 

courses at least four times in their service period, which should be considered as a 

prerequisite for promotion.  

 

All the marketing societies must install computer and must have their own website which are 

essential for online and export trading.  
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CONCLUSION  

 

Marketing is the crux of the whole food and agricultural problem in almost all developing countries. 

It would be useless to increase the agricultural production as well as productivity, unless means could 

be found to move the agricultural produce from the producers‘ field to the consumers‘ store room at a 

price which represents fair remuneration to the producers on the one side and the consumers‘ ability 

to pay on the other side. It is in this respect, that the agricultural marketing societies in India provide 

an organized forum for selling the agricultural produce of farmers at a fair price and also offer 

reliable and modern means to compete with the private enterprises which is better placed in terms of 

technological and financial resources. The role of the co operatives has progressively expanded in the 

field of agricultural marketing. Besides, there are many co-operative agro processing units that 

promise extra ordinary potential to boost the Indian Economy. Thus, the agricultural marketing and 

the agri-business co-operatives occupy an important place in the overall strategy for agricultural 

development in India. Hence, the marketing co-operative societies are indispensible for the growth of 

agricultural community and the government must take all the necessary steps to revive them from 

their dormancy and thereby enable the agriculturists to get the maximum possible prices. 
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Abstract 

Overgrazing constitutes the major constraint threatening the sustainability of the forest ecosystems in 

the Ifrane National Park. The operations of regeneration and afforestation impose to close areas to 

grazing over one period exceeding ten years, generally lead to the opposition of the local population 

to the programs of reconstitution of the forest ecosystems. To solve these problems, a text of 

compensation for closed perimeters of afforestation or regeneration to the grazing was established in 

2002. The main aim of this study is to evaluate the role of the compensation mechanism described as 

a payment tool for forest ecosystem restoration programs. For this purpose, an analysis of 

quantitative and qualitative indicators, based on individual and semi-structure interviews, before and 

after the introduction of the compensation mechanism is used. The GIS mapping approach is also 

used to visualize some results spatially. Based on results, this mechanism contributed to conserving 

the forest ecosystem and enhancing rural livelihoods at the level of Ifrane National Park, resulting in 

the regression of the forest infractions with a rate of 48%. On the socio-economic level, this 

mechanism contributed to initiate a climate of trust resulting in the collaboration of the population 

with the foresters and, to carry out many projects of community interest generated socio-economic 

benefits relevant for the users. 

Keyword: Ifrane National Park, compensation mechanism, Payment for ecosystem services, 

conserving forest ecosystem, enhancing rural livelihoods 
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Laboratory for research in Literature and Civilization 

Vexillology is the scientific study of the history, symbolism and usage of flags or, by extension, any 

interest in flags in general. The word is a synthesis of the Latin word vexillum ("flag") and the Greek 

suffix -logia ("study.") The constitution of the International Federation of Vexillological Associations  

formally defines vexillology as "the creation and development of a body of knowledge about flags of 

all types, their forms and functions, and of scientific theories and principles based on that knowledge. 

The study of flags, or vexillology, was formalized by the U.S. scholar and student of flags Whitney 

Smith in 1957. Vexillology is the scholarly study of flags. It is not nearly as well known as 

numismatics, Philately or the many other ‗ologies, such as Biology (the study of life), Zoology (the 

study of animals) or Palaeontology (the study of fossil animals). However, Vexillology is exiting, 

motivating but demanding. There exist many types of flags in UK and  around the world. Their 

categorisation, their typology and their studies are worth mentioning for a better understanding of 

vexillophiles. 

Key words: Vexillology; Numismatics; Philately; FIAV, Vexillophiles. 
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INTRODUCTION 

Vexillology is the study of history, symbolism, origins and uses of flags as well as any interest in 

flags in general. The word vexillology comes from the synthesis of the Greek word vexillum which 

means "flag" and the Greek suffix-logia which means "Study". This makes the word vexillology 

which means "study of the flags" 

Since this field of study was established, there has been various vexillological associations that have 

popped up around the world. These groups are interested in studying the history, emblems and flags 

that have meant so much to many people from various parts of the world. One such vexillological 

association is the UK‘s National Charity which is entirely funded by member‘s subscriptions to the 

association and is currently the largest membership-based flag organisation in the world with 

members hailing from all six inhabited continents. 

The society‘s goal is to educate people about the important roles that flags play in societies around 

the world. This is The UK‘s National Flag Charity thatm was funded on St. George‘s Day, on the 23
rd

 

of April, 1971. The Flag institute is proud to maintain until this very important day that it has the 

largest national registry of flags established anywhere in the UK both on a national or regional level. 

Anyone can be a registered member and will receive a quarterly publication called the flag master 

and are also invited to attend meetings held by the UK‘s National Flag Charity which is held at 

various locations throughout the UK. The UK‘s National Flag Charity is also proud to provide 

vexillological services to HM Government and many other UK organisations as Well as other around 

the world including the United Nations. The UK‘s National Flag Charity offers to these organisations 

services as advising on uses of flags, designing new flags, and collecting information about flags that 

already exist around the world. 

It is worth mentioning that vexillology, as new science needs to have its vocabulary area enlarged. 

This may help vexillologists and vexillophiles as well as any people in this field of research broaden 

their knowledge.  

1. Etymology and definition 

Vexillology is the scientific study of the history, symbolism and usage of flags or, by extension, any 

interest in flags in general. This tongue-twisting term was coined in the 1950s by    a vexillologist 

who apparently chafed without a specific term for his field of study. It is derived from the Latin word 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flag
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vexillum. A vexillum is actually a specific type of flag, and unlike modern flags, it is designed to be 

hung on the vertical and carried with a spear, rather than being hung from a pole. The term vexillum 

was also used in Roman times to describe a group of men gathered under a flag. 

A big part of vexillology is the study of historical flags, and the analysis of the symbols and colors 

used in flags. As illustration, many flags bear a remarkable number of similarities, as in the case of 

the flags of the Scandinavian nations which bear version of the Nordic cross in different colors. Red, 

white, and blue appear in the flags of many former English colonies, while flags of Muslim nations 

often integrate green, a color commonly associated with Islam. People in the field of vexillology 

study the ways in which flags are used by civilians, governments, and military organizations both on 

land and at sea. Flags can be used to convey messages, as in the case of semaphore flags on ships, 

and they can also be potent symbols of national pride. Some vexillologists are interested in the 

psychological relationshisp between people and their flags, looking at how people respond to images 

of their flag and the careful rules surrounding flags handling which are used in many nations. 

Vexillology may be a bit obscure, but it is important. A poorly-designed flag can send mixed 

messages or embarrass the person, organization, or country which it is supposed to represent, while a 

well-designed flag crisply conveys a message and sticks in the memory. Many people, for example, 

are familiar with the design of the Chinese flag, with simple gold stars against a red background, 

while the somewhat cluttered flag of St. Pierre and Miquelon leaves a bit to be desired, even if is ripe 

with symbolic meaning. 

1.2. Principles of flags design 

Flag designs exhibit a number of regularities, arising from a lot of practical concerns, historical 

circumstances, and cultural prescriptions that have shaped and continue to shape their evolution. 

First among the practical issues confronting a vexillographer is the necessity for the design to be 

manufactured (and often mass produced) into or onto a piece of cloth, which will subsequently be 

hoisted aloft in the outdoors to represent an organization, individual, idea, or group. In this respect, 

flag design depart considerably from logo design: logos are predominantly still images to be read off 

a page, screen, or billboard, while flags are alternately draped and fluttering to be seen from a variety 

of distances and angles. The prevalence of simple bold colors and shapes in flag design attests to 

these practical issues. 
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Flag design is also a historical process in which current designs often refer back to previous designs, 

effectively quoting, elaborating, or commenting upon them. Families of current flags may derive 

from a few common ancestors as in the cases of the Pan-African colours, the Pan-Arab colors, the 

Pan-Slavic colors, the Nordic Cross flag and the Ottoman flag. Certain cultures prescribe the proper 

design of flags, through heraldic or other authoritative systems. Prescription may be based on 

religious principles: see, for example, Islamic flags.  

As a discipline, vexillology is beginning to articulate design principles, such as ones the flag design 

principles published by the North American vexillological Association:  

1. Keep it simple: the flag should be so simple that a child can draw it from memory. 

2. Use meaningful Symbolism: the flag‘s image, colors, or patterns should relate to 

what it symbolizes. 

3. Use 2 to 3 Basic Colors: that is, limit of the number of colors on the flag to three, 

which contrast well and come from the standard color set. 

4. No Lettering or Seals: never use writing of any king or an organization‘s seal. 

5. Be Distinctive or be related: avoid duplicating other flags, but use similarities to show 

connections. 

6. Covey a message: the flag must contain a message based on its design or its colors which 

must focus on an indication, a fact or an information.  

 

2. Vexillological Terminologies 

There is a lot to learn about Vexillology, particularly about its terminologies. The official name for a 

flag pole is a ―staff‖, the edge of the flag closest to the staff is called the ―hoist‖, and the edge furthest 

from the staff is called the ―fly‖.  The ―field‖ is the background colour of the flag and the ―charge‖ is 

the emblem, design, figure or symbol on the flag. If there is a coat of arms or a heraldic symbol on a 

flag, it is called a ―badge‖. 
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UK flagpole 

2.1. Flagneology 

Flag day: it is a day designated to honor a flag. There is not a special day chosen to celebrate flags of 

the world till now. Each nation as well as organisations celebrate unilaterally their flags day 

especially during the national day. So flags are celebrated during a day set aside to celebrate a 

historical event. 

Flag time: Flag times are celebrated by people involving in vexillology field. After conducting 

successfully a survey on a flag or completing a flag designation or collection, they take a time to 

show an inside or explicit satisfaction regarding their work. They enjoy a flag time.  

Flag place: It is a place where, most of the time flags are placed to be celebrated. This place include 

the independence places in some countries or the most represent active place for organizations. Flag 

place can symbolize a heart of a nation, a structure or an organization. 
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Flag song: It is a significant song sung by a group of people, organization or nation when waving 

their flags. Flag song accompanies flags waving and are considered as ideologic, cultural even 

sacred. It is a deep expression of victory, courage, slogan or pride when flags are waved. 

Flags light: It is a special light displayed in a colour of a flag. It is displayed to draw people attention 

or to show the belonging to an organization or a country. 

To flag: This consist in covering a coffin, a book or any other objects with a flag. For example, when 

the UK prime minister‘s coffin is covered with the UK flag, we can say that the UK Prime minister 

coffin is flagged with the Union Jack.  

 Mister Blair is flagging a gift that will be given to the UN Secretary. 

Flagging: Action  

Flag jack: Consist in the combination of two or many flags. This consist in the use of figure, 

character or color or part of these to design another flag. 

Flag rights: Flag rights are all the rights related to flag usage. Some constitution laws as well as 

particular decrees specify rights. These rights are completed by many flag institutes. 

Flag parades: They are most seen in countries with great military capacity. During great or historical 

celebrations, planes parade with heavy smoke in the color of the nation flag. This to show force and 

power. 

2.2. Vexilloneology 

Vexillology: It is the study of flags; the analysis of symbols, figures and colors used in flags their 

psychology and their history and any interests in flags. It is a recent science deriving from heraldry. 

Vexillologist: Someone who works in vexillology field is a vexillologist. He studies flags and any 

ideology related to flags. He can elaborate and implement technical aspects, belief, ideology and 

approaches related to the use and the design of a flag. 

Vexillography: Vexillography is a branch of vexillology that consist in flag designation. Flag design 

need some specifications and particularities that vexillographers know and implement.  
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Vexillographer: Someone who designs flags. He can also elaborate and implement technics related 

to the field of his activity. 

Vexillocooperation: Vexillocooperation flags are flags resulting from the combination of two or 

many independent countries or organizations. The resulting flag shows the entire or a piece or a sign 

of countries in cooperation.  

Vexillocorporation: It consists in the incorporation of the flag or a piece of a flag or sign of a 

country or an organization by other flag. 

Vexillocollaboration: They are flags of international organizations. It is a representition of a group 

of countries working under a particular collaboration. Ecowas flag is an illustration. 

Vexilloflexibility: fact for one to be attentioned and flexible toward flags or a flag. Under some 

circumstances, a vexillopride can be considered as a vexilloflexible. 

Vexillophoby: Fact for one to develop antipathy toward a flag or flags. Vexillophobes usually burn 

the flags they develop antipathy toward. 

Vexillopride: Someone wearing a flag, a piece or a symbole of a flag as a cloth or those  who paint 

or cover a place with a flag or colors of a flag. 

Vexillolocation or Vexilloindication: They are flags or logo or other signs incorporated inside of 

electronic devices or machines. They show the country or the place where the device comes from or 

where it is made. 

Vexilloman: The vexilloman/woman is someone who represent a flag. Ambassadors, athletes or 

international artists can be considered in some extent as vexillomen. 

Vexilloshow: Vexilloshows happen when players, artists or others parade with emotion with their 

country or organization flag. 

 

3. Functions of flags 
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Flags have long been used for identification and communication. Whether they represent a 

nationality or an allegiance (such as to a sporting team or social cause), they have enormous symbolic 

meaning for many people. 

 Flags are: 

 institutions  

  great mean and symbol of location and direction 

 summary of civilization art culture and communication 

  symbols of delimitation, matriculation and place possession on land, at sea and in the 

air  

  people identity 

 symbol of the universe conquest 

  powerful directive tools  

 symbol of attack or clash  

  used as signatures of inventions and discovery 

  used as symbol of love, pride, fear, sadness or mourning  

  used as symbol of domination  

  offensive and geostrategic symbols 

 used as symbol of unity and group bloc, example of NETO flag 

3.1. Affective functions of flags 

Flags were something highly feared and respected in the African countries. The colonizers have 

introduced it in the head of the colonized as mythical so that, in addition to the respect and the 

consideration black people have toward their masters, flags were considered as more than fetish. It 

was magnified and worshiped. Some even never approach it because of the fear they feel at its 

presence. People who were permitted to touch or wave it were from the considered of the group. 

When been waved, all the passer-by have strong obligation to stop and adopt the ―gardez-vous‖ 

position. Any disobedience to this regulation was severely punished; sometimes, synonym of 

imprisonment or death. 
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The flag, more than a simple multicolor cloth was the symbol of the motherland and the reason of 

living for each and all because, one could leave his life for it. Even dead people obliged their cortege 

to devote allegiance to the flag before continuing their voyage to the other side. Flags were an 

heritage, a tradition. Flags were constraint and shared approbation. The belief in flags surpasses 

under some circumstances praises and considerations vowed to some gods and divinities. 

Nevertheless, this belief is being more and more neglected thanks to globalization and new forms of 

human rights promotion. Nowadays, all these allegiances devoted to flags tend to fall. People have 

less and less consideration to flags. Some people burn it as a sign of protest, some tear it, some use it 

as tea towel. Flags are losing their former prestige. Geopolitics, geostrategic and geo-economics 

conflicts as well as lack of citizenship in schools and universities and training centers are main 

reasons for this regression. 

CONCLUSION 

Vexillology is the study of flags. This discipline is usually considered to be a branch of heraldry, 

although vexillology can also involve history and psychology, among other disciplines. Someone 

who studies flags is known as a vexillologist, while someone who designs flags is a vexillographer. 

Vexillographers are often members of heraldic organizations, using their heraldic knowledge to 

create meaningful flag designs. Belief and consideration to flags are regressing around the world 

creating remarkable acts of vexillophobia here and there. There are many other terminologies related 

to this field of knowledge. Vexillological organisations around the world work every day to broaden 

the sector in the coming years.  
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Abstract 

 

The geo-structural changes experienced in the fields of education are signs of the innovations brought 

in by the evoking trends of information and communication technology (ICT). These unprecedented 

innovations have impacted immense developments in the various fields of learning sphere but are yet 

to take firm footholds on teacher education. UNESCO (2002) defined ICT as the scientific, 

technological and management technique aimed at handling relative information and its application 

in cultural, economical and social matters. . Despite of the foregoing, findings have revealed that 

many teachers are unable to use the trending ICT technology to impact knowledge within the 

physical walls of learning environments. Modern day school system requires updated teaching skills 

and improved curriculum to achieve its educational goals. This paper is a descriptive survey of the 

impacts of ICT innovations on teacher education and it overall effects on the 21
st
 century school 

management. In order to gather useful information for the discussion on this paper, questionnaires 

were carefully formulated and administered to respondents using online Google form questionnaire 

instrument. The gathered responses were subjected to reliability analysis. In conclusion, 

recommendations were made. 

 

Keywords: ICT, Innovation, Teacher Education, Modern day, School Management. 

 

INTRODUCTION 

The influence of Information and Communication Technology (ICT) in every sphere of human 

cannot be under estimated. It effects are visible in science-oriented and technological-based activities 

as well as humanities, economics, commerce and life-long education. ICT is proven to be globally 

significant as its development has revolutionized the fields of education over the years. ICT is an 

electronic based system of information transmission, processing and reception which has 

systematically visually pivoted human perception and turn around the conventional approach of 

doing things. UNESCO (2002) defines ICT as a technological, scientific and management methods 

aimed at handling information, association and how it is applied in social, economical and cultural 
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matters. According to Ogunsola (2005), ICT can be used as means of communication with other 

people and in all access global knowledge. ICT diversity of series of technological tools and 

resources used to create, store, disseminate, communicate and manage information. It encompasses 

of technology, application software and network facilities for recording information and as medium 

for broadcasting information. Teachers that are able to effectively carry out technologically related 

activities that include evaluation and use of computer related ICT tools for in the application of 

instructional methods and principles, creating computer based presentations, research and appropriate 

assessment practices through the use of ICT. Others including the integration of information and 

communication technology tools into students curricular activities, resource searching via the internet 

and creating multi-media content to support class instruction. In all, the instructional importance of 

computers and other components of ICT do not a limit range. Olakulehin (2007) explain that the 

pedagogical application of ICT is aimed at the development of attitude and effective application of 

ICT related skills by Teachers. Teaching through effective application of ICT related skills includes 

the benefit of helping recall previous learning, sequencing learning, heightening motivation and 

providing a viable source of information for improved learning. Teachers using the trending system 

of ICT instructional strategy would be able to ignite the interest of learners to learn more.  

 

RELATED LITERATURE 

So many definitions of ICT were given by so many scholars among which Marcelle, G (2005) refers 

to ICT as a heterogeneous and complex set of goods, applications and services used for producing, 

processing, distributing and transforming information. According to Rodriguez and Wilson (2000), 

ICT is defined as a set of activities facilitated by electronic means and also the processing, 

transmission and display of information. Mourscend and Bielefiedt (1999) see ICT as a tool that 

covers computer software, computer hardware, network and other digital devices like audio,  video, 

camera and so on which convert information (sound, motion, text etc) into sound or digital form. 

Ngenge (2003) perceives ICT as the technologies that enable the handling of information and 

facilitate different forms of communication between human being and electronic systems. NCCA 

(2004) sees ICT as a range of software and hardware devices and programming such as personal 

computers, assistive technology, digital camera, scanners, multimedia, image editing, spread sheet 

and database programs. Ogunsola and Aboyede (2005) view ICT as a cluster of associated 

technologies defined by the functional usage in assessing information and communication through 

the internet. In general, ICT can be said to be seen as varied set of computer based tools that are used 

by people to work with information needs of any organization. 

 

Innovative ICT trends in Teacher Influenced teaching process 

In the recent times, ICT has acted as gateway to modernization as it glitters a new direction to 

technology implementation in school curriculum and professional skills update. Simulated teaching, 

programmed instruction, Team and micro teaching are new inter-disciplinary approaches used by 

teachers. Teachers are expected to show the right attitude towards the use of the trending technology 

of ICT besides being proficient in teaching related skills. 
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Roles of Innovative ICT in Teacher Education 

Teachers are essentially expected to be thoroughly acquainted with the trending technology of ICT as 

it serves as tools for effective knowledge transfer between the teacher and students. ICT technology 

is aimed at introducing teachers to the selection, evaluation and use of audiovisual equipments 

including projectors, films, bulletin board and information retrieval systems during teaching oriented 

processes (Ololube, 1997). Listed are basic roles Of ICT in Teacher Education. 

1. ICT helps to enhance effective teacher-student interaction. 

2. ICT helps teachers to achieve adequate lesson plan preparation and provide feedback. 

3. ICT helps improve teachers‘ teaching skill. 

4. ICT helps teachers in pre-service and in-service teacher training. 

5. ICT is helpful in designing teaching plans in vocational education. 

 

MATERIALS AND METHODS 

This study used a descriptive survey approach. In order to collect useful information for the 

paper discussion, carefully constructed questions were administered to respondents using 

online Google form questionnaire instrument. Items in the questionnaire include a four (4) 

point scale option consisting of Strongly Agree (SA), Agree (A), Disagree (D) and Strongly 

Disagree (SD) and the test study questions. The responses gathered from the interviewed 

respondents were subjected to Cronbach‘s alpha reliability analysis. The result of 0.88 

gave a good reliability index of the instrument. The entire exercise took place within two 

and half weeks before completion. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

 
The pie chart in Fig. 1 shows the gender of the respondents of the online Google form questionnaire 

instrument. A total number of 100 respondents were involved in answering some carefully 

Male 
71% 

Female 
29% 

Gender of Respondents 

Analysis chart 1 
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formulated questions on ICT. As depicted by the analysis chart in fig.1, 29% of the respondents were 

female while the rest 71% were male, respectively.  

 

  

 

The graph in Fig. 2 clearly shows the profession of the respondents of the online Google form 

questionnaire instrument. The administered questions were given to 100 respondents out of which 8 

were students, 41 were teachers, 21 were admin. Staff while 30 was others. The analysis of the 

profession of respondents was done using percentage.  

 

 

 

 

  

 

The Analysis Table in Fig.3 depicts that a greater number of respondents agree with the statement 

that ICT innovation can simply be said to be the changes introduced through the diffusion of ICT 
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What does ICT innovation means?  Answer:Changes introduced through
ICT diffusion processes, usage and practices.
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process, usage and practices. The respondents explain further that the word ‗innovation‘ denotes 

‗changes newly introduced‘.  

 

 

  

 

The Analysis chart in Fig.4 depicts that a significant number of the respondents supports that ICT 

innovation involves the new ways of using technology to enhance and improve the alignment 

between technology initiatives and business goals in an organization. 

 

 

 

  

 

A very large number of respondents in Fig.5 is seen to support the statement that ICT technology 

improves the teaching quality in classroom. The respondents explain that ICT can enhance the quality 

of education in several ways by increasing learner engagement and motivation. According to the 
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respondents, ICT are said to be transformational tools that has the potentials to promote learner 

centered environment.  

 

 

 

 

The graph plotted in Fig.6 depicts that a huge number of the respondents denote that ICT has made 

anytime and anywhere teaching possible through digital technology. The respondents infer that ICT 

has become an integral part of teaching-learning processes and using such approaches can 

systematically replace chalkboards with interactive digital whiteboards and conveniently offer 

automated task thereby reducing repeated and stressful activities involved in writing lesson notes or 

preparing instructional aids.  

 

CONCLUSION 

The discussion of this paper is focused on the impacts of ICT innovations on teacher education. The 

paper refers to ICT technology as a very important instructional tool in the sphere of education. The 

paper also infers that ICT application is yet to take its footholds in teacher education. The paper 

denotes that the integration ICT technique into school curriculum is very imperative. Conclusively, 

the paper encourage the government and other education stakeholders to organize in-service and  pre-

service training and workshops to help facilitate and upgrade teachers‘ teaching skills in order to be 

able to achieve the full implementation and use of ICT technology.  

 

RECOMMENDATION 

This paper recommends that: 

1. Government and other stake holders in education should help equip schools with 

sufficient computers and internet enabled-facilities. 
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2. Education managers and school heads should place more emphasis on the 

implementation of ICT Technology in school curriculum.  

3. Education managers should help organize periodic in-service and pre-service training 

and workshop for teachers on the trending ICT technology.  

4. School Teachers should be mandated to regularly attend computer literacy seminars so 

as to be abreast of the modern day technology-based instructions. 
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Özet 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘nin çeĢitli bölgelerinde çalıĢan ve derslerinde STEM uygulamalarını kullanan 

öğretmenlerin yaratıcı düĢünme eğilimleri ile yaratıcılığa teĢvik etme davranıĢları arasındaki iliĢkinin 

incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın 

örneklemini STEM uygulamalarını kullanan 338 öğretmen oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veriler 2 

adet ölçekle toplanmıĢtır. Yaratıcı düĢünme eğilimlerini ölçmek amacıyla Özgenel ve Çetin (2017) 

tarafından geliĢtirilen ―Marmara Yaratıcı DüĢünme Eğilimleri Ölçeği‖, yaratıcılığa teĢvik etme 

davranıĢlarını incelemek amacıyla ise Soh (2000) tarafından geliĢtirilen ve Akar (2014) tarafından 

Türkçeye uyarlanan ―Yaratıcılığa TeĢvik Edici Öğretmen DavranıĢları Ġndeksi‖ kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma verilerinin analizi için t testi, ANOVA gibi çıkarımsal istatistikler kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

sonuçlarına göre öğretmenlerin ―yaratıcı düĢünme eğilimleri‖ toplam puanı aritmetik ortalaması 4.44, 

―öz disiplin‖ alt boyutu için aritmetik ortalama 4.38, ―yenilik arama‖ alt boyutu için aritmetik 

ortalama 4.46, ―cesaret‖ alt boyutu için aritmetik ortalama 4.29, ―merak‖ alt boyutu için aritmetik 

ortalama 4.60, ―Ģüphe etme‖ alt boyutu için aritmetik ortalama 4.48, ―esneklik‖ alt boyutu için 

aritmetik ortalama 4.50 olarak hesaplanmıĢtır. Öğretmenlerin yaratıcı düĢünme eğilimleri ile cinsiyet, 

öğretmenlik görev süresi, eğitim düzeyi, branĢ arasındaki iliĢkiye bakıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunamamıĢtır. Öğretmenlerin yaratıcı düĢünme eğilimleri ile alınan kurs sayısı 

arasındaki iliĢkiye bakıldığında 1‘den fazla kez kurs alanların lehine anlamlı bir fark 

görülmüĢtür.AraĢtırma sonuçlarına göre öğretmenlerin ―Yaratıcılığa TeĢvik Edici Öğretmen 

DavranıĢları Ġndeksi‖ toplam puanı aritmetik ortalaması 5.48, ―bağımsızlık‖ alt boyutu için aritmetik 

ortalama 5.49, ―entegrasyon‖ alt boyutu için aritmetik ortalama 5.48, ―motivasyon‖ alt boyutu için 

aritmetik ortalama 5.43, ―yargılama‖ alt boyutu için aritmetik ortalama 5.34, ―esneklik‖ alt boyutu 

için aritmetik ortalama 5.46, ―değerlendirme‖ alt boyutu için aritmetik ortalama 5.31, ―sorgulama‖ alt 

boyutu için aritmetik ortalama 5.61, ―fırsatlar‖ alt boyutu için aritmetik ortalama 5.57, ―hayal 

kırıklığı‖ alt boyutu için aritmetik ortalama 5.59 olarak hesaplanmıĢtır. Öğretmenlerin yaratıcılığa 
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teĢvik edici öğretmen davranıĢları indeksi ile cinsiyet arasındaki iliĢkiye bakıldığında kadınlar lehine 

anlamlı bir fark görülmüĢtür. Öğretmenlerin yaratıcılığa teĢvik edici öğretmen davranıĢları indeksi ile 

öğretmenlik görev süresi, eğitim düzeyi, aldığı STEM eğitim kursu arasındaki iliĢkiye bakıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıĢtır. Öğretmenlerin yaratıcılığa teĢvik edici öğretmen 

davranıĢları indeksi ile branĢ arasındaki iliĢkiye bakıldığında anlamı bir farklılık bulunmuĢtur. Okul 

öncesi öğretmeni olma puanı, biliĢim teknolojileri öğretmeni puanına göre daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: STEM, yaratıcı düĢünme eğilimleri, yaratıcılığa teĢvik edici öğretmen 

davranıĢları 

 

Abstract 

In this study, it is aimed to examine the relationship between creative thinking tendencies and 

creativity encouraging behaviors of teachers working in various regions of Turkey and using STEM 

applications in their courses. Relational screening model was used in the study. The sample of the 

study consists of 338 teachers using STEM applications. In the study, data were collected with 2 

scales. In order to measure creative thinking tendencies, the "Marmara Creative Thinking Tendencies 

Scale" developed by Özgenel and Çetin (2017) and the "Teacher Behavior Index" developed by Soh 

(2000) and adapted to Turkish by Akar (2014) were used to examine the behaviors that encourage 

creativity. Inferential statistics such as t test and ANOVA were used for the analysis of the research 

data. According to the results of the research, the arithmetic mean of the teachers' "creative thinking 

tendencies" was calculated as 4.44, the arithmetic mean for the "self-discipline" sub-dimension as 

4.38, the arithmetic mean for the "innovation search" sub-dimension as 4.46, the arithmetic mean for 

the "courage" sub-dimension as 4.29, the arithmetic mean for the "curiosity" sub-dimension as 4.60, 

the arithmetic mean for the "do not doubt" sub-dimension as 4.48, and the arithmetic mean for the 

"flexibility" sub-dimension as 4.50. When the relationship between teachers' creative thinking 

tendencies and gender, teaching tenure, education level and branch was examined, no statistically 

significant difference was found. When the relationship between teachers' creative thinking 

tendencies and the number of courses taken was examined, a significant difference was seen in favor 

of those who took courses more than 1 time. According to the results of the research, the arithmetic 

mean of the teachers' total score of "Creativity-Stimulating Teacher Behaviors Index" is 5.48, the 

arithmetic mean for the "independence" sub-dimension is 5.49, the arithmetic mean for the 

"integration" sub-dimension is 5.48, the arithmetic mean for the "motivation" sub-dimension is 5.43, 

the arithmetic mean for the "judgment" sub-dimension is 5.34, the arithmetic mean for the 

"flexibility" sub-dimension is 5.46, and the arithmetic mean for the "evaluation" sub-dimension is 

5.31,  The arithmetic mean for the "inquiry" sub-dimension was 5.61, the arithmetic mean for the 

"opportunities" sub-dimension was 5.57, and the arithmetic mean for the "disappointing" sub-

dimension was 5.59. When the relationship between the index of teacher behaviors encouraging 

creativity and gender was examined, a significant difference was seen in favor of women. When the 

relationship between the index of teacher behaviors encouraging creativity of teachers and the 

duration of teaching duty, education level, and the STEM education course they took was examined, 

no statistically significant difference was found. When the relationship between the index of teacher 

behaviors encouraging creativity of teachers and the branch was examined, a difference in meaning 

was found. The score of being a preschool teacher is higher than the score of an information 

technology teacher.  

Keywords: STEM, creative thinking tendencies, creative incentive teacher behaviors 
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Özet 

Kölelik, insanın ürettiği ve insanı metalaĢtıran çok yönlü bir olgudur. Yazılı tarih boyunca varlığı 

bilinen köleliğin tam olarak ne zaman baĢladığını söylemek çok zor olsa da, antikçağda toplumun 

özgür ve köle olmak üzere iki sınıfa ayrıldığı bilinmektedir. Yine literatürde yerleĢik hayata ilk 

olarak Mezopotamya'da geçilmesi ile birlikte köleliğin ilkin kanıtlarının, Irak‘ın güneyinde küçük 

yerleĢimlerde bulunan ve genellikle tapınak olarak kullanılan kamu binalarının olduğu 

belirtilmektedir. Üretimin ve ekonomik etkinliğin temel kolları olan tarım ve hayvancılığın geliĢimi 

toplumların hiyerarĢik olarak sınıflara bölünmesine neden olmuĢtur. Köleliğin ortaya çıkmasını 

sağlayan en önemli neden, mücadeleyi kaybeden halkın esir düĢmesi ve kazanan tarafın bu esirler 

üzerinde her türlü hak iddia edebilmesidir. Kölelik, uzak geçmiĢte Mezopotamya'dan Mısır'a, 

Ġsrail'den Anadolu'ya, Yunanistan'dan Ġtalya'ya kadar yayılarak evrensel bir kuruma dönüĢmüĢtür. 

Sınıfların oluĢumu her toplumda aynı anda gerçekleĢmediği gibi kölelik de aynı dönemde ortaya 

çıkmamıĢtır. Toplum içerisinde köleler türlere ayrılmakta ve her toplum köle için farklı kelimeler 

kullanmaktadır. Bu kölelik türlerinin hepsi farklı kavramlarla karĢılık bulmuĢtur. Söz konusu kelime 

ve kavramlar çivi yazılı metinlerde, Linear B tabletlerinde, edebi metinlerde ve epigrafik belgelerde, 

savaĢ esirleri, tapınak köleleri, krala ait köleler, erkek ve kadın köleler için farklı terimlerle karĢımıza 

çıkmaktadır.  

Literatürde kölelik konusunda çeĢitli araĢtırmalar bulunmakla birlikte kölelik ile ilgili terim ve 

kavramlar ile ilgili araĢtırmaların sayısının oldukça az olduğu dikkat çekmektedir. Hellas (Eski 

Yunan) ve Eski Roma‘da köleler için kullanılan kelimeler daha net olmasına rağmen Eski Doğu için 

aynı durum söz konusu değildir. Bu kavram eksiklikleri özellikle Mezopotamya, Mısır ve Doğu 

Levant‘ta görülmektedir. Bu noktadan hareketle gerçekleĢtirilen çalıĢmada Eski Doğu ve Eski Batı 

uygarlık ve toplumlarında, Roma dönemini de içine alarak, kölelerin hangi terimlerle adlandırıldıkları 

incelenmeye çalıĢılacaktır. Mezopotamya uygarlıklarından Sümerlere, Akadlara, Babillere ve 

Asurlulara, Mısır'a, Doğuda Levant‘ta Ġsrail'e, Anadolu'da Hititlere, Batıda Hellas (Eski Yunan) ve 

Roma‘ya odaklanan bu çalıĢmada bugüne kadar konu ile ilgili ortaya konulmuĢ güncel literatürün 

yanı sıra daha önce alıntılanmamıĢ kaynaklardan da yararlanılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Köle, Wardum, Doulos, Servus 
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Slavery is a multi-faceted phenomenon that human produces and commodifies human. Although it is 

very difficult to say exactly when the slavery, whose existence has been known throughout the 

written history, started, it is known that the society in ancient times was divided into two classes as 

free and slave. In the literature, it is also stated that the first evidence of slavery was the public 

buildings used as temples in small settlements in the south of Iraq, with the first settled life in 

Mesopotamia. The development of agriculture and livestock farming, which are the main branches of 

production and economic activity, has led to the hierarchical division of societies into classes. The 

most important reason for the emergence of slavery is that the people who lost the fight were taken 

prisoner and the winning side could claim all kinds of rights over these captives. In the distant past, 

slavery became a universal institution by spreading from Mesopotamia to Egypt, from Israel to 

Anatolia, from Greece to Italy. The formation of classes did not occur at the same time in every 

society, and slavery did not emerge at the same time. Slaves are divided into types in society and 

each society uses different words for slaves. All of these types of slavery corresponded to different 

concepts. These words and concepts appear in cuneiform texts, Linear B tablets, literary texts and 

epigraphic documents with different terms for prisoners of war, temple slaves, royal slaves, male and 

female slaves. 

Although there are various studies on slavery in the literature, it is noteworthy that the number of 

studies on terms and concepts related to slavery is quite low. Even though the words used for slaves 

in Hellas (Ancient Greece) and Ancient Rome are clearer, the same is not the case for the Ancient 

East. These word deficiencies is especially seen in Mesopotamia, Egypt and the Eastern Levant. 

From this point of view, in this study, it will be tried to examine what terms slaves were called in the 

Ancient East and Ancient West civilizations and societies, including the Roman period. In this study, 

which focuses on the civilizations of Mesopotamia to the Sumerians, Akkadians, Babylonians and 

Assyrians, Egypt, Israel in the Levant in the East, Hittites in Anatolia, Hellas (Ancient Greece) and 

Rome in the West, besides the current literature on the subject, sources that have not been cited 

before were also used. 

Keywords: Slave, Wardum, Doulos, Servus 
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Abstract 

Diet is the major activity of daily life that has a dramatic impact on health. A healthy diet not even 

helps to protect against malnutrition but also protects from non-communicable diseases (NCDs), such 

as diabetes, heart disease, stroke and cancer. From past few decades, increased production of 

processed foods, soaring urbanization and alteration in lifestyles people now consuming more foods 

having high energy, fats, free sugars and salt/sodium. Due to this many people do not eat enough 

fruit, vegetables and other dietary fiber such as whole grains in a proper amount. Although, Diet, 

exercise, avoiding smoking, drinking alcohol in moderation, not doing recreational drugs, managing 

(not avoiding) stress, and getting 7-9 hours of sleep per night are the most important things you can 

do to improve your health. There is much confusion in society, including among medical 

professionals, about what constitutes a healthy diet. What you eat is much more important than how 

much. Your goal should be a mostly vegetarian diet (plant focused, with some servings of eggs and 

dairy), with a few servings (approximately 3) per week of fish (best) or meat. . Eating healthy will 

give you more energy, help you think more clearly, prevent heart disease, strokes, and diabetes, and 

may improve your mood. Eating healthy is not about eating perfectly all the time, it is about 

establishing overall healthy habits that you can maintain for life. Our current study suggests that 

Ovo-lacto-vegetarian inclined diet, with around three servings per week of fish such as wild salmon 

(ideal) or meat may be the best diet to reduce the risk of CVD and stroke. In order for any diet to be 

effective, it must be sustainable. Patients should be advised to pick a diet closest to that described 

above that they can maintain for maximum health benefits. A healthy diet can dramatically reduce 

the risk of future health problems. 

 

Key words: Diet, Health, CAD, CVD, Salmon fish 

Introduction 

Currently we are well equipped with the knowledge, technology, Science, infrastructure etc. things 

which make us superior among all living beings present on earth. Such things make our life very 

easier and enjoyable, but this advancement take away our health from us. In the 21
st
 century 

increased use of processed foods, rapid urbanization and changing lifestyles have led to a shift in 

dietary patterns i.e. people are now consuming more foods high in energy, fats, free sugars and 

salt/sodium, and many people do not eat enough fruit, vegetables and other dietary fiber such as 
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whole grains. Diet and health both are the interlinked together and make us healthy and diseased free. 

As per WHO consuming a healthy diet (having Carbohydrates, protein, fats, Minerals, vitamins and 

water) not even helps to prevent malnutrition in all its forms but also protected us from non-

communicable diseases (NCDs), cardiovascular disorder, anemia and conditions [1-2]. The exact 

make-up of a diversified, balanced and healthy diet will vary depending on individual characteristics 

(e.g. age, gender, lifestyle and degree of physical activity), cultural context, locally available foods 

and dietary customs. However, the basic principles of what constitutes a healthy diet remain the 

same. Eating a healthy diet is not about strict limitations, staying unrealistically thin, or depriving 

yourself of the foods you love. Rather, it‘s about feeling great, having more energy, improving your 

health, and boosting your mood. 

In consideration of the importance of the diet the World Health Organization (WHO) make a Global 

Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases by addressing unhealthy 

diet patterns and suggested Dietary changes [3-4] like balancing energy intake (should be in balance 

with energy expenditure), limiting fats (should not exceed 30% of total energy intake), limiting 

sugar (intake of free sugars to less than 10% of total energy intake), Keeping salt intake to less than 5 

g per day and shifting toward consumption of unsaturated fats, increasing intake of fruits and 

vegetables.  

 

Healthy Diet 

Healthy diet not event make you healthy but it also improve your mood, boost your well-being, and 

even trim your waistline. Apart from some extreme diets we need balanced carbohydrates, protein, 

fats, minerals, vitamins, fibers and water (amount depends on the several factors like age, gender, 

lifestyle, culture and degree of physical activity etc) in our daily food plate [6-7].   

Protein: Made up of amino acids and formed tiny machine, which performing variety of function 

including, biochemical reaction, coding, receptors etc. 01 gram of proteins gives 06 kcal and 

supporting mood and cognitive function. However too much protein can cause kidney disease. 

Fat/Lipids: Primary structural components of cellular membranes made up of triglycerides and one 

gram of fat gives around nine kcal energy. All fats are not same, some are bad fats (LDL, low density 

lipoproteins) can wreck your diet and increase your risk of certain diseases like cardiac disease. Apart 

from it good fats (HDL, high density lipoproteins) protect our body especially brain (omega-3 

provides emotional health, improve your mood) and heart (avoid Heart attack). Dietary fats divided 

in to monounsaturated fats[8], polyunsaturated fats (present in fish, oils, nuts, seeds and help to 

reduced cardiovascular and mortality risks, however omega-3 and omega-6 consider as essential fatty 

acids), saturated fats, and Trans fats (major source is processing vegetable oils and associated with 

negative impacts on health).  

Water is one of the principal component of the body of body not only keep our body hydrated but 

also carries micronutrients, elements and electrolytes. However our knowledge regarding the water‘s 

effect on health and disease is restricted, although the global increase of high-calorie beverages has 

refocused attention on the importance of water [9]. As per WHO drinking water may contains 18-20 

% of calcium and magnesium (daily recommended) with trace amounts macro and micronutrients 

(necessary for normal growth, metabolism, physiologic functioning, and cellular integrity). Although 

required macronutrients and micronutrients are in trace amounts as compared to others nutrients like 

carbohydrates, proteins and fats for normal growth, metabolism, physiologic functioning, and cellular 

integrity. Inadequacies amount of vitamin and mineral can cause cellular aging and disease with 
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metabolic disruption. Deficiency of calcium leading to osteoporosis, not getting enough calcium in 

your diet can also contribute to anxiety, depression, and sleep difficulties. Whatever your age or 

gender, it's vital to include calcium-rich foods in your diet, limit those that deplete calcium, and get 

enough magnesium and vitamins D and K to help calcium do its job. Keeping with these 

observations, adequate dietary intake of, or supplementation with, micronutrients that have 

antioxidant properties (e.g., vitamins A, C, and E, copper, zinc, and selenium) has been suggested as 

a means to reduce the risk for and progression of age-related diseases [10].  

Carbohydrates: Main sources of energy (3kcal/gram) which occupy large space in our food plate. 

Apart from it is one of the major source which cause obesity, diabetes etc. if we are taking it from 

pastries, starches, and sugar. However carbohydrates come from vegetables, whole grains, and fruits 

can prevent fluctuations in mood and energy, and fat build-up (around your waistline). Scientific 

studies stated that the processed grains losses their fiber and micronutrients during milling process 

and higher amount whole-grain in the food will lowering down the chances of  heart disease, stroke, 

cardiovascular disease, and cancer, as well as the mortality. Fiber containing foods having dietary 

fiber like grains, fruit, vegetables, nuts, and beans not even make you fit but also improve your 

digestive system and avoid excessive eating [4,5].    

Common Health-Promoting Dietary Patterns 

Based on literature findings and our understanding of nutritional requirements as described above, 

healthy dietary patterns is one which rich in health-promoting foods, including plant-based foods, 

fresh fruits and vegetables, antioxidants, soya, nuts, and sources of omega-3 fatty acids, and low in 

saturated fats and trans fats, animal-derived proteins, and added/refined sugars (shown in table 1). 

However there are naturally occurring regions present in the world like traditional Mediterranean and 

Asian.  

Mediterranean Diet 

It is based on the traditional dietary patterns of Euro-Mediterranean countries and encompasses types 

of foods consumed and their relative contributions and how foods are sourced, cooked, and eaten, 

depending upon the lifestyle. Fiber rich diet, different color vegetables, variety of fruits, grain, bread, 

low-fat yogurt, cheese etc. are the primary basis of daily meals. Apart from it Mediterranean 

countries diet includes Olive oil (lipid source), 8 glass water in a day necessary for the hydration and 

red meat (protein source) [7].   

Traditional Asian Diets 

The Korean diet is composed of rice, whole grains, sea vegetables, legumes and fish red meat 

(proteins). Their diet also include several medicinal herbs like garlic, green onions, etc. Daily meals 

consist of seasonal food in multiple small portion dishes (home-cooked). 

On other hand traditional Chinese diet composed noodles/rice, vegetables soups, steamed breads/ 

momos/ dumplings, soy, seafood, and meat. Although as compared to Western diet, the Chinese diet 

does not promote weight gain (to avid obesity and cardio metabolic risk).  As per literature around 

52% of non-Chinese individuals were overweight or obesity and preserving lean body mass 

compared with 28% of those who followed a Western diet [9-10].   

 

Conclusion 
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Based on the evidences and clinical trials indicates that healthy dietary pattern can cause positive 

impact on health and minimizing the disease risk, however apart from it there are some additional 

factors which also influence the health and diet pattern of an individual like, exercise, socialization, 

adequate sleep, consumption of alcohol, tobacco, drugs etc, stress, life style, type of jobs, inadequate 

water consumptions all are influence a negative impact on health, although a person follow healthy 

diet pattern. For such cases there is a need of dietary supplements, particularly at certain life phases.  

Healthy diets, (either by tradition or design), generally align with the WHO Global Action Plan for 

the Prevention and Control of Non-communicable Diseases. Further endeavors are needed to 

integrate these healthy dietary and lifestyle choices into daily living in communities throughout the 

world and to make healthy eating accessible, achievable, and sustainable. 

 

Table 1. Comparison of nutritional among Health-Promoting Dietary Patterns 

Dietary 

Component 

Mediterranean Traditional Asian Healthy Diet 

Fruits One or two per meal Daily ≥ 500 G/day 

Vegetables ≥ 2 servings Daily ≥ 500 G/day 

Whole grains one servings/meal Daily Bread: 4–6 slices/day 

Cereal: 2 servings/day 

Pasta: 2-3 

servings/week 

Dairy Low-fat: 2 

servings/day 

Yogurt: daily to 

weekly 

Low-fat milk: ≤ 5-6 

dl/day 

 

Nuts, seeds, and 

legumes 

Olives/nuts/seeds: 2–

3 serving in a day 

Daily Nuts (mostly almonds): 

14 g/day 

Meats (Beef, pork, 

ham, poultry) 

Processed meat  ≤ 1 Red meat: infrequent 

 

Meat  ≤  500 g/week 

Sweets ≥2 servings/week Infrequent On weekends 

Alcohol (Wine) In moderation Habitual amount In moderation 

Other Eggs (2 to 4/week 

Potatoes (2 to 

4/week) 

Eggs(daily) Eggs (daily) 
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Özet 

 

Günümüzde ceza muhakemesinin amacı olan maddi gerçeğe ulaĢmak, delilleri ortaya çıkarıp suç 

faillerini tespit etmek de arama, elkoyma, tutuklama gibi klasik koruma tedbirlerinin yetersiz kalması 

ve özellikle teknolojinin ilerlemesi ile suç örgütlerinin daha iyi organize olması sebepleriyle klasik 

koruma tedbirlerinin yanında ek yeni koruma tedbirleri kabul edilmiĢtir. Nitekim teknik araçlarla 

izleme, 5271 sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanunu‘nda düzenlenen yeni koruma tedbirlerinden 

biridir. Kanun koyucu madde 140‘da yer alan katalog suçlardan birisinin iĢlendiği hususunda somut 

delillere dayanan kuvvetli Ģüphe sebepleri bulunması ve baĢka suretle delil elde edilememesi halinde, 

Ģüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve iĢyerinin teknik araçlarla izlenebileceğini, 

ses veya görüntü kaydı alınabileceğini vurgulamıĢtır. Türk hukukunda önemli bir role sahip olan 

teknik araçlarla izleme, hem koruma tedbiri olma özelliği bulunmakta hem de delil elde etme 

yöntemi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalıĢmada öncelikle teknik araçlarla izlemenin 

kavramsal olarak ne anlama geldiği, hukuki niteliği ve yapısından bahsedildikten sonra, genel 

hatlarıyla tedbirin iĢlevi ve amacı, sınırlandırdığı temel hak ve özgürlük, uygulanma biçimi, tedbirin 

uygulanabileceği ceza muhakemesi evresi, gerekli suç Ģüphesi düzeyi ve mevcut delillere iliĢkin 

koĢul, baĢka surette delil elde edilememesi koĢulu, uygulandığı kiĢi, uygulama alanı, suç bakımından 

uygulama kapsamı, yetkili merci, tedbirin süresi, tedbir kararının içeriği ve uygulanması, tedbirin 

sona ermesi, tedbirle elde edilen verilerin değerlendirilmesi, kanun yolu ve tazminata iliĢkin sorunlar 

kapsamlı Ģekilde incelenecektir.   

 

Anahtar kelimeler: Teknik araçlarla izleme, koruma tedbirleri, delil elde etme yöntemleri, kamuya 

açık yer, iĢyeri, maddi gerçeğe ulaĢmak.  

 

 

 

Abstract 

 

In addition to classical protection measures, additional new protection measures have been adopted 

due to the inadequacy of classical protection measures such as search, seizure and arrest, which is the 

purpose of criminal procedure, to reach the material truth, to reveal the evidence and to identify the 
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perpetrators of crime, and especially due to the advancement of technology and the better 

organization of criminal organizations. As a matter of fact, monitoring with technical means is one of 

the new protection measures regulated in the Turkish Criminal Procedure Code No. 5271. The 

legislator emphasized that if there are strong grounds for suspicion based on concrete evidence that 

one of the catalog crimes in article 140 has been committed, and no other evidence can be obtained, 

the activities of the suspect or the accused in public places and the workplace can be monitored by 

technical means, and audio or video recordings can be taken. Monitoring with technical means, 

which has an important role in Turkish law, is both a protective measure and a method of obtaining 

evidence. Therefore, in this study, first of all, after the conceptual meaning of monitoring by 

technical means, its legal nature and structure are mentioned, the function and purpose of the 

measure, the fundamental rights and freedoms it restricts, the way it is implemented, the stage of 

criminal procedure where the measure can be applied, the level of suspicion of crime required and the 

available evidence. The condition, the condition that no evidence can be obtained otherwise, the 

person to whom it is applied, the scope of application in terms of crime, the competent authority, the 

duration of the measure, the content and implementation of the injunction, the termination of the 

measure, the evaluation of the data obtained with the measure, the problems related to legal remedy 

and compensation. will be examined. 

 

Keywords: Monitoring with technical means, protection measures, methods of obtaining evidence, 

public place, workplace, reaching the material truth. 
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ABSTRACT 

In today's increasingly globalized world, cultural, social, political, and economic changes induced by 

globalization keep leading to unavoidable new demands in many areas of social life, different 

approaches to competitiveness, fluctuations in individual and psychosocial awareness, and 

diversification of intercultural communication in contemporary societies. Further, developments in 

information and communication technology (ICT) as well as new opportunities in information 

transmission through telecommunication have given an impetus to these changes at an unprecedented 

pace since the post-World War II years. This intertwined chain of developments taking place in a 

continual cycle of change and innovation has particularly led to the rise of a post-modernist way of 

thinking in foreign language education (FLE) as well. Building on the need for adaptation to our 

globalizing world, new ideas and perspectives have inevitably emerged culminating in a paradigm 

shift from a stereotypical or traditional way of teaching to a more sophisticated way of second 

language teaching since the 1970s. And recently, this has had some far-reaching consectaries in terms 

of foreign language learning and teaching. That is, interest has largely shifted from language-

orientedness to learner-orientedness over the course of time. No matter what approach or method is 

employed in diverse EFL contexts, teachers or practitioners need to rethink their strategies and 

attitudes in order to develop more inclusive and integrated approaches in L2 teaching. It is indeed 

highly crucial to develop a wholistic approach in which both the development of L2 acquisition and 

effective production of content is integrated in order to address the actual needs of learners. In line 

with this notion, there is a need to put such current concepts as religious identity, cultural norms, and 

positive psychology into close scrutiny as a part of culture and culture teaching in FLE. With this 

objective in mind, the present paper aims to present an overview of the current changes or 

developments in L2 literature by shedding some light on the search for the right balance of language 

and content teaching in L2 education.  

Keywords: L2 Teaching, Cultural Values, Religious Identity, Positive Psychology 
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In today's globalizing world, it is a well-known fact that one of the most important building blocks of 

information and communication, lifelong learning, and development processes is language. It is no 

doubt that many human-specific mental or cognitive activities such as reading, writing, listening, 

thinking, speaking, questioning, or problem solving can occur through language. In this sense, it is 

obvious that language makes a significant contribution to the completion of mental, emotional, and 

social development processes. It is also known that language plays an important role in individuals' 

communication with each other, expressing their feelings and thoughts, interacting with each other by 

integrating into their social surroundings and so generating cultural transfer in the society. Zeyrek 

(2020) suggests that language is particularly effective in individuals in terms of having various 

values, value judgments, and a wider or narrower worldview. GüneĢ (2011) sheds light on the close 

relationship between language and culture and indicates that culture is a broad concept encompassing 

almost everything that people express in a written way or verbally, and that different values, beliefs, 

views, and life experiences of people are transferred to others through language.  

In this respect, researchers indicate that language has a crucial role in transferring many literary, 

artistic, historical. and religious elements of written and oral culture to different generations. And 

hence, it can be argued that any developments or changes in language and culture affect not only 

each other but also the psychosocial development of individuals as the stakeholders of that language 

and culture in a positive or negative way. Chick (1996) and Giddens (1999) further suggest that the 

continuation of such a change in language and culture is possible with the society in which 

individuals and various groups live as well as the social structure of that society. In other words, it is 

a clear fact that people and societies have a social identity and that languages and cultures have an 

undeniable role in the shaping and formation of this identity (as cited in Göçen, 2020). Considering 

this, assuming that language teaching is independent of the cultural and social backgrounds, religious 

or spiritual values and identities of the learners as well as their psychological states contradicts the 

characteristics of this post-modern age, which is in a constant cycle of change and transformation. 

Through this descriptive study, it is aimed to examine and evaluate the current approaches in foreign 

language teaching within the context of cultural values, religious identity, and psychological factors 

by addressing various studies carried out in recent years in this research area. 

2. Role of Socio-cultural Values, Religious Identity, and Positive Psychology in FLE 

2.1. Considering Socio-cultural Values in Foreign Language Teaching 

Many researchers and practitioners indicate that developing an education policy in which individuals 

can be aware of their socio-cultural backgrounds and equipping them with skills through relevant 

practices will lead to an effective education and acculturation process as well as maintaining an 

effective process of adaptation and education of individuals in the  society (Oral, 2010). Given that 

language teaching and culture teaching are two important elements that complement each other, the 

fact that learners of a target language can find content related to their own cultural values in that 

language provides a great opportunity for them to make sense of everything that happens in their 

social environments (Hinkel, 1999; Holliday, 2004). Considering the transfer of culture-specific 

elements in foreign language teaching, it is essential to provide students with a cultural awareness of 

both their own culture and the culture of the target language (Holliday, 2009). And therefore, it is 

highly important for students to know that culture is a determining factor in shaping their behaviors 

and initiating their communication with others, and that they should display an objective approach 

while making some generalizations about the target culture.  

As it is stated by Göçer (2013), it is indeed not totally possible to include all the elements that make 

up the students' own cultures in foreign language teaching. However, including written and visual 
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contents of learners‘ local cultures in the materials to be used in their classes, particularly while 

preparing the foreign language curricula, will enable the effective transfer of cultural values and the 

development of a socio-cultural awareness in a considerable number of students. Based on the notion 

that written and visual materials are a kind of cultural conveyors, Risager (2007) also argues that the 

adaptation and selection of materials intended to be employed in foreign language teaching (FLT) 

should be done meticulously and that course materials should be selected by taking into account the 

cultural values and psycho-social backgrounds of the students. In recent years, this situation has 

developed the idea that language teaching should be developed throughout life rather than being 

limited to schooling time or education at school. To this end, in most countries, great importance is 

attached to improving students' language skills in foreign language learning process, and new 

approaches and methods are constantly applied so as to enhance their personal, cultural, and psycho-

social developments. Considering this, there is a need for a foreign language teaching model that 

blends both the cultural elements of the target language and the local and historical elements, 

linguistic and cultural practices as well as some spiritual or religious beliefs of the students learning 

that language during the process of teaching English as a foreign language (Cñrdoba Zúðiga, 2016; 

Haley, 2004; Paker, 2015; Richards & Rodgers, 2002). 

2.2. Considering Religious and Psychological Factors in Foreign Language Teaching 

In the developing and globalizing world in parallel with the development in communication and 

information technology (ICT), foreign language teaching is now a necessity beyond preference. And 

thus, knowing English, which is now accepted as the language of the world (Lingua Franca), is 

considered as a result of this necessity in order to produce new knowledge and communicate with the 

whole world. In order to achieve this, it is of great importance to draw the attention of young learners 

or language learners to this issue (Larsen-Freeman & Anderson, 2011). In order to attain a positive 

result in this regard, the role of motivation, as one of the basic concepts of positive psychology, is a 

highly crucial issue not to be underestimated considering learners‘ needs, interests, and demands in 

the L2 learning and teaching process. In addition, it should be noted that it is possible to prepare the 

appropriate learning and teaching environment by providing the necessary and sufficient conditions 

to activate the concept of motivation and then to build new knowledge on this ground with a 

collective consciousness (Canagarajah, 1999; Byram & Risager, 1999). 

Identity is another prominent concept in foreign language teaching (FLT). An effective planning of 

social and economic conditions by blending a broad perspective in language teaching can be 

considered as a significant factor in the preservation of local identitities and cultural elements, as well 

as preventing class differences among individuals (Kıraç 2020; Kumaravadivelu, 2008). In this way, 

it is also possible to prevent the spread of religious, ideological, and radical thoughts more 

effectively. Considering the sensitivity of the subject, it is possible to conclude that the process and 

discussion in the context of language teaching can only evolve into an intellectual ground. And 

hence, what needs to be done is to motivate individuals to work with determination and perseverance, 

to organize various programs to facilitate foreign language learning, and to provide socio-economic 

conditions related to this issue as efficiently as possible (Nunan, 2001; Soyupek 2007). 

Another very important issue is how language teaching activities are viewed in a society. It is 

inevitable that prejudices against language learning will occur as soon as the language teaching 

activity turns into a belief in the society with the aim of turning a country into a market or destroying 

that nation's language (Morgan, 2007; Norton, 1997). For instance, nowadays, in some countries, it is 

seen that English as a foreign language has become the mother tongue for those countries. It is 

obvious that it is no longer possible to talk about the national identity of such societies. In fact, such 
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societies need to realize that, instead of glorifying their own language and identities, they pave the 

way for some other dominant nations or states to see them as a country that should be exploited. 

Instead of promoting their languages and socail identities, such narrow-minded or low-sighted 

nations are unaware of developing an inferiority complex against their own identities. And thus, they 

are seen as a marginalized society among other nations or countries (Pennycook, 2006). While this 

situation was enforced in the previous ages, it is now done with new methods and techniques, which 

are expressed as post-methods (Kumaravadivelu, 2006). In addition to the important points 

mentioned above, it can be argued that it has become a rule for some developed and dominant 

countries to impose their traditions and religions on the individuals of a society learning a foreign 

language or languages (Phillipson, 1992; Holliday, Hyde & Kullman (2004). Considering all these, it 

can be suggested that it is essential for developing nations or under-developed nations to protect their 

cultures while learning a foreign language, to carry out the foreign language teaching process with 

great care, and to approach this issue without prejudice. 

3. Conclusion 

As it is known well, language is the main keystone in the process of education regarding the 

relationship between language and education,. Learners who learn through language continue this 

process for a lifelong period. Besides, language plays an important role in mental activities such as 

research, thinking, and questioning. In education, which consists of both learning and teaching 

processes, the knowledge and skills expected to be acquired by students are transferred through 

language (Zeyrek, 2020). In particular, this process does not differ from the process of language 

teaching. From past to present, various language teaching approaches have been employed and they 

have had different characteristics in terms of their goals and principles. In a sense, foreign language 

teaching is not a process that can only be limited to the boundaries of the classroom. It is a fact that, 

apart from the lessons through which students learn about their own cultures, they can also discover 

the knowledge system of a foreign language, its target culture as well as its structural patterns in their 

language classes (Paker & Karaağaç 2015; Samuda & Bygate, 2008). The main purpose of foreign 

language teaching is for the students to learn the target language by experiencing and practising its 

characteristics.  

With respect to this fact, one of the effective ways to make foreign language learning meaningful is 

to give students the opportunity to make observations by taking an active role in social, cultural, and 

artistic activities and to provide them with various learning areas where they can experience this 

knowledge and understand their psychological or emotional states more intimately. Thanks to such 

various experiences, not only will language teaching be more effective but also will culture teaching 

be conveyed more efficiently by transforming it from theory into practice. Moreover, when the 

cultural elements and religious or spiritual values unique to students and other nations are included in 

the foreign language classes and materials to be presented, it will be seen that their interest and 

motivation will increase and they will hold a positive attitude towards the two cultures, that is their 

own culture and the culture of the target language (Arnold & Fonseca, 2004; Kırkgöz & DikiliyaĢ, 

2018). By promoting communication, which is the main purpose of language, it will be ensured that 

communication between bilingual or multilingual people will develop the feeling of empathy and 

solidarity among them. And through both intercultural communication and cultural integration 

among learners during the foreign language teaching process, more understanding will be generated 

and thus any misunderstandings or misjudgements will be prevented accordingly.   
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ABSTRACT 

MSMEs continue to be the backbone of the economy for countries like India where the problem of 

unemployment is steadily escalating and the agriculture land holdings continue to shrink. With the 

limited  data  and  information, this  paper  aims  to  examine  the  recent  developments in  women  

participation / entrepreneurs  in  India.  Micro enterprises are also called small businesses. In the 

present time world's all developed and developing Nations are adopting the various programs of 

micro enterprises development for creation of self -employment opportunities and economic 

development. During this economic environment, in the mid 1970 Dr. Yunus  introduced Holistic 

development strategy by linkage micro enterprises to micro finance concept in Bangladesh. After the 

success of the development strategy in Bangladesh ,world -wide it was considered micro enterprises 

are the best way to generate employment opportunities and  overall economic growth.  This  paper  

focuses  on  Vision of Atma Nirbhar Bharat role and significance of    micro, small and medium  

enterprises. The  objective  of  the  paper  is ; a)  to  estimate  the  ratio and share   of  the   labour  

force  in registered  and  unregistered  MSMES  . b)  To analyse the growth and progress of MSME 

in India., c)  to  identify  the socio-economic  problems faced  by  MSME‘s  d) credit  availability,  e)  

development  of  women  entrepreneurship  under  planning.    The State of Uttarakhand and 

Rajasthan in India is looking at sustainable and inclusive industrial growth as it faces an acute 

problem of migration from the hilly terrain to the plains due to lack of employment and business 

opportunities. The purpose of this paper is to comprehensively analyse the role of women 

participation in micro, small and medium enterprises  in Rajasthan and Uttarakhand  and to explore 

the reasons responsible for hindering their growth. A descriptive study was conducted with the help 

of secondary data  and is based on extensive review which significantly contributes in directing the 

stakeholders to take appropriate measures for speedy development of the region   The  recent  trends  

show  that  when  women  are  better  educated  and  have  better  paid  employment  opportunities,  

then  participation  of  women  might  decline  in  SMES  and  they  may  move  towards  large  scale  

industries.  

  Key words- MSME, Unemployment, Business opportunities, Migration, Socio-economic. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: Drug utilization evaluation (DUE) is premeditated to determine appropriateness 

of drug usage. It provides formal, organized and ongoing review of prescription pattern, dispensing, 

and use of medication. It measures the quality of care (QoC) and sustainability of medication therapy 

by determining drug utilization data in health management.  

METHODOLOGY: Retrospective study was conducted for a duration of six months in qualitative 

and cross section manner in multifaceted tertiary care setups in Karachi Pakistan. Using hospital 

information system, the respective record of 250 Patients prescribed with selective antibiotics 

including intravenous(iv) ciprofloxacin, amikacin and meropenem admitted to various hospital 

departments and units were incorporated in this study. Exclusion criteria include Patient having 

incomplete medications or data records. The essential information was noted in a data collection form 

by well-trained pharmacists. The internal consistency and reliability of questionnaire was determined 

by the Coefficient of spearman correlation and also Cronbach‘s α values. Data collection form 

comprise of multiple section which include demographic information, whereas prescribing variables 

for selected antibiotic were also recorded with respect to duration of treatment, administered dose, 

frequency of administration and dosing interval. Clinical outcome measures with respect to therapy 

success or failure. After collection of required information, data was descriptively analyzed using 

software Statistical Package for the Social Sciences (version 20). Qualitative data was evaluated with 

respect to frequency and percentages whereas quantitative expressions were determined in terms of 

mean and standard deviations.  Antibiotic rationalization odds ratios (ORs) were estimated taking 95 

% confidence intervals with level of statistical significance set at P<0.05.  

RESULT. In this study, evaluation of prescribing pattern determine that incorrect dose was 

administered to 36.25% of patient while wrong dose interval was found to be in 30.20% patients. 

Higher utilization of ciprofloxacin was noted in gastroenterology unit. Meropenem and ciprofloxacin 

were utilized in least inappropriate manner. Frequency of selected antibiotics in terms of Poly 

Pharmacy was also observed. Clinical outcome with respect to therapeutic success and failure was 

measured, success rate was found to be 89%,85%,86% for Ciprofloxacin, Meropenem and Amikacin 

respectively while, higher mortality rate was observed in Meropenem 

DISCUSSION: Assessment of drug utilization pattern may improve the clinical outcomes, prevent 

irrational antibiotic practice, compliance of guideline towards medical practice/standards and may 

help to avoid drug-drug interactions. 

Key words: Drug utilization evaluation,  Antibiotic, Clinical outcomes, Prescribing Pattern 
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ÖZET 

 Son dönemlerde Sosyal bilim kavramı Avrupalıdır söylemi sıkça rastlanılan bir ifade olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Oysa ki; diğer birçok bilim dalında olduğu gibi modern bilimin doğuĢunu 

hazırlayan Ģartlar, antikiteden, ortaçağa, ortaçağdan piyasa toplumuna, piyasa toplumundan bugünkü 

formuna sadece Avrupa düĢüncesinden ve orada yaĢanan dönüĢümlerden hareket olarak 

soyutlanamaz.  Elbette, modern bilimin oluĢumunda Avrupa düĢüncesine kaynaklık eden unsurlar 

vardır. Özellikle Ġslam dünyası ve Çin‘den Ortaçağlar boyunca ödünç alınan pekçok düĢünce ve 

teknolojik materyal bulunmaktadır. Fakat, kabul edilmelidir ki bunlardan yararlanarak bir bilimsel 

devrim yaratan coğrafya Avrupa kıtası olmuĢtur. Modern bilimin doğuĢu, Galileo‘nun çalıĢmalarıyla 

ve ampirik metodların zaferiyle aynı zamana rastlar. Bilimin ve matematiğin 17. Yüzyılda sergilediği 

geliĢme, önceki yüzyıllarda benzeri görülmeyen bir düzeye eriĢti. Bu, Rönesansın kültür devriminin 

ve teknolojik ilerlemeyle bağlantılı ticaret ve ekonominin kaydettiği geliĢmenin bir sonucuydu. 

Aydınlanmanın gerisinde Galileo, Torricelli, Descartes, Pascal, Malpighi, Huygens, Newton ve 

Leibniz gibi bilim adamları ile Shakespeare, Milton, Spinoza, Moliere, Calderon, Granzio, Rubens, 

Rambrant, Valeizquez, Caravaggio ve Paladio gibi sanat ve felsefe adamları yer almaktaydı. Öte 

yandan, merkantilizmin aktörleri olan giriĢimciler ve tüccar-Avrupa toplumları modern bilimin 

katetmekte olduğu dinamik ve yenilikçi dönüĢümü besliyordu. Bu çalıĢmada bu kaynaklık eden temel 

düĢünceler ve dönüĢümleri sağlayan hususların yukarıdaki tematik öğeler çerçevesinde irdelenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilimlerde DönüĢüm, Sosyal Bilim DüĢünceleri, Modern Bilim 

 

 

SUMMARY 

Recently, the statement that the concept of social science is European has become a common 

expression. However, as in many other branches of science, the conditions that prepared the birth of 

modern science, from antiquity to the Middle Ages, from the Middle Ages to the market society, 

from the market society to its present form, cannot be abstracted only from European thought and the 

transformations experienced there.  Of course, there are elements in the formation of modern science 
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that originated in European thought. There are many ideas and technological materials borrowed 

from the Islamic world and China in particular during the Middle Ages. However, it must be 

admitted that it was the European continent that created a scientific revolution by making use of 

these. The birth of modern science coincided with the work of Galileo and the triumph of empirical 

methods. The development of science and mathematics in the 17th century reached a level 

unprecedented in previous centuries. This was the result of the cultural revolution of the Renaissance 

and the development of trade and economy linked to technological progress. Behind the 

Enlightenment were scientists such as Galileo, Torricelli, Descartes, Pascal, Malpighi, Huygens, 

Newton and Leibniz, and men of art and philosophy such as Shakespeare, Milton, Spinoza, Moliere, 

Calderon, Granzio, Rubens, Rambrant, Valeizquez, Caravaggio and Paladio. On the other hand, the 

actors of mercantilism - entrepreneurs and merchant-European societies - fueled the dynamic and 

innovative transformation that modern science was undergoing. This study aims to examine the main 

ideas and the issues that enabled these transformations within the framework of the above thematic 

elements. 

 

Keywords: Transformation in Social Sciences, Social Science Thoughts, Modern Science 

 

1.GĠRĠġ 

Organize edilmiĢ bilgilerden oluĢmuĢ, genelleme yapıp geneli arayan siyah ve beyaz arasında kalmıĢ 

gri duygularımıza bakıĢlarımızı yönelttiğimiz bilim,  gündelik hayatımızın kolaylaĢtırıcı, hız, 

esneklik ve pratiklik kazandırıcı, seçici, kayıtlı kurallı niteleyenleriyle problemleri çözerken müracaat 

ettiğimiz ana bileĢenlerden biridir. UlaĢım da, haberleĢmede ve iletiĢimde yaĢamımızın her alanında 

karĢılaĢtığımız teknolojinin iç iĢleyiĢlerinden büyük ölçüde habersiz olduğumuz halde, sağladığı 

kolaylıklardan, getirdiği faydalardan ve geliĢmelerden sürekli yararlanırız. Ancak, toplumun bütünü 

açısından baktığımızda sorunların temelinde bilimin en az arz ve talep edildiği yerlerde 

ağırlanmadığını bu sebeple insanların güçlükleri yenmede bilgi eksikliğinden kaynaklanan büyük 

sorunlarla uğraĢtığını görürüz. Bu paradoksu ortadan kaldırmanın en uygun yolu, bilim adamlarının 

referans çerçevesinde oluĢan bilimsel bilgidir. GeliĢme, fayda ve uyuĢma açısından herhalde bilimsel 

düĢünceleri insanların ilgilerine ve çıkarlarına paralel bir Ģekilde sunabilmektir(Alvin-Heidi Toffler). 

  Öte yandan, okullaĢma oranlarının arttırılması bilime katılabilmede elbette bilim konusunda daha 

fazla öğrenim görmeye, eğitime önem ve öncellik verilmesi, sosyali fen, sağlık, doğa bilimlerinde her 

alanda okuyup yazmaya ve bilimsel bilginin politikacılara, ekonomistlere, siyaset ve din alanlarına 

yayılması ve basım, yayım organlarına gazetecilere, tüm sektörde çalıĢan bireyler yatırım yapıp 

ulaĢıp eğitim düzeylerini artırarak  daha fazla yaygınlaĢtırılmasına ve bu yönle katma değeri yüksek 

beĢeri sermayeyi güçlendirip yarına bir değer bırakmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yönleriyle 

bakıldığında, fen, mühendislik, sağlık, eğitim, doğal bilimler ve sosyal bilimler beĢeri, siyasi, idari, 

iktisadi bilimler her biri kendi alanında eğitim ve öğretim görenlerin de kendi disiplinlerinin içinde 

yer aldığı objektif, mantıksal, olgusal, eleĢtiriye açık, geneli arayan ve genelleme yapan, seçici, 

kayıtlı ve kurallı olan sosyal bilim  baĢlıca nüfus, eğitim, tarih, antropoloji, din, hukuk, ahlak, inanç, 

değer, varsayım, siyaset, iĢletme, coğrafya, antropoloji gibi sosyal bilimlere ait  temel yaklaĢım ve 

konseptleri kavramıĢ olması önemlidir.  

 Sosyal bilimlerde dönüĢümde bu evrilme ve değiĢim baĢarılabildiği ölçüde çevremizde olup bitenleri 

bilimsel bilginin sistematize edilmiĢ ve organize sağlanılmıĢ özelliğiyle karĢılıklı bağ ve bağımlılıkla 
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bir sıraya koymamız kiĢinin düĢman olduğu bilinmezliği bilinir hale getirerek bilim dostluğuna 

dönüĢtüren yetenek küçümsenemez.  

Zira, günümüzün rekabet koĢulları içerisinde ayakta kalabilmenin tek yolu gelecekle ilgili geçmiĢten 

gelen tecrübe ve deneyimle geleceği planlayan, organize edip yönlendiren öngörü yeteneğidir. Bir 

baĢka deyiĢle vizyon, misyon ve aksiyomu apaçık ve belirgin olan stratejik yönetim hatta iyi 

yönetiĢim becerisidir. Bu ise olaylara temel bilimlerin birbirini destekleyici ve geliĢtirici iĢbirliği ve 

dayanıĢma içinde disiplinlerarası bir bakıĢ açısıyla bakabilmek demektir(Drucker Peter F. (1991).  

Sosyal, sağlık, fen ve mühendislik bilimlere temel yaklaĢım, iĢbirliği ve dayanıĢmayı arttıran ve 

belirtilen   amaçlara hangi geliĢim çizgisini izlediği, genel bilim Ģeması içerisindeki yeri, yöntem ve 

sorunları bütün sistemlerde kaynakların tam, etkin büyümeye kanalize edici etkisi ve diğer bilimlere 

olan katkısı büyük önem arz etmektedir.  

Bunlara ek olarak, toplumsal hayatı Ģekillendiren nüfus, eğitim, tarih, hukuk, din gibi toplumsal 

kurumlar ve onların yapısı hakkında bilgiler iktisat, siyaset ve sosyoloji, antropoloji ve tarih ile ilgili 

hususlar ve pozitivist gözlem ve deney, hermunistik yorumsalcı bir bakıĢ, realist öze dokunuĢ hepsi 

toplumsal kurumların sürdürülebilirliği açısından yöntemsel  konuların incelenmesiyle dönüĢüme 

katkı sağlayacaktır(J.Barzun ve H.F.Graff(1997).  

 

 2. Sosyal Bilimlerin DönüĢümündeki Nitelikleri ve ĠĢlevleri 

Bilim, anlama açıklama ve yorumlama iĢlevi bulunan, objektif, mantıksal, olgusal, eleĢtiriye açık, 

genelli arayan sitematize edilmiĢ, koordine ediĢlmiĢ bilgiler bütünüdür. Sosyal bilimlerde temel 

yaklaĢımda ise bu temel niteleyenler ve iĢlevler dönüĢüme kaynaklık edecek temel hususlardır. Bu 

hususlar bilimin referans çerçevesinin yeni fikir, bilgi ve düĢüncelerini geliĢtirdiği teorik 

yaklaĢımlarla güçlendirilir.  

Bilimin yayılması ve teknolojinin absorbe edilmesi için kullanılan teknolojilerin, ortaya atılan 

teorilerin, güncel duruma göre getirilen çözümlerin, sosyal bilimleri ve onun labaratuvarı olan 

toplumları Ģekillendirdiği ve sosyal bilimlerdeki dönüĢümüm temelinde de çok hızlı geliĢen 

teknolojinin etkisi ve eğitim, sanayii, din, hukuk ve ticaret gibi çok bağıntısız alanlarda faaliyyette 

bulunan sosyal kurumların bu Ģekillenmelerin bir yansıması olduğu açıktır. Bu anlamda sosyal 

bilimlerin Ģekillenmesindeki temel teknolojik ögenin buharlı makine olmasına karĢın, bilgi 

toplumunda, eğitim alanında geliĢmeler, biliĢim teknolojilerindeki hız stratejik güç kaynaklarının 

maddi ögeler olduğu sanayi toplumunun tersine, bilgi toplumunda bilgiye sahip olan ve bilgiyi üretim 

süreç ve yöntemlerinde kullanabilen sosyal bilimciler güçlü olacaktır(Tekeoğlu, Muammer,1998).  

Sosyal bilimlerdeki temel dönüĢüm sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiĢin, çok hızlı 

gerçekleĢmesi ile  yeni teknolojilerin geliĢme hızı insanların ve toplumların bu teknolojilere uyum 

esnekliğinin yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte sosyal bilimlere temel 

yaklaĢımımızdaki teknolojik ve kültürel alandaki gecikme, yenilikçi, ve rekabetçi piyasa 

ekonomisinin hala olgunlaĢmaması, sosyal yapı ve dokunun bu açıdan güçlendirilememesi, toplumsal 

yapı unsurlarındaki rol, statü, grup anlayıĢındaki kavram kargaĢası ve düalist yapı kalkınma, bilim ve 

teknoloji politikalarının yetersizliği ve bireylerin kurumsallaĢmaya katkı sağlamaması nihayet 

uyumculuk kültürünün geliĢmemesi gibi birtakım sorunlar mevcuttur. 

 Sosyal bilimler açısından bilginin toplanması, eldesi, analizi aktarımı, kullanımı ve üretilmesine 

yönelik olarak ortaya çıkan teknolojilerde hız esneklik ve pratiklik açısından devasa boyutta 

ilerlemeler sağlanmıĢ bu durumda sosyal bilimlerin güncele kendisini uyarlamasını zorunlu kılmıĢtır.  
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Bu teknolojiler bilgi veya biliĢim-iletiĢim teknolojileri olarak isimlendirilirken, oluĢmaya baĢlayan 

yeni toplum düzeni de bilgi toplumu olarak adlandırılmıĢtır . Bilgi iletiĢim teknolojileri, sosyal 

medya ağları, büyük verilerin kayıt edilmesi, bilginin saklanması, belirli bir iĢlem sürecinden 

geçirmek suretiyle yeni sosyal bilimcinin önünü açacak bilgilerin  üretilmesi, üretilen bu bilgilere 

eriĢilmesi, yayılması, emilmesi ve nakledilmesi gibi iĢlemlerin etkili ve verimli yapılmasına imkan 

veren bilgi iletiĢim teknolojileri ifade eder Duverger,Maurice(1975).  

Yeni teknolojik geliĢmelerle birlikte oluĢan bilgi toplumu; hem sosyal bilimlere temel yaklaĢımda 

yeni ufuklar hem de bilgi ötesi gelenekten uzak modern çağı yakalayan yenilikçi ve değiĢime açık 

kiĢilik yapısı olan, yüksek baĢları güdüsüne sahip birey odaklı toplum, biliĢim toplumu, teknokratik 

toplum, üstün sanayi ötesi toplum gibi değiĢik kavramlarla tanımlanabilmektedir . Enformasyon 

toplumu; katılımcı Ģeffaf, akademik ağları güçlü, ticari ağları esnek, hesap verebilir, hukuka uygun 

bireyler için yeni imkanlar çerçevesinde Ģekillenmektedir(Özer Ozankaya(1991). 

 

 3. Sosyal Bilimlerin DönüĢümüne Kaynaklık Edecek Gereklilikler 

Genel geçer doğru kesin bilgiye sosyal bilimlerde eriĢebilmek bunların salt doğruluğunu iddia 

edebilmek oldukça güçtür. Üstelik bu yola giren bir sosyal bilimci mutlak doğru diye ortaya sürdüğü 

bir savı; toplumsal dönüĢümlerin, yeni nesillerin ve teknolojideki devasa hızın, algoritmaların ve 

büyük verilerin Ģekillendirdiği platformlarda yetersiz ve geçersiz doğrular hatta yanlıĢ algı ve 

betimlemeler olarak karĢılacaktır.  

Genel, geçer kesin, kati doğru bilgi; rasyonalizm, inneizm(doğuĢtancılık), a priorizm, empirizm, 

pragmatizm, pozitivizm, sensüalizm, entüisyonizm, mistisizm, egzistansiyalizm, fideizm, 

fenomenoloji gibi kaynaklarıyla da elde edilip dönüĢse yarın kollektif duyu, sofist ve septist düĢünce 

veyahutta pozitivist bir teknolojik ilerleme toplumların doğrularının mutlak olamayacağını, bireylerin 

göreceli anlayıĢlarının ve rölatif duygularının insafına kalacağı aĢikardır. 

Bu görecelilik, sistemsel, süreçsel ve yapısal farklılıklar sebebiyle matematikteki kesinlik gibi sosyal 

bir gerçeklik sözkonusu olamayacağı için sosyal bilim disiplinlerinde ilerlemenin güçlüğünü 

göstermektedir. Ġnsanların katı çekidek ile dokunulmaz kıldığı bu sosyal bloğu aĢmak ve onlara yeni 

düĢünceleri ve fikirleri benimsetmek bir hayli zaman almakta hatta tutuculuğun derecesine bağlı 

olarak da değiĢtirmek oldukça imkansız hale gelmektedir.  Günümüzün eğemen özelliği bilginin 

olağanüstü artıĢıdır(John Naisbitt(1994). 

 Buna bağlı olarak da, düĢünce ve teoriler hızlı bir değiĢime uğramaktadır. Belirtilen manada 

yukarıdaki tematik öğeler çerçevesinde sosyal bilimler alanında dünün ve bugünün temel konuları 

bilginin; kaynağı, yapısı, metodları, imkanı, sınırları ve değeri (doğruluğu) ile ilgili problemlerin 

eleĢtirici bir gözle araĢtırılması eğitimli sayılabilecek bir insan için gereklidir.  

Bu alandaki genel eğitimden geçmiĢ veya bu alandan yararlanmıĢ bir insan, hangi meslek dalında 

uzmanlaĢırsa uzmanlaĢsın daha baĢarılı bir konumda olmaya adaydır. Belirtilen manada yukarıdaki 

tematik öğeler çerçevesinde bütün toplumun yaĢamsal alanında sosyal bilimlerin katkısıyla 

dönüĢümler ve kaynaklık eden düĢünceler sığlıktan çıkararak ileri görebilen, doğru ön kestirimler 

yapabilen özellik arz etmelidir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

  Sosyal bilimlerin dönüĢümüne kaynaklık edecek temel düĢünce; kuramsal bir temele dayalı 

olmalı, bilinenlerle önemli bir çeliĢki içinde olmamalı ve günceli anlayıp geliĢtirebilmeli, değiĢkenler 

arası iliĢkiyi doğru tanımlamalı, sınanabilir (yanlıĢlanabilir) olmalı, metafizik kavramlardan ve 
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subjektif yargılardan arınmıĢ olmalı, açık, basit ve anlaĢılır olmalı, mevcut sorunlara yanıt 

verebilmeli, eleĢtirisel düĢüncelerle dolmalı, sosyal bilimci bu dönüĢümün etkisiyle; açık, etkili bir 

Ģekilde düĢünebilmeli ve yazabilmeli, fiziki ve biyolojik bilimlerde kullanılan matematiksel ve 

deneysel yöntemleri, belli baĢlı analiz metodlarını, modern toplumun iĢleyiĢini ve oluĢumunu 

incelemek açısından gerekli tarihsel ve nicel teknikleri, geçmiĢin bazı bilimsel ve sanatsal eriĢimleri 

ile insanlığın büyük dini ve felsefi kavramlarıyla tanıĢıklığının olmalı, Eğitimli bir insanın  ahlâk 

(ethic) sorunları hakkında belirli bir anlayıĢının bulunması, ahlak ve maneviyat ile ilgili düĢünmüĢ 

olması gerekir.  

Bu konular, yüzyıllar boyunca pek az değiĢmiĢ olsa bile, bireysel seçimlerin yarattığı açmazlar 

yüzünden her nesil için yeniden önem kazanır. Belki de eğitimli bir insanın en belirgin niteliği, ona 

ahlâk konularında bilinçli seçimler yapma imkanı veren, bilgiye dayalı kıyaslama yeteneğidir. Bu 

manada denebilir ki, sosyal bilimci mesleki bilgisinin ötesinde birĢeyler almak için, bazı sanatları ve 

alıĢkanlıkları kazanmak için çaba göstermeli .  

Sosyal Bilimlerde  sık sık karĢımıza çıkan kuramsal nitelikli kavramların açıklanması, sosyal  

olguları oluĢturan kurumsal çevre ile ilgili olan ve sosyal bilim çalıĢmalarına kaynaklık eden 

toplumsal yapı unsurları, sosyal bilimler alanında günümüz ve gelecek açısından önemli gördüğümüz 

bazı güncel konular ile dönüĢüme kaynaklık edecek bilinçlerde bir değiĢiklik temel faktörlerdir. Söz 

konusu edilen değiĢiklikler niceliksel karakterden öte nitelikseldir; yani  yeni bir boyuta geçmekle 

özdeĢtir.  

 SanayileĢme devrimiyle baĢlayan moderniteden, post moderniteye doğru akımlar ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan da global bağımlılıklar artmaktadır. Toplumsal dönüĢümün varoluĢu ve 

anlaĢmazlıkları(Wagner, 1996),sosyal bilimlerin modernite olgusunu açıklama ve kavramsallaĢtırma 

faaliyeti, sosyal Bilimlerin OluĢum Süreci (Pozitivizm) (Hekman, 1999), Rönesans sonrası Batı‘da 

yaĢanan zihniyet değiĢikliği (Guenon, 1986),Hümanizm modern insanın yeni hayat anlayıĢını ve 

duygusu(Gökberk, 1990), sosyal bilimlerin de doğa bilimleri gibi nomotetik bir hüviyete sahip 

olduğu inancı(Özlem, 1998: 58; Giddens, 2000: 7), sosyal bilimlerle moral ve metafizik arasındaki 

sınırı daha sistematik bir Ģekle sokması(Duverger, 1980: 15), gibi geliĢmeler sosyal bilimlerde 

dönüĢüme katkı sağlayarak her alanda iĢbölümü ve  uzmanlaĢma eğiliminin doğmasına ve hız 

kazanmasına yol açmıĢtır (Nasr, 1982: 91). Pozitivist olgularla değerlerin birbirlerinden ayrılması 

konusunda mutlak bir ısrar anlamına gelmektedir (Marshall, 1999).  

Sosyal bilimlerin dönüĢümüne kaynaklık eden pozitivist bilim felsefesi, kartezyen akılcılığı ve anglo-

sakson deneyimciliğini, klasik ya da modern mantık yardımıyla birlikte kullanarak bütün 

disiplinlerdeki bilgi üretimine bilimsel yöntem adı altına tek bir yöntem önerirken, temelde fizik 

biliminden türetilen model, bütün bilimler için geçerli kılınmıĢtır (Nalbantoğlu, 1983). Ne var ki, söz 

konusu yönteme bağlı olarak üretilen bilgi, sosyal bilimler için sorunlu olmuĢtur. 

 Sosyo-ekonomik geliĢme ve kalkınma süreci içerisinde sosyal bilimlerde yeni bir aĢama olarak 

ortaya çıkmıĢ olan dönüĢümün en önemli aktörü yeni teknolojiler, yenilik olanakları, sibernetik süreç, 

kaçınılmaz olarak tüm dünya ülkelerinde zihinsel emeğin yoğurduğu bilgi toplumu olarak ekonomik, 

sosyal, politik, siyasal ve kültürel alanlarda etkisini göstermektedir. Sosyal bilimlerdeki temel 

dönüĢümün kaynağında bilgi toplumuna geçiĢle birlikte yapısal dönüĢümler küresel düzeyde 

gerçekleĢmektedir. Sosyal bilimler için bu sorunlu bilgi, disiplinlerin henüz yeni olmamasına 

dolayısıyla da geliĢmelerini devam ettirmekte olmalarına bağlanmıĢtır.  
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SUMMARY 

Considering the size, scale and diversity of migrations related to the level of poverty, which varies 

according to the natural capacity of each country's economy, there has never been a more urgent need 

in human history to prepare concrete and comprehensive strategies and action plans, organizations, 

coordinations and projects to combat poverty with the joint and joint participation of individuals, 

communities, civil society organizations, private sector, national and local governments, regional and 

global development partners and all stakeholders. Considering the relativity of the masses forced to 

migrate as a result of poverty, which can be enriched by the decisions and solutions of past 

experiences and the contemporary dimension of traditionalism beyond the stereotypical rote-based 

established behavior patterns, it is obvious that rote and homogeneous poverty-based anti-migration 

strategies that "one size fits all" will not work, this situation will both make it difficult to understand 

poverty and accelerate the decision to migrate of those who cannot overcome this desperation. For 

this reason, it should be accepted that there should be a conscious change in the growth and 

development architecture and model conceptualized in terms of the specificity of the country 

situation, cultural relativity and anthropological perspective by solving the basic problems of each 

society's unique body criterion with political, economic, sociological, cultural holistic approaches, 

not synchronous synchronous composite, integrated and separate, for the purpose of legalizing and 

adopting anti-migration plans, organizations, policies, institutions, strategies and processes for the 

poor. Freedom, which is at the core of the fight against migratory poverty, by exploring the links 

between migration and poverty and their political impact on the social environment, an issue that is at 

the heart of the local, regional, national, international and supranational economic growth and 

development agenda and which continues to pose a serious challenge to humanity, in order to find 

innovative and creative ways to relieve humanity from the problem of poverty, hunger and 

malnutrition that arise as a result of various factors that force humanity to migrate from their 

homeland of residence, Re-emphasize the importance of peace and security, respect for all human 

rights, including the right to development, the rule of law, gender equality and a general commitment 

to just and democratic societies for development, and the importance of investment in education as a 

crucial basis for fighting poverty. 

 

Keywords: Migration Theories, Effects of Globalization on Migration, Definition and Causes of 

Poverty 
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ÖZET 

  Her ülke ekonomisinin doğal kapasitesine göre farklılıklar arz eden yoksulluğun düzeyiyle 

alakalı göçlerin farklılıkları, nitelikleri, sebep ve sonuçları itibariyle;basmakalıp ezbere dayalı 

yerleĢik davranıĢ kalıplarının ötesinde aynı zamanda geçmiĢ deneyimlerin karar ve çözümleri, 

gelenekselciliğin çağdaĢ boyutu ile zenginleĢtirebileceği yoksulluk neticesinde göç zorlanan kitlelerin 

göreceliği dikkate alınarak ―bir bedenin herkese uyacağı‖ yönündeki ezberci ve homojen yoksulluğa 

dayalı göç önleyici stratejilerin iĢe yaramayacağı, bu durumun hem yoksulluğu anlamayı 

zorlaĢtıracağı hem de bu çaresizliği aĢamayanların göç etme kararını hızlandıracağı aĢikardır. Bu 

sebepten dolayı yoksullara yönelik göç önleyici planlar, organizasyonlar yöneltme ve 

koordinasyonlar, denetimler, politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel bütünsel yaklaĢımlarla her 

toplumun kendine has beden ölçütündeki temel sorunların çözümlenerek, ülke durumunun 

özgüllüğünde, kültürel görelikte ve antropolojik bakıĢ açısından kavramsallaĢtırılan büyüme ve 

kalkınma mimarisinde ve modelinde bilinçli bir değiĢiklik olması gerektiği de kabul edilmelidir. 

Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası ve uluslar üstü ekonomik büyüme ve kalkınma gündeminin tam 

ortasında bulunan ve insanlığa karĢı ciddi bir engel teĢkil etmeye devam eden bir konu olan göç ve 

yoksulluk arasındaki bağlantıları ve bunların sosyal çevre üzerindeki politik etkilerini araĢtırarak, 

insanlığı ikamet ettikleri yurtlarından göçe zorlayan çeĢitli etkenler sonucu ortaya çıkan yoksulluk, 

açlık ve kötü beslenme probleminden kurtarmanın yenilikçi ve yaratıcı yollarını bulmak üzere göçe 

zorlayan yoksullukla mücadelenin iyi yönetiĢim ilkelerine uygun yapılanmalar arzederek 

kurumsallaĢmayla hukuka uygun bir rekabet ve piyasa sisteminin yerleĢmesi ve bunların önemini 

yeniden vurgulamak hem bireylerin hem de yaĢadıkları ülkelerin refah seviyesini korumakla 

kalmayacak dünyanın da ortak paydasında toplama ve çıkartma yapılacak göçleri önleyici ve 

alanlarındaki etkinliklerini arttırıcı yoksullukla mücadele stratejisine oluĢturmak çalıĢmanın temel 

amaçları arasında yer alacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Göç Kuramları, KüreselleĢmenin Göçe Etkileri, Yoksulluğun Tanımı, Sebepleri 

 

 

1.GĠRĠġ VE LĠTERATÜR TARAMALARINDAN ORTAYA ÇIKAN AKSĠYOMLAR 

          Günümüz dünyasında göçe neden olan politik, ekonomik, sosyolojik, teknolojik pek çok  

faktörler bulunmaktadır. Özellikle üçüncü dünya ülkelerinde süregelen hayat pahalılığı, ya da coğrafi 

zorluklar, sosyolojik yaĢam standartları, ciddi ekonomik sıkıntılar, kronik yoksulluk, iyi yönetiĢime 

uygun yapılanmaların bulunamaması, Göç-yoksulluk bağlantısını inceleyen bu çalıĢmada, göç ve 

yoksulluğun tanımı, sebepleri, göç yoksulluk nasıl azaltılabilir, etkinleĢtirilerek fırsatlar en iyi 

uygulamalara dönüĢtürülmekle beraber göçe sebep olan yoksulluk parametreleri nelerdir, literatürde 

ve teoride yoksulluk ve göç araĢtırması ve politikasında nasıl çerçevelendiğine, göçün büyük bir 

kısmı yoksullar ciddi olarak tanımlamakta mı, bu bağlamda; göç çalıĢmasına yönelik farklı teorik 

yaklaĢımları, göç ve göç arasındaki bağlantılara iliĢkin ampirik çalıĢmaları gözden geçirmek bunların 

yoksulların göçünü anlamadaki önemi ortaya koymak amaçlanmıĢtır. Literatür taraması ile ortaya 

çıkan aksiyomlar; resmi kurumlardan ve uluslar arası kuruluĢlardan elde edilen bilgiler, daha önce 

yapılmıĢ olan benzer çalıĢmalardan, ulusal ve uluslar arası göç ve yoksulluk ile ilgili raporlardan, 
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yasal mevzuat ve akademik/akademik olmayan kaynaklardan ve konu ile ilgili yapılan kitap, makale, 

sempozyum, kongre ve dergilerden istifade ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Tablo:1. Politik ve Ekonomik Aksiyomlar 
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Tablo:2. Sosyo-Ekonomik Aksiyomlar 
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Tablo:3. Önleyici Aksiyomlar 
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Tablo:4. Soyo-Kültürel, YönetiĢimsel Aksiyomlar 
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Tablo:5.Eğitim Reform Aksiyomlar 
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ġENSES Fikret (2003), KüreselleĢmenin Öteki Yüzü:Yoksulluk Kavramlar, Nedenler, Politikalar ve 

Temel Eğilimler, ĠletiĢim Yayını, Ġstanbul. 

 

Bu aksiyomlar kapsamında, göç sebep ve sonuç etkileri ayrı ayrı değerlendirilmiĢ sistematik olarak 

organize edilen göç yoksulluk bağlantıları grafiksel ortamlarda etkileĢim ve döngüleri sunulmuĢtur. 

Sorunların göç araĢtırması ve politikasında nasıl çerçevelendiğine bakarsak ölçme ve 

değerlendirmeyle mevut politik, ekonomik, kültürel ve sosyolojik imkanlarla hatta teknolojik 

eklemlerle de daha güçlü bir Ģekilde zayıf merkezli olan göçe tabii kiĢileri hazırlamak için bu 

araĢtırmaları geliĢtirmek ve sonuç olarak yoksullar için daha elveriĢli ve ilgili konulara yönelik göç 

tartıĢmaları ve politikaları ortaya koyabilmektir(Shahid Najam). Literatür taramalarında ve yapılan 

ampirik araĢtırmaları incelediğimizde eriĢtiğimiz bulgular, göçün sınırlı tanımlarını (orta, düĢük ve 

yüksek gelirli göçmenler gibi) uygulama eğiliminde olmuĢtur. Göç araĢtırmasının yoksulların 

üstlendiği göç türlerini içermesi gerekir; karmaĢık sosyoekonomik yapılarda ve aile stratejilerinde 

göçü daha iyi konumlandırmak yoksulların geçimlerini güvence altına aldığı bulundukları yerlerden 

elde ettikleri tecrübe ve deneyimleri ve kültürel birikimleri göç ettikleri ortama adapte etmeleri 

bununla birlikte göç araĢtırması bağlamında, yoksulların neden bu Ģekilde göç ettiklerini ortaya 

çıkarmak, bu temel yoksulluk anlayıĢlarına yönelik bazı göç-yoksulluk bağlantılarında bilinmeyen 

parametreler bilinebilir ve ölçülebilir hale getirilerek, dini, hukuki, ahlaki boyuttaki ütopik değer 

yargıları ve kollektif duyuları uyumlaĢtırılması doğrultusunda, göç ve yoksulluk bağlantısının çok 

yönlü bağ ve bağıntılarla ilintisi olduğundan multidisipliner bir perspektifte yoksulluğun bir çok 

boyutuna   (maddi boyut, gelir, tüketim, iĢçi dövizleri, varlıklar,  hanehalkı dinamikleri, riskler ve 

nesiller arası etkileri) dünya tarafından geliĢtirilen yoksulluğu azaltma stratejileri doğrultusunda 

belirlenecek göç-yoksulluk bağlantısında vizyon, misyon ve aksiyomu tespit edilecektir. Göç- 

yoksulluk bağlantısı Ģekillerde ortaya çıkması(Lucas D.1980). Yoksulluk-göç bağlantılı 

politikalarının oluĢturulması ve uygulanması, göç-yoksulluk bağlantı dinamiklerine ve rejimlerine ile 
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ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır(Abadan-Unat, N.(2006). Bu amacın yanı sıra; yerel, bölgesel, 

ulusal, uluslararası ve uluslarüstü düzeylerde politika yapıcılar için zorlukları nelerdir, göçmenleri 

kalkınma süreçlerine entegre etmenin yolları, nüfus, eğitim, tarih, antropoloji, sosyoloji, coğrafya 

bağlamında gösterecekleri sosyal yapı ve doku uyumu, din, hukuk, ahlak gibi ütopik değerlere 

alıĢmaları, aynı zamanda daha köklü meseleler sosyal politikanın vatandaĢlıkla etkileĢim Ģekli ve 

çeĢitli göç biçimleri üzerindeki göçün ve yoksulluğun düzeylerine göre beklentilerin karĢılanması, 

imkan varsa mevcut konum ve Ģartlarda yoksulluğu yönlendiren doğa, yapı ve süreçler hakkında 

yerinde iyileĢtirmelerle yoksulluğu giderip göçü önleyici merkezi planlar organizasyon, yönlendirme 

ve koordinasyonların olması gerektiği ve bu gerekliliklerin yeterli hale getirilmesi ve refahı temini 

açısından aksiyomlar, çözüm önerileri belirlenecektir(Ġçduygu, A., KiriĢci, K.,2009). KüreselleĢen 

dünyada uluslararası göç olgusunun yoğunluk ve çeĢitlilik gösterir olması yoksullukla mücadele 

stratejisinde uygun politika alternatifleri önermeyi öngörmeyi hedeflemiĢtir.  

2.ULUSAL YOKSULLUĞU GĠDERĠCĠ GÖÇ ÖNLEYĠCĠ SĠSTEM DÖNGÜSÜ 

Zengin ve fakir arasındaki farkın derinleĢmesi, ülkeler arasındaki gelir ve kaynak dağılımıdaki 

eĢitsizlikler, bölgesel kalkınmadaki dengesizlikler, coğrafi mekan farklılıkları ve tarihi zaman 

sürecindeki görecelilikler Ģimdiki nesil ve gelecek kuĢaklar için daha zengin ve sürdürülebilir bir 

geleceğin yaratılmasının önünde bir engel teĢkil etmeye devam etmektedir(Taylor, E. J.,1986). Eksik 

bilgi  ve kendini özüne karĢı yabancı hissetmenin neticesinde ortaya çıkan yabancılaĢma, yaĢam 

koĢullarındaki kötüleĢme ve çevre bilincinden yoksun çevre dostu olmayan geleceksiz büyüme ve 

sürdürülemez üretim ve tüketim modelleri ve uygulamaları neticesinde dünya gezegenindeki 

yoksulluğun göçe zorlayıcı gücü kısır döngüsünü kırmaya dair çok az bir umudu olduğu görülen 

milyonlarca yerleĢik insana sıkıntı vermeye devam etmektedir(Krıtz, M. M., Lım, L. L., Zlotnık, H., 

). 

                ġekil 1. Ulusal Yoksulluğu Giderici Göç Önleyici Sistem Döngüsü 

 

Kaynak: Türkiye‘nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet OluĢumundan Ulus-

Ötesi DönüĢümlere, MiReKoç Proje Raporları 1/2014 TÜBĠTAK 1001_106K291, Eylül 2009 isimli 

çalıĢmadan esinlenerek, resimlenerek tarafımca göç-yoksulluk bağlantı döngüsü hazırlanmıĢtır 



 
 

 

 

89 

 

Her ülke ekonomisinin göreceli farklılıklar birçok alanda zzenginliğin ve servetin yeniden dağıtımını 

zorunlu kılmıĢ gelir dağılımındaki adaleti geliĢtirmiĢtir(Tekeli, Ġ.(2008). Basmakalıp ezbere dayalı 

yerleĢik davranıĢ kalıplarının ötesinde, hukuka uygun, kurumsallaĢmıĢ, ekonomik özgürlükleri 

artmıĢ, altyapı ve tamamlayıcı politikaları geliĢmiĢ, ulaĢım ve haberleĢme imkanları hız, esneklik ve 

pratiklik kazanmıĢ aynı zamanda geçmiĢ deneyimlerin karar ve çözümleri, gelenekselciliğin çağdaĢ 

boyutu ile zenginleĢtirebileceği yoksulluk neticesinde göç zorlanan kitlelerin göreceliği dikkate 

alınarak  ―bir bedenin herkese uyacağı‖ yönündeki ezberci ve homojen yoksulluğa dayalı göç 

önleyici  stratejilerin iĢe yaramayacağı, bu durumun hem yoksulluğu anlamayı zorlaĢtıracağı hem de 

bu çaresizliği aĢamayanların göç etme kararını hızlandıracağı aĢikardır.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

                     

     ġekil 2: Göç- Yoksulluk Döngüsü 

 

 

Kaynak:https://insamer.com/tr/kuresel-adaletsizlik-dunya-yoksulluk-ve-esitsizlik-raporu-

2018_1682.html 

 

Dar ve sabit gelirliler üzerinde etkisi olumsuz olan gelir ve servet eĢitsizlikleri hukuka uygun bir 

rekabet ortamının tesis edilememesi, adil gelir dağılımının sağlanamaması zenginin israfıyla fakirin 
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sefaleti arsındaki uçurumu derinleĢtirmektedir(https://insamer.com/tr/kuresel-adaletsizlik-dunya-

yoksulluk-ve-esitsizlik-raporu-2018_1682.html). 

ġekil 3. Göç-Yoksulluk Bağlantılı Politikalar ve Faktörler 

 

Bu Ģekiller; Shahid NAJAM, UNDP Türkiye Daimi Temsilcisi, BM Türkiye Koordinatörü‘nün açılıĢ 

konuĢmasından yararlanılarak tarafımca hazırlanmıĢtır. 

Bu sebepten dolayı yoksullara yönelik göç önleyici planlar, organizasyonlar politikalar, kurumlar, 

strateji ve süreçleri yasalaĢtırma ve benimseme amaçlı birbiriyle uyumlu senkronize kompozit, 

entegre ve ayrı ayrı değil politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel bütünsel yaklaĢımlarla her toplumun 

kendine has beden ölçütündeki temel sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. Yerel, bölgesel, 

ulusal, uluslararası ve uluslar üstü ekonomik büyüme ve kalkınma gündeminin tam ortasında bulunan 

ve insanlığa karĢı ciddi bir engel teĢkil etmeye devam eden bir konu olan göç ve yoksulluk arasındaki 

bağlantıları ve bunların sosyal çevre üzerindeki politik etkilerini araĢtırarak, insanlığı ikamet ettikleri 

yurtlarından göçe zorlayan çeĢitli etkenler sonucu ortaya çıkan önemini yeniden vurgulamak hem 

bireylerin hem de yaĢadıkları ülkelerin refah seviyesini korumakla kalmayacak dünyanın da ortak 

paydasında toplama ve çıkartma yapılacak göçleri önleyici ve alanlarındaki etkinliklerini arttırıcı 

yoksullukla mücadele stratejisine oluĢturmak büyük bir öneme ve öncelliğe sahip olunmalıdır.  

ġekil 4: Göç-Yoksulluk Bağlantılı Stratejiler 

 

Bu Ģekiller; Shahid NAJAM, UNDP Türkiye Daimi Temsilcisi, BM Türkiye Koordinatörü‘nün açılıĢ 

konuĢmasından yararlanılarak tarafımca hazırlanmıĢtır. Arjan de Haan and Shahin Yaqub(2009), 
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―Migration and Poverty; Linkages, Knowledge Gaps and Policy Implications‖, Social Policy and 

Development Programme Paper Number 40, June 2009 United Nations, Research Institute for Social 

Development ISSN 1020-8208 UNRISD, Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 

ġekil 5: Göç_Yoksulluk Bağlantılı Temel Stratejiler

 

Bu Ģekiller; Shahid NAJAM, UNDP Türkiye Daimi Temsilcisi, BM Türkiye Koordinatörü‘nün açılıĢ 

konuĢmasından yararlanılarak tarafımca hazırlanmıĢtır. Arjan de Haan and Shahin Yaqub(2009), 

―Migration and Poverty; Linkages, Knowledge Gaps and Policy Implications‖, Social Policy and 

Development Programme Paper Number 40, June 2009 United Nations, Research Institute for Social 

Development ISSN 1020-8208 UNRISD, Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 

 

Yoksullukla mücadelede alınacak önlemler, iĢbirliği ve dayanıĢma sosyali politik ekonomik olarak 

dünyamız karĢılıklı bağ ve bağımlılık sebebiyle  birbirleriyle etkileĢimli pandemiler, savaĢlar, 

kıtlıklar, doğal afetler ve bir çok farklı kriz riskiyle karĢı karĢıya kalmaktadır(Massey, D., Arango, J., 

Koucoucı, A., Pellıgrıno, A., Taylor, E.,). Bunun neticesinde ortaya çıkan mali ve ekonomik çöküĢ, 

yaĢam zorlukları, maliyeti sürekli yükselen değiĢken enerji ve gıda fiyatları, gıda güvenliği 

üzerindeki baskı ve hepsinden de önemlisi hızlılık, esneklik, Ģiddetlilik ve biyolojik çeĢitlilik kaybı 

ile kendini gösteren iklim değiĢikliğinin etkisi hassasiyetleri ve eĢitsizlikleri büyük ölçüde artırmıĢ ve 

bilhassa geliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ ülkelerde kalkınma kazançlarını ve büyüme hızlarını olumsuz 

Ģekilde etkilemiĢtir(Massey, D., ). 

  

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Göç ve yoksullukla mücadelede kurumsallaĢmanın her alana yayılıp kurumların etkin ve iĢler hale 

getirebilmek öncellikli esas almalıdır. Fakirleri yoksul ve bakımevlerinde çaresiz olarak beslenen 

değil besleyen olarak balık tutması öğreten bir anlayıĢ çerçevesinde istihdam imkanları sağlamak 

gözetilmeli. Bireye yatırım yapıp beĢeri sermayeyi güçlendirecek ve günceli yakalayacak eğitim 

fırsatları verilmelidir. Bunlarla beraber göç ve yoksulluğu arttıran doğal Ģarlar yaĢanabilir bir alana 

dönüĢtürülmeli. Göç  ve yoksullukla mücadele alanında yoksulu, yoksulluk kısır döngüsünden 

çıkarmak için otomatik stabilizatörleri daha adil ve hukuka uygun bir hale getirecek daha rasyonel ve 
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duyarlı müdahaleler, planlar, organizasyonlar  hazırlanmalı, katılımcılık, Ģeffaflık ve hesap 

verebilirlik ölçütünde iyi yönetiĢim ilkeleri çerçevesinde katkılar koyucu istihdam imkanları 

sağlanmalıdır. 

  

VahĢi kapitalizmin serbestleĢme adı altında insanı hiçe sayan öteleyen maddeyi önceleyen 

anlayıĢlardan kurtarıp insanı yaĢatmak ve mutlu kılmak için  yenilikçi öneriler ve çözümler üretmek 

gerekmektedir. Çevre dostu olmayan insanları göçe zorlayan ilkel ve teknolojik geliĢmelerin 

güçlüğünden zorluğundan kurtarmak ise baĢka bir amaç teĢkil etmelidir. Kamu, özel, dernek, vakıf ve 

bütün sivil toplum kuruluĢlkarı her alanda göçe zorlayan ve yoksulluğu derinleĢtiren durumlara karĢı 

yerinde planlar, önleyici organizasyonlar ve derinleĢtirici denetimler sıkıca yapılmalı ve göçe 

zorlayan ve yoksulluğu derinleĢtiren sebepler ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için sosyo, ekonomik, 

politik ve teknolojik sistem süreç ve yapılar her ülkenin kendi potansiyeline göre göreceli projeler 

üretilmelidir. Bireylerin eğitim düzeylerini arrtıran vasıf düzeyi yüksek bireylerle yarınlara bir değer 

oluĢturmak kaçınılmazdır. 
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Ahlaka ve fazilete dayalı değerlerin öncelliğinde beyni ve ilmi faaliyetleri geliĢtirerek; Hz Ali(r.a); 

Zengin mutlaka fakirin sefaleti nispetinde israf eder veciz sözünden hareketle  zenginlerin 

yoksullardan bağlantısını koparacak kadar uzaklaĢmamaları lâzımdır. zenginlerle yoksullar 

arasındaki dengenin kabul edilebilir bir seviyeye getirilmesi için yeni politikalar ve stratejiler 

geliĢtirilmeli ve gece çöplere atılan ekmekleri sabahleyin çöpten alan insanlar arasında kaynaklar adil 

dağıtılmalıdır. Hz Ömer(r.a); Adalet mülkün temelidir, zulmün temeli de fesatlıktır anlayıĢı dikkate 

alınmalı ve bu gelir dağılımının adaletsizliğine zemin hazırlanmamalıdır. Eğer tabakalar arasında 

uçurumlar oluĢursa toplumun rahatı ve huzuru kaçar. Sektöreler ve tabakalar arasındaki yapısal 

paralelliği dikkate alıp bireye yatırım yapıp, vasıf düzeyi yüksek bir beĢeri sermayeyi çoğaltmalıyız. 
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Abstract 

In this study, three countries are discussed on the basis of religious laws: Indonesia, Malaysia, and 

the Philippines. It is a delight that all these countries extend to the individuals who would be showing 

up, and there are laws that are premised on it. Minorities as well as various tribal religious faiths are 

all still exposed to either a considerable measure of discriminatory practices. Individual liberty 

somehow doesn't exist for everyone, and all these factors should be acknowledged in order for such a 

good alignment of law to be assured to all persons within those countries. The populace's existence 

exercise of religious freedom is just being conducted effectively, ensuring that there is a decent 

communicating and collaborating that has been considered for the individuals and ensures that the 

civil courts also make the right choices for such people. The information offered by the government 

and the mainstream press on religious matters is very well explored, and operating liberty is also 

prevalent. Fairness must always be exercised among all individuals in order to ensure that a fine 

blend of work and study that is carried to the full potential. The author includes appropriate national 

regulation, social studies, and religious literature, as well as global legal principles embraced by the 

legislation, throughout their entirety. To arrive at a solution, primary data sources including the 

international religious freedom principles, as well as secondary resources such as statutory 

provisions, both domestic and international, journals, and database systems of international agencies, 

have all been necessary. Such a mixture of methods seems to be advantageous since it establishes a 

solid base for investigating established issues and identifying quite inventive and uplifting 

alternatives.  

 

Keywords: discrimination, minorities, faith, legal system.  

 

Background 

Indonesia, Malaysia, and the Philippines are characterized by their majority-minority religious 

groups. Muslims seem to be the dominant religious group in both Indonesia and Malaysia, whereas 

they are a minority in the Philippines (World Population Review, 2021b). Muslims are also the 

dominant religion in Indonesia (87.20%) or Malaysia (61.30%), as per records for 2021. (World 

Population Review, 2021a). Whereas Roman catholic church is indeed the dominant religion in the 

Philippines (81%), Muslims account only for 5.6 percent of the total population (World Population 

Review, 2021b). 

Due to state's and legal experts' disregard for minority religious groups, the practice of the law as 

well as minorities' religious freedom has evolved into a serious challenge for Asia, especially for 

Indonesia, Malaysia, as well as the Philippines (Human Right Watch, 2020; Pew Research Center, 

2020). As per records on religious freedom and judicial decisions through three nations published by 
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the United States State Department as in International Religious Freedom Report (2021), Indonesia is 

among the most religiously free nation in the world "persists to arrest and charge heresy accusations 

as well as foist excessive prison sentences.  

In Malaysia, "The state and federal governments have had the power to impose ideology upon that 

Muslim community and even to giving priority to Sunni Islam over any other religious groups. Those 

certain types of Islam are forbidden. Moreover, utterance which "seeks to promote ill will, hatred, or 

hatred on religious grounds" would be liable to be punished by sedition laws. (p. 1). There has also 

been forced abductions of church officials and Christian religious activists, which have yet to be 

resolved (Wong, 2017). 

As in Philippine Islands, "Terrorists have been commonly classed as detractors as well as human 

rights activists even by authorities. Individual citizens decided to make derogatory comments 

regarding Muslim Filipinos, particularly in the aftermath of violent incident inside the nation or 

abroad." (p. 10). Minority Christians and Muslims, — in particular those who live in Philippine 

islands' south (Bangsa Moro), face prejudice (Batalla & Baring, 2019). 

Based on the World Justice Project "WJP" (2020), that currently ranked the System of Law Index 

through its document, regulations compliance in Indonesia remains fragile, having scored 3 from out 

30 maximum score. It obtains 8 from out 30 points for guaranteeing basic rights, standings 59th out 

of 128 countries responded to the survey. Malaysia is placed 47th out of 128 countries, to seven 

points for law enforcement as well as 29 points for basic rights protection. It ranked the Philippines 

92nd out of 128 countries, with regulation compliance scoring 9th out of 30 as well as basic rights 

safeguards ladder position 18th out of 30. The data presented above demonstrates why legal concerns 

as well as religious freedom are becoming increasingly noticeable with in three nations. 

The sovereign was unaware of the liberty of minority religious groups even before releasing 

numerous government regulatory requirements which ostracize minority religious groups. In 

accordance with the explanation, the legislation and regulatory oversight of religious freedom for 

minority religious groups within three countries appear to vary considerably from what minority 

religious groups must be allowed under the concept of the right to religious freedom and belief 

(FoRB). 

Such a research is crucial as it evaluates religious freedom laws for minorities throughout Indonesia, 

Malaysia, as well as the Philippines. A particular topic seems to be considerable since it shines a 

spotlight on how severely the legislation or religious freedom of such a minority group have indeed 

been infringed. The current law does little to safeguard one‘s personal individuality. The study will 

assist the three nations to establish a positive awareness of the law and the people who can start 

enforcing this to assist authorize the secrecy of something like a state's minority religions. 

 

Literature review 

Although each of the three nations contains multiple articles describing religious freedom, there 

exists a commonality for current regime to implement. Individual people all around believe in equal 

rights and also the right to reside in a safe surroundings (Summers et al., 2012). Constraints 

exacerbate the situation, while they are requisite because many jurisdictions have been riddled by 

violent act and need to be kept under control. In order for appropriate regulatory advancement to 

occur, presentation of data has to be efficacious (Coglianese, 2012). Restrictions must always be 

affirmed through order for their importance to be acknowledged or procured tasks to also be 

investigated. Safeguarding a full person's freedom seems to be essential for ensuring that they enjoy a 
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great work harmony and also that faiths adhere to the proper rules (Waddington & Bell, 2021). To 

ensure that perhaps the minority group continues to receive factual result, views and experiments 

must be robustly shielded. Discriminating against people's liberties would not certainly assist, and yet 

awareness as well as continuing to support people would be crucial (Council of Europe, 2022). 

According to Finke (2013), religious freedom does have advantages and disadvantages and yet all 

religious groups possess their own scientific knowledge which helps to distinguish his\her viewpoints 

from one another. Persons should indeed boost their spiritual understanding in order to take 

advantage from the finest potential public security (Hodge, 2015). Appreciate for religious freedom, 

liberty of thought, or conscience seems to be an integral part of a free democracy (Fox, 2021). 

Victimizing minority belief systems seems to be intolerable, while it is crucial also to inspire the 

voiceless (de Gaay Fortman, 2011; Fox, 2021). People needs an instructional area throughout 

additament to either a holy place to ensure adequate activity dispersion as well as recognizing among 

individuals (Pew Research Center, 2019). Those people would benefit greatly from receiving decent 

assistance from individuals throughout their religious practice, which provide health facilities or 

national guard, as well as rescuing people from emergency situations (Ha, 2015). 

In accordance with the Pew Research Center (2015), a most crucial component for religious 

knowledge would be human civilization. Individuals have faith in heaven or hell to enable one 

another prevent performing bad and also to inspire people to just do right, which would be 

advantageous to his\her practices (Willard et.al., 2020). Religious freedom doesn't somehow appear 

to suggest that discrimination on the basis behavior are now being envisaged in order to achieve the 

objective of ingraining faith in individuals thru activities previously (Donald & Howard, 2015). To 

make sure that almost all crucial human rights are respected, rights should be aligned and religious 

freedom must always be put in place (Leimena Institute, 2022). Ignoring religious minorities inside 

countries is indeed not tolerable, and yet actions towards that positive experience should be 

addressed, even though mentioned in the section of the report (Pew Research Center, 2017). 

Because the situation in Malaysia, Indonesia, and the Philippines has deteriorated, it is essential for 

government to act and bring discrimination under control in order to achieve the best results. 

Religious freedom basically describes almost every as well as every person's rights to free thought, 

faith, and moral compass. The above right not just to allows individuals to think, it also allows them 

to start changing his\her faith or religion regardless of the community in public or private locations. 

As a result, it is critical to the development of a diverse society. Another advantage is that it benefits 

everyone because it includes people of all faiths, beliefs, and worldviews, thereby preserving 

diversity. Furthermore, people can coexist peacefully without fear of government repercussions. 

Article 28E section (1) of 1945 Indonesian Constitution ("UUD 1945") affirms that "that everybody 

is free to adopt a faith and praise as according his religious doctrine, choose education and instruction 

to select an employment as well as a nationality, to pick a place to reside in the sovereign borders and 

end up leaving it, and also to eventually return." The above liberty, nevertheless, has been limited 

either by 1945 Constitution's Article 28J paragraph (1), that states that everyone is necessary to 

respect the human rights of the others. As per Article 28J section (2) of the basic Law, this same 

exercise of such privileges must be governed by legal limitations. As a consequence, those who 

should abide to legal limitations when trying to exercise such civil rights. After which, even though 

stated in Legislation No. 1/PNS/1945 on Blasphemy, that liberty has been restricted to faiths that the 

state recognizes. Both these religious groups have been specifically forbidden by government. 

Article 11 of the Malaysian Federal Constitution controls religious freedom: (1) Every individual has 

the right to profess and practice his faith, as well as, as according Stipulation (4), to continue to 
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spread this. (2) Neither one should be compelled to pay taxes that the funds raised are explicitly 

labeled for religious purposes other than his own. A religious liberty has been limited through two 

distinct ways: initially, the spreading of any religious doctrine or faith within and between Muslims 

may well be monitored or limited by specific Malaysian states; and second, the liberty to profess and 

practice one‘s personal religious practice must not lead in an act which violates any law pertaining to 

public sequence, public health, or public security (Human Rights Commission of Malaysia, n. d). 

Even though religious freedom persists (as stated in Article 1 of Malaysia's Constitution), it really is 

questioned when it comes to religious converting; likewise, religious freedom cannot be utilized 

when deciding to leave Muslims (Human Rights Commission of Malaysia, n. d). 

The Malaysian Federal Constitution enshrines a series of genuine protection laws for religious or 

spirituality liberty inside this nation. Section 11 serves to protect a right to religious freedom, 

including the right to "pledge, practice, as well as propagate" one‘s personal individual religious 

views, with possibility that government law might implement additional constraints upon that right to 

magnify a Muslim faith between and within Muslims. Article 3 confers Muslims a — especially 

special and influential position in within country. As just a result, judiciary's disagreement trying to 

influence the ruling of religious and faith issues in both civilian courts, that adhere federal and state 

laws, as well as Shari'a courts, which abide to Islamic values, have emerged as a major source of 

contention. The scope of matters heard by Shari‘a courts has decided to expand, resulting in 

decreased direct connections to injunctive relief, that has been aggravated by equivocation through 

defined court rulings as well as the laws governing the dual justice system. 

According to Husin and Ibrahim (2016), Malaysia's constitution gives for religious freedom, which is 

something the government promises. There is no requirement to charge extra taxes based on one's 

faith in order for skilled workforce to actually occur (Philpott, 2019). Islam's religious ideology 

might very well serve an influencing function, but it's extremely crucial that everyone have the 

liberty to attend but also end up leaving the faith as and when people wish (Fauzi, 2020). Muslims 

have intense preferences about labor that they have to accomplish in order to locate the formation 

which those who wished. Irrespective of legal system that they've followed throughout order to 

achieve the best standard of conduct inside the long term for the benefit of the environment's overall 

health (United Nations Office on Drugs and Crime, 2019). Public servants have been working to 

ensure that religious beliefs have had the freedom they deserve and also that overall legal 

requirements are continued to improve (Council of Europe, 2012). 

When the Philippines had become Asia's 1st democratic country in 1899, religious freedom was 

indeed a core tenet of its various provisions of the constitution. Notwithstanding, the Philippines' 

instantaneous transcendental standpoint makes it challenging to consistently impose of that kind 

provisions. Catholic church continues to remain significant throughout today's political and strategy 

formulation, whereas the Christian population has become more diversified as a consequence of 

racism. Almost no legislation be passed into law acknowledging a respect for a religious 

establishment as well as its religious freedoms." The freedom of expression as well as the fulfillment 

of transcendental vocations and applause shall be protected throughout indefinitely, irrespective of 

unfair policies or preference. 

The right to religious freedom or belief has been assured and shielded in the Philippines (Article 3 

Section 5 of the 1987 Philippine Constitution). The constitution guarantees religious freedom as well 

as religious practice, but it prohibits the creation of a national religion. The legislation governs 

intentional threats on religiously motivated existing plants as crimes against mankind or violations of 

international laws. Government employees are prohibited by law from trying to interfere of religious 
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services. The Republic of the Philippines' 1987 Constitution which states that "no law shall be 

enacted respecting the establishment of religion or prohibiting its free exercise." The free exercise 

and enjoyment of religious profession and worship should be allowed in indefinite period, without 

reference for discriminatory practices or choice. There shall be neither religious prerequisites to 

trying to exercise political or civil privileges." 

 

Method 

Throughout this study, the researcher employs the method of qualitative research. Empirical research 

will assist the interest to learn a much more complete knowledge of the world and significant details. 

As a direct consequence, qualitative data will be more significant (Shaw et al, 2022). The inductive 

method will be employed in this research as it will help the researcher in trying to reach 

unestablished findings (Thomas, 2006). In attempt to create a conceptual framework, inductive 

approach will be employed to probe a circumstance as well as basic items patterns and themes. A 

blended research would then enable the researcher to investigate the concept from different 

perspectives. As a consequence, to use a combination research style to gather and analyze 

information can be highly beneficial. In comparison, secondary data is data that has been published 

by journals, print publications, books, newspaper articles, as well as other publications. For the 

present study, secondary data will be collected. Secondary data will be gathered from credible 

sources like books, e-books, journal articles, and some other publications. All collected data would 

be evaluated utilizing descriptive methods. 

 

Discussion 

The above three countries have implemented a number of Muslim religious limitations in order to 

make sure that no one is deemed in violation of their liberties. Due to disparity inside the measures 

undertaken for minorities, difficulties as well as quarrels have been increasing in number; and hence, 

the government must make sure that it is trying to implement the right legislation or comprehension 

in what article is prevalent with in cases that are growing up (United Nations Human Rights Office of 

the High Commissioner, n.d). Religious freedom is rarely exercised properly by the individuals, and 

working to ensure that it is utilized prudently and in the proper moment seems to be critical for 

current regime to realize. 

Debates can occur as a result of religious freedom, yet it is critical for people to recognize as well as 

understand the belief systems that all people possess. Transcendental categorization is indeed very 

important in all faiths, and also the government and legislatures that they intend to implement must 

alignment this all out (Villani et al., 2019). All faiths have a common goal, that also helps ensure 

there is balance in the societal structure that's also trying to implement such different facets. 

Circumstances that really are arising make the argument for insight rather than the religious aspect 

which individuals are simply trying to enforce. The mental formation of a person who believes could 

be altered to create a better living as well as recognizing fostered portion for all to live to (Glaz, 

2021). Humanistic approach already an essential part that individuals must demonstrate toward all 

the societies, rather than just one, in order to have a proper comprehension of particular religious‘ 

aspects. Trying to extend its grasp or impact that faiths own on all the individuals who live in society 

must be controlled and monitored in order to guarantee that effective policies are now being tracked 

and controlled. 
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The right to religious practice has been protected lawfully with in basic Law as a component of 

human rights which the State considers, safeguards, and provides protection by constitution so that 

every person is completely independent to adopt religion and worship in accordance with the religion 

to which he strictly adhered. The above enhances the government as well as the society's obligation 

for taking measures that really are considerate of all individuals when instituting the religious right. 

The regulations regarding the right to religious freedom as a component of human rights also are 

guided by the clauses of Article 28E section (1) as well as paragraph (2) of the Republic of 

Indonesia's 1945 Constitution of Indonesia, in what assert that: 

  

(1) Everyone here is independent to adopt a faith and praise as according his faith, 
decide educational services, choose one job, choose one citizenship, choose one place 
of residence in the country's territory and end up leaving it, and includes the right to re-
enter. 
(2) Every person has the right to hold in belief systems, to convey opinions and attitudes, 
and also to act based on her consciousness. 

 

Furthermore, Article 28 I section (1) asserts that "the rights to life, the right not to be tortured, the 

rights to liberty of thought as well as conscience, the right to religion, the right not to be forced into 

slavery, the right to be acknowledged as an individual before the law, and the right not to be sold into 

slavery" is indeed a human right that must not be limited at all under the conditions. 

In addition, Section 2 of Act Number 39 of 1999 Concerning Human Rights asserts that human rights 

as well as basic human freedoms are entitlements that really are innately implicit inside and 

indistinguishable from living beings that need to be shielded, treated with respect, and imposed for 

the benefit of increasing basic humanity, wellbeing, contentment, and intellectual capacity, as well as 

Law Number 39 1999 states that: to live, the right not to be tortured, the right to freedom of person, 

thought, and conscience, the right to religion, the right to education, the right to information, Legally 

enforceable rights are fundamental rights that may not be limited at all under the conditions, it is the 

right of each person to adopt their corresponding faiths and praise pertaining to their personal 

religion, it is the right of everybody to choose a religious practice pertaining to their personal beliefs, 

with no coercion from everyone. 

Even though legal system assures the right to religious freedom, the said liberty is indeed a total farce 

(Arvante, Nugraha & Arifin, 2022). Religious freedom infringements against religious minorities are 

frequent in Indonesia. The presence of discrimination on the basis laws and regulations — especially 

against minorities, is among the reasons for the violence against minority religions. Such laws also 

include 1965 Law on Religious Abuse and/or Sedition, the 1979 Joint Decree of the Ministers of 

Religion and Home Affairs regarding Processes for Implementation of Religious Broadcasting and 

Foreign Assistance to Religious Institutions in Indonesia, as well as the 2006 Joint Regulations of the 

Ministers of Religion and Home Affairs concerning "Guidelines for the Implementation of Duties of 

Religious Broadcasting and Foreign Assistance to Religious Institutions in Indonesia.  

The presence of civil rights cases, such as the ones witnessed by the Ahmadiyya Religious 

community as well as the Protestant Batak Christian Huria (HKBP) in many areas, proves its 

ineptitude as well as subjective view of the edicts inside this regulation. Across the whole of 

Indonesia, there has been a long tradition of discriminatory practices against HKBP people and 

reiterated attacks against JAI group. The disbursement of such a Joint Decree (SKB) is indeed 
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considered to just have violated the right to religious freedom for HKBP and Ahmadiyah adherents in 

Indonesia, which is guaranteed by the constitution and Law No. 39 of 1999 concerning Human 

Rights. This is due to the fact that this SKB restricts a person's freedom to believe in a belief as well 

as his freedom to express his thoughts and attitudes in accordance with his conscience. This SKB, in 

addition to limiting, provides opportunities for negative image against JAI, urging individuals to 

discriminate against JAI. 

In way of comparison to the Indonesian Constitution, that does not stipulate a particular religion as 

state religion, Malaysian Constitution Article iii asserts that "Muslim is the federation's official 

religion. In addition, article 160 of the Federal state of Malaysia's Law characterizes a 'Malay' as "a 

person who embraces Islam, habitually speaks Malay, and follows Malay traditions." The expansion 

of faith to such ethnic communities is indeed an infringement of the Indonesian Constitution, 

however the Malaysian Constitution restricts the propagation from one's faith to Malays. According 

to the Malaysian Constitution, a Malay is a Muslim, and thus trying to spread other forms of religion 

to Malay community was indeed prohibited. 

A further difference between Malaysia and Indonesia is the laws that regulate the propagation of 

religion. The dispersion of faith to people of other faiths is just not expressly banned with in 

Indonesian Constitution, but it is deemed an unlawful act in practice. Federal Statute could indeed 

restrict as well as prevent the spread of many other religious beliefs or beliefs against Muslims in 

Malaysia, — especially in the Federal states of Kuala Lumpur, Labuan, and Putrajaya. Malaysia 

tends to make and imposes a few rules under State Act to regulate the religious freedom of Muslims, 

including Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah Melaka, Johor, and Perak had already embraced 

measures to regulate and constraints on the spread of other religions to Muslims. 

In Malaysia, as in Indonesia, each religious minority group has been given the chance to construct 

their own worship facility. Nevertheless, since the building of holy sites frequently increases serious 

matters but also controversy, the Malaysian government has enacted a Constitution based on Islamic 

Law, which states that "each minority religious community would be given the chance to build their 

home of worship." Similar to the majority of religious faiths in Indonesia that aren't acknowledged by 

the government, the issue in Malaysia is one of exercising fundamental freedoms. Building of sites of 

worship, for example, requires permission from local municipalities and state officials, which is 

comparable to a practices in Indonesia, namely a referral from Religious Harmony Forum (FKUB) 

and also the letter of approval from community associated with the proposed church buildings. 

Religious freedom infringements against minority groups continue to take place in Malaysia and 

Indonesia. In Indonesia, infringements of freedom of belief and religion (KBB) are most often 

decided to commit by the officers (16 cases) and city municipalities (15 actions). The majority of 

non-state actors who violated the KBB seem to have been civilian groups (57 actions), individual 

people (44 actions), and community groups (22 actions) (Setara Institute for Democracy and Peace, 

2021). Meanwhile, non-Muslim groups in Malaysia, such as Buddhists, Christians, and Hindus, had 

also showed elevated social unrest and hatred (USCIRF, 2021). As a consequence, Indonesia and 

Malaysia are already in Tier 2 of the United States Commission on International Religious Freedom's 

religious freedom surveillance (2021). 

Due to Christian discriminatory practices against Muslims in the Philippines, numerous Filipinos, the 

majority of who are Christians, are instantly resisted towards the Bangsamoro Basic Law (BBL). 

Liberal church authorities, such as Archbishop Cardinal Orlando Beltran Quevedo of Cotabato, have 

come out against prejudices and stereotypes by going to advocate for equality and fairness for 

Muslims in the Philippines and having participated in peace negotiations. According to Quevedo as 
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cited by Asmaquel II (2017), "the true source of insurgency in the South seems to be unfairness." 

Trying to shape laws through religious terms would've been ineffective because of problems are 

deeply social, economic, and political, and have currently stereotyped Muslims and indigenous 

peoples that are not Christian. 

Muslims in the Philippines, who constitute approximately 6% of overall population, had also faced 

and are still confronted with discrimination across all of their daily lives. Even though 

institutionalized racism is infrequently blatant as well as injurious, this contributes greatly to the as in 

almost century-long injustice witnessed by Muslim Filipinos globally. According to Madcasim and 

Bagullat (2022), this same pervasive tendency of disparate treatment still seems to be noticeable but 

also possibly hazardous - notwithstanding the officials' choice to commit it in the pretense of 

"harmony" and "community safety." 

Some significant differences inside the construction of religious freedom warranty provisions among 

Indonesia, Malaysia, and the Philippines clearly show that basic concept underpinning this same 

regulation of right to religious freedom in Indonesia, Malaysia, and the Philippines has been 

distinctive. The idea of religious freedom since enshrined in the Indonesian constitution is founded 

on universal human rights doctrines. While the Malaysian Constitution, in addition to having to 

adhere to universal human rights principles, this not only proves both these fundamental human 

rights principles, such as the idea of specific human fundamental freedoms, also known as cultural 

scientism (cultural relativism). The implementation of a specific idea of human rights in the 

Philippines constitution is indeed the implementation of principles of human rights based on 

Catholic's value systems. 

 

Conclusion 

Minorities are causing issues for those in Indonesia, the Philippines, and Malaysia, and the current 

regime could perhaps assist. There is lack of understanding among public at large, which makes it 

important to ensure that those minorities must be equally treated with majority religions. The 

overview of liberties and laws would be underway, which needs to be governed in order to reach a 

positive outcome. The government will indeed be banning discrimination, and their neutral stance is 

critical. 

To accomplish great configuration, the current regime should first decrease social and cultural 

conflicts. Concepts, as well as overall performance, should be meticulously discussed in order for 

type of work to be prevalent. Civil courts have grasped the concept of working and personalizing 

laws in order to maintain a balanced in the protection of individuals. 

 

References 

Arvante, J. Z. Y., Nugraha, M. F., & Arifin, R. (2022). A Pseudo Freedom for Faith: A Discourse of 

Religious Freedom in Russia and Indonesia. Contemporary Issues on Interfaith Law and 

Society, 1(2). https://doi.org/10.15294/ciils.v1i2.59062 

Asmaquel II, P. (2017) Cardinal to Christians: Moro Dreams Very Valid. Rappler February 13. 

https://www.rappler.com/nation/83810-cardinal-quevedo-christians-muslims-mindanao/ 

Batalla E, V, & Baring R. (2019). Church-State Separation and Challenging Issues Concerning 

Religion. Religions. 10(3):197. https://doi.org/10.3390/rel10030197  

https://doi.org/10.15294/ciils.v1i2.59062
https://www.rappler.com/nation/83810-cardinal-quevedo-christians-muslims-mindanao/
https://doi.org/10.3390/rel10030197


 
 

 

 

105 

Coglianese, C. (2012). Measuring Regulatory Performance:  Evaluating the Impact of Regulation and 

Regulatory Policy. OECD, Expert Paper No. 1, August 2012. 

https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/1_coglianese%20web.pdf 

Council of Europe. (2022). Discrimination and Intolerance. 

https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance 

De Gaay, F, B. (2011). Minority Rights: A Major Misconception? Human Rights Quarterly, 33(2), 

265–303. http://www.jstor.org/stable/23016016 

Donald, A. & Howard, E. (2015). The right to freedom of religion or belief and its intersection with 

other rights, A research paper for ILGA-Europe. https://ilga-europe.org/files/uploads/2022/04/right-

freedom-religion-belief-its-intersection-other-rights.pdf 

Fauzi, I. A. (2020). Involving the military in managing religious harmony betrays the spirit of 

reformasi. Indonesia at Melbourne, University of Melbourne. 

https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/involving-the-military-in-managing-religiousharmony-

betrays-the-spirit-of-reformasi/  

Finke R. (2013). Origins and Consequences of Religious Restrictions: A Global Overview. Sociology 

of religion, 74(3), 297–313. https://doi.org/10.1093/socrel/srt011 

Fox, J. (2021). What is religious freedom and who has it? Social Compass. 

https://doi.org/10.1177/00377686211012368 

Głaz, S. (2021). Psychological Analysis of Religious Experience: The Construction of the Intensity 

of Religious Experience Scale (IRES). Journal of Religion and Health 60, 576–595. 

https://doi.org/10.1007/s10943-020-01084-7 

Ha, K.M. (2015). The Role of Religious Beliefs and Institutions in Disaster Management: A Case 

Study. Religions, 6(4), 1314–1329. https://doi.org/10.3390/rel6041314 

Hodge J. G., Jr (2015). Respecting Religious Freedoms and Protecting the Public's Health. Public 

health reports (Washington, D.C.: 1974), 130(5), 546–549. 

https://doi.org/10.1177/003335491513000518 

Human Rights Commission of Malaysia, (n.d). Human Rights for All. https://suhakam.org.my/ 

Human Rights Watch. (2020). World Report 2020: Indonesia. 

https://www.hrw.org/worldreport/2020/country-chapters/indonesia 

Husin, W., N.W, & Ibrahim, H.  (2016). Religious Freedom, The Malaysian Constitution and Islam: 

A Critical Analysis. Future Academy‘s Multidisciplinary Conference. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 217 (2016) 1216 – 1224. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.152 

Leimena Institute. (2022). Minister of Law and Human Rights: Religious Freedom in Indonesia is 

Still Facing Many Challenges. https://leimena.org/eng/minister-of-law-and-human-rights-religious-

freedom-in-indonesia-is-still-facing-many-challenges/ 

Madcasim, Jr., A., M.  & Bagullat, R, M, C. (2022). Reflections of the Eid. Asia Society, Sparking 

Conversations on the Discrimination of Muslim Filipinos, Asia Society. 

https://asiasociety.org/philippines/reflections-eid 

Pew Research Center. (2015). Chapter 1: Importance of Religion and Religious Beliefs. 

https://www.pewresearch.org/religion/2015/11/03/chapter-1-importance-of-religion-and-religious-

beliefs/ 

Pew Research Center. (2017). Many Countries Favor Specific Religions, Officially or Unofficially. 

https://www.pewresearch.org/religion/2017/10/03/many-countries-favor-specific-religions-officially-

or-unofficially/ 

Pew Research Center. (2019). Religion in the Public Schools. 

https://www.pewresearch.org/religion/2019/10/03/religion-in-the-public-schools-2019-update/ 

Pew Research Center. (2020). Government restrictions on religion around the world reached new 

https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/1_coglianese%20web.pdf
https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance
http://www.jstor.org/stable/23016016
https://ilga-europe.org/files/uploads/2022/04/right-freedom-religion-belief-its-intersection-other-rights.pdf
https://ilga-europe.org/files/uploads/2022/04/right-freedom-religion-belief-its-intersection-other-rights.pdf
https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/involving-the-military-in-managing-religiousharmony-betrays-the-spirit-of-reformasi/
https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/involving-the-military-in-managing-religiousharmony-betrays-the-spirit-of-reformasi/
https://doi.org/10.1093/socrel/srt011
https://doi.org/10.1177/00377686211012368
https://doi.org/10.1007/s10943-020-01084-7
https://doi.org/10.3390/rel6041314
https://doi.org/10.1177/003335491513000518
https://suhakam.org.my/
https://www.hrw.org/worldreport/2020/country-chapters/indonesia
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.152
https://leimena.org/eng/minister-of-law-and-human-rights-religious-freedom-in-indonesia-is-still-facing-many-challenges/
https://leimena.org/eng/minister-of-law-and-human-rights-religious-freedom-in-indonesia-is-still-facing-many-challenges/
https://asiasociety.org/philippines/reflections-eid
https://www.pewresearch.org/religion/2015/11/03/chapter-1-importance-of-religion-and-religious-beliefs/
https://www.pewresearch.org/religion/2015/11/03/chapter-1-importance-of-religion-and-religious-beliefs/
https://www.pewresearch.org/religion/2017/10/03/many-countries-favor-specific-religions-officially-or-unofficially/
https://www.pewresearch.org/religion/2017/10/03/many-countries-favor-specific-religions-officially-or-unofficially/
https://www.pewresearch.org/religion/2019/10/03/religion-in-the-public-schools-2019-update/


 
 

 

 

106 

record in 2018. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/10/government-restrictions-

onreligion-around-the-world-reached-new-record-in-2018/ 

Philpott, D. (2019). Religious freedom in Islam: The fate of a universal human right in the Muslim 

world today. Oxford University Press 

Setara Institute for Democracy and Peace. (2021). Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 

di Indonesia 2021. https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-

indonesia-2021/ 

Shaw, J., Gagnon, M., Carson, A., Gastaldo, D., Gladstone, B., Webster, F., & Eakin, J. (2022). 

Advancing the Impact of Critical Qualitative Research on Policy, Practice, and Science. International 

Journal of Qualitative Methods. https://doi.org/10.1177/16094069221076929 

Summers, J. K., Smith, L. M., Case, J. L., & Linthurst, R. A. (2012). A review of the elements of 

human well-being with an emphasis on the contribution of ecosystem services. Ambio, 41(4), 327–

340. https://doi.org/10.1007/s13280-012-0256-7 

Thomas, D. R. (2006). A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data. 

American Journal of Evaluation, 27(2), 237–246. https://doi.org/10.1177/1098214005283748 

United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). Judicial Conduct and Ethics Self-Directed 

Course. https://www.unodc.org/documents/ji/training/selfdirected_1403.pdf 

United States Commission on International Religious Freedom (2021). Malaysia: USCRIFT-

Recommended for Special Watch List. 

https://www.uscirf.gov/sites/default/files/202105/Malaysia%20Chapter%20AR2021.pdf 

Villani D, Sorgente A, Iannello P and Antonietti A (2019) The Role of Spirituality and Religiosity in 

Subjective Well-Being of Individuals with Different Religious Status. Front. Psychol. 

Waddington, L., & Bell, M. (2021). The right to request flexible working arrangements under the 

Work-life Balance Directive – A comparative perspective. European Labour Law Journal, 12(4), 

508–528. https://doi.org/10.1177/20319525211038270 

Willard et.al., (2020). Rewarding the good and punishing the bad: The role of karma and afterlife 

beliefs in shaping moral norms. Evolution and Human Behavior, 41(5): 385-

396.https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2020.07.001 

Wong, T. (2017). A missing pastor and the disappearances chilling Malaysia, BBC April 12. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-39252139 

World Justice Project. (2020). Rule of Law Index. 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf 

World Population Review, (2021b). Philippine Population (2021). 

https://worldpopulationreview.com/countries/philippines-population 

World Population Review. (2021a). Religion by Country (2021). 

https://worldpopulationreview.com/countryrankings/religion-by-country 

 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/10/government-restrictions-onreligion-around-the-world-reached-new-record-in-2018/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/10/government-restrictions-onreligion-around-the-world-reached-new-record-in-2018/
https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-2021/
https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-2021/
https://doi.org/10.1177/16094069221076929
https://doi.org/10.1007/s13280-012-0256-7
https://doi.org/10.1177/1098214005283748
https://www.unodc.org/documents/ji/training/selfdirected_1403.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/202105/Malaysia%20Chapter%20AR2021.pdf
https://doi.org/10.1177/20319525211038270
https://www.sciencedirect.com/journal/evolution-and-human-behavior
https://www.sciencedirect.com/journal/evolution-and-human-behavior/vol/41/issue/5
https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2020.07.001
https://www.bbc.com/news/world-asia-39252139
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf
https://worldpopulationreview.com/countries/philippines-population
https://worldpopulationreview.com/countryrankings/religion-by-country


 
 

 

 

107 

ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ ÖĞRENCĠLER KONUSUNDA YAPILMIġ DOKTORA 

TEZLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

EXAMINATION OF DOCTORAL THESIS ON STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

      

 ArĢ. Gör. Aykut ġAHĠN 

Munzur Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi  Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

 Mert KARADEMĠR

  

Fırat Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Doç. Dr. Yunus Emre KARAKAYA

  

Fırat Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 

 

Özet  

Birey doğum öncesi, doğum anı ya da doğum sonrası yaĢadığı hastalık, kaza ve sendrom gibi 

birtakım nedenlerden dolayı akranlarından geliĢimsel özellikler bakımından farklılaĢabilmektedir. Bu 

tanıma uyan bireyler engelli ya da özel gereksinimli olarak ifade edilmektedir. Yapılan araĢtırmalarda 

özel gereksinimli öğrencilerin eğitsel ihtiyaçlarının karĢılanması ile ilgili alanyazının 40 yıllık bir 

geçmiĢinin olduğu ifade edilmiĢtir. Türkiye‘de de engelli veya özel gereksinimli kavramları giderek 

daha önemli bir hale gelmekte ve bu konuya iliĢkin araĢtırma sayısının arttığı gözlemlenmektedir. Bu 

noktadan hareketle çalıĢmanın amacı Türkiye‘de engelliler ve özel gereksinimli bireyler hakkında 

yapılan doktora tezlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araĢtırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi ile doktora tezleri incelenmiĢtir. Grubu sosyal olan ve baĢlıklarında “engelli”, 

“kaynaĢtırma” ve “özel gereksinimli” kavramlarının kullanıldığı Türkçe dil ile yazılmıĢ 165 doktora 

tezine YÖK‘ün (Yüksek Öğretim Kurulu) web sitesinde Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılarak 

ulaĢılmıĢtır. Elde edilen veriler Office (word, excel) programı yardımıyla tablolaĢtırılmıĢtır. Yapılan 

incelemeler sonucunda, engelliler ile ilgili doktora tezlerinde kadın araĢtırmacıların erkek 

araĢtırmacılardan daha fazla olduğu, tez danıĢmanlarının cinsiyet değiĢkenine göre benzer olduğu, 

danıĢmanlarının büyük çoğunlukta Profesör olduğu ve tezlerin en fazla 2021 yılında yapıldığı 

belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra “engelliler”, “özel gereksinimli” ve “kaynaĢtırma” terimleriyle en 

çok doktora tezi yazılan üniversitelerin Anadolu Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olduğu, engelliler 

ile ilgili yazılan tezlerin ağırlıklı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü‘nde yapıldığı görülmüĢtür. 

Konuyla ilgili en çok araĢtırmanın Ġç Anadolu Bölgesinde yapıldığı, konuyla ilgili incelenen tezlerde 

örneklem büyüklüğü açısından en çok 11-50 aralığının kullanıldığı ve tezlerin büyük çoğunluğunun 

nicel yöntemle yapıldığı belirlenmiĢtir. AraĢtırmalarda kullanılan baĢlıklarda kelime sayısının büyük 

oranda 11-15 kelime arasında olduğu ve en çok 6-10 arasında öneri verildiği ve karma yöntemle 

çalıĢılan tezlerde en çok kullanılan veri toplama aracının formlar olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca 

en çok tercih edilen örneklem grubun öğrenciler olduğu, en fazla kullanılan veri analiz yönteminin 

kestirimsel analizler olduğu, model değiĢkenine göre en çok kullanılan modelin görüĢme modeli 

olduğu ve karma model desenlerinden en çok kullanılan desenin açımlayıcı sıralı desen olduğu 

görülmüĢtür.  
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Anahtar kelimeler: Engelli, özel gereksinimli, kaynaĢtırma, doktora, doküman incelemesi 

 

Abstract 

 

The individual may differ from their peers in terms of developmental characteristics due to some 

reasons such as illness, accident and syndrome before, during or after birth. Individuals who fit this 

definition are described as disabled or with special needs. For the last 40 years, it has been seen that 

there is a literature on meeting the educational needs of students with special needs. In Turkey, the 

concepts of disability or special needs are becoming more and more important and it is observed that 

the number of researches on this subject is increasing. Based on this, the aim of the study is to 

examine the doctoral theses about the disabled and individuals with special needs in Turkey. For this 

purpose, doctoral dissertations were examined with document analysis, one of the qualitative 

research methods. 165 doctoral dissertations written in Turkish, the social group of which used the 

concepts of "disabled", "inclusion" and "special needs" in their titles, were accessed by using the 

National Thesis Center database on the YÖK (Higher Education Board) website. The data obtained 

were tabulated with the help of Office (word, excel) program. According to the results of the 

examinations, female researchers are more than male researchers to write doctoral theses about the 

disabled; thesis advisors are similar based on the gender variable; the majority of these advisors are 

professors, and the theses are made in 2021 at most. In addition, it has been observed that the 

universities with the most doctoral dissertations written with the terms "disabled", "special needs" 

and "inclusion" are Anadolu University and Gazi University, and the theses written about the 

disabled are mostly made in the Institute of Educational Sciences. The majority of the research on the 

subject was conducted in the Central Anatolia Region, the sample size ranged from 11-50 in most of 

the theses examined, and the majority of theses were quantitative in nature. It is noteworthy that the 

number of words in the titles used in the researches is mostly between 11-15 words, and the most 

suggestions are between 6-10, and the most used data collection tool in the theses studied with mixed 

method is forms. In addition, it was seen that the most preferred sample group was students, the most 

used data analysis method was predictive analysis, the most used model according to the model 

variable was the interview model, and the most used pattern among mixed model designs was the 

sequential explanatory design. 

 

Keywords: Disabled, special needs, inclusion, doctorate, document review 

 

 

GiriĢ 

Engellilik bireysel, toplumsal, sosyal, siyasal, tarihsel yönleriyle çok boyutlu bir kavramdır. 

Engellilik uzun yıllardır kavramsal anlamda dahi anlaĢmazlıklara, çeĢitli kararsızlıklara yol açmıĢ; 

hala üzerinde fikir birliğine varılamamıĢ konulardan biridir. Toplumun dezavantajlı kesimleri 

arasında yer alan engelliler, devletin pozitif ayrımcılığına çoğunlukla gereksinim duyan, devletin 

hizmetlerinin nitelik ve niceliksel olarak zamanın ihtiyaçlarına göre arttırılması ya da geliĢtirilmesi 

gereken bir gruptur. 
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Kamusal yaĢam alanlarının bütününde cinsiyeti, ırkı, sosyo-ekonomik geçmiĢi, hastalığı ya da 

engelliliği her ne olursa olsun tüm insanlar için fırsat eĢitliğinin sağlanması kaynaĢtırma kavramının 

insan haklarına karĢı önemli bir sorumluluğudur. Bu konuda fırsat eĢitliğinin engellilere özel 

maddeleri ve tüm haklar ile ilgili bilgiler BirleĢmiĢ Milletler Engelli Hakları SözleĢmesi‘nde açıkça 

belirtilmiĢtir (BirleĢmiĢ Milletler, 2006). Yine aynı sözleĢme eğitim sistemine ve engellilerin bu 

süreçteki haklarına da vurgu yapmıĢtır. Bu noktada özel gereksinimli bireylerin yalnızca genel okul 

sistemi kaynaĢtırılmasının dıĢında sınıf içerisinde öğretim faaliyetlerine de katılma fırsatlarının 

sunulması gerekliliği vurgulanmaktadır. Birçok ülkede kaynaĢtırma süreci bir politika haline 

gelmiĢtir. Ancak ülke içerisindeki yönetmeliklere, kaynaĢtırma ortamlarına, finansal durumlara, 

kaynaĢtırma okullarına eriĢme ve pedagojik kavramlara göre farklılıklar göstermektedir (Schwab, 

2019; Loreman, 2017; Watkins, 2017). 

Yakın bir tarihe kadar engellilik konusu ile ilgili çalıĢmalar çoğunlukla tıp bilimi alanında yer 

almaktaydı. Ancak engelli kiĢilerin, kendilerini toplumda daha iyi ifade edebilecekleri bir konuma 

sahip olabilmeleri için tıp bilimi alanındaki yapılan çalıĢmaların yetersiz olduğu ve çalıĢmaların 

ekseninin sosyoloji, psikoloji, mimarlık, eğitim bilimleri gibi pek çok farklı bilim dalında ifade 

edilmeye yöneldiği görülmektedir. Yapılan bu çalıĢmada da ülkemizde engelli kavramı üzerinde 

doktora seviyesinde yapılan tez çalıĢmalarının ele alınan bazı değiĢkenlere göre ne Ģekilde 

yapıldığına ve hangi özellikler taĢıdığına dair verileri ortaya koymak amaçlanmıĢtır.  

Yöntem 

ÇalıĢmanın amacı Türkiye‘de engelliler ve özel gereksinimli bireyler hakkında yapılan doktora 

tezlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

ile doktora tezleri incelenmiĢtir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıĢtır. Grubu sosyal olan ve baĢlıklarında “engelli”, “kaynaĢtırma” ve “özel gereksinimli” 

kavramlarının kullanıldığı Türkçe dil ile yazılmıĢ 165 doktora tezine YÖK‘ün (Yüksek Öğretim 

Kurulu) web sitesinde Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılarak ulaĢılmıĢtır (Yüksek Öğretim 

Kurulu BaĢkanlığı Tez Merkezi, 2022).  

Elde edilen veriler Office (word, excel) programı yardımıyla tablolaĢtırılmıĢtır. Veri analiz sürecinde 

dahil etme-hariç tutma kriterleri ve incelenen doktora tezi sayısı aĢağıdaki gibi PRISMA akıĢ Ģeması 

ile gösterilmiĢtir. 
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ġekil 1. PRISMA AkıĢ ġeması 

Bulgular 

AraĢtırmadan elde edilen bulgular sırayla tablolar halinde verilmiĢtir. Tablolarda incelenen tezlerin 

bazı değiĢkenlere göre sayıları ve yüzdelik oranları verilmiĢtir. Aynı zamanda bazı tablolarda ise 

içerik analizi yapılarak bazı istatistiksel verilere de yer verilmiĢtir. 

Tablo 1. Tez yazarlarının cinsiyet değiĢkenine göre dağılımı 

Cinsiyet f % 

Erkek 76 46.06 

Kadın 89 53.94 

Toplam 165 100 

     Tablo 1. incelendiğinde tez yazarlarının cinsiyet değiĢkenine göre dağılımında kadın yazar sayısı 

89, erkek yazar sayısı 76 olarak tespit edilmiĢtir. Tablo 1‘e göre kadın yazar sayısı erkek yazar 

sayısından fazladır. 
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Tablo 2. Tez danıĢmanlarının cinsiyet değiĢkenine göre dağılımı 

Cinsiyet f % 

Erkek 83 50.30 

Kadın 82 49.70 

Toplam 165 100 

Tablo 2. incelendiğinde tez danıĢmanlarının cinsiyet değiĢkenine göre dağılımında erkek danıĢman 

sayısı 83, kadın danıĢman sayısı 82 olarak tespit edilmiĢtir. Tablo 2‘ye göre kadın danıĢman ve erkek 

danıĢman arasında farklılık olmadığı gözlemlenmiĢtir. 

Tablo 3. Tez danıĢmanlarının unvan değiĢkenine göre dağılımı 

Unvan f % 

Profesör 107 64.85 

Doçent 45 27.27 

Yrd. Doç. Dr. 11 6.67 

Dr. Öğretim Üyesi 2 1.21 

Toplam 165 100 

Tablo 3. incelendiğinde tez danıĢmanlarının unvan değiĢkenine göre dağılımında 107 profesör, 45 

doçent, 11 yardımcı doçent ve 2 Dr. Öğretim Üyesi olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 3‘e göre incelenen 

tezlerin danıĢmanlarının büyük çoğunluğunun profesör olduğu görülmüĢtür. 
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Tablo 4. Tezlerin yıllara göre dağılımı 

Yıllar f % 

2022 1 0.61 

2021 24 14.55 

2020 19 11.52 

2019 8 4.85 

2018 17 10.30 

2017 18 10.91 

2016 14 8.48 

2015 7 4.24 

2014 5 3.03 

2013 3 1.82 

2012 11 6.67 

2011 8 4.85 

2010 3 1.82 

2009 2 1.21 

2008 5 3.03 

2007 3 1.82 

2006 1 0.61 

2005 2 1.21 

2004 2 1.21 

2001 2 1.21 

1999 2 1.21 

1998 1 0.61 

1997 3 1.82 

1996 1 0.61 

1993 1 0.61 

1987 1 0.61 

1986 1 0.61 

Toplam 165 100 

Tablo 4‘te tezlerin yayımlandığı yıl değiĢkenine göre dağılımı incelendiğinde en çok yayının 24 adet 

tez ile 2021 yılında yapıldığı, onu takiben 19 tez ile 2020 yılı ve ardından 18 tez ile 2017 yılının 

geldiği görülmüĢtür. 
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Tablo 5. Tezlerin yapıldığı üniversite değiĢkenine göre dağılımı 

Üniversiteler f % 

Anadolu Üniversitesi 28 16.97 

Gazi Üniversitesi 28 16.97 

Ankara Üniversitesi 26 15.76 

Hacettepe Üniversitesi 13 7.88 

Atatürk Üniversitesi 8 4.85 

Trakya Üniversitesi 8 4.85 

Marmara Üniversitesi 6 3.64 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 5 3.03 

Dokuz eylül Üniversitesi 3 1.82 

Selçuk Üniversitesi 3 1.82 

Sakarya Üniversitesi 3 1.82 

19 Mayıs Üniversitesi               3 1.82 

Yıldız Teknik Üniversitesi 3 1.82 

Yalova Üniversitesi 3 1.82 

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi 2 1.21 

Mersin Üniversitesi 2 1.21 

Çukurova Üniversitesi 2 1.21 

Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi 

2 1.21 

Süleyman Demirel Üniversitesi 2 1.21 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 1.21 

Ege Üniversitesi 1 0.61 

Sıtkı Koçman Üniversitesi 1 0.61 

Maltepe Üniversitesi 1 0.61 

Kadir Has Üniversitesi 1 0.61 

Uludağ Üniversitesi 1 0.61 

Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi 

1 0.61 

Kırıkkale Üniversitesi 1 0.61 

Pamukkale Üniversitesi 1 0.61 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi 1 0.61 

Ġstanbul Üniversitesi 1 0.61 

Ġnönü Üniversitesi 1 0.61 

Cumhuriyet Üniversitesi 1 0.61 

GümüĢhane Üniversitesi 1 0.61 

Toplam 165 100 
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Tablo 5‘te tezlerin üniversite değiĢkenine göre dağılımı incelendiğinde en çok yayının 28‘er yayın ile 

Anadolu Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde olduğu görülmüĢtür. Ankara Üniversitesi‘nin ise 26 

yayın ile en çok yayın yapılan 3. Üniversite olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

Tablo 6. Tezlerin enstitü değiĢkenine göre dağılımı 

Enstitü f % 

Eğitim Bilimleri 99 60.00 

Sosyal Bilimler 47 28.48 

Sağlık Bilimleri 10 6.06 

Lisansüstü Eğitim 

Bilimleri 

8 4.85 

Fen Bilimleri 1 0.61 

Toplam 165 100 

Tablo 6’ya göre tezlerin enstitü değişkenine göre incelendiğinde 99 Tez ile en çok Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü sonrasında 47 tez ile Sosyal Bilimler Enstitüsü geldiği görülmüştür. 

Tablo 7. Tezlerin yayımlandığı bölgeler değiĢkenine göre dağılımı 

Bölgeler f           % 

Ġç Anadolu 105 63.64 

Marmara 27 16.36 

Karadeniz 10 6.06 

Doğu Anadolu 9 5.45 

Akdeniz 8 4.85 

Ege 6 3.64 

Toplam 165 100 

Tablo 7‘ye göre tezlerin yayımlandığı bölgeler değiĢkenine göre dağılımı incelendiğinde Ġç 

Anadolu bölgesinin 105 tez ile en çok yayın yapılan bölge olduğu görülmüĢtür. Marmara 

bölgesinden 27, Karadeniz bölgesinden 10, Doğu Anadolu bölgesinden 9, Akdeniz 

bölgesinden 8 ve Ege bölgesinden 6 tez yayımlanmıĢtır. 

Tablo 8. Tezlerin baĢlığında kullanılan kelime sayısı değiĢkenine göre dağılımı 

Kelime sayısı f % 

5 ve altı 4 2.42% 

6-10 39 23.64% 

11-15 67 40.61% 

16-20 51 30.91% 

21 ve üstü 4 2.42% 

Toplam 165 100 

Tablo 8 incelendiğinde tezlerin baĢlıklarında kullanılan kelime sayısı değiĢkenine göre en çok 
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kullanılanın 67 tezde 11-15 kelime aralığı olduğu görülmüĢtür. 16-20 arası kelime kullanılan 

51, 6-10 arası kelime kullanılan tez sayısının ise 39 olduğu görülürken, 5 ve altı ve 21 ve üstü 

kelime kullanılan 4‘er tez olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tablo 9. Tezlerin örneklem büyüklüğü değiĢkenine göre dağılımı 

Örneklem büyüklüğü  f % 

10 ve altı 48 29.09 

11-50 50 30.30 

51-100 17 10.30 

101-150 11 6.67 

151 ve üstü 39 23.64 

Toplam 165 100 

Tablo 9‘da tezlerin örneklem büyüklüğü değiĢkenine göre en çok 50 tez ile 11-50 arasında 

örnekleme sahip olan tezler olduğu görülmüĢtür. 10 ve altında örneklem büyüklüğüne sahip 

olan 48, 151 ve üstü örneklem büyüklüğüne sahip olan 39, 51-100 aralığında örneklem 

büyüklüğüne sahip olan 17 ve 101-150 örneklem büyüklüğüne sahip olan 11 tez olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Tablo 10. Tezlerin öneri sayısı değiĢkenine göre dağılımı 

Öneri sayısı              f      % 

5 ve altı 20 12.12 

6-10 59 35.76 

11-15 51 30.91 

16 ve üstü 35 21.21 

Toplam 165 100 

Tablo 10‘da tezlerin öneri sayısı değiĢkenine göre incelendiğinde 59 tezde 6-10 arası öneri 

olduğu, 51 tezde 11-15 öneri olduğu, 16 ve üstü önerisi olan 35 ve 5 ve altı önerisi olan 20 tez 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tablo 11. Tezlerin araĢtırma yöntemi değiĢkenine göre dağılımı 

Yöntem f      % 

Nitel 52 31.52 

Nicel 75 45.45 

Karma 38 23.03 

Toplam 165 100 

Tablo 11 incelendiğinde tezlerin araĢtırma yöntemi değiĢkenine göre en çok kullanılan 

yöntemin 75 tez ile nicel yöntem olduğu görülmüĢtür. 52 tezde nitel araĢtırma yöntemi 

kullanılırken 38 tezde karma araĢtırma yöntemi kullanıldığı tespit edilmiĢtir. 

Tablo 12. Karma yöntemle yapılmıĢ tezlerin veri toplama aracı değiĢkenine göre dağılımı 

Veri Toplama Aracı f % 

Form 20 40.00 

Ölçek 15 30.00 

GörüĢme 6 12.00 

Anket 4 8.00 
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Test 5 10.00 

Toplam 50 100 

Tablo 12 incelendiğinde karma yöntemle yapılan doktora tezlerinden 20‘sinde form 

kullanılmıĢtır. Ardından 15 kere ölçek kullanıldığı görülmüĢtür. En az kullanılan veri toplama 

aracının iste anket olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 13. Karma yöntemle yapılmıĢ tezlerin örneklem türü değiĢkenine göre dağılımı 

Örneklem Türü f % 

Öğrenci 10 26.32 

Ebeveyn ve öğretmen 2 5.26 

Engelli birey 1 2.63 

Öğretmen ve yönetici 3 7.89 

Ebeveyn 8 21.05 

Öğrenci, öğretmen ve veli 1 2.63 

Öğrenci ve ebeveyn 2 5.26 

Öğretmen 8 21.05 

Öğretmen, veli, öğrenci ve 

yönetici 

2 5.26 

Rastgele insan 1 2.63 

Toplam 38 100 

Tablo 13 incelendiğinde karma yöntemle yapılan araĢtırmalarda en çok kullanılan örneklem 

türünün öğrenciler olduğu görülmüĢtür. Örneklem türünü öğrencilerin oluĢturduğu tezlerden 

sonra en çok Ebeveynlerle yapılan ve öğretmenlerle yapılan çalıĢmalar olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 14. Karma yöntemle yapılan tezlerin veri analiz yöntemine göre dağılımı 

Veri Analiz Yöntemi Alt Kategori f % 

Betimsel Analiz 

Frekans/Yüzde (Betimsel 

Ġstatistik 

17 26.32 

Ortalama/Standart Sapma 12 5.26 

Toplam 29 28.43 

Kestirimsel Analiz 

Korelasyon Katsayısı 4 3.92 

T-testi 16 15.68 

ANOVA 12 11.76 

MANOVA 3 2.94 

Post-Hoc 3 2.94 

Chi-Square 2 1.96 

Non-Parametrik 21 20.58 
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Toplam 61 59.80 

Nitel Analiz  11 10.78 

Faktör Analizi  1 0.98 

Toplam  102 100 

Tablo 14‘te karma yöntemle yapılan doktora tezlerinin veri analiz yöntemi değiĢkenine göre 

en çok kestirimsel analiz kullanıldığı görülmüĢtür. Kullanılan kestirimsel analiz 

yöntemlerinden en çok kullanılan yöntemim Non-Parametrik testler olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 29 tezde betimsel analiz, 11 tezde nitel analiz ve 1 tezde faktör analizi kullanıldığı 

görülmüĢtür. 

 

 

 

 

Tablo 15. Karma yöntemle yapılan tezlerin Nicel ve Nitel kısımlarında kullanılan model değiĢkenine 

göre dağılımı 

Modeller f % 

Tarama 12 15.58 

Deneysel 17 22.08 

Durum çalıĢması 9 11.69 

Fenomenolojik 5 6.49 

GörüĢme 25 32.47 

Tasarım Tabanlı 3 3.90 

Yarı deneysel 6 7.79 

Toplam 77 100 

Tablo 15‘e göre karma yöntemle yapılan doktora tezlerinin büyük bir çoğunluğunda nitel 

kısımlarının görüĢme modeliyle yapıldığı görülmüĢtür. Yapılan çalıĢmaların Nicel 

kısımlarında ise en çok deneysel model kullanıldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 16. Karma yöntemle yapılan tezlerin karma yöntem deseni değiĢkenine göre dağılımı 

Desenler f % 

Açımlayıcı sıralı desen 18 47.37 

Yakınsayan paralel desen 13 34.21 

KeĢfedici sıralı desen 4 10.53 

Gömülü desen 3 7.89 

Toplam 38 100 

Tablo 16‘ya göre karma yöntemle yapılan doktora tezlerinin 18‘inde açımlayıcı sıralı desen, 

13 çalıĢmada yakınsayan paralel desen, 4 çalıĢmada keĢfedici sıralı desen ve 3 çalıĢmada 

gömülü desen kullanıldığı görülmüĢtür. 
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Bu çalıĢmada Türkiye‘de engelliler ile ilgili yapılan doktora tezlerinin çeĢitli kıstaslara göre seçilip 

incelenmesi amaçlanmıĢtır. Tablo 1‘de elde edilen bulgular sonucunda engelliler ile ilgili yapılan 

doktora tezlerinde kadın araĢtırmacıların erkek araĢtırmacılardan daha fazla olduğu görülmüĢtür. Bu 

konuda kadınların bu konuda daha ilgili olduğu söylenebilir. Tablo 2‘ de elde edilen bulgular tez 

danıĢmanlarının cinsiyet değiĢkenine göre yaklaĢık benzer sayıda olduğunu ortaya koymuĢtur. Tablo 

3‘te verilen sonuçlarda Tez yazarlarının danıĢmanlarının büyük çoğunlukta Profesör olduğu 

görülmüĢtür. Ardından Doçent ve Dr. Öğretim üyesi takip etmektedir. Bu alanda yapılan tezlerin 

danıĢmanlarının en çok Profesör olması normal karĢılanabilir. Çünkü genel olarak profesör unvanlı 

akademisyenler daha fazla sayıda öğrenciye danıĢmanlık yapmaktadırlar. Bu da danıĢmanlık yapılan 

lisansüstü öğrencilerin arasından bu alanda çalıĢmak isteyen öğrencilerin sayısal oranına etki etmiĢ 

olabilir. 

Tablo 4‘teki bulgulara bakıldığında en çok yayın yapılan yılın 2021 olduğu görülmüĢtür. Bu da 

günümüzde engellilik kavramının daha da önem kazandığı ve akademik çalıĢmalara daha çok konu 

olduğunu göstermiĢ olabilir. Ġçerisinde olduğumuz 2022 yılında yayın sayısının az olması ise henüz 

tezlerin tamamlanmamıĢ olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Tablo 5‘e göre Engelliler, özel 

gereksinimli ve kaynaĢtırma terimleriyle en çok doktora tezi yazılan üniversitelerin Anadolu 

Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olduğu görülmüĢtür. Bu durum bu üniversitelerde konuyla ilgili 

çalıĢma yapan ve yapmak isteyen akademisyen ve doktora öğrencilerinin diğer üniversitelere göre 

daha fazla olmasından kaynaklanabilir. Tablo 6‘ da engelliler ile ilgili yazılan tezlerin enstitülere 

göre dağılımında en çok Eğitim Bilimleri Enstitüsü olduğu görülmüĢtür. Bunun sebebinin Özel 

Eğitim Anabilim dalının Eğitim Bilimleri Enstitüsünde olması ve özel gereksinimli ve kaynaĢtırma 

terimlerinin eğitim ile ilgili terimler ile paralellik arz etmesi olduğu düĢünülmektedir. Tablo 7‘ye 

göre konuyla ilgili en çok araĢtırma Ġç Anadolu Bölgesinde yapıldığı görülmüĢtür. Yayın sayılarında 

ilk sırayı paylaĢan Anadolu Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinin sonrasında gelen Ankara ve 

Hacettepe Üniversiteleri‘nin Ġç Anadolu‘da olması bu duruma baĢlıca sebep olarak gösterilebilir. 

Tablo 9‘da görülen konuyla ilgili incelenen tezlerde örneklem büyüklüğü açısından en çok kullanılan 

aralık 11-50 ve ona çok yakın olarak 10 ve altı örneklem büyüklüğüdür. Bunun sebebinin seçilen 

konunun engelliler olması ve genel anlamda ülkemizde çalıĢmaya dâhil edilecek özel gereksinimli 

bireylere ulaĢmanın zor olması olabileceği düĢünülmektedir. Ayrıca 10 ve altı ve 11-50 arasında 

kullanılan örneklem büyüklüğünden sonra gelen aralığın 151 ve üstü örneklem büyüklüğü olması, bu 

çalıĢmaların büyük çoğunluğunun özel gereksinimli bireylerle değil, öğretmen ve öğretmen 

adaylarıyla yapılmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Tablo 12‘de karma yöntemle yapılan 

çalıĢmalarda en çok kullanılan veri toplama aracının form olduğu görülmüĢtür. Tablo 13‘e göre 

karma yöntem kullanılan çalıĢmalarda en çok kullanılan örneklem türünün engelli öğrenciler olduğu 

görülmüĢtür. Bu durumda engelli öğrenci grubunun engelli literatürüne göre verileri elde etmekte en 

kolay örneklem grubu olmasının etkisinin önemli bir rol oynadığı düĢünülmektedir. 

Tablo 14 incelendiğinde karma yöntemle yürütülen tezlerde veri analiz yöntemi olarak en çok 

kullanılan yöntemin kestirimsel analiz olduğu, Kestirimsel analiz baĢlığının alt baĢlıklarında ise en 

çok kullanılan yöntemin Non-parametrik testler olduğu görülmüĢtür. Tablo 15‘te karma yöntem 

kullanılan tezlerin nitel ve nicel kısımlarında kullanılan model değiĢkenine göre en çok kullanılan 

modelin görüĢme modeli olduğu sonrasında ise deneysel ve tarama modellerinin geldiği görülmüĢtür. 

Bunun sebebinin karma çalıĢmaların nitel çalıĢma kısmının çoğunluğunda görüĢme modeli 

kullanılması olduğu düĢünülmektedir. 

 

Sonuç 
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Sonuç olarak, engelliler ile ilgili yapılan doktora tezlerinde kadın araĢtırmacıların erkek 

araĢtırmacılardan daha fazla olduğu, tez danıĢmanlarının cinsiyet değiĢkenine göre fark olmadığı, 

danıĢmanlarının büyük çoğunlukta Profesör olduğu, en fazla 2021 yılında tez çalıĢmalarının 

yapıldığı, engelliler, özel gereksinimli ve kaynaĢtırma terimleriyle en çok doktora tezi yazılan 

üniversitelerin Anadolu Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olduğu, engelliler ile ilgili yazılan tezlerin 

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde daha fazla olduğu, konuyla ilgili en çok araĢtırmanın Ġç Anadolu 

Bölgesinde olduğu ve konuyla ilgili incelenen tezlerde örneklem büyüklüğü olarak açısından en çok 

11-50 ve ele alınan tezlerin büyük çoğunluğunun nicel yöntemle yapıldığı ve bu çalıĢmaların büyük 

çoğunluğunun özel gereksinimli bireylerle değil, öğretmen ve öğretmen adaylarıyla yapıldığı, 

çalıĢmalarda kullanılan baĢlıklarda kelime sayısının büyük oranda 11-15 kelime arasında olduğu ve 

verilen en çok 6-10 arasında öneri verildiği ve karma yöntemle çalıĢılan tezlerde en çok kullanılan 

veri toplama aracının formlar olduğu, en çok kullanılan örneklem türünün öğrenciler olduğu, en fazla 

kullanılan veri analiz yönteminin kestirimsel analizler olduğu, model değiĢkenine göre en çok 

kullanılan modelin görüĢme modeli olduğu ve karma model desenlerinden en çok kullanılan desenin 

açımlayıcı sıralı desen olduğu görülmüĢtür. 
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Abstract 

 

This research study investigated the pedagogical content knowledge (PCK) of professional and non-

professional Senior High School (SHS) science teachers in Northern Region, Ghana. The focus of the 

study was to determine if there were differences in PCK between these professional and non-

professional science teachers. PCK model adapted was Shulman‘s PCK. Comparative Multi-Case 

study design (MCSD) was adopted for the study. The study was conducted in three Senior High 

Schools, within Tamale Metropolis and Sagnerigu Municipality. Twelve (12) science teachers, of at 

least 5 years of teaching Senior High School science, were purposively selected for the study. One 

hundred and fifty (150) science students were randomly selected to confirm the investigated PCK of 

the science teachers. The main research instrument was classroom observation checklist and others 

included a four-point Likert scale type teachers‘ questionnaire and closed ended student interview 

questions. T-test and MANOVA were used to analyse classroom observations, whilst, the interviews 

data was analysed qualitatively in responses to themes and patterns of the research objectives. The 

questionnaires were analysed using descriptive statistics. The results revealed that some non-

professional teachers surprisingly exhibited a higher and better PCK, in the individual PCK elements 

than some professional teachers. In knowledge of science teaching, Prof. Tr2 scored (74%) the best 

PCK whilst Prof. Tr6 scored (36%) the lowest PCK and six (6) non-professional teachers scored 

PCK than Prof. Tr6. Comparatively, the professional science teachers generally exhibited a higher 

PCK than the non-professional science teachers. It was suggested that further research should be 

conducted to find out reasons some professional teachers exhibited very poor PCK on the issues 

investigated. It was again suggested that further research should be conducted to find out reasons 

some non-professional teachers exhibited better PCK than some professional teachers on the issues 

investigated It was recommended that both professional and non-professional science teacher be 

supported with in-service training programs by school management to better their professional 

practices in their needful areas. Stakeholders in education should organise workshops and continuous 

professional development programmes for teachers, not for promotion purposes, but to improve 

teaching and learning. 

Keywords: Content knowledge, contextual knowledge, pedagogical knowledge, pedagogical content 

knowledge, pedagogical content-contextual knowledge. 
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INTRODUCTION 

Professional training and certification in teaching are basic requirements for science teachers before 

they are engaged to teach in the science classroom. In some jurisdictions, one will need to complete a 

first degree from a university, obtain a teaching license, and mentorship before being put in the 

classroom. In Ghana, the situation is not much different, in which case the Colleges of Education that 

formally awarded diploma certificates were upgraded to university colleges, and licensing of teachers 

implemented by the National Teaching Council (NTC, 2018). 

However, Ghana Education Service (GES) has in addition to the regular professional teachers, 

recruited non-professional teachers to teach various subjects including science subjects in Senior 

High Schools. These non-professional teachers are untrained teachers (who are academically 

prepared but non-professionally prepared for the classroom) whilst professional teachers are trained 

teachers (who are professionally trained, prepared, and equipped) to teach in the classrooms of our 

Senior High Schools in Ghana (Buabeng et al., 2020; Cobbold, 2015). Academic qualified teachers, 

include those individuals who have academic knowledge in a particular field of study without 

professionally licensed teacher training. These individuals enrolled into some institutions such the 

Universities and the Technical Universities with the aim of acquiring certificates that would help 

them secure well-paid jobs in other sectors of our economy. In contrast professional (qualified) 

teachers include teachers that obtained professionally licensed teacher education and training which 

gives them skillful knowledge, competency and mastery, methods, and aptitude which differ from the 

liberal and widespread education. This is to account for the quality of teachers and teaching of 

science in Senior High Schools. The two groups of science teachers are employed by Ghana 

Education Service (GES), require to use the various instructional tools and methodologies especially, 

pedagogical content knowledge (PCK) in their classrooms. 

Records from the International Benchmark Assessment for Science indicated that Ghana among 

some African countries have performed low in international benchmark assessments and have raised 

concerns over the quality of science teachers in our schools (Buabeng et al., 2014; Scholes et al., 

2017; Smith, 2017; Zhu & Li, 2020). Another International body that assesses and evaluates 

educational achievements, International Association for Evaluation of Educational Achievements, in 

2017 underscored poor teaching quality in science as a result of science teachers‘ poor pedagogical 

content knowledge as some of the factors subscribing to the poor performance and achievement in 

science. 

There is a necessity for a proficiency-based, performance-based, and standards-based education that 

would see teaching of science as an interrelationship of knowledge and understanding, skills and 

application, values and attitudes to raise learning standards as encapsulated in the National Teachers‘ 

Standards (NTS) handbook (MoE, 2018). It must be envisaged that, an enhanced science teachers‘ 

professional qualification would result in an ameliorated knowledge domains such as pedagogical 

content knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge, contextual knowledge and skills 

required for professional effectiveness in science teaching and learning (Mupa & Chinooneka, 2015). 

The objectives of the research study sought to investigate these professional and non-professional 

science teachers of Ghana Education Service (GES) found in Ghanaian Senior High Schools to 

determine their pedagogical content knowledge, thus;  
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1. investigate professional and non-professional science teachers‘ knowledge of science 

teaching. 

2. assess professional and non-professional science teachers‘ knowledge of science 

assessment. 

3. investigate the professional and non-professional science teachers‘ knowledge of some 

Senior High School Science contents and related teaching resources. 

This would fulfill some gaps in literature and would seek to facilitate expansion and improvement of 

knowledge base in teaching, preparing teachers for the teaching job (pre-service) and continuous 

professional development for those employed (in-service). 

 

MATERIALS AND METHODS 

The research followed various procedures taken into consideration all ethical research considerations. 

This adherence produced high quality reviews of literature related to pedagogical content knowledge 

of science teachers. The study considered published articles in some journals across the world. Some 

of these journals included; Journal of Contemporary Mathematics and Science Education, Journal of 

Physics: Conference series, Journal of Educational Evaluation and Policy analysis, American Journal 

of Educational Research, International Journal of Instruction, International Journal of Child Care and 

Education Policy, Journal of Research in Science Teaching, World journal of Education, and Journal 

of Curriculum and Teaching among others. Information was again sought from some database 

systems such as Online Libraries and Repositories, Academia.edu, Taylor and Francis, Elsevier, 

ResearchGate, ERIC, and Google Scholar. These and many others provided the basis for the 

following reviews and conceptual frameworks on teachers‘ pedagogical content knowledge. 

Content Knowledge 

Content Knowledge is a knowledge that science teachers possess on content/subject matter that their 

students learn. It is the knowledge that gives science teachers mastery and control in the subjects they 

teach. The knowledge contains teachers‘ understanding of scientific concepts, principles, theories, 

ideas, and curriculum organization, goals and objectives. The science teachers‘ knowledge of content 

includes knowledge on the attestations and evidence that lead to the discovery and establishment of 

scientific knowledge (Shulman, 1987) cited by (Roy & Bairagya, 2019; Kwakye Apau, 2017). It also 

establishes the relationship between theories, principles, and procedures of subject matter taught to 

students and their applications (Lee Shing et al., 2013). 

The compositional structure of what teachers teach and what learners are expected to learn describes 

the content knowledge of the teacher. According to Ozden (2008) cited by (Filgona et al., 2020), 

content knowledge consists of concepts, principles, interconnections, procedures, and applications 

expected of students to learn in a particular science subject or field of study in schools. Through 

science teachers‘ content knowledge, they are able to explain the foundational basis for every theory, 

principles, processes, and applications that they teach to science students. In view of this, Shulman 

(1986) and Kilic (2009) cited by (Filgona et al., 2020) argued that a teacher must know why things 

happen and not just that something happen. Science teachers are encouraged to through content 

knowledge to integrate ‗what‘ they teach with ‗why‘ they teach such concepts in the various science 

disciplines. A mere awareness of a fact or theory is not enough for a science teacher until he or she 

discovers the deepest underlying principles of that theory. Blazar & Kane (2016) opined that, 

interplay of a teacher ‗knowing what‘ and ‗knowing why‘ some science concepts are taught provide 
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an efficient ground for science students‘ higher academic achievement. A science teacher‘s inability 

to integrate the two ideologies would provide grounds for students‘ misconception and 

misinterpretation of facts and ideas (Blazar & Kane, 2016). These constitute parts of the qualities and 

characteristics of a professional science teacher  

Pedagogical Knowledge 

It is one of the important knowledge domains of professional science teachers. It consists of a master 

plan and practices of how a particular science concept is taught, and how to make understanding 

easier for science students to appreciate (Timostsuk, 2015; Roy & Roy, n.d.). Odunga & Nganzi 

(n.d.) describes pedagogical knowledge as a specialised set of knowledge through which science 

teachers synthesize productive and conducive teaching and learning environment to accommodate the 

individual differences and learning needs of each student. It is established as an important knowledge 

component or domain of a science teacher since it provides the ‗know how‘ for a teacher which 

enables him/her to effectively manipulate the environment and the available resources to promote 

students understanding and improve their intellectual abilities (Roy & Bairagya, 2019). 

There are many science teachers, rich in subject matter/content knowledge, but are ineffective in 

communicating such knowledge for their students to understand making basic scientific concepts 

difficult for students to appreciate (Adnot et al., 2017; Filgona et al., 2020). It is therefore imperative 

for a continuous training of in-service science educators to improve their knowledge of pedagogy and 

also, science teacher training institutions should consider pedagogical knowledge as a vital 

requirement for science teacher effectiveness, because it is the art and science of instruction. 

Several scholars over the years have explained pedagogical knowledge based on where and how they 

applied it. It is one of the important knowledge domains of professional science teachers. It consists 

of a master plan and practices of how a particular science concept is taught, and how to make 

understanding easier for science students to appreciate (Timostsuk, 2015). Odunga & Nganzi (n.d.) 

describes pedagogical knowledge as a specialised set of knowledge through which science teachers 

synthesize productive and conducive teaching and learning environment to accommodate the 

individual differences and learning needs of each student. It is established as an important knowledge 

component or domain of a science teacher since it provides the ‗know how‘ for a teacher which 

enables him/her to effectively manipulate the environment and the available resources to promote 

students understanding and improve their intellectual abilities. 

There are many science teachers, rich in subject matter/content knowledge, but are ineffective in 

communicating such knowledge for their students to understand making basic scientific concepts 

difficult for students to appreciate (Adnot et al., 2017; Filgona et al., 2020). It is therefore imperative 

for a continuous training of in-service science educators to improve their knowledge of pedagogy. 

According to Grossman (1990), as reported by (Filgona et al., 2020), pedagogy has caught the 

attention and interest of many researchers. They reported that pedagogy consist of critical elements 

such as general knowledge of teaching, beliefs, skills that are related to classroom management and 

principles of teaching. As a result of the above elements of pedagogy, researchers reiterated that, 

teaching is multifaceted and demand an interconnection of several knowledge bases. 

Pedagogical approach is the backbone of effective teaching. The approach used by a teacher would 

determine the success and failure of the outcome. According to Heibert (2003) as cited by (Filgona et 

al., 2020) in the absence of pedagogical knowledge, when traditional approach to teaching was 

applied, deficiencies in students‘ academic achievements were recorded. This indicated that content 

knowledge of the teacher without the pedagogical knowledge would not promote meaningful 

understanding of content by learners. 
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How teachers teach a particular concept to students in a particular subject is a function of their 

pedagogical knowledge (PK) (Gess-Newsome, 2016). Gess-Newsome observed that PK enables 

teachers to discover students misconceived ideas and theories about a particular topic through 

students‘ relevant previous knowledge (RPK) in the subject of study. It must be noted that PK is 

essential, in that, it reveals the spiral nature of content helping the teacher to determine how much of 

each should be taught and to which group of learners. The professional science teacher must be 

knowledgeable in pedagogical knowledge of what to teach. 

Contextual Knowledge 

According to Filgona et al (2020), what is being taught relates to CK and how it is taught relates to 

PK. A third domain that houses these two (CK and PK) is the contextual knowledge. The combine 

application of CK and PK within the contextual knowledge produces a professional quality of a 

teacher known as pedagogical content knowledge (PCK). It is described as ‗knowledge in context‘ 

within which teaching and learning take place (Kompa, 2014). 

This is a knowledge component that has been overlooked by many teachers and stakeholders in 

Education sector. It includes science teachers‘ knowledge of emerging technologies and their 

applications in the sciences, knowledge of the school, its mission and objectives, knowledge of the 

community in which the school is located, knowledge of the district/municipal/metropolitan, and 

national policies and educational policies in which the school operate (Mishra, 2019). Science 

teachers with deep contextual knowledge would have advantage to function effectively over their 

counterparts who overlook it (Lotulung, 2018). According to Suryawati & Osman (2018), contextual 

knowledge approach to teaching science is the main brain behind the Constructivist approach to 

teaching and learning. A learning philosophy that strongly discourage learning as one‘s ability to 

memorise concepts. It is a knowledge base that establishes the relationship between what students 

learn and their environment. Contextual teaching and learning will provide connection between 

knowledge gained by students and real-life situations in the environment (Chaeroh et al., 2021). 

In development of software and other virtual agents, and robots and other physical agents, Rzepka & 

Araki (2018) stated that for virtual agents and physical agents to function effectively and 

appropriately, they must be coded in a natural language and on existing knowledge and systems 

within the environment. In effect, teachers and students need to recognise existing systems within 

their environment and the state in order to synthesize knowledge that would meet the demands of the 

nation.  

Pedagogical Content Knowledge 

Scientific knowledge needs to be communicated in an effective way to the younger generation, 

especially Senior High School‘s science students for continuous existence of such knowledge for the 

production of goods and services. According to Filgona et al (2020) such communication and transfer 

of knowledge to students is a highly dynamic thinking activity and should be carried out by experts 

with several facets of knowledge domains in that field of study. Therefore, science teachers in the 

teaching profession of any of the science subjects should endeavour to employ separate, but 

collaborative knowledge domain during science instruction. 

Planning is an essential factor in all human endeavours. It involves the process of thinking regarding 

the activities required to achieve desired goals. It includes foresight of fundamental ability for mental 

time travel. Teaching process needs effective planning, implementation, assessment, evaluation, and 

feedback from learners. (Shahabuddin, Rohizoni & Mohd-Zohr) as cited by (Filgona et al., 2020). 

Science teachers are required to plan thoroughly before teaching any concept in science to enable 
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them provide the learners effective foundation that would enable them construct their knowledge in 

classroom (Mohd-Yusuf) as cited by (Filgona et al., 2020). In every field of work, the professionals 

possess unique and distinctive qualities that differentiate them and the work they do from other 

professionals. In light of this, professional teachers possess some unique amount of highly 

specialized knowledge referred to as PCK that aid in their delivery of quality content to their learners 

(Filgona et al., 2020). 

The blend of CK and PK by the science teacher to form a set of competencies, relational 

understanding and critical reasoning in a science classroom during instruction is referred to as 

pedagogical content knowledge (Shulman, 1987, p. 8) cited by (Lee Shing et al., 2013). The combine 

application of CK and PK within the contextual knowledge produces a professional quality of a 

teacher known as pedagogical content knowledge (PCK). It was however advised that, content 

knowledge and pedagogical knowledge be treated as separate domains before integration. It is an 

integration of what to teach and how to teach it. 

  According to Armstrong (2015) it is the successful way through which a science teachers 

teach certain scientific concepts with ease whereas other people may fine them so challenging. It 

enables the science teacher to construct and present ideas, theories, and facts of a scientific concept in 

a manner that promote students learning and understanding. This knowledge provides the basis for 

the science teachers‘ knowledge of students‘ understanding of science, curriculum objectives and 

goals, knowledge of science teaching and assessment, and pedagogy. It is not an easy task to measure 

PCK of a teacher since its determination over the years has proven uneasy, compiling researchers to 

employ both data and methods triangulation, which are time consuming, but provide the researcher 

the ability to gather multiply source data (Alimuddin et al., 2020). The conceptual views of the 

various elements of PCK are further illustrated under the conceptual framework in this study. Science 

teacher are only able to breakdown their concepts through their PCK (Alimuddin et al., 2020). 

Pedagogical content knowledge used in teaching science subjects has been revealed to be essential 

ingredients that affect the learning outcomes of students (Gess-Newsome, 2016). It could therefore be 

said that, the higher the PCK of a science teacher, the higher the learning outcomes of students since 

it enables the teacher to provide thought provoking content related to the learners‘ environment. It 

also provides knowledge for the teacher to identify students‘ difficulties and provide appropriate 

intervention. The components of PCK and orientation of PCK to science teaching is illustrated under 

the conceptual framework of this study. The professional science teacher must be a master in 

pedagogical content knowledge of topics to teach. 
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Phases of Professional Science Teacher Development Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phases of Non-professional Science Teacher Development Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Would non-professional teachers exhibit the needed meaningful and effective teaching and 

demonstrate high level of intelligence, skills and knowledge in line with pedagogical delivery? 

(Guerriero, 2019). 
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METHODS 

Comparative Multi-Case Study Design was adapted for the study. Comparative Multi-Case study 

aided in the synthesis and analysis of the similarities, differences and patterns across cases that share 

a common focus or goal on teachers‘ PCK (Dilworth, 2020). The target population was 12 science 

teachers, six professionals and six non-professionals in three SHSs in Northern Region, Ghana. 150 

students of the teachers were selected to confirm the teachers‘ characteristics on the objectives of the 

study.  

The main data collection instrument was classroom observation checklist which was backed by 

teacher questionnaires and student interviews for data collection. Validity (face, content and 

construct) was ascertained by the thesis supervisor. Reliability was ascertained through Cronbach 

Alpha statistics using data from pilot testing (0.81) and 0.84 from the actual data. 

 

DATA COLLECTION PROCEDURE 

The instruments were administered as follow;  

The classroom observation of lessons was conducted by expects using the classroom observation 

checklist. This was the main data collection instrument. It contained items which assessed teachers‘ 

knowledge of science teaching, knowledge of assessment and knowledge of science contents and 

related teaching resources. 

Questionnaire (four Likert-scale questionnaire) and interviews (closed ended student interview 

questions) were later administered to gather data from teachers and students on the teachers‘ PCK. 

This was done to validate the experts data gathered from the classroom observation. 

 

 

 

FINDNINGS AND DISCUSIONS 

The observation checklist consisted of five scaled options to each question item and were scored on: 

Poor (1), Satisfactory (2) Good (3), Very good (4), Excellent (5). The highest or best score for each 

item on the PCK elements was 5 whilst the lowest and worst score was 1. Each of the PCK elements 

investigated (knowledge of science teaching, knowledge of assessment, and knowledge of science 

contents and related teaching resources) contained ten (10) question items for a total score of 50. The 

PCK elements scores for the twelve (12) professional and non-professional science teachers and the 

converted percentage scores were shown in Table 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

128 

Table 1: Professional and Non-professional Science Teachers‘ Scores on exhibition of the 

investigated elements of PCK during classroom observation 

Elements of 

PCK 

Prof

. Tr1 

Prof

. Tr2 

Prof

. Tr3 

Prof

. Tr4 

Prof

. Tr5 

Prof

. Tr6 

Non

-

prof 

Tr1 

Non

-

prof. 

Tr2 

Non

-

prof. 

Tr3 

Non

-

prof. 

Tr4 

Non

-

prof. 

Tr5 

Non

-

prof

. 

Tr6 

Knowledge of 

Science 

Teaching 

32 

(64

%) 

37 

(74

%) 

26 

(52

%) 

24 

(48

%) 

28 

(56

%) 

18 

(36

%) 

22 

(44

%) 

25 

(50

%) 

21 

(42

%) 

26 

(52

%) 

22 

(44

%) 

27 

(54

%) 

 

Knowledge of 

Science 

Assessment 

 

42 

(84

%) 

 

36 

(72

%) 

 

25 

(50

%) 

 

29 

(58

%) 

 

39 

(78

%) 

 

22 

(44

%) 

 

31 

(62

%) 

 

28 

(56

%) 

 

23 

(46

%) 

 

21 

(42

%) 

 

24 

(48

%) 

 

20 

(40

%) 

 

Knowledge of 

Science 

Contents and 

Related 

Teaching 

Resources  

 

31 

(62

%) 

 

43 

(86

%) 

 

28 

(56

%) 

 

23 

(46

%) 

 

32 

(64

%) 

 

21 

(42

%) 

 

21 

(42

%) 

 

28 

(56

%) 

 

24 

(48

%) 

 

22 

(44

%) 

 

18 

(36

%) 

 

26 

(52

%) 

Source: 2022 Research Data 

 

Professional and non-professional science teachers’ knowledge of science teaching 

Table 2 showed the trend of best to worst exhibited knowledge of science teaching by the science 

teachers.  Professional teacher 2 (Prof. Tr2) obtained the highest/best PCK score (74%) in knowledge 

of science teaching. Professional teacher 1, (Prof. Tr1), exhibited the second best/highest PCK score 

(64%) in knowledge of science teaching and was followed by professional teacher 5, (and Prof. Tr5) 

(56%). Interestingly, Non-Professional teacher 6, (Non-prof. Tr6), who had no professional training 

at the time of the data collection, scored higher/better PCK in knowledge of science teaching than 

Prof. Tr3, Prof. Tr4, and Prof. Tr6. It was concluded that Prof. Tr2 exhibited the best PCK in 

teachers‘ knowledge of science teaching, and Prof. Tr6 had the lowest/worst PCK in knowledge of 

science teaching.  
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Table 2: Professional and Non-professional Science Teachers‘ PCK Scores in Knowledge of Science 

Teaching 

Element 

of PCK 

Prof. 

Tr2 

Prof. 

Tr1 

Prof. 

Tr5 

Non-

prof. 

Tr6 

Non-

prof. 

Tr4 

Prof. 

Tr3 

Non-

prof. 

Tr2 

Prof. 

Tr4 

Non-

prof 

Tr1 

Non-

prof. 

Tr5 

Non-

prof. 

Tr3 

Prof. 

Tr6 

Knowled

ge of 

Science 

Teaching 

37 

(74%

) 

32 

(64%

) 

28 

(56%

) 

27 

(54

%) 

26 

(52

%) 

26 

(52

%) 

25 

(50

%) 

24 

(48

%) 

22 

(44

%) 

22 

(44

%) 

21 

(42

%) 

18 

(36

%) 

Source: 2022 Research Data 

 

Professional and non-professional science teachers’ knowledge of science assessment 

Table 3 showed the trend of best to worst exhibited Knowledge of Science Assessment by the science 

teachers. The findings from Table 3 indicated that Prof. Tr1 scored a highest/best PCK (84%) in 

teachers‘ knowledge of science assessment. Prof. Tr5 obtained the second-best score (78%) and was 

followed by Prof. Tr2 with the third higher PCK score (72%). Non-prof. Tr1 without professional 

teacher training exhibited the fourth best PCK score (62%) in knowledge of science assessment, 

which was higher/better than those of Prof. Tr4, Prof. Tr3, and Prof. Tr6 who obtained 58%, 50%, 

and 44% respectively. Non-prof. Tr6 exhibited the worst PCK scores in Knowledge of Science 

Assessment and this could be that the teacher was not trained and therefore lack the requisite 

knowledge in science assessment  

Table 3: Professional and Non-professional Science Teachers‘ PCK Scores in Knowledge of Science 

Assessment. 

Element 

of PCK 

Prof. 

Tr1 

Prof. 

Tr5 

Prof. 

Tr2 

Non-

prof 

Tr1 

Prof. 

Tr4 

Non-

prof. 

Tr2 

Prof. 

Tr3 

Non-

prof. 

Tr5 

Non-

prof. 

Tr3 

Prof. 

Tr6 

Non-

prof. 

Tr4 

Non-

prof. 

Tr6 

Knowled

ge of 

Science 

Assessme

nt 

42 

(84

%) 

39 

(78

%) 

36 

(72

%) 

31 

(62

%) 

29 

(58

%) 

28 

(56

%) 

25 

(50

%) 

24 

(48

%) 

23 

(46

%) 

22 

(44

%) 

21 

(42

%) 

20 

(40

%) 

Source: 2022 Research Data 
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 Professional and non-professional science teachers’ knowledge of science contents and related 

teaching resources. 

Table 4 showed the trend of best to worst exhibited Knowledge of Science Contents and Related 

Teaching resources by the science teachers. Findings from Table 4 revealed that Prof. Tr2 exhibited 

the highest/best score of 86%. Prof. Tr5 obtained the second-best score (64%) and was closely 

followed by Prof. Tr1 with the third highest score of 62%. Again, Non-prof. Tr2 and Prof. Tr3 

exhibited the same PCK score (56%) in knowledge of Some Senior High school science contents and 

related teaching resources. Non-prof. Tr2 exhibited a higher/better Knowledge of Science Contents 

and Related Teaching resources than Prof. Tr4 and Prof. Tr6 with scores of 46% and 42% 

respectively. Non-prof. Tr5 was amongst those who exhibited the worst PCK scores in Knowledge of 

Science Contents and Related Teaching. 

 

Table 4: Professional and Non-professional Science Teachers‘ PCK Scores in Knowledge of Science 

Contents and Related Teaching Resources. 

Element 

of PCK 

Prof. 

Tr2 

Prof. 

Tr5 

Prof. 

Tr1 

Non-

prof. 

Tr2 

Prof. 

Tr3 

Non-

prof. 

Tr6 

Non-

prof. 

Tr3 

Prof. 

Tr4 

Non-

prof. 

Tr4 

Non-

prof 

Tr1 

Prof. 

Tr6 

Non-

prof. 

Tr5 

Knowled

ge of 

Science 

Contents 

and 

Related 

Teaching 

Resource

s 

43 

(86%

) 

32 

(64%

) 

31 

(62%

) 

28 

(56

%) 

28 

(56

%) 

26 

(52

%) 

24 

(48

%) 

23 

(46

%) 

22 

(44

%) 

21 

(42

%) 

21 

(42

%) 

18 

(36

%) 

Source: 2022 Research Data 

 

 

Table 5: Professional and Non-professional Science Teacher Overall PCK Scores 

Teach

er 

Prof. 

Tr2 

Prof. 

Tr1 

Prof. 

Tr5 

Non-

prof. 

Tr2 

Prof. 

Tr3 

Prof. 

Tr4 

Non-

prof 

Tr1 

Non-

prof. 

Tr6 

Non-

prof. 

Tr4 

Non-

prof. 

Tr3 

Non-

prof. 

Tr5 

Prof. 

Tr6 
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PCK 116 

(77.3

%) 

105 

(70

%) 

99 

(66

%) 

81 

(54

%) 

79 

(53

%) 

76 

(51

%) 

74 

(49.3

%) 

73 

(49

%) 

69 

(46

%) 

68 

(45.3

%) 

64 

(43

%) 

61 

(41

%) 

Source: 2022 Research Data 

Comparatively, the professional science teachers generally exhibited a higher PCK than the non-

professional science teachers. Prof. Tr2 obtained the highest/best overall PCK score of 77.3%. This 

was followed by Prof. Tr1 and Prof. Tr5 who obtained average PCK scores of 70% and 66% 

respectively. Non-prof. Tr2 surprisingly obtained the fourth best PCK score of 54% which was 

higher than the scores of Prof. Tr3 (53%), Prof. Tr4 (51%), and Prof. Tr6 (41%). The lowest PCK 

score was recorded by Prof. Tr6. 

 

Responses from teachers’ own questionnaires and Students’ interview Questions on Teachers’ 

PCK 

Analysis on the Likert-scale questionnaires for the teachers consisted of four answer options to each 

question: Strongly disagree (1), Disagree (2), Agree (3), and Strongly agree (4) was done to confirm 

or otherwise of the findings on classroom main instrument. Tables 6 and 7 showed the results of the 

findings. Ranges were determined and coded as shown for interpretation of the results. That is, range 

= (higher value of the codes) – (lower value of the codes), 4-1 = 3. Dividing the range by the higher 

code, 
 

 
     . The 0.75 was added to the codes to determine the lower and upper limits for each 

response category. That is; 

 Strongly disagree: 1 – 1.75 

 Disagree:  ˃1.75 – 2.50 

 Agree: ˃2.50 – 3.25 

 Strongly agree: ˃3.25 – 4. 

 

 

 

Table 6: Responses from Students‘ interview Questions on Teachers‘ PCK 

PCK Elements Pro

f. 

Tr1 

Pro

f. 

Tr2 

Pro

f. 

Tr3 

Pro

f. 

Tr4 

Pro

f. 

Tr5 

Pro

f. 

Tr6 

No

n-

pro

f 

Tr1 

No

n-

pro

f. 

Tr2 

No

n-

pro

f. 

Tr3 

No

n-

pro

f. 

Tr4 

No

n-

pro

f. 

Tr5 

No

n-

pro

f. 

Tr6 

Knowledge of Science 

Teaching 

2.8

90 

2.8

60 

2.8

91 

2.8

91 

2.8

93 

2.9

91 

2.9

90 

2.8

90 

2.9

71 

2.8

91 

2.7

90 

2.8

60 
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Knowledge of Science 

Assessment 

 

2.9

42 

 

2.8

42 

 

2.9

45 

 

2.9

42 

 

2.9

44 

 

2.9

52 

 

2.9

62 

 

2.9

42 

 

2.9

32 

 

2.9

34 

 

2.8

42 

 

2.9

42 

 

Knowledge of Science 

Teaching and Related 

Teaching Resources 

 

2.8

38 

 

2.9

38 

 

2.8

38 

 

2.8

38 

 

2.8

36 

 

2.8

38 

 

2.7

38 

 

2.8

38 

 

2.8

08 

 

2.8

83 

 

2.8

38 

 

2.8

58 

Source: 2022 Research Data 

From Table 6 and 7 the teachers and their students agreed that the professional and non-professional 

science teachers have very high knowledge of science teaching, knowledge of science assessment, 

and knowledge of science contents and related teaching resources. 

The data results from the classroom observation, however, proved otherwise. 

 

Table 7: Responses from Teachers Questionnaires on their PCK 

Elements of PCK Professional 

Teachers (6) 

Non-professional 

Teachers (6) 

Knowledge of Science Teaching 3.4951 3.5151 

Knowledge of Science Assessment 3.9632 3.9671 

Knowledge of Science Content and Related 

Teaching Resources 

2.9872 2.9866 

Source: 2022 Research Data 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

It is worrying to note that the findings of the study revealed that some non-professional science 

teachers, who had no professional teacher training exhibited higher PCK scores than some 

professional teachers. However, in all the areas of the science teachers knowledge investigated and 

assessed, professional science teachers score the best PCK score. It is therefore worth investigating 

further to find out reasons why some professional teachers exhibited very poor PCK on issues 

investigated and why some professional teachers exhibited high PCK on issues investigated. Teacher 

education and training institutions should place much emphasis on pedagogical training of their 

trainees and how to improvised teaching resources for science contents taught. Knowing the content 
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is not enough, but knowing how to teach that which you know to learners and how to apply that 

knowledge is what our society needs in this contemporary era. Science lessons should be practically 

oriented to enable learners feel and establish the relationship and interconnection between theory and 

practice. The learners‘ understanding of science should be made applicable in their environment. At 

the in-service level, school management should periodically organise seminars and workshops for 

teachers to be trained on modern methods of teaching science. Stakeholders in education such as 

GES, GAST, GNAT, NAGRAT among other should organise workshops and continuous 

professional development programmes for teachers, to improve teaching and learning. 
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Abstract 

Women's achievements (in terms of their rights) within the EU are considered by many to be among 

the highest in the world. 

However, we would be wrong to think that the situation of all women in the EU looks the same. 

Differences in gender equality exist both between individual European countries and between 

different categories of women within countries themselves. In short, not all European women can 

benefit equally from progress related to gender equality in the EU. 

Bulgaria, for example, is far from excellent in this regard, but the situation of all Bulgarian women is 

not the same: it is even worse for those who belong to a minority community. This also defines the 

purpose of our article. 

Purpose : To show the degree of risk of social exclusion of Roma women and girls. The research 

will be carried out through the lens of the intersectional approach. We will try to prove that ethnic 

women are victims on the one hand of serious manifestations of racism on the part of the macro-

society, and on the other hand of patriarchal traditions in their own community. To achieve the stated 

goal, we will try to track their levels of empowerment in its three dimensions. 

Methods : We will use qualitative method, quantitative method and also comparative method. 

Results : After we performed an analysis of all three levels of empowerment - social, economic and 

political among Roma women, it turned out that their level of empowerment is weak and 

unsatisfactory. There are positive trends related mostly to young people. 

 Conclusions: The risk of social exclusion for Roma women and girls is enormous. Both patriarchal 

norms and widespread racist practices in Bulgarian society contribute to their problems. State policy 

regarding them is more formal than effective. For the modest success that is observed within the 

community, the credit goes mainly to the non-governmental sector, and also to the change of 

generations. 

Key words : Roma women, Bulgaria, social exclusion 

 

1. Introduction 

Bulgaria as a whole is not on a particularly high level with regard to gender equality, if it is to be 

compared with the rest of the European Union, even with many others outside it, but the position of 

all women in the country is not equal . The situation in which women from minorities are found is 

worse and more complicated than that of ethnic Bulgarians. If we use the intersectional approach, 
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which gained great popularity in the 80s of the last century, we will understand that in fact women of 

Romani origin are among the group of women with the most problems. It is necessary before we 

continue to explain the essence of this approach. 

According to the Oxford Dictionaries, the term "intersectionality" originated in mathematics, but 

since the late 1980s has been used to denote "the interconnected nature of social categorizations such 

as race, class, and gender, thought to create overlapping and interdependent systems." on 

discrimination or disadvantageous position" [23]. 

The concept of intersectionality is developed by sociologist Patricia Hill Collins in her revolutionary 

book, "Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and Empowerment Politics", published 

in 1990. [4]. 

To prove this, let's turn to the claims within the framework of this text and to another popular concept 

again in feminist theory, that of "empowerment". Empowerment has three main dimensions - social, 

economic and political [8]. Our task is to understand what the situation is for Roma women and girls 

in all three regions and thus to assess the degree of fear of social exclusion. 

 

2. General characteristics of the Romani ethnos 

 

Let's start this part of the research with some general characteristics of the Romani ethnicity in 

Bulgaria. 

The Romani population in the country, according to data provided by the NSI 
2
, numbered 320,761 

people [17]. We must bear in mind, however, that Romani organizations and scholars have long 

doubted the veracity of these figures. They believe that the Romani are actually far more numerous. 

According to a joint study by scientists from BAS 
3
and SU "Kliment Ohridski", the Roma population 

actually numbered 665 thousand people in 2011 and 720 thousand people in 2015 [2]. 

Report on the World Bank from 2014. It is thought that 33% of the Romani population live in 

extreme poverty, compared with 5% of the non-Roma population. 

The proportion of literate Roma is lower compared to groups of non-Romani origin. 

Another fact that deserves attention is that Roma are not actually a homogeneous group, although 

they are often perceived as such. There are about 60 subgroups in the Romani ethnos, these different 

groups lead different lifestyles. It is also important whether a particular group of Roma lives in rural 

or urban areas. It is important to note from the outset that there are cultural, economic and religious 

differences [5] between the different Roma groups. 

After these brief introductory words about ethnicity in the country, we could now calmly concentrate 

on the Romani women and girls. 

As we mentioned earlier, empowerment has three main dimensions. Let us now turn our attention to 

where exactly the Roma woman stands in relation to each of them and what are the obstacles and 

potential opportunities for improving her position. 

 

                                                 
2
National Statistical Institute 

3
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3. Social empowerment of Roma women and girls . 

 

One of the serious factors related to the social empowerment of women is their access to education. 

According to World Bank experts, in 2014, 49% of Roma women had incomplete primary education, 

and 42% had only primary education, in addition, only 32% of Roma girls aged 15-18 were enrolled 

in educational institutions. 

However, Roma women are not lagging behind only in relation to the non-Roma population, where 

the share of literates is traditionally much higher: Fully illiterate Roma women are twice as many as 

fully illiterate Roma men [25]. Functional illiteracy among Roma women is three times higher than 

among Roma men [5]. 

However, the poor educational status of the Roma population has been marked by some positive 

trends in recent years, which also affect girls. According to research commissioned by UNICEF in 

2016, since 2001, the educational level of Roma girls has been increasing [25]. 

The tendency to raise the educational status of the Roma in recent years has been maintained 

according to research commissioned by the "Trust for a Social Alternative" foundation and carried 

out by the Global Beatrix agency in 2020. There the data are compared with those from 2011 .and an 

increase in attitudes towards better education is reported in both boys and girls. The number of Roma 

with secondary education is increasing (34.5%), but boys continue to outnumber girls. There is a 

growth in the number of persons who have completed higher education (1.2%). Women with higher 

education are generally equal in number to men, but as we can see, the number of Roma with higher 

education is far from large [16]. 

It is clear from the figures that, in general, the educational status of Roma is not good, although it has 

been slightly improving recently, but it is even worse for Roma women. Roma women are more often 

illiterate and their number is relatively equal to men only in the field of higher education, but there, in 

general, Roma are extremely underrepresented. What are these numbers due to? 

On the one hand, the problem is poverty, but on the other hand, we must note that the Roma often do 

not send their children to school because they are afraid of racially motivated attacks. Racism and 

xenophobia manifest themselves in other forms, not just attacks. For example, one of the leading 

factors for continuing education for girls is that they attend mixed schools, rather than schools where 

only Roma students are concentrated [5]. But this happens with difficulty and there are no indicators 

of improvement of the situation, even in recent years the share of concentration of Roma students in 

certain schools has increased [16]. According to experts, this is due to the fact that Bulgarian parents 

in most cases do not want their children to study with Roma [11]. 

However, Roma girls are not only affected by poverty and racist practices. They often fall victim to 

patriarchal norms in their own community. It is possible that part of the Roma community is 

modernizing and this is the reason for a slight change in the educational status of girls, but still, as we 

have already noted, this community is extremely diverse and some more traditionalist groups keep 

part of their conservative orders almost intact. What is striking is that in all Roma communities 

studied by the experts of the World Bank there are similar understandings of the role of women - 

mainly wife and housewife and inferior to men. However, these norms are gradually breaking down 

under the pressure of various factors: For example, although in theory it is claimed that the husband 

must earn a living or female virginity is of key importance, there is a serious gap between theory and 

practice. However, changes in social norms occur at a different rate for individual categories of Roma 
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and are related to the level of education or economic situation, generational differences are also 

observed, the young are more inclined to compromise with traditional norms, the elderly Roma are 

far more tend to accept traditional stereotypes such as that of "male superiority". 

Despite some changes in gender roles in the community, we must clarify that this is happening 

slowly, and gender-based stereotypes are a serious obstacle to the education of girls, especially from 

the more conservative Roma communities. Girls from these communities are sometimes suspended 

from school and married off to preserve their virginity. Also, they are often involved from an early 

age in a large part of the housework and this prevents them from completing their education. A 

higher educational status is acquired by girls in these Roma communities, in which the girl takes on 

fewer domestic responsibilities [5]. 

It is worth noting that child marriage, which is among the most striking forms of gender-based 

violence and a serious obstacle for girls of Roma origin, is on the decline: In 2001, 6,181 girls under 

the age of 18 were cohabiting, with 2,283 of them are under 16 years old. For ten years, the number 

of 18-year-old girls in cohabitation decreased by about 30%, and in 2011 they were 4,334. The 

number of mothers under 16 and under 18 who gave birth to their first child also decreased, a trend 

explained by a decrease in the number of child marriages. An important clarification is that 54% of 

underage girls who have been married have only primary or lower education. 

Another important fact related to marriage is that in some Roma communities the custom related to 

buying brides has been preserved, this happens mostly among the Kaldarashi and Thracian tinsmiths 

[25]. 

An important part of social empowerment is women being able to make their own decisions about 

marriage and childbearing. Over time, Roma women have gained more rights in these areas, but their 

choices are largely dependent on traditional norms and especially those related to preserving virginity 

until marriage. These traditions are weakening over time, but the situation is different in different 

Roma communities. An important factor in Roma women's ability to gain more power in these 

matters is education [5]. But we have to keep in mind that it does not always succeed in fighting the 

traditions harmful to women. Albena Kostadinova, president of the "Indi-Roma" foundation (an 

authoritative organization with a rich history) believes that the traditions among some Roma are so 

strong that even a good education does not cancel them. She tells about a case in Plovdiv, where a 

Roma youth with a higher education kidnapped a Roma girl from the street, a ninth-grader at the 

prestigious Commercial High School [3]. 

Domestic violence is another type of gender-based violence to which Roma women are more 

vulnerable. According to Alexandra Georgieva, representative of the organization Permanent Roma 

Conference: "It is not true that violence against women is a trademark of the Roma community - it 

occurs in all ethnic and social groups. However, it is true that Roma women are at greater risk." From 

violence: a 2018 UN study in Serbia found that over 90% of Roma women were victims of some 

kind of violence" [7]. Albena Kostadinova from "India-Roma" also shares about some Roma women 

that domestic violence is something normal and intertwined in traditions. She draws attention to 

another type of violence characteristic of the Roma community: violence against women, especially 

when they are very young, committed by other family members – swackerva or swacker for example 

[3] . 

Roman women are among the most at risk of trafficking. 

All this, combined with the problems that Roma women have with access to justice, makes the right 

change even more difficult [18]. 
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Roma women often face discriminatory practices in the field of health care, and this is particularly 

visible in maternity [15]. 

Although we note some positive trends in the pursuit of education and its attainment among Roma 

girls, we cannot ignore the fact that it is still at an alarmingly low level. In addition, a large number of 

Roma girls enter into child marriages, although there is a decline in this regard and Roma women are 

more often able to make their own decisions about their marital status and childbearing, traditional 

norms still limit their choices. Roma women are also at risk of becoming more vulnerable to 

trafficking and domestic violence. Therefore, the need for social empowerment of Roma women is 

huge. The main reason for this turns out to be patriarchal norms, community ownership and frequent 

discrimination by the macro community. 

The opportunity for change can be found in the gradual modernization that was taking place in the 

Roman community. But to have a serious impact, good practices must be supported and expanded by 

active state policy, but state policy in this area will be discussed in the next step of the text. 

 

4. Economic empowerment of Roma women and girls 

 

With the above facts about the educational status of Roman women, it is probably clear that they 

were not economically empowered, but let's go over some numbers first. 

A FRA study cited in the National Strategy of the Republic of Bulgaria for Roma Equality, Inclusion 

and Participation (2021-2030) reads as follows: "Study of the EU Fundamental Rights Agency - FRA 

(2016), of which Bulgaria is part of the fact that Roma women report a much lower level of 

employment than Roma men — 16% compared to 34%. Young Gypsies aged 16–24 who do not 

work, do not study and do not have additional education as their main activity In Bulgaria, it is 79% 

for young Roma women and 52% for young Roma men (65% on average for Roma in Bulgaria, 

compared to 22% for Bulgaria and 11.5% for the EU (FRA, EUROSTAT, 2016)' [18]. 

The low economic activity of women of Roma origin is connected, in addition to their poor 

educational status, to manifestations of racism on the part of the macro-society, which sometimes 

have their beginnings as early as the job advertisement [15]. Of course, patriarchal norms within the 

Roma community intervene here again. 

The poor economic situation of the community does not allow the old stereotypes of the male 

breadwinner to be fully preserved. Women, especially in the poorest families, must make their 

economic contribution. However, in more traditional communities, men usually decide whether or 

not women can work, and where. The more conservative prefer their women not to go outside the 

neighborhood to work, due to fears related to the woman's contact with other men. In some more 

liberal Roma communities, however, women are already inclined to even think about working 

abroad. The level of education is also very important because women with a higher educational status 

have a different view of their professional opportunities and have different expectations of their men 

in relation to family responsibilities, and some young men are ready to meet these needs [5] . 

The economic status of the Roma woman is obviously poor, and her choices are limited, which is one 

of the most serious factors for her to face social exclusion. 

Here we also see some positive trends related to a change in attitudes, this is a direct consequence of 

the slightly changed trends in the educational aspect, but this is valid mostly for the younger 
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representatives of the ethnic group. Trends are also changing in more conservative communities, due 

to lack of money, there the need also leads to the breaking of stereotypes. 

Here, the solution would also be an active state policy, again related to education and support for 

young Roma women, who the more educated they are, the stronger they could generate change in 

their own community. 

 

5. Political empowerment of Roma women and girls 

Over the years, attempts have been made to create parties that are a political expression of the 

interests of the Roma ethnic group, but they do not achieve serious electoral results and rarely reach 

the bodies of the central government, this has only happened in a coalition with a larger political 

entity. 

According to Deyan Kolev from "Amalipe" (one of the most significant organizations working for 

Roma rights), all attempts for so-called "Roma parties", such as "Euroroma", "ROMA", "DROM", 

have actually failed. He also claims that the Roma as a community do not support any of the major 

political formations, and the DPS, which is the only party that has nominated Roma candidates in 

recent decades, cannot be called a representative of the interests of the community [11 ]. 

As we found out, the Roma are generally underrepresented in Bulgarian political life. But for Roma 

women, this is even more pronounced. Women of Roma origin in Bulgarian politics are a real rarity. 

As a more popular example of a Romani woman who has reached a higher level in Bulgarian politics, 

we can give the former MP Milena Hristova, broadcast by Euroroma and part of the PG of the 

Coalition for Bulgaria in the 41st Ordinary National Assembly. But these examples are really units 

and the Roma woman, with few exceptions, is not present in Bulgarian political life . 

In her 2019 article, long-time women's rights activist Rada Elenkova draws attention to the political 

representation of Roma in the country, and especially women, Elenkova claims the following: 

"Despite the stated gender will, expressed in positive policies and strategies that take into account 

international and European standards for human rights and protection of minorities, Roma and 

especially Roma women, are not politically represented, both quantitatively and qualitatively" [6]. 

Apart from the fact that there is no one to express the interests of the ethnic group in the authorities, it 

is often demonized by Bulgarian politicians. The Roma are a regular victim of hate speech, especially 

from representatives of nationalist political entities, which is important to note because a nationalist 

coalition was part of the country's government until recently. One of the most brutal examples in this 

regard is the former Deputy Prime Minister of the country Valery Simeonov, who in 2014 used the 

rostrum of the Parliament to make extremely offensive remarks about the Roma ethnic group. In the 

corresponding speech, Simeonov declared the Roma mothers to be "women with the instinct of street 

bitches". However, he was convicted three years later for his speech [10]. 

Of course, there is public resistance to such statements to a certain extent, but the truth is that in 

terms of imposing a spirit of tolerance in the country, there is still a lot of work to be done, and a 

survey by Gallup International from 2017 is another proof in this direction. According to him, 44 

percent of people in our country are racist, and 50% of Bulgarians believe that some cultures are 

superior to other cultures [20]. 
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Valery Simeonov's party is not even in the parliament anymore, but the reasons are other than his 

xenophobic statements. Those that he and his like-minded people express enjoy considerable support 

in the country. 

As a positive sign, we can define the fact that Roma women organized themselves and in 2015 held 

protest actions directed against similar statements by Bulgarian politicians (alas, Simeonov is not the 

only one). The women even submitted an open letter to leading government institutions. There 

weren't many women protesting, but it's a good start [1]. 

Roma women are neither present nor represented in Bulgarian politics, some representatives of the 

non-governmental sector are energetically working to change this and to empower Roma women, and 

not only politically. It is important to note because social and economic empowerment would 

certainly lead to positive trends in political empowerment as well. 

The authoritative organization "Amalipe" considers the empowerment of Roma women as its priority 

[21]. "Permanent Roma Conference" recently took an active part in a large protest against violence 

against women [7]. The women's organization "Bulgarian Fund for Women" implements the project 

"Roma women's NGOs - active members of civil society in Bulgaria" [24]. The Center for the 

Development of Sustainable Communities works with educated Roma women to encourage them to 

participate in politics and decision-making [11]. 

There is no way to list here all the organizations and projects related to the empowerment of Roma 

women, but in addition to the ones listed, there are others, and women's Roma organizations are 

already being formed, which are becoming an important part of the non - governmental sector. The 

creation of formal and informal Roma groups is extremely important, because in the future they 

could become a stable core of the Roma women's community, which not only exerts pressure and 

demands political representatives, but also broadcasts them. For now, however, Roma women, part of 

the non-governmental sector, rarely have political ambitions. 

As an important part of the solution to the problem of political empowerment of Roma women, state 

support for similar types of empowerment projects and already established organizations of Roma 

women. 

 

6. State policy related to Roma women and girls 

 

In Bulgaria, there are a number of institutions that should be involved with the problems we 

mentioned in the previous part of the text, such as the Ombudsman of the Republic of Bulgaria. But 

the body that is most directly involved with the integration and problems of the Roma ethnic group is 

the "National Council for Cooperation on coordinating and advisory body that assists the Council of 

Ministers in the development Ethnic and Integration Issues" under the Council of Ministers ( 

NSSEIV). It is a and implementation of state policy on ethnic and integration issues. It is on its page 

that we find the main documents that should most fully reveal the management goals regarding the 

integration of the Roma. 
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These goals should be in line with a number of international standards such as EU Strategic 

Framework for Roma Equality, Inclusion and Participation (2021-2030) or Framework Convention 

for the Protection of National Minorities, etc. 

Bulgaria has also prepared its own strategic documents, such as "Strategy for the educational 

integration of children and students from ethnic minorities" or "Strategy for reducing the share of 

early school leavers (2013-2020)". However, the document in which the main ideas and priorities of 

the state regarding the integration of the Roma ethnic group should be concentrated to the fullest 

extent is the National Strategy of the Republic of Bulgaria for the equality, inclusion and 

participation of the Roma (2021 -2030), to which it is and an action plan [19]. 

The new strategy for after 2020, long after the old one expired, was only a project, as well as the plan 

for it, although they should have replaced the old "National Strategy of the Republic of Bulgaria for 

Roma Integration 2012-2020" much earlier. . This did not happen in time, because the country did 

not have a regular government for a long time to accept the document, but eventually one was issued, 

albeit briefly, and the document was adopted on 05.05.2022. So let's look at it a little closer. 

In the context of our work, we should mention that the National Strategy of the Republic of Bulgaria 

for Equality, Inclusion and Participation of the Roma (2021-2030) considers the empowerment of 

Roma women to be a priority, in addition, it states that positive actions to overcome traditional 

practices in the Roma community that violate the rights of women and children. In addition, the 

project recognizes that Roma children and women face various forms of discrimination, including 

multiple discrimination, human trafficking, underage marriages and forced marriages. The project 

strategy also intends to fight discrimination [18]. 

Even when the document was only a draft, it faced sharp criticism from the non-governmental sector. 

Then Deyan Kolev from "Amalipe" announced that the strategy is a retreat because it will now be 

voted on by the Council of Ministers and not by the National Assembly, Kolev claims that "Thus, the 

new strategic document will not have added value and will not bring significant change. The main 

reason for this is that until now the process of its preparation has been primarily at the administrative 

level and did not involve political figures, ie the line ministers and deputy prime ministers. The 

action plan is even weaker and in practice does not offer anything other than which the relevant 

institutions are currently doing, and most activities do not have a planned budget." Kolev also sharply 

criticized the part allocated to education [22]. 

However, the political authorities did not pay much attention to these criticisms and accepted the 

document in a form close to the proposed initial draft. 

In addition to the strategic documents that we mentioned and are directly related to the Roma 

community, we should note that in Bulgaria, a number of laws, sectoral laws and strategic documents 

state the prohibition of discrimination and are aimed at solving the problems of vulnerable groups - 

minorities, socially weak people, women (minority women). For example, the "National Strategy for 

the Promotion of Equality between Women and Men 2021-2030" notes some specific problems of 

minority women [14]. These laws and policy documents, as well as those mentioned above, often 

turn out to be dysfunctional and ineffective. 

When we talk about legislation, however, we cannot fail to note one important absence. After a 

somewhat controversial and decidedly political, not legal, motivated decision, the Constitutional 
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Court of Bulgaria declared unconstitutional the "Council of Europe Convention on Preventing and 

Combating Violence against Women and Domestic Violence", also known as the "Istanbul 

Convention" [12] . This convention offered all Bulgarian women real mechanisms for dealing with 

violence and eliminating the stereotypes that lead to it. This would help all Bulgarian women, but as 

it became clear from the text up to this point, it would be of particular benefit to Roma women, but 

anyway, at least for now, the Constitutional Court closed the door to the Convention in our country 

[13]. 

The claims of the non-governmental sector about ineffective and poorly supported (financially) state 

policy sound quite logical, and not only in relation to the new strategy. The most reliable proof of this 

is the figures that we presented in a previous stage of the text, and the weak positive trends that we 

observe are due not to an effective state policy, but to the fact that the generations are changing and 

yet the Roma community cannot help but be affected by some process of modernization. If anyone 

supports it, it is the non-governmental sector, not so much the state. However, good intentions in the 

form of strategies and laws, in addition to being financed, must also be implemented, and the 

Bulgarian political class often demonizes the Roma ethnic group and instead of working to solve the 

problems of this part of the ethnic group that has such, he even prefers to overexpose them in order to 

turn the non-Roma population against him 
4
. It is enough to mention that the above-mentioned 

Deputy Prime Minister, albeit for a short time, did not take any other post, but the chairman of 

NSSEIV. 

However, we could point to some effective and positive political practices regarding Roma 

integration, at least at the local level. An example of this is the former mayor of Kavarna, Tsonev, 

who was systematically interested in the problems of the Roma community in his locality and even 

appointed several Roma activists to work in the municipality [9]. 

 

7. Conclusion  

 

Empowerment, as we explained at the very beginning, has three dimensions. In terms of all three, 

Roma women and girls are not doing well. They are squeezed between a racist society, patriarchal 

norms and a careless state. The modest progress they are making is entirely due to the efforts of the 

non-governmental sector and the generational change within the community itself. The risk of social 

exclusion for Roma women is extremely high and, unfortunately, it is often realized. 
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Özet 

Ġndirgemecilik diğer bir tabirle redüksiyonizm; olayları onları oluĢturan basit olgulardan yola çıkmak 

veya çözümlemek suretiyle anlaĢılabileceğini savunur. Ontolojik, metodolojik ve teori 

indirgemeciliği gibi farklı kategoriler altında sınıflandırılabilen bu yöntem, sosyal bilimler 

alanlarındaki pek çok bilim dalında kullanılabilmektedir. Yine bu anlayıĢ pek çok toplumsal soruna, 

açıklamaya, teoriye ve toplumsal olaya iliĢkin fenomene uygulanabilmektedir. Bu anlayıĢı sahiplenen 

indirgemeciler, fenomenlerin varlığını inkâr etmeden onları baĢka bir gerçeklikle açıklamaya 

giriĢirler. Bu gerçeklik, bütünün anlaĢılması ve açıklanması amacıyla, bütünün temel yapı taĢı olduğu 

düĢünülen daha basit fenomenleri ele almak suretiyle yapılır. Dinler Tarihi araĢtırmalarında ise 

indirgemecilik, dinsel geleneklerde var olan inanç ve ritüellerin, daha sade ve basit yapılarını tespit 

etmek suretiyle, temel Ģekillerini ortaya çıkarmaya yönelik giriĢimler olarak tanımlanabilir. Bu 

bağlamda Dinler Tarihi araĢtırmalarında önemli bir baĢlık olan Afrika Geleneksel Dinleri ile Afrika 

halklarının yaĢam biçimleri, bu anlayıĢ perspektifinde ele alınabilmekte ve değerlendirilmektedir. 

Afrika halklarının dinsel gelenekleri ile inanç ve uygulamalarına iliĢkin yapılan genellemelerde 

oldukça problemli giriĢimler yer almaktadır. Bu genellemeler ile Ģekillenen yaklaĢımlar, Afrika‘ya 

yönelik yapılan çalıĢmalarda karĢılaĢılan durumlardandır. Bu araĢtırmalarda Afrika‘daki halklar ve 

oradaki yaygın inançlar ile ilgili üstten bakan, tanımlayıcı bakıĢ açılarının yapılması, Afrika 

halklarına ve dinlerine yönelik objektif olmayan indirgeyici bakıĢ açılarına yol açmaktadır. Oysa hem 

Afrika kıtası hem de Afrika‘nın önemli bir unsuru olan Afrika geleneksel dinleri, geniĢ bir çeĢitliliği 

ihtiva etmektedir. Öyle ki Afrika dinleri, Afrika‘daki halklar ve daha küçük topluluklar kadar 

çeĢitlidir. Bu çeĢitlilik içinde bir taraftan bazı inanç ve pratikler arasında benzerlikler söz konusu 

iken, diğer taraftan kendine özgü ayırt edici tarafları da bulunmaktadır. Bununla birlikte 

Hıristiyanlığın ve Ġslam‘ın kıtadaki varlığı, özellikle de Hıristiyan misyonerlerin çalıĢmalarının 

yarattığı etkiler, Afrika‘daki mevcut dinsel çeĢitliliği arttıran önemli bir faktördür. Neticede Afrika 

kıtası ile ilgili yapılan araĢtırmalarda indirgeyici, çeĢitliliği yok sayıcı genellemeler içeren hiyerarĢik 

sınıflamalar, Afrika halkları ile onların önemli bir unsuru olan dinsel geleneklerin tanınmasına ve 

anlaĢılmasına engel olmaktadır. 
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Bu çalıĢmanın konusunu, din bilimlerinin önemli çalıĢma alanlarından biri olan Afrika Geleneksel 

Dinleri ile bu araĢtırmalarda içine düĢülen problemlerden bir tanesi olan indirgemecilik 

oluĢturmaktadır. Afrika‘ya özgü dinsel gelenekleri ele alan din bilimleri çalıĢmalarında, 

indirgemeciliğin yarattığı engeller ile buna yönelik alternatif arayıĢlar ele alınmıĢtır. Bu bildiri din 

bilimlerinin önemli konuları arasında yer alan Geleneksel Afrika Dinleri ile bu dinlerin bağlıları 

konusunda yapılan çalıĢmalarda karĢılaĢılan problemleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca 

indirgemeciliğin neden olduğu önyargı, yok sayma, küçümseme gibi engelleri aĢmak için Din 

Fenomenolojisinin takip ettiği yol ve ortaya koyduğu yöntemler üzerinde durulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Afrika, Ġndirgemecilik, Din, Din Bilimleri. 

 

Abstract 

Reductionism, argues that events can be understood by starting from or analyzing the simple facts 

that make them up. This method, which can be classified under different categories such as 

ontological, methodological and theory reductionism, can be used in many branches of social 

sciences.Again, this understanding can be applied to many social problems, explanations, theories 

and phenomena related to social events. Reductionists, who embrace this understanding, attempt to 

explain phenomena with another reality, without denying their existence. This reality is made by 

considering simpler phenomena, which are considered to be the basic building blocks of the whole, 

for the purpose of understanding and explaining the whole. In the History of Religions research, 

reductionism can be defined as attempts to reveal the basic forms of these beliefs and rituals by 

identifying the plainer and simpler structures of the beliefs and rituals that exist in religious 

traditions. In this context, African Traditional Religions and lifestyles of African peoples, which are 

an important topic in the History of Religions research, can be discussed and evaluated in the 

perspective of this understanding. 

There are quite problematic attempts to generalize about the religious traditions, beliefs and practices 

of African peoples. The approaches shaped by these generalizations are among the situations 

encountered in the studies on Africa. Making over-the-top, descriptive perspectives on peoples and 

common beliefs in Africa in these studies leads to non-objektive reductive perspectives on African 

peoples and religions. However, African traditional religions, which are an important element of both 

the African continent and Africa, contain a wide variety. African religions are as diverse as peoples 

and smaller communities in Africa. In this diversity, on the one hand, there are similarities between 

some beliefs and practices, on the other hand, they also have their own distinctive features. However, 

the presence of Christianity and Islam on the continent, especially the effects of the work of Christian 

Missionaries, is an important factor that increases the existing religious diversity in Africa. As a 

result, hierarchical classifications containing reductive and ignoring generalizations in researches on 
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the African continent prevent the recognition and understanding of African peoples and their 

religious traditions, which are an important element of them. 

The subject of this study is African Traditional Religions, which is one of the important study areas 

of religious sciences, and reductionism, which is one of the problems in these studies. The obstacles 

created by reductionism and alternative searches for it are discussed in religious science studies that 

deal with religious traditions unique to Africa. This paper aims to reveal the problems encountered in 

studies on Traditional African Religions, which are among the important subjects of religious 

sciences, and their adherents. In addition, the path followed by the Phenomenology of Religion and 

the methods it revealed in order to overcome the obstacles such as prejudice, ignoring and belittling 

caused by reductionism are emphasized. 

Keywords: Africa, Reductionism, Religion, Religious Studies. 

 

 

GĠRĠġ 

Dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika kıtası, yeraltı madenlerinin zenginliği ve yer üstünde 

bulunan bitki ve hayvan çeĢitliliği ile tarih boyunca dikkatleri üzerine çekmiĢtir. GeniĢ bir yüz 

ölçümüne sahip kıta, farklı coğrafyalar ile olan bağlantılar nedeniyle dinsel ve kültürel çeĢitliliği de 

sahiptir. Afrika, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanında sahip olduğu bu dini ve kültürel 

çeĢitliliği; Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu ve Akdeniz‘in ortasında bulunan özel konumuna 

borçludur. Onun bu özel konum; topografik çeĢitlilik, iklim ve hayvan çeĢitliliği ile daha önemli hale 

gelmektedir. Bu çeĢitlilik, mekânsal alan ile insan üzerindeki bağlantının bir sonucu olarak önemli 

etkileri içermektedir. Ayrıca sosyal bilimler ile din bilimlerinin bir konusu olarak insan üzerinde 

etkileri bulunmaktadır. Bu etki ve çeĢitlilik, Afrika‘nın dini ve kültürel yapısını ĢekillendirmiĢtir. 

Bütün bu zenginliğe ve çeĢitliliğe rağmen günümüz Afrika kıtası, en az geliĢmiĢ ülke sayısı 48 adet 

olan dünyada bu 48 ülkenin 33‘üne ev sahipliği yaptığı görülür (Arslan, 2012: 4; Bıçakçı, 2018:59).  

Bununla birlikte günümüzde 1 Milyarı aĢan nüfusuyla Afrika kıtası, tarihten günümüze zengin bir 

insan çeĢitliliğinin de merkezi haline gelmiĢtir. Bu merkezi ve dikkat çekici özellikler, sanayi devrimi 

ile birlikte ortaya çıkan insan gücü ihtiyacı için cezbedici olmuĢtur. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri 

yanında insan kaynağı açısından önemli istatistiklere sahip Afrika, tarihte egemen güçlerin iĢtahını 

kabartmıĢ, neticede sahip olduğu özellikler yüzünden sömürgeleĢtirilmiĢtir. XV. yüzyıldan itibaren 

sömürülen Afrika, baĢta Fransa, Ġtalya, Ġngiltere gibi pek çok Avrupa ülkesinin iĢgal ettiği bir yer 

olmuĢtur. Bu sömürü sadece maddi kaynaklar ile sınırlı kalmamıĢtır. Afrika halklarının dini ve 

kültürel yapısı da bu süreçten etkilenmiĢtir. Sömürülen ve köleleĢtirilen Afrika halkları, egemen 

unsurların bakıĢ açılarının bir nesnesi ve bununla iliĢkili olarak dini misyon faaliyetlerinin de bir 

konusu olmuĢtur. Afrika kıtasının sahip olduğu zenginlikler ile dini ve kültürel çeĢitlilik hem sosyal 



 
 

 

 

158 

 

bilimlerin hem de din bilimlerinin önemli konularına arasında yer alarak pek çok çalıĢmaya 

kaynaklık etmiĢtir. 

Bu bildiri din bilimlerinin önemli konuları arasında yer alan Geleneksel Afrika Dinleri ile bu dinlerin 

bağlıları konusunda yapılan çalıĢmalarda karĢılaĢılan problemler ile problemlerin nedenlerini ortaya 

koymaya çalıĢmaktadır.  

DĠN BĠLĠMLERĠ ALANINDAKĠ ÇALIġMALAR 

Türkiye‘de Afrika kıtası ve bu kıtanın önemli unsurları olan Afrika ülkeleri konusunda; kültürel, 

demografik, finansal (Bıçakçı, 2018:59-60) ve dini yapılar gibi ana baĢlıklar altında yapılan 

çalıĢmalarda sosyal bilimler ile din bilimleri alanındaki çalıĢmaların eksikliği göze çarpmaktadır. 

Özellikle çalıĢma baĢlığımızın temel alanını oluĢturan din bilimleri konusunda çalıĢma kaynakları 

açısından eksiklikler bulunmaktadır. Bu çalıĢmayla bu alandaki sınırlı sayıdaki çalıĢmalara bir katkı 

ve bir perspektif sunma gayretindedir. Bununla birlikte Dünya‘da Afrika kıtası ile ilgili çalıĢmalar 

Afrika kıtasının maddi manevi zenginliğinin keĢfedilmeye baĢlandığı dönemlerle iliĢkili olarak 

artmıĢtır. Buna karĢın bu çalıĢmalarda en dikkat çekici husus, Afrika kıtasının modern dünyanın bir 

nesnesi olarak ele alınması olmuĢtur. Sanayi devrimi ile baĢlayan bu bakıĢ açısı, Afrika kıtasını 

egemen yapıların bir nesnesi haline gelmesine neden olmuĢtur. Afrika bu süreçte; hammadde, insan 

iĢgücü, biyolojik çeĢitlilik ve farklılık gibi unsurlarla iliĢkilendirilmiĢtir. Yine evrimsel tarih 

anlayıĢına bağlı olarak bu kıta ve ekosistemi, doğal bir müze ve insan türünün baĢlangıcı olduğu 

düĢüncesiyle değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. Ayrıca XV. yüzyıldan itibaren Afrika‘yı sömürge 

haline getiren ülkelerin Hıristiyan ülkeler olması nedeniyle Afrika ülkeleri, misyoner faaliyetlerinin 

ve bakıĢ açılarının hedefi tahtası olmuĢtur. Afrika halkları ile onların inançlarını ifade eden Afrika 

Geleneksel Dinleri; sömürgecilik, misyonerlik ve evrimsel bakıĢ açıları altında değerlendirilmiĢ ve 

pek çok açıdan indirgemeye tabi tutulmuĢtur (Sümer, 2019:106-109). 

Batı endeksli modern düĢüncenin kökeninde din konusu; bilimsel bilginin kesin, objektif ve iyi 

olduğu düĢüncesinden hareketle eleĢtirilerin odağı haline gelmiĢtir. Öyle ki modernizm ile birlikte 

bilimsel paradigmada din, insanlığın geliĢiminin önünde bir engel olarak görülmüĢtür. Sanayi 

devrimi sonrasında iyice Ģekillenen bu paradigmada modernizm ve felsefesi, din bilimleri alanında 

yapılan çalıĢmaları etkilemiĢtir. Bu görüĢ, din bilimlerinin temel konusunu oluĢturan din ve dinsel 

gelenekler ile onun bağlısı olan halklara yönelik indirgeyici perspektifleri de beraberinde getirmiĢtir. 

Din eleĢtirilerek onun üzerinde yol alan gelenekler, ilerlemenin ve özgürlüğün önünde bir engel 

sayılmıĢtır. Örneğin din bilimcisi J. F. Wilson, din bilimleri konusunda çalıĢmalar yapan 

araĢtırmacıların moderniteyi kabul etmesi gerektiği yönündeki önkoĢulu bu türden bakıĢ açılarını 

ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. Yine Catherine Bell, din bilimleri araĢtırmacılarının 

modernizmin temel perspektifine sahip olamadığı düĢüncesini savunur (Alıcı, 2017:38). Din bilimleri 

konusunda yapılan çalıĢmalar, Modernizmin temel perspektifinden etkilenmiĢtir. Bu bakıĢ açısı 
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önemli bir çalıĢma alanı olan Afrika Geleneksel Dinleri ile bu konuda yapılan çalıĢmaları etkilenmiĢ, 

ayrıca önyargı ve teolojik indirgemeciliğe yol açmıĢtır. 

 

 

ĠNDĠRGEMECĠLĠK VE AFRĠKA GELENEKSEL DĠNLERĠ  

Ġndirgemecilik, farklı bilimsel alanlar ile bu alanlar içinde yer alan konular arasındaki iliĢkiler 

hakkında bir dizi epistemolojik, ontolojik ve metodolojik iddiayı içine alır. Ġndirgemenin temel 

sorusu, bir bilimsel alandaki konunun içinde bulunan kavramların, açıklamaların ve yöntemlerin 

baĢka bir bilim alanındaki kavramlar, açıklamalar ve yöntemler aracılığıyla açıklanıp 

açıklanamayacağını ihtiva eder. Ayrıca Ġndirgeme konusu; bilimsel disiplinler arasındaki iliĢkiler, 

bilimsel teorilerin yapısı, metodolojik çeĢitlilik ve metafizik gibi çok sayıdaki konuyu içerdiği gibi 

bilim felsefesindeki çeĢitli konularla da ilgili olabilmektedir. Bu bağlamada indirgemenin pek çok 

alanlarla iliĢkili olarak çeĢitleri bulunmaktadır. Sözgelimi ontolojik, metodolojik, epistemik 

indirgeme ya da bilgi teorisi, bu indirgemeci bakıĢ açıları arasında yer alır (Sarkar 1992; Nagel, 1998; 

Wildman vd., 2011:169).  

Genelde din bilimleri, özelde ise Afrika Geleneksel Dinleri, katı bir indirgemeci anlayıĢ ile karĢı 

karĢıya kalmıĢtır. Modernizm paradigması içinde Afrika dinlerinin yer aldığı Afrika Kıtası, ―Kara 

Kıta‖ olarak tanımlanmıĢtır. Bu dıĢardan tanımlamalarda en belirgin bakıĢ açısı Afrika halklarının ve 

onlarla iliĢkili sosyal ve kültürel süreçlerin ilkel (primitif) olarak tanımlanması olmuĢtur. Ġlkel 

tanımlamasıyla karĢı karĢıya kalan Afrika, modern insanın ilkel kökenleri olarak görülmüĢ, dinsel 

gelenekler saçma olduğu düĢünülerek değerlendirilmiĢtir. Bu tutum antropoloji, sosyoloji ve dinler 

tarihi gibi alanlarda yapılan araĢtırmalarda da kendini göstermiĢtir. Bu çalıĢmalarda göze çarpan en 

dikkat çekici husus, Afrika halkları ve Geleneksel Afrika Dinleri‘nin ilkel olmakla iliĢkilendirilmesi 

olmuĢtur. Onlar geliĢmemiĢ ve hayvansı olmayla özdeĢleĢtirilmiĢtir. Bu algılama doğrultusunda ilkel 

kabile, ilkel din gibi tabirler yanında hayvan halkı (anim people) gibi tanımlamaların yapıldığı da 

görülür. John B. Taylor, bu alandaki çalıĢmalarında benzer bir perspektifi sergilemiĢtir. Onun 

―Primal Religions‖ olarak nitelendirdiği Afrika dinlerine yönelik sınıflaması bunun bir göstergesidir. 

Buna benzer tanımlamalar bu alanda çalıĢmalar yapan; Andrew F. Walls, Harold W. Turner, Lamin 

Sanneh ve Kwame Bediako gibi araĢtırmacılar da kullanmıĢtır. Öte yandan bir HıristiyanlaĢtırma 

projesi ile karĢı karĢıya kalan Afrika halklarına yönelik benzer tanımlamalar, Hıristiyan misyoner ve 

araĢtırmacılar da yapmıĢtır. Her ne kadar Afrikalılar arasında yaĢamalarına sürdürmeye çalıĢan 

misyonerler, onlara iliĢkin bazı önemli bilgiler verseler de misyoner araĢtırmacılarda benzer 

tanımlama ve sınıflandırmalarla bu türden değerlendirmelerde bulunmuĢlardır (Segal, 1983:99; 

Shaw, 1990:342-343; Chintado, 2005:302-303). Nitekim tarihte sömürgeleĢtirilen ve misyoner 

faaliyetlerin hedefi olan Nijerya, misyoner faaliyetlerin yoğun bir Ģekilde yapıldığı bir ülke olmuĢtur. 

Kilisenin misyoner faaliyetleri de ırkçı tutumlar eĢliğinde uygulanmıĢtır. Nitekim 
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HıristiyanlaĢtırılsalar dahi Siyahiler için Kilise de ayin yapılması uygun görülmemiĢtir (Udum, 

2016:31-32). Misyonerler içinde Siyahi Hıristiyanlar, geliĢimleri geç kalmıĢ basit düzeydeki 

çağrıĢımların kaynağı olarak ilkellik ile iliĢkilendirilmiĢtir.  

Dinlerin ve dini fenomenlerin anlaĢılmasında pek çok yol izlenmiĢtir. Bunlardan en önemlisi 

indirgemeciliğe karĢı önemli bir duruĢ sergileyen din fenomenolojisidir. Din fenomenolojisi 

kullandığı yöntemler aracılığıyla dinsel geleneklere bağlı insanlar ile dini fenomenleri indirgemeci 

anlayıĢlardan kaçınarak anlamaya çalıĢmıĢtır. Bu yüzden Segal gibi araĢtırmacıların eleĢtirilerine 

maruz kalmıĢtır. Din fenomenolojisi dini olana taraftar olduğu gerekçesiyle eleĢtiriye tabi 

tutulmuĢtur. Bu noktadan hareketle indirgemeciliğin daha üstün olduğunu iddia eden Segal, din 

fenomenoloji alanında çalıĢmalar yapan Eliade‘yi eleĢtirerek indirgemeci perspektifin daha üstün 

olduğunu vurgulamıĢtır. Çünkü ona göre fenomenlerin anlaĢılması için yapılan yorumların 

kanıtlanması mümkün değildir. Bu konudaki gerçek yorum bizzat müfessir tarafından yapılandır 

(Segal, 1983:109). Buna karĢın Din fenomenolojisi, dini fenomenlerin indirgenemez özellikleri 

nedeniyle her türlü indirgemeciliğe karĢı durduğunu belirtir. Önyargıları ve bireysel tutumları 

paranteze almaya teĢvik eder. Dini anlama çabası içinde dünya dinlerini incelemeyi amaçlar. Bunun 

yanı sıra, araĢtırmacının sahip olduğu değerler ve tutumlar yüzünden gözlemlenebilir fenomenlerin 

yanlıĢ anlaĢılmasına engel olmaya çalıĢır. Burada empatik müdahaleyle indirgemeciliğin karĢısında 

yer alır. Amaç dine bağlı olan kiĢinin gerçekliğine yaklaĢmak ve onu anlamaktır (Segal, 1983: 98; 

Chintado, 2005:300, 310). Bu anlamda bir din ile iliĢki olan dini fenomenlerin değerlendirilmesinde 

Din Fenomenolojisi ve uygulamaya çalıĢtığı yöntemler, her türlü indirgemeye karĢı durmuĢ ve 

araĢtırmacıları doğru anlamalarına imkân vermek maksadıyla teĢvik etmiĢtir. Bu bağlamda bu 

çalıĢmaların öncü konumunda olan Peter R. McKenzie bu yöntemi uygulamak suretiyle değer 

yargılarını ve ön kabulleri parantez için alarak uygulamaya çalıĢmıĢtır. Benzer Ģekilde James L. Cox, 

Mircea Eliade gibi Ģahsiyetlerde bu alanda katkı sağlamıĢlardır. 

SONUÇ 

Afrika kıtasının keĢfi insanlık için önemli bir dönemeç olmuĢtur. Fakat bu keĢif Afrika kıtasının özel 

konumu ve sahip olduğu maddi manevi zenginlik dolayısıyla Afrika‘nın geleceğini olumsuz 

etkilemiĢtir. Bu etki Afrika kıtasının sahip oldu yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanında, Afrika 

insanının iĢgücü kaynağı olarak görülmesine ve sömürülmesine yol açmıĢtır. Bu zenginliğin 

sömürülmesine kaynaklık eden düĢünceleri besleyen temel perspektif, Afrika ile ilgili yapılan 

çalıĢmalarda da kendini göstermiĢtir. Din bilimleri noktasında Afrika Geleneksel Dinleri, 

Modernizmin din ve kutsal yönelik paradigmasının kıskacında ele alınmıĢ ve önyargılara dayalı 

teolojik indirgemecilik ile yüz yüze kalmıĢtır. Afrika Geleneksel Dinleri doğa, insan, tanrı ve 

bunların birbirleri ile olan iliĢkisi iĢaret eden öğretileri ve uygulamaları bu paradigmanın bir nesnesi 

olarak değerlendirilmiĢtir. Bu perspektif buraya özgü inançlar ile uygulamaların yanlıĢ anlaĢılması ve 

tanımlanmasına neden olmuĢtur. Din fenomenolojisi, bu türden bir perspektife karĢı olarak 

fenomenolojik araçlarla dinleri ve inanıĢları ele almakta din ve onun bağlısı konumundaki inanan 
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insanı değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Dinleri ve inançları ele alan çalıĢmalarda indirmecilikten 

kaçınarak önyargılarını paranteze alarak (époche) anlamaya çalıĢmaktadır.  

Pozitif bilimler içinde indirgemecilik yöntemi, evrenin iĢleyiĢini ve yasalarını anlama noktasında bazı 

kolaylıklar sağlamakla birlikte, din gibi insan hayatında önemli bir yere sahip unsurlar söz konusu 

olduğunda bir engel haline gelebilmektedir. Sosyal bilimler ile din bilimlerinin önemli bir unsuru 

olarak insan bilimleri üzerinde yapılan araĢtırmalarda dinin anlamının anlaĢılması ve bu konudaki 

bilimsel araĢtırmaların bilimsel hassasiyetle değerlendirilmeye tabi tutulması için konjonktürel, 

ideolojik, siyasi ve politik önyargılar terkedilmesi ortaya konan araĢtırmaların değerini arttıracaktır. 

Kutsalın bir tezahürü olarak din ve buna iliĢkin fenomenlerin gerçek anlamları ancak bu Ģekilde 

anlaĢılır. Böylece dinlerin veya dinsel geleneklerin insan tarihindeki yeri ve önemi keĢfedilmesiyle 

bu dinlerin kendilerini olduğu gibi anlamamızı sağlayacak araĢtırmaların yolunu açılmıĢ olur. 
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ÖZET 

Türkiye açısından yerel yönetimlerin özerkliği ve ülkenin bütünlüğü yani güvenliği sürekli 

gerilimlerin yaĢandığı bir sorun alanı olmuĢtur. MüĢterek ve mahalli ihtiyaçların çağın gereklerine 

uygun Ģekilde sunulması için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Öte yandan da 

Osmanlı‘nın gerileme ve çöküĢ döneminden bu yana ülke bütünlüğünün ya da güvenliğin sağlanması 

açısından yerel özerklik konusu risk ve tehditler içeren bir sorun olarak görülmektedir. GeçmiĢin 

olumsuz deneyimleri Türkiye açısından ikircikli tutumların siyasal ve toplumsal düzlemde 

yaĢanmasına yol açmıĢtır.  

Nitekim Türkiye özellikle Avrupa Birliği aday ülke statüsünü kazandığından beri yerelleĢme 

yönünde azımsanamayacak reformlara imza atmıĢtır. Lakin bu reform paketlerinin PKK‘nın baĢını 

çektiği bölücü hareketlerin siyasal alanda da etkinlik kazanmasında dolayı kimi zaman istenen ileri 

seviyelere ulaĢabilmesini engellemiĢtir. Bu bağlamda Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı da 

önemli bir örnek kabul edilebilir. ġart‘ın bazı maddelerine çekinceler konularak kabul edilmesindeki 

temel motivasyon yukarıda sözü edilen risk ve tehditlerden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar çekince 

konulan maddelerin bazıları ulusal düzeydeki yasal düzenlemeler ve pratikteki uygulamalar ile 

hayata geçirilmiĢse de sorun alanına iliĢkin ikircikli tutumların devam ettiği örneklere de 

rastlanmaktadır. 

Bu çalıĢmada Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı‘nın çekinde konulan maddeleri, yerel özerklik 

ve güvenlik ikileminde değerlendirilmiĢtir. Literatür taraması yöntemiyle konuya iliĢkin 

değerlendirmeler ortaya konulmuĢtur. Son tahlilde Türkiye açısından yerel özerklik ve güvenlik 



 
 

 

 

163 

 

ikileminin halen devam ettiği, atılan cesur adımların karĢılaĢılan çeĢitli terör ve ayrılıkçı olaylar 

sonrasında mevzi kaybettiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Özerklik, Güvenlik, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı, Türkiye 

 

ABSTRACT 

 

For Turkey, the autonomy of local governments and the integrity of the country, namely the security, 

have been a problem area where tensions are constantly experienced. Local governments need to be 

strengthened in order to present common and local needs in accordance with the requirements of the 

age. On the other hand, since the decline and collapse of the Ottoman Empire, the issue of local 

autonomy is seen as a problem that includes risks and threats in terms of ensuring the integrity of the 

country or security. Negative experiences of the past have led to ambivalent attitudes on the political 

and social level for Turkey. 

As a matter of fact, Turkey has undertaken substantial reforms in the direction of localization, 

especially since it gained the status of a candidate country for the European Union. However, these 

reform packages sometimes prevented the separatist movements led by the PKK from reaching the 

desired advanced levels, as they gained influence in the political arena. In this context, the European 

Charter of Local Self-Government can be considered an important example. The main motivation for 

the adoption of the Charter with reservations on some of its articles stems from the risks and threats 

mentioned above. Although some of the reservations have been put into practice with the legal 

regulations and practical applications at the national level, there are also examples where ambivalent 

attitudes regarding the problem area continue. 

In this study, the articles of the European Charter of Local Self-Government were evaluated in the 

dilemma of local autonomy and security. Evaluations on the subject were put forward by the 

literature review method. In the final analysis, it has been concluded that the local autonomy and 

security dilemma still continues for Turkey, and the courageous steps taken lost their position after 

various terrorist and separatist incidents. 

Keywords: Local Autonomy, Security, European Charter of Local Self-Government, Turkey 

GĠRĠġ 

Yerel yönetimler ulusal yasalar ile varlığı korunmaya çalıĢılan, uluslararası örgütler ve anlaĢmalar ile 

demokratik bir zemine oturtulmuĢ tabandaki en demokratik birimlerdir. Bu uluslararası örgütlerden 

biri Türkiye‘nin kurucu üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi‘dir. Konseyin en önemli organlarından 

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi bu amaçla birçok izleme, rapor ve çalıĢma 

gerçekleĢtirmiĢtir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı (AYYÖS) bunlardan biridir ve yerel 

yönetimlerin özerkliği, yerel demokrasinin güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin daha etkin bir hale 

kavuĢturulmasını amaçlamaktadır. Bu metne taraf olan ülkelerin yerel yönetimleri, uyum 
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politikalarının sonuçlarını doğrudan hisseden ve politikaların baĢarısında baĢ aktör olan birimlerdir. 

Türkiye de Özerklik ġartı‘na taraf olduktan sonra yerel yönetimlerin yetkilerini artırarak ve 

demokrasinin tabana yayılmasının önündeki engelleri kaldırarak reform niteliğinde birçok yasal 

düzenleme yapmıĢtır.  

Söz konusu adımlardaki temel motivasyon yerel yönetimlerin sağlayacağı fonksiyonel etkinlik ve 

demokratikleĢme anlayıĢı yatmaktadır. Ne var ki özellikle yerel yönetimlerin varlık nedenlerinden 

birisi olarak kabul edilen demokratikleĢme anlayıĢının doğal bir sonucu olan özerklik Üniter yapı ve 

idari bütünlük açısından risk faktörleri olarak da görülmektedir. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile 

tecrübe edilen yerel yönetimlerdeki özerklik-ulusal bütünlüğün ve Üniter yapının zarar görmesi 

ikilemi, Türkiye‘nin yerelleĢme adımlarını atarken çoğu zaman ikircikli davranmasının 

nedenlerinden olagelmiĢtir. PKK Terör Örgütü‘nün baĢını çektiği ayrılıkçı ve bölücü akımlar da söz 

konusu travmanın yakın dönemde canlı kalmasına yol açmıĢtır. Nitekim Türkiye, 1999 Helsinki 

Zirvesi ile aday ülke sıfatını kazanmasıyla baĢladığı müzakere süreçlerinde çok sayıda yerelleĢme 

hamlesini yapmıĢ olsa da, yukarıda anılan travmatik geçmiĢinin ve halen içinde bulunduğu ayrılıkçı-

bölücü PKK terörünün etkisiyle vurgulanan ikircikli davranıĢlarını sergilemeye devam etmiĢtir.  Bu 

bağlamda en belirgin örnek de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı‘nın sekiz (8) maddesine 

çekince koyması gösterilebilir. Ayrıca yasal düzenlemelerle kabul edilmiĢ olmasına rağmen Türkiye 

bazı uygulamalarla da AB ilerleme raporlarının gündemine aksaklık ve eksiklikler yönüyle girmiĢtir. 

Bu çalıĢma ilk önce literatür incelemesi yaparak Türkiye‘nin ġarta taraf olurken çekince koyduğu 

maddeler özelinde özerklik ve güvenlik iliĢkisine odaklanacaktır. Özerklik ve güvenlik bağlamında 

yaĢanan geliĢmeler ele alınarak Türkiye‘nin mevcut durumu yerel demokrasi açısından tartıĢılacaktır. 

Son olarak da ulaĢılan sonuç bağlamında birtakım öneriler ortaya konulacaktır. 

1.YEREL YÖNETĠMLERDE ÖZERKLĠK 

Genel kabul gören tanımı ile yerel yönetim merkezi yönetimin tersi olan; karar organlarının seçimle 

iĢ baĢına geldiği, tüzel kiĢiliği bulunan anayasal bir kavramdır (Eryılmaz, 2010: 138). Türkiye 

Kanuni Esasi dâhil tüm anayasalarda yerel yönetimlere yer vermiĢ, 1982 anayasası diğer anayasalara 

göre dönemin siyasi Ģartlarından ve tartıĢmalardan dolayı daha fazla yer vermiĢtir. Yerel yönetim 

birimleri ülkenin merkezi yönetim sistemi içerisinde yer alır ve merkezi yönetimin hiyerarĢik 

denetimi altında değillerdir (Ökmen, 2002: 101). 

 Yerel yönetimlerin temel taĢını oluĢturan özgürlük, eĢitlik, refah, katılım ve etkinlik 

kavramları liberalizm teorisinden geliĢtirilmiĢtir (Hill, 1974: 20). Burada tartıĢmalara ve farklı 

yorumlamalara olanak sağlayan özgürlük kavramı, merkezi yönetimin yerel birimlere, yerel 

topluluklara yetki devri ya da yetkilendirme ile görev devretmesi ve böylelikle bölüĢüm sağlanan 

görevler ile iktidarın sınırlandırılmasını ifade etmektedir. Nitekim keyfi ya da otoriter yönetimlere 

karĢı bireyi ve toplumu korumakta ve temsili değil çoğulculuğu sağlamaktadır. Sonuç olarak hem 

siyasi hem de ekonomik tekelleĢmenin önüne geçerek özgürlüğün önüne koyulabilecek engelleri 

kaldırır.  
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 Yerel yönetimlerin kendi karar organlarının bulunması ve bu karar organlarının seçimle 

göreve gelmesi, merkezin hiyerarĢisi içerisinde olmamaları, tüzel kiĢiliklerinin bulunması gibi 

nedenlerden dolayı onların yerel demokrasi ve yerel özerklik kavramları ile özdeĢmesine olanak 

sağlamıĢtır. Yerel yönetimlerin tanımından da anlaĢıldığı üzere yerel birimlerin yine yerelde olan 

iĢleri kendi organları ile çözümleyebilmesi ve bu sorunları çözümünde kaynaklara sahip olabilmesi 

özerklik olarak tanımlanmaktadır. Ancak yerel yönetimlerin merkezden bağımsız olması beklenemez 

ki bağımsızlık farklı bir anlam içermektedir.  

 MerkezileĢmede yetkinin tek elde toplanması, karar merciinin merkezi organlarda ve üst 

düzey bürokratlarda olması yürütmenin gecikmesine ve halka verilecek hizmetin zamanında 

yapılmasının önüne geçmektedir. Özerklik bu noktada merkezden kaynaklanan gecikmelerin önüne 

geçmek, hizmetin en kısa zamanda ve en doğru Ģekilde verilmesini sağlamak, bürokratik iĢlemlerin 

sakıncalarını engellemek açısından düĢünülen bir yönetim biçimidir (Ökmen, 2002: 103-104). Özerk 

yerel yönetimler kendi içerisinde kendi sorunlarını çözüme ulaĢtırmak, hizmetleri sağlamak ve ülke 

yararına olacak Ģekilde iliĢkiler kurma haklarına sahiptir. Bu haklar ülkeden ülkeye değiĢiklik 

göstermekte ve anayasada yer almaktadır. Türkiye‘de yerel yönetimler bir anayasa kurumudur (1982 

Anayasası, md. 127). 

2. AVRUPA YEREL YÖNETĠMLER ÖZERKLĠK ġARTI 

Türkiye‘nin kurucu üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi yerel idarelerin özerkliği konusunda bir 

karar tasarısı hazırlayıp üye ülkelerin imzasına açmıĢtır. ―Yerel idarelerin özerkliği, güçlendirilmesi, 

yerinden yönetim, yerelleĢmenin hızlandırılması ve demokrasi ilkelerine dayalı bir Avrupa‖ 

istenmesine istinaden hazırlanan bu tasarı metni ―Özerklik ġartı‖ olarak Avrupa Konseyince kabul 

edilmiĢtir (Resmi Gazete, 1991, Sayı: 20877). 

 Üç ana bölümden oluĢan Ģartın giriĢ bölümü üye ülkelerin yerel yönetimlerde 

gerçekleĢtirilecek reformlar ile ulaĢılmak istenen amaçları ele alınmıĢtır. Avrupa Konseyi ülkelerinin 

demokratik temellerle daha büyük bir birliğe ulaĢması hedeflenmiĢtir (Pıtırlı, 1989: 62). Birinci 

bölümde; her ülkenin kendi anayasasında yerel yönetim birimlerini özerk bir tabana oturtulması ve 

merkezi hükümetin idari vesayetinin en az seviyelere indirilerek demokratik bir yapı oluĢturulması 

belirtilmektedir. Yerel yönetimin üstlendiği görev ve yetkileri hayata geçirebilmek için yeterli 

kaynağın merkezi hükümet tarafından karĢılanması ya da bu kaynaklara ulaĢabilmesi için önündeki 

engellerin çözüme ulaĢması ifade edilmiĢtir (Aydemir, 2000: 45). ġartın ana konusunu oluĢturan 

özerklik, özerk yerel yönetim, özerk yerel yönetimin kapsamı gibi maddeler bu bölümde yer 

almaktadır. 

 Ġkinci bölüm ġartı onaylayan ülkenin sorumlulukları, yetkileri, bu Ģartın hangi yerel yönetim 

birimlerini kapsadığı ve taraf olan ülkenin Ģarta uygunluk açısından anayasasında ya da mevzuatında 

yapmıĢ olduğu değiĢiklikleri, yine uygunluk açısından almıĢ olduğu önlemleri Avrupa Konseyine 

iletmesi zorunluluğunu içermektedir. Üçüncü bölüm ise tüm bu gerçekleĢen uygulamalar sonucunda 

Ģartın yürürlüğe girmesi ve fiilen uygulanmasını ele almıĢtır (Ġnaç ve Ünal, 2015). Üçüncü bölüm 

içerisinde yer alan 17. Madde herhangi bir taraf ülkenin beĢ yıllık süre içerisinde anlaĢmadan 
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çekilebileceğini ve sözleĢmede en az dört taraf ülkenin bulunması dahilinde ülkelerin bu 

çekilmelerden etkilenmeyeceği belirtilmiĢtir.  

 AYYÖS üye ülkelerin yerel yönetimlerinin korunması ve güçlendirilmesinin demokratik 

ilkelere ve idari ademi merkeziyetçiliğe dayanan bir Avrupa oluĢturulmasında önemli bir katkı 

sağlamanın yanında geniĢ bir özerkliğe sahip idari makamlarda oluĢturmuĢtur (Resmî Gazete, 1991, 

Sayı: 20877; 319). Görüldüğü üzere AYYÖS‘de herhangi bir siyasi özerklikten bahsetmemekte, idari 

ademi merkeziyetçilik ile yerel birimleri güçlendirmeyi ele almaktadır. 

3. AVRUPA YEREL YÖNETĠMLER ÖZERKLĠK ġARTI VE TÜRKĠYE‘NĠN DURUMU 

AYYÖġ‘ün 4. Maddesinin 3. Fıkrası Özerk Yerel Yönetim Kapsamı ―kamu yetki ve 

sorumluluklarının genellikle ve tercihen vatandaĢa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacaktır. 

Sorumlulukların bir baĢka kuruma devredilmesinde görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve 

ekonomi gerekleri göz önünde bulundurulmalıdır‖ ilkesini içermektedir. Bu ilkeye istinaden AYYÖS 

özerk yerinden yönetim ilkelerini benimsemiĢtir. Türkiye‘nin de zorunlu olmadığı halde onaylamıĢ 

olduğu bu maddeye istinaden özerklik ve yerellik ilkelerini benimsediği görülmektedir (Gül ve 

Özgür, 2004: 186).  

 Türkiye Ģartı imzalamadan önce anayasası ve yerel yönetimler mevzuatına uygunluğu 

yönünde çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢ ve akabinde bazı maddelere çekinceler koyarak Ģartı 

onaylamıĢtır. Çekince koyulan maddeler (Resmî Gazete, 1991, Sayı: 20877; 321- 323): 

• Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara iliĢkin planlama ve karar alma 

süreçlerinde, kendilerine danıĢılacaktır (Madde 4, Paragraf 6).  

• Yasalar çerçevesinde ve yasalara halel getirmemek koĢulu ile yerel makamlar kendi iç 

örgütlenmelerini kendileri kararlaĢtırabilecektir (Madde 6, Paragraf 1). 

• SeçilmiĢ kiĢilerin görevleriyle bağdaĢmayacak iĢlev ve faaliyetler kanunla ya da temel hukuki 

ilkeler ile belirlenir (Madde 7, Paragraf 3). 

• Ġdari denetimin ancak idari denetimi gerektiren faydalar çerçevesinde denetimi yapan tüzel 

kiĢiyi sınırlandırarak gerçekleĢtirilmelidir (Madde 8, Paragraf 3).  

• Yerel yönetimlere kaynak sağlanmasında hizmet maliyetlerindeki artıĢların, yaĢanan 

ekonomik krizlerin ya da enflasyonların hesaba katılarak belirlenmesi gerekir (Madde 9, Paragraf 4). 

• Dağıtılacak mali kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda 

kendilerine danıĢılması ve yapılan yardım ve ödemelerde yerel yönetimlerin uygulayacağı 

politikalarda mümkün olduğu ölçüde özerklik sağlanılmalıdır (Madde 9, Paragraf 6 ve 7). 

• Yerel yönetimlerin uluslararası birliklere katılımlarında önlerindeki engellerin kaldırılması ve 

uluslararası iĢ birliği yapabilmeleri sağlanmalıdır (Madde 10, Paragraf 2 ve 3). 
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• Yerel yönetimlerin kendilerine verilen yetki, sorumluluk ve haklarını serbestçe kullanabilmesi 

için, anayasada ve iç hukukunda belirlenmiĢ ilkelere istinaden özerk yönetim ilkelerine riayetin 

sağlanması için yargı yoluna baĢvurabilmelidir (Madde 11).  

Türkiye çekince koyduğu bu maddeleri kısmen uygulamaktadır. Son yıllarda yapılan yerel yönetim 

reformlarının yerelleĢme süreçlerine katkı yapan ve yerel özerkliği geliĢtiren düzenlemeler olduğu 

görülmektedir (Gül vd., 2014: 55). Ancak Türkiye‘nin göz ardı edilemeyecek bir gerçeği olan PKK 

ayrılıkçı terör örgütü, yerel yönetimlerdeki idari özerkliği siyasi özerkliğe çevirme çabaları 

sonucunda, yapılan reform hareketleri yüz yılı aĢkın süredir kesintiye uğramaktadır. Türkiye iç 

örgütlenmesinde uygulamakta olduğu bu maddelere çekince koyarak Avrupa Birliğinin, dıĢ ülkelerin 

ve Uluslararası Birliklerin müdahalesini engellemeyi hedeflemiĢtir. Fakat gerekçeler ne olursa olsun 

Türkiye‘de yerinden yönetimin güçlendirilmesi bir zaruret olmuĢtur. 

4. TÜRKĠYE‘DE YEREL ÖZERKLĠK VE GÜVENLĠK ĠLĠġKĠSĠ 

Türkiye üniter yapıya sahip bir ülke olarak yasama, yargı ve yönetim devletin merkez organlarında 

toplanmıĢtır. Merkez dıĢındaki yönetim birimleri merkezin koyduğu yasalar çerçevesinde kendilerine 

verilen yetki ve sorumlulukları yerine getirmekle mükelleftirler. Yerel yönetimlerin yasama yetkisi 

bulunmamaktadır. Kendilerine verilen görevler anayasa ve yasalar tarafından belirlenmektedir. 

Merkezi yönetim diğer yönetim birimlerini vesayet çerçevesinde denetlemektedir. Fakat yerel 

yönetimlere yerel özerklik tanınmıĢtır (Gül vd., 2014: 50).  

 Özerklik ġartına koyulan çekincelerin ortadan kaldırılması Kürt siyasal hareketi HDP‘nin 

öncelikli talepleri arasındadır. 18 Aralık 2010 tarihinde Demokratik Toplum Kongresinde sunulan 

―Demokratik özerk Kürdistan Taslağı‖ özerklik taleplerini gündeme taĢımıĢtır. Bu talepler; öz 

savunma, öz yönetim, hukuki, siyasi, diplomasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardan 

oluĢmaktadır. HDP yerel yönetimlerin özerkliğinin arttırılması konusundan çıkardığı sonuç ile bu 

taleplerini dile getirmektedir. Gerçekte AYYÖS‘ün yerel yönetimleri güçlendirme maddeleri ile 

HDP‘nin bu maddelerden çıkardığı anlam arasındaki fark çok belirgindir. Yerel yönetimlerin 

özerkliği kendi kendini yönetebilme (Self Governmet) yani idari ademi merkeziyetçiliktir. Hem idari 

hem de mali özerkliği ifade etmektedir. Ancak HDP‘nin talep ettiği ve seçim vaadi kendi geleceğini 

tayin etme (Self Determinasyon) ilkesinden güç almaktadır (Aygen, 2017: 268-270). Buda siyasi 

özerklik talebine karĢılık gelmektedir.  

 Bölgede bulunan yerel yönetimlerin kaynaklarının bölücü terör örgütüne aktarılması, 

belediyelere ait araç ve gereçlerin yine terör örgütü tarafından kullanılması, mecliste HDP Batman 

Millet Vekili Ayla Akat Ata‘nın bölgenin tüm enerji kaynaklarının bölgeye devredilmesini talep 

etmesi ve sonu gelmeyen talepler Türkiye‘nin güvenlik önlemlerini almasına neden olmuĢtur. Bunun 

dıĢında 14 Temmuz 2011 ve 27 Aralık 2015 tarihlerinde Diyarbakır‘dan duyurulan ―Demokratik 

Özerklik Bildirgesi‖ Kürt siyasi elitlerinin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartına hiç uymayan 

bu taleplerinin ardından baĢta ġırnak ve Hakkâri olmak üzere MuĢ, Van, Ağrı ve Diyarbakır‘da 

birçok ilçede özerklik duyurusu yapılmıĢtır.  
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 Bu geliĢmeler üzerine beka sorunu yaĢayan Türkiye, AYYÖS‘de çekince koyulan maddeler 

ile hiçbir alakası olmayan Kürt Siyasilerinin talepleri ve gerçekleĢtirdikleri eylemler karĢısında 

bölgede bulunan yerel yönetimlere kayyum atamıĢtır. Hiçbir devlet yerel özerklikten yararlanarak 

kendi ülkesini yurtdıĢında karalayacak bir yerel yönetime izin vermez. AYYÖS siyasi özerkliği 

içeren bir belge değildir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Türkiye kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyinin oluĢturduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

ġartı‘nı onaylayan ülkelerden biridir. Çekince koyulan maddeler yapılan reformlar ile çoğunlukla 

hayata geçirilmiĢ, koyulan çekincelerin kaldırılması tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Akademik çevrelerin 

bir kısmı tarafından çekincelere uyum sağlandığı ve artık çekincelerin kaldırılması gerekliliği 

belirtilmiĢtir. Ancak yakın geçmiĢte yaĢanan kontrolsüz ve amacı sınırları aĢan ―demokratik 

özerklik‖ söylemleri dikkate alındığında koyulan çekincelerin haklı sebeplere dayandığı 

görülmektedir.  

 PKK terör örgütü ve siyasi uzantıları tarafından ortaya konulan siyasi özerklik talepleri, üniter 

yapıya yönelik tehdit ve riskler barındıran hareketler olarak yorumlanabilir. Bu anlamda devletin 

bekasını korumak için merkeziyetçiliğin tahkim edilmesine yönelik yapılan reformlar, idari ademi 

merkeziyetçiliğin sağlanmasını güçleĢtirmektedir. Ancak bölücülük faaliyetleri hiçbir devlet 

tarafından müsamaha gösterilecek bir konu değildir. Demokrasi kavramını istismar eden ve halkın 

temsilcisi olarak atfedilen PKK‘nın siyasi uzantılarını dikkate alarak devletin asayiĢle ilgili 

görevlerini arkaya atması beklenilmemelidir.  

 Devletin güvenlikle ilgili tüm bu görevlerini yerine getirmesi merkez ve mahalli idareler 

arasında yetki paylaĢımının yapılmasını engellememelidir. Görevlerini kötüye kullanan merkezi ve 

yerel yönetim birimlerindeki personellerden hesap sorulmasının bir engeli yoktur. Devlet meĢru güç 

kullanma yetkisine sahip tek otoritedir. Ancak mahalli idarelerin güçlendirilmesi demokratik bir 

yönetim için de vazgeçilmezdir. Dolayısıyla yerel yönetimlerin özerkliği ve ülke güvenliği arasındaki 

dengenin gözetilerek hareket edilmesinin gerektiği açıktır. Bu bağlamda Türkiye‘nin öncelikle 

güvenlik tehditlerini ortadan kaldırması ve eĢ zamanlı olarak da yerel yönetimlerin idari ve mali 

özerkliklerinin idarinin bütünlüğü ilkesine uyumlu Ģekilde cesaretle güçlendirilmesi yerinde 

olacaktır. 
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Islamic banking is a banking system that functions according to the guidelines laid down by Shariah 

(Islamic law). It follows the Shariah, called fiqh muamalat (Islamic rules on transactions).   

 

The two main pillars of Islamic banking are profit sharing and taking or giving no interest. The 

process is very simple a person deposits his/her money in an Islamic bank and the bank, in turn, gives 

an assurance of returning the money when he/she requires it. 

 

According to the Shariah guidelines, forward booking of currency is not allowed. So there is always a 

risk of currency fluctuation.It has been only years since Islamic banks have come into the banking 

sector and as compared to conventional banks, they are almost new.  This paper focuses on the 

history and development of Islamic banking. The bank had a enormous development and as well as 

many crisis. 
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Özet 

 

Günümüz bilgi çağında teknolojinin geliĢimi ile beraber pek çok ülkede internet kullanımı 

yaygınlaĢmıĢtır. Ġnternetin yaygınlaĢması ve geliĢen teknolojinin beraberinde getirmiĢ olduğu 

kolaylıklar iĢlerin daha kolay yapılabilmesini sağlamıĢtır. Bu doğrultuda ―öğrenen makineler‖ ve 

―akıllı cihazlar‖ ortaya çıkmıĢtır. Hizmet sunumunda kullanılmaya baĢlayan bu makineler öncelikle 

özel sektörün daha sonra ise kamu sektörünün ilgi alanına girmeye baĢlamıĢtır. Hizmetlerin daha 

etkin, etkili ve verimli sunumu için hem yerel hem de merkezi kamu yöneticileri ve kamu kurumları 

özellikle e-devlet uygulamaları ile vatandaĢlara dijital ortamda kamu hizmetleri sunmaya 

baĢlamıĢlardır. Bu doğrultuda dünyanın dört bir yanında yaĢanan dijital dönüĢüme kamu kurumları 

da ayak uydurmaya baĢlamıĢtır. VatandaĢ memnuniyetini arttırmak adına yeni hizmetler sunmayı 

hedefleyen hükümetler aynı zamanda maliyetlerden tasarruf etmek ve yeni teknolojilerden daha fazla 

istifade etmeye baĢlamıĢlardır. Son zamanlarda istifade edilmeye baĢlanılan bu teknolojik ürünler 

arasında Nesnelerin Ġnterneti de yer almaktadır. Nesnelerin Ġnterneti, insan ve nesnenin internet 

ağıyla birbirine bağlı olduğu, düzenli olarak bilginin üretildiği, analiz edildiği ve çeĢitli amaçlarla 

kullanılmak üzere paylaĢıldığı bir dünyayı bizlere sunmaktadır. Bugün fiziksel cihazların - veya 

nesnelerin - büyük bir ağdaki diğer cihazlara bağlanmasına ve bu cihazlarla veri paylaĢmasına olanak 

tanıyan nesnelerin interneti toplu taĢıma, atık yönetimi, itfaiye, trafik izleme ve hava kirliliği/hava 

kalitesi izleme gibi pek çok kamusal hizmetlerin sunumunda kullanılmaktadır. Bir nevi nesnelerin 

interneti, kamu yönetiminde dijital dönüĢümü gerçekleĢtiren ana unsurlardan birisi haline gelmeye 

baĢlamıĢtır. Bu denli kamu kurumlarının hizmet sunumunda önemli bir iĢleve sahip hale gelen 

nesnelerin interneti bu çalıĢmanın araĢtırma konusunu oluĢturmaktadır. Bu kapsamda çalıĢmada, 

nesnelerinin internetinin tarihsel geliĢimine ve bununla ilintili olarak kamu hizmet sunumunda 

kullanım alanlarına değinilerek öneminin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda çalıĢmada literatür taraması yönteminden yararlanılmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin Ġnterneti, Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri. 
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Abstract 

 

With the development of technology in today's information age, the use of the Internet has become 

widespread in many countries. The widespread use of the Internet and the convenience of developing 

technology have made things easier to do. In this direction, ―learning machines‖ and ―intelligent 

devices‖ have emerged. These machines, which started to be used in service provision, started to 

enter the field of interest of the private sector first and then the public sector. In order to provide 

more effective, efficient and efficient services, both local and central public administrators and public 

institutions have started to offer public services to citizens in digital environment, especially with e-

government applications. In this direction, public institutions have started to keep up with the digital 

transformation experienced all over the world. Governments aiming to offer new services in order to 

increase citizen satisfaction have also started to make more use of new technologies to save costs. 

The Internet of Things is among these technological products that have been used recently. The 

Internet of Things offers us a world where people and objects are connected to each other through the 

internet network, where information is regularly produced, analyzed and shared for various purposes. 

The Internet of Things offers us a world where people and objects are connected to each other 

through the internet network, where information is regularly produced, analyzed and shared for 

various purposes. Today, the internet of things, which allows physical devices - or objects - to 

connect and share data with other devices in a large network, is used in the provision of many public 

services such as public transportation, waste management, firefighting, traffic monitoring and air 

pollution / air quality monitoring. In a way, the internet of things has started to become one of the 

main elements that realize the digital transformation in public administration. The internet of things, 

which has an important function in the service delivery of such public institutions, is the research 

subject of this study. In this context, in this study, it is aimed to reveal the importance of the internet 

of things by referring to the historical development and related areas of use in public service 

provision. For this purpose, literature review method was used in the study. 

 

Key Words: Internet of Things, Public Administration, Public Services. 

 

 

GĠRĠġ 

Sanayi devriminden yapay zekâ çağı olarak da adlandırılan günümüze değin iki buçuk asırdan fazla 

bir zaman dilimi içerisinde tarım toplumu giderek yok olmaya baĢlamıĢ ve insanlar zaman ve mekân 

kavramlarını kaybetmiĢlerdir. Özellikle 1980‘ler itibari ile dünyada yaĢanan küreselleĢme akımı ile 

beraber dijitalleĢmenin hız kesmeden hayatımızın bir parçası olmaktan öte hayatımıza yön verir hale 

gelmesiyle beraber dijital bir dünya içerisinde yaĢar hale geldik. Bu dijital dünyanın en temel 

özelliklerinden birisi bilgiye eriĢimin hızlanması ve kolay hale gelmesidir. Yalnız bilgiye eriĢim 

hızlanmamıĢ aynı zamanda dijital dünyada oluĢan bilgiyi, daha doğrusu veriyi insanların gündelik 

yaĢamlarında kullanmak adına pek çok dijital teknoloji de ortaya çıkmıĢtır. Bu teknolojilerin baĢında 

da nesnelerin interneti gelmektedir. Nesnelerin interneti, dijitalleĢme ile akla gelebilen nesnelerin, 

internetle ve diğer aygıtlarla iletiĢim halinde olması durumu olarak tanımlanmaktadır. 

Nesne, insan, veri ve süreç bileĢenlerinin bir araya gelmesinden oluĢan Nesnelerin Ġnterneti, günlük 

hayatta kullanılan nesnelerin internet sayesinde diğer nesneler ile veri alıĢveriĢi yapabilmesini ve 
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nesnelerin birbiriyle tam olarak senkronizasyon halinde olmalarını sağlayan bir teknolojidir. 

Kısacası, Nesnelerin Ġnterneti, günlük hayatta kullandığımız eĢya ya da nesnelerin internet bağlantısı 

üzerinden birbirleri ile veri alıĢveriĢi yapması mantığına dayanmaktadır. Nesnelerin Ġnterneti iĢlerin 

otomatik olarak gerçekleĢtirilmesine imkân sağlayan, çalıĢanların iĢ yükünü azaltan, iĢ süreçlerine 

iliĢkin maliyetleri düĢüren bir teknolojidir.  

Nesnelerin Ġnternetinin kullanım alanları, çok geniĢ bir yelpazeye yayılmıĢtır. UlaĢımdan, lojistiğe, 

enerji sektörüne, pazarlamaya kadar aklımıza gelebilecek pek çok alanda Nesnelerin Ġnternetinden 

yararlanılmaktadır. Yalnızca iĢletmeler ya da kamu kurumları nesnelerin internetinden istifade 

etmemekte, bu teknoloji tamamen bireysel amaçlarla günlük hayatın içinde de kullanılabilmektedir. 

Ġçerisinde yer aldığımız dönemde bilgiye eriĢmede teknolojiden ziyadesiyle istifade edilmesi 

nesnelerin internetinin kullanımı ile beraber bilgi çağını bir ileri seviyeye taĢımıĢtır. Akıllı cihazlar ve 

öğrenen makineler hizmet sunumu noktasında öncelikle özel sektörün daha sonra ise kamu 

sektörünün çekim merkezi haline gelmiĢtir. Kamu kurum ve kuruluĢları da artan yeni teknoloji 

gereksinimlerine uygun hizmet sunmak adına nesnelerin interneti teknolojisini kullanmaya 

baĢlamıĢlardır. Nesnelerin Ġnterneti, kamu kurumlarının hızlı, etkili ve verimli hizmet sunmalarına 

katkı sağlamaktadır. Hükümetler, tarım, akıllı Ģehir, enerji, kamu düzeni ve güvenlik, ulaĢım ve 

sağlık gibi alanlarda nesnelerin interneti teknolojisinden istifade etmektedirler. Kendisine geniĢ bir 

kullanım alanı bulan nesnelerin interneti çalıĢmanın temel konusunu oluĢturmaktadır. Özelikle de 

hükümetlerin nesnelerin internetini kamu hizmet sunumunda hangi alanlarda nasıl kullandıklarına 

iliĢkin bir araĢtırma yapılmak istenmiĢtir. 

 

Nesnelerin Ġnternetinin Tarihi GeliĢimi 

Nesnelerin Ġnterneti, cihazların fiziksel sistemlerle internete girmesini sağlayarak makinelerin içinde 

yer aldığı diğer bağlı aygıtlara bilgilerini göndermesini sağlayan bir teknolojidir. Bahsi geçen 

nesneler ortam fark etmeksizin etkileĢime geçme noktasında gömülü teknolojiler içermektedir (Bilgi 

Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu, 2018: 233). Birbirine bağlanan aygıtları akıllı yapan nokta 

birbirleri ile iletiĢim kurabilme becerileridir. Bu beceriler doğrultusunda bağlanan cihazdan gelen 

bilgiler, karar alınabilmesinin önü açmaktadır. 

Endüstrinin tarihsel geliĢimi seyri incelendiğinde; ilk olarak kömürle çalıĢan modern bir buhar 

motorunun icat edilmesi ile sanayi devriminin baĢlaması, devamında elektrik ve petrolün seri 

üretimde kullanılması, ilerleyen zamanlarda internetin yaygınlaĢması ve son olarak nesnelerin 

interneti ve yapay zekâ teknolojisinin kullanılmaya baĢlaması olduğu görülmektedir. (Görkem ve 

Bozuklu, 2016: 48). Bahsi geçen durum aĢağıda ġekil 1‘de de gösterilmiĢtir. 

ġekil 2: Endüstrinin Tarihsel GeliĢimi 
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Kaynak: (Dombrowsi ve Wagner, 2014: 101, Akt: Ayben ve AvĢar, 2018: 28). 

Fiziksel nesnelere sensörler ve zekâ ekleme kavramı ilk olarak 1980‘lerde bazı üniversite 

öğrencilerinin   içeriğini uzaktan izlemek için bir Coca-Cola satıĢ makinesini değiĢtirmeye karar 

vermesiyle tartıĢılmıĢtır. Ancak dünya ilk kez, 1985 yılında Peter T. Lewis‘in Washington‘da 

gerçekleĢtirdiği bir konuĢma esnasında ―Nesnelerin Ġnterneti‖ kavramı ile tanıĢmıĢtır. Ancak esasında 

―Nesnelerin Ġnterneti‖, 1999 yılında bilgisayar bilimcisi Kevin Ashton tarafından icat edilmiĢtir. 

Kevin Ashton, Procter & Gamble firmasında çalıĢırken, ürünleri bir tedarik zinciri aracılığıyla 

izlemek için radyo frekansı tanımlama çipleri koymayı önermiĢtir. Yöneticilerin dikkatini çekmek 

için  teklifinde o zamanlar moda olan ―internet‖ kelimesini kullanmıĢtır 

(https://www.visionofhumanity.org/). 

Tarihte ilk kez Nesnelerin Ġnterneti uygulanması 1991 yılında Cambridge Üniversitesinden bir grup 

akademisyenin kahve makinesinin içinde bulunan kahve miktarını gösteren ve kendi bilgisayarlarına 

aktaran kameralı bir sistem geliĢtirmeleri ile olmuĢtur. GeliĢtirilen bu sistem 2001 yılına kadar 

uygulanmıĢtır (Bozdoğan, 2015: 37). Bu durumu takiben 2001 ve sonrasında Nesnelerin Ġnterneti 

teknolojisinden yararlanılarak günlük hayatta kullanılabilecek akıllı saatler, bileklikler, gözlükler, 

kıyafetler, arabalar, evler vs. geliĢtirilerek hayatın her alanına dâhil edilmiĢtir. 2000 yılında LG ilk 

akıllı buzdolabını duyurmuĢtur. 2007‘de ilk iPhone piyasaya sürülmüĢtür. 2009‘da Google sürücüsüz 

arabaları test etmeye baĢlamıĢtır. Kamu kurum ve kuruluĢları da bu teknolojiden istifade etmek 

konusunda geri kalmamıĢlardır. Örneğin, New York City‘de her bir bina kablosuz su sayacıyla 

donatılmıĢtır. Yahut birçok Ģehir artık plaka okuyuculardan, trafik sayaçlarından, kırmızı ıĢık 

kameralarından, radyasyon sensörlerinden ve güvenlik kameralarından yararlanmaktadır. Keza 

Covid-19 salgınında da hükümetler, termal kameralar, temaslı izleme cihazları gibi pek çok 

Nesnelerin Ġnterneti teknolojisinin kullanıldığı yeni teknolojik ürünler kullanmıĢlardır. 

 

Kamu Hizmet Sunumunda Uygulama Alanları 

Nesnelerin internetinin ortaya çıkmasındaki temel gaye kahve örneğinde de görüldüğü gibi hayatın 

kolaylaĢtırılmasıdır. Bu doğrultuda internetin yaygınlaĢması ile geliĢtirilen teknolojik ürünlerde 

nesnelerin haberleĢmesi kavramı dikkatleri üzerine çekmiĢtir. Bir nesne olarak ele alınan akıllı 

telefonların diğer telefonlarla iletiĢim halinde olması nesnelerin haberleĢmesi olarak 

değerlendirilmektedir. Her nesne kendine has özelliklere sahip olduğu için belli bir amaç 

doğrultusunda hareket etmektedir (ġimĢek, 2019: 10). Bu doğrultuda nesnelerin interneti; ev 
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otomasyonu, akıllı çevre, tarım, atık, hayvancılık, sağlık, güvenlik, alıĢveriĢ, haberleĢme gibi birçok 

uygulamada hayat bulmaktadır. Bu ve buna benzer birçok alanda kullanılan sensörler ile özel sektör 

ve kamu sektöründe kaliteli hizmet sunma konusunda, üretkenliği artırma noktasında ve verimliliği 

yükseltmede olumlu dönütler ile karĢılaĢılmaktadır. Toplanan bu veriler ―büyük veriyi‖ oluĢturarak 

―bulut biliĢim‖ de saklanmaktadır (Görkem ve Bozuklu, 2016: 49). Makine öğrenimi yöntemleri ile 

analiz edilen veriler gerekli olan iyileĢtirmelerin yapılmasına katkı sunmaktadır (Bozuklu, 2016: 3). 

Nesnelerin interneti teknolojisi birçok alanda kullanılmaktadır. Ġhtiyaçlar, gerekli olan hayal gücü ve 

teknik yeterlilikle pek çok alanda da kendisine uygulama alanı açabilmektedir. Günümüzde 

kullanılan nesnelerin interneti kullanım alanları ve uygulama Ģekillerine göre gruplandırılarak 

aĢağıda yer alan örneklerle açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 Sağlık ve Medikal: Canlıların üzerine yerleştirilen sensörler vasıtasıyla genel sağlık 
durumları takip edilerek erken tanı ve acil durumlar için hızlı bir şekilde tıbbı yardım 
gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda hastalar uzaktan izlenerek ilaç takibi ve 
gerçek zamanlı bebek izlemesi yapılabilmektedir (Can, vd, 2016: 1202). 

 

 Çevre: 2022 yılında yaklaşık olarak 8 milyarlık bir nüfusa ulaşan dünyada kaynakların 
yönetimi konusunda çeşitli problemler söz konusudur. Dünya nüfusunun artışına 
bağlı olarak çevrenin korunması da her geçen gün karmaşık bir hal almaktadır. Tam 
da bu noktada nesnelerin interneti doğal afetler, temiz hava-su-toprak kirliliği, katı 
atık depolama alanları gibi alanlara alternatif çözümler getirmektedir. Kısaca 
nesnelerin interneti ile çevreye tehdit oluşturacak durumların ortadan kaldırılması 
mümkün hale gelmektedir. Bu duruma örnek olarak “air quality egg” isminde bir cihaz 
ile yaşanılan alanın hava kalitesinin ölçülmesi mümkün hale gelmiştir (Bıçakçı, 2019: 
32). 

 Tarım: Üretimde ilerleme sağlanabilmesi için nesnelerin internetine bu alanda da 
ihtiyaç vardır. Örneğin çiftçiler bahçelerini koruma noktasında Z-trap (Bıçakçı, 2019: 
32) isimli cihaz ile böcek popülasyonunu takip etme imkânı bulabilmekte ve ürünlerini 
bu sayede koruyabilmektedir. 

 Enerji: Nüfusun yol açtığı sorunlardan biri küresel enerji tüketiminin giderek 
artmasıdır. Nesnelerin İnterneti; enerji problemine, temiz enerji teknolojileri üreterek 
verimlik sağlamaktadır. Ev ve iş yerleri gibi ortamlarda kullanılan aydınlatma 
sistemlerinde enerji tüketimini en aza indiren aygırlar bu kategoride örnek 
gösterilebilmektedir (Aşkan, 2018). 

 Ev ve binalar: Ortam ve şartlara uygun olan akıllı aydınlatma, internet ve cep 
telefonları ile uygulamaya alınan kablosuz aydınlatmalar, güvenlik ve alarm sistemleri 
verilecek örneklerin sadece bir kısmıdır. 

 Ulaşım: Nesnelerin interneti bu kategoride sürücü ile araç ve çevre arasında bağlantı 
kurmaktadır. Ulaşım sistemleri arasında bilgi işlem, kontrol sağlamaktadır. 

 Kamu yönetimi: Nesnelerin internetinin etkilediği bir diğer alan ise kamu yönetimi 
alanıdır.  Vatandaşlar ve kamu kurumları arasında bu sayesinde etkileşimde ilerleme 
sağlanmıştır. Kamu kurumları kamu hizmetlerini internet tabanlı çeşitli uygulamalarla 
sunmaya başlamışlardır. Kütüphaneler artık vatandaşlarına kaynak tarama ve 
alınacak kitapları rezerve etme gibi imkanları sunduğundan vatandaşların zamandan 
tasarruf etmelerine ve bilgiye hızlı ulaşmalarına imkân tanımaktadır. Keza aynı 
şekilde e-devlet uygulaması sayesinde kamu kurumlarına gitmeye gerek kalmadan o 
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an için gerekli olan adli sicil kaydı, mezuniyet belgesi, ikametgâh belgesi gibi birçok 
belgeyi bilgisayar başında kendileri halledebilmektedir (Gül, 2018: 13). Hem merkezi 
yönetim hem de yerel yönetimler bir takım sosyal platformlarda siyasi katılımı 
sağlayarak nesnelerin interneti ile önlerini görebilme imkanına sahip olmaktadır. 

ġekil 2: Nesnelerin Ġnterneti Kullanım Alanları 

 

 

Kaynak: (Khalil ve Özdemir, 2017: 313) 

Bu baĢlık altında değinilmesi gereken bir baĢka husus ise nesnelerin internetinin hayatımızı 

kolaylaĢtırmasının yanı sıra dikkat edilmediği takdirde kötü sonuçların da doğabileceği durumudur. 

Bu noktada bilgi güvenliğine karĢı önlemlerin alınması önem arz etmektedir. GeniĢ ölçekte kendisine 

yer bulan nesnelerin interneti siber saldırılar gibi tehditlere an ve an yakınlaĢma da demektir. Siber 

saldırılara günlük yaĢamda maruz kalmayan neredeyse kiĢi ya da kurum yok denecek kadar azdır. Bu 

doğrultuda ağ güvenliği, gerçekleĢmesi muhtemel olan saldırılara karĢı korunma çabaları da 

güçlendirilmelidir. Bilhassa nesnelerin internetinin uygulama alanlarında biraz daha fazla güvenliğe 

dikkat edilmelidir (Gündüz ve DaĢ, 2017: 332).  

 

SONUÇ 

Ġçinde bulunulan dönemde ülkeler dijital dönüĢümle yoğrulmaktadır. KiĢiler, kurumlar, buna bağlı 

olarak iĢ olanakları ve akıllı nesneler dijitalleĢme yolunda geliĢim ve dönüĢüme ayak uydurmaktadır. 

Elbette ki dijital dönüĢümle birlikte kiĢilerin günlük yaĢamları, çalıĢma Ģekilleri, değerleri ve birçok 

alıĢkanlıkları da bu dönüĢümden etkilenmektedir. Bununla birlikte yaĢamın her alanında köklü 

değiĢiklikler de beraberinde gelmektedir.  

80‘li yıllardan bugüne kadar dijitalleĢme, dört aĢamadan geçerek gelmiĢtir. Ġlk evre bilgisayarların 

toplumla tanıĢtırılması ile gerçekleĢmiĢtir. Sonraki evre 90‘lı yıllara tekabül etmektedir. 

Bilgisayarların ve internetin kullanım alanlarının geniĢlemesi ile bilgiye eriĢim daha kolay bir hal 

almıĢtır. Üçüncü evrede mobil internetin ortaya çıkması internete bağlanmanın mekândan bağımsız 

olmasını sağlamıĢ ve son olarak internet kullanımı yalnızca insanlarla sınırlı kalmamıĢ nesneler ve 

uygulamalara da sirayet etmiĢtir.  Bu durum nesnelerin interneti kavramıyla açıklanmıĢtır. Ġnsanların, 
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sistemlerin, makinelerin ve diğer nesnelerin internet ve ağlar aracılığıyla her zaman ve her yerde 

bağlı olabilmesini ifade eden yeni bir durum ortaya çıkmıĢtır.  

Bu aĢamalar sonucunda geliĢmekte olan bilgi, geliĢtirilen teknoloji ile birlikte nesnelerin internetinin 

birçok alanda popüler hale gelmesine fırsat vermiĢtir. Bu kapsamda iletiĢim halinde olan insanlar, 

özel sektör ve kamu kurumları bu geliĢime ve dönüĢüme ayak uydurmaktan geri kalmamıĢtır. Sağlık, 

çevre, enerji, tarım ve ulaĢım gibi farklı kamu hizmet alanlarında nesnelerin interneti kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Nesnelerin internetinin kamu kurumları tarafından kamusal hizmet sunumunda 

kullanılması zaman ve maliyet açısından katkı sunmaktadır. VatandaĢlara nesnelerin interneti vasıtası 

ile sunulan kamusal hizmetler hayatı daha kolay ve yaĢanabilir hale getirmektedir. Bu nedenle 

hükümetlerin nesnelerin interneti baĢta olmak üzere, yapay zeka ve açık veri gibi çağımızın 

teknolojik geliĢmelerini dikkate alarak kamusal politika üretiminde kullanmaları gerekmektedir. 
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In learning Ukrainian as a foreign language one of the main places is understanding of the gender 

category. 

The gender category is one of the main characteristics of a noun and belongs to lexical-grammatical 

categories. Different researchers distinguish this category by purely morphological indicators - each 

gender has its own affixes, and morphological-syntactic ones - signs of the gender of some lexemes 

can change with a change in the syntactic function of the word. 

Let's recall some facts from the history of the origin and development of the gender category. The 

problems of the category have been interesting since ancient times, for example, the ancient Greek 

philosophers were interested in studying this category. There were supporters of the theory of 

"natural connection" between the word and the object of reality that is denoted by it. Philosophers' 

thoughts were based on the idea of identity of thought and its linguistic expression, and they also 

accepted the fact that under various circumstances this identity can be violated. These views found 

their application not only in the foundations of theories of learning different languages, but also in the 

development of translation theory. 

Philosophers drew attention to the fact that the substantive correspondence of a word contradicts its 

grammatical meaning. For example, "the names of the cities of Athens, Thebes have the form of the 

plural, but each of them separately indicates one object; also the words people, chorus denote many 

people, but have the form of the singular" [3, p. 18 – 38]. 
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Let us consider some more important theses of ancient theories about the existence of the gender 

category in languages. Dionysius of Thrace distinguished three genders: masculine, feminine, neuter, 

but, at the same time, he did not deny the views of other Alexandrian grammarians on the presence of 

a common and common gender. The researcher borrowed the terms "masculine, feminine" from his 

predecessors, in particular, from Protagoras. The term "neuter gender" used to be called "object 

gender" and was replaced by "no gender". 

The term "common gender" was understood as a common grammatical form for the designation of 

living beings of both sexes with the differentiation of gender with the help of an article. "Common 

gender" was thought of as a general grammatical form, denoting male and female gender without 

distinction of gender with the help of an article [2, p. 214–233.]. 

Subsequently, the category of the gender of nouns in some Indo-European languages acts as a 

"clearly expressed grammatical concept", but in terms of its conceptual content it does not explain the 

exact correspondence, for example, the words day and sloth with different grammatical forms when 

matching gloomy day and murderous sloth. 

In the Ukrainian language, singular nouns have a gender category: masculine, feminine, neuter. Some 

researchers single out a common gender that exists at the language level, in speech such words 

acquire only one gender. Example трудяга, служка, листоноша, приблуда, причепа, недоторка, 

малявка, молодець etc. А. А. Zaliyznyak does not consider such nouns as common gender, 

depending on the correlated words they acquire the meaning of a concrete gender and fill the second 

or the third classes of agreement (нестерпний плакса – чоловік. морф. р .; нестерпна плакса – 

дружин. морф. р.) [1, p. 44]. 

It also concerns the surnames in -о, -их, zero endings: Юрченко, Ткаченко, Науменко, Чорних, 

Куцих, Горобець, Сорока, Шпак. Some names as inofficial ones are Женя, Саша,  Валя, Вася, 

Лєра. 

The gender category of nouns denoting living objects in the Ukrainian language indicates real gender 

differences, in other words, it is motivated by the lexical meaning of the word, for example, півень 

(male) – курка (female); селезень (male) –качка  (female) and so on. 

Modern grammar of the Ukrainian language differentiates groups of words by gender, for example, 

nouns with the general meaning of "professional affiliation": професор ‒ професорка, філолог ‒ 

філологіня, вчитель ‒ вчителька,  лікар ‒ лікарка. Various suffixes take part in the formation of 

these nouns. 
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However, science does not know exactly how the modern generic differentiation, in which there are 

many nuances, took hold. 

The gender category is one of the main categories in the study of Ukrainian as a foreign language, 

because without this knowledge it is impossible to correctly form verb forms, correctly use 

adjectives, pronouns and numerals, form plural forms, and decline nouns. It is important to remember 

many nuances of this category, they will all be needed later. 

We see the further development of our research in the description of all the nuances of the number 

category. 

Література: 

1. Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. Москва: Наука, 1967. 370 с.   

2. Оленич Р.М. Александрийская грамматическая школа. История лингвистических учений. 

Древний мир / Под ред. А. В. Десницкой, С. Д. Кацнельсон. Ленинград: Наука, 1980. С. 214–

233.  

3. Панфилов В. З. Типология грамматической категории числа и некоторые вопросы ее 

исторического развития. Вопросы языкознания. Москва, 1976. №4. С. 18-38.  

 



 
 

 

 

181 

 

KRĠZ DURUMLARINDA KULLANILAN MODEL VE YAKLAġIMLARIN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

EVALUATION OF MODELS AND APPROACHES USED IN CRISIS SITUATIONS 

 

Vedat Bakır 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

0000-0001-5458-5110 

Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık 

 

 

Ġnsanoğlu yaĢamı boyunca çeĢitli zorlayıcı durumlar veya istenmedik olaylarla karĢılaĢabilmektedir. 

Bu anlamda deprem, sel, çığ, toprak kayması, yangın, Ģiddet, motorlu araç kazaları, patlama ve terör 

olayları gibi doğal veya doğal olmayan olağanüstü durumlar yaĢanabilmektedir (Bakır, 2021). 

Bireylerin maruz kaldığı bu olağanüstü durumlar ruh sağlığını da olumsuz etkileyebilmektedir. Bu 

sebeple fizyolojik veya psikolojik faktörler tarafından tehdit yaĢayan bireyin yeniden dengeyi 

sağlayabilmesi için etkili müdahale hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. Krize müdahale 

hizmetleri, bireyleri koruma ve iyi olma amaçlarına yönelik olarak verilen profesyonel hizmetlerdir. 

Bireylerin yaĢadığı zorlukların üstesinden gelebilmesi açısından uygun krize müdahalelerin 

zamanında yapılması gerekmektedir. Kullanılan doğru yaklaĢımların süreç sonunda bireyin kriz 

öncesi dönem iĢlevselliğine kavuĢması, dahası önceki durumuna göre daha iyi olması beklenebilir 

(Sayıl, 1992). Psikolojik danıĢmanların,  krize müdahalede kullanılan baĢa çıkma stratejileri ve 

krizleri etkili bir Ģekilde çözebilmedeki yeterlilikleri alanda önem teĢkil etmektedir. Krize müdahale 

model ve yaklaĢımlarından; denge/intrapsiĢik, psikososyal değiĢim, psikodinamik, biliĢsel davranıĢçı, 

eklektik, maruz kalma, göz hareketleriyle duyarsızlaĢtırma ve yeniden iĢleme (EMDR), ABC krize 

müdahale modeli, kapsamlı bir model: birinci ve ikinci düzey krize müdahale, Roberts‘ın yedi 

aĢamalı krize müdahale modeli, Bütünleyici ACT müdahale modeli, aile terapisi yaklaĢımı, 

YetiĢkinler için krize müdahale modeli kullanılmaktadır (Doğan & Güney Karaman, 2019).  
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Human beings may encounter various challenging situations or undesirable events throughout their 

lives. In this sense, natural or unnatural extraordinary situations such as earthquakes, floods, 

avalanches, landslides, fire, violence, motor vehicle accidents, explosions and terrorist events may 

occur (Bakır, 2021). These extraordinary situations that individuals are exposed to can also 

negatively affect their mental health. For this reason, it is necessary to provide effective intervention 

services so that the individual who is threatened by physiological or psychological factors can regain 

balance. Crisis intervention services are professional services provided for the purposes of protecting 

individuals and well-being. Appropriate crisis interventions should be made in a timely manner in 

order to overcome the difficulties experienced by individuals. At the end of the process, it can be 

expected that the right approaches used will enable the individual to reach the functionality of the 

pre-crisis period, and moreover, to be better than the previous situation (Sayıl, 1992). The coping 

strategies used in crisis intervention and the competencies of psychological counselors to solve crises 

effectively are important in the field. From crisis intervention models and approaches; 

balance/intrapsychic, psychosocial change, psychodynamic, cognitive behavioral, eclectic, exposure, 

eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), ABC crisis response model, a 

comprehensive model: first- and second-level crisis intervention, Roberts' seven-stage crisis 

intervention model, Integrative ACT intervention model, family therapy approach, crisis intervention 

model for adults are used (Doğan & Güney Karaman, 2019). 

Keywords: Emergency situations, crisis, intervention approaches 

 

1. KRĠZE MÜDAHALE MODELLERĠ/YAKLAġIMLARI 

1.1. Denge/ĠntrapsiĢik Model 

Modelde üzerinde durulan denge kavramı ruhsal ve zihinsel istikrarı ifade etmektedir. Krizin ve içsel 

baĢa çıkma yöntemlerinin kriz yaĢayan kiĢinin denge durumunu etkilediği düzeye vurgu yapılır. 

KiĢinin zihin karmaĢıklığı, kontrolden çıktığını hissettiği ve uygun seçimler yapamadığı kriz 

durumlarında içsel dengenin kurulmasına yönelik çalıĢmalar yapmaktadır. Özellikle doğal afetler ve 

bir yakının kaybı gibi devamlı kriz oluĢturan durumlarda kullanılması önerilmektedir  (Doğan & 

Güney Karaman, 2019). 
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1.2.  Psikososyal DeğiĢim Modeli 

Bu model kiĢinin davranıĢlarının kendine zarar verme ya da çaresizlik boyutuna ulaĢtığında 

kullanılabilir. Problemli davranıĢa yatkın olan kiĢilerin bir durumu kriz ya da risk olarak algılayıp 

algılamadığı kriz durumlarında geçerlilik kazanır  (Cormier & Hackney, 2007). Risk ve koruyucu 

etmenler gözönüne alınarak bireyin kiĢilik özellikleri ve içinde bulunduğu çevrenin özellikleri 

hakkında değerlendirme yapılır. Bu yaklaĢım, algılanan çevre sistemi, kiĢilik sistemi ve davranıĢ 

sistemi olmak üzere üç temel sistemden oluĢmaktadır  (Doğan & Güney Karaman, 2019). 

1.3. BiliĢsel DavranıĢçı Model 

BiliĢsel davranıĢçı modelde birey için sorun olan ve gerçekçi olmayan düĢünceler ele alınıp 

değerlendirilir. KiĢinin yaĢadığı travmatik olay, dünyanın tamamen güvensiz olduğu ve bireyin de 

yetersiz olduğuna iliĢkin gerçekçi olmayan algıların oluĢmasına sebep olabilir. Bu nedenle biliĢsel 

davranıĢçı yaklaĢım sıkıntıyı azaltmayı, düĢünce biçimlerini yeniden gözden geçirmeyi ve sorunu 

çözmeye yönelik yeni stratejiler öğretmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaĢım çaresizlik, değersizlik ve 

suçluluk gibi sorunlu düĢüncelerin değiĢtirilmesinde etkin kullanılmakla birlikte acil durumlarda da 

kullanılması önerilebilir  (Hackney & Cormier, 2005). 

1.4. Eklektik Model 

 Bu modelde dengeleme, psikososyal değiĢim ve biliĢsel davranıĢçı modeller bir arada 

kullanılmaktadır. Eklektik model, bireyin doğru ve çok yönlü değerlendirilmesi, duruma uygun 

çözümlerin bulunması ve hızlı bir Ģekilde uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Eklektik model kriz 

durumları ve travmatik olayların özelliklerine göre farklı modelleri kullanmayı sağlamaktadır.  

1.5. Göz Hareketleriyle DuyarsızlaĢtırma ve Yeniden ĠĢleme (EMDR) 

EMDR, yalıtılmıĢ anıların iĢlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Büyük kazalar, 

savaĢlar, doğal afetler, cinsel istismarın yanı sıra çocukluk çağında yaĢanan travmatik etkisi olan 

olaylar; günlük hayattaki baĢarısızlıklar, olumsuz olaylar, Ģiddete maruz kalmalar vs. iĢlenmemiĢ 

anılar arasında yer alabilir. EMDR‘ ye göre bireylerin olumsuz duygu, düĢünce davranıĢ ve 

kiĢiliklerinin arkasında bu anılar vardır. ġimdiki zamanda yaĢanan olumsuz bir olay iĢlenmemiĢ 

anıların ortaya çıkmasını tetiklemektedir. EMDR terapisi geçmiĢte yaĢanan anıların yeniden iĢlenerek 

duyarsızlaĢmanın sağlanmasıyla hem Ģimdiki semptomların iyileĢtirilmesi hem de ileride ortaya 
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çıkması muhtemel olan benzer durumlarda olumlu duygu ve davranıĢların gösterilebilmesi 

amaçlanmaktadır  (Doğan & Güney Karaman, 2019). 

Kriz modelleri bir harita sunacak Ģekilde psikolojik danıĢma sürecinde çeĢitli aĢamalardan oluĢur. 

Kriz modellerinde kiĢinin kriz durumunun kendisi ve baĢkaları için tehlike arz etmesi nedeniyle acil 

müdahale stratejilerine vurgu yapılmaktadır. Bu nedenle planlama yapılırken ve aĢamalar 

belirlenirken krizin kiĢinin yaĢantı durumuyla bütünleĢtirilmesine dikkat edilmektedir.  

1.6. ABC Krize Müdahale Modeli 

ABC modeli, kısa süreli uygulanan bir modeldir. Terapötik iletiĢim yoluyla aĢırı stres sonucu 

fonksiyonelliği azalan danıĢana uygulanan bir metottur. Model ismini üç temel aĢamalarının orijinal 

harflerinden almaktadır. AĢamaları aĢağıda sıralanmıĢtır:  

 A: ĠletiĢim baĢlatma ve kurulan iletiĢimi geliĢtirme, 

 B: Problemi tanımlayarak sürece uygun etkileĢim kurma, 

 C: BaĢa çıkma (Stobie & Tromski-Klingshirn, 2009). 

1.7. Kapsamlı Bir Model: Birinci ve Ġkinci Düzey Krize Müdahale 

Müdahalenin iki boyutu bulunmaktadır. Birinci düzey krize müdahalede daha çok hayati tehlikeyi 

azaltarak kiĢiye yarar sağlayacak sosyal destek hizmetlerini sağlamak hedeflenmektedir  (Mete Otlu, 

2019). Ġkinci düzeyde ise baĢa çıkma becerilerini kısa sürede kazandırmaya yönelik bir hedef 

bulunmaktadır. 

1.8. Roberts’ın Yedi AĢamalı Krize Müdahale Modeli 

Kısa süreli terapiler için etkili ve hızlı bir çerçeve oluĢturan müdahale, sistemli ve yapılandırılmıĢ 

yedi basamaktan oluĢmaktadır. Özellikle kiĢinin kriz durumunun ve tepkilerinin biliĢsel, duyuĢsal ve 

davranıĢsal değerlendirilmesi gerektiğini vurgulanmaktadır  (Mete Otlu, 2011). Krize müdahalede 

danıĢanın olumlu ve güçlü yanlarının ön plana çıkarılması, iĢbirlikli çalıĢma ve alternatif çözümlerin 

belirlenmesi yoluyla danıĢmanın daha kolay ve etkili müdahalede bulunmasını   hedeflenmektedir. 

Modelin  basamakları aĢağıda aĢama aĢama açıklanmaktadır: 
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1. Psikososyal ve mutlak tehlikenin değerlendirilme: Bu aĢamada danıĢanın psikososyal 

değerlendirmesi eksiksiz ve hızla yapılarak kiĢinin stres kaynakları, ihtiyaçları, baĢa çıkma 

mekanizmaları ve alternatif çözüm yolları belirlenmektedir. 

2. Uyumlu ve iĢbirlikçi bir iliĢki kurma ve geliĢtirme: DanıĢman ve danıĢan arasında gizlilik 

ve güvene dayalı sağlıklı bir iliĢkiyle yakınlık kurulur. DanıĢmanın terapötik becerileri etkin 

bir Ģekilde kullanması gerekmektedir. 

3. Temel problemi tanımlama: Krizi tetikleyen güncel olayların tanımlanması ve bireyin 

yaĢantısında ona yardımcı olacak açıklamalar yapılır. 

4. Duyguları keĢfetmeyi destekleme: DanıĢanın krizle ilgili öyküsünü anlatması sağlanır. 

Bunun için yapılandırma, konuĢmaya açık davet, asgari düzeyde teĢvik, içeriğin yansıtılması 

gibi beceriler kullanan danıĢmanın kriz yaĢayan danıĢanı cesaretlendirmesi gerekmektedir.  

5. Alternatif stratejileri oluĢturma ve keĢfetme: Modelin oldukça zorlu müdahale aĢamasıdır. 

Çünkü danıĢanın sahip olduğu mevcut baĢa çıkma becerilerinin yetersiz kalması durumunda 

alternatif baĢa çıkma seçeneklerinin oluĢturulduğu aĢamadır. Bununla birlikte kriz yaĢayan 

kiĢinin parçadan ziyade bütünü görebilmesi sağlanmaktadır  (Mete Otlu, 2019). 

6. Eylem planını uygulama: Bu aĢama danıĢanın güvenliğine yönelik anlaĢmanın yapıldığı, 

iletiĢim yollarının planlandığı, risk faktörlerinin öngörüldüğü ve danıĢanın sosyal çevresiyle 

etkileĢiminin desteklenerek asıl müdahalenin uygulandığı aĢamadır  (Roberts & Ottens, 

2005).  

7. Ġzleme: Müdahale sonrasında kriz yaĢayan kiĢinin iyilik halinin devamı için yapılan izleme 

aĢamasıdır. Bu aĢamada danıĢan ile birlikte değerlendirme yapıldıktan sonra sonlandırma 

yapılır. Yapılan değerlendirmede aĢağıda belirtilen hususlar üzerinde durulur: 

 a. DanıĢanın fiziksel durumu ve ihtiyaçları 

 b. DanıĢanın tetikleyici olaya iliĢkin biliĢsel farkındalığı 

 c. DanıĢanın ruhsal, sosyal ve akademik fonsiyonelliği 

 d. Müdahale sürecini 
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 e. Strese yol açan durumları ve baĢetme becerileri 

 f. Olası durumlarda yönlendirme durumlarını içerir. 

 

ġekil 1‘de Roberts‘ın Yedi AĢamalı Krize Müdahale Modeli  (Roberts & Ottens, 2005) 

 

1.9. Bütünleyici ACT Müdahale Modeli 

Bütünleyici ACT Müdahale Modeli, ―Yedi Basamaklı Müdahale Modeli‖ ile ―On Basamaklı Akut 

Travmatik Stres Protokolü‖nün ortak kullanımıyla oluĢturulmuĢ bir modeldir. Modelin aĢamaları 

aĢağıdaki üç basamaktan oluĢmaktadır: 

1. Değerlendirme: Bu basamakta kriz durumunun biyopsikososyal ve kültürel 

değerlendirmesinin yanında toplumun güvenliği ve tıbbi müdahalenin yordanması ve 

değerlendirilmesi de gerekir  (Mete Oltu, 2019). 

2. Destek gruplarıyla iletiĢime geçme: Bu basakamakta kriz yaĢayan kiĢinin sosyal 

destek hizmeti veren unsurlarla iletiĢime geçmesi sağlanır. ĠyileĢtirme çalıĢmalarından en 

üst düzeyde faydalanması amaçlanır. 

3. Travma tedavisi: Bu basamakta kiĢinin travma tedavisi için uygulanan iyileĢtirme 

stratejilerin oluĢmaktadır. 
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1.10. Aile Terapisi YaklaĢımı 

Bu yaklaĢımda bireyden ziyade aile sistemlerine odaklanmak önemli görülmektedir. Aile içerisindeki 

durumların anlaĢılması krizi tetikleyen olaylardan önceki yaĢantılarla ilgili danıĢmana ipuçları 

vermektedir. Aile içerisinde gizlenen olaylar, uydurma Ģeyler, söylentiler, aile içi olumsuz Ģemalar 

gibi aileyi iĢlevsiz duruma getiren konular üzerinde durulur.  

1.11. YetiĢkinler Ġçin Krize Müdahale Modeli 

Viney tarafından oluĢturulan modelin krize müdahale danıĢmanlığında etkili olduğu 

vurgulanmaktadır (Viney, 2007). Modele göre krizin tanımı yedi kritik unsurdan oluĢmaktadır. Bu 

unsurlara baktığımızda; krizin tetiklenmesi ve zamanlama, olaya neden olan duygular, krize verilen 

farklı bireysel tepkiler, krizin çözümlenmesi, çözüme yönelik müdahale basamakları, olumlu ve 

olumsuz sonuçlar ve son olarak sosyal destek unsurunun önemi vurgulanmaktadır. Görüldüğü üzere 

tetikleyici unsur birçok model ve yaklaĢımda ortak faktör olarak ele alınmaktadır. Fakat kriz durumu 

ile tetikleyici unsur birbirinden ayrılarak daha çok bireysel faktörler üzerinde durmak gerekir  (Ulus, 

2018).  
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Ġnsanoğlu yaĢamı boyunca çeĢitli afetler, krizler gibi istenmeyen durumlarla karĢılaĢabilmektedir. Bu 

anlamda yapılan müdahaleler kriz durumlarının ortadan kaldırılmasının yanı sıra bu durumlarla 

karĢılaĢan bireylere yönelik psikososyal destek hizmetlerinin sağlanması Ģeklinde olmaktadır (Sargın, 

2021). YaĢanan olağanüstü durumlar karĢısında bireyler travmatik yaĢantılara maruz kalmaktadır. 

Travmatik yaĢantılar ise ruhsal ve bedensel semptomlar yaĢatmaktadır. Ruhsal ve bedensel 

problemler yaĢayan bireylere etkili müdahale yöntemlerinin sunulması gerekmektedir. Kriz durumu 

yaĢayan kiĢilere yapılacak müdahale de kiĢisel sosyal ve çevresel kaynakların kullanılmasıyla oluĢan 

bir süreç söz konusudur. Müdahale süreçlerinde en önemli husus amaca yönelik uygulanan 

etkinliklerin bireyin özgüven ve yeterlilik duygularını geliĢtirmesine yardım etmesidir (Aker, 2012). 

Bununla birlikte etkinlikler belirlenirken geliĢim dönemlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. 

Kriz durumlarında kullanılacak müdahale teknikleri arasında mizah kullanımı, genelleme, kendini 

açma ve öykü anlatımı, umut aĢılamak, direnç ile çalıĢma, okuma, yazma, resim ve müzik etkinlikleri 

sayılabilmektedir  (Ulus, 2018; Sargın, 2021). Bu teknikler ruh sağlığı açısından tedavi edici bir 

özelliğe sahip değildir. Daha çok bireylerin anlaĢılması, iletiĢim kurması, duygularını ifade etmesi, 

uzmanlarla etkileĢimde bulunması ve yardıma ihtiyacı olanların belirlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca 

müdahale süreçlerinde kullanılacak teknikler belirlenirken kriz yaĢayan kiĢilerin krizden önce, kriz 

esnasında ve kriz sonrasında gösterdikleri tepkilerin kiĢiden kiĢiye değiĢtiğinin dikkate alınması 

gerekmektedir. Krize müdahalede görev alan uzmanların ise kullanılan model ve teknikler konusunda 

gerekli olan yetkinlik ve becerilere sahip olması önemli görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Olağanüstü durumlar, krize müdahale, müdahale teknikleri 
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Human beings may encounter undesirable situations such as various disasters and crises throughout 

their lives. In this sense, interventions are in the form of eliminating crisis situations as well as 

providing psychosocial support services for individuals who encounter these situations (Sargın, 

2021). In the face of extraordinary situations, individuals are exposed to traumatic experiences. 

Traumatic experiences cause mental and physical symptoms. Effective intervention methods should 

be offered to individuals experiencing mental and physical problems. Intervention to people in crisis 

situations is a process that consists of using personal, social and environmental resources. The most 

important point in the intervention processes is that the activities applied for the purpose help the 

individual to develop their self-confidence and feelings of competence (Aker, 2012). However, when 

determining the activities, developmental periods should also be taken into account. The use of 

humor, generalization, self-disclosure and storytelling, instilling hope, working with resistance, 

reading, writing, painting and music activities can be counted among the intervention techniques to 

be used in crisis situations (Ulus, 2018; Sargın, 2021). These techniques do not have a therapeutic 

feature in terms of mental health. Rather, it enables individuals to understand, communicate, express 

their feelings, interact with experts and identify those who need help. In addition, while determining 

the techniques to be used in the intervention processes, it should be taken into account that the 

reactions of people who have experienced a crisis before, during and after the crisis vary from person 

to person. It is considered important that the experts involved in crisis intervention have the 

necessary competencies and skills about the models and techniques used. 

Keywords: Emergency situations, crisis intervention, intervention techniques. 

 

Kriz yaĢayan kiĢinin terapötik süreçte danıĢman olarak direncini anlamak ve etkili bir krize müdahale 

yolu oluĢturmak amacıyla bazı teknikler kullanılabilir. Bu teknikler arasında mizah, genelleme, 

kendini açma, öykü anlatımı, umut aĢılama ve direnç ile çalıĢma sayılabilir. 

Mizah Kullanımı 

Kriz durumu yaĢayan bir çok danıĢan yaĢadığı travma nedeniyle eğlenceli ve keyifli zamanlar 

geçirmemiĢ olabilir. Bu nedenle terapötik sürecin olumlu geçmesi amacıyla zaman zaman iletiĢimde 

mizah kullanılabilir  (Ulus, 2018). DanıĢanın kendisiyle alay edildiğini hissetmemesi açısından süreç 

içerisinde kullanılan mizahlar ve cümleler özenle seçilmelidir. Profesyonel anlamda danıĢanın 

rahatlaması amacıyla danıĢman hata yapabilir olduğunu gösterirken mizahı sıklıkla kullanabilir. 
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Genelleme 

Terapötik süreçte kriz yaĢayan danıĢana yönelik bireysel ifadeler kullanmak yerine daha genel 

ifadeler kullanmak süreç içerisinde kullanılabilmektedir. Bu anlamda bazı insani tepkilerin tüm 

insanlarda olabileceği danıĢana yansıtılmalıdır. 

Kendini Açma ve Öykü Anlatımı 

Kriz durumu yaĢayan danıĢanın pozitif ilerleme sağlaması için rol modellere ihtiyacı vardır. Bu 

anlamda rol model olacak kiĢilerden biri de psikolojik danıĢmandır. Psikolojik danıĢmanında hata 

yapabileceği, yetersiz olabileceği durumlarla karĢılaĢabileceğini gören danıĢan mükemmeliyetçi 

tutumlarını bırakıp hata yapılabileceğini gördüğünde biraz daha rahatlayacaktır. Bu nedenle iletiĢim 

sürecinde danıĢman kendisinin ya da benzer durumları yaĢayan baĢka kiĢilerin hikayelerini paylaĢıp 

danıĢanı cesaretlendirebilir. 

Umut AĢılamak 

Pozitif değiĢimin meydana gelmesi için ilk olarak danıĢanların güven ve değiĢmeye inanmaları 

gerekmektedir. Bu inancı sağlamak danıĢmanın yetkinlik ve becerileriyle olabilmektedir. DanıĢmanın 

kendine olan inancı, kiĢisel mutluluğu ve umut aĢılama yeteneği kriz çalıĢmalarında etkili 

olabilmektedir. Özellikle kurulan cümlelerin umut aĢılamaya yönelik ifadeler olması önemlidir.  

Direnç Ġle ÇalıĢma 

Kriz dönemlerinde bireyler kendilerini yetersiz, beceriksiz, suçlu ve yabancılaĢmıĢ hissedebilirler 

bundan dolayı olumsuz duygularından kaynaklı olarak terapi esnasında direnç oluĢabilir. 

DanıĢmanların süreç içerisinde danıĢanlarının direnç gösterdiğini, değiĢmeyi istememeleri, sorunları 

inkar ettiklerine inanmaları yersiz olacaktır. Bunun yerine yeni Ģeyler denemekten korktuklarını ve 

tereddüt ettikleri ihtimalini göz önünde bulundurmaları gerekir. DanıĢanın direnciyle çalıĢmak için 

aĢağıdaki görüĢme teknikleri uygulanabilir: 

 Etkin dinleme ve geri dönüt verme, 

 GenelleĢtirme, 

 DanıĢanın getirdiği sorunlara adım adım ilerleme, 

 Duyguların açık bir Ģekilde ifade edilmesi, 

 Oturumların sonunda danıĢmanın duygularının özetlenmesi, 
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 KoĢulsuz kabul becerisinin gereği olarak danıĢanın kötü ve riskli davranıĢlarının dıĢındaki 

davranıĢlarının kabulü, 

 Mantık çerçevesinde çözümleme yapılması, 

 YüzleĢtirme becerisinin nazik kullanılmasıyla tutarsızlıkların ortaya çıkarılması, 

 Direncin altında yatan unsurları belirleyerek danıĢanı incitmeden direnç unsurlarını 

sorgulamak. 

Kriz durumu yaĢayan kiĢilere yapılacak müdahale de kiĢisel sosyal ve çevresel kaynakların 

kullanılmasıyla oluĢan bir süreç söz konusudur. Bu süreçte en önemli görev kriz müdahalesinde 

bulunan psikolojik danıĢmana aittir  (Ulus, 2018). Bunlardan en önemlisi kriz yaĢayan kiĢilerin 

krizden önce, kriz esnasında ve kriz sonrasında gösterdikleri tepkilerin kiĢiden kiĢiye değiĢtiğinin 

psikolojik danıĢmanın farkında olmasıdır. Bununla birlikte krize müdahalede kullanılan model ve 

tekniklerin tek ya da birden fazla kullanabileceği yetkinlik ve becerilere sahip olması gerektiğidir.  

Sonuç 

Birey, yaĢamı boyunca hayatını tehdit eden, alıĢılmamıĢ ve olağan dıĢı olarak belirtilen kriz 

durumlarıyla karĢılaĢabilmektedir. Bu durumlar bireysel veya toplumsal anlamda insanların 

biyopsikososyal iĢleyiĢini etkileyebilmektedir. Kriz durumları evde, okulda, iĢ yerinde veya her yerde 

ortaya çıkabilmektedir. Özellikle eğitim ortamlarında ortaya çıkan kriz durumlarında eğitim 

çalıĢanlarına da önemli görevler düĢmektedir. Eğitim çalıĢanları arasında ise doğrudan psikolojik 

danıĢmanların müdahale çalıĢmalarında aktif olarak yer alması gerekmektedir. Bu anlamda okul 

içerisinde yapılacak müdahalelerde mizah kullanımı, genelleme, kendini açma ve öykü anlatımı, 

umut aĢılamak ve direnç ile çalıĢma teknikleri kullanılabilir. Söz konusu tekniklerin kullanılması 

krize yönelik etkili bir müdahale oluĢturmada önemli katkılar sunacaktır. Bunun yanı sıra yazma, 

görselleĢtirme, okuma ve müzik etkinleri gibi farklı çalıĢmalarda yapılabilmektedir. 
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ÖZET 

Çin Halk Cumhuriyeti BaĢkanı Xi Jinping, 2013 yılının Eylül ve Ekim aylarında Endonezya ve 

Kazakistan'ı ziyaret etmiĢ; ziyaretlerinde CumhurbaĢkanı iki projenin birlikte inĢa edilmesini 

önermiĢtir: Hem denizden hem de karadan ilgili ülkelerin dengeli ve sürdürülebilir kalkınmasını 

gerçekleĢtirmeyi amaçlayan ―Ġpekyolu Ekonomik KuĢağı‖ ve ―21. Yüzyıl Deniz Ġpekyolu‖ Doğu 

Asya, Batı Asya, Orta Asya ve Avrupa arasında bir bağlantı görevi görecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

Ancak projeye dahil olan taraflar ―Bir KuĢak Bir Yol‖ yörüngesindeki ülkelerin iç ve dıĢ çatıĢmaları, 

ABD ve Rusya'nın projeye yönelik olumsuz yaklaĢımları ve potansiyel olarak yüksek iĢletme 

maliyetlerinden derin endiĢe duymaktadır.  

Modern Ġpek Yolu Projesi açısından Türkiye sahip olduğu coğrafi avantajları sayesinde proje 

açısından yeni ekonomik ve ticari fırsatlar yaratacaktır. Asya ve Avrupa arasında çok sayıda ticaret 

koridorundan oluĢan Modern Ġpek Yolu‘nun Çin Merkez ve Batı Asya koridoru olarak da 

adlandırılan Orta koridoru Türkiye‘den geçecektir. Türkiye‘nin mevcut jeopolitik ve jeostratejik 

avantajlarını göz önüne aldığımızda projenin Orta Koridoru açısından en önemli kilit nokta olma 

özelliğine sahiptir. Dolayısıyla Türkiye, çok boyutlu dıĢ politika kapsamında modern Ġpek Yolu 

giriĢimini destekleyen ve en baĢından benimseyen ülkelerden biri olmuĢtur.  

Modern yüzyılın en büyük ticari hamlelerinden olan Modern Ġpek Yolu projesi, tamamlandığında 3 

kıtayı birbirine bağlaması ve farklı kanallardan ticaret ve lojistik alanında sağlayacağı katkılar ile 

dünya ticaret hacmine damgasını vuracaktır. Projenin tamamlanmasıyla beraber Uzakdoğu‘dan 

baĢlayan ticaret yolları Avrupa ve Afrika‘ya, hatta deniz yolu hattı üzerinden Hint okyanusunu 
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içerisine alarak Ortadoğu ve çeĢitli Afrika körfezlerinden bağlantı yollarıyla Avrupa‘ya kadar 

ulaĢacaktır. Bu çalıĢmada Modern Ġpek Yolu projesinin mevcut sorunları ve ticaret ve lojistik 

sektörleri açısından küresel ticarete ve Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılar ele alınmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Modern Ġpekyolu, Türkiye-Çin ĠliĢkileri, DıĢ Ticaret. 

 

ABSTRACT 

President of the People's Republic of China Xi Jinping visited Indonesia and Kazakhstan in 

September and October 2013. During his visits, the President proposed the joint construction of two 

projects: the "Maritime Silk Road Economic Belt" and the "21st Century Maritime Silk Road Belt" 

The 21st Century Maritime Silk Road will serve as a link between East Asia, West Asia, Central Asia 

and Europe. The 21st Century Maritime Silk Road is to serve as a link between East Asia, West Asia, 

Central Asia and Europe. The maritime Silk Road of the 21st century is to serve as a link between 

East Asia, West Asia, Central Asia and Europe. The 21st Century Maritime Silk Road is intended to 

serve as a link between East Asia, West Asia, Central Asia and Europe. However, project 

stakeholders are very concerned about the internal and external conflicts of the countries in the "One 

Belt One Road" or "Dragon Road" orbit, the opposition of the United States and Russia to the project, 

and the potentially high operating costs. 

With regard to the New Silk Road project, Turkey's geographical advantages will create new 

economic and commercial opportunities. The central corridor of the modern Silk Road, which 

consists of many trade corridors between Asia and Europe and is also called the China-Central and 

West Asia Corridor, will pass through Turkey. Considering Turkey's current geopolitical and 

geostrategic advantages, it is the most important hub for the central corridor of the project. Therefore, 

Turkey is among the countries that have supported and adopted the New Silk Road initiative as part 

of its multidimensional foreign policy. 

The New Silk Road project, which is one of the largest trade movements of the modern century, will 

shape the world trade volume after its completion through its contribution to trade and logistics 

through various channels and connecting three continents. With the completion of the project, trade 

routes from the Far East will reach Europe and Africa and even the Indian Ocean via the sea route, 

and will reach Europe via the connecting routes from the Middle East and various African gulfs. This 

study discusses the current problems of the Modern Silk Road project and its contribution to world 

trade and the Turkish economy in terms of trade and logistics. 

Keywords: Modern Silkroad, Turkiye-China Relations, Foreign Trade. 

 



 
 

 

 

195 

 

1. GiriĢ    

Tabiatın ve iklimin sunmuĢ olduğu geniĢ vadi yatakları ile kervanların konaklamalarına yarayacak 

vahalardan oluĢan, ipek ve ipekli dokuma ürünleri baĢta olmak üzere çeĢitli mamullerin 

taĢımacılığının yapıldığı Ġpek Yolu, tarih boyunca pek çok medeniyetin hakimiyet kurmak için 

birbiriyle savaĢtıkları bir yol olmuĢtur (Kartal, 2021: 12). Günümüzde 3 kıtayı birbirine bağlamayı 

hedefleyen modern ticaret, ulaĢım ve lojistik olanaklarına sahip olması planlanan Ġpek Yolu Projesi, 

son yıllarda dünya ticaret hacminin düĢüĢü göz önüne alındığında küresel ekonomiye ciddi katkılar 

sağlayacaktır.  

Çin'in Modern Ġpek Yolu giriĢimi, geçmiĢten günümüze tasarlanmıĢ en büyük altyapı projelerinden 

biridir. Proje tamamlandığında, Doğu Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan modern dünyanın en büyük 

ekonomik ve siyasi hamlelerinden biri olacaktır. Bazı analistler projeyi Çin'in yükselen gücünün 

rahatsız edici bir uzantısı olarak görürken, bazıları ise Çin liderliğinde Asya‘da kurulacak bölgesel 

kalkınma ve askeri geniĢleme için bir Truva atı olabileceğini düĢünmektedir (Günay ve diğerleri, 

2019: 161). 

2. 1970 Sonrası Türkiye-Çin ĠliĢkileri 

Modern yüzyılın yükselen ekonomik güçlerinden biri olan Çin, Rusya Federasyonu‘na yakınlığı ve 

Ortadoğu‘dan sonra en zengin doğal gaz ve petrol yataklarına sahip Orta Asya havzasına yakınlığı 

sebebiyle küresel güç dengelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Çin, Orta Asya‘da yükselen 

etkinliğini kullanmak suretiyle bölgedeki Rusya etkisini azaltarak bölgede egemen hale gelmeyi 

hedeflemektedir. Bununla birlikte ABD‘ye karĢı alternatifi olan bir dünya oluĢturması gayreti, Çin‘in 

Orta Asya politikasının özünü meydana getirmektedir. Orta Asya‘daki doğalgazın Çin piyasasına 

kadar ulaĢmasıyla beraber Çin, siyasi bir güç olarak Orta Asya‘daki politik ve ekonomik aktörlerden 

biri haline gelmiĢtir. Ancak Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya, Hindistan ve Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri ve Rusya, Çin‘in bölgedeki istikrarını ve bölge güvenliğini zora sokmuĢtur. Bu 

kapsamda Çin, kendisi için sıkıntılar yaratan bu bölgelerde özü ―barıĢçı yükseliĢ‖ olan stratejik 

menfaatlerine yönelik hedeflerini de ortaya koymuĢtur (Akdağ, 2019: 52). Bu hedefleri:  

1) Ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini muhafaza etmek,  

2) Çevrenin istikrar ve barıĢını sağlamak, 

3) Bölgede iĢ birliği ve diyalogun geliĢtirilmesini sağlamak Ģeklinde sıralayabiliriz.  

Genel anlamda bu politik yaklaĢım, Çin‘in çevresel dıĢ politik anlayıĢına hizmet etmektedir. Çin‘in 

çevresel dıĢ politikası son yıllarda belli ölçüde baĢarı sağlamasına karĢın komĢularıyla yaĢadığı 

sorunlar, etnik çatıĢmalar, özellikle Sincan Özerk Bölgesi‘nde yaĢanan istikrarsızlıklardan ötürü 

siyasi, ticari ve güvenlikle ilgili birtakım sorunlarla karĢılaĢılmıĢtır (Yesevi, 2020: 331).  
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Çin ile Türkiye arasındaki iliĢkileri geliĢtirmek amacıyla faydalı sayılabilecek ilk hamlelerin 1980‘li 

yıllarda atıldığını söylemek mümkündür. 1974 yılının Temmuz ayında Türkiye ve Çin arasında 

imzalanmıĢ olan ticaret protokolü, sözü edilen ticari iliĢkilerin temelini meydana getirmektedir. 1983-

1984 yıllarında ise Türkiye-Çin arasında ekonomik temelli ticari iliĢkilerin sürdürülmesi için yasal 

zeminler hazırlanmıĢtır. Ne var ki 1980‘lerin ilk yarısına kadar devam eden ticaret hacmine karĢın, 

Türkiye‘nin aleyhine geliĢme gösteren bir ticari dengesizlik oluĢmuĢtur. Ancak takip eden süreçte 

yaĢanan sorunların Türkiye aleyhine seyrettiği gözlemlenmiĢtir (Stratejik DüĢünce Enstitüsü, 2012: 

9). Özellikle 1980‘lerin ortalarından itibaren Türkiye-Çin ticari iliĢkilerinde; Türkiye ve Çin‘in 

kalkınma çabası içinde olan iki ülke olarak üretmiĢ olduğu ürünlerin benzer nitelikler taĢıması ve 

hedef piyasaların da aynı olması, rekabet ortamında Türkiye‘nin Çin karĢısında elinin zayıf 

kalmasına neden olmuĢtur. Bununla birlikte Türkiye‘nin Çin‘den gelecek ürünleri engellemek için 

birtakım kotalar uygulamasına karĢın Çin‘in ucuz mallarının çekiciliğinden kaynaklı olarak Çin‘den 

daha çok ürün ithaline gitmesi ve Türkiye‘nin Çin‘e ihraç mallarının önemli bir bölümünün ham 

maddelerden oluĢması bu dengesizliğin en önemli sebepleri olmuĢtur. Bu ticari iliĢkide görülen 

yapısal problemlerin, Çin‘in ekonomik yapısında ortaya çıkan değiĢmelerle, yani üretim alanında 

teknolojik katmanda ve diğerlerinde artıĢ sağlanmasıyla giderilmesi mümkündür. Kısaca, Türkiye ve 

Çin arasındaki ticari ve ekonomik iliĢkiler, teknoloji ve sermaye sahibi ABD ile gücünü üretimden 

alan Çin arasında yaĢandığı gibi olmamıĢ, Türkiye ve Çin birbirlerini tamamlamaya yönelik iliĢki 

yapısı oluĢturamamıĢtır (Ekrem, 2012:16). 

2010 yılında açıklanmıĢ olan rakamlara göre Türkiye‘nin Çin ile gerçekleĢtirmiĢ olduğu dıĢ ticaret 

hacmi seviyesi 17 milyar dolarlar civarında seyretmiĢtir. Çin ile Türkiye aralarında çeĢitli ticari 

anlaĢmalar yapılmıĢ, bu kapsamda ekonomik iĢ birliği, müteahhitlik hizmetleri ve Ġpek Yolu‘nun 

canlandırılması gibi birçok konuda ortak çalıĢmalara imza atılmıĢtır. Ayrıca gıda güvenliği, sivil 

havacılık alanındaki iĢ birliği, Türk tütününün Çin‘e ihracının gerçekleĢmesi, vize iĢlemlerinde 

kolaylık sağlanması gibi konularda da önemli ilerlemeler kaydedilmiĢtir (Durdular, 2018: 7). 

3. Ġpek Yolu’nun Kısa Tarihi 

Doğudan Batıya uzanan Ġpek Yolu aynı zamanda Türk kültürünün egemen olduğu Orta Asya 

coğrafyasından da geçmektedir. Ġpek Yolu‘nun Türklerin kültür ve tarihlerinde çok büyük bir önemi 

vardır. Türklerin yaĢamıĢ olduğu geniĢ coğrafyaların tek bağlantısını sağlayan ve tek ulaĢım imkanını 

oluĢturan Ġpek Yolu, bu özelliğinin yanında ticari iliĢkilerin yoğunlaĢmasını ve Türklerin 

zenginleĢmesini sağlamıĢ; birlik ve beraberliğin kurulmasında, uygarlık düzeyleri geliĢmiĢ, büyük 

yerleĢim birimlerinin kurulması sürecinde etkili olmuĢtur (Budaqоv, 1998: 65). Türkler, Ġpek Yolu 

üzerinde yer alan bu yollar üzerinde kurmuĢ oldukları Turfan, KaĢgar, Semerkand, BiĢkek ve Buhara 

gibi birçok tarihi yerleĢim alanında kurdukları pazar yerlerini iĢletmek suretiyle ticarî faaliyetlerde 

bulunmuĢlardır. Türkler, Ġpek Yolu aracılığıyla ipek ve demirle beraber genel ve özel tüketim 

ürünlerinin, önemli madenlerin, zırhlı malzemelerin, silahların, kürk, deri ve deriden yapılmıĢ çeĢitli 

ürünlerin, süs eĢyalarının ve günlük hayatta kullandıkları bütün ürünlerin ticaretini bu kanal 
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vasıtasıyla gerçekleĢtirme fırsatını bulmuĢlardır. Ġpek Yolu güzergahında yaklaĢık bin yıllık 

egemenliğiyle Türk devletleri tarihsel süreç içerisinde zenginleĢmekle kalmamıĢ, Doğu ile Batı 

arasında uzanan ticaret yollarının güvenliğinin sağlanmasını ve denetlemesini de üstlenmiĢlerdir 

(Yereli, 2014: 302).  

 

       ġekil 3: Ġpek Yolu karayolu güzergâhı haritası (Aksoy, 2014: 201). 

4. Modern Ġpek Yolu Projesi ve Küresel Etkileri 

Soğuk SavaĢ döneminin bitmesiyle birlikte ülkeler arası iliĢkilerin seyrini meydana getiren ideolojik 

sınırlar ve saplantıların etkisiz hale gelmesi, Çin‘e dünyadaki ülkelerin birçoğuyla iletiĢime geçme 

fırsatı vermiĢtir. 1978 yılında Deng Xiaoping yönetimde olduğu dönemde ortaya çıkan ekonomik 

bakımdan dönüĢüm adımları, 1990‘lı yılların son döneminde Çin‘i dünyadaki sayılı ekonomik güç 

odaklarından biri yapmıĢtır (Günay ve diğerleri, 2019: 163). Ekonomik bakımdan yaĢanan bu yapısal 

dönüĢüm, Çin‘in proaktif ve daha etkin bir dıĢ politika izlemesine olanak sağlamıĢtır. Özellikle 11 

Eylül‘de gerçekleĢen saldırılar sonrasında ABD‘nin Çin için ―yaĢam alanı‖ niteliğindeki bölgelere 

yönelmesi; Çin‘in küresel ve bölgesel nitelik taĢıyan ekonomik ve siyasal birçok oluĢuma öncülük 

etmek suretiyle ABD‘nin tek kutuplu yaklaĢımına karĢı ciddi anlamda bir adımı olmuĢtur. Böylece 

Pekin yönetimi uluslararası sistem anlamında paralel nitelikte yapılar kurmak suretiyle varlığını 

dünya çapında ortaya koyma ve yerini güçlendirme çabası içerisine girmiĢtir (ÖzdaĢlı, 2015: 586). 
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    ġekil 2: Çin‘in Modern Ġpek Yolu Projesi (Deutsche Welle Türkçe, 2017). 

Dünya genelinde gerçekleĢen bütün ticaret hacminin ortalama %10‘luk kısmını Çin‘in 

gerçekleĢtiriyor olması bile ülkenin küresel anlamda ekonomik değerini ortaya koyması bakımından 

büyük önem taĢımaktadır. Ne var ki bütün bu pozitif tabloya karĢın küresel krizin etkilerinden dolayı 

dıĢ piyasalardan gelen taleplerin daralması, girdi maliyetleri, ihracat seviyelerindeki düĢüĢler Çin‘in 

yeni sermayeye, kaynağa ve piyasalara gereksinimi de artırmıĢtır (Atlı, 2014: 76). Özetlemek 

gerekirse, Çin‘in birçok yabancı pazarla olan ticari iliĢkilerini Avrupa sermayesi ile birleĢtirmeyi 

amaçlayan Modern Ġpek Yolu Projesi‘ne, Orta Asya coğrafyasındaki yeraltı kaynaklarının dahil 

edilmesiyle beraber küresel ticarete ciddi bir katkı sağlayacağı düĢünülmektedir (ÖzdaĢlı, 2015: 82). 

4.1. Modern Ġpek Yolu Projesinin Küresel Ticarete Olası Katkıları  

2000‘lerin ilk yıllarından itibaren küresel piyasalar üzerinde ağırlığı olan ve dünya imalat sektörünün 

en büyüğü konumuna gelmiĢ Çin‘in son birkaç yıldır ekonomik büyümesinde bir yavaĢlamanın 

olduğu görülmektedir. 2008 yılında yaĢanan Küresel Ekonomik Kriz, Çin‘in en önemli ticari ortakları 

olan ABD, AB ve Japonya pazarlarında Çin menĢeili ürünlere olan taleplerde düĢüĢe yol açmıĢ ve 

Çin‘den bu pazarlara yapılan ihracatlarda düĢüĢlere neden olmuĢtur. Çin‘in 2016‘da % 6,7 olarak 

gerçekleĢen ekonomik büyüme rakamlarının son 27 yılın en düĢük seviyesinde olması Çin‘i yeni 

ekonomik arayıĢlara yönlendirmiĢtir. Bu kapsamda ABD-Avrupa Birliği arasında gerçekleĢmiĢ olan 

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı AnlaĢması Çin‘den küresel pazarlara yapılan ihracatlardaki 

düĢüĢlerin en önemli nedeni olarak görülmekte ve buna alternatif olarak Çin, Modern Ġpek Yolu 

Projesi‘ne ayrı bir önem vermektedir. Söz konusu proje ile Çin, dıĢ ticaret potansiyelinin %25‘lik 
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kısmını Asya ülkeleri ile yapmakta olan Avrupa Birliği‘nin Orta Asya pazarına daha da 

yakınlaĢmasını sağlayacaktır (Gür, 2015: 3).  

Modern Ġpek Yolu Projesi‘yle Çin‘in küresel pazarlarda sağlayacağı birçok kazanım yanında, projede 

yer alan ve ticaret yollarının da geçeceği diğer ülkelerle olan ekonomik iliĢkilerini iyice geliĢtirmesi 

de projenin Çin‘e sağlayacağı diğer önemli avantajlar arasında yer almaktadır (Karagöl, 2017: 3). 

Proje kapsamında ticaret yollarının geçeceği ülkeler refah seviyesindeki artıĢların yanı sıra 

yaratılacak olan yeni istihdam alanları ve birçok yerli ve yabancı pazarlarla yaĢanacak ticari 

canlanma ortamı sayesinde ciddi ekonomik gelirler sağlayacaktır. Özellikle de Ortadoğu ve Orta 

Asya ülkelerini pozitif yönde etkileyecek olan proje sayesinde söz konusu bölgeler küresel çapta bir 

güç odağı haline gelecektir (Seyidoğlu ve GönültaĢ, 2014: 201).  

Yerküre üzerinde özellikle de sahip oldukları enerji kaynakları ile dikkatleri üzerine çeken Orta 

Asya, Afrika ve Ortadoğu günümüze kadar küresel ticaretteki sermaye dolaĢımına yeterli seviyede 

katılamamıĢ; ait oldukları coğrafya dıĢına çıkamamıĢ ve sahibi oldukları doğal kaynaklardan yeteri 

kadar istifade edememiĢlerdir. Bu anlamda anılan coğrafyalardaki birçok ülkenin projeye entegre 

edilmeleri bölge ülkelerinin küresel ekonomiye dahil olmalarını sağlayacak ve birçok ülkenin refah 

seviyesinin artmasında bir mihenk taĢı olacaktır (Doğan, 2020: 60). Modern Ġpek Yolu Projesi 

kapsamında bölgeler arası bir altyapı sisteminin oluĢturulması da ayrıca önem arz etmektedir. Bu 

kapsamda önemli enerji kaynaklarına sahip olan Orta Asya ve Ortadoğu ile yine yoğun enerji ihtiyacı 

olan Avrupa arasında enerji transferini sağlayacak bir güzergahın sunulması da projenin en önemli 

ayaklarından birini oluĢturmaktadır. Bu bağlamda Ukrayna-Rusya krizi göz önüne alındığında yeni 

enerji anlaĢmalarına imkan verecek olan proje sayesinde enerji piyasalarına da bir hareketlilik 

getirilmiĢ olacak ve Avrupa Birliği‘nin gündeminden düĢmeyen enerji sunum güvenliği sorununun 

çözümüne yönelik de önemli bir adım olacaktır. Özellikle de Orta Asya ve Ortadoğu coğrafyasının 

zengin enerji kaynaklarının güvenli bir Ģekilde Avrupa pazarlarına transferi konusunda proje, 

sağlayacağı avantajlar sayesinde büyük önem kazanacaktır (Karagöl, 2017: 3). 

4.2. Modern Ġpek Yolu Projesi ve Türkiye 

Anadolu yarımadası, Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki konumu sayesinde, tarihi Ġpek Yolu‘nun 

geçtiği en önemli güzergahlardan biriyken, günümüzde hayata geçirilmeye çalıĢılan Modern Ġpek 

Yolu‘nun da yine en önemli coğrafi ayaklarından biri olma özelliğine sahiptir. Projenin tam 

anlamıyla hayata geçirilmesiyle beraber Türkiye Modern Ġpek Yolu Projesi içerisinde anahtar ülke 

konumundaki ülkeden biri olacaktır. Bu kapsamda, projenin hayata geçirilmesi Doğu ile Batı 

arasında doğal bir köprü olan Anadolu yarımadasındaki ticaretin yeniden canlanmasını sağlayacak ve 

bu durum Türkiye‘nin Güney Asya piyasasına eriĢimi daha da kolaylaĢtıracaktır. BaĢka bir deyiĢle, 

Modern Ġpek Yolu Projesi‘nin tam anlamıyla hayata geçirilmesi Türkiye‘nin Doğu ve Batı arasında 

bir köprü konumuna gelecek olması, Türkiye‘nin en esaslı kazanımı olacaktır (Yılmaz ve diğerleri, 

2020: 204). 
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Modern Ġpek Yolu Projesi‘nin en önemli coğrafi ayaklarından olan Türkiye ve Çin‘in ekonomik ve 

ticari iliĢkilerde son yıllarda önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Her iki ülke arasında yaĢanan bu olumlu 

geliĢmeler proje çalıĢmalarına ciddi ivme kazandırmıĢtır. Ayrıca Modern Ġpek Yolu Projesi 

kapsamında Türkiye‘de Edirne‘den Kars‘a kadar uzanan Doğu-Batı Yüksek Hızlı Tren Hattı‘nın 

faaliyete geçmesi, projenin tam anlamıyla devreye girebilmesi için önem taĢımaktadır. Ayrıca 2017 

yılında tamamlanan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının açılmasıyla beraber Türkiye, Doğu ile 

Batı‘yı birbirine bağlayan transit ülke konumunu daha da güçlendirmiĢtir. Sözü edilen yolun diğer 

tercihlere göre maliyetinin düĢüklüğü ve daha güvenli olması Çin‘in Türkiye‘ye vermiĢ olduğu 

önemi daha da artırmıĢtır (Üzümcü ve Akdeniz, 2014:174). Böylece Çin'den yüklenen bir vagonun 

Kazakistan ve Türkmenistan‘ı boydan boya geçerek Hazar Denizi‘yle Bakü/Alat Limanı'na 

bağlanması, oradan da Gürcistan ve Türkiye‘yi aĢarak Avrupa'ya ulaĢtırılması söz konusu hattın 

Pekin‘den Londra‘ya kesinti olmadan demiryoluyla ulaĢma imkanı sağlamıĢtır (Duranlar ve Anaiev, 

2018: 1033). 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Asya ve Avrupa arasında ticari faaliyetlere canlılık kazandırmak amacıyla Çin liderliğinde yapımına 

baĢlanan Modern Ġpek Yolu Projesi, farklı coğrafya ve ülkeler için önemli ekonomik ve ticari 

potansiyele sahiptir. Projenin hayata geçirilmesiyle beraber ―Ġpek Yolu Ekonomik KuĢağı‖ ve ―Deniz 

Ġpek Yolu‖ hatlarının kıtaları birbirine bağlaması ile küresel ticaret yolları yeni rotalara kavuĢacaktır.  

Modern Ġpek Yolu Projesi için jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip olan Türkiye, çok boyutlu dıĢ 

politika kapsamında projeyi en baĢından beri benimsemiĢ ve projeye ciddi destek sağlamıĢtır. 

Türkiye hızla büyüyen ekonomik yapısından dolayı sürekli olarak yeni ticari açılımlara ve yatırımlara 

gereksinim duymaktadır. Türkiye‘nin bir ulaĢım ve enerji köprüsü olmasını sağlayacak olan proje 

kapsamında 2017 yılında tamamlanan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin sağladığı kolaylık 

Türkiye‘nin küresel pazarlarda birçok ekonomik ve ticari olanaklara kavuĢmasını sağlayacaktır. 
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Abstract 

 

In recent years, Nigerian's economy has risen dramatically, placing it among the world's rising 

markets and fast-growing economies. The country's natural resources are diverse. Energy intensity, 

macroeconomic uncertainties, trade openness, and foreign direct investment have less environmental 

impact than energy generation. This research examined the effect of macroeconomic policy 

uncertainty on environmental Kuznets curve in Nigeria from 1960 to 2021. The dynamic 

autoregressive distributed lag simulation framework revealed the following:  macroeconomic policy 

Uncertainty accelerates environmental degradation in the short and long term; economic growth 

accelerates environmental degradation while the square of economic growth slows it, confirming the 

environmental Kuznets curve hypothesis; energy intensity accelerates environmental quality 

degradation. Also, the study indicated that the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental 

Kuznets Hypothesis are supported in the country; and these findings allow us to propose significant 

policy changes to improve Nigeria. 

 

Keywords: Dynamic Autoregressive Distributed Lag, Energy Intensity, Environmental Quality, 

Macroeconomic Policy Uncertainty 
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GĠRĠġ 

Öğretim teknolojileri zaman içinde çevre değiĢkeninden etkilenen ve bu değiĢkeni etkileyen önemli 

bir yapılanma sürecinde girmiĢtir. Öğrenme ortamlarında kullanılan web teknolojilerinin ve dijital 

araçların kullanım sıklığı da artmaktadır. Nitekim bugün öğretim tasarımları tanımlarında öğretim 

teknolojileri alternatif bir araç olarak değil, tasarım süreçlerinin asıl öğesi olarak görülmektedir 

(Bodily, Leary & West, 2019). Öğrenme ortamları sosyal yaĢamın olağan parçalarından biri 

olmuĢtur. Öğretici, öğrenen ve öğrenme içeriklerinin sunulduğu ortamların fizyolojik, psikolojik ve 

sosyolojik örüntüsü kendi içinde evrilmektedir. Doküman incelemesi ve betimsel içerikte oluĢturulan 

bu çalıĢmada öğrenme amaçlı bir araya gelen sosyal gruplarda dijital teknolojinin etkileri incelemeye 

alınmıĢtır. Öğrenme grupları farklı ilgi, seviye, motivasyondaki öğrenenlerin bir araya gelmesiyle 

oluĢan mikro ölçekli toplumsal grupları ifade etmektedir. Ortak amaç ve çıkarları olan bu grupların 

bir arada oluĢunu kanıtlayan temel unsurlardan biri etkileĢimdir. Bu doğrultuda öğretim ortamlarında 

öğrenmenin gerçekleĢebilmesi için etkileĢim önemsenmektedir. EtkileĢim aracılığıyla öğretici-

öğrenen; öğrenen-öğrenen; öğrenen-içerik iletiĢimleri sağlanabilmektedir. Yeni nesil dijital öğrenme 

ortamlarında dijital teknolojilerin öğrenme yardımcısı ve öğrenme aracı olarak kullanılması sıklıkla 

gözlenmektedir. Bu durumun temel sebepleri günümüz öğrenenlerinin mevcut teknolojileri sıklıkla 

ve baĢarıyla kullanabilmesinden ortaya çıkan teknoloji deneyimi ve öğrenmenin olanaklarını artıran 

verimli dijital uygulamalardır. Öğrenmenin gerçekleĢebilmesi için içeriğin, öğrenen tarafından 

yorumlanması ve anlamlandırılması önem taĢımaktadır. Dijital teknolojilerin ve Web 2.0 araçlarının 

hâkim olduğu öğrenme süreçlerinde öğrenci aktif katılımı değerli görülmektedir. 

Öğretim ortamlarında dijital teknoloji kullanımı sıradıĢı bir etkinlik olmaktan çıkmıĢ ve sürecin 

olağan bir parçası haline dönüĢmüĢtür (Kumar Basak, Wotto & Belanger, 2018). Öğrenme grupları 

bu süreçte farklı iletiĢim ve etkileĢim süreçlerini deneyimlemektedir. Öğreticinin aktarıcı olduğu 

ortamlarda öğrenen alıcı olurken öğrenen-öğrenen iletiĢimleri azalabilmektedir. Bunun yanında 

öğretici-öğrenen etkileĢiminin iyi yapılandırılmıĢ olması gerekmektedir. Web 2.0 araçlarının etkin ve 

yoğun kullanıldığı öğretim ortamlarında da öğrenenin aktif katılımı öğrenmenin ön koĢulları arasında 

yer almaktadır (Mazman ve Usluel, 2011). Bu aktiflik durumu bireysel veya topluluk içinde farklı 

rollerde karĢımıza çıkmaktadır. 
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Sosyal gruplar gündelik yaĢamın bir parçasıdır. Öğrenme grupları da sosyal toplulukların bir alt 

sınıfıdır. Bu doğrultuda öğrenme ortamını oluĢturan beĢeri faktörler birliktelik ve iletiĢim ruhunu 

yansıtabilmektedir. Öğrenen zihninde yeni öğelerin yer edinebilmesi bir takım koĢullara bağlıdır. 

Mevcut Ģemasına uygun bir yenilik eklentisi ancak öğrenenin hazırbulunuĢluğu ile mümkün 

olabilmektedir. Öğreneni hazır konuma getiren unsurlar ise konu ön bilgisi, motivasyonu, ilgisi, 

konunun bireye katkısının hissedilmesi, öğrenmeye karĢı istek ve inanç, öğrenme ortamına aidiyet 

duyma ve güven olarak sıralanabilir (Açıkgül, 2019; Demir ve Eren, 2021). Öğrenmenin 

gerçekleĢebilmesi için ise öğrenenin öğretici, ortam veya diğer öğrenenlerle veri alıĢveriĢi önem 

taĢımaktadır. 

Öğrenme yalnızca öğrenme içeriğiyle zaman zaman tamamlanabilmektedir. Ancak öğrenme 

eksikliklerinin veya hatalarının olması durumunda etkileĢim kurabilmek bir zorunluluk haline 

gelmiĢtir. Bu etkileĢim sosyallik olgusunun temelidir. Öğrenen içerikteki eksiklerini ve yanılgılarını 

arkadaĢıyla veya öğreticiyle paylaĢabilmektedir. Böylelikle içeriğin tamamlanması ve tamamlanmıĢ 

öğrenme hedeflerinin olması mümkün olmaktadır. Bu noktada temel beklenti sosyal grubun mikro 

veya makro ölçekli olması gözetilmeksizin etkileĢim dinamiklerinin oluĢturulması ve 

sürdürülmesidir. Bu noktada dijital toplulukların sosyallik olgusunun irdelenmesi ve bu topluluk 

davranıĢlarının sosyolojik etkilerinin ortaya çıkarılması değerli görülmektedir. 

DĠJĠTAL SOSYAL TOPLULUKLAR 

Teknolojik cihazların toplumsal bir kurum olan eğitim alanında kullanılması öğrencilerin 

sosyalleĢme ve aidiyet kurma ile ilgili algılarını etkilemektedir. Eğitimin iĢlevsel olarak bireylerin 

spesifik alanlarda bilgiler edinmesini sağlarken aynı zamanda bireyin sosyalleĢmesine katkı 

sunmaktadır. Yüz yüze ve etkileĢimci bir yaklaĢım ile gerçekleĢmesinin yanı sıra dijital teknolojilerin 

yaygınlaĢması ve sıradanlaĢmasına bağlı olarak sosyalleĢme dijital alanlarda da gerçekleĢmektedir. 

Dijital sosyalleĢme beraberinde aidiyet kurmayı da getirmektedir. Seçilen grubun özellikleri temel 

alınmak suretiyle referans gruplar ortaya çıkmaktadır. Bireyin hayatın bütünü ya da özel bir yönü 

referans grubunun ölçütleri örnek alınmaktadır (Bauman, 2016). Birey kendini gruptan birisi olarak 

görmek suretiyle ortak hedefleri gerçekleĢtirmeye yönelmesi kolaylaĢmaktadır. Bunların yanı sıra 

birey sanal ortamda aidiyet kurup hedefe ulaĢması ile birlikte kendini gerçekleĢtirmiĢ olmanın ön 

koĢulunu yerine getirmektedir. Bu bağlamda bireyin dijital aidiyetlerinin bireysel geliĢimini olumlu 

etkilediğini ifade etmek mümkündür.   

Öğrenciler arası etkileĢimde topluluğun parçası olarak aidiyet hissetme, açıkça görüĢ belirtebilme ve 

soru sorabilme cesaretinin olması önem taĢımaktadır. Birincil gruplar (Cooley vd., 1951) topluluk 

üyelerinin grubu sahiplenme, özgürce ve açıkça davranabilme özelliklerinin yanı sıra güvene dayalı 

sosyal iliĢkilerin kurulabildiği sosyolojik topluluklardır. Nitekim sanal öğrenme ortamlarında dahi 

topluluk bilincini kaybetmeden samimi iliĢkiler kurulabilmekte ve öğrenme içerikleri akranları ile 

paylaĢılabilmekte ve değerlendirilebilmektedirler. Birincil olmayan öğrenme topluluklarında ise 

öğretici-öğrenen iletiĢimi güçlü ve iyi yapılandırılmıĢ olmadıkça öğrenenler arası etkileĢimin oldukça 
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zayıf olduğundan söz etmek mümkündür. Böylelikle etkileĢimi önemseyen dijital öğrenme 

araçlarının etkisi sınırlı kalmaktadır. Sanal veya fiziksel ortamların iletiĢime katkısı doğrultusunda 

biçimlenen bir topluluk anlayıĢından söz edilebilir. Bir baĢka ifade ile öğrenme süreçlerini birlikte 

yapılandıran ortak hedefli grup üyelerinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasa dahi baĢarılı bir 

etkileĢim sürecini web teknolojileri ile sürdürmesi mümkündür. 

Cooley (1961), samimiyet ve birliğin olduğu toplulukları birincil iliĢkiler olarak tanımlarken burada 

grup içerisinde bulunan insanların belli düzeyde birbirini tanımalarını ve kaynaĢmalarını öne 

çıkarmaktadır. Burada grup en yalın haliyle ―biz‖ olabilmeyi baĢarabilmektedir. DeğiĢen Ģartlar ve 

geliĢen teknoloji mekânsal sınırlıkları ortadan kaldırarak yeni grupların oluĢumunu sağlamaktadır. 

Ġnsanlar, gündelik iliĢki ve eylemleri ‗uzaktan iliĢkiler‘ ile yürütebilmektedir. Birbirini tanımayan 

insanlar, uzaktan kiĢisel iletiĢim yolunu açan internet aracılığıyla iliĢkiler geliĢtirilebilmektedir 

(Mendras, 2008). Bu bağlamda internetin sağladığı kolaylıklar sayesinde mekân ve zaman 

sınırlılıklarını aĢan bireyler sanal gruplar oluĢturabilmekte ve burada kurulan iliĢkiler bireylere 

aidiyet duygusunun oluĢumunu sağlayabilmektedir.  Öğrenme amacıyla sanal ortamlarda bir araya 

gelen bireyler kendilerini bir grup olarak görebilmeleri halinde grup aidiyetini sağlamıĢ olmaktadır.  

Sosyal topluluklar yüz yüze ortamlarda fiziksel biraradalığın avantajlarını kullanmaktadır. ĠletiĢim 

hatalarının ve eksikliklerinin hızlı telafisi bunların baĢında gelmektedir. EtkileĢimin etki seviyesi 

düĢük olduğu zamanlarda jest ve mimikler ile olayın gerekçeleri daha iyi anlaĢılmakta ve çözüm 

yolları üretilebilmektedir. Ancak dijital sosyal topluluklarda iletiĢim eksiklikleri ve hatalarında pratik 

ve etkili çözüm süreçleri her zaman eĢit düzeyde olmamaktadır. Öğrenen öğrenme problemini 

öğreticiyle veya farklı bir öğrenenle paylaĢtığında gelen yanıtın hızlı olması önemlidir. Ancak 

geribildirimin etki düĢüklüğü veya kapsamı karĢılamaması durumlarında sembolik duygusal 

ifadelerin aktarımı güçleĢmektedir. Bu durum iki farklı biçimde gerçekleĢebilmektedir. Web 

topluluklarının öğrenme amaçlı bir araya gelmesinde görüntülü görüĢme seçeneklerinde duygusal 

ifade aktarımı daha mümkün olmaktadır. Ġkinci durumda topluluk olgusunun azaldığı görüntülü 

iletiĢimden mahrum bir öğrenme topluluğunda ifade, düĢünce aktarımları zorlaĢmaktadır. Bunun 

yanında öğreticinin web 2.0 araçlarını kullanarak öğretimin gerçekleĢtiği öğrenme ortamlarında ise 

odağın dijital araçlara yönelmesiyle etkileĢimin iyileĢtirilmesi hususunda gereklilikler açığa 

çıkmaktadır.  

SONUÇ 

Sosyal öğrenme toplulukları genelinde, eğitsel web teknolojileri kullanılan öğrenme ortamları 

özelinde sosyal topluluk algısı değiĢkenlik göstermektedir (Çelen ve Seferoğlu, 2020). Bireyler 

iletiĢim tercihlerinde kullandıkları dijital teknolojileri bir öğrenme aracı olarak kullanmaya 

baĢladıkça iĢlevlerin karıĢması söz konusu olabilmektedir. Bir baĢka ifade ile iletiĢim araçları 

öğrenme aracı olmakta, öğrenme araçlarının ise iletiĢim olanakları  sunmasını gerektirebilmektedir. 

Birey iĢteĢ bir öğrenme süreci deneyimlemek isterken telefon, tablet, kiĢisel bilgisayar kullanırken 

aynı zamanda bu teknolojilerin iletiĢim aracı olması söz konusudur. Bu araĢtırmanın temel çıkarımı 
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fiziksel biraradalığın iletiĢim hatalarında ve eksikliklerinde avantaj durumlarını iĢaret ederken, web 

teknolojilerinin iletiĢim koĢullarında farklılık yaratmasıdır. Bu farklılık görüntülü ve anında öğretim 

gerçekleĢen ortamlarda sosyal topluluk algısına kıyasla düĢük etki olarak yansırken, eĢ zamansız 

öğrenme ortamlarında topluluk ve aidiyet olgusu sekteye uğramaktadır. 

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı birey sosyalleĢme çabasını dürtüsel olarak sürdürmektedir. Bu 

çaba öğretim ve öğrenme ortamlarında da kendini göstermektedir. Eğitsel dijital ortamlar ve 

teknolojilerin kullanım sıklığının artması, sosyallik algısında bir dönüĢümü beraberinde getirmiĢtir. 

Duygu, düĢünce ve ifade aktarımında sosyal bulunuĢluk kritik bir durum olarak belirmektedir 

(KarakuĢ ve Yanpar Yelken, 2020). Dijital teknolojilerin bulunduğu ortamlarda topluluğun bir 

parçası olarak hisseden, düĢünsel aktarımlarında problem yaĢamayan bireylerin sağlıklı öğrenme ve 

iletiĢim süreçlerini sürdürebildikleri izlenmektedir (Gündüz, Aydemir ve Karaman, 2018). Buna 

karĢılık sosyal topluluğun parçası olduğunu hissedemeyen, görüĢ ve sorularını yansıtmaktan kaçınan 

bireylerin süreç niteliği düĢük bir deneyim yaĢadığı ortaya çıkmaktadır. Sosyal toplulukların iletiĢim, 

etkileĢim süreçlerine önem vermesi ve sürdürülebilir bir diyalog kanalı sunması yararlı 

görülmektedir. Hızlı, pratik ve etkili gerbildirimlerin olduğu fiziksel ve sanal tüm ortamların sosyal 

topluluk algılarında iyileĢme olması, sosyal bulunuĢluklarını artması mümkün görünmektedir. 
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Özet 

Yirminci yüzyıl içerisinde epistemoloji alanında yürütülen tartıĢmaların baĢında, Platon‘dan beri 

gelen geleneksel bilgi tanımının, yani ―gerekçelendirilmiĢ doğru inanç‖ın Edmund Gettier‘in 

eleĢtirileri bağlamında geçerli olup olmadığı sorunu gelmektedir. Geleneksel bilgi tanımının 

güvenirliğini sarsan Gettier eleĢtirisi karĢısında çağdaĢ epistemologlar, bu sorunun giderilmesi 

noktasında ana hatlarıyla iki farklı yol tercih etmektedirler. Bunlardan ilki, Gettier eleĢtirileri 

bağlamında güvenirliğini sarsılan geleneksel bilgi tanımına dördüncü bir unsur, teminat koĢulu, 

eklenmek suretiyle söz konusu sorunun giderilebileceğini düĢünen içselci ve dıĢsalcı yaklaĢımlardır. 

Her ne kadar içselcilik ve dıĢsalcılık birbirinden oldukça farklı yaklaĢımlar olsalar da, Gettier 

sorunun çözümünü noktasında her iki ekol de teminat koĢulu fikrinden hareket etmek suretiyle ortak 

bir tutum sergilemektedirler. ÇağdaĢ epistemologların tercih ettiği ikinci yol ise, geleneksel yaklaĢımı 

tümüyle reddeden ve epistemoloji farklı bilimsel disiplinler iliĢkilendirmek suretiyle yeniden 

temellendirmeye ve konumlandırmaya çalıĢan alternatif yaklaĢımlardır. Geleneksel bilgi anlayıĢını 

reddetmekle birlikte, bilgi sorununun çözümü noktasında birbirinden oldukça farklı yöntemlere 

baĢvuran bu alternatif yaklaĢımlar, sıklıkla ―erdem epistemolojisi‖, ―sosyal epistemoloji‖, 

―pragmatizm‖, ―evrimci epistemoloji‖ gibi baĢlıklar altında ele alınmaktadır. Geleneksel bilgi 

yaklaĢımına karĢı ortaya çıkan ve epistemoloji yeniden inĢa etmeye çalıĢsan bu alternatif 

yaklaĢımlardan biri de, kuĢkusuz, Willard Van Orman Quine (1908-2000) tarafından sistemleĢtirilen 

ve genel hatlarıyla epistemolojiyi doğa bilimleriyle iliĢkilendirme projesi neticesinde ortaya çıkan 

―doğallaĢtırılmıĢ epistemoloji‖dir. Quine‘ın önerdiği proje oldukça radikal bir çizgide olduğunu 

belirtmek gerekir. Zira diğer alternatif yaklaĢımlar epistemoloji Ģu veya bu Ģekilde bağımsız bir alan 

olarak devamlılığa imkan verirken, Quine‘ın projesi epistemolojiyi doğa bilimleri içerisinde alt bir 

çalıĢma sahası olmaya indirgemektedir.  Ona göre epistemoloji, geleneksel manada kabul gördüğü 

Ģekliyle normatif bir disiplin değildir; bu nedenle epistemik kavramlar ve inançlar yalnızca doğal 
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yasalara dayanılarak açıklanmalıdır.  Buna göre empirik bir bilim olarak epistemolojinin vazifesi, 

duyulardan gelen veriler ile bunlarla oluĢturan dünya tasviri arasındaki iliĢkiyi betimlemektir. Ancak 

Quine‘ın epistemolojiyi, salt betimleyici bir disiplin haline getirmek suretiyle gerekçelendirme 

unsurundan tamamen arındırması, sadece bilginin rasyonellik ve güvenilirlik gibi unsurların nasıl 

sağlanabileceği Ģeklindeki epistemolojik temel sorunları değil, aynı zamanda bilgi oluĢturma 

sürecindeki sorumluluk bilincinin sarsılması gibi bir takım ahlaki sorunları da beraberinde 

getirmektedir. ĠĢte bu çalıĢmada yapılacak olan, Quine‘ın görüĢleri kapsamında ―doğallaĢtırılmıĢ 

epistemoloji‖yi, ele alıp, söz konusu epistemolojik ve ahlaki sorunlar çerçevesinde geleneksel 

epistemoloji karĢısında bir alternatif olabilirliği tartıĢılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Epistemoloji, Geleneksel Epistemoloji, Degettierizasyon, DoğallaĢtırılmıĢ 

Epistemoloji, W.V.O. Quine 

 

 

Abstract 

At the beginning of the discussions in the field of epistemology in the twentieth century, the question of 

whether the traditional definition of knowledge since Plato, that is, "justified true belief", is valid in the 

context of Edmund Gettier's criticisms. Contemporary epistemologists, in the face of Gettier's criticism, 

which undermines the reliability of the traditional definition of knowledge, generally prefer two different 

ways to solve this problem. The first of these is the internalist and externalist approaches that think that 

the mentioned problem can be solved by adding a fourth element, the warrant condition, to the traditional 

definition of knowledge, whose reliability has been shaken in the context of the Gettier criticisms. 

Although internalism and externalism are quite different approaches from each other, both schools have a 

common attitude towards the solution of the Gettier problem, based on the idea of warrant condition. The 

second path preferred by contemporary epistemologists is alternative approaches that reject the traditional 

approach altogether and try to re-found and reposition epistemology by linking different scientific 

disciplines. While rejecting the traditional understanding of knowledge, these alternative approaches, 

which use quite different methods to solve the knowledge problem, are often discussed under the 

headings of "virtue epistemology", "social epistemology", "pragmatism", "evolutionary epistemology". 

One of these alternative approaches, which emerged against the traditional knowledge approach and tried 

to reconstruct epistemology, is undoubtedly "naturalized epistemology", which was systematized by 

Willard Van Orman Quine (1908-2000) and emerged as a result of the project of associating 

epistemology with natural sciences in general terms.  It should be noted that the project proposed by 

Quine is on a rather radical line. Because while other alternative approaches allow epistemology to 

continue as an independent field in one way or another, Quine's project reduces epistemology to a sub-

field of study within the natural sciences. According to him, epistemology is not a normative discipline as 
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it is traditionally accepted; therefore, epistemic concepts and beliefs should be explained only on the basis 

of natural laws. Accordingly, the task of epistemology, as an empirical science, is to describe the 

relationship between the data coming from the senses and the description of the world that they form. 

However, Quine's complete purification of epistemology from the element of justification by making it a 

purely descriptive discipline brings with it not only the basic epistemological problems of how 

information can be provided such as rationality and reliability, but also some moral problems such as the 

shaking of the sense of responsibility in the knowledge creation process. In this study, within the scope of 

Quine's views, "naturalized epistemology" will be discussed and its possibility as an alternative to 

traditional epistemology will be discussed within the framework of these epistemological and moral 

problems. 

Keywords: Epistemology, Traditional Epistemology, Degettierization, Naturalized Epistemology, 

W.V.O. Quine 
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ÖZET 

Son yıllarda örgütsel davranıĢ disiplininin ilgi çeken konularından birisi olan dedikodu, bir yandan da 

insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Üstelik insan yaĢamının neredeyse her boyutunda yer alan 

dedikodunun geleneksel biçimi yüz yüze gerçekleĢmekte iken günümüzde internet ve sosyal medya 

sayesinde çok daha yaygınlaĢmıĢ ve büyük kitlelerin yaĢam ve davranıĢlarını etkileyebilecek bir 

düzeye eriĢmiĢtir. Büyük oranda bireysel, örgütsel ve toplumsal düzlemde zararlı bir davranıĢ olarak 

algılanan dedikodu kavramının, iĢ yaĢamında olumlu yönlerinin de olduğuna iliĢkin yakın dönem 

bilimsel araĢtırmaların ĢaĢırtıcı iddiaları da gündem bulmaktadır. 

Kamu yönetimi de iĢ yaĢamının önemli büyüklüğe ve etkiye sahip alanlarından birisidir. Doğal 

olarak dedikodu bütün örgütlerde olduğu gibi kamu örgütlerinde de oldukça yaygın Ģekilde görülen 

bir davranıĢtır. Ancak kamu örgütlerindeki biçiminin diğer örgütlere göre belli ölçüde farklı 

Ģekillerde tezahür ettiği dikkat çekmektedir. Özellikle atama ve terfi süreçlerinde kamu örgütlerinde 

de uyulması gereken liyakat ölçütünün siyasal saikler nedeniyle büyük oranda raflarda unutulması, 

kamu örgütlerindeki egemen kültür olan yüksek güç mesafesi, yöneticilerin gerekli liderlik 

özelliklerine sahip olması yerine sadece yasal ve hiyerarĢik statüden beslenen bir kimlikte oluĢları, 

yukarıdan aĢağıya tek yönlü ve buyurgan iletiĢim biçimi yani jakoben bir bürokratik gelenek kamu 

örgütlerindeki dedikodunun biçim değiĢtirmesine yol açmaktadır. 

Bu çalıĢma kamu örgütlerindeki dedikodunun değiĢen biçimini, psikoloji disiplininden ödünç alınan 

―zihinsel geviĢ getirme‖ kavramıyla sentezleyerek yeni bir kavramsallaĢtırma yapma iddiasına 

soyunmuĢtur. En basit anlatımıyla bireyin olumsuz düĢünceleri tekrar tekrar zihnine getirmesi ve bu 

davranıĢtan kendisini alıkoyamaması hali olan zihinsel geviĢ getirme kavramının kamu örgütlerinde 

görev yapan bürokratların özellikle kurum yöneticileri ve amirlerine yönelik dedikodu yapma 

eylemlerinde kendisini göstermesine odaklanılacaktır. Buradan hareketle de yeni bir kavram olarak 

―bürokratik geviĢ getirme‖ gündeme getirilecektir.  
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Anahtar Kelimeler: Örgütsel Dedikodu, Zihinsel GeviĢ Getirme, Bürokratik GeviĢ Getirme, Kamu 

Örgütleri 

Abstract 

Organizational gossip, which is one of the interesting topics of the discipline of organizational 

behavior in recent years, is a concept as old as the history of humanity. Moreover, while the 

traditional form of gossip, which takes place in almost every dimension of human life, takes place 

face to face, today it has become much more widespread thanks to the internet and social media and 

has reached a level that can affect the life and behavior of large masses. The surprising claims of 

recent scientific studies that the concept of gossip, which is largely perceived as a harmful behavior 

at the individual, organizational and social level, also has positive aspects in business life, is also on 

the agenda. 

Public administration is one of the areas of business life that has an important size and impact. 

Naturally, gossip is a very common behavior in public organizations as in all organizations. 

However, it is noteworthy that its form in public organizations manifests itself in a somewhat 

different way compared to other organizations. Especially in the appointment and promotion 

processes, the criterion of merit, which must also be followed in public organizations, is largely 

forgotten on the shelves due to political motives, power distance, which is the dominant culture in 

public organizations, the fact that managers have an identity that is fed only from legal and 

hierarchical status instead of having the necessary leadership qualities, they are one-sided and top-

down and authoritarian form of communication, namely a Jacobin bureaucratic tradition, causes the 

gossip in public organizations to change form. 

This study claims to make a new conceptualization by synthesizing the changing form of gossip in 

public organizations with the concept of "mental rumination" borrowed from the discipline of 

psychology. The concept of mental rumination, in the simplest terms, is the state of bringing the inner 

negative thought to the mind over and over again and not being able to stop these behaviors. The 

focus will be on the manifestation of the concept of mental rumination by the bureaucrats working in 

public organizations, especially in the acts of gossiping against the managers and supervisors of the 

institutions. From this point of view, "bureaucratic rumination" will be brought to the agenda as a 

new concept. 

Keywords: Organizational Gossip, Mental Numination, Bureaucratic Rumination, Public 

Organizations 
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GĠRĠġ 

Ġdeal tip olarak ortaya konulması ve evrensellik özelliklerine sahip olduğu iddialarına rağmen 

Weber‘in bürokrasisine yönelik bitmek tükenmek bilmeyen eleĢtiriler de yapılagelmektedir. 

Hantallık, kırtasiyecilik, kayırmacılık gibi uzayıp giden bu eleĢtiriler ülkeden ülkeye, toplumdan 

topluma ve bürokrasinin uygulama alanı bulduğu kurumların özelliklerine göre de farklılıklar 

göstermektedir.  

ġüphesiz Weber‘in yaklaĢımında özel ya da kamu farketmeksizin bütün örgütlerde geçerli olan bir 

yapı ve iĢleyiĢe vurgu yapılsa da bürokrasi kavramı daha çok kamu örgütleri yerine kullanılmaktadır. 

Bu çalıĢmada da genel eğilime uygun Ģekilde bürokrasi kavramıyla kamu örgütleri kastedilmiĢ ve 

bürokrasinin geçmiĢte uğradığı çok yönlü eleĢtiriler arasında fazlaca yer almayan bir hususa vurgu 

yapılmıĢtır: örgütsel dedikodu. Bu kavramın inceleme alanı da Türk kamu bürokrasisi özelinde 

olmuĢtur.  

Genel olarak Türk kamu bürokrasinin en belirgin özellikleri olarak merkeziyetçi, tepeden inmeci yani 

jakoben, güç mesafesinin yüksek olduğu, etkinlik ve verimliliğin ön planda görüldüğü iĢlevsellik 

yerine statünün yüceltildiği bir anlayıĢ ifade edilmektedir. Dolayısıyla da bürokratik kurumlarda 

iletiĢim büyük oranda tek yönlü olarak yukarıdan aĢağıya gerçekleĢmekte; güç mesafesinin yüksek 

oluĢundan kaynaklı Ģekilde astlar formal yollardan görüĢ ve düĢüncelerini kolayca üstleri ile 

paylaĢamamakta; statüyü önceleyen üstler sorumluluktan ve hesap vermekten kaçınmakta; kamu 

yöneticilerinin terfi ve atamasında kimi zaman liyakatten ziyade yanaĢma kimlikleri referans 

alınmakta; astlarının saygı ve bağlılığını liderlik özelliklerinden değil yasal statüsünden elde eden 

klasik yönetici tipleri yaygınlaĢmaktadır. ĠĢte böylesi bir ortam da bu çalıĢmanın odağına aldığı 

dedikodu kavramının yaygınlık kazanması için uygun bir zemin oluĢturmaktadır. GörüĢ ve 

düĢüncelerine değer verilmeyen, üstleri ile kolay ve rahatça iletiĢim kuramayan, salt baĢarı ve 

perfomanslarıyla terfi edebileceklerine inanmaz hale gelen astlar için örgütlerinde olup bitenlerle 

ilgili özellikle de yöneticileri hakkında dedikodu yapmak önce bir zorunluluk daha sonra da bir 

alıĢkanlık haline gelmektedir. Amirleri ve yaptıkları hakkında eleĢtiriler yapmak, kötülemek, 

rahatsızlıklarını dile getirmek günlük rutinleri olmaktadır. Dolayısıyla bürokratların üstleri ve 

kurumlarına yönelik olumsuz dedikodularının sürekli tekrarlanan ve bir türlü uzak kalınamayan bir  

alıĢkanlık halini alması bir anlamda ―geviĢ getirme‖ davranıĢı olmaktadır. Bir baĢka ifadeyle bu 

durum, bu çalıĢmanın da kavramsallaĢtırma iddiasıyla yola çıktığı ―bürokratik geviĢ getirme‖ 

durumunu ortaya çıkarmaktadır. 

Yukarıda izah edilmeye çalıĢıldığı üzere bu çalıĢma iki temel değiĢken olan örgütsel dedikodu ve 

zihinsel geviĢ getirme kavramlarından yararlanarak bürokratik geviĢ getirme kavramını ortaya 

koymayı hedeflemektedir. Bu nedenle örgütsel dedikodu ve zihinsel geviĢ getirme kavramlarınin 

öncülleri ve sonuçları, dayandığı teorik temellere yer verilmiĢtir. Daha sonra kamu örgütlerinin yani 

bürokrasinin belirgin özelliklerine vurgu yapılmıĢ ve son tahlilde iddia olunan bürokratik geviĢ 

getirme kavramının öne çıkan özellikleri, ortaya çıkıĢ biçimi, etki ve sonuçları tartıĢılmıĢtır. Ayrıca 

konuya iliĢkin olarak uygulamacılar ve araĢtırmacılara yönelik çeĢitli önerilere de yer vermiĢtir. 
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1.ÖRGÜTSEL DEDĠKODU 

Ġnsalık tarihi kadar eskilere dayanan dedikodu için en basit Ģekliyle, ―konuĢulan ortamda bulunmayan 

bir baĢka kiĢi hakkında olumsuz nitelikli konuĢmalar yapmak, karalamak, kötülemek‖ tanımı 

yapılabilir (Usta vd., 2018: 5). Türk Dil Kurumu Büyük Sözlük de benzer bir Ģekilde dedikodunun 

kelime karĢılığı olarak ―baĢkalarını çekiĢtirmek, kınamak üzere yapılan konuĢma, kov, gıybet ve 

kılükal‖ demektedir (https://sozluk.gov.tr/). Dünyanın en eski medyası olan (Usta vd., 2018: 5) 

dedikodu, yüz yüze iletiĢimden dijital ortamlardaki haline kadar tarih boyunca değiĢen koĢullara 

uyacak Ģekilde kendisini yeniden üreten bir özelliğe sahip olmuĢtur. Üstelik günlük insan yaĢamının 

%65‘lik kısmını da kapsayacak kadar önemlidir (Dunbar, 2004).   

Aynı zamanda dedikodu kavramı farklı bilimsel disiplinlerde farklı yönleriyle de inceleme konusu 

olmuĢtur. Örneğin sosyoloji açısından dedikodu, bilgilendirici ve ahlaki boyutları olan bir kavramdır 

ve sosyal tabakalaĢma ve kültürün bir parçası olarak kabul edilir (Öztürk ve Gök, 2020: 1669). 

Merkezi konumda yer alan sosyal gruplarda dedikodu bilgi alıĢ veriĢinin yapılmasında kullanılan bir 

sosyal araç iken çevrede konumlanan sosyal gruplar için dedikodu bireysel ve ahlaki unsurlar üzerine 

gerçekleĢtirilen bir eylemdir (Hafen, 2004: 223). Psikolojinin bakıĢı ise dedikodunun söylenti temelli 

ve kiĢilik özelliği kapsamında olduğu yönündedir. Taraflar arasında gerçekleĢen bilgi paylaĢımı, 

sosyal iliĢkilerde uygun sosyal davranıĢlara yönelik normlarca belirlenen bir süreç olarak görülür 

(Öztürk ve Gök, 2020: 1669). Yönetim disiplini açısından dedikodu yeterince incelenen bir konu 

olmasa da örgütler için güç ve itibar elde etmenin bir aracı olarak kabul edilir (Kurland ve Pelled, 

2000). Wittek ve Wielers (1998: 189) de dedikoduyu yönetim disiplini bağlamında ―üçüncü kiĢiler 

hakkında zorunlu olmayan konuĢma veya bir kiĢinin baĢka bir kiĢiye üçüncü bir kiĢi hakkında bilgi 

sağlaması‖ Ģeklinde tanımlamıĢlardır. Bir baĢka tanıma göre de örgütsel dedikodu, örgütün bir üyesi 

tarafından diğer örgüt üyesi ya da üyeleriyle örgütün bir baĢka üyesiyle ilgili olarak olumlu ya da 

olumsuz biçimde resmiyet taĢımayan konuĢmalarıdır (Kim vd., 2019: 30). ĠletiĢim biçiminin temel 

alınarak bir tanımlama yapılması durumunda ise örgütsel dedikodu, çalıĢanların iĢ arkadaĢları, astları, 

üstleri ya da örgütteki herhangi bir baĢka kiĢi hakkında zarar verici nitelikteki konuĢmalarını resmi 

iletiĢim kanalları dıĢında yapmalarıdır. Yani çalıĢanların resmi iletiĢim kanalları ile karĢılanamayan 

iletiĢim ihtiyaçlarının gayriresmi kanallardan gerçekleĢtirmeleri halidir (Yalçınsoy, 2019: 106). Genel 

olarak yönetim disiplininin örgütsel dedikodu konusundaki ortak varsayımının dedikodunun 

örgütlerde fısıltı gazetesi yoluyla yayılan bir iletiĢim biçimi olduğu ve dolayısıyla da örgüt üyelerinin 

motivasyonları, etkinlik ve verimlilikleri üzerinde negatif etkilerinin olduğu yönündedir (Öztürk ve 

Gök, 2020: 1670). 

ĠĢ yaĢamında da önemli etkilerinin olduğu görülen örgütsel dedikodunun ortaya çıkıĢında belli baĢlı 

nedenler bulunmaktadır. Ana baĢlıklar halinde sıralanacak olursa bu nedenler (Yalçınsoy, 2019: 106); 

 ĠletiĢim Eksiklikleri: Genel olarak örgütlerde resmi ve resmi olmayan Ģeklinde iki tür 

iletiĢim biçimi vardır. Örgütsel kuralların öngördüğü Ģekil ve Ģartlarda gerçekleĢtirilen iletiĢim 

biçimine resmi iletiĢim biçimi denirken, bu kurallar dıĢında gerçekleĢen ve resmi iletiĢim biçiminin 

yetersiz olduğu durumlarda kendiliğinden ortaya çıkan türü ise resmi olmayan iletiĢim biçimidir. 

Dedikodunun hayat bulduğu iletiĢim biçimi de ikincisi yani resmi olmayandır. Örgüt üyeleri resmi 

https://sozluk.gov.tr/
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iletiĢim yoluyla beklentilerinin karĢılanamadığı düĢüncesine kapıldıkları durumlarda örgütsel 

kurallarla belirlenen resmi iletiĢimin dıĢına çıkarak hareket etmeyi tercih etmektedirler. 

 ġeffaflıktan Uzak Yönetim AnlayıĢı: Katı bir hiyerarĢik disiplinin egemen olduğu 

örgütlerde (kamu bürokrasisinde olduğu gibi) resmi iletiĢim biçiminin yeterli düzeyde iĢlemediği, 

yöneticilerin astlara yönelik gerekli ve yeterli bilgilendirme yapmadıkları, alınan örgütsel kararları 

diğer örgüt üyelerinin hem zamanında hem de eksiksiz ve tam olarak iletmedikleri durumlarda 

Ģeffaflıktan uzak bir örgütsel yönetim tarzı söz konusudur. Kamu bürokrasisinde de yaygın Ģekilde 

görüldüğü üzere bu tür örgütlerde örgüt üyeleri kaçınılmaz olarak resmi olmayan iletiĢim biçimini 

kullanmaya yönelerek dedikodu yapmaktadırlar. 

 Yönetsel Zaaflar: Birden çok sayıda kiĢinin görev yaptığı bütün örgütlerde çeĢitli 

uyumsuzlukların olması doğaldır. Çünkü her bir birey farklı özellik ve beklentilere sahip 

olabilmektedir. Bu farklılıkların iyi yönetilememesi söz konusu uyumsuzlukların artmasına ve daha 

öteye geçerek çatıĢmalara dönüĢmesine imkan tanımaktadır. Özellikle yeterli liderlik özellikleri 

taĢımayan yöneticilerin olduğu örgütler açısından bu potansiyel tehditlerin olması yüksek ihtimaldir. 

Sağlıklı iletiĢim kuramadıklarını düĢünen çalıĢanların dedikoduya baĢvurmaları da bu tür ortamlarda 

sıkça görülmektedir. 

 ÇalıĢanların Çokça BoĢ Zamanlarının Olması: Örgütlerde çalıĢanlar için mesai saatleri 

içerisinde boĢ zamanların çok olması söz konusu olabilmektedir. Özellikle siyasal saiklerle 

gereğinden fazla sayıda kiĢinin istihdam edildiği kamu örgütlerinde vurgulanan boĢ zamanı olan 

çalıĢan sayısı oldukça yaygın bir durumdur. Haliyle yapacak iĢleri olmayan çalıĢanların bu boĢ 

zamanlarında dedikoduya yönelme ihtimalleri de yüksektir. 

 Dedikodu Yapmaya Eğilimli ÇalıĢanların Çok Olması: Örgüt üyeleri arasında dedikoducu 

diye tasvir edilen türde çok sayıda çalıĢan olması da muhtemeldir. Bu tür örgütsel ortamlarda doğal 

olarak dedikodu oldukça yaygın bir davranıĢ olabilmektedir. 

Örgütlerde dedikodunun büyük çoğunluğu zararlı ve yıkıcı olmak üzere çok sayıda sonucu 

bulunmaktadır. Bu çalıĢmada dedikodunun olumsuz yönüne odaklanıldığı için sadece zararlı 

etkilerine yer verilmiĢtir. Bunlar aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Boz, 2009: 283): 

 Verimliliğin düĢmesi, 

 Takım çalıĢması ve baĢarı açısından engellerin ortaya çıkması, 

 Moral ve güven kaybı, 

 DolaĢıma sunulan yanlıĢ ve eksik bilgiler nedeniyle sinirlilik ve stres halinin olması, 

 Örgütte sağlıklı bir iletiĢim ortamının ortadan kalkması, 

 ÇalıĢanlar arasında gruplaĢmaların meydana gelmesi, 

 ÇalıĢanlarda duygusal incinmelerin ortaya çıkması, 

 Örgütten ayrılan çalıĢan sayısında artıĢlar olması, 

 Örgütte huzursuz bir ortamın oluĢması, 

 Zaman kaybına neden olması, 
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 Dedikoduya maruz kalan örgüt üyelerinin itibar kayıpları yaĢaması, 

Nihayetinde örgütler açısından dedikodunun hüküm sürdüğü bir ortamın varlığı bireysel ve örgütsel 

ölçekte telafisi zor ya da imkansız olumsuzluklara yol açabilmektedir. 

2.ZĠHĠNSEL GEVĠġ GETĠRME 

Zihinsel geviĢ getirme, Latince kökenli bir kelime olan ―ruminasyon‖dan türetilmiĢtir ve baĢlangıçta 

çiğnemek anlamında kullanılırken 17. Yüzyıldan itibaren olumsuz düĢüncelerin insan zihninde dönüp 

durması ve sürekli tekrarlanması biçiminde kullanılır hale gelmiĢtir (Bulut, 2019: 16). Zamanla bu 

kavram psikoloji disiplinine zihinsel geviĢ getirme olarak girmiĢtir. Kavramı ilk olarak Ingram 1960 

yılındaki obsesif kompulsif bozuklukla ilgili çalıĢmasında kullanmıĢtır. Ancak Ingram bu kavramı 

obsesif kompulsif bozukluktan farklı olarak ele almıĢ ve fobik-ruminatif durum Ģeklinde yeni bir 

kavramsallaĢtırma yoluna gitmiĢtir. Ingrama göre yeni kavramın obsesif kompulsif bozukluktan 

farkı, düĢünce düzeyindeki bozukluk halinin kompülsiyon olmaksızın gerçekleĢmesidir (Abromovitz 

vd., 2007: 125). 

Brinker ve Dozois (2009:4-5) ise ruminasyon kavramını ―geçmiĢe, geleceğe ve içinde bulunan ana 

iliĢkin, tekrarlayan, yinelenen, kontrol edilemeyen ve müdahaleci nitelikteki olumlu, olumsuz ve 

nötral nitelikteki düĢünceler‖ Ģeklinde tanımlamıĢlardır. Nolen-Hoeksama (1994: 520)‘ya göre 

zihinsel geviĢ getirme, yapısal olarak psikopatolojik süreçlerin bir parçasıdır ve bireyin biliĢsel 

kaynaklarını zayıflatarak depresyonu tetikleyen iĢlevsiz ve tekrarlayıcı düĢünce biçimidir. 

Nolen-Hoeksama tarafından ileri sürülen tepki tarzları kuramına göre zihinsel geviĢ getirme 

depresyonun baĢlama ve devamında ekilidir. Kuram depresif sürecin kronik hale gelmesinde belirgin 

olan dört temel mekanizma olduğunu iddia eder: 

 Olumsuz DüĢünce: Birey tarafından kendisine yönelik değerlendirmeleri anlamlandırıken 

olumsuz düĢünce ve anıları aracılığıyla üzgün ruh halini pekiĢtirmektedir. Kendilik algısındaki 

olumsuz düĢünceleri ve geleceğe yönelik umutsuzluk hali depresyon belirtileri arasında yer aldığı 

kadar zihinsel geviĢ getirme düĢüncesinin de parçasıdır. 

 Problemle BaĢa Çıkma Yeteneğinde Azalma: Zihinsel geviĢ getirmeye meyilli bireyler 

problemlerin üstesinden gelmenin bir aracı olarak zihinsel geviĢ getirme yöntemini 

kullanmaktadırlar. 

 DavranıĢsal Tutumlardaki Azalma: Depresyonun önemli belirtilerinden birisi olan 

isteksizlik halinin zihinsel geviĢ getirmenin sonuçları arasında olduğu kabul edilmektedir. 

 Sosyal Destekte Azalma: Zihinsel geviĢ getirmeye meyilli bireylerin kiĢiler arası iliĢkilerde 

olumsuz durumlara karĢı tolerans eĢiğinin düĢük oluĢu nedeniyle söz konusu iliĢkilerin olumsuz 

etkilendiği ifade edilmektedir. 

Hedefe ilerleme kuramına göre zihinsel geviĢ getirme, henüz ulaĢılamamıĢ olsa da istenen yüksek 

düzeydeki amaçlara eriĢmek için sürekli olarak düĢünme biçimidir. Bu kuramda hedefe ilerlemede 
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süreç baĢarısız olarak görülmekteyse zihinsel geviĢ getirmeye baĢvurulmaktadır. BaĢarılı olarak 

devam etmekteyse zihinsel geviĢ getirme söz konusu olmaz (Yağmur, 2018: 19). 

3.BÜROKRATĠK GEVĠġ GETĠRME 

BaĢlangıçta belirtildiği üzere bu çalıĢmada kamu örgütlerindeki bireylerin dedikodu davranıĢlarının 

süreklilik arz eden Ģekilde ve özellikle üstlerine yönelik olumsuz nitelikte yapılması esas alınmıĢtır. 

Bir baĢka ifadeyle astların amirleriyle ilgili olarak olumsuz düĢünce ve görüĢlerinin diğer örgüt 

üyeleriyle resmi olmayan iletiĢim yoluyla paylaĢmaları bu çalıĢmanın inceleme konusudur. Üstelik 

bu tutum ve davranıĢlar zaman içinde bir alıĢkanlık ve hatta bir zorunluluk halini de alabilmektedir. 

Astlar tarafından gözlemledikleri ya da maruz kaldıkları birtakım olumsuzluk ya da eksiklikleri resmi 

iletiĢim yoluyla gerek üstleriyle gerekse diğer ilgililerle paylaĢabilecekleri sağlıklı bir örgütsel 

ortamın olmaması ya da olmadığına iliĢkin bir algısının varlığı halinde astlarca resmi olmayan 

iletiĢim yolu kaçınılmaz olarak tercih edilmektedir.  

BaĢlangıçta tek seferlik yapılan dedikodu, astların söz konusu olumsuzlukların ortadan kalkmaması 

durumunda ya da ortadan kalkmasına iliĢkin umutsuz hale gelmeleri dudumunda süreklilik 

kazanmakta, zaman içinde de alıĢkanlık noktasına gelmekte ve dolayısıyla da astların kendilerini 

alıkoyamadıkları ve sürekli tekrarladıkları bir davranıĢ olan bürokratik geviĢ getirme eylemi ortaya 

çıkmaktadır.  

Bürokratik geviĢ getirme davranıĢının ortaya çıkıĢı ve yaygınlık kazanmasına yol açan birçok etken 

sıralanabilir. Bunlar: 

 Güç Mesafesi: Hofstede (1994: 28)‘ye göre, ―güç mesafesi örgüt üyelerinin statü, zenginlik, 

yakıĢıklılık, büyüklük ve saygınlıktan kaynaklanan gücünün eĢit olmayan dağılımını kabul etme 

derecesidir.‖ Gücün eĢit olmaksızın dağılımını normal kabul eden bireylerin güç mesafesi yüksek, 

tersine gücün eĢit olmayan dağılımını normal kabul etmeyen bireylerin güç mesafesi de düĢüktür. 

Güç mesafesi düĢük olan bireyler açısından ayrıcalıklar ve statü göstergeleri hoĢ görülmezken güç 

mesafesi yüksek bireyler üstler için ayrıcalıkları ister ve beklerler (Uslu ve Ardıç, 2013: 317). 

Nitekim Türk kamu bürokrasisi açısından da güç mesafesinin yüksek olduğu bulgularını içeren 

referans araĢtırmalar yapılmıĢtır (Özen, 1996; Uslu ve Ardıç, 2013; Sargut, 2015). Yüksek güç 

mesafesinin egemen olduğu bir örgütsel kültürde daha az güce sahip bireylerin yani astların otorite 

hakkında yorum yapabilmeleri ya da karar alma süreçlerinde görüĢ beyan edebilmeleri 

engellenmektedir (ġekerli ve Gerede, 2011: 21). Astlar üstlerine itaat eden, güçlü kiĢi ve 

makamlardan çekinen, kendilerine yapacaklarının söylenmesi ve hatırlatılmasından rahatsızlık 

duymayan ve katılım arayıĢında olmayan bir görünümdedirler (Gürbüz ve Bingöl, 2007: 72). 

Dolayısıyla güç mesafesi yüksek üstler, astlarıyla iliĢkilerinde mesafeli, çoğunlukla resmi iletiĢimi 

sadece aĢağıya doğru tek yönlü olarak kullanma eğiliminde olan, aĢağıdan yukarıya doğru 

kendilerine yönelik iletiĢime büyük oranda kapalı ve kendileri için ayrıcalık isteyen özelliktedirler. 

Bu tür ortamlarda da doğal olarak astların resmi olmayan iletiĢim yoluyla dedikoduya baĢvurmaları 

kaçınılmaz olmakta, değiĢiklik olmadıkça da bu dedikodu davranıĢları süreklilik kazanmakta ve 
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alıĢkanlık haline gelmektedir. Nihayetinde bürokratik geviĢ getirmeye yol açan etkenlerden birisi 

yüksek güç mesafesi olmaktadır. 

 Liyakat Yerine YanaĢma Bürokratların Tercih Edilmesi: Metin Heper (2006) tarafından 

kavramsallaĢtırılan yanaĢma bürokrat tipolojisine göre, memurlar eğitimleri, performansları, 

yeterlilikleri yani liyakatleri dikkate alınarak değil de siyasal yararlılıkları ölçüsünde atama ve terfi 

süreçlerinde tercih edilmektedirler. Özellikle 1970‘li yıllardaki koalisyon hükümetleri döneminde 

belirgin Ģekilde görülen bu tercihler nedeniyle liyakatsiz bürokratlar kamu örgütlerinde yönetici 

pozisyonlarında görevlendirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu durum üstlerinin yetmezliğini tecrübe eden 

astların üstlerine karĢı -kendilerinden beklenen- saygı ve itibar göstermelerini zorlaĢtırmakta ve hatta 

tamamen ortadan kaldırmaktadır. Ne var ki yetmez olarak gördükleri üstlerinin salt siyasi 

yararlılıkları nedeniyle pozisyonlarını koruyor olmaları, kendilerinin ise sahip olduklarını 

düĢündükleri daha nitelikli özelliklerine rağmen kariyer ilerlemesini elde edebileceklerine dair 

inançlarının kaybolması nedeniyle üstlerine yönelik olumsuz görüĢ ve düĢüncelerini diğer örgüt 

üyeleri ile resmi olmayan iletiĢim kanallarını kullanarak paylaĢmaları ve bunu sürekli hale 

getirmeleri gündeme gelmektedir. Yine alıĢkanlık hali kazanan bu davranıĢ da bürokratik geviĢ 

getirmenin tetiklendiği etkenlerdn birisi olmaktadır. 

 Tepeden Ġnmeci (Jakoben) AnlayıĢ: Bürokratik örgütlerin temel özelliklerinden birisi 

hiyerarĢi kabul edilmektedir. Örgütteki görev ve pozisyonların sınırları net ve katı biçimde 

belirlenmiĢtir ve iĢleyiĢ de bu çerçevede sürdürülmektedir. Demokratik bir örgüt kültüründen söz 

edilemeyecek bu katı hiyerarĢik iĢleyiĢte üstler bütün örgütü mutlak kontrol altında tutmakta, karar 

alma süreçlerinde tek yetkili olarak hareket etmekte, katılım ve istiĢare gibi demokratik anlayıĢtan 

uzak bir görünüm arz etmektedirler. Yukarıdan aĢağıya doğru tek yönlü ve salt kendilerinin 

belirleyici olduğu bir örgütsel iletiĢimi tercih etmektedirler. Dolayısıyla astların kararlara hem 

katılım, hem de görüĢ ve önerilerini üstlerine iletebilme Ģansları bulunmamaktadır. Bu durum da 

astların bürokratik geviĢ getirme davranıĢlarına baĢvurmalarına yol açan bir baĢka neden olmaktadır 

(ġavkılı ve Aydın, 2013: 85). 

 Üstlerin Liderlik Özelliklerinden Yoksun Olmaları: Kavram olarak lider, ―bireyleri 

etkileme, motive etme ve üyesi oldukları örgütün baĢarısı ve etkililiğine katkıda bulunmayı sağlama 

kabiliyeti‖ olarak tanımlanabilir (Babcock-Roberson ve Strickland, 2010: 316). Örgütlerde 

yöneticilerin liderlik özelliklerine sahip bireylerden seçilmesi çok önemlidir. Lider özellikli bireyler, 

örgütteki diğer bireylere kıyasla gerek mesleki deneyim ve birikim gerekse birtakım insani vasıflar 

açısından daha yetenekli ve farklıdırlar. Temel erdemleri olarak sağduyu sahibi olmaları, adaletli 

davranmaları, cesaretli olmaları, ölçülü ve öz kontrol sahibi olmaları, yücegönüllü ve alçakgönüllü 

olmaları sayılabilir (Juurikkala, 2012: 4-14).  Bu üstünlükleri örgütlerde kendisine saygı duyulmasını, 

Ģahsına ve temsil ettiği örgütüne yönelik daha yüksek düzeyde bağlılık ve sadakat duyulmasına yol 

açabilmektedir. Lider özellikli yöneticiler yasal statülerin sağladığı avantajlara gerek duymaksızın 

örgütteki diğer bireylerin benimsediği, itibar ettiği ve saygı duyduğu kiĢiler olmaktadır. Ne var ki bu 

vasıflardan uzak olan bireylerden sadece siyasi saiklerle tercih edilen yöneticilerin olduğu örgütlerde 
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astların yöneticiye karĢı bağlılıkları ve saygı düzeyleri düĢük olacak, bireysel ve kurumsal baĢarının 

gerektirdiği Ģekilde yeri geldiğinde fedakarca davranarak yüksek performans göstermekten 

kaçınacaklar, daha teknik bir ifadeyle örgütsel vatandaĢlık davranıĢında bulunmayacaklardır. Bu tür 

yöneticilerin durumu Peter‘in kavramsallaĢtırdığı yetmezlik düzeyine eriĢmiĢ yönetici halidir (FiĢek, 

1972: 28). Nitekim bu tür örgütlerin büyük oranda kamu örgütlerinde görüldüğü ve yetmezlik 

düzeyindeki yöneticilere de daha çok siyasi yararlılıkları doğrultusunda tercih edilmiĢ olmaları 

nedeniyle bürokraside rastlandığını belirtmek yanlıĢ olmaz. Haliyle yetmezlik düzeyindeki ve liderlik 

vasıflarına sahip olmayan yöneticilerin olduğu örgütlerde astların saygı duymadığı, aldığı kararlar ve 

belirlediği politikaları gönülden benimsemedikleri bir örgütsel ortam ortaya çıkmaktadır. Bir noktada 

astlar bu tür yöneticilerin olduğu bir ortamda yöneticiler hakkında sürekli ve alıĢlanlık haline gelen 

bir dedikodu mekanizmasını iĢleteceklerdir. Bürokratik geviĢ getirmenin en çok meydana gelmesine 

yol açan nedenlerden birisi de liderlik özelliklerine sahip olmayan kamu yöneticilerin olmasıdır. 

 Örgütte OligarĢik AnlayıĢın Egemen OluĢu: Robert Michels‘in literatüre kazandırdığı 

OligarĢinin Tunç Kanunu yaklaĢımı, örgütlerde zaman içinde gerçekleĢen bazı geliĢmeler nedeniyle 

örgüt yönetiminde birkaç kiĢiyle sınırlı ayrıcalıklı dar bir kadronun söz sahibi olacağını öne 

sürmektedir. OligarĢik bir ortamın oluĢmasında örgütlerin giderek büyümesi ve dolayısıyla örgüt 

üyelerinin örgütsel karar alma süreçlerine katılımlarının giderek zorlaĢması, belli bir noktadan sonra 

da sadece üst yönetici ve etrafındaki birkaç kiĢiden oluĢan ayrıcalıklı bir zümrenin yegane yetkili 

olması söz konusudur. Ġkinci olarak ise bürokratik örgütlerin belirgin özelliklerinden birisi olan 

hiyerarĢik yapısı ve iletiĢim araçlarının örgütün en tepesinde toplanmıĢ olmasından kaynaklanan 

oligarĢik eğilimlerdir. Tepe yönetici hiyerarĢik yapı ve iletiĢim araçlarının kendisine sunduğu 

imkanlar nedeniyle gücünü artırmaktadır. Bu yolla bilgiler değiĢtirilerek ya da diğer örgüt 

üyelerinden gizlenerek manipule edilebilir, sayılan bütün bu imkanlar da olası bir rakip ya da rakipler 

aleyhine kullanılabilir. Bir anlamda tepe yönetici örgüt için ―yeri doldurulamaz‖ bir konuma yükselir. 

Bu süreçte tepe yöneticinin yakınında ve yanında bulunan sınırlı sayıdaki örgüt üyesi de ayrıcalıklı 

ve örgütsel iĢleyiĢte görüĢüne baĢvurulan kesim olur (Eryılmaz, 2008: 40-43). Öte yandan örgütte 

büyük bir çoğunluğu oluĢturan geriye kalan kesim ise karar alma ve politika belirleme süreçlerinden 

uzak kalır, kendilerini dıĢlanmıĢ ve ötekileĢmiĢ hissederler. ĠĢte tam da burası dıĢlanmıĢ ve 

ötekileĢmiĢ duygulara sahip örgüt üyelerinin bürokratik geviĢ getirme davranıĢlarının baĢlangıç 

noktası sayılabilir. Olan biteni uzaktan izleyen, değersiz ve önemsiz olduklarını düĢünen, ayrıcalıklı 

gruba karĢı da içten bir nefret ve çekememezlik ile dolu haldeki diğer örgüt bireylerinin tepe yönetici 

ve etrafındaki birkaç kiĢilik zümreye yönelik Ģikayet, eleĢtiri, karalama, kötüleme yapacaklarını 

tahmin etmek zor değildir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Özellikle son yıllarda kamu örgütleri dedikodunun farklı bir biçimiyle yaygın Ģekilde iç içe kalmıĢ 

durumdadır. Kamuda görev yapan bireylerin üstlerine yönelik sürekli tekrar eden, neredeyse günlük 

rutinleri haline gelen bir alıĢkanlık olan ve adeta bir zorunluluk halini alan olumsuz düĢünce, eleĢtiri 
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ve Ģikayetleri için farklı kavramın kullanılabileceği değerlendirilmiĢtir. Bu bağlamda benzerlikleri 

nedeniyle örgütsel dedikodu ve zihinsel geviĢ getirme kavramlarından hareketle ―bürokratik geviĢ 

getirme‖ kavramı ortaya atılmıĢtır. 

Kamu çalıĢanlarının yöneticileriyle ilgili olarak gerçekleĢtirdikleri ―bürokratik geviĢ getirme‖ 

eylemlerinin ortaya çıkıĢında; amirlerin neredeyse mutlak etkisinde oldukları yüksek güç mesafesi, 

liyakat yerine yanaĢma bürokratların atama ve terfi süreçlerinde tercih ediliyor olması, kamu 

örgütlerinin hiyerarĢik özelliklerinin ve Türk bürokratik geleneğinin doğal sonucu olarak jakoben 

anlayıĢın varlığını sürdürmesi, yönetici pozisyonlarına lider özelliklerinden büyük oranda yoksun 

kiĢilerin tercih ediliyor olması, kamu örgütlerinde oligarĢik eğilimlerin hüküm sürmesi nedeniyle az 

sayıdaki ayrıcalıklı bir zümrenin karar alma ve politika üretme süreçlerinde belirleyici olması gibi 

nedenlerin etkili olduğu görülmektedir.  

En baĢta kamu örgütlerinin etkinlik ve verimliliğini olumsuz etkileyen söz konusu bürokratik geviĢ 

getirme davranıĢlarının baĢkaca olumsuz sonuçları da bulunmaktadır. Ġlk olarak topluma örneklik 

teĢkil etmesi gibi bir özelliği de barındırması gereken kamu örgütlerinin demokratik olmayan bir 

yapıya sürüklenerek otoriterliğin toplumda normalleĢmesine vesile olması tehlikesi bulunmaktadır. 

Liyakat gibi temel örgütsel baĢarı koĢullarından birisinin değersizleĢtirilmesine yol açarak yanaĢma 

bürokratların yaygınlaĢmasına zemin hazırlayacaktır. Kamu çalıĢanları arasında iĢ yapmak, baĢarılı 

olmak, örgüte ve topluma faydalı hizmetler yapmak yoluyla bir rekabet yerine kifayetsiz muhteris 

çalıĢanların yanıltıcı propagandalarının muteber olduğu bir örgütsel iklimin doğuĢuna kapı 

aralayacaktır. Örgütlerde huzur ve güvenin ortadan kalkmasıyla birlikte topluma da yansıyabilecek 

bir çatıĢma ortamının ve kutuplaĢmanın fitilini ateĢleyebilecektir. 

Gelecekte yapılacak araĢtırmalar için bürokratik geviĢ getirme kavramının daha da derinlemesine 

incelenmesi, alan araĢtırmalarıyla kavramın mevcut durumu ve farklı değiĢkenlerle iliĢkilerinin 

incelenmesi önerilebilir. Uygulamacılar için de bürokratik geviĢ getirme davranıĢlarının tehdit ve 

tehlikelerinin örgüt düzeyinde farkınladılığının oluĢması, olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması 

için gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir. 
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Kadın ve erkeğin bir yaĢam süresince genelde kendi hür iradeleriyle ortak bir zeminde anlaĢtıkları en 

temel iliĢki biçimi olarak evlilik (aile) yaĢantısı, hem sosyal bir içeriğe sahip olması hem de çok 

amaçlı etkileĢimleri barındırmasıyla nevi Ģahsına münhasırdır. ĠliĢkinin ve iletiĢimin ―yakınlık‖ 

temeli üzerine kurulduğu evlilik; sosyal, duygusal, ruhsal, fiziksel, kültürel, tinsel, entelektüel ve 

ekonomik ögeleriyle sıradan değil çok boyutlu bir iliĢki ağını barındırmaktadır. Komplike bir iliĢki 

ağına sahip olan evlilik yaĢamının sağlıklı olabilmesi için; bu yapının olmazsa olmaz ana ögesi olan 

kadın ve erkeğin farklılıklar zemininde ―birbirlerini anlamaya‖ odaklanması elzemdir. Bir baĢka 

ifadeyle iĢlevsel/sağlıklı evlilik hayatının ön koĢulu, bu hayatı meydana getiren kadın ve erkeğin 

―farklılıklar içinde uyumlu birlikteliğin‖ farkındalığına sahip olmaları gerekmektedir. Evlilik 

yaĢamını dört mevsime benzettiğimizde, yaz mevsiminde (güzel, mutlu zamanlar vb.) olduğu kadar 

kıĢ mevsiminde (zorlu, sorunların olduğu zamanlar vb.) de kadın ve erkek arasındaki iliĢki ve 

iletiĢimin olabildiğince istikrarlı sürmesi son derece önemlidir. Hızla değiĢen yaĢam koĢullarında 

evlilik yaĢamı da doğal olarak değiĢime uğramaktadır. Sık sık değiĢime uğrama olasılığını kendinde 

barındıran evlilik iliĢkilerinde kadın ve erkeğin bu değiĢimlere karĢı birbirine yönelik tutumları, 

davranıĢları ve algıları, evlilik yaĢamının niteliğini ve yönünü belirlemede kilit bir rol oynamaktadır. 

―Farklılıklar içinde birlik olmak‖ düĢüncesinin baĢta en zorlu mevsimlerde olmak üzere genel olarak 

evlilik yaĢamında uygulanabilmesi için, evliliğin çekirdeğini oluĢturan kadın ve erkeğin birbirini hem 

anlaması hem de farklılıklarını kabul ederek hareket etmesi gerekmektedir. Genel olarak sağlıklı 

evlilik iliĢkilerinin temelini sağlıklı iletiĢimin oluĢturduğu çeĢitli araĢtırmalarda ortaya konmuĢtur.  

Söz konusu sağlıklı iletiĢimi meydana getiren etkenlerden birisi de kadın ve erkeğin ―biyo-psiko-

sosyo-kültürel bir varlık‖ olarak kendilerinde ve karĢı cinslerinde var olan farklılıklara farkındalıkla 

yaklaĢmak olduğu söylenebilir. Bu farkındalıkla yaklaĢma durumu, kadın ve erkeğin bir birey olarak 

gerek hemcinsini gerekse karĢı cinsi daha sağlıklı bir Ģekilde tanıma becerisini ve dolayısıyla farklı 

cinsler olan kadın ve erkeğin evlilik yaĢamlarında birlikte uyumlu yaĢama becerisini kazanmalarına 

katkı sağlamaktadır. Tüm bu anlatılanlardan hareketle bu çalıĢmamızda evlilik iliĢkisini oluĢturan 

‘çekirdek ögenin’ (kadın ve erkeğin) ―birbirinden farklı olduklarının farkındalığı ve kabulü ile bu 
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farklılıklar içinde sağlıklı ve uyumlu birlikteliği sağlayacak faktörler”in neler olduğuna yönelik aile 

terapilerinde kullanılan metaforlar teknikler çerçevesinde betimsel bir panorama ortaya koymak 

hedeflenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın ve Erkek, Evlilik YaĢamı, Uyumlu Birliktelik, Farklılıkların Kabulü, 

Sağlıklı ĠletiĢim. 

 

Married (family) life, the most fundamental form of relationship in which a man and a woman freely 

agree to share common ground throughout their lives, is unique in that it is a social phenomenon and 

involves multifaceted interactions. Marriage, in which relationship between partners and 

communication are built on the basis of "closeness", holds a multidimensional network of 

relationships with its social, emotional, spiritual, physical, cultural, spiritual, intellectual and 

economic elements. In order for married life, which has a complicated network of relationships, to be 

healthy, it is essential that men and women, who are the indispensable main elements of this 

structure, focus on "understanding each other" on the basis of their differences. In other words, the 

prerequisite for a functional/healthy married life is that men and women who make up this unity 

should be aware of a "harmonious unity that embraces differences". When we compare married life 

to the four seasons, it is extremely important that the relationship and communication between men 

and women remain as stable as possible in the winter season (times of difficulties, problems, etc.) as 

well as in the summer season (beautiful, happy times, etc.). In rapidly changing living conditions, 

married life is naturally subject to change. The attitudes, behaviors and perceptions of men and 

women towards each other in the face of these changes play a key role in determining the quality and 

direction of married life. In order for the idea of "unity that embraces differences" to thrive in a 

marriage, particularly in the context of the most challenging seasons, men and women, who form the 

core of marriage, need to understand each other and act by accepting their differences. Various 

studies have shown that healthy communication forms the basis of healthy marriages in general.  

And, one of the factors that nurtures healthy communication is men and women, as ―bio-psycho-

socio-cultural beings‖ acting with an awareness of differences that exist in themselves and the 

opposite sex. Approaching relationships from this perspective of awareness contributes to women 

and men's ability to perceive both their own sex and the opposite sex in a healthier way as 

individuals, and thus to gain the ability to live harmoniously in marriage as men and women. Based 

on all these explanations, this study aims to present a descriptive panorama within the framework of 

the metaphors and techniques used in family therapies, with reference to the core elements of 

marriage (men and women) that act with "awareness and acceptance of the fact that they are different 

from each other taking into account the factors that can ensure healthy and harmonious coexistence in 

light of these differences". 

Keywords: Women and Men, Married Life, Harmonious Union, Acceptance of Differences, Healthy 

Communication 
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SAFER CYBERSPACES AND CITIES FOR WOMEN AND GIRLS 

 

Jorge Isaac Torres Manrique 

School of Fundamental Rights Praeeminentia Iustitia (PERU) 

 

 

Summary 

The issue of safer cyberspaces and cities for women and girls requires the political will of the States. 

But it also requires the participation and commitment of the private sector, parents and, finally, of all 

individuals. It also implies a more thorough study. Since the current reality in which it manifests 

itself leads us to consider urgently tuning in to what is happening in virtuality. That is, with 

intelligent technologies, more intelligent and future technologies. It is essential to understand that 

interdisciplinarity contributes to a better understanding and approach to these situations. This, in the 

understanding that the problem that embraces cyberspaces and safer cities for women and girls, does 

not begin or end in the world of law. 

Key words: Cyberspace. Right to the city. Gender policies. Fundamental rights. 

 

 

I. INTRODUCTORY LINES.- 

Women and girls experience and fear different forms of sexual and other forms of gender-based 

violence in cities and public spaces ranging from sexual comments and unwanted touching to rape 

and can result in crimes as serious as femicides/feminicides. Violence against women and girls 

occurs on a continuum from private to public space, so a safe city must address security from a 

gender perspective and with an intersectional approach that recognizes the multiple forms of 

discrimination faced by women in their diversity.
5
  

 

II. SAFER CITIES FOR WOMEN AND GIRLS.- 

In the case of women and girls, violence and discrimination are compounded by the perception of 

fear and insecurity. Fear preexists in the face of situations of violence against them, so that in 

addition to being victims of violence, they are also victims of fear, which impedes their development 

and has repercussions on a broad spectrum of their life plan. In this sense, the perception of fear and 

insecurity of women and girls is a key and essential factor in the design and implementation of any 

public initiative aimed at preventing violence and crime. Therefore, beyond what a State may 

establish in its legislative framework, citizen security and human security as human rights and with a 

gender perspective, must also include the perception of insecurity and fear experienced by women in 

                                                 
5
 UN WOMEN. Creating safe cities and public spaces for women and girls during and after Covid-19 in Latin 

America. Online: Retrieved on 2/11/22 from 
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/10/3
0OCTCreando%20ciudades%20y%20espacios%20publicos%20seguros%20para%20mujeres%20y%20ninas
%20durante%20y%20despues%20del%20COVID19.pdf. Clayton, p. 1. 

https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/10/30OCTCreando%20ciudades%20y%20espacios%20publicos%20seguros%20para%20mujeres%20y%20ninas%20durante%20y%20despues%20del%20COVID19.pdf
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/10/30OCTCreando%20ciudades%20y%20espacios%20publicos%20seguros%20para%20mujeres%20y%20ninas%20durante%20y%20despues%20del%20COVID19.pdf
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/10/30OCTCreando%20ciudades%20y%20espacios%20publicos%20seguros%20para%20mujeres%20y%20ninas%20durante%20y%20despues%20del%20COVID19.pdf
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order to go beyond the physical characteristics of public spaces, and take into account the 

intersectionality of both the ways of life and the dynamics and coexistence of local citizenship.
6
 

 

III. TYPES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS.- 

Among them, we can point out:
7
 i) Sexual harassment, sexual assault and rape, ii) Online harassment 

and cyberstalking of women journalists, iii) Gender-based infanticide and feticide, iv) So-called 

"honor" crimes, v) Early or child marriage, vi) Forced marriages, vii) Female genital 

mutilation/cutting, viii) Trafficking in persons and smuggling of migrants, ix) Violence against 

women in conflict situations, Violence by a partner or ex-partner and domestic violence murder. 

 

IV DIGITAL VIOLENCE.- 

These are all practices that with the help of the Internet and any electronic device seek to cause harm.  

And they can cause: i) Damage to physical and psychoemotional integrity: stress, anguish, anger, 

anger, depression, fear, anxiety, panic attacks, headaches and even suicides, ii) Damage in the social, 

professional and economic sphere: social and family isolation, self-censorship and withdrawal from 

activities in digital media.
8
 

 

V. DIGITAL SEXUAL VIOLENCE AS AN ATTACK ON WOMEN.-  

In this regard, we have:
9
 i) Through the threat of dissemination of intimate content, ii) Through the 

dissemination of intimate content, iii) Through the interception of communications to obtain content, 

iv) Through impersonation or creation of false profiles to obtain content. 

Sexual violence also extended to these spaces and coordinated attacks, known as zoombombing or 

Zoom trolling, were recorded, which were mostly exercised by men during video calls with 

audiences of women, in which they took control of the video or screen sharing function to show the 

group audience some unsolicited pornographic content or even to carry out live sexual scenes, e.g. 

masturbation.
10

 

 

VI. HOW DIGITAL VIOLENCE MANIFESTS ITSELF?.- 

It can be seen that it is through different modalities. Thus, we have:
11

 i) Unauthorized access 

(tapping) and access control Password theft, spyware; tapping and eavesdropping on devices; 

equipment theft; blocking of own access, among others, ii) Control and manipulation of information. 

Deleting, changing or falsifying personal data; taking photographs or videos without consent (not 

necessarily of sexual content) and control of accounts on digital platforms, iii) Impersonation and 

                                                 
6
  RAMÍREZ MURILLO, Karla Magali. Safe cities with full citizenship for all women and girls. Online: Retrieved 

on 2/11/22 from https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_01_2017.pdf, City of México, 
2017, pp. 18- 19. 
7
 IMPE, Anne-Marie. Reporting violence against women and girls. Online: Retrieved on 2/11/22 from 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377626, París, 2021, p. 15. 
8
 ALCÁZAR CASTILLO, Carmen. Ob Cit. P. 10. 

9
 ALCÁZAR CASTILLO, Carmen. Cit. P. 15.   

10
 ALCÁZAR CASTILLO, Carmen. Cit. P. 15.   

11
 ALCÁZAR CASTILLO, Carmen. Cit. Pp. 16- 17.   

https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_01_2017.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377626
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identity theft. Creation of fake profiles or accounts; usurpation of the site, name or data referring to 

the person; impersonating someone, including using their own account to make communications; 

theft of identity, money or property, iv) Monitoring and stalking. Surveillance or hidden cameras, 

identification of location by means of images; geolocation in cellular equipment or notifications, 

tracking and cyberstalking, v) Discriminatory expressions. Abusive comments; lesbian/homophobic 

speech; electronic insults and discriminatory media coverage, vi) Harassment. Stalking; waves of 

group insults; messages from unknown persons, repeated messages and sending of photographs with 

unsolicited sexual content, vii) Threats. Messages, images or videos with threats of physical or sexual 

violence, viii) Dissemination of personal or intimate information without consent. Sharing private 

information (doxxing); exposure of identity or sexual preference that generates risk (outing); 

dissemination of intimate or sexual content without consent; use of information without consent; 

disclosure of private information, non-consensual pornography and disclosure of privacy, ix) 

Extortion. Blackmail, use of intimate images or personal information as a form of coercion for sexual 

exploitation or blackmail (sextortion), x) Smear. Dissemination of content to conduct smear 

campaign, defamation and disqualification, xi) Abuse and sexual exploitation related to technologies. 

Hooking for purposes of trafficking and sexual abuse; use of social networks to deliberately cultivate 

an emotional connection with minors for purposes of sexual abuse or exploitation (grooming), xii) 

Affectations to channels of expression. Profile or page deletions in social networks; orchestrated 

online attacks in which a large volume of requests is sent to a website's server to saturate it and thus 

cause it to become inaccessible (distributed denial of service attack); domain usage restrictions, 

among others, xiii) Omissions on the part of actors with regulatory power. Allowing the 

dissemination of messages, images or videos with threats, physical or sexual violence. 
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VII. ISSUES GENERATED BY DIGITAL VIOLENCE AGAINST WOMEN.- 

On a disaggregated basis, we can see:
12

 

 

Issues Subtopics 

Dissemination of 

personal or 

personal or intimate 

• Publication of photographs, videos or personal data by authorities 

without prior notification or consent, which generates hostility, 

criminalization and other manifestations of violence against women 

in digital spaces. 

• Leaking and distribution of intimate images without consent, 

situations that become forms of sexual abuse and exploitation 

related to technologies. 

Harassment, threats 

and identity theft 

identity theft 

• Harassment, threats and identity theft through digital media against 

women by against women by private individuals. 

• Smear campaigns through digital media, generated under the 

argument of generated under the argument of the exercise of 

freedom of expression. 

Culture of impunity 

that discourages 

discourages the 

reporting of 

acts of digital 

violence 

• Revictimization of women who report acts of digital violence. • 

Obtaining illegal evidence by reviewing social media accounts. 

• Lack of preservation of evidence, custody and uploading of 

evidence.  

Regulatory and 

programmatic 

and programmatic 

• Legislative reforms that are unclear and focused on only one type 

of manifestation of digital violence and with a punitive approach. 

• Challenges in the regulation and liability of intermediary 

companies involved in the digital intermediaries participating in the 

digital space. 

 

VIII. SEXUAL HARASSMENT.-  

Sexual harassment and other forms of violence against women and girls is the most widespread 

human rights violation in the world and is rooted in gender inequality and discrimination. It is a 

universal problem that occurs on a "continuum" with great impact on victims/survivors, their families 

and communities. The various manifestations of violence experienced by women and girls are 

interrelated and range from subtle, everyday forms such as sexist jokes, leering, unwanted touching, 

to more extreme forms such as rape, sexual exploitation and femicides/feminicides. These forms of 

violence are exercised against women and girls on a daily and systematic basis at home, in the streets, 

in or around schools or universities, at work, in the means of transportation, in markets, squares and 

parks, in institutions and in cyberspace. They occur in diverse environments, urban or rural, in 

conflict or post-conflict contexts and have greater incidence as we incorporate other 

intersectionalities, such as age, belonging to an indigenous people, being Afro-descendant, having a 
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disability, being part of the LGBTIQ community or being a migrant, displaced, refugee or asylum 

seeker.
13

 

 

IX. UN WOMEN PROGRAM.- 

Data generated by the 2020 report show a context of widespread and systematic sexual harassment 

and violence in public spaces.
14

 i) Guatemala City: 100% of the women who participated in the study 

reported having experienced some form of sexual harassment during their lifetime, ii) Quito: 91% of 

the women had experienced sexual harassment in public spaces in their lifetime, iii) Montevideo: 

84.5% of women between the ages of 18 and 44 reported having experienced sexual harassment in 

public spaces at least once in their lifetime, iv) Medellin: 60% of women perceive Medellin as an 

unsafe city, v) El Alto: 96% of women reported having experienced harassment in public spaces at 

some time in their lives and 77% felt fear in public transportation. 

 

X. INSTITUTIONAL VIOLENCE.- 

In some countries of the region, data show that sexual violence by police, military or other security 

agents is already a significant problem. For example, in Mexico City it has been reported that there 

are 245 open investigation files for sexual crimes allegedly committed by agents of different police 

institutions belonging to public and/or private corporations. Evidence shows that women in 

marginalized situations are at a higher risk of suffering sexual violence and authoritarian abuse, i.e. 

women with disabilities, women with unstable housing, LGBTIQ women and migrant women.
15

 

 

XI. ONLINE VIOLENCE.- 

In places where women have access to technology, online violence has also intensified. Prior to 

COVID-19, according to the Special Rapporteur on violence against women, although 

comprehensive data is lacking, it had been estimated that 23% of women reported online violence. 

violence against women, although comprehensive data is lacking, it had been estimated that 23% of 

women reported experiencing online abuse or harassment at least once in their lifetime. Women and 

girls experience multiple forms of online violence (misogynistic content, sexual harassment, stalking, 

threats, zoombombing, sexual trolling). In the context of COVID-19, internet use has increased 

exponentially as it is used for work, school and social activities, as an alternative to quarantine and 

movement restriction measures. In this regard, the figures show an increase of 50-70% in the use of 

the Internet during the pandemic, which has led to an intensification of cyber-violence and cyber-

bullying in virtual spaces. In the region, an increase in cases of digital violence against women has 

been documented, due to the need to be connected more hours for teleworking, teleactivism or 

teleducation, and there has also been an increase in crimes related to sexual extortion and child 

pornography online. Preliminary evidence indicates that there has been a notable increase in the 

consumption of pornographic sites where activists have reported rape, abuse and sexual exploitation 

of children. According to Europol, online activity by individuals seeking child abuse material is 

increasing during the pandemic and school closures are increasing the risks of sexual abuse and 
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exploitation, including trafficking, faced by children and adolescents. Various media and women's 

rights experts reveal that there is an increase in different forms of online violence such as stalking, 

bullying, sexual harassment and boycott or sexual offense. Some examples include the interception of 

virtual meetings or events with misogynistic comments, especially in feminist events or spaces or, the 

sending of unsolicited pornographic videos while women are accessing a social event through a 

virtual chat room or unwanted sexual comments in chat boxes during work meetings or online 

classes. Likewise, reports on gender-based cyber-violence during the pandemic in Latin America 

account for a dangerous trend of organized attacks against women and LGBTIQ and human rights 

defenders. Aggressions such as direct threats, harassment, discriminatory speech, exposure of 

personal information and hacking of accounts have been registered in different countries, such as 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala and Mexico.
16

 

 

XII. FREE AND AUTONOMOUS MOBILITY.- 

Fear, crime and violence of a sexual nature in public spaces are strongly gendered and racialized, 

impact women's freedom of movement, and deny them the same rights and opportunities to occupy 

cities that men enjoy strongly gendered by gender and race, impact women's freedom of movement 

and deny them the same rights and opportunities to occupy cities that men enjoy. Many cities have 

implemented strict quarantine conditions with movement restrictions and, in some cases, gendered 

mobility limitations. These measures may further develop women's perceptions of insecurity in 

public spaces and reduce their freedom of movement when restrictions are gradually lifted. The 

regulation of movement in public spaces has had gender biases and unintended consequences in Latin 

America. For example, in Panama, Peru and Colombia, it was established that women and men could 

leave their homes on alternate days, which led to crowds at food supply points when it was women's 

turn to go out. This situation increased women's vulnerability to This situation increased their 

vulnerability to contagion, thus defeating the original purpose of the measure. The regulation also 

posed additional challenges for trans and non-binary gender identity people, who were more exposed 

to discrimination and violence from police forces even when their protection was officially decreed, 

as was done in Bogota and Peru..
17

 

 

XIII. SOCIOECONOMIC IMPACTS THAT EXACERBATE VIOLENCE AGAINST 

WOMEN.- 

In Latin America and the Caribbean, before the pandemic, women spent three times as much time as 

men on unpaid care work. However, limited access to essential services, the saturation of health 

systems, as well as school closures, have led to an increase in unpaid care work worldwide during the 

COVID-19 crisis. The restrictions implemented due to COVID-19 affect women's use of time, as 

unpaid care work, such as caring for the elderly and for out-of-school children or sick family 

members, has increased. The pandemic has not encouraged men to participate more in domestic 

tasks; on the contrary, there is evidence that the unequal distribution of tasks has worsened, putting 

gender equality in the region at risk. The crisis has also intensified existing economic and gender 

inequalities, since the burden of care work has a greater impact on the poorest and youngest women. 

The situation is even more critical in some categories of informality, such as self-employment and 

domestic service, which have lower salaries and highly precarious conditions (36% of female 
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employment). During quarantines, there have also been "illegitimate restrictions on the freedom of 

paid domestic workers, who sometimes find themselves in a situation of quasi-servitude because they 

are locked in the homes of their employers" and "others have been dismissed without being paid for 

the time worked or receiving severance pay". In the Caribbean, where many economies are heavily 

dependent on the tourism industry, some countries will see more than half of their working 

population lose their jobs, with women being disproportionately affected. In this context, COVID-19 

restrictions may have potential negative impacts on women's economy, security, livelihoods, as well 

as food security. When women lose their sources of income, and with it their financial independence, 

unequal power relations can be exacerbated by economic vulnerability, stressful situations that 

increase the risk of intimate partner violence, exploitation or sexual abuse, as well as early or forced 

marriage and early unions.
18

 

 

XIV. INFORMAL SETTLEMENTS.- 

In Latin America and the Caribbean, according to UN-Habitat data, the percentage of the urban 

population living in slum housing is 21.1%. People living in urban slums face the risk of eviction or 

overcrowding in substandard housing that increases the risk of rapid transmission and exacerbates the 

impact of the pandemic. In low- and middle-income countries, women are overrepresented in urban 

slums and bear the burden of collecting water from sources outside their homes. Women living in 

households without access to safe drinking water spend between 5 and 12 hours more per week on 

domestic and care work than women living in households with access. For millions of women and 

girls, this reality increases the risk of sexual violence due to poor access to water, sanitation and 

hygiene (WASH) services and also makes social distancing extremely difficult in cramped living 

conditions in water collection lines, which are likely to be more crowded and time-consuming due to 

the need to collect larger quantities. Housing considerations may also be increasing women's 

vulnerability to violence and abuse. Since the pandemic began, gender-based violence against women 

and girls has intensified in the LAC region as in all regions. With restricted mobility, unemployment 

and poverty on the rise, women's ability to flee a situation of violence has become even more 

limited.
19
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XV. GLOBAL FLAGSHIP INITIATIVE SAFE CITIES AND SAFE PUBLIC SPACES FOR 

WOMEN AND GIRLS.- 

Several States made the gesture of making a commitment related to this issue:
20

  

 

Themes Commitments 

Identification and 

appropriation of 

solutions relevant 

to the local context and 

population 

Montevideo, Uruguay: Creation of sex-disaggregated 

data. 

Guatemala City, Guatemala: Designing inclusive 

interventions with diverse communities. 

Comprehensive laws 

and policies 

Manila: City ordinance to prevent sexual harassment 

in public spaces. 

New York: Law to stop sexual harassment in the 

workplace. 

Quito, Ecuador: Care protocols to ensure women's 

safety on public transportation. 

Winnipeg, Canada: Culturally appropriate care 

services for indigenous women.  

Torreon, Mexico: Mobility regulation helps address 

women's safety. 

Safety and economic 

viability of public 

spaces 

public spaces 

India: Use of women's safety audits in safe public 

spaces. 

Cairo, Egypt: Improving public transportation for 

women and girls. 

Port Moresby, Papua New India: Utilizaciñn de 

auditorías de seguridad para mujeres en espacios 

públicos seguros. 

Transformative gender 

and social norms 

Medellín, Colombia: Changing social norms at 

multiple levels. 

Mexico City, Mexico: Municipal campaign for the 

prevention of sexual harassment in public spaces. 

Rabat, Morocco: Community-organized interventions 

with diverse audiences. 

Maputo, Mozambique: Youth agents of change and 

prevention in schools. 

Kericho, Kenya: Involving men and boys in the 

prevention of sexual violence in rural areas. 
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XVI. UN WOMEN'S EFFORTS IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN FOR THE 

ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS IN RESPONSE TO 

COVID- 19 AND RECOVERY.- 

Among them we can mention:
21

 i) Generation of analysis and evidence on the impact of COVID-19 

on violence against women and girls, the needs of victim-survivors, the response capacities of 

essential services in the face of increased demand to guide the current and future response, ii) 

Advocacy and advocacy to ensure that the prevention of violence against women and girls in the face 

of COVID-19 is placed on the public agenda and has multisectoral coordination for the 

implementation of prevention measures, iii) Technical assistance to public and private actors in 

partnership with civil society and international cooperation actors to develop strategies and solutions 

to prevent and respond to violence against women and girls, mitigate risks and facilitate access to 

essential services, as well as mobilize women and communities to develop zero-tolerance responses 

to perpetrators, iv) Incorporation of the intersectionality approach in the planning and implementation 

of the response to respond to the needs of women in their diversity, v) Coordination of efforts among 

different actors and generation of strategic alliances among different sectors including government, 

UN agencies and international organizations, civil society, media and the private sector to strengthen 

prevention and responses to COVID- 19, vi) Mobilization of networks and relationships with 

women's organizations to promote voice, participation, decision making and role of women human 

rights defenders, feminist civil society organizations and grassroots women in all aspects of the 

response to COVID-19, identification/ diagnosis, planning, implementation and recovery, monitoring 

and evaluation, vii) Technical expertise and innovative proposals to promote the prevention of 

violence against women and girls during and after the pandemic to generate conditions for recovery 

and resilience to future crises. 

 

XVII. STRATEGIES FOR ENDING VIOLENCE AGAINST CHILDREN.- 

Among the main stratagems, the following should be noted:
22

 i) Implementation and enforcement of 

laws, ii) Norms and values, iii) Safety in the environment, iv) Fathers, mothers and caregivers are 

supported, v) Income and economic empowerment, vi) Response of care and support services, vii) 

Education and life skills. 

 

XVIII. STRATEGIES FOR CHANGING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN PUBLIC 

SPACES.- 

In this regard, it should be noted that:
23

 i) Diagnosis to identify context-appropriate interventions with 

a gender perspective, ii) Develop and implement comprehensive laws and policies to prevent and 

effectively respond to sexual violence in public spaces, iii) Invest resources in the safety and 

economic sustainability of public spaces, iv) Change attitudes and behaviors to promote the rights of 

women and girls to enjoy public spaces free of sexual violence. 
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IX. THE URBAN ENVIRONMENT AS A RESTRICTIVE SPACE. KEY VARIANTS FOR 

WOMEN'S INCLUSION IN THE CITY.- 

At this point it is important to consider:
24

 i) Daytime and nighttime use of public spaces, ii) The 

importance of visibility, iii) Urban infrastructure and equipment, iv) Safety, different perceptions, v) 

Women's participation in public spaces, vi) Mobility with a gender perspective, vii) Violence against 

women and girls in public spaces. 

 

XX. GUIDING PRINCIPLES FOR PROMOTING, RESPECTING, GUARANTEEING AND 

PROTECTING THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS.- 

Definitely the specific principled theme, gives a northerly view. Thus we have:
25

 i) Best interests of 

the child, ii) Focus on the rights of children and adolescents, iii) Non-discrimination, iv) Life, peace, 

development and survival, v) To be heard/participation, vi) Interculturality, vii) Inclusion, viii) 

Progressive autonomy, ix) Co-responsibility of family members, society and authorities, x) 

Transversality, xi) Dignity, xii) Differential and specialized approach, xiii) Maximum protection, xiv) 

Dignified and preferential treatment, xv) No revictimization, xvi) Treatment with respect and dignity. 

 

XXI. VIOLENCE AGAINST THE MOST VULNERABLE WOMEN.- 

 It is essential to understand this group as a priority. Thus we have:
26

 i) Indigenous women, ii) Girls 

and adolescents, iii) Elderly women, iv) Displaced women, v) Migrants and asylum seekers, vi) 

Women with disabilities, vii) Paid domestic workers, viii) LGBTTTIQ+, ix) Deprived of their 

freedom, x) Feminicidal violence, intentional homicides and suicides, xi) Disappearance of girls and 

women. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 VILLAFAÑE, Lucía. Women, cities and public policies. A critical reading on the ways of inhabiting cities in 
gender key. Online: Retrieved on 2/11/22 from   
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/17258/2/TFLACSO-2019LV.pdf, Buenos Aires, 2019, 
p. 2. 
25

 SECRETARIAT OF ADMINISTRATION AND FINANCE. Protocolo Nacional de Coordinación 
Interinstitucional para la protección de niños niñas y adolescentes víctimas de violencia. Online: Retrieved on 
2/11/22 from https://administracionyfinanzasplem.gob.mx/docs/Protocolo_Nacional_NNA-VF-MAR2021.pdf, 
Estate of México, 2021, pp. 26- 30 
26

 SECRETARY OF GENDER EQUALITY OF THE GOVERNMENT OF THE STATE OF CHIAPAS. Diagnosis 
on violence against women in the State of Chiapas. Online: Retrieved on 2/11/22 from 
http://seigen.chiapas.gob.mx/uploads/files/20220124165025_4_1433.pdf, Chiapas, 2021, pp. 2- 3. 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/17258/2/TFLACSO-2019LV.pdf
https://administracionyfinanzasplem.gob.mx/docs/Protocolo_Nacional_NNA-VF-MAR2021.pdf
http://seigen.chiapas.gob.mx/uploads/files/20220124165025_4_1433.pdf


 
 

 

 

236 

 

 

XXII. INAPPROPRIATE CONTENT FOR CHILDREN IN CYBERSPACE.- 

In this point we can appreciate:
27

 

 

RISK 

TYPE 

DESCRIPTION 

Content 

risks 

When a child is exposed to unwanted and inappropriate content. 

This may include sexual, pornographic and violent images; some 

forms of advertising; racist, discriminatory or hate material; and 

websites that advocate unhealthy or dangerous behavior, such as 

self-harm, suicide and anorexia. 

Contact 

risks 

When a child engages in risky communication, such as with an 

adult who seeks inappropriate contact or targets a child for sexual 

purposes, or with individuals who attempt to radicalize a child or 

persuade a child to engage in unhealthy or dangerous behaviors. 

Behavioral 

risks 

When a child behaves in a way that contributes to risky content or 

contact. This may include children writing or making hateful 

materials about other children, inciting racism, or posting or 

distributing sexual images, including material they themselves 

produced. 

 

XXIII. RISKS TO WHICH CHILDREN ARE EXPOSED.- 

In this regard, we have:
28

 i) ICTs as a means to propagate and amplify pre-existing forms of 

aggression, ii) The synoptic: I show myself, therefore I am, iii) The loss of control of self-image, iv) 

Parents who control more than they sow criteria of care.   

 

XXIV. TELL ME WHAT KIND OF PARENT YOU ARE, AND I WILL TELL YOU WHAT 

ATTITUDE YOU FOSTER IN YOUR CHILDREN..- 

In the present point, it is necessary to consider:
29

 i) To be in front: the "Spy" parent, ii) To be on top: 

the "Marker" parent, iii) To be behind: the "Bodyguard" parent, iv) To be: the "Sower" parent. 

 

XXV. FUNDAMENTAL RIGHTS THAT MAY BE VIOLATED.- 

                                                 
27

 GUALTEROS ÁNGEL, Lina Paola and SILVA PULIDO, Camilo Andrés. Media hypersexualization in 
cyberspace analyzed through the figure of the unconstitutional state of affairs in the population under twelve 
years of age in Colombia. Online: Retrieved on 2/11/22 from 
https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/handle/unicolmayor/3662/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-
%20%28CAMILO%20SILVA%20-%20LINA%20GUALTEROS%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y,  Bogotá, 
2021, p. 39. 
28

 KIDS NET CIVIL ASSOCIATION. Impact of Technology on children in Latin America. New challenges for 
parenting. Online: Retrieved on 2/11/22 from http://pasc-lac.org/wp-content/uploads/2018/07/Impacto-de-la-
tecnologia.pdf, Buenos Aires, 2015, p. 7. 
29

 ASOCIACIÓN CIVIL CHICOS NET. Ob Cit. Pp. 77- 85. 

https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/handle/unicolmayor/3662/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20%28CAMILO%20SILVA%20-%20LINA%20GUALTEROS%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/handle/unicolmayor/3662/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20%28CAMILO%20SILVA%20-%20LINA%20GUALTEROS%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://pasc-lac.org/wp-content/uploads/2018/07/Impacto-de-la-tecnologia.pdf
http://pasc-lac.org/wp-content/uploads/2018/07/Impacto-de-la-tecnologia.pdf


 
 

 

 

237 

 

The violation of fundamental rights in the violence against children and women is a matter of 

concern.:
30

 i) Life free of violence. This means that you can use digital spaces safely, ii) To one's own 

image. It implies deciding freely about the way in which you show yourself in front of others, and not 

being bothered or disturbed by it, iii) To privacy. It implies the free development of your personality 

and of the essential aspects that constitute your identity, iv) To honor-honor and dignity. It means 

that your dignity, merits and qualities are recognized and respected, v) To privacy. Freedom of 

expression and access to information You may seek, receive and disseminate information and ideas 

of all kinds, through any procedure or means of communication. You must not be attacked because of 

your opinions or because of the information you receive, inquire about or disseminate. vi) Access to 

justice. You may go to impartial courts or tribunals to clarify the facts and responsibilities for acts 

that violate your rights, vii) Personal integrity. That your physical, psychological, sexual and moral 

integrity be respected, viii) Internet access. That you have universal access to the service with quality 

and integrity, under the principles of openness, decentralization and neutrality, under equal 

conditions, pluralism, non-discrimination and privacy. 

XXVI. CONCLUSIONS.- 

The issue of safer cyberspaces and cities for women and girls requires the political will of the States. 

But it also requires the participation and commitment of the private sector, parents and, finally, of all 

individuals. 

It also implies a more thorough study. Since the current reality in which it manifests itself leads us to 

consider urgently tuning in to what is happening in virtuality. That is, with intelligent technologies, 

more intelligent and future technologies. 

It is essential to understand that interdisciplinarity contributes to a better understanding and approach 

to these situations. This, in the understanding that the problem that embraces cyberspaces and safer 

cities for women and girls, does not begin or end in the world of law. 

XXVII. SUGGESTIONS.- 

It requires awareness, training and specialization of the main actors, at least those involved in the 

administration of justice. 

It is essential to embrace a view in favor of the fundamental rights of women and children, in order to 

be in tune with the imperious and urgent need that such scenarios imply. 

It is also essential to guarantee the participation of experts in the various sciences and disciplines of 

human knowledge (other than law), in order to achieve the implementation of the corresponding 

public policies.   

In order to guarantee women's right to cities, it is essential to ensure that they are  

planning them with a gender perspective and ensuring the participation of women in all decision-

making and planning spaces.
31
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ÖZET 

Osmanlı Devleti‘nin gerileme ve çöküĢ süreci yapılmaya çalıĢılan birçok reform hareketi ile 

durdurulmak istenmiĢtir. Söz konusu reform hareketlerinin öncülüğünü dönemin aydınları olarak 

kabul edilebilecek üst düzey bürokratlar yapmıĢlardır. Ġttihat ve Terakki Cemiyeti içinde örgütlenen 

ve iktidara ciddi Ģekilde muhalefet eden bu aydınlar arasında bir hanedan mensubu Prens Sabahattin 

de yer almıĢtır. Ancak Prens Sabahattin‘in ülkenin kurtuluĢu için öne sürdüğü reçetelerden olan 

ademi merkeziyetçilik anlayıĢı, içinde yer aldığı Ġttihat ve Terakki‘nin büyük oranda katı 

merkeziyetçi görüĢleriyle zıt yönleri iĢaret etmekteydi. Daha ilginç olanı ise, Prens‘in ademi 

merkeziyetçilik fikirlerinin günümüz yerelleĢme anlayıĢına daha uyumlu olmasıdır. Buradan 

hareketle bu çalıĢmada Prens Sabahattin‘in ademi merkeziyetçilik anlayıĢının günümüz yerel 

yönetimleri açısından uygulanabilirliğinin ortaya konulması amaçlamıĢtır. Literatür taraması 

yöntemiyle gerek Prens‘in kendi yazdıkları, gerekse onun görüĢlerine yönelik diğer araĢtırmacıların 

konuya iliĢkin eserleri incelenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Âdem-i Merkeziyetçilik, Prens Sabahattin 

 

ABSTRACT 

The decline and collapse of the Ottoman Empire was tried to be stopped by many reform movements. 

High-level bureaucrats, who can be regarded as the intellectuals of the period, led the reform 

movements in question. Prince Sabahattin, a member of the dynasty, was among these intellectuals 

who were organized within the Committee of Union and Progress and seriously opposed the 

government. However, the understanding of decentralization, one of the prescriptions put forward by 

Prince Sabahattin for the liberation of the country, pointed to the opposite direction with the largely 

rigid centralist views of the Committee of Union and Progress, in which he was a member. What is 

more interesting is that Prince's ideas of decentralization are more in line with today's 

decentralization. From this point of view, this study aimed to reveal the applicability of Prince 
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Sabahattin's understanding of decentralization in terms of today's local governments. With the 

literature review method, both Prince's own writings and the works of other researchers regarding his 

views on the subject were examined. 

Keywords: Decentralization, Prince Sabahattin 

 

GİRİŞ 

 Tanzimat‘a kadar Osmanlı‘da eyaletlerden, Ģehirlerden, cemaatlerden, vakıflar ve sosyal 

hizmet veren birliklerden bahsetmek mümkün olsa da modern anlamda yerel yönetimlerden 

bahsetmek zordur. Fakat bilinmektedir ki ―millet Sistemi‖ merkezi yönetimden uzaklaĢmadan 

çevresinde özerk bir alan meydana getirmiĢ, farklı toplulukları birbiri ile çatıĢtırmadan ve 

kaynaĢtırmadan yönetimin mümkün olduğu bir yapı oluĢturmuĢtur. Osmanlı hâkimiyet kurmuĢ 

olduğu toprakları yönetirken bu toprakların halkını din üzerinden birleĢtirmiĢ, halk ya da temsilcileri 

ile yapmıĢ olduğu anlaĢma ile bölge insanına yaĢam biçiminde özgürlük tanımıĢtır. Böylelikle Millet 

Sisteminin (Ortaylı, 2002: 398) idari bir teĢkilatlanma Ģekli ortaya çıkmıĢtır. Kendi özerk alanlarında 

farklılıkların yönetimi olan bu sistemin siyasi yansıması da âdemi merkeziyetçiliktir (Ortaylı, 2005: 

66). 

 Türk siyasi tarihinde merkeziyetçilik ve âdemi merkeziyetçilik 19. Yüzyılın sonlarında 

özellikle idari reform hareketleri ile ortaya çıkan, yeni yönetim anlayıĢı çerçevesinde bölünme ve 

cepheleĢmelerin yaĢandığı kavramlardır. Osmanlıdan Cumhuriyete uzanan bu dönemde bu iki 

kavramın görünürlüğünü arttıran ise Jön Türkler ve daha sonrasında Ġttihat ve Terakki olacaktır. Bu 

hareketin âdemi merkeziyetçi kanalını oluĢturan Prens Sabahattin devletin bekası için ―liberal 

politikaları, meĢrutiyeti ve Kanuni Esasinin 108. Maddesinde yer alan yetki geniĢliği ve tefriki vezaifi 

yani âdemi merkeziyeti‖ zorunlu görmekte; ittihatçılar ise dönemin siyasi geliĢmelerini göz önüne 

alarak idari-siyasi ayrımı yapmadan karĢı çıkmıĢlardır. Prens Sabahattin‘in, âdemi merkeziyet 

anlayıĢının Kanuni Esasinin 108. maddesinden farklı olmadığını anlatmaya çalıĢmıĢsa da dönemin 

konjonktüründen dolayı siyasi bir bölünme olarak yorumlanmıĢtır. Her iki hareketin ortak fikirleri ise 

meĢrutiyetçi, laik ve ulusal bir burjuvazi yaratma istekleridir.  

 

1. ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK 

 Özünde merkeziyetçiliğin karĢıtı bir anlam içeren âdemi merkeziyetçilik (Gül ve Özgür, 

2004: 163) Fransızca ―desentralisation‖ olarak kullanılmıĢ, TDK ―merkezi yönetimin belirli hak ve 

yetkilerinin yerel yönetimler tarafından kullanılması‖ olarak tanımlamıĢtır (www.tdk.gov.tr). Ülkenin 

geliĢen dinamiklerinin, kamu yönetimi karar alma ve uygulamalarının merkezi olmayan ancak tüzel 

kiĢiliği bulunan birimler tarafından yerine getirilmesi âdemi merkeziyet yani desantralizasyon olarak 

ifade edilmektedir.  

 Türkçe yazında yerel yönetim, yerinden yönetim ya da âdemi merkeziyetçilik birbirinin 

yerine kullanılıyor olsa da farklı anlamlar içermektedir. Yerel yönetim merkezi hükümetin yerel 

uzantılarının oluĢturulmasıdır. Türkçede merkezi yerinden yönetim olarak (dekonsantrasyon) 

kavramsallaĢmıĢtır. Yetki geniĢliği ilkesine istinaden merkezden atanan kiĢiler tarafından, merkezin 

aldığı kararların taĢra teĢkilatlarında uygulanmasıdır (Ender ve Ġncioğlu, 2013: 118). Yerinden 

yönetim devletin hiyerarĢisi içerisinde yer almasa da merkeze karĢı sorumlu ve onun denetimi 

içerisinde yer alan, yetki devri, yetki göçerimi ve yetki aktarımı ile oluĢturulan bağımsız kurum veya 

örgütlenmelere bazı yetki veya sorumlulukların aktarılmasıdır (Çam, 2015: 22).  
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 Ġki asırdır tartıĢılan ve günümüzde de siyasal tartıĢmaların konusu olan âdemi merkeziyetçilik 

ise ―yerinden yönetim ve yetki devri” olarak tercüme edilir. Tanımlamalar birbirine yakın ve aynısı 

gibi görünüyor olsa da âdemi merkeziyetçilik yerelde ya da bölgede merkezin hiyerarĢisi dıĢındadır. 

Bu noktada diğer kavramlardan ayrıĢan âdemi merkeziyetçilik yasalarca oluĢturulmuĢ yönetim 

organlarına, tüzel kiĢiliği bulunan seçilmiĢ karar organlarına sahiptir (KeleĢ, 2000: 22). Burada en 

önemli husus merkez tıpkı dekonsantrasyonda olduğu gibi belirli yetkilerini ve görevlerini yerel 

birimlerine devretmiĢ görünse de âdemi merkeziyetçilikte yerel yönetimlerin varlığı ve gücü 

merkezin lütfuna bağlı değildir. 

 Siyasi ve idari olmak üzere iki Ģekli bulunan âdemi merkeziyetçiliğin küresel bakıĢ açısı ile 

ekonomik âdemi merkeziyetçiliği de ortaya çıkmıĢ ve literatürde yerini almıĢtır (Gül ve Özgür, 2004: 

165). Henüz güncel bir konu olan ekonomik âdemi merkeziyetçilik devletin veya kurumlarının görev 

ve sorumluluklarını piyasa aktörlerine gördürmesidir (KeleĢ, 2000: 43). Siyasi âdemi 

merkeziyetçilikte yürütme gücü bulunan yerel birim, yasama ve yargı yetkilerine de belirli düzeyde 

sahiptir. Genellikle federal devletlerde bulunur ve yerel birimlere yasalar çerçevesinde özerklik verir 

(Miller, 2002). Ġdari ademi merkeziyetçilik kısmen merkeze karĢı bağımsız, kısmen de merkezin 

denetimine tabi yerel yönetim birimleri anlamını taĢır. Yani merkezin belirli birtakım hizmetler için 

taĢradaki organlarını yetkilendirmesi ve yetkilerini geniĢletmesini ifade etmektedir. Merkezin yerel 

yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisi bulunmaktadır (Tortop, 2002: 17-18). 

 Bir ülkede âdemi merkeziyet tartıĢmalarının temelini devletin yapısı oluĢturmaktadır. Buna 

istinaden üniter bir devlette federal devletteki siyasi âdemi merkeziyetçilik tartıĢmasını yapmanın 

anlamsızlığı gibi federal bir devlette de merkezi yapının tartıĢmasını yapmak anlamsızdır (Bozan, 

2017: 27). Nitekim üniter bir devlette siyasi bir yapılanma söz konusu olmadıkça; devletin bekasına 

bir tehdit unsuru oluĢturmadıkça, idari âdemi merkeziyetçilik merkezi devlet için zarar teĢkil 

etmekten öte yerelleĢmede güçlendirici bir fonksiyondur.  

 

2. PRENS SABAHATTİN’İN ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK ANLAYIŞI  

 Âdemi merkeziyet özellikle milliyetçiliğin arttığı Osmanlının son dönemlerinde Prens 

Sabahattin‘in fikirlerinin temel taĢını oluĢturmuĢtur. Âdemi merkeziyetçilik ilk defa I. Jön Türk 

Kongresinde ele alınmıĢ ve dönemin konjonktüründen dolayı büyük tepki toplamıĢtır. Bu kongreden 

sonra Jön Türk Hareketi merkeziyetçiler ve âdemi merkeziyetçiler olarak ikiye ayrılmıĢtır (Akkaya, 

2005: 8-9). 

 Prens Osmanlının içinde bulunduğu kötü durumdan çıkabilmek için tek yolun merkezi 

yönetimin yetkilerini yeni oluĢturulacak yerel birimlere aktarması olarak görmekteydi. Bu sisteme 

göre Osmanlıcılık adında bir üst kimlik oluĢturulacak çeĢitli milletlerin bir arada yaĢaması 

sağlanacaktı. Âdemi merkeziyet uygulanarak seçimle gelen belediye meclisleri mahalli idarelerde 

yönetime katılacak, azınlıklar vilayet yönetiminde ve jandarma teĢkilatında temsil edilecek; vali, 

defterdar ve adli iĢlemler için atamalar merkezden yapılacaktı (Sabahaddin, 1999: 16). Prense göre o 

dönem var olan merkezi yönetimde halk yönetimden uzak kalmakta ve çok basit ihtiyaçlar için bile 

merkeze ulaĢmak için güçlük yaĢanmaktadır. Merkeze ulaĢılmıĢ olsa da artan kırtasiyecilik ve onay 

iĢlemleri aylar bazen yıllar sürmektedir. Prens âdemi merkeziyetçilik anlayıĢı ile her yere aynı 

emirler ve aynı bütçe ile değil; belirli iĢe karĢılık yetkili ve sorumlu bir örgütlendirme ile gidilmesini 

düzenlemiĢtir. Her yörenin ve bölgenin kendi sosyal Ģartlarına göre düzenleme yapılmalıdır. Her 

bölgeye hâkim yöneticiler atanarak halkın hizmete en yakından ulaĢması sağlanacak ve merkezi 

yönetimin de yerelde hizmet verme oranı yükselecektir (Reyhan, 2008: 103). Bu nedenle Prensin 
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savunduğu idari yönetim için yerel yönetimler gereklidir (Tunaya, 2016B: 202). Yani merkezi 

yönetim her iĢ için halkı kendi ayağına getirmek değil halkın ayağına gitmeyi denemelidir. Böylelikle 

yürütme organı çoğalmalı ve halkın devlet iĢleri daha az zamanda, daha az masrafla çözülmelidir. Bu 

da halkın refahının artmasına neden olacaktır.  

 Prens bu düĢüncelerinin sağlanabilmesi için anayasanın ilan edilmesi ve idari Ģeklinde 

değiĢmesinin elzem bir konu olduğunu belirtmesi Osmanlının o dönem yaĢanan ayrılıkçı hareketleri 

destekliyor olarak yorumlanmıĢtır. Ġttihatçılar, Prensin savunduğu âdemi merkeziyetçiliğin 

Osmanlıya bağlı ulusları bağımsızlık mücadelesine teĢvik edeceğini savunmaktaydılar (GüneĢ, 2016: 

129). Ġttihat ve terakki bu kavrama Ģiddetle karĢı durmasına rağmen; ―Âdem-i merkeziyet tâbiri ile 

vilâyet meclisleri teĢkili, nevahi nizamnamesinin tatbiki isteniyorsa buna hiç itirazımız yoktur. Zaten 

bu yolda kanunumuz vardır. Bu kanunun memleketimize hakikaten faydası olacağından eminiz‖ 

denilmiĢtir (Tanin, 1908). Burada da görülmektedir ki Ġttihatçılar siyasi bir âdemi merkeziyetçiliğin 

ülkeyi bölünmeye götüreceğini ancak idari âdemi merkeziyetçiliğin Kanuni Esasinin 108. 

maddesinde zaten var olduğunu ve memlekete faydasının olacağını belirtmiĢlerdir.  

 Prens Sabahattin âdemi merkeziyet kavramını Kanuni Esasiden farklı yorumlamadığını, 

terimin ―decentralization‖ terimin karĢılığı olarak ―lisanımıza ancak bu Ģekilde tercüme 

edebilmekteyim‖ diyerek kullandığını belirtir (Sabahattin, 1999: 61). Ancak devamında düĢüncesini 

―Biz isme değil cisme ehemmiyet verdiğimiz için âdemi merkeziyeti idare yerine tevsi-i mezuniyet 

tabirinin kullanılmasında hiçbir maruz görmemekteyiz‖ Ģeklinde ifade etmektedir (Sabahattin, 1999: 

71). Bu sözleri ile Prens merkeziyetçi ittihatçılardan ve Osmanlı yönetiminden büyük tepki 

toplamıĢtır.  

 Prens fikrinin aslında ittihatçılardan ve memleketini seven herkesten farklı olmadığını, 

savunduğu düĢüncenin anayasada yer aldığını ifade edebilmek için gazetelerde ve dergilerde makale 

yazarak ve çeĢitli konferanslar vererek ifade etmeye çalıĢmıĢtır. Dünyanın birçok yerinde âdemi 

merkeziyetçilik uygulanıyor olmasına rağmen, üstelik anayasada yer almasına rağmen kendisinin 

hainlikle suçlandığını yazmıĢtır. Ġttihat ve Terakkinin milletvekili ve gazeteci Hüseyin Cahit Bey 

Prens Sabahattin‘in fikirlerine karĢı çıkarak; “bu fikrin sonunda Midilli, Sakız ve diğer adaların da 

Girit gibi olacağını, madem âdemi merkeziyetçilik tevsi-i mezuniyet ile aynı anlama geliyor neden 

ısrarla âdemi merkeziyetçilik deniliyor” diyerek eleĢtirmiĢtir (Sabahaddin, 1999: 97-99).  

 Prens Sabahattin kendisine yöneltilen eleĢtirileri 16 Eylül 1908 tarihinde Varyete 

Tiyatrosu‘nda verdiği konferansta cevaplamıĢtır. Konferansta Hristiyanların zaten Ģuan hukuken 

olmasa da fiilen Müslümanlardan daha fazla hakka sahip olduğunu, örneğin istedikleri yerde, 

istedikleri zaman mektep açabildiklerini fakat Müslümanların böyle bir talep karĢısında hükümetin 

engelleri ile karĢılaĢtıklarını ifade etmiĢtir. Ayrıca halkın vergilerini nereye verdiklerini ve bu 

vergilerin ne için kullanıldığını bilmek isteyeceğini belirtir. Yine aynı konferansta âdemi merkeziyeti 

idari ve siyasi olarak ikiye ayırmıĢ ve kendisinin ifade ettiği idari yerinden yönetim olduğunu 

belirtmiĢtir. Kendisinden önce Mithat PaĢanın da aynı fikirleri savunduğunu ve onun yolundan 

gittiğini, Osmanlı kimliği altında birçok ulusun barındığını ve bunların bu kimlik ile bir bütün 

oluĢturabileceğini savunur (Tütengil, 1954: 34). 

 Vatanın birliğine zarar vermeyecek bir idare sisteminin oluĢturulmasını bunun için ise ilk iĢ 

olarak mebusan meclisini açmanın gerekliliğini savunan Prens, vatandaĢ ile devletin birbirine kuvvet 

değil iĢ birliği yapar hale gelmesini savunmuĢtur. Halk verdiği vergileri teftiĢ etme hakkını 

bulundurmalı, verginin sahibi olmalıdır. Bu sistem de merkezi yönetime temsilciler göndermek ve 

mahalli idarelere katılarak gerçekleĢmektedir. ġayet Kanuni Esasinin 108. maddesi uygulanılırsa 

sadece üst düzey memurların merkezden ataması gerçekleĢir. Merkezden atanan üst düzey bürokrasi 
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merkezin temsilcisi olacağı için seçilmiĢ kiĢilerden olacaktır. Merkezin yerelden bilgisi; yerel halkın 

ise merkezden haberi olacaktı (Sabahaddin, 1999: 16). Prensin âdemi merkeziyet anlayıĢı bu 

perspektifte geliĢirken Ģayet âdemi merkeziyetçiliğe geçilmezse kamu ekonomisinin özeli ya da 

devletin bireyleri hâkimiyeti altına alacağını ve ilerleme olmayacağını belirtmiĢtir. Osmanlının idari 

biçimini eleĢtirerek yerel yönetimlerin yetki geniĢliği ile donatılmasını belirtir. Çünkü Osmanlıda 

kamu bürokrasisi çok yavaĢ iĢlemektedir.  

 Osmanlı Devleti‘nde Senedi Ġttifaktan sonra baĢlayan ve MeĢrutiyetten sonra Ģiddeti artan 

âdemi merkeziyet tartıĢmaları Prens Sabahattin ile doruk noktasına gelmiĢ, Osmanlı hinterlantı 

ulusların ayrılıkçı politikalarla Osmanlının dağılmasına neden olacağı gündemden düĢmemiĢtir.  

 

3. GÜNÜMÜZDE ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK 

 Osmanlı Tanzimat döneminde merkeziyet ve âdemi merkeziyet tartıĢmaları dönemin 

konjonktüründen dolayı devletin bekası ile ilgili olmuĢtur. Batı devletlerinin Osmanlının 

bölünmesine dair olan istekleri de dikkate alınarak merkeziyetçilik tercih edilmiĢ ve bu tercih 

dönemin Ģartları ile uyumlu olmuĢtur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren tarihi 

deneyimlerini de dikkate alarak merkeziyetçilik politikasından vazgeçmemiĢtir. Ancak teknolojik 

geliĢmeler, toplumun beklentileri, küreselleĢme, kentleĢme, dijitalleĢme gibi nedenler yerel 

yönetimlerin varlığını ve yetkilerini artık devletler sınırlılığında bir iradi tercih olmaktan çıkarmıĢ, bir 

mecburiyet olmuĢtur.   

 Sanayi öncesi toplumda değiĢim yavaĢ ve iĢ bölümü neredeyse yoktu. Bu nedenle de yönetim 

yükü hafif ve yöneticiler çok az seçkinler grubundan oluĢuyordu. Fakat günümüzde Endüstri 4.0 

çağının yaĢanıyor olması, nüfusun çoğalması, ulaĢım ve iletiĢimdeki artıĢ toplumların devletten 

beklentilerini çoğaltmıĢ ve merkezler beklentileri karĢılayamaz olmuĢtur. Demokrasi artık bir tercih 

değil evrensel bir zorunluluktur (Toffler, 1994: 104). Merkezi yönetim birtakım yetkilerini ve 

sorumlu oldukları iĢleri yerel birimlere bırakmak zorunda kalmıĢtır. YaklaĢık 150 yıldır süren merkez 

ve mahalli idareler arasındaki yetki paylaĢımı tartıĢmalarının çözümü için görev bölüĢümünün belirli 

ölçülere dayandırılması gerekmektedir.  

 Merkeziyet ve âdemi merkeziyet tartıĢmalarının önemli noktasını siyasi ya da idari olması 

konusu oluĢturur. Siyasi âdemi merkeziyeti devletin siyasi gücünün özerk yapılar ile paylaĢtırılması 

oluĢtururken; idari âdemi merkeziyeti ise tek bir siyasi merkez altında idari görev ve usullerin 

taĢradaki yerel birimlerin yetkilendirilmesi ya da yetkinin geniĢletilmesi olarak sorunların çözüme 

ulaĢtırılmasıdır. Türkiye Tanzimat döneminde yaĢamıĢ olduğu ayrılıkçı politika gerçeğini günümüzde 

PKK ayrılıkçı terör örgütünün idari özerkliği siyasi özerkliğe dönüĢtürme ve devleti parçalama 

çabaları ile yaĢamaktadır (Bozan, 2017: 34). Öz savunma iddiaları tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi 

asayiĢ ve güvenliği tehdit eder noktaya geldiği takdirde merkezi hükümetin kolluk kuvvetleri 

tarafından engellenmektedir. Ancak yaĢanan tüm bu geliĢmelere rağmen bilinmektedir ki Türkiye de 

yerinden yönetimin güçlendirilmesi bir gerekliliktir.  

Bilindiği üzere Türkiye yerel özerklik açısından uluslararası düzeyde kabul edilen Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik ġartını ilk onaylayan ülkelerden biridir. 8. maddeye güvenlik politikalarından 

dolayı çekince koymuĢ olsa da çekince koyulan maddelere de uyum sağlanmıĢtır (Aygen, 2017: 270). 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartının ademi merkeziyetçi bakıĢ açısının idari, siyasi ve 

toplumsal açıdan ele alınarak yapılmakta olan reformlar demokratikleĢme açısından bir zarurettir. 

Yerel yönetimlerin tamamen güçlendirilmesi, nihai bir amaç olarak değil modern yerelleĢme Ģeklinde 

ifade edilen nihai amaca ulaĢmak için bir ara amaç olarak benimsenmiĢtir (DPT, 2001: 10). 
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 Türkiye‘de yerel yönetimlerin görevlerini belirleme yetkisi TBMM‘ye aittir. Ayrılıkçı terör 

örgütlerinin idari yerelleĢme kavramından kendi çıkarları doğrultusunda siyasi bir emel oluĢturarak 

özerklik taleplerinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. ―Öz yönetim, demokratik özerklik‖ 

gibi kavramlar ile otonom bölgeler oluĢturma isteği merkezi hükümet ile uyumlu bir Ģekilde çalıĢmak 

değil, aksine siyasi bir iktidar talebidir. Bu durumda devletin meĢru güç kullanması bir gerekliliktir. 

Oysa idari âdemi merkeziyetçilik kamu hizmetlerinin yerel birimler tarafından merkezin de varlığı ile 

devam edebilmesidir. Demokratik sürecin iĢlemesini sekteye uğratacak hukuk dıĢı giriĢimler, mahalli 

idareler ile merkezi idari arasındaki yetki paylaĢımını engellememelidir. Zira mahalli idarelere 

yerellik ilkeleri içerisinde idari yerinden yönetim yetkisi verilmesi geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

toplumlar için gereklidir (Tortop ve diğ. 2008: 141). 

 

SONUÇ 

 

 Üniter bir devlet için idari ademi merkeziyetçilik siyasi bir mahiyet kazanmadıkça ve devletin 

bütünlüğünü tehdit edecek siyasi manalar yüklenmedikçe, merkezin bekasını ve birliğini bölme 

eylemleriyle karĢılaĢmadıkça merkezi hükümet için bir engel teĢkil etmekten ziyade yerel birimleri 

güçlendirici bir mahiyet taĢımaktadır. Küresel yapı içerisinde artık sadece devletler değil büyük 

oluĢumlu bütün birlikler, Ģirketler, sivil toplum kuruluĢları, örgütler karar alma süreçlerinde alt 

birimleri ile paylaĢımları neredeyse zorunluluk haline gelmiĢtir. 

 Tanzimat‘ta baĢlayan Prens Sabahattin‘in fikir sistemini oluĢturan âdemi merkeziyetçilik, 

Cumhuriyet Dönemi‘nde de devam etmiĢtir. Prens‘in Osmanlı Devleti‘nin dağılmasını 

engelleyeceğini ileri sürdüğü düĢünceleri, yaĢanan Lübnan, Girit özerkliğinden dolayı tepki ile 

karĢılanmıĢ, Prens kendisinin yeni bir kavram yaratmadığını aksine bu kavramın Kanuni Esasinin 

108. maddesini oluĢturduğunu söyleyerek fikrini savunmuĢtur. Prens‘in fikrinin temelini oluĢturan 

âdemi merkeziyetçilik düĢüncesi; -Prens‘inde savunduğu gibi- idari bir mahiyet taĢıdığı sürece 

merkez ile yerel arasında yetki paylaĢımında demokraside yaĢanan gecikmelerin önüne geçecektir. 

 Prens‘in âdemi merkeziyetçilik düĢüncesi siyasi yerelleĢmenin aksine idari boyut taĢıdığı, 

bunun da valilere daha fazla yetki vermek, idari kuruluĢlar açmak anlamına geldiği anlaĢılmaktadır. 

Halktan alınan vergilerin yine o halk için yerelde kullanılmasını önermesi de bu fikrini 

doğrulamaktadır. Günümüzde de hala anlamını korumakta olan idari kapasitenin arttırılması, 

Ģeffaflık, halkın ödediği verginin nereye harcandığını görmek istemesi, hesap verilebilirlik, 

yönetiĢimin sağlanması gibi amaçlar üniter siyasi bir yönetim içerisinde idari yerelleĢmeye karĢılık 

gelmektedir.  
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Abstract 

The current study promotes inclusive education (IE) and equity in teacher education (TE), ensuring 

professional development (PD) among preservice teachers in modern educational systems. As an 

outcome of fresh curricular and educational innovations, the importance of better teaching-learning 

techniques has increased. TE needs to be evaluated in light of the adoption of the IE policy to prepare 

teachers for inclusive classrooms adequately. Preservice It is the responsibility of the institutions in 

charge of teacher preparation to ensure teachers are equipped to work in inclusive settings. Daily 

moral and ethical norms have an impact on PD. Accepting the moral guidelines established by 

profession, taking into account one's position as a preservice teacher, and being dedicated to lifelong 

learning are all instances of PD behavior. Preservice teacher education often aims to close the 

knowledge, skill, motivation, and confidence gaps among teachers about IE since IE is not a 

significant component of programs for aspiring teachers in many nations. Integrating IE into the 

initial TE is probably less effective and successful than primarily depending on such a "catch-up" 

strategy. There needs to be more than growing the variety of the independent IE courses now offered 

to educate all student teachers about IE properly. It is inadequate even to require these classes for 

student teachers. However, IE must be seen as a basic element of education, requiring its integration 

into all aspects of TE. The TE program for IE needs to be more conceptual. Teachers who take the 

course must understand the deep belief of a concept. Since IE is complex, it would be better to learn 

about it and determine how it varies from educational systems. In the TE curriculum, opportunities 

for observation and hands-on experience are frequently inadequate, especially in IE but also more 

generally. A degree required in education was once thought to necessitate aspiring training teachers 

for the classroom. While still in the inclusive classroom, preservice teachers are expected to start 
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designing a PD program by exploring the theories and perspectives promoted by academics in the 

field. Although the TE curriculum may provide sufficient material on IE, it must be inclusive or 

learner-centered. The curriculum may have been designed to deter teacher educators from using 

inclusive teaching-learning techniques or giving their student teachers chances to participate in 

hands-on learning. Even when curricula allow for dissent and practice-based learning, there is still a 

significant risk that preservice teachers in modern educational systems. 

Keywords: Promoting. Inclusive Education, Equity, Teacher Education. Ensuring Professional 

Development, Preservice Teachers, and Modern Educational Systems 

Introduction 

An increasing number of educators are aware that today's classrooms include students from a wide 

range of socioeconomic and cultural backgrounds (Ontario Ministry of Education/OME, 2017), 

making teacher pieces of training a vital platform for addressing issues of exclusion. Preservice 

teachers must have the knowledge, skills, and attitudes instilled in them through TE programs to 

create safe and inclusive learning environments for all children. Regardless of the recent focus on 

educational equity, teachers are still the driving force behind the adoption of effective learning 

environments. Teachers' skills are crucial to the success of IE since they are the policy enforcers 

(Norwich, 1994; Shade & Stewart, 2001; World Health Organization, 2011). Inclusion and equity are 

ongoing processes that value diversity and work to ensure that all students and communities have 

access to a high-quality education that takes account of TE and respects each group's particular set of 

skills, experiences, and perspectives to eradicate all discriminatory practices. The total academic 

system can change with the help of IE to better serve students from diverse socioeconomic and 

cultural situations. In order to serve a large and varied student body, IE works to boost enrolment, 

improve learning outcomes, and remove barriers to learning. To make "Education for All" a reality, 

experts in the field of IE will need to drastically alter their curriculum, pedagogy, techniques, 

institutes, and approaches. The significance of the TE program as a forum for addressing problems of 

inclusion in schools has grown as it has become more widely understood that today's classrooms 

include children from various cultures and experiences (Ontario Ministry of Education/OME, 2017). 

Preservice TE is a promising area in which to foster inclusive teaching-learning. Preservice TE 

programs should place more emphasis on IE because many professional educators know very little 

about it. As per preservice educators, colleges and schools devote considerable time to discussing 
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inclusion and providing guidance on creating a welcoming learning environment for all students. In 

hindsight, student educators wish they had received more guidance from their TE program in 

developing culturally relevant lesson plans and using student-centred evaluation strategies. Due to the 

uniformity of the curriculum throughout all IE classrooms, the institution is better able to meet the 

needs of its students and develop their abilities. In recent years, the concept that people of all ages 

should be able to enroll and graduate from college has achieved wider support. Persons of any age 

can do formal and informal TE as a learning activity or as a career choice for those studying to 

become teachers to prepare them better to work in inclusive classroom settings.  

The Initial Teacher Education 

There is a common understanding that teachers' knowledge, compassion, and enthusiasm are crucial 

to student achievement in the classroom. According to the NCTE, a TE program "is a plan of 

education and training of professionals to teach at all levels, from pre-primary to higher," which 

includes preparation for elementary, middle, and high school teaching. Future teachers who can 

motivate their students to learn are the focus of the TE program. Institutes that provide TE have 

responsibilities and must fulfil certain standards. As per Thomas and May (2010), there are four main 

contributors to IE's success. The assessment and evaluation of students are also crucial to the success 

of any program. Teachers should give their students "all the formal and non-formal acts and 

experiences that are essential to qualify a person to initiate responsibilities of a member of the 

classroom at a given teach" so that they can assume or more effectively fulfil these obligations. As 

per Symeonidou (2020), an IE system caters to the unique needs of each student by adjusting 

instruction based on the learner, the material being covered, and the resources at hand. A candidate 

teacher's coursework and field experiences should revolve around a central idea (Stites et al., 2018). 

In order to design creative training programs for the educators of the future, we need to adopt a more 

inclusive pedagogy. One of the most important ways teacher-training programs can promote diversity 

in the classroom is through the courses they provide (Spat, 2015 quoting; Stobart, 2008; Forlin & 

Lian, 2008; Rose & Jones, 2007; Sharma, Forlin, and Loreman, 2008). As per Morgan and Houghton 

(2011), students from diverse cultural and socioeconomic situations can be successful in a shared 

curriculum with careful design and execution. Preservice teacher education must meet the criteria 

established by the European Agency (2015) for Quality in Education to make any headway toward 

inclusive education. In order to create friendly classrooms for students with a wide range of needs, 
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preservice educators must have a firm grasp on four central ideas: the importance of acknowledging 

and celebrating student diversity, meeting the needs of all students, encouraging healthy peer 

relationships, and maintaining one's commitment to PD in modern educational systems. 

The Concept of Inclusive Education  

All students, including those struggling, should be allowed to enhance their academic performance. 

To put it another way, inclusion is integrating children with disabilities into a normally functional 

classroom that respects and embraces all kinds of diversity. Thus, inclusion should be considered a 

method for meeting the diverse needs of all students, young and old, by expanding their access to and 

engagement in academic and social settings. Most people envision IE as a strategy for improving 

education in which educators modify their methods to suit the requirements of their students better. 

Mainly, it aims to do away with the many challenges children face on the way to good education 

(Ainscow, Booth, and Dyson 2006). Preservice teachers play a significant role in making education 

more inclusive through their interactions with students, the strategies and resources they use, the 

value they place on diversity as a strength, and their ability to adapt to new conditions and the needs 

of their students. In modern TE, teacher strategies are used more frequently than ever before. This is 

why it is so important for TE courses to equip educators with the skills necessary to create inclusive 

classrooms for students from all walks of life. For IE to be implemented fully, a culture shift is 

required by principals, teachers, students, school communities, legislators, decision-makers, families, 

and members of society at large. Yet, it is not enough to have access to an inclusive classroom 

setting. When students can connect what they are learning and something that interests them, they are 

more likely to retain what they have learned. It is essential to have the resources to teach children 

from a variety of socioeconomic backgrounds if we are to make any headway in the field of 

education. Policymakers, advocates, and practitioners can change educators' and parents' perspectives 

about children with special needs by considering the power of anecdotes as they design and 

implement initiatives, policies, and procedures. This misconception has taken hold in preservice TE, 

where the term "inclusive education" is sometimes mistakenly thought to refer to children with 

disabilities. In today's world, the term "inclusive education" must be re-defined to include pupils 

from all walks of life, not just those who face linguistic, cultural, social, economic, or any other 

disadvantages. IE is based on the protection of human rights. Access to education is a fundamental 

human right, as stated by the Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1998). All 
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children, including those with disabilities, are entitled to the same educational opportunities under the 

United Nations Convention on the Rights of the Child. To this end, inclusive strategies highlight and 

celebrate the uniqueness of each student (Florian, Young, & Rouse, 2010). Teachers should "teach in 

inclusive ways," such as by modelling openness to difference and respect for others (Florian & Pratt, 

2015). When the education system as a whole, as well as school systems, school officials, and 

teachers, adopt IE, they can ensure that all students will receive an equal and inclusive education. It's 

not a final product you can achieve by learning rules for a set amount of time; rather, it's a continuing 

process. When IE accepts students from a diverse range of backgrounds, it must make a concerted 

effort to modify its policies, procedures, and culture to meet the needs of its incoming students. The 

system's overall goal is to provide equal access to high-quality education for all residents. Preservice 

teachers can prepare for IE by being familiar with new teaching strategies and assessing their 

connections with students in order to give them more control over their education. As a means toward 

this end, teachers are encouraged to take a more active role in developing curricula for preservice 

teachers in modern educational systems. 

Teaching-Learning Methods in Teacher Education Programs 

A study of the evidence on TE and IE in global settings indicated that teacher training for inclusive 

teaching still confronts institutional and practical problems in TE programs and schools. This study 

has shown that future TE programs must be planned carefully with diversity and inclusion in mind. It 

is crucial to give today's teachers the tools they need to create inclusive classrooms where all students 

understand and value their differences (Rose & Garner, 2010). Based on the worldwide trend toward 

more IE policy, Forlin (2010a) argues that universities should prioritize creating evidence-inclusive 

capabilities and pedagogies in their incoming faculty. When teaching in a classroom that welcomes 

students with a wide range of abilities, this knowledge and set of skills are essential (McCrimmon, 

2015). Children, parents and families, carers, teachers, community members, legislatures of minority 

groups, civil society, the government and private sector stakeholders all have a role to play in 

developing IE. Significantly, their unique perceptions of education also mean they need to have a 

voice in the process of developing TE, to help ensure that preservice teachers are educated for IE. 

Preservice teachers need to be consulted about new directions for TE, given opportunities even to 

lead the call for changes in TE, and be involved in practice-based TE activities. To be meaningful 

and effective, such forms of engagement must also be supported by an enabling policy framework. 
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Since teachers have such a long-lasting impact on their students, it seems sensible to consider 

education a permanent lifestyle change (Sequeira, 2012). For students to be invested in their 

bachelor's degree, however, they need frequent opportunities to interact with faculty members 

through questioning and explanation (Michael, and Modell, 2003). Specht has found that when 

teachers attempt to accommodate students' preferred learning styles, children‘s attitudes toward 

school, themselves, and their peers all improve. As per Crocker and Ribbon (2008), students need to 

collaborate successfully, study independently, and efficiently use technological resources to solve 

classroom issues presented by students from varied socioeconomic and cultural backgrounds. 

Teaching is the process of facilitating learning in receptive students; formative assessment is how 

teachers and trainers figure out what their students need to know, impart that knowledge, and then 

assess those students' retention and application of that knowledge. The goal of every encounter 

between a teacher and student should be to further the student's growth as a learner. This research 

aimed to understand better how effective TE preservice educators might be by looking at various 

academic papers, instructional strategies, and inclusive practices (Munna, A. S., & Kalam, M. A, 

2021). There has been a fundamental shift in the way academics approach TE as a whole. Studies 

have found that basic educational methods produce the best student outcomes over time. A traditional 

classroom environment does not motivate students to learn. Preservice teachers in today's schools are 

tasked with developing tailored lesson plans that cater to each student's interests and academic needs 

in modern educational systems. 

Inclusion and Equity in Lifelong Learning  

Equity can be looked at in the context of TE from the perspectives of access, participation, and 

opportunity for program candidates, as well as equity for those who are taught by graduates (Childs 

et al., 2007). By recognizing the equal right of every person to education and identifying the specific 

types of teaching, support, and leadership that serve as the cornerstone of high-quality education for 

everyone, education policy can have an impact on and foster inclusive thinking and behaviour 

(UNESCO, 2015), equity and inclusion in education. As to educators, lifelong learning is the "basic 

principle for education programs" (English & Carlsen, 2019). This is because attaining other 

objectives, such as addressing global issues, achieving gender equality, obtaining respectable 

employment, improving general welfare, and promoting sustainable consumption and production, 

depends on lifelong learning (English & Carlsen, 2019). Candidates should be able to advocate for 
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equitable and sufficient access to opportunities and resources because of their education. They must 

be dedicated to advancing gender equality in the face of discrimination arising from class, colour, 

disability, or other reasons (Dyches & Boyd, 2017). They should be able to teach for equity since 

doing so can increase opportunities for those who are frequently ignored (Cochran-Smith et al., 

2016), can lead to an equal society, and can aid in the academic development of disadvantaged, at-

risk children. Engaging with students' experiences, addressing injustices, and using culturally 

relevant pedagogy for underprivileged students are all TE practices that encourage equity (Cochran-

Smith et al., 2016). Success relies on people and organizations solving problems, learning new skills, 

and adapting to their social and natural settings. Lifelong learning is an agent of growth and 

transformation (Vargas, 2017). Preservice teachers must acquire the required abilities to help learners 

become "committed lifelong learners and to learn on their own" (Syrianise, 2018). The program 

would need to guarantee equity in the entrance of applicants rather than prioritizing those with 

hereditary status to increase opportunity and democratic values. Guinier (2003) believes that 

regulated processes like sponsored and regulated mobility and democracy are beneficial. Equity leads 

to justice by removing obstacles and including frequently oppressed people. Promoting equity can be 

aided by giving preference to candidates who support equality, mirror students' experiences, act as 

role models for equity and reflect the diversity of the students they will teach (Childs et al., 2007). 

Moreover, pre-service teachers should prioritize constructivism, student-centered learning, and 

lifelong learning (Siribanpita, 2013). Preservice teachers for TE need to be well-prepared and 

equipped in order to encourage both their lifetime learning and the ability of their students to lifelong 

learning (Finsterwald et al., 2013). The ability to facilitate both oneself and one's students' lifelong 

learning is one of the teaching qualities for this competence. Quality lifelong learning for all levels 

must include adaptable pathways between formal, non-formal, and informal education and a diversity 

of seek to promote among preservice teachers in modern educational systems. 

Preservice Teachers' Professional Development 

Preservice teachers (PSTs) exposure to PD prior to entering the classroom is essential, as is policy-

level consensus on what PSTs should know, value, and be able to achieve the following graduation 

from their preservice program. PSTs must show competence in implementing classroom teaching 

throughout their practicum and classroom training. Teachers in traditional classrooms can gain from 

PD if it helps them develop the expertise, understanding, and perspective they need to do their 
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professions well. However, standards are often too theoretical or general to help in a given classroom 

without some form of adaptation. The combined data from the two populations supported this 

outcome (McMahon et al., 2015). The most effective types of PD are allotted for teaching, practice, 

feedback, adequate time, and subsequent assessment. If the program is any good, teachers will be 

able to participate in PD opportunities similar to those they would provide their students. There has 

been increasing support for reinventing classrooms as centers of study and innovation, where 

instructors may hone their craft and better serve their students. The work of teachers is essential to 

the development of their student's minds. Since they have the most daily influence on their pupils' 

lives, teachers deserve the highest respect. Learning is enhanced when students can focus on what is 

being taught by their teachers, who bring with them a wealth of expertise and experience (Namunga 

& Otunga, 2012). Because a teacher's impact on their students' learning is often long-lasting and 

continuous, this further supports teachers' importance in the educational process (Darling-Hammond, 

Wei, & Johnson, 2012). Teachers' PD focuses on three main goals: increasing teachers' capacity for 

learning, sharing teachers' areas of expertise with students, and incorporating teachers' PD into 

students' classroom experiences (Avalos, 2011). Both current and prospective educators can fully 

take advantage of the government-sponsored training program. As a result of this program, teachers 

will receive in-depth training in the pedagogical skills they will need to flourish in the classroom, 

which should increase overall teacher quality (Republika, 2014). Personally accountable teachers 

were more likely to engage in PD than their paid colleagues. Teachers' desire to spend money on 

initiatives with a longer return time frame is a major factor. Making discoveries and gaining new 

knowledge is an ongoing endeavour. The foundations of PD are ongoing discussion, mutual regard, 

and creative problem-solving. Teachers of all experience levels, from those just starting to those who 

have been in the profession for years, can learn from exchanging ideas about how to best educate 

their students and assess their performance (Takahashi & Yoshida, 2004). Teachers across all 

disciplines have had to consider enhancing PD opportunities for teachers during the past decade. 

Recent years have seen widespread adoption of the phrase "teachers' PD" in academic and 

professional spheres to describe PD for working teachers. The writers of this work define 

"professional development" and "preservice teacher training" and then conduct a literature review to 

determine the factors that contribute to successful PD. We also provide instances of current programs 

to illustrate how PD opportunities in IE are being extended through the use of technological 

advancements. Preservice teachers, supervisors, and education experts must be on the same path for 
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students to succeed in the classroom. At the same time, it is clear that with the support of teachers, 

students can enhance their academic performance in modern educational systems. 

Teacher Education for Inclusive Education 

The Salamanca Statement and other international institutions' underlying assumptions regarding IE 

sometimes need to meet the challenge (Miles & Singal, 2010). To guarantee inclusion, all that's 

needed are inclusive policies or a discourse of inclusion (Kivirauma, Klemelä, & Rinne, 2006). Due 

to the value, they place on teaching, educators are frequently cited as leading people in effectively 

implementing diversity and inclusion policies (Florian & Rouse, 2009). Therefore, everyone agrees 

that training the next crop of teachers is essential if we want to create welcoming classrooms for 

children of varying socioeconomic backgrounds (Saloviita, 2015; Allday et al., 2013; Forlin, 2010). 

Teachers have a pivotal role in shaping an inclusive learning environment for students. A successful 

outcome for IE focuses on maintaining the interest of teachers and other role players. In order for an 

IE initiative to be successful, it needs to have the backing of everyone who stands to gain from it. 

However, this trend has created a problem for TE as more schools try integrating instruction for 

students with special needs into the general curriculum. The TE curriculum plays a vital role in 

ensuring that teachers have the resources they need to address the needs of all students. Teachers' 

content expertise, pedagogical temperament, and dedication to their pupils are crucial to the success 

of inclusion efforts. Preservice teachers in TE may cover strategies for teaching students of varying 

levels together. Teachers play a crucial role in preparing their students' minds for the responsibilities 

of adulthood. Training teachers is clearly important for fostering inclusive learning spaces in schools 

(Ainscow M, 2003). If the TE is serious about making the most of its human resources, it must invest 

heavily in preservice training for all staff. Before really set foot in a classroom, a teacher's formal 

education and training are completed. Since preservice teachers would need to know how to handle 

such issues, the call for TE has increased. We will be focusing on both TE and the issues that arise 

from the wide range of today's classrooms and the corresponding demands placed on instructors and 

students. Some of these changes have had an impact on the TE industry, particularly on teacher 

preparation and PD possibilities including in-service training and retraining. Since the curriculum has 

been revamped, there has been a heightened focus on pedagogical shifts. As IE policy has gained 

widespread support, it has become necessary to investigate how well TE prepares educators to 

implement it. Universities and colleges that offer educational programs have a moral responsibility to 



 
 

 

 

255 

 

prepare the next generation of teachers to create inclusive environments for learning among 

preservice teachers in modern educational systems. 

Conclusion 

Study outcomes indicate that preservice teachers' classroom and practicum experiences impact their 

pedagogical dispositions and views of the world regarding inclusiveness. To better equip future 

teachers to promote diverse classrooms for all students, experts have also advised rearranging the 

program. This change requires new methods of cooperation among those already working on the 

program's curriculum to develop a unified, all-encompassing set of materials that will more 

effectively promote IE in schools. Such a shift would greatly benefit ensuring that all children are 

treated fairly and included in the classroom. It might lead to rethinking TE as an essential aspect of 

modern education reform. Therefore, we might deduce that inclusion acts as a strategy rather than a 

goal. This method is effective because it removes the obstacles that prevent children with special 

needs from taking part in everyday life. How to encourage cooperative societies is the subject of a 

wealth of literature. Teachers need extensive training on IE if we want to see more inclusive 

classrooms. A continuous professional development framework is helpful for preservice teachers at 

every stage of their employment, from learning the fundamentals to keeping up with standards to 

being evaluated. If this is going to be an all-inclusive PD solution, preservice teachers need a clear 

career ladder to higher posts. They should be well-versed in their respective disciplines and current 

on educational quality standards. Preservice teachers should be obliged to take IE training, the many 

types of disabilities, educational pedagogies, the challenges faced by students with special needs, and 

the relevant laws and policies. The same fundamental idea, except here we will stress that TE is a 

dynamic system rather than a discrete occurrence. This can improve teacher productivity and increase 

educational possibilities for students in traditional classroom settings. There is a need for more and 

better IE training programs for preservice teachers in modern educational systems. 
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Abstract 

Wireless communication application can be demonstrated mathematically and optimal performance 

is analogous to searching shortest path in nodal lattice in graph theory. Wireless network comprise of 

distributed-autonomous devices, termed as sensors which monitors the physical conditions of the 

environment for the backing of the different kinds of applications. As the Sensors having the 

capability to sense the data, process and forward the data to the nearby sensor node. For these drive 

sensors use their computation capacity, storage and there sources energy. The major apprehension of 

the sensor network is scalability and network-performance. Network-performance is attained by 

increasing the network optimizing energy and Scalability is measured so that the network 

performance should be constant with increasing network nodes. Wireless network is workings as one 

in the association as a network towards attains a frequent aim of identifying a physical parameters 

over enormous geographic regions with the energy optimization.  

Keywords, Shortest path Algorithms, optimization, Shortest Distance, Optimal shortest path. 
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ÖZET 

Lojistik sektörünün son zamanlarda en çok etkilendiği konuların baĢında, Rusya ve Ukrayna ile 

ticaretin aksaması ve artan yaptırım yükü ile birçok cephenin bundan etkilenmiĢ olması gelmektedir. 

Lojistik ve üst potansiyeli açısından günümüzden yıllarca sonra bile etkisini sürdürecek olan bu 

geliĢmelerin dünyaya, özellikle Karadeniz Bölgesindeki ülkelere ve Türkiye‘ye etkileri çalıĢmamızın 

ana temasını oluĢturmaktadır. Birçok sektörü zincirleme olarak etkileyen lojistik açısından bunker 

yakıtının maliyeti, bulunabilirliği ve günlük operasyonların yarattığı zorluklar ülke ekonomilerine 

olası etkileri artırmaktadır.  

 Ukrayna'daki trajik duruma ve çatıĢmaya yakalanan denizcilere yönelik tehdide rağmen, 

Ukrayna'daki savaĢın deniz taĢımacılığı üzerindeki doğrudan etkisinin Ģimdiye kadar büyük ölçüde 

Karadeniz'de kontrol altına alındığı görülmektedir. Bunun yanında savaĢın, halihazırda devam eden 

tedarik zinciri kesintileri, liman tıkanıklığı ve pandeminin neden olduğu bir mürettebat krizi ile 

uğraĢan denizcilik endüstrisi üzerinde ek bir yük yarattığı açıkça ortadadır. IMF‘nin Ukrayna'daki 

savaĢın bu yıl zaten yüksek olan nakliye maliyetlerini daha da arttıracağı ve bu maliyetlerin 

enflasyonist etkilerini daha uzun süre ve daha yüksek tutabileceği konusundaki uyarısını çok iyi 

değerlendirmek gerekmektedir. Ukrayna-Rusya krizinin baĢta deniz taĢımacılığındaki riskler olmak 

üzere limanlardaki konteynır krizi ve kara taĢımacılığındaki aksamalar nedeniyle bölge lojistiğini 

olumsuz etkilediği ve Türkiye dahil bölge ülkelerinden yayılarak tüm dünya ekonomisini etkisi altına 

aldığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Rusya-Ukrayna Krizi, Karadeniz Bölgesi, Lojistik.  
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ABSTRACT 

One of the issues that the logistics sector has been most affected by lately is the disruption of trade 

with Russia and Ukraine and the increasing burden of sanctions and the fact that many fronts have 

been affected by this. The main theme of our study is the effects of these developments, which will 

continue to be effective even after many years in terms of logistics and upper potential, to the world, 

especially to the countries in the Black Sea Region and Turkey. In terms of logistics, which affect 

many sectors as a chain, the cost, availability and difficulties of daily operations of bunker fuel 

increase the possible effects on the national economy. 

 Despite the tragic situation in Ukraine and the threat to seafarers caught in the conflict, the direct 

impact of the war in Ukraine on shipping appears to have been largely contained in the Black Sea so 

far. It is also clear that the war is putting an additional strain on the shipping industry, which is 

already dealing with ongoing supply chain disruptions, port congestion and a crew crisis caused by 

the pandemic. The IMF's warning that the war in Ukraine will further increase the already high 

transportation costs this year and that these costs may keep their inflationary effects higher for a 

longer period of time should be evaluated very carefully. It is seen that the Ukraine-Russia crisis 

affected the logistics of the region negatively due to the risks in maritime transportation, the 

container crisis at the ports and the disruptions in land transportation, and spread from the countries 

in the region, including Turkey, to the entire world economy. 

Keywords: Russia-Ukraine Crisis, Black Sea Region, Logistics. 

 

1. GiriĢ 

Mart 2020 yılından beri, dünyanın okyanus aĢırı ticaret yollarında bir konteyner nakliyesinin maliyeti 

yedi kat artarken, dökme malların nakliye maliyeti daha da artmıĢ ve buna bağlı olarak da zaten 

gergin olan küresel tedarik zincirlerine ek olarak, Rusya ve Ukrayna ile ticaret zarar görecek hale 

gelmiĢtir. SavaĢın Ģimdiye kadar ki en büyük etkisi Karadeniz'de faaliyet gösteren veya Rusya ile 

ticaret yapan gemiler üzerinde olmuĢtur. Odessa da dahil olmak üzere Ukrayna'nın büyük limanları, 

çatıĢma ve Rusya'nın Ukrayna'yı denizden ablukası nedeniyle kapatılmıĢtır. Yüzlerce geminin 

limanlarda veya demirde mahsur kalması, binlerce Rus ve Ukraynalı mürettebatın belirsiz bir 

gelecekle karĢı karĢıya kalması ve gemilerden ayrılamamaları suretiyle evlerine de dönememeleri 

lojistik açısından olası problemleri beraberinde getirecektir. Yine buna ek olarak Rus gemilerinin 

Ġngiltere'ye giriĢleri de yasaklanmıĢ olması ayrıca değerlendirilmelidir. 20.yy‘ın sonlarının, Soğuk 

savaĢ sonrası dünya sisteminin denge bulması için gerekli çabayla geçmiĢ olması altı çizilmesi 

gereken bir husustur. Soğuk SavaĢ, ABD ve NATO önderliğinde Batı ülkelerinin galibiyeti ile 

sonuçlanmıĢ ve bu ülkelerin dünya siyasetinde öncü olmasını sağlamıĢtır. Böylece, Batının yöntem 
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ve hedefleri doğrultusunda tüm ulusal ve uluslararası sorunlar çözüme kavuĢmuĢtur (Tüfekçi, 2021, 

476-497). 

Türkiye‘nin Rusya ve Ukrayna arasında çıkan krizdeki duruĢu ve 2021 yılında Kırım olayının 

yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte Ukrayna‘nın toprak bütünlüğünün sağlanması hedeflenmiĢtir. 

Kırım sorunu, Türkiye açısından bölgesel bir olay olmasının yanı sıra kültürel bağın bulunduğu bir 

bölgedir. Türkiye, son yıllarda ABD ve bazı AB ülkeleri ile birtakım sıkıntılar yaĢamıĢ ve 

Türkiye‘nin izlediği denge stratejisi sayesinde Rusya ile yakınlaĢma gözlenmiĢ ve Rusya-Ukrayna 

çatıĢmasında Türkiye‘nin bu stratejisi Rusya‘ya yöneltilen tepkileri azaltmıĢtır. Türkiye, bölgesel güç 

olmanın yanı sıra Kırım Türkleri ile varolan kültürel bağın Rusya‘ya karĢı Ukrayna‘nın toprak 

bütünlüğünün korunmasını hedeflemektedir. Böylece Kırım olayı üzerinde Rusya‘nın Karadeniz 

bölgesinde etkin rol alması Türkiye açısından güvenliği tehdit edecektir (Ismayılova, 2022, 2).   

 

2. Kırım’ın Ġlhakı ve Stratejik Önemi 

Rusya, Sovyetler Birliği‘nin dağılmasıyla bölgede hakimiyeti kurmaya çalıĢmıĢ ve bölgede bulunan 

ülkelerin batılı devletlerle olan sosyal, siyasal ve ekonomik iliĢkilerini düzenleme çabası içerisine 

girmiĢ ve birtakım yaptırımlar uygulamıĢtır. Batı düĢüncesine sahip olan Ukrayna ve Rusya arasında 

birtakım siyasi ve ekonomik çatıĢmalar yaĢanmıĢ ve ayaklanmalar olmuĢtur. ÇatıĢmaların ve 

ayaklanmaların yoğunlaĢtığı dönemlerde kamu binalarına zarar verilmiĢ, ülkede kaos ortamı oluĢmuĢ 

ve Ukrayna‘ya siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu yaptırımların en 

belirgini Kırım sorunudur. Mart 2014 yılında nüfusun büyük bir çoğunluğu Rus olan Kırım‘da 60 yıl 

süreden sonra referandum yapılmıĢ ve Kırım tekrar Rus yönetiminin kontrolüne geçmiĢtir. Kırım‘ın 

ilhakıyla birlikte bölgede çıkarı bulunan batılı devletlerden önemli tepkiler gelmiĢ ve bölge 

ülkelerinde tedirginlik yaratmıĢtır. Ayrıca, Türkiye‘de Kırım‘ın ilhakını var olan kültürel bağları 

dolayısıyla uygun görmemiĢtir (Konak, 2019, 82).  

Kırım; AB ülkeleri, ABD ve Türkiye için kritik öneme sahiptir. Avrupa Birliği ülkeleri önemli bir 

enerji ithalatçısı olması sebebiyle Kırım ile yakından ilgilenmiĢtir. Bölge genç nüfusu, verimli 

arazileri, ekonomik yapısı ve enerji taĢımacılığı bakımından geçiĢ güzergahında bulunması sebebiyle 

AB için büyük önem arz etmektedir. Bölge ABD için de stratejik bir konuma sahiptir. Bu bölge 

enerji kaynaklarının aktif bir Ģekilde Avrupa Birliği ülkelerine dağıtımı ve ABD açısından Rusların 

Akdeniz‘e inmelerinin önüne geçilmesi bakımından önemlidir (Filiz, 2013, 31-32). Kırım‘ın ilhakını 

Türkiye açısından değerlendirdiğimizde, Türkiye bu ilhakı tanımamıĢ ve Ukrayna‘nın toprak 

bütünlüğünün korunmasını istemiĢtir. Böylece Türkiye Kırım Türklerinin güvence altında kendi 

topraklarında hak ve çıkarlarını gözeterek yaĢamalarını savunmuĢtur (Apakan, 2014, 3). Bu süreçte 

Türkiye, Rusya‘ya enerji, turizm ve ticaret alanlarında bağımlı olması sebebiyle, yaptırım 

uygulamamıĢ sorunun karĢılıklı müzakere yöntemiyle çözülmesini öngörmüĢtür (Özçelik, 2018, 75). 
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3. Global Kararlarla Rusya Ekonomisine Müdahale 

Son zamanlardaki Rus filosunun denizcilik hizmetlerine eriĢimi reddedilmiĢ olması, motor üreticileri, 

bakım Ģirketleri, klas kuruluĢları ve sigorta Ģirketlerinin artık Rus gemilerine hizmet etmeyeceklerini 

ifade ederken, bazı limanlar Ruslara ait veya bayraklı gemiler için yakıt ikmali hizmetlerini geri 

çekmesi sonucunu da beraberinde getirmiĢtir. Uzun süreli bir çatıĢmanın daha derin ekonomik ve 

siyasi sonuçları olması ve potansiyel olarak enerji ve diğer emtialar da küresel ticareti yeniden 

Ģekillendirmesi muhtemeldir. Rus petrolüne yönelik geniĢletilmiĢ bir yasağın, bunker yakıtının 

maliyetini ve bulunabilirliğini artırabileceği ve potansiyel olarak armatörleri alternatif yakıtları 

kullanmaya itebileceği ortadadır. Zira, Rusya tanker sektörü, büyük kısıtlamalar ve aksamalarla karĢı 

karĢıya kalırken, Rus kömürü, odun ve tahıl taĢıyan dökme yük ve genel kargo operatörlerinin 

durumu vahametini korumaktadır. Yine Çin'deki Covid-19 salgınlarıyla aynı zamana denk gelen 

Ukrayna'daki savaĢın, nakliye için devam eden arz/talep baskılarını artırmakta olduğu ve bu da liman 

tıkanıklığı, daha yüksek navlun ücretleri ve daha uzun geçiĢ süreleri ile sonuçlandığını belirtmek 

yerinde olacaktır. Ukrayna‘nın Rusya tarafından iĢgal edilmesine müteakip Rusya‘ya ekonomik 

yaptırımların uygulanması ve Rusya‘nın misilleme olasılığının dünya piyasaları üzerinde önemli 

olumsuz etkileri olmuĢtur (OECD, 2022, 3). Bu anlamda Rusya‘ya en ağır yaptırımı Ġngiltere yapmıĢ 

olup; Ġsveç, AB, Kanada ve Fransa bunu takip etmiĢtir. Küresel yaptırım izleme veri tabanı 

istatistiklerine göre Rusya-Ukrayna krizi öncesinde 2754 yaptırım, kriz sürecinde 4362 yaptırım 

uygulandığı ve yaptırımların giderek arttığı görülmektedir (Çelik, 2022, 528-529). Bu yaptırımlar 

finans, ulaĢım, enerji, teknoloji, spor, medya, ticaret, otomobil ve danıĢmanlık hizmetlerini 

kapsamaktadır (Vuksic, 2022). 

4. Türkiye’nin BakıĢ Açısı 

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında ki krizde coğrafi konumu ve bu krizin taraflarıyla iliĢkilerinin 

bulunması dolayısıyla denge stratejisi izlemiĢtir. Türkiye, Rusya‘nın Ukrayna‘yı iĢgale baĢlamasıyla 

bu iĢgale karĢı bir tavır sergilemiĢ Ukrayna‘nın toprak bütünlüğünün desteklenmesini savunmuĢtur. 

Ancak Rusya ile de herhangi bir çatıĢmaya girmemiĢtir. Türkiye burada NATO üyesi bir ülke 

konumunda olmasıyla, bölgedeki çıkarlarından vazgeçmeyeceğini, itibarını artıracağını ve bu krizi 

bir denge stratejisiyle ilerleterek bölgesel ve küresel çapta kendi rolünü güçlendirmeye çalıĢan bir 

ülkedir (Önder, 2022, 41-42). 

Türkiye ve Rusya arasındaki iliĢki yalnızca enerji veya ticari ekseninde değil Kırım‘ın ilhakı sonrası 

süreçte de Karadeniz Bölgesi ile olan komĢuluğu ön plana çıkmaktadır (Özel, 2015, 80). Kırım‘ın 

ilhakı ile birlikte, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD, Rusya‘ya yaptırımlar uygulamıĢ ve Kırım 

sorununun dünya siyasetinde küresel bir hale gelmiĢ olması Türkiye açısından çok önemlidir. 

Halihazırdaki durumun, Türkiye'nin ithalat-ihracat dengesine yapacağı olumsuz etkilerin, bir 

potansiyel olma unsurundan daha ileri bir risk olarak görünmektedir. Son dönemlerdeki global 

enflasyonist dalgalara istinaden, özellikle geliĢmekte olan ülkeler üzerindeki baskıya bağlı olarak, 
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Türk Lirası‘nın değerinin düĢüĢ yaĢamasına bağlı olarak, Rus ve Ukraynalı turistlerin, Türkiye'nin 

turizm gelirleri açısından önemli bir kısmını oluĢturuyor olması da değerlendirilmesi gereken ana 

hususlardan birisidir. Yani mevcut gerginliğin, Türkiye'nin turizm gelirleri üzerinden ekonomik 

birçok kayba yol açabileceği ortadadır. Bu durumun özellikle döviz kaybına hatta petrol ve doğalgaz 

fiyatlarına da yansıması gerçeğinden yola çıkılarak, enerji kaynaklarının büyük bir kısmını ithal eden 

Türkiye açısından ithalata ayrılan kaynağa bakılarak bunun artması ile birlikte, ithalat-ihracat 

dengesinde negatif bir sonucun ortaya çıkacağını söylemek doğru olacaktır (Konak, 2019, 80-93). Bu 

doğrultuda Türkiye‘nin diğer ülkeler karĢısında önemi aĢağıda belirtilen hususlar doğrultusunda 

olumlu Ģekillenecektir. 

a. Türkiye'nin Jeopolitik Önemi Artacaktır 

Rusya‘nın Ukrayna‘daki müdahalesinin Türkiye açısından bir baĢka boyutunun da NATO 

içerisindeki Batı ittifakının varlığı sebebiyle jeopolitik konumunun ön plana çıkmasıdır. Zira, 

Rusya'nın son yıllarda saldırgan bir tutum sergilemesiyle birtakım dengelerin değiĢtiğini ifade etmek 

gereklidir. Türkiye jeopolitik açıdan Karadeniz ve Akdeniz havzasını ve Azerbaycan, Kuzey Irak ve 

Ġran enerji kaynaklarını içeren kısmı kapsamaktadır. Türkiye jeopolitik konumu bakımından tüm bu 

enerji hatlarına ulaĢabilme imkanına sahiptir. Bu enerji kaynaklarını Kuzey Irak petrolü, Ġran enerji 

kaynakları, TANAP ve Azeri gazı oluĢturmakta ve Türkiye üzerinden var olan ya da yeni yapılacak 

enerji nakil hatları üzerinden tüm dünyaya ulaĢtırılacaktır. Ayrıca, Türkiye jeopolitik açıdan yalnızca 

enerji kaynaklarına eriĢim bakımından değil, Rusya‘nın Karadeniz‘de kazandığı gücün öneminin 

Akdeniz‘e inemeyen Rusya için bir anlamı olmayacaktır. Böylece Türkiye Karadeniz‘de jeopolitik 

konumunu Kırım‘ın ilhakı ile güçlendirecektir (Turhan, 2016, 24). 

b. Türkiye'nin Montrö AnlaĢması Çerçevesindeki Yükümlülükleri 

Burada önemle hatırlanması gereken hususlardan biri Türkiye için Montrö AnlaĢması ve 

çerçevesindeki yükümlülükleridir. Bunun, Ukrayna'daki krizde gündeme gelen konular arasında 

olması itibariyle bazı hususların hatırlanması ve iyice irdelenmesi gerekmektedir. 1936 yılında 

imzalanan bu anlaĢmanın içeriğine bakıldığında Türkiye savaĢ gemileri konusunda Karadeniz'e kıyısı 

olmayan ülkelere konaklama süresi ve tonaj kısıtlaması getirirken ticaret gemilerine geçiĢ serbestliği 

tanımıĢtır. Yine, anlaĢmanın Ģartlarına bakıldığında savaĢ gemilerinin Türkiye‘ye kıyısı olan 

ülkelerin boğazdan çıkıĢının engellenebildiği giriĢinin de sadece üssüne dönüyorsa izin verilmesi 

gerektiği görülmektedir. Elbette Türkiye bu zamana kadar Montrö sözleĢmesinde ki 

yükümlülüklerinin hepsini yerine getirmiĢtir (https://edam.org.tr/rusyanin-ukraynayi-isgali/, EriĢim 

Tarihi: 13.10.2022). 

5. Stratejik ĠĢ Birlikleri 

Rusya ve Türkiye arasında ki ticari iliĢkilerde enerji ilk sırada yer almaktadır. Türk Akımı, Batı Hattı 

ve Mavi Akım bu anlamda aktif iĢleyen boru hatları olarak belirtilmekte ve bu bağlamda Türkiye, 

https://edam.org.tr/rusyanin-ukraynayi-isgali/
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Almanya‘dan sonra Rusya için enerji ithal eden ikinci büyük ülke olmuĢtur (Harunoğulları, 2020, 

196). 

Rusya'nın Ukrayna‘ya müdahalesinin Türkiye açısından en önemli etkisinin, Türkiye'nin Rusya ve 

Ukrayna ile geliĢtirilen stratejik iĢ birliğine olabilecek zararlarıdır. Türkiye ve Rusya arasında son 

zamanlarda ticari iliĢkilerin alınan S-400 füzeleri ile baĢka bir boyut kazandığını ifade etmek yerinde 

olacaktır. Yine, Rusya‘nın Akkuyu nükleer santrali inĢasına baĢlaması ile durumun ayrı bir stratejik 

boyut kazanmıĢ olması, bu konu ile birlikte değerlendirilmelidir. Türkiye‘nin, Rusya ile birlikte Türk 

Akımı doğalgaz boru hattı projesi açısından ortak konumda olduğunu, bu bilgilerin ıĢığında 

yinelemek gerekir. Ġki ülkenin de bu konularda ciddi yatırımlar yaptığı göz önünde 

bulundurulduğunda, Ukrayna ve Türkiye arasındaki savunma sanayii alanındaki iĢ birliğinin de 

Türkiye'nin buğday ithalatında önemli pay sahibi olmasıyla birlikte anlaĢılması ve değerlendirilmesi 

önemli olacaktır. ÇatıĢmaların bu Ģekilde bölgede bir kriz oluĢturmasının hem orta hem de uzun 

vadede tüm bu sektörler açısından olumsuz etkiler ortaya koyacağı aĢikardır. Yine, Rusya ve 

Ukrayna‘nın Türkiye için ticari ve stratejik olarak ciddi öneme sahip olmasına bağlı olarak, Türkiye 

bölgede barıĢı isteyen bir konumdadır. Ġki ülkeyle de arabuluculuk çalıĢmaları yapan Türkiye bu 

süreçte bölgesel güç olması itibariyle kritik öneme sahiptir. Krizi fazla büyümeden önüne geçmek ve 

baskı altında tutmak için, NATO ile Rusya ve Ukrayna arasında gerekli adımlar atılmaya devam 

etmektedir (CaĢın, 2015, 568-584). 

6. Ġstanbul ve Çanakkale Boğazları 

Rusya‘nın Boğazlardan doğalgaz ve petrol ihracının artmasına bağlı olarak, Boğazlar‘daki tanker 

trafiğinde önemli ölçüde artıĢ meydana gelmiĢtir. Türk Akımı ve Mavi Akım projelerine bağlı olarak, 

Rusya‘dan alınan doğalgazın, Karadeniz‘deki güvenliği etkilemiĢ olması da ayrı bir lojistik sonuç 

ortaya koymaktadır. Bu arada Boğazlar Tüzüğü‘ndeki değiĢime bağlı olarak, denizde ki trafik 

güvenliği bakımından IMO desteğinin de olduğu unutulmamalıdır. Bu arada, 2011‘deki Arap Baharı 

ile meydana gelen geliĢmeler ve Ortadoğu‘daki çatıĢmalar ayrı bir değerlendirme konusu olarak bu 

hususlara dahil edilmelidir. Bununla birlikte, Suriye ve Libya‘da meydana gelen iç savaĢın 

sonucunda, 2015 yılının Mart ayında Rusya‘nın Suriye‘ye müdahalesi vuku bulmuĢtur. Bölgede 

mevcut güç dengelerinin değiĢmesine istinaden, Rusya, Suriye‘deki askeri varlığı için, Boğazları 

kullanmıĢtır. Burada, Rus savaĢ uçağının Türkiye tarafından sınır ihlali nedeniyle düĢürülmesi ile 

birlikte ortaya çıkan gerginlik unutulmamalıdır. Zira, Rusya‘nın, Montrö SözleĢmesi‘ni ihlal etmesi 

ve bazı füzelerini aktif konumuna getirmesinin bu süreci tırmandırmıĢ olması ek bir husustur. 

Bunların ardından, Türkiye-Rusya iliĢkilerinde diplomatik çabalar sonucunda oluĢan normalleĢmeye 

rağmen, Boğazlar ve Karadeniz‘de askeri silahlanma yarıĢı, henüz belirsizliğini korumaktadır (CaĢın, 

2017, 55). 
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7. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile ĠliĢkisinin Lojistik Durumu 

Türkiye‘nin ithalat ve ihracatında Rusya ve Ukrayna önemli yer tutmaktadır. Halihazırdaki savaĢ 

ortamı, Türk lojistik sektöründe de yankı bulmaktadır. Avrupa‘da SWĠFT bazı bankalara kapatılmıĢ 

durumda iken, bazılarının açık olduğu bilgisi mevcuttur. Bu durum hazırdaki ticari iliĢkilerin devam 

edeceğini göstermekte, ancak Rusya‘nın lojistik açıdan birçok avantajını da kaybetmiĢ durumda 

olduğunun göstergesidir. Avrupa‘nın ürettiği ve sattığı malı teknik olarak satabiliyor oluĢu ancak yol 

olmaması sebebiyle iletemiyor olması durumu özetlemektedir. Bu durumda Türkiye‘ye ciddi görevler 

düĢmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği‘nin kullandığı rota, Ukrayna sınırlarından geçmesi sebebiyle, 

savaĢa bağlı olarak alternatif bir yol olmaktan çıkmıĢtır. Buda, Türkiye‘nin ön plana çıkmasına 

sebebiyet vermektedir. Ukrayna hattının kapanmasına istinaden, emtiaların neredeyse tamamı 

Verhniy Lars kapısına yönelmiĢ durumdadır. Rusya-Gürcistan Sınır kapısında kilometrelerce 

kuyrukların bu sebeple oluĢması tesadüf değildir. Yine bir baĢka alternatifin, Türkiye–Gürcistan–

Rusya hattında blok tren taĢımaları ile olabileceği mümkündür. Sonuç itibariyle, Avrupa üzerinden 

Rusya‘ya giriĢ, savaĢ esnasında mümkün görünmemektedir. Her ne kadar bazı konteynerlar Rusya 

limanlarına çalıĢmaya devam ediyor olsa da ihracı bekleyen bu yüklerin Ukrayna‘ya ne Ģekilde 

gideceği belirsiz olduğundan ve Ukrayna hava sahası ve limanları kapalı olduğu için, birçok uçuĢ 

rotaları Ukrayna hava sahasından geçmeyecek Ģekilde değiĢtirilmiĢtir (https://www.utikad.org.tr/E-

Bulten/412/utikad-rusya-ukrayna-savasi-nin%3Cbr-%3Elojistik-sektorune-etkilerini-degerlendirdi, 

EriĢim Tarihi: 21.10.2022). 

Ukrayna, Türkiye için ekonomik açıdan önem teĢkil etmektedir. Bu durum lojistik konusunda da 

böyledir. Her ne kadar Rusya ile aynı düzeyde olmasa da bu durum, son zamanlarda etkisini 

fazlasıyla yansıtmaktadır. Türkiye‘nin Ukrayna ile yaptığı ticaret, Rusya ile yapılandan daha az 

durumda olmasına rağmen, Ukrayna ile olan lojistik bağlantılar önemli hacimleri ifade etmektedir. 

Türkiye-Ukrayna arasında ki birtakım stratejik ekonomik projeler ise hayli önem taĢımaktadır. Ġki 

ülke arasında yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaĢmalarına bağlı ekonomik ve buna bağlı 

lojistik iliĢkiler, son dönemde negatif etkilerin fazlasıyla geleceğine iĢaret etmektedir. Ayrıca, 

Odessa‘ya gerçekleĢen müdahalenin Rusya‘nın, Ukrayna ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etki 

yaratacağı ortadadır. Bu durum, lojistik açıdan Türkiye–Ukrayna iliĢkilerini kökten sarsmaya devam 

edecektir. Yine, kentin liman altyapısının, Karadeniz‘de Rusya‘ya birçok lojistik avantaj 

sunabileceğine istinaden, önceden onlarca belirtisi olmasına rağmen gereken lojistik yığınağın 

önceden yapılmadığı da ayrı bir değerIendirmeye ihtiyaç duyan husustur 

(https://www.csis.org/analysis/russias-possible-invasion-ukraine, EriĢim Tarihi: 17.10.2022). 

8. Türkiye’nin Ekonomik Rolü ve SavaĢın Ukrayna Lojistik Altyapısına Zararları 

Rusya–Ukrayna savaĢı beraberinde birçok ekonomik sonucu meydana getirmiĢtir. Bunlardan en 

önemlisi Ģüphesiz enerjidir. Avrupa Birliği ülkeleri ile Rusya arasında baĢta enerji ürünleri olmak 

üzere birtakım kısıtlama ve ambargolar uygulanmıĢtır. Avrupa ihtiyacı olan enerjinin tamamına 

https://www.utikad.org.tr/E-Bulten/412/utikad-rusya-ukrayna-savasi-nin%3Cbr-%3Elojistik-sektorune-etkilerini-degerlendirdi
https://www.utikad.org.tr/E-Bulten/412/utikad-rusya-ukrayna-savasi-nin%3Cbr-%3Elojistik-sektorune-etkilerini-degerlendirdi
https://www.csis.org/analysis/russias-possible-invasion-ukraine
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yakınını ithal etmektedir. Rusya ise en yüksek fiyat beklentisiyle enerji ihraç etmektedir. Enerji 

kaynaklarına eriĢimi olan ülkelere ucuz, eriĢimi olmayan ülkelere daha yüksek fiyattan enerji ihraç 

etmekte ve enerji nakil hatları kurarak uzun vadede enerji alanında tekelleĢmeyi öngörmektedir. 

Burada Rusya‘nın temel amacı Avrupa Birliği ve diğer ülkeleri kendisine bağımlı hale getirmek ve 

bu alanda kendi hegemonyasını kurmak istemektedir. Ancak, Rusya-Ukrayna savaĢıyla enerji 

ürünlerine kısıtlama ve ambargolar uygulanmasıyla bu amaca ulaĢılamamıĢtır. Böylece yeni enerji 

hatları arayıĢları doğmuĢtur. Avrupa Birliği ülkeleri için Hazar Doğalgazı ön plana çıkmıĢtır. Burada 

Türkiye‘nin jeostratejik konumu ön plana çıkmaktadır. Yani Türkiye, Avrupa Birliği ve Hazar 

Bölgesi arasında yeni enerji hattının ortaya çıkacağı ve Türkiye‘nin Rusya-Ukrayna savaĢı 

sürecindeki en önemli ekonomik rolü olacağı aĢikardır. Bu çerçevede Türkiye‘nin, Hazar, Ortadoğu 

ve Güney‘den Batı‘ya gaz taĢıyabileceği, Avrupa Birliği‘nin gaz tedariğini çeĢitlendireceği ve 

böylece bölgesel bir enerji hattına dönüĢeceği ayrıca uluslararası mecrada stratejik bir rol oynayacağı 

söylenebilir. Türkiye enerji hatları ile enerji ithal eden ülkeler arasında istikrarlı bir ülke 

konumundadır. Türkiye jeostratejik konumu dolayısıyla bu süreçte enerji hatları çerçevesinde önemi 

daha da artmıĢtır. Böylece Türkiye ileride ortaya çıkabilecek bölgesel enerji sarmalının merkezi olma 

durumunu arttırmıĢtır (Baltacı, 521-522, 2022).  

Ukrayna'da, çatıĢmanın iç ulaĢım altyapısına ve limanlara, ayrıca depolama ve iĢleme altyapısına 

zarar verebileceğine dair birtakım endiĢeler vardır. Alınan bilgilerin, tüm dünyayı ama en çok 

Türkiye‘yi etkileyecek türden olması da potansiyel tehlike ve önlemleri düĢündürtmektedir. Limanlar 

için demiryolu taĢımacılığı veya modern yağlı tohum kırma tesisleri için daha küçük iĢleme tesisleri 

gibi alternatiflerin çalıĢmamalarını telafi etmek için sınırlı kapasitesi göz önüne alındığında, riskin ne 

derece önemli olduğu anlaĢılmaktadır. Yine, gemiler için artan sigorta primlerine iliĢkin endiĢeler de 

mevcuttur. Bunlar, zaten yüksek olan deniz taĢımacılığı maliyetlerini daha da 

kötüleĢtirebileceğinden, ithalatçılar tarafından ödenen uluslararası kaynaklı gıdaların nihai maliyetleri 

üzerindeki etkileri daha da artırabileceğinden, Karadeniz bölgesine yanaĢmaya mahkumdur 

(https://www.fao.org/3/ni734en/ni734en.pdf, EriĢim Tarihi: 27.10.2022). 

Diplomatik çabalara ve ardından sert yaptırımlara rağmen, Rusya'nın Ukrayna'yı iĢgali tırmanmaya 

devam etmektedir. Lojistik, her zaman olduğu gibi, kendini bunun gibi küresel olarak önemli 

olayların keskin ucunda bulur. Alanındaki liderler yakın ve uzun vadeli sonuçlarla uzlaĢtıkça, 

gerçekten önemli olan tek strateji risk azaltmadır. 

9. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye ve Rusya, birbirleri için kritik öneme sahip iki devlet olarak, lojistik açısından her ne kadar 

Ukrayna toplamda Rusya kadar bir paya sahip değilse de krizin zararlarının telafisi zor 

görünmektedir. Bu iki devlet uluslararası sorunda birbirlerine tamamen zıt kutuplarda yer almaları 

sebebiyle de Türkiye ve Rusya kendi coğrafyalarında ve birçok coğrafyada mücadelede birlikte 

https://www.fao.org/3/ni734en/ni734en.pdf
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hareket etmeye devam ederken, küresel düzeyde siyasi ve askeri diyalog sürdürülmektedir. Bunlara 

istinaden, mevcut kutuplaĢmalara bağlı dünya sisteminde Rusya ve Türkiye‘nin izlediği politikalar 

önemlidir. Zira, sırasıyla Suriye ve Ukrayna krizlerine dair yaklaĢımlar birçok eleĢtiriye zemin 

hazırlamıĢtır. Lojistik açısından kesinlikle en kötüsüne hazırlanmak önemlidir. Beklenmedik olaylar 

için iyi bir planlama gereklidir. Lojistik ağı genelinde risk değerlendirmelerinin yanında, gerekirse 

alternatif senaryolar üzerinde harekete geçmeye hazır olmak elzemdir. Örneğin, genel riskleri 

azaltmak açısından, bazı alanların azaltılarak ve riske maruz kalmayı ortadan kaldırmanın yanında 

alternatif tedarik kaynakları, ulaĢım modları, limanlar ve güzergahlar sağlamak gereklidir. Yakıt ek 

ücretlerinden ve alternatif ulaĢım modlarından kaynaklanan artan ücretlerin artan maliyetlerine dair 

acil durum finansmanı oluĢturmak önemli bir husustur. 

Sonuç olarak, Rusya-Ukrayna krizi Türkiye açısından Batı dünyası ile iliĢkileri bakımından birçok 

kriz ve fırsatları içerse de Türkiye‘nin uluslararası mecrada saygınlığını ve jeopolitik önemini daha 

da belirgin hale getirmiĢtir.  
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ÖZET 

SavaĢlar toplumlarda maddi manevi yıkımlara yol açarak sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal 

yönden büyük kayıplar yaĢamalarına neden olmuĢtur. Tarih boyunca savaĢların pençesinden 

kurtulamayan Afganistan toprakları sömürgeci ülkelerin muharebe meydanı haline gelmiĢtir. Aynı 

zamanda iç ve dıĢ politikacılar çok farklı etnik kökenli Afgan halkını da kendi amaçları 

doğrultusunda kullanmıĢlardır. Afganistan coğrafyası jeopolitik açıdan önemli bir konuma sahip 

olması da bu toprakların savaĢın kaderine terkedilmesine neden olmuĢtur. Ġngilizlerin Afgan 

krallarına olan müdahalesi ve Sovyet iĢgali Afgan halkının istikrarını ve geliĢmesini engellemiĢtir. 

1979 yılında Sovyetler Birliği‘nin Afganistan‘ı iĢgal etmesiyle savaĢ sahneleri bambaĢka bir boyut 

kazanmıĢtır.  

ĠĢgal döneminde iĢgale karĢı direnenlerin yanı sıra Sovyetler Birliği güdümündeki Afgan 

hükümetlerinin safında yer alanlar da olmuĢtur. Afganistan‘ın kuzey kısmındaki bazı etnik guruplar 

buna örnek gösterilebilir. Sovyetlerin ve ona bağlı olan Afgan yönetiminin toplumun dinsel ve 

kültürel değerlerinde değiĢime zorlamasıyla halkın birlik içinde iĢgale karĢı direnme mücadelesi 

baĢlamıĢtır. Yıllar süren bu mücadelenin sonunda iĢgalci güçlerin büyük kayıplar vererek ülkeden 

çekilmeye baĢlamasıyla Afgan direniĢçilerinin Afgan hükümetini devirmeye yönelik giriĢimleri söz 

konusu olmuĢtur. Sovyet iĢgal sürecinin farklı etnik gruplardan oluĢan Afgan toplumunun o güne 

kadar bir türlü yakalayamadığı milli bilinç ve bir ulus inĢası açısından olumlu bir sonuca da zemin 

oluĢturmuĢtur. Aslında iĢgalin, çatıĢmaların, küresel güçlerin mücadale alanı olmaktan kaynaklanan 

çok boyutlu yıkımların yanı sıra Ġslam inancı ortak paydasında oluĢan bir milli bilinç ya da ulus 

inĢasının  ilk adımlarının atılmasını da beraberinde getirmiĢtir.  

Ne var ki Sovyet iĢgalinin sona ermesi ile birlikte henüz emekleme aĢamasındaki milli bilinç ve ulus 

inĢası süreci de sekteye uğramıĢtır. ―Büyük düĢman‖ olarak görülen Sovyetler sonrasında mücahit 

grupların liderleri bu kez bir iç mücadeleye yönelmiĢlerdir. Kısa sürede iĢgal sürecinin sunduğu 

birliktelik sona ermiĢtir. Ülkenin etnik ve mezhepsel yapısına uygun Ģekilde fiili bölünmeler de 

ortaya çıkmıĢtır. Neredeyse bütün Afganistan genelinde bir kaos ve istikrarsızlık hali egemen olmuĢ, 

zaten uzun yıllardır acılar çeken Afgan halkı için bir baĢka zorluk ve umutsuzluk dolu ortam 

meydana gelmiĢtir.  
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Tam da bu ortamda büyük oranda Pakistan‘dan destek alan, katı bir Ġslami eğitim sürecinden geçen 

ve Afganistan için kurtuluĢun da ancak katı bir Ġslami yönetim ile mümkün olabileceği 

düĢüncesindeki Taliban örgütü kısa süre içinde büyük bir toplumsal destek bulmuĢtur. Hem Ġslami 

referanslarının sağladığı avantajlar hem de Afganistan‘ın en kalabalık etnik grubu olan PeĢtunların 

ağırlıkta olması Taliban hareketinin ülke genelinde egemenlik kurmasının yolunu açmıĢtır. 

Dolayısıyla Afgan halkının yeni bir umut kapısı olarak gördüğü Taliban, Afgan halkının içine 

düĢtüğü bir baĢka zorluk ve karanlığın yeni siyasal adı olmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Milli Bilinç, Ulus ĠnĢası, Sovyet ĠĢgali, Afganistan 

 

ABSTRACT 

Wars have caused material and moral destruction in societies, causing them to experience great 

social, cultural, economic and political losses. The lands of Afghanistan, which could not escape the 

clutches of wars throughout history, have become the battlefield of colonial countries. At the same 

time, domestic and foreign politicians have used Afghan people of very different ethnic origins for 

their own purposes. The geography of Afghanistan, which has an important geopolitical position, has 

also caused these lands to be left to the fate of the war. The British intervention in the Afghan kings 

and the Soviet occupation hindered the stability and development of the Afghan people. With the 

invasion of Afghanistan by the Soviet Union in 1979, the war scenes gained a completely different 

dimension. 

In addition to those who resisted the occupation during the occupation period, there were also those 

who took the side of the Afghan governments under the control of the Soviet Union. Some ethnic 

groups in the northern part of Afghanistan can be given as an example. With the Soviets and the 

Afghan administration, which was affiliated with it, forcing a change in the religious and cultural 

values of the society, the people's struggle to resist the occupation began in unity. At the end of this 

struggle, which lasted for years, the invading forces began to withdraw from the country with great 

losses, and there were attempts by the Afghan insurgents to overthrow the Afghan government. The 

Soviet occupation process also laid the groundwork for a positive result in terms of national 

consciousness and nation-building, which the Afghan society, consisting of different ethnic groups, 

could not achieve until that day. In fact, in addition to the multidimensional destruction caused by the 

occupation, conflicts, and the struggle of global powers, the belief in Islam brought along the first 

steps of national consciousness or nation building. 

However, with the end of the Soviet occupation, the national consciousness and nation-building 

process, which was still in its infancy, was also interrupted. After the Soviets, which were seen as the 

"great enemy", the leaders of the mujahideen groups this time turned to an internal struggle. In a 

short time, the unity offered by the occupation process came to an end. De facto divisions have also 

emerged in accordance with the ethnic and sectarian structure of the country. A state of chaos and 

instability has prevailed almost throughout Afghanistan, creating another difficult and hopeless 

environment for the Afghan people who have already suffered for many years. 
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Just in this environment, the Taliban organization, which received a great deal of support from 

Pakistan, went through a strict Islamic education process, and thought that salvation for Afghanistan 

could only be possible with a strict Islamic administration, found great social support in a short time. 

Both the advantages of its Islamic references and the predominance of Pashtuns, Afghanistan's most 

populous ethnic group, paved the way for the Taliban movement to establish dominance throughout 

the country. Therefore, the Taliban, which the Afghan people see as a new hope, has become another 

hardship and the new political name of the darkness that the Afghan people have fallen into. 

Keywords: National Consciousness, Nation Building, Soviet Occupation, Afghanistan 

 

 

GĠRĠġ 

Jeopolitik konumu ve yer altı kaynakları nedeniyle sömürgeci ülkelerin hedefi haline gelen 

Afganistan‘ın, geçmiĢinde ev sahipliği yaptığı birçok etnik grubun hala yaĢamını sürdürmesi 

toplumsal çatıĢmanın temel kaynağı olduğu söylenebilir. Ġlk baĢta Ġranlıların daha sonra asırlar boyu 

Türklerin hakimiyet sürdürdüğü Afganistan,1747 yılında Nadir ġahın PeĢtun asıllı komutanlarından 

olan Ahmet ġah Abdali, Nadir ġahın öldürülmesinden sonra Afgan krallığını kurarak o topraklarda 

hakimiyetini sağlamıĢtır. PeĢtunlar‘ın baĢa geçmesiyle yaklaĢık bir asır boyunca ülkede iç huzur 

sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak 18.yy‘ın ortalarında Afganistan, Ġngilizlerin iĢgaline uğramıĢtır.  

Bu dönemden sonra Afganistan‘da neredeyse huzurun ve barıĢın sağlanması pek mümkün 

olmamıĢtır. Ġstikrarsızlığın ve kargaĢanın giderek artması, Afganistan‘ı bir çıkmaza sürüklemiĢtir. 

Zahir ġahı devirerek cumhuriyeti ilan eden Davut Han döneminden sonra iktidara gelen komunist 

ideolojiyi benimseyen Afganistan Demokrat Halk Partisi‘nin Sovyetlerin Afganistan‘ı iĢgal etmesine 

öncülük etmesi ülkeyi yüz yıl geriye götürecek yıkım sürecini baĢlatmıĢtır. Öte yandan Afganistan 

Sovyet ĠĢgali sürecinde tarihinde hiç olmadığı kadar bir milli bütünlük ve birliktelik içinde hareket 

etmeyi baĢarmıĢtır. Dolayısıyla büyük bir yıkıma yol açması yanı sıra Sovyet ĠĢgali bir anlamda 

Afgan halkında milli bilinç oluĢumunun da filizlenmesine vesile olmuĢtur. Bu çalıĢmada, büyük 

yıkıma ve kargaĢaya sebep olan Sovyet iĢgalinin, Afgan toplumunda milli bilinç ve ulus inĢası 

açısından nasıl etkilerinin olduğu ve bunun ne derecede istenen noktaya gelebildiği sorularına 

cevaplar aranmıĢtır.  
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1.AFAGANĠSTAN’IN COĞRAFĠ, SOSYAL, SĠYASAL VE KÜLTEREL YAPISI  

Afganistan denize sınırı olmayan Asya‘nın kalbi olarak nitelendirilen bir kara ülkesidir. 652 bin km 

yüz ölçümüne sahip olan bu ülkenin, kuzeyinde Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, doğu ve 

güneyinde Pakistan, kuzeydoğusunda Çin ve batısında Ġran yer almaktadır. Ülke topraklarının %46‘sı 

otlak, %12‘si tarım arazisi, %3‘ormanlık arazisi, kalan kısımları ise dağlık ve bozkırdan 

oluĢmaktadır. Orta kısımları dağlık, ovalık ve platolardan oluĢmaktadır. Afganistan‘ın 

kuzeydoğusundan güney batısına uzanan HindukuĢ Dağları‘nın Salang ve Hayber geçidini içinde 

bulundurması, ülkeyi Çin‘e bağlayan vahan koridoru Çin ve Hindistan enerji hattının geçiĢ noktası 

olması açısından  stratejik bir konuma sahip kılmaktadır. (Kara,2004: 6) 

Yoksullukla boğuĢan Afganistan‘ın geçim kaynağı tarım, hayvancılık, kısmen endüstri ve hizmet 

sektörleri olduğu bilinmektedir. Afganistan yer altı kaynaklar açısından büyük bir zenginliğe sahip 

olup doğalgaz, petrol, kömür, demir, bakır, altın, elmas ve uranyum gibi enerji ve mineral kaynaklı 

birçok maden yataklarına sahiptir. Afganistan jeopolitik konumu gereği Türkmenistan, Kazakistan ve 

Ġran‘ın güney Asya ülkelerine enerji pazarının merkezi olması bu ülkeyi önemli bir pozisyona sahip 

kılmaktadır.  

Çok farklı etnik gurubun bulunması ve daha çok kabilecilik hayatının ön planda olması nedeniyle 

hiçbir zaman tam anlamıyla bir toplum Ģeklini alamamıĢtır. Afganistan da eğitimsizliğin ve 

istikrarsızlığın hakim olması ülkenin gerilemesine yol açmıĢtır. 1747 yılından itibaren ülkede 

çoğunluk olan PeĢtunların yönetimi ellerinde tutması, diğer etnik grupların eğitim ve sosyal 

haklarının da önüne geçmiĢtir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği (SSCB)‘nin 1979 yılında 

Afganistan‘ı iĢgal etmesiyle ilk defa nüfus sayımı yapılmıĢ ve nüfusun 15,5 milyon olduğu 

kaydedilmiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler (BM)‘in verilerine göre 2020 yılında yapılan nüfus sayımı 

sonuçlarında, nüfusun yaklaĢık 38.928.346 kiĢi olduğu tespit edilmiĢtir (sde.org.tr). Mili bir kimliğin 

olmadığı Afganistan‘da daha çok kiĢisel kimlik ön plandadır. Dolayısıyla yönetimde düĢünce 

farklılıklarının ortaya çıkması durumu, guruplar arası çatıĢmalara sebebiyet verebilmektedir. Bu 

durumun devletin ve sosyal toplulukların içerisinde sık sık görülmesi, kamu yararına olan hizmetlerin 

de önüne geçilmektedir. Toplumsal kargaĢayı tetikleyen mezhep çatıĢmaları toplumun 

bütünleĢmesini engelleyen bir diğer faktördür (Rahimi, 2018: 10). 

Afganistan‘ın baĢkenti Kabul olup resmi dini Ġslam‘dır. Ülkenin iki resmi dili bulunmaktadır bunlar, 

PeĢtunca ve darice‘dır. Toplumun %99 Ġslam inancına mensup olup %80-89‘u Hanefi mezhebine 

(Sünni) %10-19‘u ġii mezhebine taalluktur. Afganistan‘ın tarihinde Budist‘ler, ZerdüĢti‘ler, 

Hristiyan‘lar ve Yahudi‘ler de yaĢam sürdürmüĢlerdir. Ancak zaman içerisinde sayıları azalmıĢ ve 

günümüzde %1‘lik kısmı kalmıĢtır. (Bingöl, 2012: 45) 

Afganistan‘ın halkı kadar tarihi de karmaĢık bir yapıya sahiptir. Asırlardır birçok devlete ev sahipliği 

yapan bu topraklar, defalarca istilacı güçlerin iĢgaline maruz kalmıĢtır. Ġlk defa Sasani 

imparatorluğunun (Ġranlılar) (M.Ö. 338-500)‘li yıllarında istilasına uğramıĢ, akabinde büyük 

Ġskender‘in ordusunun iĢgali altında kalan topraklar daha sonra Baktriyan imparatorluğunun 

hakimiyetine girmiĢtir.  M.S. 50-125 yılları arasında Ġskitler ve (M.S 125-480) tarihlerinde Budizm 
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dinine mensup Türk boylarından oldukları iddia edilen KuĢanlar bu bölgede devlet kurmuĢlardır. 

KuĢanlar, dinlerini orta Asya bölgesinin iç kısımlarına kadar yaymayı baĢarmıĢlardır (sde.org.tr). 

KuĢanlar‘dan sonra Afganistan da (M.S. 480) Halaç Türkleri olan Ak hunlar yönetimi ele geçirmiĢtir. 

Daha sonra (M.S.654)‘de Arap ordusunun fetih hareketinin orta Asya‘ya ulaĢması sonucu, günümüz 

Afganistan topraklarında  Ġslamiyet yaygınlaĢmıĢtır. Arapların kısa süreli hakimiyetinden sonra 

Samaniler, Gazneliler, Büyük Selçuklular ve HarzemĢahlar kendi devletlerini kurmuĢlardır. 1220 

Yılında Moğol istilasına uğramıĢ ve 1383 de Timur‘un Moğol imparatorluğuna son verdiği döneme 

kadar uzun bir süre Moğol hakimiyetinde kalmıĢtır. Bu süreçte orta Asya‘da bulunan Türk boyları 

Anadolu‘ya göç etmeye mecbur bırakılmıĢtır. Timur‘un 1404 yılında vefatıyla devlet parçalansa da 

Timur oğullarından Muhammet Babür baĢa geçerek Hindistan hakimiyetini de ele geçirmiĢ ve Hint 

Türk imparatorluğunu kurmuĢtur. 17. Yy.‘dan itibaren Babürler güç kaybetmeye baĢlamasıyla 

Ferslerin baskısı altında kalmıĢtır. Aynı zaman da Afgan yerlilerinin de bağımsız hareket etmesi, 

Babür devletinin hakimiyeti sarsmıĢtır. Babür devleti Afganistan ve Hindistan arasındaki dengeyi 

sağlayamamasından, çoğunlukla Hindistan‘a çekilmek zorunda kalmıĢlardır. 1738 yılından itibaren 

Afganistan‘ı tamamen hakimiyeti altına alan Ġran AfĢar ġahı Nadir ġah, Hindistan Babür devletini de 

vergiye bağlamayı baĢarmıĢtır.  

Nadir ġahın öldürülmesinden sonra 1747‘de Nadir ġahın komutanlarından olan, Dürran kabilesine 

mensup PeĢtun asıllı Ahmet Han (Ahmet ġah Abdalı) ilk Afgan krallığını kurmuĢ ve ülkenin bu 

tarihten itibaren Afganistan ismi ile anılmasını sağlamıĢtır. Ahmet ġah, Afganistan‘ı ele geçirmesiyle 

Hindistan‘ı da hakimiyeti altına almayı baĢarmıĢtır. Ahmet ġahın ölümünden sonra baĢa geçen oğlu 

Timur ġah Afganistan‘ın baĢkentini Kandahar dan Kabile taĢımıĢtır. Timur ġahın vefatının ardından 

tahta oğlu zaman Ģah geçmiĢtir. Zaman Ģahın, zayıf yönetimi Afganistan‘ın   ihtiĢamlı güçlü 

dönemini geride bırakmıĢ, iç kargaĢanın ve taht kavgasının baĢ göstermesine yol açmıĢtır.  

Bu iç huzursuzluklar, Dost Muhammet Hanın Dürran yönetimine son vererek ülkeyi ele geçirmesine 

kadar devam etmiĢtir. Dost Muhammet Han dönemde ülke kısa vadeli de olsa kargaĢadan uzak 

kalmıĢtır.  Bu sırada Ġngilizler ve Rusların Afganistan topraklarında büyük oyun (The Great Gam) 

olarak isimlendirilen, hakimiyet sağlama mücadelesi devam etmekteydi.  Ġngilizlerin Hindistan‘ı 

iĢgal etmesi ve Dürran hanedanına mensup olan ġuca Hanın Hindistan‘a sığınması durumu, Ġngilizler 

için Afganistan‘a girme fırsatını doğurmuĢtu. ġah ġuca‘yı Afganistan‘a kral yapmak için Ġngilizler 

ilk defa Afganistan‘ın batısını iĢgal etmiĢlerdir. Bunun üzerine ġah ġucah Ġngilizler tarafından Kabil 

de Afgan kıralı ilan edilmiĢtir. Ġngilizlerin boyunduruğu altında kalmak istemeyen Afgan halkı, 

Ġngilizlere karĢı direniĢ baĢlatarak Ocak 1842 de direniĢçiler Ġngiliz komutanı William George Keith 

Elphinstone ile birlikte 17 bin kiĢilik iĢgalci ordusunu Kabil Celalabat yolunda saldırarak yok 

etmiĢlerdir. Ġngilizleri hezimete uğratarak ülkeden çıkaran Afgan halkı, Afganistan‘ın eski Kralı olan 

Dost Muhammedin tekrardan Afgan kıralı olmasını sağlamıĢlardır (sde.org.tr). 

Dost Muhammet Hanın ölümünden sonra Ġngilizler tekrardan Afganistan‘ı iktidar mücadelesine 

sürüklemiĢtir. KomĢu ülke olan Türkmenistan‘ı Rusların iĢgal etmesiyle, dönemin kıralı ġir Ali Han, 

Ruslara yakınlık kurmuĢtur. Bunun üzerine Ġngilizler, 1878 de Afganistan‘ı ikici kez iĢgal 

etmiĢlerdir. ġir Ali Hanın vefatından sonra oğlu Yakup Han baĢa geçmesi ve Ġngilizler ile anlaĢması 
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sonucunda Ġngilizler Kabil de bir üs kurmuĢlardır. Bu duruma tepkili olan Afgan halkı Kabilde isyan 

çıkararak Ġngiliz üssünü ele geçirmiĢ, 1880 yılında Ġngiliz iĢgaline son vermiĢlerdir. ĠĢgalden sonra 

Abdurrahman Han baĢa geçse de, Ġngilizlerin Afgan topraklarında tekrardan kontrolu artmıĢtır. 12 

Kasım 1893 de Ġngiltere, Hindistan genel valisini görevlendirerek, günümüzde de geçerli olan birçok 

problemi beraberin de getiren Sir Mortimer Durran antlaĢması yapılmıĢtır. Afganistan topraklarının 

da bir kısmını içerisine alan günümüz Afganistan ve Pakistan sınır hattı belirlenmiĢtir 

(mepanews.com).  

Kral Abdurrahman‘dan sonra Habibullah Han kral olmuĢ, 1919 da onun vefatının ardından 

Emanullah Han baĢa geçmiĢtir. Emanullah Han, Ġngilizlerden Afganistan‘ın bağımsızlığı için talepte 

bulunmuĢtur. Ġngilizlerin bu talebi reddetmesi sonucu, üçüncü Afgan Ġngiliz savaĢını baĢlatmıĢtır. Bu 

savaĢta da Ġngilizler yenilgiye uğramıĢ 8 Ağustos 1919 yılında Ravalpind antlaĢmayla Afganistan 

tamamen bağımsızlığına kavuĢmuĢtur. 1928 yılında Ġran, Türkiye ve Avrupa‘yı ziyarete giden 

Emanullah Han gördüğü modernleĢmeden etkilenerek ülkesini modernleĢtirme çabasında 

bulunmuĢtur. Afgan halkı modernleĢme akımına karĢı ayaklanması sonucu Emanullah Han 

Hindistan‘a kaçmak zorunda kalmıĢtır. Onun yerine geçen Ġnayetullah Han‘da yönetemeyip ülkeyi 

terk etmiĢtir. Bu boĢluktan faydalanarak kendisini Afgan kralı ilan eden Habibullah Kalkani ile 

mücadeleye giren Nadir ġah, 1929 da baĢa geçmiĢtir. 1933 yılında Afganistan‘ın yönetim Ģeklini 

anayasal monarĢi ilan etmiĢ ve aynı yıl Hazara (ġi)‘ler tarafından öldürülmüĢtür. Nadir ġahın 

ölümünden sonra yerine oğlu Zahir ġah geçmiĢtir (1933-1973).  

Zahir ġah Ruslar la yakınlık kurarak karĢılıklı ziyaretler gerçekleĢtirmiĢ, 1954-1961 yıllarında 

ekonomi ve kültürel antlaĢmalar imzalamıĢlardır. Afgan öğrencilerinin, 1950 yıllarından itibaren 

Sovyet harp okullarına askeri eğitim almaları için SSCB ye gönderilmiĢlerdir. Bu öğrencilerin 

birçoğunun komünist yönetimden etkilenerek ülkelerine geri dönmeleri, Sovyet iĢgalinin 

Afganistan‘da alt yapısını oluĢturmuĢlardır. Kraliyet ailesinde baĢarılı olan aynı zaman da Zahir  

ġahın kuzeni ve kayınbiraderi olan Serdar Muhammet Davut Han, 1973‘de bir darbeyle Zahir ġahı 

devirmiĢ ve monarĢi sistemine son vererek Afganistan‘da Cumhuriyetin kurucusu olmuĢtur 

(sde.org.tr). 

2.SOVYET ĠġGALĠ 

Kral Zahir ġahın döneminde demokratikleĢme programını ilan etmesi sonucunda yeni bir anayasa 

kabul edilmiĢ, 1965‘de parlamento seçimi yapılmıĢtır. DemokratikleĢme akımıyla birlikte kabul 

edilen anayasalarda siyasi parti kurma yasasıda kabul edilmiĢtir. Bu dönemde Afganistan da ilk 

defa1965‘de Hizb-i Demokratik-i Halk-i Afganistan (Afganistan Demokratik Halk Partisi) adıyla bir 

parti kurulmuĢtur. Bu kurulan siyasi parti aslında demokratik olmaktan ziyade komünist zihniyetini 

taĢımaktaydı. Marksizm ve lelinizm ideolojisini benimseyen bu parti üyeleri, halkın her tabakasından 

olan yenilikçi gönüllülerin birleĢmesinden oluĢmaktaydı (Mitrokin, 2002: 12).  

Afganistan Demokratik Halk Partisi kurulduğu yıllardan itibaren aslında komünist düĢünceyi 

benimsemeleri nedeniyle Sovyet iĢgale zemin hazırlamıĢlardır. Davut Han, SSCB ye karĢı uzak 

durmuĢ ve ihtilaflı olan Pakistan‘a yakınlaĢma politikasını izlemiĢtir. Davut Hanın bu tutumu 

SSCB‘nin ve yandaĢ partilerinin tepkilerine yol aĢmıĢtır. Bunun üzerine Silahlı kuvvetler devrimci 
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konsey baĢkanı Abdul kadir Han, 27 Nisan 1978‘de düzenlediği sol bir darbeyle Davut Hanı 

öldürmüĢ, Afganistan Demokratik Halk Partisinin kurucularından olan Nur Muhammet Terakki 

Afganistan devlet baĢkanı ilan edilmiĢtir. ‗‘Afganistan cumhuriyeti‘‘ Afganistan Demokrat Halk 

Cumhuriyeti adıyla anılmıĢtır (ġenli, 2017:43). 

Ayni safta yer alan Terakkinin öğrencilerinden Hafizullah Amin‘in, Terakkiyi öldürerek yerine 

geçmiĢtir. Hafizullah Amin‘in Amerika birleĢmiĢ milletler (ABD)‘ye yakınlaĢacağı, bu nedenle 

SSCB‘nin Afganistan topraklarını kaybedeceği endiĢesi sonucu, Ruslar Hafizullah Amini 

öldürmüĢlerdir. Aslında Rusların Afganistan topraklarını iĢgal etme düĢünceleri ve hazırlıkları daha 

önceki dönemlere dayanmaktadır. Ancak Afganistan toprakları jeopolitik açıdan Ruslar için çok 

önem arz etmekteydi. SSCB‘nin bu toprakları kaybetmesi durumu, onların güvenliğinde problem 

doğuracağı, sömürgeleri altında olan Orta Asya ülkelerinin zengin enerji kaynaklarını Hint 

okyanusuna taĢıma hedefleri, iĢgalin baĢlıca sebeplerinden olduğu söylenmektedir (ġenli, 2017:124). 

 1978-1979 Terakki döneminde Afganistan‘ın yönetimi SSCB‘nin idaresine girmiĢ ve Nur 

Muhammet Terakki komünist ihtilalinden sonra ülkenin ilk CumhurbaĢkanı olmuĢtur. Aynı parti 

kurucularından Hafizullah Aminin ardından, Babrak Karmal Rus ihtilalinden sonra üçüncü 

Afganistan cumhur baĢkanı olmuĢtur. Kızıl ordunun 6 Aralık 1979 yılın da 40. Zırhlı birliğinin Afgan 

topraklarına geçmesiyle ilk baĢta birkaç militan grupla çatıĢmaya girmiĢlerdir. Bunu üzerine 

Sovyetler ele geçirdiği bölgelerde stratejik kent merkezli üsleri ele geçirmeye çalıĢmıĢlardır. Fakat 

Sovyet askerlerinin gelmesi halkın huzursuzluğunu ve milliyetçilik duygusunun Ģiddetlenmesine yol 

açmıĢtır. Çıkan huzursuzluğun artmasıyla o bölgelerde Afgan ordusunda da bir artıĢı söz konusu 

olmuĢtur. Ancak bu artıĢların yetersiz kaldığı durumlarda Sovyet birlikleri harekete geçmiĢtir (ġenli, 

2017:43). 

1980 yılında itibaren huzursuzluğun ve direniĢin artması, 1985 yılına gelindiğinde savaĢ baĢka bir 

boyut kazanmıĢtır. Ülkenin nerdeyse%80‘lik kısmı devletin elinden çıkmıĢ,  sadece stratejik bölgeler 

ve Kabil‘e giden yol üzerinde askeri birlikleri kalmıĢtır. Diğer taraftan batıda Ruslar Ġran‘da bulunan 

mücahitlerden gelebilecek tehditleri önlemek için özel birliklerle gizli operasyonlarda bulunmuĢtur 

(Rahimi, 2018:32). 

ĠĢgale karĢı Ġslami kesimin direniĢi Sovyetlerin Afganistan‘ı iĢgal etmesiyle Ģekillense de, aslında 

direniĢin ortaya çıkıĢı, 1960‘lı yıllara kadar dayanmaktadır. Önceki dönemlerde Afganistan‘dan 

SSCB‘ye askeri eğitim amaçlı giden öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde komünist bir tutum 

sergilemeleri üzerine, onlara karĢıt bir tepki olarak kabil üniversitesi ilahiyat fakültesin‘ de ki hocalar 

ve öğrencilerin Afganistan Ġslam hareketinin temelleri atılmıĢlardır. Komünist partilerin güçlenmesi 

iktidarı ellerinde tutmasıyla Ġslamcı direniĢçiler birleĢmeye baĢlamıĢ hatta Afganistan Ġslam Hareketi 

daha sonra Cemiyeti Ġslami Afganistan Partisi (CĠAP) olarak isim değiĢtirmiĢtir. DireniĢin 

Ģiddetlenmesinde bir baĢka unsur da din adamları ve Mollalar olmuĢtur. Halk arasında saygınlığıyla 

ön plana çıkan din adamları, halkı direniĢe teĢvik konusunda önemli bir rol üstlenmiĢlerdir. 

 Cemiyeti Ġslami Afganistan Partisinin baĢında Burhanettin Rabbani bulunmaktaydı. Rabbaninin  en 

önemli komutanlarından olan Ahmet ġah Mesut ve partinin diğer üyeleri de çoğunlukla Taciklerden 
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oluĢmaktaydı (ġenli,2017:266). CĠAP‘si ve üyeleri Ġslami bir terim olarak Mücahitler ismi ile 

bilinmektedir. Mücahit kelimesi ‗‘ceht, cihat‘‘ kelimesinden türemiĢ din uğruna savaĢan anlamlara 

gelmektedir. Mücahit terimi iĢgale karĢı direniĢe katılan ülke içerisinde ve dıĢarısından gelen 

destekçilerin de tamamını kapsayan bir kavram halini almıĢtır. (Erman, 2013:258) 

ĠĢgal süreci içerisinde Genel yaklaĢımın aksine Afganistan‘da bulunan etnik grupların tamamı 

Sovyetlere ve Afgan devletine karĢı direniĢte yer almamıĢlardır. Bu dönemde Ġslamcı direniĢçi 

partilerin çekiĢmesinden uzak duran Özbekler, hükümetin safında yer alarak silahlanmıĢlardır. 

DireniĢçilerin halka karĢı olumsuz tutumlarının da bazı kesimlerde direniĢçilerin aleyhine bir tutum 

sergilemelerine sebep olmuĢtur. Sovyet büyük elçisi Tabayev tarafından böl ve yönet politikası 

Özbekler arasında etkili olmuĢtur. Bu nedenle AbdulrraĢit Dostum ve birlikleri hükümeti desteklemiĢ 

ve ilk baĢlarda bazı direniĢçi grupları bertaraf etmiĢtir. Bunlarla beraber Türk soylu kızıl baĢlarda 

hükümeti desteklemiĢlerdir. (Sinno,2009:41). 

 Bu çatıĢma sırasında bazı gruplar, saf değiĢtirerek diğer gruplarla hareket edenler de olmuĢtur. RaĢit 

Dostum, 1984 ‗de generalliğe terfi etmesiyle direniĢçilerin yanında yer alan Türk kökenli ‗‘Lal 

Komutan‘‘ lakaplı askeri lideri ve Yar Muhammet Ağa‘yı da askerleri ile birlikte kendi safına 

çekmiĢtir. Karmal döneminden itibaren devletin ve Sovyetler birliğinin yanında yer alan Dostum, 

1986‘da ġibirgan vilayetinde kurulan 53. Muharebe fırkasının baĢına getirilmiĢtir. Doğrudan 

savunma bakanlığına bağlı olan bu fırka, Dr. Necibullah‘ın iktidarda kalmasında ve kuzey 

Afganistan‘da Türk direniĢçilerinin bastırılmasında etkili olmuĢtur. Ancak Necibullah iktidarının 

sarsılması ve RaĢit Dostumun PeĢtun olmaması nedeniyle Afgan hükümeti, 53. Fırkanın 

dağıtılmasına yönelik giriĢimlerde bulunmuĢtur. Bu nedenle RaĢit Dostum, Türk asıllı Azad Beğ ve 

Ahmet ġah Mesut gibi direniĢçilerle görüĢerek, 1992 de Cünbü-Ģ milli partisini kurarak Mezar-i Ģerif 

ve Kabil havalimanını ele geçirmiĢtir (Andican,2003:729). 

Diğer taraftan Türkistan bölgesinde baĢtan beri iĢgale karĢı direniĢ gösteren Türkler de aktif bir 

Ģekilde rol almıĢlardır. Kızıl ordunun Türk bölgelerindeki tehditlerine karĢı Türkler akılcı bir yol 

izleyerek Tacikler ve PeĢtunlarla beraber hareket etmiĢlerdir. Türkistan deki direniĢin baĢında Azat 

Beğ Kerimi gelmekteydi. Afganistan Türklerinin örgütlenme düĢüncesi Muhammet Tahir‘e 

uzanmaktadır. Türklerin hiçbir parti de temsil edilmeyeceğini anlayan Tahir, 1981 yılında ‗‘ Kuzey 

Afganistan Vilayetleri Ġslam Ġttihadı‘‘ isminde bir parti kurmuĢtur. Bu bağlamda parti baĢkanı, 

Abdulkerim Mahtum baĢkan olmuĢ, Azad Beğ baĢkan yardımcılığı görevine getirilmiĢtir. Daha sonra 

parti baĢkanlığına Azat Beğ gelmiĢtir. Sonraki süreçte Azat Beğ Samangan da bir askeri karargâh 

kurarak Türk askeri liderleri bir araya toplanmıĢ ve teĢkilatlanmaya öncülük etmiĢtir. Bu teĢkilatın 

uyum içerisinde hareket etmesiyle Kuzey Afganistan bölgesinde Sovyet iĢgaline karĢı önemli 

mücadeleleri olmuĢtur (Andican,2003:722). 

 Afganistan‘ın iĢgal sürecinde diğer etnik grupların Nuristanlı‘lar Ġsmaili‘ler gibi bazı bölgesel 

grupların da vakıf oldukları bölgelerde büyük yapılı direniĢçi mücahit grupların yanında yer almıĢ, 

iĢgale karĢı mücadelede bulunmuĢlardır (Erman,2013:329). 
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3. ĠġGALĠN AFGANĠSTAN’DA MĠLLĠ BĠLĠNÇ VE ULUS ĠNġASINA ETKĠLERĠ 

Afganistan‘ı Sovyetlerin iĢgal etme sebeplerinden sayılabilecek hususlardan birisi de, komunistlerin 

iktidardan düĢmesi ve ülkenin Müslüman muhafazakarların eline geçmesini önlemek olduğu 

söylenmektedir. Ancak Afganistan‘daki Müslüman toplumunun komunist yönetimine ve Sovyetlere 

karĢı bir tehdit unsur oluĢturmuyorlardı. Geleneklerine ve inanç sistemlerine sıkı bir Ģekilde bağlı 

olan bu toplumun büyük bir kitlesi için, toplumsal değerlerine ve inançlarına dokunulmadığı sürece 

hükümetin yönetiminin kimde olduğunun bir önemi olmamıĢtır. 1978‘deki darbe ile komunistlerin 

baĢa geçmesi üzerine, günümüzde de geçerli olan Afgan toplumunun öz değerlerine aykırı radikal 

değiĢimlere gitme çabaları ve acımasız yaptırımları sonucunda, Afgan halkının kitlesel olarak 

direniĢine yol açmıĢtır (Krakowski, 1987: 21). 

ĠĢgal döneminde etkin olarak mücadele eden partilerin kuruluĢları, farklı tarihlere dayanmaktadır.  

Ġslami ve Sünni gelenek temelleri üzerine kurulan bu partiler, Afganistan‘da komunist akımına karĢı 

durmak, milli geleneklere sahip çıkmak ve ırklarının varlığını kanıtlamak için kurulmuĢlardır. 

Dolaysıyla Afganistan‘daki etnik gruplar baĢkaları tarafından yok saylamamak için kendi partilerini 

kurmuĢlardır. Arap Afganlar olarak da bilinen bir grup, iĢgale karĢı toplumun eksikliğini hissettiği 

dinsel görev duygusunu harekete geçirmiĢtir.  BaĢta küçük bir grup olan Mücahitler, ideoloji 

bakımından geliĢmiĢ Ġslam anlayıĢı çerçevesinde diğer direniĢçi örgütler ile birleĢmiĢlerdir. 

Mücahitler bir ulusal cephe halini alarak toplumun her kesiminden Sovyet iĢgaline karĢı, halkta milli 

mücadele bilincinin oluĢmasını sağlamıĢlardır (Erman,2013:267). 

Afganistan da büyük kayıplar veren Sovyet birlikleri, 1989‘de Cenevre antlaĢmasından sonra ülkeden 

çekilme kararı almıĢlardır. Sovyetlerin çekilmesiyle direniĢçi mücahit grupların düĢmana karĢı 

verdiği milli mücadele özelliğini yitirmiĢ ve kendi aralarında güç elde etme kavgasına girmeleri 

sonucu, ülkede iç savaĢı baĢlatmıĢlardır. Mücahitler, Sovyetlerin çekilmesiyle yalnız kalan dönemin 

CumhurbaĢkanı Necibullah yönetimini, halkın desteği olmadan ele geçirme giriĢiminde 

bulunmuĢlardır. Mücahit grupların saldırılarına maruz kalan Necibullah, ülkede stratejik önemi 

olmayan bölgelerden askeri birliklerini çekmiĢ ve önemli Ģehirleri elinde tutmuĢtur. Ülkenin diğer 

bölgelerinin yönetimini ellerinde tutması için aĢiret liderlerine çağrıda bulunmuĢtur 

(Erman,2013:316). SSCB‘nin çekilmesiyle 1989‘da direniĢçi grup liderleri kendi aralarında 

Pakistan‘da bir Afgan hükümeti kurmuĢlardır. Bunun üzerine mücahitler Sovyetlerin çekilmesinden 

sonra ilk defa Afgan hükümeti ile Celalabad kentini ele geçirmek için savaĢmıĢtır. Ancak 

mücahitlerin savaĢı kaybetmeleri, ülke dıĢında kurulan geçici hükümeti olumsuz etkilemiĢtir 

(Hiro,1995:255). 

Necibullah yönetiminin zayıflaması sonucunda ülkenin eski mücahit liderleri tarafından iktidarı ele 

geçirme mücadelesi baĢlamıĢ, 1992-1994 yılına gelindiğinde Necibullah yönetiminin son bulması 

üzerine Afganistan bu gruplar arasında birkaç parçaya bölünmüĢtür. Mücahitlerin iktidarı ele geçirme 

çabaları devam ederken katı dini kuralları ve askeri niteliği olan Taliban örgütü, birdenbire Kandahar 

da ortaya çıkarak o bölgeyi ele geçirmiĢtir. ĠĢgal sürecinde ve sonrasın da maddi ve manevi olarak 

yıkıma uğrayan halk, bu kargaĢanın Taliban‘la son bulacağı umuduna kapılarak Taliban‘ı 

desteklemiĢtir. Taliban örgütünün çoğunluğunun PeĢtun olması ve PeĢtun aĢiretlerinin benimsemesi 
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üzerine, hızla büyüyerek kısa sürede ülkeyi ele geçirmiĢlerdir. Taliban‘ın temelini medrese eğitimi 

gören öğrenciler oluĢturmaktadır. Eğitimlerinin bilimsellikten uzak kendilerine has katı dini 

kurallarının olması, insan özgürlüğünü kısıtlayan birçok yasakları getirmesi, halkı endiĢelendirmiĢtir 

(Matuniddin,1999:13). 

  Taliban‘ın her zaman insan kaynağı ve finansmanı Pakistan olmuĢtur. Oradaki medreselerde 

Taliban üyeleri yetiĢtirilerek, Afganistan‘a gönderilmiĢtir. Taliban Üç ay gibi kısa bir sürede 

Afganistan‘ın yarısından fazlasını ele geçirmiĢ, 27 Eylül 1996 yılında Ahmet ġah Mesut‘un 

askerleriyle savaĢarak kabile girmeyi baĢarmıĢtır. Taliban Kabil‘i ele geçirmesinin ardından 

yaptıkları ilk iĢ birleĢmiĢ milletlere sığınan Afganistan‘ın eski CumhurbaĢkanı Necibullah‘ı ve 

kardeĢini birleĢmiĢ milletler binasının önünde idam etmiĢlerdir (RaĢid,2001:50). 

Taliban tamamen Pakistan‘ın menfaati doğrultusunda yetiĢtirdiği, siyasi ve askeri örgüt olarak 

Afganistan‘a gönderildikleri bir gerçektir. Taliban‘ın Afganistan‘a verdiği zararın yanı sıra, çağdıĢı 

imajı ve kötü uygulamalarıyla dünya nazariyesindeki Ġslam dinine de büyük zarar vermiĢlerdir 

(Erman,2013:362). 

SONUÇ 

Afgan halkının inanç birliği ve inatçı yapısından kaynaklı olarak gerek Ġngiliz iĢgali gerekse Sovyet 

iĢgali sürecinde sömürgeci güçlere karĢı göstermiĢ olduğu direniĢleri ve ülkeyi istilacılardan 

arındırmaları, bu toplumun dıĢ etkenlere karĢı birlik duygusunu öne çıktığını göstermektedir. Bu 

zorlu süreçlerde Afgan halkının çektiği meĢakkat ve sıkıntılar sonucunda, her zaman daha kötüsünü 

yaĢama endiĢesi bu toplumu mücadeleye sürüklemiĢtir. Oysa Sovyetler döneminde Sovyet 

birliklerinin bazı bölgeleri ele geçirdiği sırada, o bölgelerde yaĢayan halk, savaĢ ortamından uzak 

rahat bir nefes alabilmek umuduyla Sovyetlerin bölgelerine gelmelerini hoĢ karĢılamıĢlardır. 

Afganistan‘da krallık dönemlerinde, toplumun daha çok iç içe olduğu fakat monarĢi yönetimin son 

evrelerinde Afganistan‘dan SSCB‘ye ve diğer ülkelere eğitim amaçlı gidenlerin Marksist ideolojiyi 

benimseyerek ülkelerine geri dönmeleri, toplum içerisinde yeni bir kargaĢaya yol açmıĢtır. Halkın elit 

kesimi bu radikal yaklaĢımı desteklemiĢtir. Yönetime yakın olan Afganistan Demokrat Halk 

partisinin liderleri, daha sonra Sovyetlerin desteğiyle yönetimi de ele geçirmiĢlerdir. Yönetimi 

ellerinde tutmaları sonucunda toplumun öz değerlerine aykırı tutumları ve baskı altında milli bir 

kimlik oluĢturulma çabaları, toplumun daha çok bölünmesine yol açmıĢtır. Bu bölünmeler 

Sovyetlerin Afgan topraklarını ele geçirmeye baĢlamasıyla, halkın tekrar birlik olmasını sağlamıĢtır. 

Ġngilizlere karĢı milli hareketlenme neticesinde iĢgale son vermiĢlerdi. Bu tecrübeye de dayanarak, 

halk tekrar bir arada Sovyetlere karĢı mücahit direniĢçiler kimliği adı altında savaĢmıĢlardır. 

Mücadele sürecinde Afgan halkında milli bilincin oluĢtuğu görülse de, bu durum iĢgalin sona 

ermesiyle tam tersi bir hal almıĢtır. Aynı cephede iĢgalci güçlere karĢı savaĢan halk bu sefer 

birbirleriyle savaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu durum Afganistan da ulusal kimliğinin yerleĢmediğinin 

sadece dini duygunun verdiği birlikteliğin etkin olduğunu göstermektedir. Bir toplumda ulus 

inĢasının oluĢturulmasının temelinde bayrak, kurtuluĢ günü, dil birliği ve kültürel bağlar gibi 

parametrelerin halka aĢılanması yatmaktadır. Afganistan‘ın bu bağlamda çok farklı bir sosyal yapıya 

sahip olması, onun üzerinde etnik gurubun bulunması, birden çok dilin konuĢulması ve kültürel 
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farklılığın ulus inĢasının tamamlanmasını engellemektedir. Bu durumda devletin ulus inĢası 

stratejisini kullanması gerekmektedir. Ancak Afganistan da devletin zayıflığı ve ayrıĢtırıcı bir yapıya 

sahip olması da ulusal kimliği oluĢturamamaktadır. Bir diğer hususta Afganistan da eğitimin çok 

zayıf olmasıdır. Oysa milli bilincin ve ulusal kimlik kazandırmanın temelleri eğitim kurumlarında 

atılmaktadır. Toplumun eğitimden mahrum bırakılması veya yetersiz bir eğitim düzeninin olması 

yeni neslin zihninde devlet olgusunun ve vatan duygusunun yerleĢmediğinin bir göstergesidir. 

Dolayısıyla bir toplumun eğitimsiz olması o toplum un tarihinden, edebiyatından, kültüründen ve 

toplumsal değerlerden uzak, kabilecilik hayatına devam etmesi demektir.  
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ÖZET 

Kendilik/Benlik yaĢamın ilk yıllarından itibaren Ģekillenmeye baĢlayarak geliĢimi sürdüren, 

yaĢamdaki olaylardan etkilenebilen, bireylerin ruhsal ve fiziksel durumları üzerinde etkisi olabilen 

bir olgudur. 

Profesyonel bir hemĢirelik bakımı hemĢirenin, hasta bireye uygulayacağı bakımda, bireyin 

davranıĢlarını keĢfederek ve anlayarak, bireyin öznelliğini bakımın merkezine alarak planlayabilmesi 

ile mümkündür. HemĢirenin bireyi değerlendirebilmesinin yanı sıra bireyin kendisini nasıl gördüğü, 

nasıl algıladığı, kiĢinin kendisi ile ilgili olumlu ve olumsuz yargılarını göz önünde 

bulundurabilmelidir. Bu çalıĢmanın amacı, bireyin gelecekteki yaĢam biçimi ve iliĢkilerinde 

belirleyici bir güce sahip olan ve bireyin çevresi ile etkileĢime girerek ve onlardan geri bildirimler de 

alarak elde ettiği benlik, benlik saygısı, düĢük ve yüksek benlik kavramlarını açıklayabilmektir. 

Ayrıca benlik kavramı ile iliĢkili faktörleri ve bu faktörlerin bireylerin ruhsal ve fiziksel durumlarına 

etkilerinin hemĢirelik bakım planlamasındaki önemini incelemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Benlik, Benlik Saygısı, DüĢük Benlik, HemĢirelik Bakımı, Yüksek Benlik. 
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ABSTRACT 

The self is a phenomenon that begins to form from the first years of life, continues its development, 

can be affected by life events, and may have an impact on the mental and physical conditions of 

individuals.  

A professional nursing care is possible if a nurse is able to plan the patients' care, by discovering and 

figuring out their behaviors and placing their subjectivity at the center of the care. Nurse should not 

only assess the individuals but also consider how they see and perceive themselves and their positive 

and negative judgments about themselves.  

 The aim of this review is to explain the concepts of self, self-esteem, and low and high self, which 

have a determining power in the future life style and relationships of individuals and they obtain by 

interacting with their circle and receive feedback from them. Another aim of the study is to examine 

importance of the factors associated with self-concept and the effects of these factors on the mental 

and physical conditions of individuals in planning of nursing care.  

Keywords: Self, Self Esteem, Low Self, Nursing Care, High Self. 

1. GĠRĠġ  

Benlik/Kendilik kavramı, bireyin bilinçli olarak kendi hakkındaki ‗‘kimliği, fiziksel görünüĢü, değer 

yargıları, amaçları, yetenekleri, sınırları‘‘ açısından açıklayabildiği görüĢ ve duygularını 

kapsamaktadır. Bununla birlikte kiĢinin, kendisi ya da çevresi tarafından algılanabilen gerçek ve 

ideal benlik algısını da içermektedir (1). Türk Dil Kurumu‘na göre benlik kavramı; ‗‘Bir kimsenin öz 

varlığı, kiĢiliği, onu kendisi yapan Ģey, kendilik, Ģahsiyet‘‘ Ģeklinde ifade edilmektedir (2). Bireyin 

kendini nasıl algıladığını, kendine değer verme biçimini ifade etmektedir. Bireyin karakter 

özellikleri, becerileri, diğer kiĢilerle ve çevresi ile olan iliĢkileri, olaylar ve nesneler arasında 

kurduğu bağlantı ile hedeflerini nasıl algıladığını açıklayan bir kavramdır. Benlik/kendilik kavramı, 

kiĢinin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı ve bireyin bu özelliklere yönelik yaptığı 

değerlendirmeler ile ifade edilmektedir.  

Benlik/kendilik yapısı üç bölümde incelenebilir: 

 Madde ile ilgili benlik; kiĢinin vücudunu, eĢyalarını, ailesini ve evini içerir.  
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 Sosyal benlik; bir kiĢinin sosyal kimliğini, iliĢkilerini, rollerini ve özelliklerini kapsar.  

 Ruhsal benlik ise içsel veya subjektif bir yapılanmadır. Bu benlik yeteneklerimizin, 

ilgilerimizin, tutumlarımızın hepsinin nasıl algıladığımızı ve değerlendirdiğimizi 

kapsamaktadır (3). 

2. BENLĠK KAVRAMINI AÇIKLAYAN KURAMSAL GÖRÜġLER 

‗‘Benlik‘‘ kavramının içeriği, yapısı ve aĢamalarıyla ilgili kuramların çoğunlukla, Amerikan ya da 

Batı kültürü ile yetiĢmekte olan kiĢiyi temel almakta olduğu görülmektedir. Amerikan ya da Batı 

kökenli kuramlarda benlik, çoğunlukla kiĢileri birbirinden ayıran özgün bireysel faktörler olarak 

algılanmaktadır Dolayısıyla kendilerini ve çevrelerini tanımanın yanı sıra kendileri ile ilgili olumlu 

duygu ve düĢüncelere eriĢerek bunları devam ettirme gereksinimindedirler (4).  

Benlik kuramlarını etkileyen önemli iki kuramcı, George Herbert Mead ve William James‘dir. Ġkisi 

de benliğin iki ayrı yönü olduğunu ifade etmiĢlerdir:  

 Sübjektif benlik; Aktif bir biçimde algılayan, davranıĢları baĢlatan ve düzenleyen 

benlik  

 Objektif benlik; Bireyin kendisi ile iliĢkili tüm bilgileri kapsayan benlik  

George Herbert Mead kuramında, benliğin geliĢimini merkeze almıĢtır. Benliğin sosyal etkileĢim ve 

sosyal etkileĢim sürecinde yararlanılan sözel ya da sözel olmayan ifadeleri kavrayabilme ve toplumda 

bazı görevler alabilme ile oluĢtuğunu savunmaktadır (5). Mead‘e göre, çocukluk döneminde 

konuĢmanın baĢlaması ve çocuğun oyunları sırasında baĢkalarının rollerini taklit etmeye 

baĢlamasıyla benlik geliĢmeye baĢlamaktadır. Ġlk olarak anne, baba veya kardeĢi taklit eden 

çocuklarda kendilerine yönelik inançlar oluĢmaya baĢlar. Bu inançlar çoğunlukla çocuğun, 

baĢkalarının kendisi ile ilgili düĢüncelerine yönelik inançlardan oluĢmaktadır. Benlik biliĢsel yönden 

giderek karmaĢık bir duruma dönüĢtükçe çocuk baĢka farklı bireylerin rollerini de taklit etmeye 

baĢlar. Son basamakta ise, birey toplumun beklenti ve tutumlarını içselleĢtirmiĢ bir kiĢi olarak 

davranıĢlarını toplumun bakıĢ açısına göre Ģekillendirir. Mead‘in ‗‘genelleĢtirilmiĢ diğerleri‘‘ 

Ģeklinde isimlendirdiği son basamakta birey artık ĢekillenmiĢ bir benlik tarzına gelmektedir (6). 

Benliği James ise, materyal ve sosyal benliği de kapsayacak Ģekilde kiĢinin benliğine ait olduğunu 

hissettikleri olarak ifade etmiĢtir. Materyal benlik, bireyin bedeni de dahil olmak üzere sahip 

olduklarını içerir. Bu benliğe göre, bireyin vücudu, duyguları, düĢünceleri ve inanıĢları, özdeĢimlere 
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bağlı olarak anne-baba, kardeĢler, arkadaĢlar, oyuncaklar, kıyafetler, eĢyalar da benliğin bir parçası 

olarak düĢünülebilir (6).  James sosyal benliği ise, birey hakkında baĢkalarının duygularına dair 

düĢünceleri olarak tanımlamaktadır (7). 

3. BENLĠK KAVRAMININ ÖZELLĠKLERĠ 

Shavelson ve arkadaĢları (1976) benlik kavramının özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamıĢlardır (8): 

3.1 Organize Benlik Kavramı  

Bir kiĢinin tecrübeleri, kendisi ile ilgili algılarını Ģekillendirebileceği bilgiyi oluĢturmaktadır. Bu 

algılar kolay kategoriler biçiminde kodlanır. KiĢinin onayladığı kategoriler yaĢadığı kültürün 

yansımasıdır. Bu kategoriler, yaĢantıları düzenleme ve yaĢantılara bir anlam yükleme 

seçeneklerini göstermektedir (3). 

3.2 Çok Yönlü Benlik Kavramı 

KiĢinin onayladığı ya da gruplarca paylaĢılan, tümü oluĢturacak Ģekilde birbirine bağlı unsurların 

hepsini yansıtmaktadır (9). 

 

3.3 HiyerarĢik Benlik Kavramı 

Benlik kavramı kiĢisel tecrübelerden genel benlik kavramına doğru bir aĢama oluĢturmaktadır. 

Genel benlik kavramı, iki Ģekilde değerlendirilebilir:  

 Akademik Benlik Kavramı: Sözlü, eğitimsel ve uygulanabilir becerileri 

kapsamaktadır.  

 Akademik Olmayan Benlik Kavramı: Sosyal, duygusal ve fiziksel olarak üçe ve 

daha sonra akademik benlik kavramındaki gibi özel konuları kapsayabilir (10). 

 

3.4 GeliĢimsel Benlik Kavramı 

Bebekler kendilerini diğerlerinden ayırt edemezken, tecrübeleri arttıkça ve geliĢtikçe farklı 

olduklarını hissederler. Kavramlar oluĢtukça olaylar arasındaki farkı anlamaya baĢlarlar. Sonuç 

olarak, yaĢamın ilerlemesi ile artan tecrübelerle benlik kavramı daha özgün bir Ģekle 

dönüĢmektedir (3). 
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3.5 Değerlendirici Benlik Kavramı 

Ġnsanlar birtakım olaylarda, kendilerini tanımlarken kendilerinin de baĢkaları tarafından nasıl 

algılandıklarını bilmek isterler. Bu durum, o kiĢinin belli bir kültür ya da toplumdaki geçmiĢ 

yaĢantılarına bağlı olarak farklılaĢabileceğini belirtmektedir (3). 

 

3.6 AyrıĢabilir Benlik Kavramı  

Benlik kavramı, teorik olarak bağlı olduğu durumlardan farklı olabilmektedir. Örneğin, kiĢinin 

tecrübelerinden etkilenebilmektedir (3). 

4. BENLĠK SAYGISI  

Benlik saygısı, benlik değerinin, özgüvenin ya da kiĢinin kendisini anlayabilmek için bireysel 

duygu ve düĢüncelerini açıklamaktır. Benlik saygısı, kiĢinin kendini analiz etmesi ile birlikte 

benlik kavramını kabul etmesini içeren bir beğeni durumudur (11). Benlik saygısı, kiĢinin 

çevresindeki insanların onu nasıl değerlendirdiği ile de iliĢkilidir. KiĢinin sevildiğini, kendine saygı 

duyulduğunu ve yaptıklarına değer verildiğini bilmesi benlik saygısına doyum kazandırmaktadır 

(12). 

5. BENLĠK SAYGISI= BAġARILAR/BEKLENTĠLER 

Bu formül kiĢinin belirli özellik ve becerileri açısından kendini nasıl algıladığı ile nasıl olabileceği 

veya nasıl olmayı arzu ettiği gibi iki davranıĢı kapsamaktadır. KiĢinin özsaygısında, kendi duygu 

ve düĢünceleri önem arz etmektedir. Özsaygı sadece baĢarı, arzu ya da hedefle değil, bireyin 

baĢarılarının arzularına olan oranı ile de saptanmaktadır. Arzuları ve hedefleri ulaĢılabilir olan bir 

birey mutlu olabilecek ve kendine saygı duyabilecektir (13).  Benlik saygısı çocukluk döneminde 

oluĢmaya baĢlar ve onaylanmaya, sayılmaya, takdir edilmeye, samimiyet ve tutarlılığa dayanır. 

Ebeveynlerinin kabul ettiği çocuk, baĢarılı, önemli olma, yeterlilik ve güç duygusunu, stresle baĢ 

edebilme becerisini kazanır (14). Benlik saygısı yaĢın ilerlemesiyle artmanın yanı sıra, benlik 

kavramının fazlaca değiĢtiği, pek çok benlik kararının verildiği ergenlik sürecinde risk altında 

olabilmektedir (15).  
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6. DÜġÜK ve YÜKSEK BENLĠK SAYGISI 

Benlik saygısı, ruhsal görevlerimizin devamlılığı, kiĢiliğin olgunlaĢması, kiĢinin kendine 

güvenebilmesi, çevreye uyum ve eylemlerin desteklenmesinde önemli bir faktördür. DüĢük benlik 

saygısı, benliğin değerini olumsuz yönde etkileyen durumlara maruz kalmanın sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. DüĢük benlik saygısı olan bir kiĢide yüksek seviyede endiĢe, psikosomatik ve depresyon 

semptomları görülebilir (16).Bununla birlikte, bireyin içinde bulunduğu durumu doğru 

algılayamaması nedeniyle kendi yaĢantısında olumlu değiĢiklikler yapabilmek için yetersiz kalabilir 

(17). 

 

7. HEMġĠRELĠK BAKIMI 

Benlik, benlik saygısı ve beden imajı gibi kavramları anlayabilmek ve değerlendirebilmek hemĢireler 

için önemlidir HemĢireler bakım planlarını, düĢük benlik saygısı, olumsuz benlik ve beden algısı olan 

kiĢilerin kendileri ile ilgili duygu ve düĢüncelerine göre Ģekillendirmelidirler. Bu Ģekillendirme, 

hemĢirelerin kendileri hakkında olumlu bir benlik geliĢtirmeleri ile oluĢturulabilir (18). Dolayısıyla, 

olumlu benlik ve saygısı bireyin hayatında güven, huzur, barıĢ ve mutluluğu keĢfetmesine, hayatında 

problemler ile baĢ edebilmesine olanak sağlayabilir (19).  

8. SONUÇ 

Kendilik/Benlik kavramı güç bir durum olan kiĢiyi tanıma ve anlama olanağı sağladığı için farklı 

Ģekillerde tanımlanmıĢ ve kavramı etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi ya da etkilerinin 

incelenebilmesi amacıyla çalıĢmalar yapılmıĢtır.  

Bireylerin ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi ve kendilerini ifade edebilmeleri için terapötik iliĢki 

temelli bir etkileĢim kurulması gerekmektedir (20). HemĢirenin, hasta bireyin kendini nasıl 

hissettiğini ve bireyin var olan sağlık sorunlarını nasıl algıladığını kritik ederek etkili hemĢirelik 

bakım planı oluĢturması zor bir durum olarak düĢünülebilir.  
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Abstract 

 

Background: The chosen plant extract is recognized to have powerful antioxidants that protect the 

skin from free radical damage, skin whitening, and anti-aging properties. As a result, the application 

of antioxidants on the skin can be packaged into a peel-off gel mask preparation for face skin care. 

Objective: The present work deals with the Formulation t and evaluation of the topical peel-off gel 

mask containing a single herbal powdered drug.  

Method: The formulation were prepared and evaluated for various parameters like colour, odour, 

consistency, washability, pH and spreadability. Further, the peel-off gel mask was evaluated for 

peeling time. 

Conclusion: Peel-off gel mask would be a good alternative to the synthetic gels 
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Purwaceng is a commercial herbaceous l plant whose roots are medicinal as an aphrodisiac, diuretic, 

and tonic.  The plant is native to Indonesia that lives endemic to mountainous areas such as the Dieng 

plateau in Central Java, Mount Pangrango in West Java, and mountainous areas in East Java.  The 

purwaceng population is already rare because it has undergone massive genetic erosion, currently the 

plant is only found in the Dieng plateau. 

Based on several studies from the purwaceng plant, purwaceng content was found such as coumarin 

derivatives, sterols, saponins, and alkaloids. Data from the Research Center for Medicinal and 

Aromatic Plants shows that other purwaceng content is lomonene compounds, kafaet acid, skualena, 

dianethole, isoorientin, anisketone, and hydrokinone. Based on the content in it, purwaceng is also 

believed to be one of the aphrodisiacs. 

Purwaceng is included in herbal plants that can provide various health benefits, including: increasing 

male virility, increasing female sexual desire, overcoming fungal infections, improving blood 

circulation, pain and fever relief, preventing cancer and tumors, maintaining muscle health, 

increasing stamina, and anti-cold medicine.  To get noticeable efficacy, Purwaceng should be taken 

regularly for 7-15 days. In addition, this plant is also efficacious in warming the body, nerves and 

muscles, eliminating colds and soreness, promoting urination, analgetic drugs (relieving pain), 

lowering heat, deworming, antibacterial and anti-cancer. The original Purwaceng has a distinctive 

taste, which is spicy, which is produced by its roots and seeds. 

Keywords: medicinal plant, aromatic, purwaceng  
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Özet 

Basra mektebinin en önemli isimlerinden biri olan Sîbeveyh, dil ve kırâat arasında gayet itidalli ve 

dengeli bir yaklaĢım sergilemiĢtir. Bunun yanı sıra kırâatin hüccet olma noktasında diğer Basralı 

dilcilere nazaran saygılı bir duruĢ benimsemiĢtir. Ondan sonra gelen dilcilerin bu saygın tavrı devam 

ettirdiklerini söylemek güçtür. Sîbeveyh‘in el-Kitâb adlı eserinde zayıf, çürük, kubuh gibi eleĢtiri 

ıstılahlarına rastlanmakla birlikte o bu kavramları hiçbir zaman ne kırâate karĢı ne de karilere karĢı 

kullanmamıĢtır. Ancak kırâatte benzer cümleler kurarak bu dil zayıftır ya da kabihtir Ģeklinde 

değerlendirmelerde bulunmuĢtur. Sîbeveyh dil kuralları inĢasında kıyası ve sema‗ı ölçü olarak 

görmüĢ olmakla birlikte hiçbir kırâati dile uymaması sebebiyle reddetmemiĢtir. Aynı Ģekilde diğer 

dilciler gibi kırâatin Arapça kurallarına uymayan kırâat vecihlerini kabih veya çürük gibi menfi 

vasıflar ile tenkit etmeyi de uygun görmemiĢtir. Sadece tespit edilememiĢ veya unutulmuĢ bir dil 

lehçesi olduğunu söylemiĢtir. Sîbeveyh bu yumuĢak tutumuyla dil ile kırâat arasında itidallı bir rol 

oynayarak her ikisi arasında sağlam bir denge kurmayı baĢarmıĢtır. Sonuç itibariyle Sîbeveyh‘i diğer 

dil âlimlerinden ayırt eden özellik, onun kırâatlerin lehinde müspet bir duruĢ sergilemiĢ olmasıdır. 

Kırâatte normal dıĢı bir durum sözkonusu ise o, durumu kırâat üzerinde değil, lehçeler ve dilin 

akıcılığı üzerinden değerlendirmiĢtir. Lehçelerden bu konuyla ilgili örnekler verdikten sonra verdiği 

bu örneklerin Arapçada az, kabih veya zayıf olduğuna hükmetmiĢtir. Sîbeveyh her hâlükârda diğer 

Basra ekolü dilcileri gibi hiçbir kırâati zayıf ya da yanlıĢ gibi vasıflarla nitelendirmemiĢtir. O, kırâati 

zikretmiĢ, daha sonra Arap kelâmına dayanarak bununla ilgili çeĢitli tevillerde bulunmuĢtur. Zira 

Sîbeveyh bir kelimenin ya da bir cümlenin Araplar tarafından konuĢulduğunu iĢittiğinde onu doğru 

kabul etmiĢtir. Böyle bir kelime ya da cümlenin Araplardan gelmesi koĢuluyla o cümle üzerine kıyas 

edilerek onu fasih ve selim bir cümle addetmiĢtir. Nitekim Sîbeveyh konuyla ilgili Ģunları 

söylemektedir: ―Bir Arap‘ın okumuĢ olduğu bir kelimeyi baĢka bir Arap farklı Ģekilde okumuĢ olsa 

her ikisi de doğru okumuĢtur.‖ Sîbeveyh ―Kelâmu‘l-‗Arab‖a muhalefet etmediği gibi ― القراءة ال تُخالَُف

 Kırâate muhalefet edilmez zira kırâate uymak vaciptir.‖ sözünü dile getirerek hiçbir/ألّن القراءة سُّنَّة

kırâate itiraz da etmemiĢtir. Sîbeveyh‘in ―Ancak kırâate muhalefet edilmez‖ sözünden anlaĢıldığı 

üzere o kırâatlere muhâlefet etmek bir tarafa, tam tersine onlara karĢı saygı içerisinde bulunmuĢtur.  
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Özet  

 

Bu çalıĢmada öncelikle Sîbeveyh‘in ilmî hayatı boyunca salt Arapçanın kurallarını tespit etme 

yönünde mi çalıĢmalar yaptığı yoksa Kur‘ân nahvini mi araĢtırdığı gibi sorulara odaklanılacaktır. 

Diğer bir ifadeyle Sîbeveyh‘in Arapça kurallarını ayetlerden hareketle mi meydana getirdiği yoksa 

dille ilgili öğrendiği bir görüĢü ayetlerle mi desteklediği gibi konulara değinilecektir. Kanaatimizce 

Sîbeveyh izlemiĢ olduğu istiĢhâd yönteminde öncelikle bir görüĢü benimseyip daha sonra bu görüĢü 

Kur‘ân-ı Kerîm‘den bir ya da bazen birkaç ayet ile doğrulamaya gitmektedir. Bunun en bariz 

göstergesi, kurrânın bir kırâat ile ilgili ihtilaf etmesi durumunda Sîbeveyh‘in kendi düĢüncesini 

destekleyen kırâati tercih etmesidir. Diğer kırâati ise almamıĢ ya da baĢka bir yerde farklı bir mesele 

hakkında istiĢhâd olarak göstermiĢtir ki bu durum nadir olarak görülmüĢtür. ġayet o, Kur‘ân nahvini 

ortaya çıkarma çabasında olmuĢ olsaydı dilcilerin üzerinde ihtilaf etmiĢ olduğu tüm ayetleri ele alır 

ve her biri hakkında nahiv yönüyle ilgili kendi görüĢünü ortaya koyardı. Ancak sözü edilen duruma 

ait örneklerin sayısı oldukça azdır. Sîbeveyh‘in el-Kitâb‘ı kaleme alırken Araplara kendi dillerini 

öğretmek maksadıyla ele aldığı ve dille ilgili benimsemiĢ olduğu görüĢleri Kur‘ân ayetleriyle 

destekleyip teyit ettiği neticesine varılabilir. Diğer bir ifadeyle Sîbeveyh‘in el-Kitâb eserini yazarken 

iki temel amaç güttüğü söylenebilir. Bunlardan birincisi, Araplara kendi dillerini öğretmek, ikincisi 

ise Sîbeveyh‘in dile ait görüĢlerini Ģiirin yanı sıra Kur‘ân ayetleriyle istiĢhâd ederek tespit etmektir. 

Bununla beraber Sîbeveyh eserinde gerçekten sadece Kur‘ân dilini ele almıĢ olsaydı el-Kitâb’ta 

geçen tüm bölümlerde ayetle istiĢhâd etmiĢ olurdu. Ancak kimi konularda onun tek bir ayet bile 

zikretmediği görülmektedir. Örneğin Sîbeveyh ―Ġzmar alâmetinin aslına dönmesi‖, ―harf-i cerlerin 

izmar edilememesi” ve ―bazı isimlerin sıfat Ģeklinde gelmesi‖ gibi konuları alırken herhangi bir 

ayetle istiĢhâdına Ģahit olunmamaktadır. Buna benzer örneklere el-Kitâb‘ın birçok yerinde rastlamak 

mümkündür. ġayet Sîbeveyh nahiv kurallarını tesis etme hususunda Kur‘ân‘ı esas almıĢ olsaydı 

sözünü ettiğimiz kasem, ceza ve harf-i cerler konusunda en azından bir ayet ile istiĢhâdda bulunmuĢ 

olurdu.  
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BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ÖĞRETĠM TEKNĠKLERĠNĠ 
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Özet 

Eğitim konusunda yapılan çalıĢmalarda öncelikli alanlardan biri öğrenme-öğretme süreçleri olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu sürecin öğrenme boyutunda öğrencilere iliĢkin faktörler yer alırken 

öğretme sürecinde öğretmenler ve kullandıkları öğretim teknikleri bulunmaktadır. Öğretmenlik 

eğitimi alan beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretim teknikleri seçimine yönelik algıları 

araĢtırmamızın odak noktası olmuĢtur. Buradan hareketle araĢtırmamızda beden eğitimi ve spor 

öğretmeni adaylarının öğretim yöntemi seçme yeterlik algılarının ortaya konulması ve farklı 

değiĢkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada, beden eğitimi ve spor öğretmeni 

adaylarının öğretim teknikleri seçme yeterlik algılarını betimsel olarak ortaya koyacağından nicel 

araĢtırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmamızda örneklem grup farklı coğrafi 

bölgelerde öğrenim gören 564 öğretmen adayından oluĢmaktadır. Bu kapsamda öğretmen 

adaylarından “Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterliklerine ĠliĢkin Algı Ölçeği” 

kullanılarak veriler toplanmıĢtır. Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarından elde edilen veriler 

lisanslı SPSS programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Analizlerde ilk olarak kullanılan ölçek ve alt 

boyutlarının normallik varsayımını gerçekleĢtirme durumu incelenmiĢtir. Normallik varsayımından 

sonra ölçeğe verilen yanıtlara göre toplam puanlar hesaplanmıĢtır. Öğretmen adaylarının ölçek ve alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığı cinsiyet değiĢkeninde T-testi, yaĢ değiĢkeninde ise 

tek yönlü varyans (ANOVA) analiziyle test edilmiĢtir. AraĢtırmada öğretmen adaylarının ölçek 

maddelerinden “Dersin hedeflerine uygun sınıf dıĢı öğretim tekniklerini seçebilirim” ifadesinde en 

yüksek ortalama puanı aldıkları tespit edilmiĢtir. Elde edilen bulgular neticesinde beden eğitimi ve 

spor öğretmeni adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterlik algılarının orta düzeyde olduğu 

belirlenmiĢtir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının mesleklerini icra edecekleri süreçte kullanacakları 

öğretim teknikleri seçme yeterlik algılarını belirlemenin önemli olduğu ifade edilebilir. Beden eğitimi 

ve spor öğretmeni adaylarının fiziksel aktiviteler ağırlıklı bir ders sürecini yaĢayacakları 

düĢünüldüğünde özellikle öğretim tekniklerini seçme konusunda yeterliklerinin daha yüksek olması 

beklenmektedir. Buradan hareketle beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretim tekniklerini 

seçme yeterliklerinin artırılması için üniversite eğitimleri boyunca daha fazla bilgi edinmeleri 
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sağlanmalıdır. Aynı zamanda elde edilen bilgilerin uygulanabilirliği de sağlanarak deneyimleri 

artırılmalıdır.  

Anahtar kelimeler: Beden eğitimi, spor, öğretmen adayı, öğretim teknikleri, öğretme faaliyetleri 

Abstract 

 

One of the priority fields in studies on education is the learning-teaching processes. While there are 

factors related to students in the learning dimension of this process, there are teachers and the 

teaching techniques they use in the teaching process. The perceptions of prospective physical 

education and sport teachers who received teacher education on the choice of teaching techniques 

have been the focus of our research. Based on this, in our research, it was aimed to reveal the 

proficiency perceptions of prospective physical education and sport teachers in choosing a teaching 

method and to evaluate them according to different variables. As it will descriptively reveal the 

efficacy perceptions of prospective physical education and sport teachers in choosing teaching 

techniques, the survey model, which is one of the quantitative research methods, was used. In our 

research, the sample group consists of 564 prospective teachers studying in different geographical 

regions. In this context, data were collected from prospective teachers using the "The Perception 

Scale of Teachers' Applicant Capacity to Choose Teaching Technics”. The obtained data were 

analyzed using the licensed SPSS program. First of all, the realization of the normality assumption of 

the scale and its sub-dimensions used in the analyzes was examined. After the assumption of 

normality, total scores were calculated according to the responses to the scale. Whether there was a 

significant difference in the scale and sub-dimensions of the prospective teachers was tested with the 

T-test for the gender variable and ANOVA for the age variable. In the research, it was determined 

that the prospective teachers got the highest average score in the statement "I can choose out-of-class 

teaching techniques suitable for the objectives of the course" among the scale items. As a result of 

the findings, it was determined that the prospective physical education and sport teachers perceptions 

of efficacy in choosing teaching techniques were at a moderate level. As a result, it can be stated that 

it is important to determine the efficacy perceptions of prospective teachers in choosing teaching 

techniques that they will use in the process of practicing their profession. Considering that 

prospective physical education and sport teachers will experience a physical activity-oriented course 

process, it is expected that their proficiency in choosing teaching techniques will be higher. 

Therefore, prospecitve physical education and sport teachers should be provided with more 

information during their university education in order to increase their ability to choose teaching 

techniques. In addition, the applicability of the obtained information should be ensured and their 

experience should be increased. 

 

Keywords: Physical education, sport, prospective teacher, teaching techniques, teaching activities 

 

GiriĢ 

Eğitim, kiĢinin davranıĢlarında arzu edilen değiĢiklikleri elde etmek için kullanılan planlı ve projeli 

bir süreç olarak nitelendirilebilir. Beden eğitimi ise; futbol, yüzme vb. spor etkinliklerine katılarak, 

sağlıklı yaĢam ve yaĢam tarzını kazandıran belirli davranıĢ ve müfredatlar çerçevesinde, bireylerin 

fiziksel uygunluklarının, motor ve fiziksel becerilerinin geliĢtirilmesine dayalı eğitimin bir parçası 

olarak tanımlanmaktadır. 



 
 

 

 

295 

Öğretmenlerin kalitesi öğrencilerin öğrenmelerini doğrudan etkilemektedir (Ping, Schellings & 

Beijaard, 2018). Bu nedenle iyi yetiĢmiĢ öğretmenlerden beklenen doğru öğretim tekniklerini seçme 

yeterliklerinin olmasıdır. Maryellen‘e (2009) göre iyi öğretmenler, öğrencilere uygun öğrenme 

ortamlarını oluĢturabilen etkili ve kalıcı öğrenmeler için doğru teknikleri uygulayabilen 

öğretmenlerdir. Bu ifadelere ek olarak öğretmenlerin her öğrenciyi bireysel düĢünerek farklılıkları 

dikkate alarak öğretim stratejilerini belirlemelidirler (Andala & Ng‘umbi, 2016). 

Beden eğitimi derslerinin sağlıklı bireylerin yetiĢmesinde fiziksel aktiviteler ve etkinlikler yoluyla 

sporu yaygınlaĢtırılmasında önemi oldukça fazladır. Bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerinin öz-

yeterlik ve duygusal zekâlarını yükseltmek, ilköğretim kademesinden ortaöğretim kademesine kadar 

eğitimin kalitesi ve öğrencilerin sağlıklı bir yaĢam standartlarına kavuĢması açısından etkisi 

yadsınamaz. Böyle bir eğitimin en önemli parçası okullardaki öğretim programlarıdır (Capel, 2013; 

Hudson, 2015). 

Eğitim konusunda yapılan çalıĢmalarda öncelikli alanlardan biri öğrenme-öğretme süreçleri olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu sürecin öğrenme boyutunda öğrencilere iliĢkin faktörler yer alırken 

öğretme sürecinde öğretmenler ve kullandıkları öğretim teknikleri bulunmaktadır. Öğretmenlik 

eğitimi alan beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretim teknikleri seçimine yönelik algıları 

araĢtırmamızın odak noktası olmuĢtur. Buradan hareketle araĢtırmamızda beden eğitimi ve spor 

öğretmeni adaylarının öğretim yöntemi seçme yeterlik algılarının ortaya konulması ve farklı 

değiĢkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Yöntem 

AraĢtırmada, beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretim teknikleri seçme yeterlik algılarını 

betimsel olarak ortaya koyacağından nicel araĢtırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıĢtır. Bu 

kapsamda öğretmen adaylarından “Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterliklerine 

ĠliĢkin Algı Ölçeği” kullanılarak veriler toplanmıĢtır (Fırat Durdukoca, Yardımcıel, BeĢeren ve 

Özbek, 2017). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarından elde edilen veriler lisanlı SPSS 

programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Analizlerde ilk olarak kullanılan ölçek ve alt boyutlarının 

normallik varsayımını gerçekleĢtirme durumu incelenmiĢtir (ġekil 1).  

  
 

Teknik Seçimine ĠliĢkin Olumlu Öngörü Alt Teknik Seçimine ĠliĢkin Olumsuz Öngörü 
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Boyutu Alt Boyutu 

 

 

Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini 

Seçme Yeterliklerine ĠliĢkin Algı Ölçeği 

 

ġekil 4. Ölçek ve Alt Boyutlara ĠliĢkin Normallik Analizi Sonuçları 

“Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterliklerine ĠliĢkin Algı” Ölçeği'nin 15 

maddelik ilk alt boyutu, öğretmen adaylarının öğretim tekniklerinin seçimine iliĢkin olumlu algılarını 

“Teknik seçimine iliĢkin olumlu öngörü” alt boyutu olarak belirtilirken, yedi maddeden oluĢan ikinci 

alt boyut, öğretmen adaylarının öğretim tekniklerinin seçimine iliĢkin olumsuz algılarını yansıttığı 

için “Teknik seçimine iliĢkin olumlu öngörü” alt boyutu olarak adlandırılmıĢtır. 

 ÇalıĢmamızda örneklem grubumuz 7 farklı üniversiteden öğretmen adaylarından oluĢmaktadır. Bu 

üniversiteler ve katılımcı sayıları; Fırat Üniversitesi (144 kiĢi), Ġnönü Üniversitesi (92 kiĢi), Sütçü 

Ġmam Üniversitesi (85 kiĢi), Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi (87 kiĢi), Harran Üniversitesi (86 kiĢi) 

ve Ardahan Üniversitesi (70 kiĢi) olmak üzere toplam 564 öğretmen adayından oluĢmaktadır. 

Normallik varsayımından sonra ölçeğe verilen yanıtlara göre puanlar hesaplanmıĢtır (Tablo 1). 

Öğretmen adaylarının ölçek ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığı cinsiyet 

değiĢkeninde T-testi, yaĢ değiĢkeninde ise tek yönlü varyans (ANOVA) analiziyle test edilmiĢtir. 

Bulgular 

AraĢtırmadan elde edilen bulgular sırayla tablolar halinde verilmiĢtir. Tablolarda öğretmen 

adaylarının ölçek ifadelerine verdikleri cevaplar doğrultusunda analizler yapılmıĢtır. Analiz 

sonuçlarının yer aldığı tablolar aĢağıda sırasıyla sunulmuĢtur.  

Tablo 6. Öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine iliĢkin algı ölçeği ifadeleri 

No Ġfadeler x  Standart  

Sapma 

1 Öğrencilerimin günlük yaĢamdaki iliĢkilerini (empati, 

kendini ifade etme, sosyalleĢme vb.) geliĢtirebilecek 

öğretim tekniklerini seçebilirim. 

3.656 1.201 
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2 Öğrencilerimin üst düzey becerilerini (yaratıcılık, 

eleĢtirel düĢünme, karar verme, problem çözme, 

demokratik düĢünme vb.) geliĢtirebilecek öğretim 

tekniklerini seçebilirim. 

3.723 1.056 

3 Öğrencilerime bağımsız çalıĢma becerisi kazandıracak 

öğretim tekniklerini seçebilirim. 

3.797 0,998 

4 Dersin amaçlarına uygun sınıf dıĢı öğretim tekniklerini 

seçebilirim. 

3.900 2.535 

5 Öğrencilerimin bireysel geliĢimine olanak sağlayacak 

öğretim tekniklerini seçebilirim. 

3.760 1.056 

6 Öğrencilerime sosyal mevzuata uyum sağlamaları için 

gerekli becerileri kazandıracak öğretim tekniklerini 

seçebilirim. 

3,757 1.049 

7 Öğrencilerimin okul kültürüne uyumunu kolaylaĢtıracak 

öğretim tekniklerini seçebilirim. 

3.833 1.716 

8 Öğrencilerime ―öğrenmeyi öğrenme‖ becerisi 

kazandıracak öğretim tekniklerini seçebilirim. 

3,757 1.035 

9 Ders için kaynak kitaplarda yer almayan bilgileri 

öğrencilerime kazandıracak öğretim tekniklerini 

seçebilirim. 

3.758 1.057 

10 Sınıfın büyüklüğüne uygun öğretim tekniklerini 

seçebilirim. 

3.829 1.002 

11 Öğrencilerimin sübjektif bilgi üretmelerini sağlayacak 

öğretim tekniklerini seçebilirim. 

3.719 1.052 

12 Sınıfın fiziksel özelliklerine (büyüklük, sıcaklık, ıĢık, 

tasarım, teknolojik donanım vb.) uygun öğretim 

tekniklerini seçebilirim. 

3,757 1.635 

13 Öğretme-öğrenme sürecinde etkin zaman yönetimini 

sağlayacak öğretim tekniklerini seçebilirim. 

3.734 1.081 

14 Derse etkili bir giriĢ yapmamı sağlayacak öğretim 

tekniklerini seçebilirim. 

3.760 1.044 

15 Öğrencilerimi ezberden uzaklaĢtırabilecek öğretim 3.741 1.069 
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tekniklerini seçebilirim. 

16 Öğrencilerimin bir bütün olarak geliĢmesini sağlayacak 

öğretim tekniklerini (biliĢsel, duyuĢsal, dinamik, sosyal 

vb.) seçemeyebilirim. 

3.163 1.252 

17 Öğrencilerimin derse karĢı olumlu tutum geliĢtirmelerini 

sağlayacak öğretim tekniklerini seçemeyebilirim. 

3.019 1.274 

18 Öğretme-öğrenme sürecinde sınıf içi etkileĢimi 

geliĢtireceğini düĢündüğüm öğretim tekniklerini 

seçemeyebilirim. 

3.028 1.300 

19 Sınıf disiplin problemlerini azaltabilecek öğretim 

tekniklerini seçemeyebilirim. 

3.021 1.285 

20 Öğrencilerimin öğretme-öğrenme sürecinde aktif 

olmalarını sağlayacak öğretim tekniklerini 

seçemeyebilirim. 

3.033 1.291 

21 Konunun doğasına uygun öğretim tekniklerini 

seçemeyebilirim. 

3.026 1.293 

22 Öğretme-öğrenme sürecinin sonunda öğrencilerimin 

öğrenme düzeylerini belirleyebilecek öğretim tekniklerini 

seçemeyebilirim. 

3.049 1.346 

 Ortalama Puan 3.025  

Tablo 1‘de öğretmen adaylarının ölçek ifadelerine verdikleri cevapların ortalama puanları yer 

almaktadır.  Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının teknik seçme yeterliklerine iliĢkin 

algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir (x  = 3.025). Öğretmen adaylarının algıları 

değerlendirildiğinde en yüksek düzeyde görüĢün “Dersin amaçlarına uygun sınıf dıĢı öğretim 

tekniklerini seçebilirim” maddesinde (madde 4) olduğu belirlenmiĢtir (x  = 3.900). En düĢük puan 

ortalamasına sahip görüĢün “Öğrencilerimin derse karĢı olumlu tutum geliĢtirmelerini sağlayacak 

öğretim tekniklerini seçemeyebilirim” (madde 17) olduğu görülmüĢtür (x  = 3.019). 
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Tablo 2. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre farklılaĢma durumlarına yönelik t-testi sonuçları 

        

*p<0,05 

 

 

 

Tablo 2 

incelendi

ğinde 

öğretmen 

adaylarını

n ölçek 

ve alt boyutlara verdikleri cevapların cinsiyet değiĢkenie göre farklılaĢma durumları ortaya 

konulmuĢtur. Bu sonuçlara göre “Teknik seçimine iliĢkin olumsuz öngörü” alt boyutunda erkekler 

lehine istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmiĢtir. Bu sonuca göre erkeklerin öğretim 

tekniklerini seçme noktasında algılarının düĢük olduğu söylenebilir. 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının yaĢ düzeylerine göre farklılaĢma durumlarına yönelik tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonuçları 

Ölçek/Alt Boyutları YaĢ N x  Standart 

Sapma 

F p 

 

Öğretmen Adaylarının 

Öğretim Tekniklerini Seçme 

Yeterliklerine ĠliĢkin Algı 

Ölçeği 

(a) 18-21 yaĢında 214 3.510 0,709 

0,333 0,717 
(b) 22-25 yaĢında 310 3,549 0,691 

(c) 26 yaĢ ve üstü 40 3.590 0,565 

Teknik Seçimine ĠliĢkin 

Olumlu Öngörü Boyutu 

(a) 18-21 yaĢında 214 3.729 0,845 

0,764 0,466 (b) 22-25 yaĢında 310 3.774 0,804 

(c) 26 yaĢ ve üstü 40 3.896 0,609 

Teknik Seçimine ĠliĢkin 

Olumsuz Öngörü Boyutu 

(a) 18-21 yaĢında 214 3.042 1.054 

0,260 0,771 (b) 22-25 yaĢında 310 3.068 1.139 

(c) 26 yaĢ ve üstü 40 2.935 1.149 

*p>0,05 

Tablo 3‘te öğretmen adaylarının yaĢlarına göre ölçek ve alt boyutların ortalama puanlarında 

istatistilksel olarak anlamlı bir farklılaĢma olup olmadığı incelenmiĢtir. Analiz sonucundan yaĢ 

değiĢkeninde istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık elde edilmemiĢtir. 

 

Ölçek/Alt Boyutları 
Cinsiy

et 
N x  

Standart 

Sapma 
t p 

Öğretmen Adaylarının Öğretim 

Tekniklerini Seçme 

Yeterliklerine ĠliĢkin Algı 

Ölçeği 

Erkek 
389 

3.55

1 
0,665 

0,697 
0,48

6 Kadın 
175 

3.50

7 
0,741 

Teknik Seçimine ĠliĢkin 

Olumlu Öngörü Boyutu 

Erkek 
389 

3.75

0 
0,772 

-0,681 
0,49

6 Kadın 
175 

3.80

0 
0,884 

Teknik Seçimine ĠliĢkin 

Olumsuz Öngörü Boyutu 

Erkek 
389 

3.12

4 
1.062 

2.441 
0,015

* Kadın 
175 

2.88

0 
1.186 
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 TartıĢma ve Sonuç 

Öğretim süreçlerinde kalıcı öğrenmelerin gerçekleĢebilmesi öğretmenlerin uygun öğretim 

yöntemlerini seçmelerine ve bireysel farklılara göre öğretim stratejilerini dğeiĢtirebilme yeterliklerine 

sahip olmalarına bağlıdır (Demircioğlu, Genç ve Demircioğlu, 2015). Öğretmenlerin sınıf ortamında 

etkili öğretimleri gerçekleĢtirebilmek için kendine özgü fonksiyonları bulunan birçok öğretim 

tekniğini kullandıkları bilinmektedir (Güven, 2011). Bu nedenle öğretimsel yeterliği yüksek bir 

öğretmenin etkili ve kalıcı öğrenmelerin nasıl gerçekleĢtiği konusunda bilgi ve tecrübeye sahip 

olması gerekmektedir (Ismail & Jarrah, 2019). Bu noktada öğretmenlik mesleğinin edinildiği 

kurumlarda öğretmen adaylarının nitelikli bir eğitim alması önemlidir (Demircioğlu, Genç ve 

Demircioğlu, 2015). Buradan hareketle araĢtırmamızda beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının 

öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine iliĢkin algılarını ortaya koymak amaçlanmıĢtır. Bu 

doğrultuda öğretmen adaylarından elde edilen görüĢlerin analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir.  

AraĢtırmamızda öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine iliĢkin algılarının orta 

düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir (Tablo 1; x  = 3.025). Gömleksiz, Sinan ve Doğan (2020) 

çalıĢmasında farklı bölümlerdeki öğretmen adaylarının algılarının yüksek düzeyde olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. 

 AraĢtırmamızda öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre yapılan analiz sonucunda yalnızca “teknik 

seçimine iliĢkin olumsuz öngörü” alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. 

Ölçeğin genelinde ve olumlu öngörü boyutunda herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir 

(Tablo 2). Genel anlamda bakıldığında literatürde farklı sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. 

Farklı öğretmenlik bölümlerindeki öğretmen adayları ile yapılan çalıĢmalarda cinsiyet değiĢkeninde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığını ortaya koymuĢlardır (Gömleksiz, Sinan ve Doğan, 

2020; Çimen ve Yılmaz, 2013; Güleryüz, 2015). Bir diğer çalıĢmada ise olumlu öngörü alt boyutunda 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılığın olduğu ifade edilmiĢtir (Uslu ve KarakuĢ; 2020). 

Ortaya çıkan farklı sonuçların örneklem gruplardaki değiĢkenlerden kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmenlik meslek eğitimlerinin 4 yıl olarak 

uygulandığı bilinmektedir. Özellikle mesleki eğitimlerinin her aĢamasında farklı bilgi, beceri ve 

deneyimler elde edilmesi öğretmen adaylarıyla yapılan çalıĢmaların sonuçlarının farkılaĢmasına 

neden olmaktadır. Çünkü yapılan çalıĢmalarda algılar ölçülmekte ve bu algılar her sınıf düzeyinde ve 

buna paralel olarak her yaĢta değiĢebilmektedir. Bu noktadan hareketle öğretmen adaylarının öğretim 

tekniklerini seçme yeterliklerine iliĢkin algılarının yaĢlarına göre farklılaĢabileceği düĢünülerek 

analiz yapılmıĢtır (Tablo 3). Yapılan analiz sonucunda yaĢ değiĢkenine göre istatistiksel açıdan 

herhangi bir farklılık elde edilmemiĢtir. Yapılan benzer bir çalıĢmada öğretmen adaylarının sınıf 

düzeylerine göre öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine iliĢkin algıları incelenmiĢ ve herhangi bir 

anlamlı farklılığın elde edilmediği belirtilmiĢtir (Gömleksiz, Sinan ve Doğan, 2020). 

Sonuç olarak araĢtırmamızdan elde edilen bulgular neticesinde beden eğitimi ve spor öğretmeni 

adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine iliĢkin algıların orta düzeyde olduğu, cinsiyet 

değiĢkeninde yalnızca olumsuz öngörü alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu, yaĢ değiĢkeninde ise 
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herhangi bir anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiĢtir. Hudson (2015), mesleki eğitimlerin verildiği 

kurumlarda öğretmen adaylarına öğretimsel faaliyetlerle ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerin 

kazandırılmasının oldukça önemli olduğunu ifade etmiĢtir. Buradan hareketle öğretmen adaylarının 

etkili ve kalıcı öğrenmelerin nasıl gerçekleĢtirileceğine iliĢkin eksiklerinin belirlenerek öğretim 

yöntemleri konusunda yeterliklerinin arıtılması sağlanabilir. 
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GiriĢ 

Markaların toplumla iç içe olması, toplumun markalar hakkında tecrübelere sahip olması artık 

kaçınılmaz bir gerekliliktir. Firmalar sadece kâr amacı gütmemeli, toplumun yararına olacak iĢlerde 

bulunmalı, toplumun gönlünde yer etmelidir. Bu bağlamda sosyal sorumluluğun bir çeĢidi olan 

kurumsal sosyal sorumluluk tanımı ve uygulaması iĢletmeler için son derece önemli bir noktaya 

gelmiĢtir. Bu çalıĢmada; kurumsal sosyal sorumluluk, ingilizce ―cause related marketing‖in tanımı 

yapılacak, baĢarılı bir uygulamasının nasıl yapılacağı üzerinde duralıcak, gerçek hayattan kurumsal 

sosyal sorumluluk kampanya/proje örnekleri sunulacaktır.       

I) Sosyal Sorumluluk Kavramı 

Grolier Webster International Dictionary sorumluluğu; sorumlu olma hali, etik ve ahlaki kararlar 

alma kapasitesi olarak tanımlar (Grolier Webster Dictionary‘e atfen Bıçakçı, 2008: 28).  

Kurumların da bireyler gibi içinde bulundukları toplum, ülke ve uluslararası çevreye karĢı sosyal ve 

ekonomik sorumlulukları vardır. Bundan dolayı davranıĢlarını sosyal sonuçlarını gözeterek 

gerçekleĢtirirler (Vural ve CoĢkun, 2011: 62). 

Sosyal sorumluluk kavramının temel amacı topluma gönüllü fayda sağlamak olmalıdır (Vural ve 

CoĢkun, 2011: 62). 

Sosyal sorumluluk, bir kurumun kaynaklarını topluma yararlı bir Ģekilde kullanmasıdır (David vd.‘e 

atfen Vural ve CoĢkun, 2011: 63). GeniĢ tanımıyla sosyal sorumluluk, ―bir kurumun ekonomik ve 

yasal koĢullara, iĢ ahlakına, kurum içi ve çevresindeki kiĢi ve kurumların beklentilerine uygun bir 

çalıĢma stratejisi ve politikası gütmesidir‖ (Eren‘e atfen Vural ve CoĢkun, 2011: 63). 

Buraya kadar genel olarak sosyal sorumluluk hakkında bilgi verdik. ġimdiki kavramlaĢtırmaya göre 

daha spesifik ve kararlı bir anlayıĢın ve bilincin olduğu ortaya konulacaktır. Bu nedenle birincisi ile 

ikincisi arasında fark bulunmakta ikincisi kurumsal sosyal sorumluluk (Amaca Yönelik Pazarlama) 

olarak tanımlanmaktadır. Genel sosyal sorumluluk anlayıĢı tüketiciyi aldatmamak, tüketicilerin 

haklarına duyarlı olmak, adaletli bir Ģekilde hareket etmek gibi iĢletme mantığı ile daha çok iĢ ahlakı 

çerçeveli kullanılan bir kavramdır (Orçan, 2007: 29). 

Kurumsal sosyal sorumluluk da amaç bu kadar sade tek değildir. Bu anlayıĢta bulunan üç temel özne; 

Firma/ġirket + Gönüllü KuruluĢ/lar + Tüketicilerdir. Özneler tek bir amaç için bir araya gelir, 

sağlıktan, eğitime, çevre sorunlarından yoksulluk gibi özel konulara kadar belli alanlarda 

kampanyalar//projeler yapılır. Görev paylaĢımına bakıldığında Ģirket projenin maddi gider ve 

organizatörlüğünü üstlenirken, gönüllü kuruluĢ da ilgi alanı içerisindeki gruplarla iletiĢim yoluyla 

kamuoyu oluĢturur. Bu Ģekilde birinin ya da grubun yararına gönüllü kuruluĢlarca ya da sivil toplum 
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kuruluĢlarınca projeler geliĢtirilip bu projelere sponsor firmalar temin edilerek sosyal sorumluluk 

kampanyaları/projeleri baĢlatılır (Orçan, 2007: 29).   

 

II) Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Sosyal sorumluluk projeleri (Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama Uygulaması) gerçekleĢtirilirken ilk 

adımın firma içerisinde atılması gerekir. Bundan dolayı bir amaca yönelik pazarlama uygulaması 

öncesi firmanın en üst düzey yöneticilerinin uygulamanın amaçlarını ve faydalarını anlaması gerekir. 

Çünkü üst düzey yönetimin uygulamayı anlaması, uygulamayı desteklemesine o da, uygulamaya 

kaynak, prestij ve uzun ömür sağlamasına yol açacaktır. Süreç baĢarılı bir Ģekilde baĢlatıldıktan 

sonra, sırasıyla önce markanın ne olduğunu ve amaca yönelik pazarlamanın ona neler katacağını 

belirlemek gerekir. Daha sonra da potansiyel ortaklar veya sosyal amaç belirlenir, amaca yönelik 

pazarlama uygulaması duyurulur, amaca yönelik pazarlama tanımlanır, sonuçlar değerlendirilerek 

kamuoyuna iletilir ve süreç sona erer (Pringle ve Thompson‘a atfen TaĢkın ve Kahraman, 2008: 240).  

Sosyal kampanyalar kavramı, toplumun sağlığını, güvenliğini, çevreyi ve refahını iyileĢtirmeyi 

hedefleyen davranıĢ değiĢtirme kampanyasını geliĢtiren ve uygulayan bir araçtır. BaĢarılı 

kampanya/proje için, mevcut durumun iyi analizini yapmak, hedef kitleyi belirlemek, davranıĢ 

hedeflerini ortaya koymak, davranıĢ değiĢiminin engel ve faydalarını saptamak sonrasında algılanan 

olası engelleri bertaraf etmek için etkili olacak potansiyel faydaları en yükseğe çıkaracak stratejileri 

geliĢtirmek ve uygulamak gerekir Kotler ve Lee‘ye atfen Ünlü, Bayçu ve Tuna, 2007: 143). 

Amaca yönelik pazarlama uygulamaları tüketicilere bir amaç bağıĢlar çünkü, her satın alınmıĢ mal 

için bir satıĢ fiyat tutarı amaca bağıĢlanmıĢtır (Anuar & Mohamad, 2012: 99). 

Garanti Bankası‘nın, ―Kurumsal Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk Yetkilisi‖ için verdiği iĢ ilanının 

görev tanımında çevre konulu sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili çalıĢmaları yönlendirmek 

ifadesinde bulunması sosyal sorumluluk projelerinin bir iĢ alanı olduğunun göstergesidir 

(http://www.kariyerexecutive.net‘e atfen Vural ve CoĢkun, 2011: 71, Vural ve CoĢkun, 2011: 72).  

Kurumlar bazen sosyal sorumluluk projelerinde kendi hatalarının üstünü örtmek için etik dıĢı iĢler 

gerçekleĢtirebiliyorlar. Örnek olarak; bir çimento fabrikasının çevreye bırakılan atıkların 

filtrelenmesini sağlamazken, orman oluĢturma projesi gerçekleĢtirmesi ya da besin değerleri 

açısından çok da faydalı olmayan gıdalar üreten bir firmanın sağlıklı yaĢam üzerine çeĢitli projelere 

imza atması verilebilir. Yine bu tip projelerde, bütçe kullanımının doğru olmayıĢı, proje alanlarının 

yeterli araĢtırmalarla belirlenmemesi, projelerin sadece kar amacı ile gerçekleĢtiriliyor olması etik 

çerçevede eleĢtirilen bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır (Vural ve CoĢkun, 2011: 76).     

II.I) Sosyal Sorumluluk Projeleri Örnekleri 

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin (KSSP) dünyadaki ilk uygulamasının Batı‘da 1950‘lere 

kadar geri gittiği ileri sürülse de aslında 1980‘lerden sonra ivme kazandığı görülmektedir. Bu konuda 

en kapsamlı giriĢim Amerikan kökenli uluslararası 1000 kadar özel sektör kuruluĢunun 1987‘de 

kurdukları ―Toplumsal GiriĢim ġebekesi‖dir. Bunu 1993‘te Avrupa‘da 500‘ü aĢan Ģirketin iĢtiraki ile 

kurulan Sosyal GiriĢim ġebekesi Avrupa izlemiĢtir. Yine son dönemde ciddi firmaların kurumsal 

sosyal sorumluluk projeleri konusunda adımları vardır. 2002‘de Global Fortune 250 listesine giren, 

19 değiĢik ülkede bulunan firmaların %45‘inin insan hakları, çevre ve paydaĢ ilkelerinde 

gerçekleĢtirdiği projelerin sonuçlarını finansal sonuçları yayınladıkları yıllık raporlarında iĢledikleri 
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görülmektedir. Amerika ve Avrupa‘da artık kamuoyu tarafından kurumsal sosyal sorumluluk projesi 

olan ve olmayan firmalara ayrım yapılmaya baĢlamıĢtır. Kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili projesi 

olmayan firmalar dıĢlanmaya baĢlamıĢtır (Orçan, 2007: 30-31). 

KSSP‘leri kapsamında Batı‘da gerçekleĢtirilen baĢarılı çalıĢma örneklerine göz atabiliriz. Amerikan 

Express‘in 1992‘deki Ulusun Sofrası adlı projesi Amerika‘da açlığa karĢı yapılan en baĢarılı 

projelerden birisi olarak bilinmektedir. Amerikan Express kredi kartı kullanımını artırmak için aynı 

günlerde ülkedeki açlık sorununu çözmek için mücadele veren ve kurumsal bir ortak arayan 

Gücümüzü PaylaĢın – SOS‘le stratejik bir ortaklık yapar. Bu ortaklık kapsamında Amerikan Express 

3 yıl boyunca her yılın Kasım ve Aralık aylarındaki her kartlı ödemenin 3 centini SOS‘e açlıkla 

mücadelede destek için ödemeyi kabul eder. Proje çok ilgi görür ve bir yıl daha uzatılır. Kampanya 

ile her yıl yaklaĢık 5 milyon dolar gelir elde edilir ve toplamda elde edilen gelir 21 milyon doları 

aĢar. Bu kampanya ile dünyanın geliĢmiĢlikte önde gelen ülkesi Amerika‘nın orta yerindeki açlık 

problemine dikkat çekilmesi ve güçlü bir kamuoyu oluĢturulması önemli bir baĢarıdır (Orçan, 2007: 

31). 

Bir baĢka proje örneği Ġngiltere‘den verilebilir. Bu örnekte 1900‘de kurulan Austin Reed konfeksiyon 

firmasının belli bir dönem olumsuz giden imajını düzeltmek için 1997‘de yaptığı kampanyadan 

bahsedeceğiz. O dönemde evsiz insanların sokak aralarındaki manzaraları olağanlaĢmıĢtı. Bazı 

gönüllü kuruluĢlar bu insanlara yardım etmek istiyorlardı. Austin Reed bu gönüllü kuruluĢlar 

arasından itibarlı olan Barınak ile anlaĢarak, Adalar ve diğer bölgeler hariç Ġngiltere‘de her gününü 

sokaklarda geçiren 2000 kiĢi için 1997 Ekim ayında iki hafta sürecek barınma kampanyası baĢlattı. 

Austin Reed firmasına getirilen her eski takım için müĢterilere 30 ile 50 cent arasında indirim 

uygulandı. Kampanya boyunca getirilen her takım ülkenin her tarafındaki mağazalarda satılması için 

Barınak‘a verildi. Barınak her bir takımdan 5 ila 25 sterlin arası gelir elde etti. Öte yandan Ģirket 

Barınak‘a devredilen her takım için 5 sterlin bağıĢta bulundu (Orçan, 2007: 32). 

Bu proje ile satıĢlar önceki yıla göre %53 artıĢ gösterdi. Takım Elbise DeğiĢim Projesi ile geçmiĢ 

yıllarda indirim uygulanan döneme göre satıĢlarda % 22‘lik bir artıĢ gözlenmiĢtir. Bu sayede, 

toplumun ilgisini çekecek bir davranıĢla hem toplumun yoksullukla mücadeleye katkısının, hem de 

firma bilinirliğinin artmasına katkı sağlanmıĢtır. Takım Elbise DeğiĢtirme Projesi 1998‘de bu kez 

dört hafta boyunca uygulanmıĢ ve baĢarıya ulaĢmıĢtır (Orçan, 2007: 32). 

Yine Ġngiltere‘den baĢarılı bir proje örneğinde, Andrex tuvalet kağıt firması ile ―Körler Ġçin Rehber 

Köpekler Derneği‖ birlikte çalıĢmıĢ,  proje boyunca 400 bin oyuncak köpek satılmıĢ elde edilen 

gelirler görme engellilerin ihtiyaçlarının karĢılanması için adı geçen derneğe verilmiĢtir (Orçan, 

2007: 33). 

Türkiye‘de gerçekleĢtirilen KSSP‘ne bakacak olursak tarihi geçmiĢinin çok geriye gitmeyeceğini 

görürüz. Örneğin 1999 17 Ağustos depreminden sonra deprem mağdurları için Saatchi & Saatchi 

reklam firmasının yapmıĢ olduğu ―Bir Tuğla Da Siz Koyun‖ projesi baĢarılı bir KSSP örneğidir. Bu 

proje sadece Türkiye ile sınırlı kalmamıĢ, Türkiye dıĢında 27 ülkede de tanıtımlar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu tarihlerden itibaren Türk firmaları da sosyal sorumluluk projelerine önem vermeye baĢlamıĢlardır. 

2000‘de ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği Turkcell iĢbirliği ile gerçekleĢtirilen ―Haydi kızlar 

okula‖ sloganına sahip ―Kardelenler‖ projesi bir baĢka baĢarılı kurumsal sosyal sorumluluk 

projesidir. Turkcell‘in sponsorluğu ile yoksul ailelerin okula gidemeyen kızlarının eğitimleri 

tamamlanmıĢtır. Bu KSSP ulusal ve uluslararası birçok ödül almıĢtır (Orçan, 2007: 33-34). 
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Ġhmal edilen sorunlar üzerine, Aygaz firmasının, çocukları, yangın, ev ve okul kazaları konusunda 

bilinçlendirdiği ―Dikkatli Çocuk‖ projesi firmaya Tüketici ile Dost Altın Küre Ödülü‘nü 

kazandırmıĢtır (Orçan, 2007: 34). 

Turkcell ve Ericsson sponsorluğunda 1998 yılında baĢlatılan Bodrum Antik Tiyatrosu‘nun 

Restorasyonu projesi çevre alanında olumlu bir KSSP‘dir (Orçan, 2007: 34). 

Aralık 2006 – Aralık 2007 arasında Ġstanbul Göztepe Semiha ġakir YaĢ Çocuk Yuvası‘nda, 

BahçeĢehir Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından öğrenci gönüllülüğü esasına dayalı 

―Korunmaya Muhtaç Çocukların GeliĢimlerinin Desteklenmesi Sosyal Sorumluluk Projesi‖ 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Proje ile bir taraftan üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk bilinci kazanmıĢ, 

diğer taraftan korunmaya muhtaç çocukların yaĢam kaliteleri yükseltilmiĢ, geliĢimleri iyileĢtirilmiĢtir 

(Özdemir, Sefer, Türkdoğan, 2008: 284).    

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleĢtirilen ―Evde Çocuk 

Bakan Kadınların Eğitimi Projesi‖ ile EskiĢehir ilinde yaĢayan iĢsiz genç kız ve ev kadınlarının 

meslek edinmesi, evde çocuk bakımı ile ilgili mevcut yetiĢmiĢ eleman açığına karĢılık verilmesi, 

genç kız ve ev kadınlarından oluĢan hedef kitlenin, üniversite ortamında, üniversite öğretim 

elemanlarından ders alması sonucunda üniversiteye bakıĢ açılarında farklılık oluĢturulması 

amaçlanmıĢtır (Ünlü, Bayçu ve Tuna, 2007: 145-146).    

III. Sonuç 

 Firmalar rekabet avantajlarını sürdürürken aynı zamanda topluma karĢı sorumluluklarının 

bilincinde olmalıdırlar. Sosyal sorumluluk projeleri ile firmalar kendilerini bu konuda 

geliĢtirebilirler. Bu projelerin amacı pazarlama stratejisi değil etik ve ahlaki sosyal eylemdir. 

Firmaların yapması gereken toplumdaki eksikleri görüp ellerinden geldiğince bu problemi çözüm 

odaklı ele almaları ve gerek reklam gerek de medya araçlarıyla sorumluluk bilinci sergileyebiliyor 

olmalarıdır. Bu konuda sivil toplum kuruluĢlarına destek olabilirler. Sponsor olabilirler. Ayrıca 

BirleĢmiĢ Milletler gibi UNICEF gibi uluslararası alanda aktivite gösteren kuruluĢlara ortak 

olabilirler. Bu ortaklık yapısı tamamen fakirlik ve su sorunu gibi uluslararası bir problemi çözmelidir. 

Türk Hava Yolları, Turkcell, Beko hatta son zamanda TOGG gibi markaları ile Türkiye uluslararası 

alanda sosyal sorumluluk üstlenebilecek durumdadır. Spor müsabakalarına sponsor olmak 

dezavantajlı gençlerin sportif faaliyetlere katılabilmesi için öncü olmak da bir sosyal sorumluluk 

kazancıdır.  

 Sonuç olarak yabancı firmaların örnek projelerini ele aldığı için çalıĢmam ülkemizdeki 

firmalara sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirmek adına kaynak niteliğindedir. Türk firmalarına 

tavsiyem bu örnekleri iyi değerlendirmeleri ve yaratıcı olmalarıdır. Proje emek iĢidir, gönül değil. 

Sosyal sorumluluk projeleri itibar açısından önemlidir. Kanaatimce bu projelerin kurumsal olması 

firmaların piyasadaki imajını etkileyecektir ülkesi ve markası için prestij kazandıracaktır.  
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ÖZET 

Bu araĢtırmanın temel amacı sekizinci sınıf öğrencilerinin fiilimsiler konusunu öğrenmede güçlük 

çekmelerine neden olan faktörleri araĢtırmaktır. AraĢtırmada kullanılan veriler, Amasya ilinde yer 

alan bir ortaokulda öğrenim gören ve amaca yönelik örnekleme yöntemiyle belirlenen sekiz 

öğrenciden yüz yüze yapılan odak grup görüĢmesi ile elde edilmiĢtir. Odak grup görüĢmesinde 

öğrencilere altı soru yöneltilmiĢ ve cevaplar ―ses kaydı‖ ve ―not alma‖ yoluyla kaydedilmiĢtir. 

Öğrencilerle okul ortamında görüĢülmüĢ, öğrenci velileri ve okul idaresinden gerekli izinler 

alınmıĢtır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan veriler 

2022 yılına aittir.  

AraĢtırma sonuçları, öğrencilerin fiilimsiler konusunu öğrenmede güçlük çekmelerinin temel 

sebebinin daha önceki sınıflarda fiiller ve sıfatlar konusunu eksik öğrenmelerinden kaynaklandığını 

göstermektedir. Elde edilen verilere bakılarak, öğrencilere konu anlatımı yapıldıktan sonra test 

çözümü yapılırken akıllı tahtadan sırayla test çözümü yapmak yerine, soruların tamamını fotokopi 

yoluyla öğrencilere dağıtılması ve tüm öğrenciler tarafından soruların tamamının görülmesi ve 

çözülmesi önerilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Fiilimsiler, odak grup görüĢmesi, öğrenci. 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to investigate the factors that cause eighth grade students to have 

difficulty in learning the subject of gerunds. The data used in the research were obtained through 

face-to-face focus group interviews from eight students studying at a secondary school in Amasya 

province and determined by purposeful sampling method. In the focus group interview, six questions 

were asked to the students and the answers were recorded through ―voice recording‖ and ―note-
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taking‖. The students were interviewed in the school environment, and necessary permissions were 

obtained from the parents and school administration. Content analysis was used in the analysis of the 

data. The data used in the research belong to the year 2022. 

The results of the research show that the main reason why students have difficulty in learning the 

subject of gerunds is that they learned the subject of verbs and adjectives incompletely in the 

previous classes. As a result, Turkish grammar topics follow each other; It can be said that not 

learning basic subjects such as nouns, adjectives and verbs well may cause learning difficulties in 

other subjects. 

Based on the findings, it is recommended to distribute all the questions to the students by 

photocopying and to see and solve all the questions by all students, instead of solving the test 

sequentially from the smart board while solving the test after the lecture is given to the students. 

Keywords: Verbs, focus group discussion, student. 

 

GĠRĠġ 

Ġnsanlar, anlaĢabilmek; iletiĢim kurabilmek, bir arada kalabilmek için birçok araç kullanırlar. Ancak 

bu araçlar kısıtlıdır bu yüzden dile ihtiyaç duyarlar. Dil, insanlar arasında anlaĢmayı sağlayan, 

toplumu oluĢturan, insanların düĢüncelerine yön veren ve düĢüncelerini nesilden nesile aktaran 

yaĢayan bir varlıktır. Türkçe Sözlük‘te ise dil, ―Ġnsanların düĢündüklerini ve duyduklarını bildirmek 

için kelimelerle veya iĢaretlerle yaptıkları anlaĢma, lisan” olarak tanımlanmıĢtır (TDK, 

2022).GeçmiĢten günümüze dile yönelik, dilciler tarafından farklı tanımlar yapılmıĢtır. Dili insanlar 

arasında anlaĢmayı sağlayan doğal bir varlık olarak tanımlayıp aynı bölgede yaĢamıĢ insanların aynı 

kelimelere benzer ya da ortak anlamlar yüklemeleri Ģeklinde açıklayan araĢtırmacılar olduğu gibi, 

insanların anlatmak istediklerini açıklamaya yarayan çok yönlü araçlar olarak tanımlayanlar da vardır 

(Banguoğlu, 1989; Ergin, 1997). Bu tanımlardan hareketle dilin, insan hayatında önemli bir yere 

sahip olduğu, birçok iĢleve sahip olduğu ve kendine özel nitelikleri olduğu ortadadır. Dilin en önemli 

niteliklerinden biri de kendine ait sistemli bir yapısı olmasıdır.  

     Dilin kendi kaideleri doğrultusunda zamanla geliĢmesi ve değiĢmesi, kendi kendine var olmaması, 

insanlar arasında ortak bir iletiĢim aracı olması gibi özellikleri vardır. Dil, toplumu oluĢturan ve bir 

arada tutan en önemli unsurlardan biridir. TDK‘nin “Bireyin annesinden ve içinde yaĢadığı 

toplumdan edindiği dil” tanımından da yola çıkarak dilin öğrenme değil, bir kazanım olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu durumda çevreden kazanılan ana dil kiĢiye geliĢim açısından yeteri kadar fayda 

sağlamayacaktır. Faydalı ve yeterli hale getirmek için okullardaki dil bilgisi öğretiminin daha fazla 

üzerinde durulmalı, eksik kısımları giderilmeli ve öğrencilerle olumlu yönde öğretim 

gerçekleĢtirilmelidir. Sağır da (2002), dil öğreniminde dilbilgisi öğretimine yeterince önem 

verilmediğini belirterek öğretmen ve öğrencilerin de bu konuları zor bularak sevmediğini 

belirtmektedir. 
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DĠL BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNĠN ÖNEMĠ VE AMAÇLARI  

Dil bilgisi, doğru okumak, anlamak ve anlatabilmek, dinlemek, yazmak gibi temel becerileri 

geliĢtirmek için öğrenilmesi gereken kurallar bütünüdür.  

Dünya genelinde her dilin kendine özgü yapısı vardır. Dili doğru ve düzgün kullanabilmek için bu 

yapılar bilinmeli ve doğru biçimde uygulanmalıdır. Dil bilgisinde amaç, nasıl iĢlendiğini, nasıl bir 

düzene sahip olduğunu öğreterek dilin doğasını anlamaktır (Onan,2006). 

Dil bilgisi öğretimi yapılırken: 

● Öğretilecek konuların anlamları birbirini tamamlayacak Ģekilde olmalıdır. 

● Halihazırda bilgilerden kaçınılmalı; öğrencilerin deneyimlerinden hareketle 

somutlaĢtırılarak verilmelidir. 

● Ayrı bir ders olarak değil temel beceriler öğretilirken yapılan çalıĢmalar içerisinde 

iĢlevsel olarak yer almalıdır. 

● Ezberden uzak, öğrencinin yaĢamına dahil olan nitelikte olmalıdır. 

● Öncelik somuttan soyuta, basitten karmaĢığa doğru bir sıra izlenerek öğretilmelidir.  

● Öğrencinin hayatında teori olarak kalmamalı, uygulamalı hale getirilmelidir.  

Dil bilgisi öğrencilere öğretilirken tanımlardan, ilkelerden yararlanılmalı; ders kitapları, materyaller 

ve çalıĢma kitapları hazırlanırken de dikkate alınmalıdır. 

Çocuklar dili öncelikle ailede ve çevrede öğrenirler. Okula da bu Ģekilde öğrenerek gelirler. Okul ise 

öğrenilen bu dili düzenli ve doğru bir hale getirir. Öğrencilerin dili doğru ve etkili bir iletiĢim aracı 

olarak kullanmalarını sağlar.  

Sonuç olarak dil bilgisi, öğrencilere yalnızca öğretmekle yetinilmemeli ve öğrencide beceri ve 

alıĢkanlık haline getirilmelidir. Ders anlatımı yapılırken soyut bir Ģekilde anlatımı yapılmamalı, 

etkinliklerle ve oyunlarla öğrencilerde kalıcılığı sağlanmalıdır. Çünkü bir dili var eden, temelini 

oluĢturan yine dil bilgisidir. Öğrenci yalnızca çevresinden öğrendiği dille hayatına devam ederse 

standart Türkçeyi doğru ve düzgün kullanamaz. Bu da onun insanlar tarafından anlaĢılamaz ve 

anlatmak istediğini anlatamaz hale getirir. Dil bilgisi öğretimi önemli ve üzerine düĢülmesi gereken 

bir derstir. 

Dilbilgisinin içinde önemli bir yere sahip olan konulardan biri de fiilimsilerdir. Fiilimsiler, Türkçede 

önemli bir yere sahiptir. Fiilimsileri kullanarak birden çok yargı veya birden çok cümleyi kullanmak 

yerine sadece bir cümle kullanılır. Çocuklar dil bilgisini ders olarak öğrenmek ve sınavda baĢarılı 

olabilmek için öğrenirler. Bu durum da öğrenmelerini kötü etkiler. Ezber yoluyla öğrenmeye yol 

açar. Fiilimsiler, anlatmak isteneni daha kısa yoldan anlatma, dile anlatım gücü ve zenginliği 

anlamada ise daha kolay anlamayı sağlar (Bayraktar,2004:3) 

Türkçe, fiilimsi yapılar sayesinde diğer dillerde birleĢik cümlelerle karĢılanan fikirleri yalın 

cümlelerle açıklar. BaĢka dillerde bir cümle ile karĢılanan kavramlar, fiilimsiler sayesinde tek bir 

kelime ile sağlanabilir (Ergin, 1997:137).Bu tanımlardan da yola çıkarak fiilimsi, dili öğrenmede dili 
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doğru ve etkili kullanmada önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler ana dilini kullanırken fiilimsileri 

kullanmaları anlamada ve anlatmada kolaylık sağlar. Öğrencilerin anlatım gücünü zenginleĢtirir. 

KonuĢma becerisini geliĢtirir.  

Bu araĢtırmanın amacı sekizinci sınıf öğrencilerinin fiilimsiler  konusunun öğretimine iliĢkin 

görüĢlerini tespit etmektir. Yapılan araĢtırmalar neticesinde daha önce 8.sınıf öğrencilerinin 

fiilimsileri öğrenememe nedenleri hakkında bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Ancak daha önce okul öncesi 

eğitimine devam öğrencilerin konuĢma dilinde kullandıkları fiilimsiler, Türkçe öğretmenlerinin 

fiilimsiler ilgili alan yeterlilikleri, Türkçede fiilimsiler üzerine gibi birçok çalıĢmaya yer verilmiĢtir. 

 Balyemez (2017) tarafından yapılan çalıĢmada fiilimsiler grubu incelenmiĢ ve 8.sınıf öğrencilerine 

fiilimsilerin grupları konusunun öğretilmediği ve bununda öğretmenlerin alan bilgisi yeterliliği ile 

iliĢkisi olduğu saptanmıĢtır. Bunun sonucunda yapılan çalıĢmaya ortaokullarda görev yapan 103 

Türkçe öğretmeni katılmıĢtır. Katılan öğretmenlere 7 örnek cümle verilmiĢ ve fiilimsi grubu olup 

olmadığını yazmaları istenmiĢtir. Sonuçlar doğrultusunda 103 öğretmenden yalnızca 4‘ü soruların 

tamamına doğru yanıt vermiĢtir. %65‘i ise hiçbir soruya doğru yanıt verememiĢtir. Bu sonuçlar 

araĢtırmaya katılan öğretmenlerin fiilimsi grupları konusundaki alan bilgisi yeterliliklerinin eksik 

olduğunu göstermiĢtir. 

Hopurcuoğlu (2010) çalıĢmasında okul öncesi eğitimine devam eden 5-6 yaĢ grubundaki çocukların 

konuĢmalarında fiilimsi kullanıp kullanmadıklarını; eğer kullanıyorlarsa en çok hangi türü 

kullandıklarını ve fiilimsi kullanımları sosyoekonomik düzeye göre farklılık gösterir mi sorularının 

cevabını bulmak amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda sosyoekonomik düzeye göre farklılıklar 

olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırma sırasında üst ve orta sosyoekonomik düzeyden gelen öğrencilerin, 

dil kurallarını daha rahat kullandıkları gözlemlenmiĢtir. 

Kayadibi (2007) tarafından yapılan çalıĢmada Türkmen Türkçesindeki fiilimsi ekleri ile Türkiye 

Türkçesindeki fiilimsilerin kullanımı ve eĢ değerlerini incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmada Türkmen 

Türkçesi, Türkmen edebiyatının örnek romanlarından birinde inceleme yapılmıĢtır. Cümlelerde 

bulunan fiilimsi eklerinin, Türkiye Türkçesindeki eĢ değerleri ortaya çıkarılmıĢtır. Sonuç olarak 

Türkmen Türkçesindeki fiilimsi eklerinin bazılarının Türkiye Türkçesinde birçok anlamı olduğunun 

bazı eklerin ise hiçbir anlamı olmadığı saptanmıĢtır. 

                                                                        YÖNTEM 

ARAġTIRMANIN MODELĠ 

Bu araĢtırma 8.sınıf öğrencilerinin fiilimsiler hakkındaki tutumlarını, bu konuyu öğrenip 

öğrenemediklerini; eğer öğrenemedilerse bu duruma neden olan faktörleri, hazır bulunuĢluklarının 

yeterli düzeyde olup olmadıklarını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada odak grup görüĢme 

yöntemi kullanılarak nitel araĢtırma yapılmıĢtır.  

Odak grup görüĢmeleri, insanların duygu ve düĢüncelerini anlamak için bir konu veya hizmet 

kapsamında önceden belirlenmiĢ yönergeler çerçevesinde gerçekleĢtirilen görüĢmelerdir. Bu 
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görüĢme, katılımcılarının kendilerine yöneltilen soruları sohbet havası Ģeklinde, zorlanmadan 

cevaplayabilecekler ve sorulara serbestçe cevap verebilmeleri amacıyla yapılır. Katılımcılar 

birbirleriyle ile etkileĢim sağlarlar ve bunun sonucunda bakıĢ açıları değiĢir ve geliĢir. 

ÖRNEKLEM 

Bu çalıĢmanın evrenini, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Amasya il merkezindeki sekizinci sınıf 

öğrencileri oluĢturmaktadır. 

Örneklem oluĢturulurken amaca yönelik örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Amasya il merkezinden 

bir ortaokul seçilmiĢ ve bu okulda bulunan 60 sekizinci sınıf öğrencisi içinden rastgele 8 öğrenci 

seçilmiĢtir.  

Bu araĢtırma 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Amasya il merkezinde yer alan bir ortaokulda 

öğrenim gören 8.sınıf öğrencilerinden 8 öğrencinin katılımıyla yapılmıĢtır. Öğrencilerin 

belirlenmesinde, araĢtırmanın amacına bağlı olarak benzer özellikleri taĢıyan öğrenciler seçilmiĢ ve 

amaca yönelik örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma grubuna ait bilgiler Tablo 1‘de 

verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 1.AraĢtırma Grubuna Ait Veriler 

KOD CĠNSĠYET YAġ 

         N1                                                               E                                                           13 

 

         N2                                                               E                                                           13 

 

         N3                                                               E                                                           14 

 

         N4                                                               E                                                           13   

 

         N5                                                               K                                                           12    

 

         N6                                                               K                                                           13 

 

         N7                                                               K                                                           13 

 

        N8                                                                K                                                           13 
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VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI 

Yapılan araĢtırmada veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından oluĢturulan odak grup görüĢme 

soruları hazırlanmıĢtır.  

AĢağıda odak grup görüĢme sorularının nasıl hazırlandığı anlatılmaktadır: 

Odak grup görüĢme: Alan yazı taranarak ve iki uzman tarafından yardım alınarak hazırlanmıĢtır. 

Önceden belirlenen bir konunun öğrenciler tarafından cevaplanacak Ģekilde ve tartıĢmak üzere 

yapılan görüĢmelerdir. Sorular hazırlanırken öğrencilerin ön öğrenmeleri, ilgi ve istekleri göz önüne 

alınmıĢ ve buna bağlı kalınarak sorular hazırlanmıĢtır. Hazırlanan sorular tekrar uzman görüĢünden 

geçmiĢtir.  Sorular hazırlanırken öğrencinin; yaĢı, eğitim düzeyine dikkat edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın amacı göz önüne alınarak hazırlanan sorularda katılımcılara önce genel görüĢ edinmeye 

yönelik sorular sorulmuĢ sohbet havası oluĢturulmuĢtur.  Daha sonra geçiĢ soruları sorularak asıl 

konuya giriĢ yapmak için hazırlık yapılmıĢtır.   

Sonraki aĢamada ise araĢtırmayla ilgili anahtar soruların her biri araĢtırmanın olacak Ģekilde 

hazırlanıp öğrencilere sorulmuĢtur. Verilen cevaplar danıĢman tarafından ses kaydı ve gözlemci 

tarafından not alınarak kaydedilmiĢtir. Son kısımda ise katılım gösteren öğrencilerin konunun 

amacından sapmadan ve konuyla alakalı genel soru sorulmuĢ, problem hakkında öneri ve tavsiyeleri 

alınmıĢ ve görüĢme sonlandırılmıĢtır. 

Odak Grup GörüĢme Soruları Tablo 1 de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Odak Grup GörüĢme Soruları 

Odak Grup GörüĢmesinin Ana Konusu: 8.sınıf öğrencilerinin fiilimsileri öğrenememe 

nedenleri   

Katılımcıların Sayısı:8 

Sorular: 

A. Türkçe dersi hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

B. Fiiller konusunu anladığınızı düĢünüyor musunuz? 

C. Fiilimsiler konusunu seviyor musunuz? 

D. Fiilimsiler konusunun size kattığı avantajlar nelerdir? 

E. Öğretmeninizin fiilimsiler konusunu anlatma biçimi sizi etkiliyor mu? 

F. Fiilimsiler konusu nasıl anlatılırsa daha iyi anlarsınız? 

  

 

VERĠLERĠN TOPLANMASI VE VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

 Bu çalıĢma, Amasya il merkezinde yer alan bir ortaokulda öğrenim gören 8.sınıf öğrencileri ile 

yürütülen odak grup görüĢmesi, yine Amasya il merkezinde yer alan bir ortaokulun toplantı 

salonunda gerçekleĢtirilmiĢtir.  Odak grup görüĢmesinin katılımcıları; bir danıĢman, bir gözlemci ve 

katılımcı grubundan oluĢmaktadır (Sahsuvaroğlu ve EkĢi, 2008). 
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Öğrencilerle yapılan odak grup görüĢmesi 60 dakika sürmüĢtür görüĢme ses kayıt cihazı ve not 

alma tekniği ile birlikte yapılmıĢtır. GörüĢme esnasında danıĢman, öğrencilere soruları yöneltmiĢ ve 

ses kaydı almıĢtır. Gözlemci ise öğrencileri gözlemleyerek gerekli notları almıĢtır. 

  Yapılan görüĢmede ―not alma‖ ve ―ses kayıt cihazı‖ ile toplanan veriler içerik analizi kullanılarak 

analiz edilmiĢtir. Ġçerik analizinde amaç, dokümanları inceleyerek verileri açıklayabilecek kavram 

ve ilkelere ulaĢmaktır (ġimĢek ve Yıldırım, 2013). Bu analizdeki amaç yapılan görüĢmede elde 

edilen verileri okunacak Ģekilde kavramlaĢtırmaktır. Elde edilen bulgular kodlanmıĢ ve soruların 

cevapları çözümlenmiĢtir. AraĢtırmanın örnekleminde yer alan 8.sınıf öğrencilerinin cinsiyet, hazır 

bulunuĢluk, yaĢ, ilgi ve isteklerine iliĢkin veriler analiz tablolarında gösterilmiĢtir. 

AraĢtırmanın 1. Alt problemine iliĢkin veriler tek tek analiz edilerek ve iki ayrı grupla görüĢme 

yapılarak analiz tablosunda ve nitel araĢtırma sonuçlarında belirtilmiĢtir. 

                                                                  BULGULAR 

Bu araĢtırmada yer alan odak grup görüĢmesiyle elde edilen veriler tablolar aracılığıyla 

açıklanmıĢtır. Tablonun ilk sütununda sorular, ikinci sütunda katılımcı görüĢleri, üçüncü sütunda 

kodlar yer almaktadır.  

Öğrencilerin Türkçe dersi hakkındaki düĢünceleriyle ilgili bulgular tabloda analiz edilmiĢtir. 

Türkçe dersi öğrenciler için zor bir ders olarak görülmekte ve soruları çözmede zorlandıklarını ifade 

etmektedirler. Özellikle fiilimsi konusu onlar için oldukça zor bir konudur.  Fiilimsiler konusunun alt 

baĢlığı olan sıfat ve zarf fiili bulmak için zaman kaybettiklerini açıklamıĢlardır. Eklerinin fazla 

olması sebebiyle zarf fiili sevmediklerini ve bu konunun onları dersten uzaklaĢtırdığını 

belirtmiĢlerdir. Ġlgili analiz Tablo 3‘te verilmiĢtir. 

 

Tablo 3. Öğrencilerin Türkçe Dersine ĠliĢkin GörüĢleri 

SORU CEVAPLAR (doğrudan 

alıntıdır) 

KOD 

 

Türkçe dersi hakkında ne 

düĢünüyorsunuz? 

“Dersi seviyorum.” 

 

N1, N2, N3 

―Dersi seviyorum ama 

fiilimsiler ve yüklem 

konusunu hiç sevmiyorum.” 

N2, N4, N6 

―Bazı soruları çok zor bu 

sebeple hiç sevmiyorum.” 

 

N7, N8 
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GörüĢme sonucuna göre öğrencilerin fiiller konusunda eksik bilgiye sahip oldukları ve fiilleri 

bulma konusunda zorluk çektikleri görülmüĢtür. Öğrenciler bunun sebebi olarak daha önceki 

sınıflarda öğrendikleri bilgileri unutmalarını göstermiĢlerdir. Ġlgili analiz tablo 4‘te verilmiĢtir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Filler Konusuna ĠliĢkin GörüĢleri 

   SORU  

 

 

 

 

CEVAPLAR (doğrudan 

alıntıdır) 

      KOD 

 

Fiiller konusunu 

anladığınızı düĢünüyor 

musunuz?   

“Fiiller konusunda eksik 

konularım var.”  

N4, N5, N7, N8 

“Ne kadar çalıĢsam da 

yapamıyorum.” 

N6 

―Fiiller konusunu 

sevmiyorum.” 

N1, N2, N3 

 

GörüĢme sonucuna göre katılım gösteren öğrencilerin çoğunluğu fiilimsiler konusunu 

sevmediklerini ve yapamadıklarını ifade etmiĢlerdir. Bunun nedeni olarak filimsiler konusundaki 

eklerin çokluğu ve ezberlemedikleri zorluk gösterilmiĢtir. Ġlgili analiz Tablo 5‘te verilmiĢtir. 

Tablo 5. Öğrencilerin Fiilimsiler Konusuna ĠliĢkin GörüĢleri 

SORU CEVAPLAR(doğrudan 

alıntıdır) 

KOD 

 

 

 

 

 

Fiilimsiler konusunu 

seviyor musunuz? 

―Fiilimsiler konusunu 

sevmiyorum ve öğrenmek 

istemiyorum.‖  

N1, N4, N5, N6 

―soruları zor oluyor bunun 

için sevmiyorum.‖ 

N2, N3 

―Zarf fiilin ekleri fazla 

olduğu için yapamıyorum 

ve bu yüzden sevmiyorum.‖ 

N4, N5, N6, N7 

―Evet, seviyorum.‖ N8 

 

GörüĢme sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde öğrenciler fiilimsiler konusunun kendilerine 

herhangi bir katkısı olmadığını sadece ders olarak öğrenip geçtiklerini belirtmektedir. Ġlgili analiz  
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Tablo 6‘da verilmiĢtir. 

Tablo 6. Öğrencilerin Fiilimsiler Konusunun Avantajlarına ĠliĢkin GörüĢleri 

SORU CEVAPLAR (doğrudan 

alıntıdır.) 

     KOD  

 

 

 

 

 

 

 

Fiilimsiler konusunun size 

kattığı avantajları nelerdir? 

―Bana bir avantajı 

olduğunu düĢünmüyorum, 

sadece ders olarak 

öğrendim.‖ 

N1,N3,N5,N7,N8 

―KonuĢma esnasında 

fiilimsi ekleri kullanılarak 

daha güzel konuĢma 

sağlanır.‖ 

N2,N4,N6 

―Sadece sınavı geçmek 

için öğrendim.‖ 

N7,N8 

―Bana hiçbir avantajı 

yok.‖ 

N5,N6,N7 

 

GörüĢme sonucunda öğrenciler, öğretmenin anlatma biçiminin çok etkili olduğunu, etkinliklerle ve 

Ģifrelerle anlatım yaptığında çok daha iyi kavradıklarını belirtmiĢlerdir. Doğrudan anlatım 

yapıldığında konunun kalıcı olmadığını ifade eden öğrenciler öğretmenin konuyu iĢlerken 

kıĢlatmalardan faylanmasının etkili olduğu sonucu üzerinde durmuĢlardır. Ġlgili analiz Tablo 7‘de 

verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

317 

Tablo 7. Öğrencilerin Fiilimsiler Konusunun Anlatım Biçimi Üzerine GörüĢleri 

SORU CEVAPLAR (doğrudan 

alıntıdır) 

KOD 

 

 

 

 

 

Öğretmeninizin fiilimsiler 

konusunu anlatma biçimi 

sizi etkiliyor mu? 

―Eve, çok etkiliyor. 

Doğrudan anlatıp soru 

çözümü yaptığında 

anlayamıyoruz ama 

etkinliklerle 

pekiĢtirdiğinde daha iyi 

anlıyoruz.‖ 

N1, N2, N5,N6,N8 

―Öğretmen gibi değil de 

aileden biri gibi 

davrandığında daha iyi 

anlıyorum.‖ 

 

 

N3, N4 

―Evet, etkiliyor ve düz 

anlatım olduğunda 

anlamıyoruz.‖ 

N7 

 

GörüĢme sonunda elde edilen verilere göre öğrenciler, fiilimsiler konusunu öğrenirken öğretmen 

tarafından daha çok materyal kullanılması, daha çok etkinlikler yapılması, öğrenciye daha fazla ilgi 

gösterilmesi ve konuyu pekiĢtirmek için eğlenerek öğrenmelerin daha kalıcı olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Ġlgili analizler Tablo 8‘de verilmiĢtir. 

Tablo 8. Öğrencilerin Fiilimsiler Konusunun Anlatımına ĠliĢkin GörüĢleri 

SORU CEVAPLAR(doğrudan 

alıntıdır) 

    KOD  

 

 

 

 

Fiilimsiler konusu nasıl 

anlatılırsa daha iyi 

anlarsınız? 

―Oyunlarla, etkinliklerle 

anlatılırsa daha iyi 

anlarım.‖ 

N1, N4 

―Akılda kalması için daha 

fazla etkinlik yapılması 

gereklidir.‖ 

N3, N6, N8 

―Daha iyi öğrenmek için 

eğlenerek öğrenmememiz 

lazım.‖ 

N2, N7 

 

―EĢleĢtirme yoluyla 

öğrenilebilir.‖ 

N6, N7 

―Tek tek soru çözümü 

yoluyla öğrenilebilir.‖ 

N3, N4 
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Öğrenciler bu konu hakkında öğretmenlerin düz anlatım yaptığını, etkinlik yapmadan ve 

pekiĢtirmeden soru çözümüne geçildiğini ve bu yüzdende öğrenemediklerini ifade etmiĢlerdir. Test 

sorularına geçilmeden önce etkinliklerle veya oyunlarla konunun iyice pekiĢtirilmesi, öğrencinin 

konuyu öğrendiğinden emin olduktan sonra test ve soru çözümü yapılmasının onlar için daha iyi 

olduğunu ifade etmiĢlerdir.  

Öğrenciler, öğretmenlerine tavsiye verirken derste olması gerekenlerden yola çıkarak anlatmıĢlardır. 

Ġlk olarak Türkçe öğretmenlerinin derste kullandığı dilin açık ve anlaĢılır olmasını gerektiğini ifade 

etmiĢlerdir. Diğer bir tavsiye ise sınıfta konu anlatımı yapıldıktan sonra soru çözümüne geçildiğinde 

sırayla tek tek soru çözdürmek yerine soruların tamamını öğrencilere dağıtıp herkesin soruyu 

görmesini sağlamak olarak ifade etmiĢlerdir. Son olarak ve en önemli tavsiye olarak öğretmenlerin 

fiilimsiler konusunu anlatmadan önce fiilimsilerle bağıntılı olan diğer konuları kısa özet Ģeklinde 

anlatmaları halinde yeni konuyu daha iyi anlayacaklarını belirtmiĢlerdir.  

Sorulara öğrenciler tarafından verilen örnek cevaplardan bir kısmına aĢağıda yer verilmiĢtir: 

 

Türkçe dersi hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

Öğrenci 2: ― Bende yüklem ve fiilimsiler konusu olunca hiç sevmiyorum ama onun dıĢında 

seviyorum.”  

Öğrenci 3: ― Bence de fiilimsiler çok zor ve beni dersten soğutuyor.  

Öğrenci 4: “Dersi seviyorum ancak bazı zor sorular olduğu için yapamıyorum.”  

Öğrenci 6: ― Türkçe dersini seviyorum, yapamadığım konular oluyor ama çok çalıĢırsam yaparım.”  

Öğrenci 7:”Bazı konular özellikle fiilimsiler saçma geliyor. Sevmediğim bir ders.”  

Öğrenci 8: ―Türkçe dersi zor bir ders ve özellikle fiilimsiler ve yüklemi yapamıyorum bu da beni 

dersten uzaklaĢtırıyor.” 

Fiiller konusunu anladığınızı düĢünüyor musunuz? 

Öğrenci 1: ―Fiiller konusunu tam olarak anlamadım ve önceki sınıflarda iĢlediğimiz için unuttum.”  

Öğrenci 2: ― Fiilimsiler konusunu anladım ama sıfat fiili yaparken çok zorlanıyorum.”  

Öğrenci 3: “ Fiilimsiler konusunu anladığımı düĢünüyorum ama bende sıfat fiil ile ilgili soruları 

çözmekte zorluk çekiyorum  

Öğrenci 4: ― Fiilimsiler konusunu tam anlamadım, tekrar videosu izledim, hocaya sordum ama yine 

bazı ekleri bulamıyorum.”  

 Fiilimsiler konusunu seviyor musunuz? 
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Öğrenci 4: “seviyorum, anlıyorum ama sıfat fiili yapamıyorum.” 

Öğrenci 5: “sevmiyorum, yapamıyorum ve yapmakta istemiyorum.”  

Öğrenci 6:” seviyorum, anlıyorum ancak zarf fiilin ekleri fazla olduğu için soru çözümünde 

karıĢtırıyorum.  

Fiilimsiler konusunun size kattığı avantajları var mıdır? 

Öğrenci 1: “ Bana kattığı avantajı olduğunu düĢünmüyorum.”  

Öğrenci 2: “Bana herhangi bir avantajı olmadı. Sadece ders olarak öğreniyorum, sınavı geçsem 

yeterli.”  

Öğrenci 3:”Bana fiilimsilerin avantajı olduğunu düĢünüyorum çünkü fiilimsi eklerini konuĢma 

dilinde daha belirgin kullandığımızda doğru ve düzgün konuĢuyoruz.”  

Öğrenci 4: ―Ben de arkadaĢlarıma katılıyorum. Eklerini daha belirgin anlayarak kullandığımızda 

daha doğru konuĢuruz.”  

Öğrenci 5: ― ArkadaĢıma katılıyorum bence de daha düzgün konuĢmamızı sağlar.”  

Öğretmeninizin fiilimsiler konusunu anlatma biçimi sizi etkiliyor mu? 

Öğrenci 1: “bence etkiliyor ama öğretmenimiz iyi anlatıyor anlıyorum.”  

Öğrenci 6: “Fiilimsiler konusunu sevmiyorum öğretmenin nasıl anlattığı da pek etkilemiyor. Fiilleri 

de sevmiyorum o yüzden fiilimsileri hiç yapamıyorum.  

Fiilimsiler konusu nasıl anlatılırsa daha iyi anlarsınız? 

Öğrenci 4: ― Benim içinde daha çok örnek ve daha çok etkinlik yapılırsa daha iyi öğrenirim diye 

düĢünüyorum.”  

Öğrenci 6: “EĢleĢtirme yapılsa tahtada ve daha fazla öğretici materyal olsa daha iyi anlarım.‖ 

Öğrenci 7: “ Daha öğretici Ģekilde videolar olsa ve daha çok soru çözümü yapılsa bence daha iyi 

anlarız.”  

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

AraĢtırma sonucunda, 8.sınıf öğrencilerinin, Fiilimsilere karĢı ön yargılı oldukları, ilgisiz oldukları ve 

öğrenemedikleri ve bu konuyu öğrenmek için ayrı bir çaba göstermedikleri tespit edilmiĢtir. 

Öğrencilerin fiilimsiler konusundaki baĢarısızlıklarının nedenleri arasında fiilimsiler konusunu okul 

dıĢında kullandıklarının farkında olmamaları, daha önceki yıllarda verilen isim fiil ve sıfat fiil 

konularını yeterince tam ve eksiksiz Ģekilde öğrenmemiĢ olmaları, fiilimsiler konusunu öğrenilmesi 

zor bir konu olarak düĢünmeleri, sıfat fiil konusunu öğrenmekte zorluk çekmeleri ve bu durumu tüm 

konuya genellemeleri, öğretmenlerin hızlı olarak soru çözmeye geçme alıĢkanlıklarından rahatsız 
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olmaları dersi Ģifre vererek ya da etkinliklerle anlatıldığında anlayabilmeleri düz anlatım yöntemi ile 

ders iĢlenmesinden sıkıntı ve kaygı duymaları bulunmaktadır. 

AraĢtırma bulgularına dayalı olarak, 

Öğrencilere fiilimsiler konusunu anlatılmadan önce, Fiilimsiler konusunun içinde geçen sıfatlar, 

isimler, fiiller, zarflar konularının kısa tekrarı yapılması, konunun Ģifreleme etkinliklerinden 

faydalanılarak anlatılması yoğun ve ok sayıda ek ezberlenmesinin gerekli olduğu konunun kodlama 

yaparak eğlenceli hale getirilmesi, öğrencilere doğrudan kullanabilecekleri fotokopi, doküman gibi 

materyallerin dersten önce sunulması önerilmektedir. Bunun yanında öğrencilerin günlük 

konuĢmalarında fiilimsileri çok miktarda kullanacaklarını bilmelerinin de onlara fayda sağlayacağı 

görülmektedir. 
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Özet                                                                                                        

Türkiye‘de merkezi ve yerel yönetim olgusu, geliĢen dinamik sürece uyumlaĢma politikalarını 

göstermek adına geçmiĢten günümüze sürekli değiĢmekte ve geliĢmektedir. YaĢanan hızlı değiĢim ve 

geliĢim içerisinde yapılan her yenilik 21. yüzyılın küresel çağına uygun mu? Avantaj ve 

dezavantajları nelerdir? VatandaĢların istek ve taleplerini istenilen düzeyde karĢılayabiliyor mu?  Bir 

devleti ve vatandaĢlarını himaye etmek için en iyi hizmeti sunuyor mu? Soruları akla gelmektedir. Bu 

sorulara yanıtlar arayan ülkeler zaman zaman hükümet sistemlerinde değiĢiklikler yapılabilmektedir. 

Hükümet çarkı aktif olarak sürekli küresel çağda değiĢen bir mekanizmadır. Devlet denilen aygıt ise 

sabit kalmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinde CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemi ile 16 Nisan 2017 

tarihinde gerçekleĢtirilen yepyeni bir çerçeve ile yapılan anayasal değiĢiklik sonucunda yeni bir 

iktidar sistemine geçilmiĢtir. Yapılan Anayasal değiĢiklik ile yasama ve yürütme organları 

güçlendirilerek merkezi yönetimde yeni bir misyon ve vizyon tayin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Yerel 

yönetimlerde ise büyükĢehir belediyeleri özelinde düzenlemeler yapılarak yerel güçlendirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Türkiye büyükĢehir yönetimi konusunda köklü bir deneyime sahip değildir. Türkiye‘nin 

büyükĢehir belediyesi konusundaki ilk deneyimi 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı yasa ile Ankara, 

Ġstanbul ve Ġzmir illerinin büyükĢehir belediyesi olması ile baĢlamıĢtır. Bu deneyim 2004 yılında 

çıkarılan 5216 sayılı yasa ve bu yasada 2012 yılında yapılan 6360 sayılı yasa düzenlemesi ile devam 

etmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‘de 21. yüzyılda yapılan merkezi yönetimin yönetim yapısında 

önemli değiĢiklikler getiren CumhurbaĢkanlığı hükümet sistemi ile yerel yönetimlerin yönetim 

yapısında önemli değiĢiklikler getiren 6360 sayılı yasanın karĢılaĢtırılmalı olarak analiz edilmesidir.   

Anahtar Kelimeler: CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemi, CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı,         

BüyükĢehir Belediyesi, 6360 Sayılı Yasa. 
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Abstract 

The phenomenon of central and local government in Turkey is constantly changing and developing 

from the past to the present in order to show the policies of adaptation to the developing dynamic 

process. Is every innovation made in rapid change and development suitable for the global age of the 

21st century? What are the advantages and disadvantages? Can it meet the demands and demands of 

the citizens at the desired level? Does it offer the best service to patronize a state and its citizens? 

Questions come to mind. Countries seeking answers to these questions may make changes to their 

government systems from time to time. The wheel of government is an actively constantly changing 

mechanism in the global age. The state apparatus, on the other hand, remains constant. As a result of 

the constitutional amendment made with the Presidential Government System in the Republic of 

Turkey with a brand new framework on April 16, 2017, a new power system has been adopted. With 

the constitutional amendment, legislative and executive organs were strengthened and a new mission 

and vision were tried to be determined in the central government. In local governments, on the other 

hand, it has been tried to strengthen local by making arrangements specific to metropolitan 

municipalities. Turkey does not have a deep-rooted experience in metropolitan management. 

Turkey's first experience with the metropolitan municipality began with the law no. 3030 enacted in 

1984, when the provinces of Ankara, Istanbul and Izmir became metropolitan municipalities. This 

experience continued with the law no. 5216 enacted in 2004 and the law no. 6360 made in 2012 in 

this law. The aim of this study is to comparatively analyze the Presidential government system, 

which brought important changes in the administrative structure of the central government in the 21st 

century in Turkey, and the law numbered 6360, which brought significant changes in the 

management structure of local governments. 

Keywords: Presidential Government System, Presidential Organization, Metropolitan 

Municipality, Law No. 6360. 

 

GiriĢ 

Tarihsel süreç içerisinde Küresel paradigmanın hakim konumu, sosyal, siyasi, iktisadi, toplumsal, 

psikolojik ve teknolojik aygıtların dinamik sürecin bir parçası olması ile birlikte değiĢimde her 

koĢulda ve her zaman gerekli olmuĢtur. Bu değiĢim yerel nitelikte olabildiği gibi genel olarak ta 

yapılabilmektedir. GeliĢmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye‘de de dönem dönem ülkenin 

bulunduğu koĢullar, ihtiyaç ve talepler dikkate alınarak hem yerel hem de merkezi yönetimde 

düzenlemelere gidilmiĢtir. Bu doğrultuda yapılan düzenlemelerin baĢında merkezi yönetimde 

CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemi‘nin hayata geçirilmesi, yerel yönetimlerde ise 6360 sayılı ―On 

Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ ile yapılan düzenlemelerdir. Bu çalıĢmada da 

merkezi yönetimin yönetim yapısında önemli değiĢiklikler getiren CumhurbaĢkanlığı hükümet 

sistemi ile yerel yönetimlerin yönetim yapısında önemli değiĢiklikler getiren 6360 sayılı yasa 

incelenmiĢtir. Bu bağlamda CumhurbaĢkanlığı hükümet sistemi, CumhurbaĢkanlığı hükümet 
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sisteminde cumhurbaĢkanının seçim süreci, cumhurbaĢkanlığı teĢkilatı, büyükĢehir kavramı, 6360 

sayılı yasa ve bu yasa ile yapılan düzenlemeler hakkında bilgiler sunularak sonuç kısmında merkezi 

yönetimin yönetim yapısında önemli düzenlemeleri getiren cumhurbaĢkanlığı hükümet sistemi ve 

yerel yönetimler alanında önemli düzenlemeleri getiren 6360 sayılı analiz edilerek 

değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. 

CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemi  

CumhurbaĢkanlığı hükümet sistemi parlamenter hükümet sistemin yerine getirilmiĢtir. 16 Nisan 2017 

yılında yapılan Anayasa değiĢikliği ile anayasal altyapısı hazırlanmıĢ ve 24 Haziran 2014 tarihinde 

yapılan seçimler ile birlikte fiili olarak uygulamaya girmiĢtir. CumhurbaĢkanı hükümet sistemi ile 

birlikte yeni düzenlemeler yapılmıĢtır. 

CumhurbaĢkanlığı hükümet sistemi ile daha önce CumhurbaĢkanı ve Bakanlar Kurulu‘na ait olan 

yürütme yetkisi ve görevi sadece CumhurbaĢkanına verilmiĢtir, CumhurbaĢkanı hem hükümetin hem 

de devletin baĢı haline gelmiĢtir. BaĢbakanlık makamı ise kaldırılmıĢtır. Parlamenter sistemde 

meclisin denetim yetkisi yazılı ve sözlü soru, genel görüĢme, meclis araĢtırması, gen soru ve meclis 

soruĢturmasıdır. Yeni sistemle birlikte, gen soru, sözlü soru ve güvenoyu kaldırılmıĢtır. Kanun 

Hükmünde Kararname ve kanun tasarısı kaldırılarak; CumhurbaĢkanı‘na, anayasanın verdiği yetki 

çerçevesinde CumhurbaĢkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi verilmiĢtir. Ayrıca yürütmenin 

yasamayı, yasamanın da yürütme organını fesih etme yetkisi verilmiĢtir. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üye sayısı 550‘den 600‘e yükseltilmiĢtir. Milletvekili seçilme yaĢı 25‘den 18‘e indirilmiĢtir. 

CumhurbaĢkanı hükümet sistemi ile CumhurbaĢkanının yetki ve görevleri artırılmıĢtır. Merkezi 

yönetimin yönetim yapısında yeni düzenlemeler yapılmıĢtır. BaĢbakanlık kaldırılmıĢ baĢbakanlığa 

bağlı kurum ve kuruluĢların çoğunluğu cumhurbaĢkanlığına bağlanmıĢtır. CumhurbaĢkanlığı teĢkilat 

yapısı yeniden düzenlenmekle birlikte CumhurbaĢkanı seçim sürecinde de değiĢikliklere gidilmiĢtir.    

CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sisteminde CumhurbaĢkanı Seçimi 

 CumhurbaĢkanının seçimi Anayasanın 101. maddesinde düzenlenmiĢtir. 2007 yılında yapılan 

referandum sonrası gerçekleĢen Anayasa değiĢikliğiyle CumhurbaĢkanın meclis yerine halk 

tarafından beĢ yıl süreliğine en fazla iki kez seçilmesi, seçimin iki turlu çoğunluk sistemine göre 

yapılması kabul edilmiĢtir. Bu sistemde genel oy ile yapılacak seçimlerde ilk turda geçerli olan 

oyların yarısından bir fazlasını alan adayın CumhurbaĢkanı seçilmesi, ilk turda geçerli olan oyların 

yarısından bir fazlasının adaylardan herhangi birinin almaması durumunda iki hafta sonra seçime ilk 

turda en fazla oy alan iki adayın yarıĢacağı ve geçerli oyların fazlasını alan adayın CumhurbaĢkanı 

seçilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  

2017 yılında yapılan anayasa değiĢikliği ile birlikte CumhurbaĢkanının adaylık ve seçim usulü 

yeniden düzenlenmiĢtir. Önceki usule ilaveten siyasi parti grupların tek baĢlarına ya da beraber 

geçerli toplam oyların %10‘uyla CumhurbaĢkanı adayı gösterebilirken yapılan yeni düzenleme ile bu 

oran %5‘e indirilmiĢtir. Bununla birlikte 100 bin seçmenin imzası ile CumhurbaĢkanı adayı 

gösterilmesinin yolu açılmıĢtır. Bu Ģekilde CumhurbaĢkanı adayı gösterilmesinde çeĢitlilik sağlanmıĢ 
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ve demokrasi açısından da önemli bir adım atılmıĢtır (Dinç ve Yılmaz, 2021: 178-179). Yeni sistemle 

CumhurbaĢkanlığı seçimi ile milletvekili seçiminin aynı tarihte yapılması zorunlu hale getirilmiĢtir.  

CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı  

CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı 10 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 1 sayılı 

CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesiyle düzenlenmiĢtir. (Gözler ve 

Kaplan, 2021: 65) Yapılan bu yeni düzenlemeler ile Türkiye Cumhuriyeti Yürütme organı yepyeni 

bir Ģekilde tasarlanmıĢtır. Eski sistemden farklı olarak yeni kuruluĢlar kurulmuĢ ve bakanlık sayısı 

düĢürülmüĢtür. Küresel çağda çağın gereklerine ayak uydurabilmek adına Türkiye‘de 

CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiĢtir. Bu sistem ile CumhurbaĢkanlığı teĢkilat yapısı 

yeniden düzenlenmiĢ olup Ģağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  

                                                   Tablo 1: CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı 

 

CumhurbaĢkanı 

CumhurbaĢkanlığı Makamı 

* Özel Kalem Müdürlüğü 

* BaĢdanıĢman ve DanıĢman 

* Özel Temsilci 

        

 

    Ġdari iĢler BaĢkanlığı                                                         

* BaĢkan 

* Güvenlik ĠĢleri Müdürlüğü 

* Destek ve Mali Hizmetler Genel 

 Müdürlüğü 

* Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü 

* Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

CumhurbaĢkanı Yardımcıları  

  

 

 

 

     

* Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 

* Ekonomi Politikaları Kurulu 

* Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 

* Güvenlik ve DıĢ Politikalar Kurulu 

* Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu 
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    Politika Kurulları 

 

  

 

 

* Hukuk Politikaları Kurulu 

* Sosyal Politikalar Kurulu 

* Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 

* Yerel Yönetim Politikaları Kurulu 

                                                                          

 

 

Bağlı Kurum ve KuruluĢlar 

 

* Devlet Denetleme Kurulu 

* Devlet ArĢivleri BaĢkanlığı 

* Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

* ĠletiĢim BaĢkanlığı 

* Milli Ġstihbarat TeĢkilatı BaĢkanlığı 

* Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

* Milli Saraylar Dairesi BaĢkanlığı 

* Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı 

* Savunma Sanayi BaĢkanlığı 

* Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

* Türkiye Varlık Fonu 

* Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

* Ticaret Bakanlığı 

  

 

 

 

 

 

* Hazine ve Maliye Bakanlığı 

* Tarım ve Orman Bakanlığı 

* UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı 

* Adalet Bakanlığı 

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

* ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
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             Bakanlıklar 

 

 

 

* DıĢiĢleri Bakanlığı 

* ĠçiĢleri Bakanlığı 

* Gençlik ve Spor Bakanlığı 

* Milli Eğitim Bakanlığı 

* Milli Savunma Bakanlığı 

* Kültür ve Turizm Bakanlığı 

* Sağlık Bakanlığı 

* Çevre ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı 

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

* Ticaret Bakanlığı 

 

Ofisler 

 

 

* Dijital DönüĢüm Ofisi 

* Finans Ofisi 

* Ġnsan Kaynakları Ofisi 

* Yatırım Ofisi 

Kaynak: (Turan, 2018: 61-62). 

CumhurbaĢkanlığı hükümet sistemi ile cumhurbaĢkanlığının teĢkilat yapısında politika kurullarının, 

ofislerin oluĢturulması, bağlı kurum ve kuruluĢlarda önemli değiĢikliklerin yapıldığı görülmektedir.           

 

 

6360 Sayılı Yasa Ve Yapılan Düzenlemeler 

6360 sayılı ―On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ 12.11.2012 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiĢ ve 06.12.2012 tarihinde 28489 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmasıyla birlikte uygulamaya girmiĢtir. 6360 sayılı yasa 2004 yılında çıkarılan 

5216 sayılı yasada yapılan bir düzenlemedir. Bu yasa ile yerel yönetimlerin yönetim yapısında 

önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. 



 
 

 

 

327 

6360 sayılı yasa ile hizmetlerin tek bir merkezden sunularak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin 

artırılması, kıt kaynaklar ile daha verimli hizmet üretilmesi, birim maliyetler ve kiĢi baĢına düĢen 

kamusal harcamaların azaltılması amaçlanmıĢtır (Karaaslan 2012-2013: 139). 6360 sayılı yasa ile 

yapılan düzenlemeler genel olarak Ģunlardır (Yılmaz ve Kaypak, 2019: 4-5): 

 Balıkesir, Aydın, Hatay, Denizli, Manisa, Malatya, KahramanmaraĢ, Mardin, Ordu, 

Muğla, Trabzon, Tekirdağ, ġanlıurfa ve Van ili ile beraber 14 yeni büyükĢehir belediyesi 

kurulmuĢtur ve Türkiye‘deki büyükĢehir belediyesi sayısı 16 dan 30‘a çıkarılmıĢtır. 

 BüyükĢehir belediyesi kurulmasında ilk ölçüt, 750 bin nüfus Ģartına bağlanmıĢtır. 

Diğer bir ifade ile herhangi bir ilin nüfusunun 750 bin veya üzerinde bir nüfusa sahip olması 

halinde baĢka faktörlere bakılmaksızın yasa ile büyükĢehir belediyesi olunabilir. 

 BüyükĢehir Belediyesi olarak halka hizmet veren 27 tane yeni ilçe kurulmuĢtur.  

 Bütün büyükĢehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak geniĢletilmiĢtir. 

 BüyükĢehir belediyesi olan illerdeki il özel idareleri kaldırılmıĢtır. 

 BüyükĢehir belediyesi olan illerde, kamu kurum ve kuruluĢlarının yatırım ve 

hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyon, acil çağrı ve afet ve acil 

yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi 

idarenin taĢrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, 

ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluĢlarına 

rehberlik ve bunların denetlenmesini gerçekleĢtirmek üzere valiliğe bağlı olarak Yatırım 

Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı kurulmuĢtur.  

 BüyükĢehir belediyesi olan illerde bulunan köyler kapatılarak mahalleye 

dönüĢtürülmüĢtür. 

 Bütün büyükĢehir belediyelerindeki belde belediyeleri kapatılmıĢtır. 

 Bütün büyükĢehir belediyelerindeki mahalli idare birlikleri kapatılmıĢtır. 

 Bir yerde yeni bir mahalle kurulmasında için beĢ yüz ve üzeri nüfusa sahip olunması 

koĢulu getirilmiĢtir.  

6360 sayılı yasa ile yapılan bu düzenlemeler ile il özel idarelerinin yüzde 36‘sı, belediyelerin yüzde 

3‘ü, köylerin ise %47‘si kapatılmıĢtır. Bütün büyükĢehirlerde, arkasında il sınırları içindeki tüm 

seçmenlerin desteği bulunan güçlü ve yetkili büyükĢehir belediye baĢkanı modeli getirilmiĢ; vali ile 

büyükĢehir belediye baĢkanı arasında ihtilaf yaĢanmasının yolu açılmıĢtır. Yerelde ve aynı ilde iki 

güçlü (seçilmiĢ-atanmıĢ) yöneticinin olması süreç içerisinde ciddi sıkıntılara yol açabilecektir 

(Kaypak ve Yılmaz, 2016: 35). 

 

 

Sonuç 

Türkiye tarihi ve diğer ülke tarihlerine bakıldığında; iktisadi, sosyal, siyasi, teknolojik, psikolojik 

sürece uyum politikaları zaman zaman oluĢturulmuĢtur. Bu uyum politikaları sadece yerel boyutla 
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sınırlı kalmayıp ülkenin geneline de yayılabilmektedir. Bu politikaların uygulanması noktasında 

yönetici mekanizmalarında yetenekli yönetici kadrolarının getirilmesi, doğru, adil, liyakatli, reel 

proaktif ve reaktif faaliyetlerin uygulanması gerekmektedir. Her hizmet vatandaĢın ihtiyaçlarına 

binaen ortaya çıkmıĢ politikalardır. Yapılan her yeni bir çalıĢma halkın huzur ve refahına yönelik 

oluĢturulan düzenli adımlardır. Bu adımlar yerel nitelikte olduğu gibi genel nitelikte de 

olabilmektedir. Türkiye‘de 24 Haziran 2018 tarihinden itibaren fiili olarak uygulamaya giren ve yeni 

bir sistem olan CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemi ile de halkın talep ve ihtiyaçlarının en iyi Ģekilde 

giderilmesi amaçlanmıĢtır. Parlamenter hükümet sisteminden CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemine 

geçilmiĢtir. BaĢbakanlık ve Bakanlar Kurulu kaldırılmıĢtır. CumhurbaĢkanının yetki ve görevleri 

geniĢletilmiĢtir. Yürütme yetkisi sadece CumhurbaĢkanına verilmesi gibi merkezi yönetimde önemli 

düzenlemeler yapılmıĢtır. 5216 sayılı yasada yapılan 6360 sayılı yasa ile de yerel yönetimler alanında 

önemli düzenlemeler yapılmıĢtır. Ülkede 16 olan büyükĢehir belediye sayısı 30‘a yükseltilmiĢ, 

BüyükĢehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak değiĢtirilmiĢ, yerel yönetim birimleri olan il 

özel idareleri ve köyler kapatılmıĢtır. Dolayısıyla büyükĢehir belediye baĢkanının yetki ve görevleri 

artırılmıĢtır. Sonuç olarak CumhurbaĢkanı Hükümet Sistemi ile merkezi yönetimde önemli 

düzenlemeler yapılmıĢ, 6360 sayılı yasa ile de yerel yönetimler alanında önemli düzenlemeler 

yapılmıĢtır. CumhurbaĢkanlığı hükümet sistemi henüz uygulamada yeni olan bir sistem olduğu için 

olumlu ya da olumsuz yönden değerlendirmek için henüz erken olduğu, 2012 yılında çıkarılan ve 

2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrası fiilen uygulamaya giren 6360 yasayla büyükĢehir 

belediyesi yönetimi alanında reformist önemli değiĢiklikler yapıldığı ancak günümüz koĢullarına 

göre revize edilmesi gerektiği düĢünülmektedir.  
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ÖĞRENCĠLERĠNĠN DĠNLEMELERĠNE ETKĠSĠ NEDĠR? 

WHAT IS THE EFFECT OF THE TEXTS USED IN THE TURKISH COURSE ON THE 

LISTENING OF SECONDARY SCHOOL 7TH GRADE STUDENTS? 
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ÖZET  

Bu çalıĢmada Türkçe derslerinde kullanılan metinlerin, 7. sınıf ortaokul öğrencilerinin dinlemelerine 

etkisi araĢtırılmıĢtır. Örneklem olarak Amasya ilinde bir ortaokulda 7. sınıf öğrencileri arasından 

rastgele seçilen sekiz öğrenci seçilmiĢtir.  Bu araĢtırmanın alt problemlerinden biri olan metinlerde 

anlamı bilinmeyen kelimelerin olması ve öğretmenlerin metinleri öğrencilere okuma hızının 

öğrencileri nasıl etkilediği nitel araĢtırma yöntemi ile odak görüĢme yapılarak incelenmiĢtir. Odak 

grup görüĢmesi için okul idaresinden ve öğrenci velilerinden izin alınmıĢtır. AraĢtırmada veriler 

incelenirken içerik analizi yapılmıĢtır. AraĢtırma incelendiğinde metinlerde anlamı bilinmeyen 

kelimeler olmasının öğrencileri olumlu ya da olumsuz etkileyebildiği görülmüĢtür. Öğrencilerin 

metni anlamaya yönelik bu sözcüklerden olumsuz etkilendiği görülürken, olumlu yönler ise bireyin 

kelime dağarcığının geliĢmesine yöneliktir. AraĢtırma sonucunda, öğretmenin metinleri okuma 

hızının öğrencileri etkilediği, bu etkinin ise  genellikle metnin anlaĢılıp anlaĢılmaması yönünde 

olduğu görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, metinler, dinleme 

 

ABSTRACT 

In this study, the role of the texts used in Turkish lessons in affecting the listening of 7th grade 

secondary school students was in vestigated. As a sample eight students were randomly selected 

among 7th grade students in a secondary school in Amasya. The presence of unknown words in the 

texts, which is one of the problem of the sub-problems of this research and how the speed of reading 

the texts of the teachers to the students affects the students was examined by means of a qualitative 

research method and a focus interview. Permission was obtained from the school administration and 

the parents of the students for the focus group discussion. Connent analysis was carried out while 

examinig the data in the research. When the research is examined, the presence of unknown words in 

the texts affects students both negatively and positively. While the negative aspects are generally 

aimed at understanding the text, the positive aspects are towards the development of vocabulary. The 

teacher‘s reading speed of texts also affects students. This effect is usually in the direction of 

understanding the text or not.  

Keywords: Turkish teaching, texts, listening 
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GĠRĠġ 

Metinler Türkçe dersi için birer iskelet gibidirler (Solak ve Yaylı, 2009, sever 446). Türkçenin dört 

temel dil becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuĢma becerileri çocuklara metinler yardımıyla 

edindirilir. Öğretme ve öğrenme sürecinin verimini arttırmak için yapılan ölçme iĢlemleri, ders 

kitaplarındaki etkinlik uygulamaları ve değerlendirme soruları metinler sayesinde yapılır. Metinlerle 

öğrencilere noktalama iĢaretleri konusunda örnek metin sunulmuĢ olur. Bu da öğrenciler metinleri 

okurken ya da dinlerken nerede hangi noktalama kullanıldığını öğrencilere gösterir. Türkçe dersinin 

amaçlarından olan çocuğa okuma alıĢkanlığı kazandırılmasında metinlerin faydası vardır. Çünkü 

öğrenci metinleri okuyarak okuma zevki kazanır bu da zamanla okuma alıĢkanlığına dönüĢür. 

Ders kitaplarındaki metinler öğretim programında amaçlanan hedeflerin kazandırılmasında 

öğretmenlerin faydalandığı kaynaklardır. Metinler sayesinde öğrencilere hangi konunun, hangi 

duyguların kazandırılacağı görülür. Öğretmen metinlerle çok olan ders yükünde gücünü planlı ve iyi 

kullanır. Bu da öğretimin kalitesini yükseltir. Ayrıca ders kitaplarındaki metinler öğrencilerin yaĢ 

dönemlerine uygun biçimde hazırlanır. Öğretmen de öğrencinin seviyesine inerek dersi anlatmak 

zorunda olduğundan verilen metinler sayesinde hangi yaĢ grubuna hangi seviyede metin iĢleyeceğini 

zorlanmadan gerçekleĢtirir. 

Türkçe eğitiminde kullanılan metinler öğretmenlere katkı sağladığı kadar öğrencilere de katkı sağlar. 

Seçilen metinler çocuk üzerinde önemli etkiler yaratır. Öğrenciler okuduğu ya da dinlediği metinler 

üzerine düĢünerek zihinleri geliĢir. Metinlerde geçen olaylar ve karakterler ile gerçek hayatı 

iliĢkilendirirler. Gerçek hayat ile metinlerdeki kurmaca hayat arasında bağlantı kurmayı öğrenirler.  

"Türkçenin akıcılığı, yalınlığı, deyimleme ve mecaz gücü ile duygu ve düĢünce zenginliğinin 

yansıtıldığı metinlerle gerçekleĢtirilen çalıĢma ve incelemeler öğrencilere yaĢantı zenginliği 

kazandırır" (Sever, 2004, 9). 

Metinleri öğretmenleri okuduğu zaman dinleme becerileri geliĢir. Okudukları ya da dinledikleri 

metinler sayesinde kelime dağarcıkları geliĢir yeni yeni kelimeler öğrenirler. Metinlerde geçen 

olaylardaki duygu durumlarına göre gerçek hayatta o duygulara nasıl tepki verileceğini öğrenirler. 

Öğretmenin anlattığı konulara kaynak niteliğinde olan metinlere öğrenci istediği zaman tekrar 

ulaĢabilir. Ġlgisini çeken konular olduğu zaman çocukta okuma zevki oluĢmaya baĢlar ve bu da 

zamanla okuma alıĢkanlığına döner. Öğrenci derse gelmeden o metni önceden okuyup üzerinde 

düĢünerek derse hazırlıklı gelmesini sağlar. Metindeki etkinlikler sayesinde dikkati derse yoğunlaĢır 

ve metni dinlemeyi sürdürür. 

Türkçe dersi için metin seçmek kolay gibi gözükebilir fakat dikkat edilecek birçok kriter olduğu için 

seçmek zordur. Bu kriterlere göre metin seçilmezse o metnin çocuğa katkısı olmayabilir. Çocuğa 

katkı sağlamadığı zaman da o metnin bir anlamı yoktur. Oysa çocuğa yönelik kriterlere göre 

hazırlanan metinler çocuğun ilgisini ve merakını ayakta tutar. Dersi daha iyi anlamasını ve o dersi 

sevmesini sağlar. Çocukların ilköğretimin ilk senelerinden baĢlayarak seviyelerine uygun donanımlı 

metinler sunulması; kendi kültürünü ve dilinin anlatım gücünü algılaması demektir. Bu süreç hem 

algıların eğitilmesi hem de fikirlerin geliĢmesine imkân sağlar. Böylelikle Türkçe öğretiminin 

çocuklarda oluĢturmakla yükümlü olduğu dil farkındalığı ve duyarlılığı da doğal bir eğitim alanı 

içinde öğrencilere hissettirilerek kazandırılır (Sever, 2002, 192).  

Metnin içeriği belirlenirken öğrencilerin istekleri, ihtiyaçları ve gayeleri ön plana alınmalıdır. 

Metinlerin içeriği öğrencilerin bireysel ve toplumsal alandaki kültürel, sanatsal ve sosyal 
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programlardaki kazanımlardan sonra belirlenir ve kazanımların gerçekleĢtirilmesinde mühim bir 

araçtır. Ġçerik belirlenmede en önemli kriter öğretim programındaki hedeflerle tutarlı olmasıdır 

(Demirel, 2006, s.42). Metinlerin içeriği aynı zamanda çocukların ilgisini çekecek özellikte 

hazırlanmalıdır. Çocuklar ilgi duymadıkları konuları öğrenmek de istemezler. Ders kitaplarındaki 

içerikler somut olandan soyut olana, basitten karmaĢığa, kolay olandan zora doğru olacak Ģekilde 

sıralanması gerekir. 

Metinlerde kullanılan dil ve anlatım çocuğun seviyesinde olmalıdır. Cümle uzunlukları çocuğun 

algısına uygun uzunlukta olmalıdır. Cümledeki kelime sayısı arttıkça cümle uzun olur. Uzun 

cümleler de genellikle anlaĢılması güç, okunması sıkıcı ve yorucu olabilmektedir (Kılıç ve Seven, 

2002, s.103). Çocuk metni okurken zorlanırsa da dersten kopabilmekte ve metni anlamamaktadır. 

Metinde sade ve açık bir dil kullanılmalı, çocuk ilk okuduğunda metnin anlatmak istediğini 

anlayabilmelidir. Metin akıcı olmalı, okurken zorlanılmamalı, dil bilgisi kurallarına uygun ve 

anlatımın düzgün olması gerekmektedir. Ġmla ve noktalama kurallarına da dikkat edilmelidir. 

Türkçe dersinde öğrenciye sunulan metinlerin önemi büyüktür. Bu metinler öğrencilerin zihin ve dil 

geliĢimi yönünden yaĢına uygun seçilmelidir. Çünkü çocukların içinde oldukları yaĢ dönemlerine 

göre zihinsel iĢlevleri ve kavrama düzeyleri farklı olmaktadır. Üçüncü sınıftaki bir çocuğun algısı ve 

sekizinci sınıftaki çocuğun algısı ayrıdır. O yüzden yaĢa göre metin seçerken metnin uzunluğuna, 

diline, türüne ve konusuna dikkat edilmelidir. 

Seçilen her metin çocuğu etkilemeli onun ilgisine cevap vermelidir. Çocuk ilgisini çekmeyen bir 

metni okumak ve dinlemek istemeyebilir. Bir metnin niteliği, o sınıfın düzeyine göre kelime 

kapasitesinin sınırlandırılmıĢ olması, içerdiği kelime sayısına göre metnin kuruluĢu, tümcelerin 

taĢıdığı kesin anlam öğrencinin ilgisini çekecek seviyede olmasıdır (Yalçın, 2012, 63). Metnin ilgi 

çekici olması çocuğun odağının derste olmasında etkilidir. Odağı derste olan bir çocuk da derslerinde 

baĢarılı olmak için ilk adımı atmıĢ olur. Eğer çocuğun ilgisi derste olmazsa o dersten sıkılacak ve 

dersi dinlemek istemeyecektir. Bu da çocuğun baĢarısına doğrudan etki edebilir. 

Metinler çocukların kelime hazinesini geliĢtirecek düzeyde olmalıdır. Öğrenciler okudukları her 

metinden yeni kelimeler öğrenmelidir. Ancak anlamı bilinmeyen kelime sayısı da çok fazla 

olmamalıdır. Eğer fazla olursa çocuk metni anlamayıp metinden kopabilir. YavaĢ yavaĢ birkaç yeni 

kelime öğrenerek kelime dağarcığını geliĢtirmelidir. 

"Çocuk herhangi bir cümlede bütün güç kelimeleri bir tarafa bırakarak, anladığı kelimeleri 

birleĢtirir ve böylece bir bütün Ģeması vücuda getirir. Böylece teĢekkül eden bütün Ģeması da 

anlaĢılmayan kelimelerin tefsirini mümkün kılar" (Piaget, 1938: 122) 

Öğrencilerin Türkçe öğretim programında geliĢim ve sınıf düzeylerine uyan, belirlenmiĢ kazanımları 

kazanmaları hedeflenir. Her kazanım kendi dönemindeki hedefleri uygulamaya yönelikken bir üst 

sınıfın kazanımları da temel oluĢturacak Ģekilde planlanır. Ders kitaplarındaki metinler 

programlardaki kazanımlarla doğrudan iliĢkili olmalıdır. Kazanımlar metinlerde daima kendini 

hissettirmelidir. 

Okuma alıĢkanlığı bir çocuğun kendini geliĢtirebilmesi için kazandırılması gereken en önemli 

alıĢkanlıklardan biridir. Bu alıĢkanlığın kazandırılmasında en çok sorumluluk ders kitaplarında yer 

alan metinlere düĢmektedir. Türkçe dersindeki metinler öğrenciye okuma sevgisi ve alıĢkanlığı 

edindirecek özellikte olmalıdır. Çocuk okumaya baĢladığı zamanlar kaliteli metinlerle karĢılaĢırsa 

daha çok okuma isteği duyar. Metinlerin programda yazan amaçlara ulaĢılmasına yardımcı olan, 
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çocuklarda okuma alıĢkanlığını ve zevkini arttıran vazgeçilmeyecek vasıtalar olduğu 

unutulmamalıdır (Altay, 2000, 47). 

Güzel sanatlar ve estetiğin, öğrencilerin akıl geliĢimindeki rolü tartıĢılmaz gerçektir (Oğuzoğlu, 

2001, 113). Kitabın içerdiği metinler görsel öğelerle ilgi çekici olmalıdır. Metnin konusuna yardımcı 

olan görsel öğe sadece süsleme için değil, metnin iĢlevini artıracak özellikte olmalıdır. Çocuk en 

baĢta bu ders kitabının görsel kapağına dikkat eder. Bu dikkatle birlikte kitabın içerisine baktığında 

metinlerin görsel öğelerle desteklediğini görür. Bu görsel öğeler çocuğun dikkatini çekecek nitelikte 

ve metinlerin içeriğine uygun olmalıdır. Çocuk metni okumadan görsel öğeye bakarak metnin 

içeriğine dair çıkarımda bulunabilir. Metni okuduktan sonra bu çıkarımları birleĢtirir. Bu Ģekilde 

çocuk metni daha iyi algılamıĢ olmaktadır. 

 

Türkçe dersi öğrencinin geliĢimini etkileyen önemli derslerden biridir. Türkçe dersine yardımcı 

kaynakların baĢında da Türkçe kitabındaki metinler vardır. Metinlerin çocuklara okuma alıĢkanlığı 

kazandırma, okuma becerilerini geliĢtirme, hayata hazırlama, kelime dağarcığını arttırma vb. gibi 

katkıları vardır. Bu yüzden metin seçerken dikkat edilmelidir. Metinler, çocuğun ilgisini çekmeli, 

kelime dağarcığını geliĢtirecek seviyede olmalı, bilinmeyen kelime sayısı çok fazla olmamalı, 

çocukta estetik haz uyandırmalı, çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir. Bu özellikleri taĢıyan bir 

metin olduğu zaman öğrenci o metni can kulağıyla dinleyebilir. 

Metinlerin öğrencilere sunulma Ģekli de öğrencilerin dinlemesini etkileyen etmenlerden biridir. Metin 

öğrenciye güzel sunulduğu zaman öğrenci de o metni dinlemek ister. Öğretmen metni öğrencilere 

sesli okuyacağı zaman vurgu ve tonlamalara, metni okuma hızına dikkat etmelidir. Öğrenci metni bu 

Ģekilde daha iyi anlayabilmektedir. Tam tersi vurgu ve tonlamaya dikkat edilmeden hızlı okunan 

metni çocuk tam anlamıyla anlamaz ve bu yüzden dinlemek de istemeyebilir. Bu yüzden metinlerin 

sunum Ģekline özen gösterilmelidir. 

Bu araĢtırmanın amacı Türkçe dersinde kullanılan metinlerin, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin 

dinlemelerine etkisini tespit etmektir. 

Bu araĢtırmanın genel amacı doğrultusunda aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır:  

1) Metinleri öğretmen okurken metnin okunma hızı dinlemenizi nasıl etkiliyor? 

2) Türkçe dersinde verilen metinlerde anlamı bilinmeyen kelimelerin olması öğrencilerin 
dinlemesini etkiler mi? 

Önem 

Ders kitaplarında verilen metinler öğrencilerin geliĢimlerine en çok katkıda bulunan araçlardan 

biridir. Dünyanın farklı ülkelerindeki incelemelerden, ders kitaplarının hâlâ okullarda yardımı alınan 

temel araçlardan olduğu neticesine varılmıĢtır. Teknoloji bu kadar ilerlemiĢken ders kitapları hâlâ 

eğitimde önemli iĢleve sahip olduğu söylenebilir (Kılıç ve Seven, 2002, 26). ĠĢte bu ders kitapları bu 

kadar önemliyken içerisindeki metinlerin önemi de yadsıyamayız. Metinleri öğrencilerin tam ve 

eksiksiz dinlemesi onların eğitimi açısından son derece önemlidir.  

Dinleme öğrenme alanıyla ilgili yapılan tanımlamalarda dinlemenin bir kiĢinin verdiği sesli mesajları 

doğru olarak algılayabilme etkinliği ifade edildiği görülmektedir (Özbay, 2005:10) Bu tanımlardan 

da anlayacağımız üzere sözlü mesajları doğru anlamamız dinlemenin gerçekleĢmesini sağlar. 
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Dinlenilen metin öğrencilerin algılayabileceği düzeyde sunulduğu zaman öğrencilerin verilen metni 

etkili anlaması sağlanmıĢ olur. Eğer metni öğrenciler dinledikleri zaman o metni algılayamıyorlarsa o 

metinde ya da o metnin öğrencilere sunulma Ģeklinde sıkıntı olabilir. Bu sıkıntıları iyileĢtirmek adına 

bu çalıĢma önem taĢımaktadır. 

AraĢtırma; Amasya il merkezinde bulunan bir ortaokulda 2022-2023 yılında eğitim gören 7. sınıf 

öğrencilerinden 8 öğrenci ve bu öğrencilerden alınan ses kayıtlarıyla sınırlıdır. 

Yapılan araĢtırmalar neticesinde daha önce Türkçe dersinde kullanılan metinlerin ortaokul 7. sınıf 

öğrencilerinin dinlemesini etkilemesindeki rolü hakkında bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Ancak dinlemeyi 

etkileyen faktörler adı altında metinlerde anlamı bilinmeyen kelimelerin olması ve öğretmenin metni 

sunma hızının öğrencinin dinlemesini nasıl etkilediğine dair çalıĢmalar vardır. 

Çifçi, (2001) tarafından yapılan çalıĢmada dinlemeyi etkileyen faktörler arasında metni sunan kiĢinin 

ruh halinin çocukların dinlemesini etkilediği belirtilmiĢtir. Öğreticinin otoriter öğretmen olmaya 

çalıĢırken verdiği tepkilerin çocukları etkilediği aynı Ģekilde ideal disiplini sağlayamayan pasif 

öğretmenlerin de öğrenci de olumsuz psikoloji meydana getirdiği söylenmektedir. Okunan metni 

doğru ve etkili anlayabilmek için hızlı okunmaması ve kelimelerin üzerinde iyi durulması gerektiği 

ve daha verimli bir dinleme için geliĢmiĢ bir kelime servetine sahip olunması gerektiği de 

araĢtırmada vurgulanan faktörlerdendir. 

Keray Dinçel, (2018) tarafından yapılan çalıĢmada da ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersinde 

yaĢadıkları dinleme sorunları araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada nitel araĢtırma yöntemlerinden görüĢme 

yöntemi kullanılmıĢ ve öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında metinden kaynaklanan sorunlar adı 

altında çoğunlukla anlamı bilinmeyen kelimelerin olması dikkat çekmiĢtir. Diğer bir faktör olan 

öğretmenden kaynaklanan sorunlar adı altında da dinleme metinlerinin çok hızlı okunmasının 

öğrencilerin dinlemesini büyük oranda etkilediği görülmüĢtür. 

Karaaslan, (1994) tarafından yapılan çalıĢmada dinleme sürecini etkileyen faktörler baĢlığı altında 

dinleyici faktöründen kaynaklanan etkiler içerisinde dinleyicinin sözcük dağarcığının geniĢ olduğu 

zaman konuĢan kiĢinin anlattıklarını daha kolay ve doğru anlaĢıldığı bu sebeple de geniĢ sözcük 

dağarcığına sahip kiĢilerin daha iyi dinleyici olduğu belirtilmiĢtir. KonuĢmacı faktöründen 

kaynaklanan etkiler içerisinde de; konuĢmacının konuĢma hızının dinleme için önemli olduğu, 

konuĢma hızının ortalama konuĢma hızlarının altına düĢtüğünde ya da üzerine çıktığında dinlemenin 

zor olduğu, çok yavaĢ konuĢan ya da hızlı konuĢan biri dinlenirken dikkati vermenin güç olduğu, 

karmaĢık bir Ģey anlatılırken de yavaĢ konuĢulmasının gerekli olduğu bulgularına ulaĢılmıĢtır. 

 

YÖNTEM 

AraĢtırma Modeli 

Türkçe dersinde kullanılan metinlerde geçen anlamı bilinmeyen kelimelerin olmasının ve metnin 

hızının öğrencilerin dinlemesini etkilemesindeki rolünü saptamak amacıyla yapılan bu çalıĢmada 

nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırmalar, gözlem , görüĢme ve doküman analizi gibi 

yöntemleri barındıran ve olgu ya da durumların içinde bulunduğu Ģekliyle tanımlanmasına fırsat 

sunan bir araĢtırma modelidir (Yıldırım ve ġimĢek, 2006, 39). 
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Kullanılan nitel araĢtırma yönteminde odak grup görüĢmesi yapılmıĢtır. Odak grup görüĢmesi az 

sayıda kiĢinin olduğu bir grupla önder arasında gerçekleĢtirilmiĢ görüĢmede grup enerjisinin tesirini 

kullanma, ayrıntılı bilgi edinmedir (Bowling, 2002). 

Veri Toplama Araçları 

Yapılan araĢtırmada veri toplama aracı olarak 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullanılan 

metinler hakkındaki görüĢleri, metinleri dinlerken yaĢadıkları sıkıntılar, dinleme metni hızının onları 

nasıl etkilediği ve metinlerde anlamı bilinmeyen kelimelerin olmasının dinlemelerini nasıl 

etkilediğini saptamak için araĢtırmacı tarafından odak grup görüĢme soruları hazırlanmıĢtır. 

AĢağıda odak grup görüĢme sorularının nasıl hazırlandığı anlatılmaktadır: 

Odak grup görüĢme soruları bir amacı olan, katılımcıların kolayca anlayacağı açıklıkta ve sadelikte, 

gönlük konuĢma dilinde, kolayca cevap verilecek Ģekilde hazırlanmalıdır. Açık uçlu, yönlendirme 

olmayacak Ģekilde, sebep gibi sorulardan kaçarak sorulan, eğer ihtiyaç varsa sebebi nedir gibi 

anlatımlarla derinleĢtirilmeye çalıĢılan sebebin meydana çıkarılmasına olanak sağlayıcı özellikte 

olmalıdır (Krueger, 1998; Krueger ve Casey, 2000). 

AraĢtırma soruları hazırlanırken katılımcılara önce genel görüĢ edinmeye yönelik sorular, daha sonra 

birkaç tane geçiĢ sorusu, sonraki aĢama da araĢtırmayla ilgili anahtar sorular sorulacak Ģekilde 

araĢtırmanın amacına yönelik hazırlanır. 

Odak Grup Ana Konusu: 7. Sınıf öğrencilerinin metinleri dinlerken karĢılaĢtığı sorunların 

dinlemeyi etkilemesindeki rolü. 

Katılımcıların Sayısı: 8 

SORULAR: 

1. Türkçe kitabındaki metinler hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

2. Türkçe kitabındaki metinlerin eğitimimize ne gibi katkıları olduğunu düĢünüyorsunuz? 

3. Türkçe kitabındaki metinleri okumayı dinlemeyi seviyor musunuz? 

4. Metinleri dinlerken sorun yaĢıyor musunuz? Bu sorunlar nelerdir? 

5. Metinleri dinlerken metinden kaynaklanan sorunlar dinlemenizi nasıl etkiliyor? 

6. Metinleri dinlerken metnin size sunulma Ģekli dinlemenizi nasıl etkiliyor? 

7. Metinlerde anlamını bilmediğiniz bir kelime olması dinlemenizi etkiliyor mu? Nasıl? 

8. Metinleri öğretmeniniz okurken metnin okunma hızı sizin dinlemenizi nasıl etkiliyor? 

Evren ve Örneklem  

Bu çalıĢmanın evrenini 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında Amasya il merkezindeki 7. sınıf 

ortaokul öğrencileri oluĢturmaktadır. 

Bu çalıĢmanın örneklemi Amasya il merkezinde bir ortaokulda bulunan 7. sınıf öğrencilerinden 

rastgele seçilmiĢ 8 öğrencidir. Bu araĢtırma 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Amasya il 

merkezinde yer alan bir ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencilerinden 8 öğrencinin katılımı ile 

yapılmıĢtır.  Her öğrencinin karĢılığı isimleri verilmeden bir harf olarak belirtilmiĢtir. Öğrenci A, 

öğrenci B vs. Ģeklinde sıralı olarak verilmiĢtir. Her öğrenciye bir kod verilmiĢtir. AraĢtırma grubuna 

ait bilgiler aĢağıda yer alan tabloda belirtilmiĢtir. 
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ÖĞRENCĠ KOD CĠNSĠYET 

ÖĞRENCĠ A K1 ERKEK 

ÖĞRENCĠ B K2 ERKEK 

ÖĞRENCĠ C K3 KIZ 

ÖĞRENCĠ Ç K4 KIZ 

ÖĞRENCĠ D K5 ERKEK 

ÖĞRENCĠ E K6 ERKEK 

ÖĞRENCĠ F K7 KIZ 

ÖĞRENCĠ G K8 KIZ 

 

Verilerin Toplanması  

Bu çalıĢmada Amasya il merkezinde yer alan bir ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri ile 

odak grup görüĢmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu görüĢme okulda seçilen boĢ bir sınıfta yapılmıĢtır. 

GörüĢme ses kayıt cihazı ve not alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢme yapılırken araĢtırmacı seçilen 

öğrencilere soruları yöneltilmiĢ ve öğrencilerin görüĢleri ses kaydına alınmıĢtır. Alınan ses 

kayıtlarındaki veriler kağıtlara not alınmıĢtır. 

 

Verilerin Analizi 

ÇalıĢmada verilerin analizi için içerik analizi yapılmıĢtır. Ġçerik analizinde amaç, toplanan verileri 

izah edecek düĢüncelere varmaktır. Ġçerik analizinde birbirlerini andıran veriler belirli kavramlar 

neticesinde toplanarak ve bunları okuyucunun algılayabileceği Ģekilde düzenleyerek yorumlanmaktır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2013: 259). Bu görüĢmede verilen yanıtlar tek tek incelenip, yorumlanıp ve 

düzenlenip içerik analizi yapılmıĢtır. 

BULGULAR 

Bu araĢtırmada yer alan odak grup görüĢmesiyle elde edilen veriler tablolar aracılığıyla açıklanmıĢtır. 

Tablonun ilk sütununda sorular, ikinci sütununda katılımcı görüĢleri, üçüncü sütununda öğrencileri 

temsil eden kodlar yer almaktadır. 
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 Türkçe kitabındaki metinler hakkında ne düĢündüklerine dair bulgular 

GörüĢme sonunda öğrenciler Türkçe dersindeki metinler hakkında genellikle kendilerini 

geliĢtirdiğini, güzel metinler olduğunu, yeni kelimeler öğrettiğini, okumayı sevdirdiğini, 

bilgilendirici, öğretici, noktalama iĢaretlerini gösteren, paragraf yorumlama becerilerini geliĢtiren 

metinler olduğunu düĢünmektedirler. Ġlgili analiz aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

SORU CEVAPLAR KOD 

 

 

 

 

1. SORU 1: 

Türkçe kitabındaki 

metinler hakkında 

ne düĢünüyorsunuz? 

 

2. Okuma becerisini geliĢtiren, 

okumayı sevdiren türlerde 

metinler. 

3. Bilgilendirici, öğretici 

metinler. 

4. Bilinmeyen kelimeleri öğreten, 
kelime dağarcığımızı geliĢtiren 

metinler. 

5. Noktalama iĢaretlerini gösteren 
metinler. 

6. Eğlenceli, iyi ve güzel 

metinler. 

7. AnlaĢılır metinler. 
8. Metin yorumlama, paragraf 

yorumlama becerisini geliĢtiren 

metinler. 

9. DüĢünceleri geliĢtiren metinler. 

 

 

10. K1, K2, K6 

11. K4, K5, K8 

 K4, K8 

 K2 

 K2, K3, K6 

 K7 

 K1 

 K1 

 

 Türkçe kitabındaki metinlerin eğitimimize ne gibi katkıları olduğuna dair 

bulgular 

GörüĢme sonunda öğrencilerin metinlerin eğitime katkılarına genel olarak paragraf yorumlama 

becerisini geliĢtirdiğini, okumayı sevdirmede etkili olduğunu, kelime hazinelerini geniĢlettiğini, 

hayal güçlerini geliĢtirdiğini, metinler sayesinde yeni Ģeyler öğrendiklerini düĢündükleri 

görülmüĢtür. Ġlgili analiz aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 
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SORULAR  CEVAPLAR KOD 

 

 Soru 2: Türkçe 

kitabındaki metinlerin 

eğitimimize ne gibi katkıları 

olduğunu düĢünüyorsunuz? 

 

 

 Paragraf 

yorumlamayı geliĢtirir. 

 Okumayı 

sevdirir. 

 Yeni kelimeler 

öğretiyor ve kelime 

dağarcığını geniĢletiyor. 

 Hayal gücünü 

geliĢtir. 

 Okuduğunu 

anlama üzerinde geliĢim 

sağlar. 

 Yeni Ģeyler 

öğretir. 

 Kolay metinleri 

okumak zor metinlerin 

okunmasına hazırlık sağlar. 

 Sınavlarda 

paragraf sorularına yardımcı 

olur. 

 

 K1, K2 

 

 K2, K3 

 K3, K4, K8 

 K4 

 K5 

 K6 

 K7 

 K1, K5 

 

 

 

 Türkçe kitabındaki metinleri okumayı dinlemeyi seviyor musunuz? Sorusuna dair 

bulgular 

 

GörüĢme sonunda öğrencilerin çoğunun Türkçe kitabındaki metinleri okumayı, dinlemeyi sevdiği 

görülmüĢtür. 

SORU CEVAPLAR KOD 

 

 SORU 3: 

Türkçe kitabındaki 

metinleri okumayı 

dinlemeyi seviyor 

musunuz? 

 

 Severim. 

 

 Dinlemeyi daha çok 

sever. 

 

 K1, K2, K3, K4, K5, 

K6,K7 

 

 K8 
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 Metinleri dinlerken sorun yaĢıyor musunuz? Bu sorunlar nelerdir? Sorusuna ait 

bulgular 

 

GörüĢme sonunda öğrencilerin metinleri dinlerken genellikle sorun yaĢadıkları, bu sorunlardan 

bazılarının not almayla, bazılarının ise metinde anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamlandırmakla 

ilgili olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin bazılarının metni dinlerken bir kelimeyi kaçırmakla ilgili 

problem yaĢadıkları, bazılarının ise metinlerin uzun olmasından dolayı dinleme etkinliğinden 

koptukları görülmüĢtür. Konuya iliĢkin soru ve cevap tablosuna aĢağıda yer verilmiĢtir. 

SORU CEVAPLAR KOD 

 

1. SORU 4: 

Metinleri dinlerken sorun 

yaĢıyor musunuz? Bu 

sorunlar nelerdir? 

 

 

2. YaĢamıyorum. 

 

 

3. YaĢıyorum. Not 

almakta sorun yaĢıyorum. 

 

 

4. YaĢıyorum. 
Bilinmeyen kelimeler 

metni anlaĢılmasında 

sorun oluyor. 

 

 

5. YaĢıyorum. Kaçırılan 
yerler oluyor. 

 

 

6. YaĢıyorum. 
Metinlerin uzun olması. 

 

 

 

 

7. K1, K5 

 

 

8. K2 

 

 

 

9. K3, K4, K6 

 

 

 

 

10. K7 

 

 

 

11. K8 
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 Metinleri dinlerken metinden kaynaklanan sorunlar dinlemenizi nasıl etkiliyor? 

Sorusuna ait bulgular 

GörüĢme sonucunda metinden kaynaklı sorunların öğrencilerin dinleme becerisini etkilediği, 

metnin uzun olmasının öğrenciyi sıkıp bunalttığı ve öğrencilerin metin türünü ve konusunu 

sevmedikleri zaman o metni dinlemek istemedikleri sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. Öğrencilerin metin 

anlaĢılır olmadığı zaman da metni anlamakta zorluk çektikleri görüĢme sonunda ulaĢılan bir diğer 

bulgudur. 

 

 

SORU CEVAPLAR KOD 

 

 SORU 5: 

Metinleri dinlerken 

metinden kaynaklanan 

sorunlar dinlemenizi nasıl 

etkiliyor? 

 

 

 Okunan satıra 

odaklanmaya çalıĢırken 

diğer satırdaki metinleri 

kaçırmak. 

 

 

 Metnin uzun olması 

dikkati ve odağı dağıtır. 

 

 

 Metnin uzun olması 

sıkılmaya neden olur. 

 

 

 

 Metnin türü 

sevilmeyince öğrenci 

dinlemek istemez. 

 

 

 K1 

 

 

 

 

 K3, K4, K5 

 

 

 

 K4, K5 

 

 

 

 

 K6 
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 Metnin anlaĢılır 

olmaması metni anlamayı 

zorlaĢtırır. 

 

 

 Metni bazı 

durumlarda ortadan 

okumak zorunda olmak 

metni anlamayı etkiler. 

 

 

 Konusu sevilmeyen 

metinler olduğu zaman 

öğrenci dinlemek 

istemez. 

 

 

 

 K7 

 

 

 

 K7 

 

 

 

 

 K8 

 

 Metinleri dinlerken metnin size sunulma Ģekli dinlemenizi nasıl etkiliyor? 

Sorusuna dair bulgular 

 

GörüĢme sonucunda metnin sunulma Ģeklinin öğrencilerin metni anlayıp anlamamalarına etki 

ettiği görülmüĢtür. Metnin öğrencilerin anlayacağı düzeyde sunulması durumunda öğrencilerin 

metni daha iyi anladığı, metin okunurken fazlaca yapılan tonlamaların öğrencinin metne 

odaklanmasını zorlaĢtırdığı, sınıf ortamında metin öğrencilere okutulduğunda takılarak okumalar 

yapılmasının yavaĢ yavaĢ okunmasının, okunacak yerin aranması gibi sorunların dinleyici olan 

öğrencilerin dikkatini dağıttığı görülmüĢtür. 

 

 

SORU CEVAPLAR KOD 

 

 

 SORU 6: Metinleri 

dinlerken metnin size 

sunulma Ģekli 

 

 

 Metindeki 

karakterleri, olay 

örgüsünü anlamaya 

 

 

 K1 
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dinlemenizi nasıl 

etkiliyor? 

 

yardımcı olur. 

 

 

 Tonlamalara 

odaklanılması metne 

karĢı dikkatin 

dağılmasına neden olur. 

 

 

 Metni daha iyi 

anlamaya yardımcı olur. 

 

 

 Noktalama 

iĢaretlerine göre 

okunması iyi olur. 

 

 

 BaĢka öğrencilerin 

takılarak okuması dikkati 

dağıtır. 

 

 

 BaĢka öğrencilerin 

yavaĢ okuması dikkati 

dağıtır. 

 

 

 Sırayla yapılan 

okumalarda kalınan yeri 

aramak diğer öğrencilerin 

 

 

 

 

 K2 

 

 

 

 

 K3,K4 

 

 

 

 K5, K6 

 

 

 

 K7 

 

 

 

 K7 
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dikkatini dağıtır. 

 

 K7 

 

 Metinde anlamını bilmediğiniz bir kelime olması dinlemenizi etkiliyor mu? Nasıl? 

Sorusuna dair bulgular 

Yapılan görüĢme sonucunda metinlerde anlamı bilinmeyen kelimenin olmasının bazı öğrencileri 

olumsuz etkilerken bazılarını etkilemediği görülmüĢtür. Olumsuz etkilenen öğrencilerin metni 

anlamadıklarını belirttiği, olumsuz etkilenmeyenlerin ise o bilinmeyen kelimeyi daha iyi 

öğrendiklerini ve kelime hazinelerini geliĢtirdiklerini söyledikleri görülmektedir. 

SORU CEVAPLAR KOD 

 

 SORU 7: 

Metinde anlamını 

bilmediğiniz bir kelime 

olması dinlemenizi 

etkiliyor mu? Nasıl? 

 

 

 

 Olumsuz etki eder. 

 

 

 Olumsuz etki eder. 

OkunuĢ Ģekli tuhaf 

geldiği için anlaĢılmaz. 

 

 

 Olumsuz etki eder. 

Tahmin edilen anlam 

doğru çıkmaz. 

 

 

 Olumsuz etki etmez. 

Anlamını öğrenince 

metne geri dönerek daha 

iyi öğrenme olur. 

 

 

 

 K2, K4 

 

 

 K1 

 

 

 

 

 K3 

 

 

 

 K5, K6 
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 Olumsuz etkilemez. 

Daha çok kelime 

öğrenilmiĢ olur. 

 

 Biraz olumsuz etkiler. 

Metin anlamada sıkıntı 

yaĢanır. 

 

 

 

 K7 

 

 

 K8 

 Metinleri öğretmeniniz okurken metnin okunma hızı sizin dinlemenizi nasıl 

etkiliyor? Sorusuna dair bulgular 

Yapılan görüĢme sonucunda öğretmenler metinleri öğrencilere okurken dikkatli okudukları zaman 

öğrenciler metni daha iyi anlamaktadırlar. Öğrencilerin iyi metin okumalarında metindeki olay 

örgüsünü, karakter ayrımını daha iyi çözebildikleri araĢtırma sonucunda ulaĢılan bulgular arasındadır. 

SORU CEVAPLAR KOD 

 

 

 SORU 8: 

Metinleri öğretmeniniz 

okurken metnin okunma 

hızı sizin dinlemenizi 

nasıl etkiliyor? 

 

 

 

 Okunma hızına dikkat 

edildiği zaman metin 

daha iyi anlaĢılır. 

 

 

 Karakter ayrımı 

yapmaya yardımcı olur. 

 

 

 YavaĢ okunduğu 

zaman iyi olmaz. 

 

 

 

 

 K1, K4, K5, K6 

 

 

 

 K2, K3 

 

 

 

 K7 
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 Hızlı okunduğunda 

anlaĢılmaz yavaĢ 

okunursa metin daha iyi 

anlaĢılır. 

 

 

 

 K8 

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Bu bölümde araĢtırmanın bulgularına dayanarak ulaĢılan sonuçlara ve önerilere yer verilmiĢtir.  

Sonuçlar 

Yapılan bu araĢtırma sonucunda, metinlerde anlamı bilinmeyen bir kelime olması öğrencilerin 

dinlemesini olumsuz etkilediği, okuma sırası gelen öğrencinin bilmedikleri kelimeleri telaffuz etmede 

zorlandığı, öğrencilerin metinleri dinlerken bilmedikleri bir kelime duyunca önce kendileri tahmin 

etmeye çalıĢtığı ama kimi zaman bu tahminlerinde yanıldıkları, öğrencilerin bir kısmının metinleri 

dinlerken anlamını bilmedikleri kelime çıktıktan sonra o kelimeyi araĢtırıp daha iyi öğrendikleri, 

metinlerde anlamı bilinmeyen kelimelerin olmasının öğrencilerin kelime dağarcığını geniĢlettiği, 

anlamı bilinmeyen kelime olduğu zaman öğrencilerin o an dinledikleri metni tam anlamıyla 

anlamadıkları, metinlerin okunma hızının öğrencilerin  metindeki olayları algılamalarını etkilediği, 

okunma hızı iyi olduğu zaman metindeki olayda geçen karakterlerin ne yaptıklarını anlamanın 

öğrenciler için daha kolay olduğu, metin hızlı okunduğunda metindeki birden fazla karakterin 

ayrımını yapmakta zorlanan öğrenciler olduğu, öğretmenleri metnin hızını ayarlarken noktalama 

iĢaretlerini dikkate aldığında öğrencilerin metni daha iyi anladığı ve çok yavaĢ okunan metinlerin 

anlaĢılmasında  da sorunlar yaĢadıkları sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 Buna göre, öğretmenlere yönelik olarak  

1. Metinler oluĢturulurken anlamı bilinmeyen kelimelere dikkat edilmeli, 

2. Metinler öğrencilere okunmadan önce metinde geçen genel olarak anlamı bilinmeyen 

kelimelerin anlamları öğrencilere açıklanılmalı. 

3. Öğrencilerin kelime dağarcığını geliĢtirecek türde metinler seçilmeli, 

4.  Çocukların kelime dağarcıklarını geniĢletmek için etkinlikler yapılmalı, 

5. Metinlerden sonra yapılan bilinmeyen kelimeler etkinliği arttırılmalı, 

6. Metinlerde çok yoğun Ģekilde anlamı bilinmeyen kelimeler kullanılmamalı, 

7. Metinlerde yeterli sayıda anlamı bilinmeyen kelimeler olmalı, 

8. Çocuklara kelime öğretimine önem verilmeli, 

9. Kelime dağarcıklarını geniĢletmeleri için kitap okumalarının önemi açıklanmalı, 

10. Metinlerin okunma hızı öğrencilerin anlayacağı düzeyde olmalı, 

11. Metinler okunurken noktalama iĢaretlerine dikkat edilmeli, 

12. Metinler okunurken telaffuzlara dikkat edilmeli, 

13. Metinler okunurken tonlama hızına dikkat edilmeli, 

14. Metinler ne çok yavaĢ ne de çok hızlı okunmamalı, 

15. Metinlerin okunma hızı çocukların karakter ayrımını yapacak hızda olmalı 
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ġeklinde öneriler sıralanmıĢtır. 
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TÜRKĠYE’DE BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN MODEL 

ARAYIġLARI

 

SEARCHING FOR A MODEL ON METROPOLITAN MUNICIPALITY MANAGEMENT IN 

TURKEY 

 

Doç. Dr. Vedat YILMAZ 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi  Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fakültesi 

  

Özet 

Dünyada büyüyen ve geliĢen büyük Ģehirlerin sorunlarına çözüm getirmek amacıyla yeni yönetim 

model arayıĢları özellikle 21. yüzyılda hız kazanmıĢtır. Dünya ülkelerinde görülen bu model 

arayıĢlarına duyarsız kalmayan Türkiye 1984 yılında büyük Ģehirlerin sorunlarına çözüm getirmek 

için ilk adım atılarak üç il belediyesinin (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir) büyükĢehir belediyesi olarak halka 

hizmet sunmaya baĢlamasıyla büyükĢehir belediye yönetim modeli yaĢamımıza girmiĢtir. Ardından 

çıkarılan Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile büyükĢehir belediye yönetimine yönelik yeni 

model arayıĢı ve düzenlemeler yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Çıkarılan bu Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnameler ile büyükĢehir belediye sayısı artırılmıĢ ve yeni yönetim modelleri uygulamaya 

konmuĢtur. Ancak yapılan yasal düzenlemelerin artan nüfus ile beraber büyük Ģehirlerin sorunlarına 

yeteri düzeyde çözüm getirememesinden dolayı yeni model arayıĢları devam ettirilmiĢtir. Bu arayıĢ 

sonrasında son olarak 2004 yılında çıkarılmıĢ olan 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu‘nda, 

2012 yılında yapılan değiĢiklikle uygulamaya konan ve halen günümüzde yürürlükte olan 6360 sayılı 

―On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ ile büyükĢehir belediye yönetimi alanında 

önemli düzenlemeler yapılarak, yeni bir model uygulamaya konmuĢtur. Bu çalıĢmanın amacı 

Türkiye‘de 1984 yılında uygulanmaya baĢlanılan büyükĢehir belediye yönetimine yönelik model 

arayıĢları ve yapılan yasal düzenlemeler ile uygulamaya konulan modeller hakkında bilgiler 

sunularak öneri ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu bağlamda 1984 tarihli 3030 sayılı yasa, 2004 

tarihli 5216 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasada yapılan 6360 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeler 

hakkında bilgiler sunularak değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. BüyükĢehir belediye yönetimi 

konusunda köklü bir tarihe sahip olmayan Türkiye günün koĢullarına göre yeni model arayıĢlarını 

sürdürdüğü zaman zaman çıkarılan yasalar ile farklı modelleri uygulamaya koyduğu ve son olarak 

6360 sayılı yasa ile birlikte bazı yerel yönetim birimleri kaldırılarak farklı bir model uygulamaya 

konulduğu, bu model ile yerel yönetimlerin özellikle yönetim yapısında önemli değiĢikliklerin 

yapıldığı, yapılan değiĢikliklerin olumlu yansımalarının yanında olumsuz yansımalarında olduğu 

çalıĢmada ulaĢılan bulgular arasındadır.        

                                                 

 Bu çalıĢma Vedat YILMAZ tarafından hazırlanan ―6360 Sayılı Yasa ile OluĢturulan Yeni BüyükĢehir Belediye Modelinin Uygulamadaki 

Yansımaları: Hatay, Malatya, Manisa ve Van BüyükĢehir Belediyesi Örnekleri‖ baĢlıklı doktora tezinden türetilmiĢtir. 
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Anahtar Kelimeler: BüyükĢehir, 3030 Sayılı Yasa, 5216 Sayılı Yasa, 6360 Sayılı Yasa 

Abstract 

The search for a new management model has accelerated especially in the 21st century in order to 

solve the problems of the growing and developing big cities in the world. Turkey, which is not 

indifferent to the search for this model seen in the countries of the world, took the first step to solve 

the problems of big cities and started to provide services to the public as metropolitan municipalities 

of three provincial municipalities (Ankara, Istanbul, Izmir) in 1984, the metropolitan municipality 

management model entered our lives. Afterwards, with the Laws and Decrees with the Force of Law, 

it was tried to search for a new model and regulations for the metropolitan municipality 

administration. With these Laws and Statutory Decrees, the number of metropolitan municipalities 

has been increased and new management models have been put into practice. However, the search for 

new models has been continued because the legal regulations made cannot provide adequate 

solutions to the problems of big cities with the increasing population. After this search, the Law No. 

6360, which was put into effect with the amendment made in 2012 in the Metropolitan Municipality 

Law No. 5216, which was enacted in 2004, and which is still in effect today, on the Establishment of 

Metropolitan Municipalities and Twenty-Seven Districts in Fourteen Provinces and Amending 

Certain Decrees. A new model has been put into practice by making important arrangements in the 

field of metropolitan municipality management. The aim of this study is to make suggestions and 

evaluations by presenting information about the search for a model for the metropolitan municipality 

administration, which started to be implemented in 1984 in Turkey, and the legal regulations and 

models put into practice. In this context, evaluations were made by presenting information about the 

regulations made with the law no. 3030 of 1984, the law no. 5216 of 2004 and the law no. 6360 made 

in the law no. 5216. Turkey, which does not have a deep-rooted history in metropolitan municipality 

management, continues to search for new models according to the conditions of the day, it puts 

different models into practice with the laws enacted from time to time, and finally, some local 

government units were abolished with the law numbered 6360 and a different model was put into 

practice with this model. It is among the findings of the study that significant changes were made in 

the management structure, and that the changes made have negative reflections as well as positive 

reflections. 

Keywords: Metropolitan, Law No. 3030, Law No. 5216, Law No. 6360 

 

GiriĢ 

1984 yılından itibaren büyükĢehir yönetim modelini benimseyen Türkiye‘de ilk önce Ankara, 

Ġstanbul ve Ġzmir illeri büyükĢehir belediyesi olarak halka hizmet sunmaya baĢlamıĢtır. Hızla 

büyüyen Ģehirlerin artan sorunlarının giderilmesi amacıyla benimsenen bu model zaman zaman 

revize edilerek günümüzde artarak varlığını korumaktadır. BaĢlangıçta 1984 yılında çıkarılan 3030 

sayılı kanun ile kurulan üç büyükĢehir (Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir), ardından 1986 yılında çıkarılan 
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3306 sayılı yasayla Adana ilinin büyükĢehir olması ile büyükĢehir belediyesi sayısı dörtte, 1987 

yılında 3391, 3398 ve 3399 sayılı yasalarla birlikte sırasıyla Bursa, Gaziantep ve Konya illerinin 

büyükĢehir belediyesi olmasıyla yediye, 1988 yılında 3508 sayılı yasayla Kayseri ilinin büyükĢehir 

belediyesi olmasıyla sekize, 1993 yılında çıkarılan 504. sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

Antalya, Erzurum, Diyarbakır, EskiĢehir, Kocaeli illerinin büyükĢehir olmasıyla on üçe, Mersin ve 

Samsun illerinin büyükĢehir olmasıyla on beĢe, 2000 yılında çıkarılan 593 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Sakarya ilinin de büyükĢehir belediyesi olmasıyla on altıya son olarak 2012 yılında 

çıkarılan 6360 sayılı ―14 Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve 27 Ġlçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ ile de Aydın, Balıkesir, Denizli, 

Hatay, Malatya, Manisa, KahramanmaraĢ, Mardin, Muğla, Ordu (2013 yılında 6447 sayılı yasayla), 

Tekirdağ, Trabzon, ġanlıurfa ve Van illerinin büyükĢehir belediyesi olması ile birlikte otuza 

yükselmiĢtir.    

1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı yasa ve 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı büyükĢehir belediye 

yasası ve bu yasada yapılan değiĢiklikler ile günümüze kadar büyüyen Ģehirler ve var olan 

büyükĢehir belediyelerinin sorunlarını gidermeye yönelik farklı modeller uygulamaya konulmakla 

birlikte yeni model arayıĢları devam etmiĢtir. Türkiye‘de 1984 yılında uygulamaya konulan 

büyükĢehir belediye yönetimine yönelik model arayıĢları ve yapılan yasal düzenlemelerle 

uygulamadaki modeller hakkında bilgiler vermeyi amaçlayan bu çalıĢmada; büyükĢehir kavramı, 

3030 sayılı yasa, 5216 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasada yapılan 6360 sayılı yasa değiĢikliğiyle 

getirilen düzenlemeler ile birlikte uygulamaya konulan büyükĢehir modelleri hakkında bilgiler 

verilerek değerlendirme ve önerilerde bulunulmuĢtur 

BüyükĢehir Kavramı 

BüyükĢehir kavramı genel olarak ―metropol‖, ―metropolis‖, ― metropoliten‖ gibi kelimelerle 

kullanılmaktadır. Bizim ―anakent‖ veya sıfatlaĢtırarak ―anakentsel‖ Ģeklinde kullandığımız bu 

ifadenin uluslararası alanda geçerli bir tanımını yapmak oldukça güçtür. BüyükĢehir (anakent) 

Yunanca asıllı metro ve polis kelimelerinin birleĢmesi ile oluĢmuĢ ve ilk önce Antik Yunan kent 

devletlerinin tanımlanmasında; sonrasında ise Londra, Paris, Tokyo, New York gibi büyük kentler 

için kullanılmıĢtır (Eke, 1985: 41). BüyükĢehirler birçok küçük kentlerin bir araya getirildiği, 

nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu geniĢ alanlardır (Frey ve Zimmer, 2001: 26). Diğer 

bir ifade ile büyükĢehir; yüksek nüfusa sahip, çevresindeki diğer kentler ile karĢılaĢtırıldığında ticari 

faaliyetlerin daha yoğun olduğu, sanayi endüstrisi ve hizmet alanında önemli bir yere sahip kentlerdir 

(Çınar vd. 2009: 37). Kent; kendine has özellikleri olan ve belli bir yerde yoğunlaĢmıĢ nüfusa sahip 

yerleĢim biçimidir (Hout, 2000: 14). ĠĢte büyükĢehiri de kentten ayıran nokta kent hizmetlerinin daha 

üst düzeyde, planlı ve programlı olarak yerine getirilmesidir. BüyükĢehir veya anakent tanımını 

toparlarsak; birkaç kentin birleĢmesi ile oluĢan sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin daha üst 

düzeyde planlı ve programlı olarak yerine getirildiği yerleĢim alanları olarak tanımlayabiliriz.  

Günümüzdeki büyükĢehir kavramı 18. yüzyılda baĢlayıp, 19. yüzyılda ise zirve yapan batıdaki 

endüstri çağı ile beraberinde gelen kırdan kentte yoğun göç akıĢı sonucunda ortaya çıkmıĢtır (Eke, 

1985: 41-42). BüyükĢehir, devletin ekonomik ve toplumsal politikaları sonucu oluĢmuĢtur (KeleĢ, 
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2006: 275). BüyükĢehirler endüstriyel anlamda yeteri düzeyde geliĢmiĢ ya da geliĢmemiĢ uluslarda 

sosyal bir olgu olarak kendini göstermektedir (Eke, 1985: 43). 

 

 

BüyükĢehir Belediye Ġle Ġlgili Öne Çıkan Yasal Düzenlemelerin Ġncelenmesi 

Türkiye‘de büyükĢehir belediyelerinin, kanunla kurulma zorunluluğu vardır. Çünkü Anayasa‘mızın 

127. Maddesine göre kanun “büyük yerleĢim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir‖ 

hükmü gereğince, idari tasarruflarla büyükĢehir belediyeleri kurulması mümkün değildir. Ancak 

büyükĢehir belediyelerinin kurulduğu yerlerde daha önce bir belediye kurulmuĢ olduğundan, 

uygulamada il merkezlerindeki belediyeler, kanunlarla veya Kanun Hükmünde Kararnamelerle 

büyükĢehir belediyelerine dönüĢtürülmüĢlerdir. BüyükĢehir belediyelerinin sınırları, ismini aldıkları 

büyükĢehirlerin belde sınırlarıdır (Yıldırım, 2013: 20).   

Belediyeler ile ilgili ilk yasal düzeleme 1930 tarih ve 1580 sayılı yasa ile gerçekleĢmiĢtir. 1580 sayılı 

yasa Ġstanbul‘a özel bir yönetim modeli getirmiĢ ve Ġstanbul Belediyesi ile Ġstanbul Ġl Özel Ġdaresi 

olan iki yerel yönetim birimi birleĢtirilmiĢtir. BirleĢtirilmiĢ olan bu yönetimin baĢına Ġstanbul 

Belediye BaĢkanı olarak hem yereli hem de merkezi temsil eden iki görevi bir arada yerine getiren 

merkezce atanan bir vali bulunmaktaydı. Ġstanbul Ortak Yönetimi‘nin halk tarafından seçilen bir 

meclisi ve hem seçilmiĢ hem de atanmıĢ üyelerin oluĢturduğu bir encümeni vardı. Ġstanbul Ortak 

Yönetimi 1956 yılına kadar varlığını devam ettirmiĢtir. Bu tarihten sonra ise diğer kentlerde olduğu 

gibi il özel idareleri ve belediyelere ayrı ayrı yerel halk tarafından seçilmiĢ meclisler oluĢturulması 

yetkisi verilmiĢtir (KeleĢ, 2006: 291) .  

1580 sayılı Belediye Kanunu, bir yerde belediye örgütü kurulabilinmesi için o yerin nüfusunun 2.000 

veya üzerinde olması hükmüne bağlanmıĢtır. Böylece, nüfusu 2.000 olan yerleĢim alanlarıyla nüfusu 

bir milyon ve daha fazla olan yerleĢim alanları, aynı kanun hükümlerine tabi olmaktadır. Oysa nüfusu 

bir milyonun üzerindeki yerleĢim alanlarının sorunlarıyla küçük belediyelerin sorunları arasında 

oldukça büyük farklar vardır. Bu farklı sorunlara çözüm bulmak için de farklı bir yönetim modeli 

arayıĢı kaçınılmaz olmuĢtur. (Eryılmaz, 2000: 146-147). 

Türkiye coğrafyasındaki dağınık ve birbirinden kopuk kentleĢmenin ortaya çıkardığı sorunlara yasal 

düzenlemelerle çözüm bulunmaya çalıĢılmıĢtır (Toksöz vd.2009: 42). Bu bağlamda Türkiye‘de 

büyükĢehir yönetimlerine iliĢkin 09/07/1984 tarih ve 3030 sayılı büyükĢehir belediye yasası, 2004 

tarih ve 5216 sayılı büyükĢehir belediye yasası ve 5216 sayılı yasada yapılan değiĢiklikle 2008 tarihli 

5747 Sayılı Yasa ve son olarak yine 5216 sayılı yasada yapılan 2012 tarih ve 6360 sayılı yasa 

değiĢiklikleri yapılmıĢtır. 
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3030 Sayılı Yasanın İncelenmesi 

1982 Anayasası‘nın 127. maddesinde yer alan  “Büyük yerleĢim yerleri için özel yönetim biçimleri 

getirilebilir‖ hükmü ile büyük kentlerde büyükĢehir yönetimlerinin kurulmasının önü açılmıĢtır. 

BüyükĢehir belediyelerine yönelik çıkarılan ilk yasa, 1984 tarihli 3030 sayılı yasadır.   

Kentleri yönetme konusunda yaĢanan sorunları gidermeye yönelik çalıĢmalar, Osmanlı Devleti‘nin 

modern belediye yönetimi ile tanıĢmasından bu yana devam etmektedir. 1984 yılında çıkarılan 3030 

sayılı yasa öncesi büyük kentlerin yönetimine iliĢkin farklı Ģekillerde yönetim modeli arayıĢları söz 

konusu olmuĢtur (Çınar vd. 2009: 38-39)   

KentleĢmenin düzenli olarak sağlanamamasının beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar, iĢsizlik, 

sektörler arası dengesizlikler, bölgelerarası kentleĢme farklılığı ve alt yapı hizmetlerinin yeteri 

düzeyde yerine getirilememesi, çevreye gerekli özenin gösterilmeyip tahrip edilmesi, fiziki 

plansızlık, plansız yerleĢme, gelir dağılımında eĢitsizlik, sosyal sınıflaĢma, tabakalaĢma, kültür 

değiĢmesi gibi birçok sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Ortaya çıkan bu sorunlardan önemli düzeyde 

etkilenen alanlardan biri; gerek görev ve sorumluluklar, gerekse de etkin, verimli ve Ģeffaf bir hizmet 

sunumunun yanında demokratikleĢme eğilimleri açısından yerel yönetimler oluĢturmuĢtur. Böylece 

hızla büyüyen ve geliĢen kentlerin barınma, istihdam, çevre ve alt yapı gibi sorunlarının çözümü 

konusunda; ayrıca, kent yönetimi ve kentsel siyaset, yerel demokrasi açısından da yerel yönetimler 

odak noktası olmuĢtur. Özellikle üç büyük kentte yer alan mevcut yerel yönetimler, bu sorunların 

giderilmesinde yeteri düzeyde etkin olamamaları, 1980 yılı sonrası büyükĢehir belediyeleri 

yönetimini gündeme getirmiĢtir. Bu doğrultuda görülen ihtiyaç üzerine 1984 yılında çıkarılan 3030 

sayılı yasa ile Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir illerinde büyükĢehir belediyeleri kurulmuĢtur (Akarçay, 

2014: 63-64). Kurulan büyükĢehir belediyelerinin yanında Ġstanbul‘da on beĢ, Ankara‘da beĢ, 

Ġzmir‘de de üç büyükĢehir ilçe kurulmuĢtur (Öztekin, 2010: 359; Arıkboğa, 2013: 59).  

 3030 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile büyükĢehir belediyelerinin yönetim yapısı, 

hukuki statüsü ve görevleri düzenlenmiĢtir. Ġlgili kanun, büyükĢehir belediyesi ve ilçe belediyesi 

olmak üzere iki kademeli ve merkezi bir büyükĢehir yönetim yapısını öngörmüĢtür (Ulusoy ve 

Akdemir, 2013: 307; Urhan, 2008: 87). Ġdareler arası iliĢkilerde büyükĢehir belediye meclisine ve 

baĢkanına koordinasyon amaçlı vesayet yetkileri veren bu kanuna göre büyükĢehir belediyelerinin 

organları büyükĢehir belediye meclisi, büyükĢehir belediye encümeni ve büyükĢehir belediye 

baĢkanından oluĢmaktadır (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 307; Sodan, 2009: 720). 

1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı kanun ile önce Ankara, Ġstanbul, Ġzmir olmak üzere üç il ardından 

1986 yılında 3306 sayılı yasa ile Adana ili, 1987 yılında 3391, 3398 ve 3399 sayılı yasalar ile 

sırasıyla Bursa, Gaziantep ve Konya illeri, 1988 yılında 3508 sayılı yasa ile Kayseri ili ve 1993 

yılında çıkarılan 504. sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya, Erzurum, Diyarbakır, 

EskiĢehir, Kocaeli (Ġzmit), Mersin ve Samsun illerinin büyükĢehir olması ile birlikte büyükĢehir 

belediye sayısı on beĢ olmuĢ ve 2000 yılında çıkarılan 593 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

Sakarya ilinin de büyükĢehir belediyesi olması ile bu sayı on altı olmuĢtur. Son olarak 2012 yılında 

çıkarılan 6360 sayılı yasa ile de bu sayı otuza yükselmiĢtir. 
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 3030 Sayılı BüyükĢehir Belediye Yasası, belediye sınırları içinde birden çok ilçeye sahip olan 

il merkez belediyelerinin yukarıda da belirtildiği gibi büyükĢehir belediye olmasını öngörmüĢtür. 

Fakat 3030 sayılı yasa ile ek mali kaynaklarda sağlanmıĢ olduğundan geliĢmekte olan birçok il 

belediyesinin büyükĢehir belediye olma yönelimi ortaya çıkmıĢtır. (Sodan 2009: 720). BüyükĢehir 

belediyeleri kurulmasında daha çok siyasi nedenlerin ağır bastığını söyleyebiliriz. BüyükĢehir 

uygulamasında nüfusu iki yüz bini geçen birçok ilde büyükĢehir belediyesi kurulmuĢtur. Ġlçe 

belediyeler alt belediye konumuna getirilerek yasal sürecin yerine getirilmesi sağlanmıĢtır. Bu durum 

büyükĢehir belediyeleri ile büyükĢehir ilçe ve alt kademe belediyeleri arasında görev ve yetki 

karıĢıklığına neden olduğu gibi, zaten yeteri düzeyde olmayan kaynakların da israf edilmesine sebep 

olmuĢtur. GeçmiĢ bir tecrübeye sahip olmayan ve ilk olarak 1984 yılında 3030 sayılı yasa ile 

uygulamaya konulan bu sistemde; görev ve yetkilerin paylaĢılmasında nesnel ölçütlerin 

bulunmaması, yönetim kademeleri arasındaki iĢbirliğinin yeteri düzeyde olmaması, büyükĢehirde 

planlama ve koordinasyonunun yeteri düzeyde yapılamaması, BüyükĢehir yönetiminin kesin bir 

hakimiyetinin bulunduğu ve belediye büyüklüklerinin birbirinden çok farklı olması gibi sebeplerle 

uygulamada görülen eksiklikler, büyükĢehirlerde sorunlara yol açmıĢtır. Bu durumda hizmetleri 

olumsuz yönde etkileyerek kıt kaynakların etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılmasına engel olmuĢtur 

(Ulusoy ve Akdemir, 2013: 308; Sodan 2009: 721). Uygulanan bu modelde görülen eksiklikleri 

gidermek amacıyla 10/07/2004 tarihinde 5216 sayılı ―BüyükĢehir Belediye Yasası‖ çıkarılmıĢtır.

  

5216 sayılı yasa ile büyükĢehir belediyelerinin kurulması, organları, görev ve yetkileri, gelirleri ve 

belediyeler arasındaki iliĢkilere yönelik yeni düzenlemeler yapılmıĢtır. 5216 sayılı yasa, 3030 sayılı 

yasadan farklı olarak bir yerde büyükĢehir belediyesi kurulabilmesi için belediye sınırları içinde ve 

bu sınırlara en fazla on bin metre uzaklıktaki yerleĢim birimlerinin toplam nüfuslarının son nüfus 

sayımına göre yedi yüz elli binden fazla olması koĢulunu getirilmiĢtir. Böylece, bir belediyenin 

büyükĢehir belediyesi olması için belirli bir nüfus büyüklüğüne sahip olması öngörülmüĢtür. Nüfus 

Ģartının yanı sıra, o yerin fiziki yerleĢim durumu ve ekonomik geliĢmiĢlik düzeyinin de büyükĢehir 

belediyesi olunmasında öngörülerek kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması 

öngörülmüĢtür (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 308-309). 

1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı yasa; 10 Temmuz 2004 tarihinde çıkarılan 5216 sayılı BüyükĢehir 

Belediye Kanunu‘na kadar önemli değiĢiklikler yapılmadan yürürlükte kalmıĢtır (KeleĢ, 2006: 296). 

Türkiye‘de 3030 sayılı yasayla gerçeklik kazanan büyükĢehir belediye yönetimi modeli, 5216 sayılı 

yasa ile yeniden ölçeklendirme temelinde bir reforma tabi tutulmuĢtur. Bu bağlamda 5216 sayılı 

büyükĢehir belediye yasasının 3030 sayılı büyükĢehir belediye yasasından farklı olarak taĢıdığı en 

önemli özellik, büyükĢehir belediyesi sınırlarına yönelik getirdiği yeni ölçek düzenlemeleridir. 

‗Pergel‘ düzenlemesi olarak da bilinen sınır geniĢletmeleri 5216 sayılı yasayı tanımlayan en önemli 

özelliktir (Çınar vd. 2009: 54). Bu yasa ile büyükĢehirlerin sorunları büyük ölçüde çözülmüĢ olsa da, 

diğer kent ve belediyelerin temel sorunları devam etmiĢtir. Ayrıca, bütün büyükĢehirin bütün 

sorunlarının giderildiğini de söyleyemeyiz. Hatta bu yasa ile uygulanan büyükĢehir yönetim modeli 

bazı sorunları çözerken, baĢka sorunlarında ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir (Karakılçık, 

2015: 175). 
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5216 Sayılı Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası 

 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Yasası, büyükĢehir belediyeleri ve onun altında ilçe 

belediyelerinden oluĢan mevcut iki kademeli yönetim yapısını devam ettirerek bu yasa ile büyükĢehir 

belediyeleri; ―en az üç ilçe belediyesini kapsayan bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; 

kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren yetkileri kullanan; idari ve mali özerkliğe 

sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan kamu tüzel kiĢileri‖, olarak 

tanımlanmıĢtır. BüyükĢehir belediyelerinde, ilçe belediyeleri ve ilk kademe belediyeleri yer almıĢtır. 

Ġlçe belediyelerini; büyükĢehir belediye sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyeleri oluĢtururken ilk 

kademe belediyesini ise ilçe belediyelerinde olduğu gibi büyükĢehir sınırları içerisinde ilçe 

kurulmadan oluĢturulan ve büyükĢehir içinde yer alan ilçe belediyeleri ile aynı yetkiye sahip, 

ayrıcalık ve sorumlulukları olan belediyeler olarak ifade edilmektedir (KeleĢ, 2016: 296).   

5216 sayılı büyükĢehir belediye yasasının genel gerekçesinde; nüfusun kentlerde yoğunlaĢtığı ve 

bunun sonucu olarak da hizmet ihtiyacının ve maliyetlerinin arttığı, görülen bu nüfus yoğunluğunun, 

hizmet kalitesinde azalmalara, zaman ve kaynak israfına neden olduğu, konut talebindeki artıĢ, arsa 

spekülasyonunun, kaçak yapılaĢmayı ve gecekondu benzeri yapılaĢmaya teĢvik ederek, kentin 

görünümünü bozduğu, bu tür kent sorunlarına sadece kent ölçeği çerçevesinde çözüm 

getirilemeyeceği,  kentlerdeki sorunların ulusal düzeyde etkilere sebep olabileceği varsayımından 

hareketle kent sorunlarının ulusal düzeyde ele alınması gerektiği belirtilmiĢtir (Çınar vd. 2009: 73). 

2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı büyükĢehir belediye yasasında, Avrupa Birliği müzakere 

sürecinin de etkisi ile çeĢitli yeni düzenlemeler yapılmıĢtır. Yasanın amacı; büyükĢehir 

belediyelerinin hukuksal statüsünü düzenlemek ve hizmetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde 

yürütülmesini sağlamaktır (Karakılçık, 2016: 187).  

Genel Olarak 5216 Sayılı Yasa Ġle Sisteme Kazandırılan Yenilikler 

 5216 sayılı yasa ile sisteme kazandırılan diğer yenilikler Ģu Ģekilde özetlenebilir (Özer ve 

Akçakaya, 2014: 108-109): 

 BüyükĢehir belediyesine katılma koĢulları güncellenmiĢtir. 

 Yılda üç kez olan büyükĢehir belediye meclisi olağan toplantı sayısı her ay Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir. 

 Meclisin kararlarının kesinleĢmesi için aranan, baĢkan tarafından veto edilmesi ve 

mahallin en büyük mülki amirinden onay alınması Ģartları kaldırılmıĢtır. 

 Ġlçe ve ilk kademe belediyeleri ile büyükĢehir bütçesinin onaylanmasında, tek yetkili 

organ, büyükĢehir belediye meclisi olmuĢtur. 

 BüyükĢehir belediyesi ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında oluĢabilecek görev ve 

yetki karmaĢıklığını önlemek için görev ve yetkiler konusunda bir takım ayrıntılı düzenlemeler 

getirilmiĢtir. 

 Encümenin yapısında yeni düzenlemeler yapılmıĢtır.  

 Bazı ihtisas komisyonlarının kurulması yasayla zorunlu hale getirilmiĢtir. 
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 Yeni kamu yönetimi anlayıĢına uygun bir yönetim modeli için stratejik plan yapılması 

zorunluluğu getirilmiĢ; ilçe ve ilk kademe belediyesinin görüĢleri alınarak büyükĢehir 

belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak 

bütçesini hazırlamak hükmü büyükĢehir belediyelerinin görevleri arasında sayılmıĢtır. 

5216 sayılı yasa ile 2012 yılında yapılan 6360 sayılı yasa ile yerel yönetimler üzerinde sisteme 

kazandırılan önemli düzenlemeler yapılmıĢtır.  

6360 Sayılı Yasa Ġle Sisteme Kazandırılan Yenilikler 

 6360 sayılı yasa ile birlikte 16 olan büyükĢehir belediye sayısı 30‘a çıkarılmıĢtır. 14 

yeni büyükĢehir belediyesi kurulmuĢtur.  

 30 büyükĢehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları olarak düzenlenmiĢtir Önceki 

modelde, Ġstanbul ve Kocaeli için uygulanan model kimi yeni kurumsal yapılarla ve 

değiĢiklerle tüm büyükĢehirlere de uyarlanarak büyükĢehir belediyesi sınırları il mülki idare 

sınırları olarak geniĢletilmiĢtir.  

 30 büyükĢehirde bulunan il özel idarelerinin tüzel kiĢilikleri kaldırılarak kapatılmıĢtır. 

 BüyükĢehir yapılan illerde valilerin, il özel idarelerindeki görev, yetki ve 

sorumlulukları sona erdirilmiĢtir. 

 30 büyükĢehirde yatırım izleme ve koordinasyon baĢkanlığı kurulmuĢtur. Yatırım 

izleme ve koordinasyon baĢkanlığına 2016 yılında tüzel kiĢilik verilmiĢtir. 

 Valilerin  yerel yönetimlerle ilgili yetkileri, yeni kurulan merkezi yönetim birimi olan 

Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı‘na devredilmiĢtir (Yılmaz ve Kaypak, 2016:34). 

 BüyükĢehir belediyesi kurulan illerde yeni ilçeler kurulmuĢtur. 

 BüyükĢehir belediyesi olmada 750 bin nüfus koĢulu getirilmiĢtir. 

 30 büyükĢehirde bulunan bucak ve belde belediyeleri kapatılmıĢtır. 

 30 büyükĢehirde bulunan köylerin tüzel kiĢiliği kaldırılarak mahalleye 

dönüĢtürülmüĢtür. 

 Kimi yerleĢim yerlerindeki mahalle ve köyler birleĢtirilerek ilçe yapılmıĢ, kimilerinde 

ise, bazı mahalleler ayrılarak baĢka belediyelere bağlanmıĢtır. 

 Yeni mahalle kurulmasında 500 bin nüfus koĢulu getirilmiĢtir. 

 BüyükĢehir belediyesi kurulan illerde mahalli idare birlikleri kaldırılmıĢtır. 

Sonuç 

Türkiye‘de 3030 sayılı yasayla 1984 yılında Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir il belediyelerinin büyükĢehir 

olması ile baĢlayan büyükĢehir yönetim modeli uygulaması 20 yıl yürürlükte kalmıĢtır. Günün 

koĢulları gereği büyükĢehir belediyelerinin sorunlarına çözüm üretilmesi noktasında yetersiz kalan 

3030 sayılı büyükĢehir belediyesi yasası yerini 5216 sayılı büyükĢehir belediye yasasına bırakmıĢtır. 

5216 sayılı yasada 2012 yılında yapılan 6360 sayılı yasa ile birlikte farklı bir model uygulamaya 

konmuĢtur. Bu model ile Türkiye‘deki il özel idarelerinin %36‘sı, belediyelerin %53‘ü, köylerinse 

%47‘si (yaklaĢık olarak yarısı) ortadan kaldırılmıĢtır. Bu modelin Türkiye‘de büyükĢehir 
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belediyelerinin tarihsel sürecinde yapılan en kapsamlı ve ses getirici bir modeldir. BüyükĢehir 

belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak değiĢtiriĢmiĢ ve Bütün büyükĢehirlerde, arkasında il 

sınırları içindeki tüm seçmenlerin desteği bulunan güçlü ve yetkili büyükĢehir belediye baĢkanı 

modeli getirilmiĢtir. Bu durumda; vali ile büyükĢehir belediye baĢkanı arasında ihtilaf yaĢanmasının 

yolu açılmıĢtır. Yerelde ve aynı ilde biri atanmıĢ diğeri ise seçilmiĢ iki güçlü yöneticinin bulunması 

süreç içerisinde önemli sorunlara yol açabilecektir. Vali ve büyükĢehir belediye baĢkanının 

koordineli çalıĢması ile de büyükĢehirdeki sorunların çözümünde de önemli adımlar atılacaktır. Yerel 

hizmette bütünselliği ön gören 6360 sayılı yasanın olumlu ve olumsuz yönde yansımalarının 

günümüzde halen devam ettiği söylenebilir.  

Sonuç olarak Türkiye‘de büyükĢehir belediye yönetimi konusunda dönem dönem farklı modeller 

ortaya konulmuĢ ancak günün koĢullarında istenilen düzeyde çözüm sunulamadığından hala yeni 

modellere ihtiyaç duyulduğu düĢünülmektedir.   
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ĠÇERĠ ÇUMRA’DA (KONYA) YAPILAN BAZI BÖREKLER HAKKINDA BĠR 

ARAġTIRMA 

A RESEARCH ABOUT SOME BÖREK-PASTRY MADE IN ĠÇERĠ ÇUMRA (KONYA) 

 

Dr.Öğr. Üyesi Abdullah BADEM 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu  Yunus Emre 

Kampüsü, Karaman 

Özet 

Ġnsanlığın var oluĢu ile beslenmenin ortaya çıkıĢı aynı andan itibaren gerçekleĢmiĢtir. Dolayısıyla 

insanın beslenmesi tüm tarih boyunca önemli olmuĢtur. Ġnsanlar bazen yokluk ve kıtlık nedeniyle, 

bazen kiĢisel ihtiraslar nedeniyle daha çok yiyeceğe ya da bunların elde edildiği verimli topraklara 

sahip olmak için mücadele etmiĢtir. Tarımın baĢlaması ve yerleĢik hayata geçilmesi neticesinde bir 

anlamda mutfak kültürünün temeli atılmaya baĢlanmıĢtır. Tahılların öğütülmesi, ateĢin bulunmasıyla 

ekmeğin yapılması, daha sonraları ekmeğin mayalı olarak üretilmesi ilk mutfak kültürü faaliyetleri 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Tüm dünyada yaygın yetiĢen tahıllar ile her yöreye özgü ekmek ve 

hamur iĢleri ortaya çıkmıĢtır. Orta Asya‘dan Türkiye‘ye doğru yapılan uzun göç sonunda Türkler 

Anadolu‘ya yerleĢmiĢtir. Göç esnasında ve yerleĢilen Anadolu‘da birçok millet ile etkileĢim 

gerçekleĢmiĢ ve günümüzdeki zengin Türk Mutfağı oluĢmuĢtur. Türk mutfağında ve Türklerin 

beslenmesinde ekmek ve hamur iĢleri önemli bir yere sahiptir. Her yöreye özgü farklı hamur iĢinin 

olması Türk mutfağındaki önemi ve geniĢ yeri daha da iyi anlaĢılmaktadır. Hamur iĢleri içerisinde 

börekler ön sıraları almaktadır. Konya‘nın Çumra ilçesine bağlı Ġçeri Çumra beldesinin tarihi oldukça 

eskilere dayanmaktadır. Yöre, geçmiĢi M.Ö. 6800-5700 olarak tarihlenen en eski yerleĢim 

yerlerinden biri olan Çatalhüyük‘e 30 km uzaklıktadır. Yine yörede daha yakın zamana tarihlenen 

onlarca kadim hüyükler bulunmaktadır. Çatalhüyük‘te kömürleĢmiĢ buğday tanelerinin çıkması, 

öğütme taĢları ve hububat saklama çukurlarının olması bölgenin buğday ve unlu mamuller tüketim 

geçmiĢinin ne kadar eskiye dayandığını ispatlar niteliktedir. Ayrıca Çatalhüyük‘te kullanılan ocak ve 

fırınlar ile günümüzde kullanılanlar da benzerlik göstermektedir. Bu çalıĢmada, Ġçeri Çumra‘da 

yaygın yapılan üç börek hakkında araĢtırma yapılmıĢtır. Nitel bir araĢtırma olan bu çalıĢma ile su 

böreği, sac böreği ve tandır böreğinin yapılıĢı ve diğer özellikleri hakkında bilgi edinilmiĢtir. Amaçlı 

örnekleme yöntemiyle seçilen, yörede ikamet eden kiĢilerle birebir görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. 

GörüĢmeler, katılımcıların izni ile kayıt altına alınmıĢ, daha sonra veriler düzenlenmiĢtir. Böreklerin 

yapılıĢı hakkında detaylı bilgi elde edinilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Börek, Hamur iĢi, Ġçeri Çumra, Çumra, Konya, Çatalhüyük kültürü, Türk 

kültürü. 

 

Abstract 

The existence of humanity and the emergence of nutrition took place at the same time. Therefore, 

human nutrition has been important throughout history. People struggled to have more food or the 

fertile lands from which they were obtained, sometimes because of poverty and famine, sometimes 
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because of personal ambitions. As a result of the beginning of agriculture and the transition to settled 

life, in a sense, the foundation of culinary culture began to be laid. Grinding grains, making bread 

with the discovery of fire, and then producing leavened bread are the first culinary activities. Grains 

that are widely grown all over the world and bread and pastries specific to each region have emerged. 

After the long migration from Central Asia to Turkey, Turks settled in Anatolia. During the migration 

and settled in Anatolia, interaction with many nations took place and today's rich Turkish Cuisine 

was formed. Bread and böreks-pastries have an important place in Turkish cuisine and in the diet of 

Turks. The importance and wide place in Turkish Cuisine of having different böreks-pastries specific 

to each region is further understood. Among the pastries, böreks take the first place. The history of 

the town of Ġçeri Çumra, which is connected to the Çumra district of Konya, dates back to very old 

times. The region is 30 km away from Çatalhüyük, one of the oldest settlements dating back to 6800-

5700 BC. In addition, there are dozens of ancient mounds in the region that date back to more recent 

times. The presence of charred wheat grains, grinding stones and grain storage pits in Çatalhüyük 

proves how old the wheat and bakery products consumption history of the region is. In addition, the 

stoves and ovens used in Çatalhüyük are similar to those used in the region today. In this study, a 

research was carried out on three common böreks-pastries in Ġçeri Çumra. With this study, which is a 

qualitative research, information was obtained about the preparation and other properties of su 

böreği, sac (sheet) börek-pastry and tnadır (tandoori) börek-pastry. With the purposeful sampling 

method, one-on-one interviews were conducted with people residing in the region. The interviews 

were recorded with the permission of the participants, then the data were analyzed and detailed 

information was obtained about the making of the pastries. 

Keywords: Börek, Pastry, Ġçeri Çumra, Çumra, Konya, Çatalhüyük culture, Turkish culture. 

 

GiriĢ 

Türk mutfağı oldukça çok çeĢitli yemeklere sahiptir. Bunlar içerisinde hamur iĢleri ağırlığı olan 

gruplardan biri sayılabilir. Her bölgenin, her yörenin kendine has unlu mamulleri bulunmaktadır. 

Börekler, hamur iĢleri arasında en önemli çeĢitlerden biri olup bu grubun içine girebilecek onlarca 

çeĢide sahiptir.  

Türk mutfağında hamur iĢlerinin kökeni çok eskiye dayanmaktadır. Orta Asya‘dan baĢlayan, un, su, 

tuzla mayasız hamurdan yapılan basit bir yufkadan baĢlayıp, Anadolu‘ya gelip, günümüze ulaĢtığında 

hamur iĢlerinin çoğaldığı, hamur içine değiĢik iç harçları katılarak eriĢteler, mantılar, pideler ve 

böreklerin geliĢtirildiği ve zengin hale geldiği rahatlıkla söylenebilir (Yerasimos, 2019, s. 143).  

Konya‘nın Çumra ilçesine bağlı Ġçeri Çumra beldesinin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Yöre, 

geçmiĢi M.Ö. 6800-5700 olarak tarihlenen en eski yerleĢim yerlerinden biri olan Çatalhüyük‘e 

(Ünsal, 2021, s. 14) 30 km uzaklıktadır. Yöre, tarih öncesi dönemden sonra sırasıyla Hititler, 

Frigyalılar, Lidyalılar, Romalılar, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlı egemenliği altında 

kalmıĢtır (Tapur & Tuncer, 2012, s. 27). Çatalhüyük‘te kömürleĢmiĢ buğday tanelerinin çıkması, 

öğütme taĢları ve hububat saklama çukurlarının olması bölgenin buğday ve unlu mamuller tüketim 

geçmiĢinin ne kadar geçmiĢe dayandığını ispatlar niteliktedir. Yine bölgede yaĢamıĢ Hititlerin 180 

kadar ekmek, pasta, börek ve unlu mamul üretmesi yörenin hamur iĢleri açısından ne kadar zengin 
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olduğunu adeta tescil etmektedir (Akın & Balıkçı, 2018, s. 278). Ġç Anadolu Bölgesi‘nde bulunan, 

Konya‘ya ve ilçesi Çumra‘ya bağlı Ġçeri Çumra‘ya has denilebilecek, oldukça yaygın yapılan üç 

börek bulunmaktadır. Bunlar; tandır böreği, su böreği ve sac böreğidir. Tandır, dünyada ―tandoor, 

tandoori‖ olarak bilinen, kelimenin kökeni Arapça ―tannûr‖ olan, Türkçe‘ye tennûr‖ olarak geçen, 

Konya‘da ekmek, börek ve değiĢik yemeklerin piĢirildiği çamurdan yapılan bir fırının adıdır. Bu 

fırında yapılan ekmek, ―tandır ekmeği‖, börek ise ―tandır böreği‖ olarak adlandırılmaktadır (Konya 

Ansiklopedisi, 2015, s. 266). Börek kelimesi ilk kez 1312‘de Kitâbu‘l'Ġdrâk li Lisâni‘l'Etrâk (Ebü 

Hayyân) adlı kitapta görülmekte, kelimenin tanımı ―içerisine et doldurulmuĢ hamur parçaları‖ olarak 

ifade edilmektedir (Evci, 2015: 381). Börek kelimesi yerine mantı, katlama, bohça, gözleme, katmer 

gibi kelimelerde kullanılmıĢtır (Evci, 2015, s. 384). Osmanlı mutfağında ―börek‖ sözcüğü ―tatlı, 

tuzlu, sulu hamur ya da ince yufkadan yapılan yiyecekler‖ için kullanılırken, 20. yüzyılda ―fırında 

piĢirilen kat kat yufkalı tepsi börekleri‖ için kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Yerasimos, 2019, s. 144). Su 

böreği ve sac böreğinin yapımında da hamur yufka olarak daire biçiminde açılarak yapılmaktadır. Su 

böreği gibi börekler daire Ģeklinde tepsi içinde yapıldığından yuvarlak Ģekilli olmaktadır. Bakır 

tepsilerin büyüklerine sini denilmektedir (Evci, 2015, s. 387). Yufka kelimesi, Orta Asya 

Türkçesindeki ―yuwka‖ kelimesinden gelmekte olup ―cılız, güçsüz ve merhametli‖ anlamına 

gelmektedir (Ünsal, 2021, s. 141).  

Bu çalıĢma ile Ġçeri Çumra‘da yaygın yapılan tandır böreği, su böreği ve sac böreği hakkında bilgi 

toplanması amaçlanmıĢtır. 

Yöntem 

ÇalıĢmada, nitel araĢtırma yönteminde görüĢme tekniği veri toplama yöntemi kullanılarak amaçlı 

örnekleme yöntemi ile seçilmiĢ katılımcılardan tandır böreği, su böreği ve sac böreğinin yapımı 

hakkında bilgi alınmıĢtır. Örneklem büyüklüğünün 5 kiĢi olması yeterli görülen bu tip bir 

araĢtırmada, gönüllü olarak 5 kiĢi seçilmiĢ, katılımcıların izni ile ses veya görüntü kaydı alınmıĢ, 

sorular 30-45 dakika süre içerinde sorulmuĢtur. GörüĢme yapılan kiĢiler 58-100 yaĢ aralığındaki 

kiĢiler olup Ġçeri Çumra doğumlu olan, yöre kültürüne hâkim kiĢiler içerisinden seçilmiĢtir. 

GörüĢmeler Mayıs 2021 - Temmuz 2022 tarihleri arasında muhtelif zamanlarda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada kullanılan sorular, daha önce yapılmıĢ benzer bir çalıĢmadan alınmıĢtır (Badem, 2021). 

Veri toplamak için etik kurul izni Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Etik Kurulu'ndan 

26.04.2021 tarih ve 36 sayılı kararla alınmıĢtır.                                  

Bulgular ve TartıĢma 

ÇalıĢma için görüĢme gerçekleĢtirilen kiĢilere ait demografik bilgiler Tablo 1‘de, çalıĢmada 

kullanılan soru formu Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

AraĢtırma sonucu elde edilen bulgular amaca uygun olarak aĢağıda gruplandırılarak verilmiĢtir. 

Ġçeri Çumra’da Börekler: Ġçeri Çumra‘nın geçmiĢi çok eskiye dayanmaktadır. Dolayısıyla yörenin 

yemek kültürü de oldukça zengindir. Bu çalıĢmada, geçmiĢten günümüze yaygın yapılan üç börek 

(tandır, su, sac) hakkında bilgi toplanmıĢtır. Böreklerin çok eskiden beri yaygın olarak neredeyse tüm 
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evlerde yapıldığı, katılımcıların tamamı tarafından teyit edilmiĢtir. Yemek hazırlayan ve piĢiren 

anneler, anneanneler ve babaanneler üç böreğin de yapılıĢını gelecek nesillere aktardığı ifade 

edilmiĢtir ancak son 20 yıldır özellikle tandır böreğinin, yapımının nispeten meĢakkatli olması 

nedeniyle daha az yapıldığı, yeni nesilin tandır böreğini yapma eğiliminin azaldığı tespit edilmiĢtir 

(KK1-5). 

Tablo 1. Mülakat Yapılan Katılımcıların Demografik Özellikleri. 

KK Adı 

Soyadı 

Doğu

m Yılı 

 Doğum Yeri Cinsiye

t 

Eğitim 

Durumu 

Mesleği 

1 H.Y. 1922 Ġçeri Çumra-

Çumra/Konya 

Erkek Ġlkokul Emekli/Çift

çi 

2 M.T. 1964 Ġçeri Çumra-

Çumra/Konya 

Erkek Üniversit

e 

Emekli/AĢçı 

3 M.S. 1957 Ġçeri Çumra-

Çumra/Konya 

Kadın Ġlkokul Ev Hanımı 

4 S.S. 1938 Ġçeri Çumra-

Çumra/Konya 

Kadın Ġlkokul Ev Hanımı 

5 H.D. 1944 Ġçeri Çumra-

Çumra/Konya 

Erkek Üniversit

e 

Emekli/Poli

s 

Buradaki asıl sebebin, önceden günlük tüketilen tandır ekmeğinin yerini, modernleĢme ile somun 

ekmeğin alması ve ekmeğe marketlerden yaygın olarak ulaĢılabilmesi tandır ekmeğinin yapımını 

azaltmıĢ olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Çoklukla ekmek yapımının ardından yapılan tandır böreğinin 

yapılması da azalmıĢtır. Önceden evde ekmek bittiği zaman tandır ekmeği yapıldığı zaman tandır 

böreği de sıklıkla yapılmaktaydı, ancak günümüzde eskiye göre kıyaslandığında, ekmek ve börek 

yapımı katılımcılar tarafından %80-90 oranında azaldığı ifade edilmektedir. 

Tablo 2. ÇalıĢmada kullanılan yarı yapılandırılmıĢ soru formu 

No Soru 

1 Kaç yıldır su, sac, tandır böreğini yapıyorsunuz?  

2 Ne kadar sıklıkla su, sac, tandır böreğini yapıyorsunuz? 

3 Su, sac, tandır böreğini hangi dönemde yaparsınız? Bu dönemin bir özelliği var mıdır? 

4 Su, sac, tandır böreğinin yapılıĢını kimden/nerden öğrendiniz? 

5 Su, sac, tandır böreği yapımında kullanılan araç gereçler nelerdir? 

6 Su, sac, tandır böreği yaparken hangi malzemeleri kullanırsınız? Malzemelerin ölçüsü 

hakkında bilgi verir misiniz? 

7 Su, sac, tandır böreğini yapmak için kullandığınız malzemelerin kendine özgü 

özellikleri var mı? 



 
 

 

 

360 

8 Su, sac, tandır böreğinin yapım aĢamalarını anlatır mısınız? 

9 Su, sac, tandır böreği yapılırken istenilen renk, tat ve lezzet gibi özelliklerin 

sağlanabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekir? 

10 Su, sac, tandır böreğini nasıl servis edersiniz? Kendine özgü bir servis Ģekli var mı? 

11 Su, sac, tandır böreğini muhafaza edilmeye uygun mudur? Nasıl muhafaza 

edilmelidir? 

12 Su, sac, tandır böreğinin Ġçeri Çumra‘da ne zamandan beridir yapıldığı hakkında 

bilginiz var mı? 

13 Su, sac, tandır böreğinin sizin yörenizde yöresel adı/baĢka bir adı var mı? Su, sac, 

tandır böreğinin bir hikayesi/Ģiiri/manisi var mı?  

14 Bu böreklere benzer baĢka yiyecekler var mı? Nelerdir? 

 

 Sac böreğinin yapımı halen yaygındır. Sadece sac böreği için hazırlık olabileceği gibi, yufka 

açılacağında, öğle ya da akĢam yemeği vaktinde sac böreği de yapılmaktadır. Su böreğinin yapılıĢ 

aĢamaları diğer böreklere nazaran zor olması ve maharetli ellerden çıkmasının istenmesi bu böreğin 

yapımını sınırlamıĢtır (KK1-5).  Su böreğinin yapımı ise daha çok ağır misafirlere, yeni evlenmiĢ 

olup ziyarete gelen gelin-damada, her türlü davetlerde (acılı yemeği, asker uğurlaması, cenaze vb), 

Ramazan sofralarında ve bayramlarda olmaktadır (KK1-5). Eskiden Ġçeri Çumra‘da düğün hazırlık 

aĢamaları PerĢembe gününden baĢlaması nedeniyle uzak yerlerden yatılı gelen misafirlere ―kara 

yemek takımı‖ ve ya ―acılı yemeği‖ denilen yemekler hazırlanmaktaydı. Günümüzde ulaĢım 

imkânlarının artması, yatılı misafirin ağırlanmasını azaltmıĢ olup ancak bu yemeklerin yapımına 

halen devam edilmektedir. Kara yemek takımında bulunan yemekler; genellikle ak çorba (yoğurt 

çorbası), et yemeği (haĢlama, orta, bütümet, kavurma, hindi, tavuk), tuzlu yemek (yaprak/lahana 

sarması, dolma), taze fasulye, nohut yemeği, su böreği, pilav, baklava, sütlü, kavun, karpuz, hoĢaf 

olmaktadır (KK1-5). Ġçeri Çumra‘da acılı yemeği yedirmeye  ―ağırlama, taltif‖ de denilmektedir 

(KK1, 4, 5). Konya‘da yemekli misafir ağırlamaya ―davet‖ denilmektedir (KK 2, IĢık, 2020, s. 22). 

Konya sicillerinde yer alan narh defterlerine göre Konya‘da 1630-32 yıllarında tandır ekmeğinin ve 

yağlı katmerin yapıldığı (Ekin, 2021, s. 95), yapılan bir kazı neticesinde ise Konya‘da tandır ocağının 

Türkiye Selçuklularına kadar uzandığı tespit edilmiĢtir (IĢık, 2020, s. 23). Tandır ekmeği 

Selçuklular‘da yaygın olarak tüketilmiĢtir (IĢın, 2021, s. 202). Yufkanın Orta Asya‘dan Anadolu‘ya 

getirilen bir ekmek olduğu bilinmektedir (Solmaz & Altıner, 2018, s. 118). Sacda piĢirilen ekmekler 

arasında en çok bilineni yufkadır (Ünsal, 2021, s. 56). Su ve sac böreği de yufka açılarak yapılan 

böreklerdendir. 

Tandır Böreği: Tandır böreği yapımında özel bir gerece ihtiyaç bulunmamaktadır. Tandır böreğinin 

yapımında topraktan yapılan ―tandır‖ denilen, yere gömülü biçime sahip bir geleneksel fırın 
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kullanılmaktadır (ġekil 1). Ġçeri Çumra‘da yeni yapılan apartman benzeri betonarme yapılarda 

olmasa da eski (bahçeli) evlerin neredeyse tamamında tandır bulunmaktadır.  

Tandır böreğinin yapımında birçok değiĢik iç malzemesi kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın 

olanları; patates, kıyma, peynir (tuluma basılan peynir; yöre adıyla ―tuluk‖ / çiğ suyu peyniri, beyaz 

peynir, köy peyniri; eski adıyla ―selemor‖ ve küflendirilerek elde edilen ―küflü peynir‖) ve 

―kıkırdak‖ (kuyruklu koyunların kuyruk yağının yüksek ateĢte kavrularak yağın eritilmesi, ―kuyruk 

yağı‖ olarak adlandırılan bu eriyen yağın uzaklaĢtırılması sonrası geriye kalan kısmı) olarak 

sıralanabilir (KK1-5). Eskiden daha çok ―kakırdaklı‖ (kıkırdak) tandır böreği yapıldığı ifade 

edilmiĢtir (KK2).  

Tandır ekmeği yapımı için 1 tas un, yarım tas su ve tuz eklenir, hamur yoğurulur. Tandır böreği 

bezesi ekmek hamuruna göre daha küçük bezeden yapılır. Tandır ekmeği yapımı için hazırlanan 

hamurdan biraz alınarak senit üzerinde oklava ile yayılır, içerisine iç malzemesi (patatesli ise; 

patates+soğan, peynirli ise; peynir+soğan karıĢımı, kıkırdaklı ise kıkırdak) konulur. Hamur her iki 

yandan sündürülüp üstte birleĢtirilir. Kapanan börek, sıcak ―tandıra basılır‖ (yapıĢtırılır). Tandır 

sıcaklığına göre 10-15 dakika içerisinde yapıĢtırılan tandır böreği piĢer. Tandırın ateĢi çok fazla ise 

fırının üst tarafından hamur basılmaya ve piĢirilmeye baĢlanır. AteĢ çok fazla iken tandırın alt-dip 

kısmına basılırsa, ekmeğin üstü çabuk piĢer, içi piĢmez; yani ―iti olur.‖ Tandırdan çıkarılan börek, 

genellikle soğumadan arası açılarak tereyağı sürülerek yenilir. Tandır ekmeği ya da böreğinin üzeri 

hafif koyu renk alır (ġekil 1). Ekmek oldukça sıcak, börek oldukça lezizdir (KK2-3). Böreklerin 

hepsinin bir arada, sıcak servis edilerek yenilmesi makbuldür (KK1-5). Tandır ekmeği hamuru 

yoğrulurken içerisine haĢlanmıĢ patates katıldığı da olur (KK2). Tandır ekmeği yaparken eskiden 

hamurun özü zayıf olduğundan, haĢlanmıĢ patates, yoğurt suyu, peynir suyu hem israf olmasın hem 

de hamurun tandıra daha iyi yapıĢması için eklenirdi ancak günümüzde temin edilen unlardan yapılan 

hamur ―tandıra basınca‖ iyi yapıĢmaktadır, tandır içine ateĢe düĢmemektedir (KK3). Tandırda piĢen 

ekmekler iç sıcaklığını attıktan sonra, serin bir yerde üzeri bir örtü vb. kapalı olarak 1-2 hafta 

rahatlıkla tüketilebilir. Eskiden sadece ekmek olarak ağırlıklı tandır ekmeği yenilmesi nedeniyle hafta 

ya da iki hafta süre ile ekmek yapımı olduğu ifade edilmiĢtir. Tandır böreğinin muhafazası da 

yaklaĢık olarak tandır ekmeği ile aynıdır (KK1-5). Günümüzde buzdolabı ve derin dondurucuda çok 

daha uzun sürede bozulmadan, bayatlamadan tüketilebilir (KK2-5). 
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Tandır Tandırda PiĢen Tandır Ekmekleri 

  

Tandır Böreği Tandır Ekmeği 

ġekil 1. Tandır Böreği ve Ekmeği (Fotoğraf: Abdullah Badem). 

 

Tandırda ekmek ve börekten baĢka ―tandır gevreği‖, ―güdük‖ ve ―besmet‖ de yapılmaktadır (KK1-5). 

Gevrek, uzun parmaklar Ģeklinde, adı üzerinde gevrek, sert ve kuru yapıda iken güdük, simit halkası 

Ģeklinde, yumuĢak tekstüre, yapıya sahiptir. Tandırda ekmek ve börek yapıldıktan sonra yağlı ya da 

yağsız türde olmak üzere 100-200 adet yapılarak uzun süreli olarak bez torbalarda muhafaza 

edilebilirler (KK1, 3). Besmet hamuru (un, su, maya, kuyruk yağı), 30 cm uzatılır, 3-4 parmak gibi 

yan yana uzatılarak uçlarından birleĢtirilir. Üzerine yumurta ya da yoğurt sürülür, kızarması için. 

Üstüne ayrıca çörekotu atılır, tandıra yapıĢtırılır. Gevrekler, tandır ekmeğinin yapımı sonunda tandıra 

salınıp 3-4 gün tandır içerisinde bekletilir, iyice kurutulur (KK2, M. Mülayim, kiĢisel görüĢme, 11 

Temmuz 2022). Tandırdan yapılan bir yiyecek olan ―ekmek salması‖ yapılırken tandır ekmekleri 

uzun Ģeritler halinde kesilerek üzerine yağlı kavurma eti dökülerek hazırlanır (M. Mülayim, kiĢisel 

görüĢme, 11 Temmuz 2022).  

Tandır fırınında piĢirilen yiyeceklerden biri olan tandır çorbası; kesilen hayvanın eti, kemiği, yağı ve 

istenen diğer malzemeler ile çömleğe doldurularak yapılır. Tandırda ekmek ya da börek yapılırken 

külün üzerine oturtulan çömlek içinde piĢirilir. Tandır fırınında ayrıca (eskiden özellikle damada) 

oğlak-kuzu-çebiç salması, kuru fasulye, nohut, mercimek yemeği, (sadece etin çömleğe 

doldurulmasıyla ya da soğan, sarımsak eklenerek) tandır kebabı yapılır (KK1, 2). Ayrıca tandır 

ekmeği, yağ ve pekmez kullanılarak ―pekmez oğması‖ tatlısı yapılmaktadır (KK2). Tandır içerisinde 

genellikle ekmek piĢirilirken, ayrıca tandır böreği, yağlı ekmek-güdük, tandır gevreği, tandır çorbası, 
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tandır kuzusu-çebici (bir yaĢını doldurmamıĢ keçi) ve tandır kebabı yapıldığı literatürde de 

belirtilmektedir (Es & Yardımcı, 2006). 

Konya‘da genel olarak tandır ve ocak evden ayrı bir müĢtemilat olarak üzeri kapalı bir yerde 

yapılmaktadır (Küçükbezirci, 2013, s. 403). Bazı evlerde ikinci mutfak sayılabilecek yarı kapalı-

kapalı ―tandırevi‖ bulunmaktadır (IĢık, 2020, s. 19). Eskiden Konya‘da özellikle durumu iyi olmayan 

ailelerin oturduğu semtlerde ya da dar sokaklarda ortak kullanımda olan tandırlar da bulunmaktaydı 

(Doğan, 2018, s. 190). Konya‘da ve Ġçeri Çumra‘da, tandır fırınının yanında tandırdan alınan kül ve 

ateĢ ile yakılan, bazı yemeklerin yapıldığı, çamaĢırın yıkanması için su kaynatıldığı ve aĢure piĢirmek 

gibi büyük iĢlerde kullanılan at nalı biçiminde ―küçük ocak‖ da (ġekil 1) sıklıkla bulunur (Karpuz, 

2006, s. 17). Ayrıca Çatalhüyük‘te kullanılan ocak ve fırınlar ile günümüzde bölgede kullanılanlar da 

oldukça benzerlik gösterdiği belirlenmiĢtir (Aksoy & Çetin, 2018, s. 125). Tandır fırını dünyanın 

farklı yerlerinde de bilinmektedir. Örneğin, Ġran, Hindistan ve Pakistan‘da değiĢik ekmek ve et 

yemekleri tandırda yapılmaktadır. Tandır ekmeğine ―tandoor, tandoori‖ denilmektedir (Galali, Rees 

& Kuri, 2022, s. 1372, Emami & Sobhani, 2020, s. 1, Civitello, 2019, s. 298).  Esasında tandırın fırın 

olarak kullanılması M.Ö. 1500‘den itibaren olduğu düĢünülmektedir (IĢın, 2020, s.  202). 

Su Böreği: Su böreği yapımında, 6 yumurta ile bir miktar su ekleyerek yumuĢak kıvama gelinceye 

kadar un karıĢtırılarak hamur yoğrulur, 30-60 dakika dinlendirilir. Senit üzerinde oklava ile yufkadan 

biraz kalın olacak Ģekilde açılır. Yufka kaynayan suda haĢlanır, senit üzerinde dörde bölünür. Tabanı 

tereyağı ile yağlanan siniye (istenirse 1 kat kuru Ģebit-yufka), üste 3-4 kat haĢlanmıĢ hamur olacak 

Ģekilde serilir. Kıymalı harç (kavrulmuĢ kıyma, soğan, baharat karıĢımı) hamurun üzerine yayılır. 

Üzerine de yine 3-4 kat haĢlanmıĢ hamur serilir. Ocakta (günümüzde elektrikli fırında) altı piĢirilir 

(ġekil 2). Kızardıktan sonra baĢka bir sini yardımı ile ya da ―piĢirgeç‖ yardımıyla alt-üst edilerek 

diğer yüzü de piĢirilir (KK1-5). Su böreği içine eskiden soğanla birlikte ekmek kırıntıları-ufağı da 

eklendiği belirtilmiĢtir (KK2,3). Eskiden su böreği denilince akla kıymalı, bol yağlı börek akla 

gelirdi. Günümüzde harç olarak kıyma yerine peynir de kullanılmaktadır (KK2-5). Eskiden böreğin 

yapımında bakır ―su böreği sinisi‖ kullanılırken günümüzde daha çok alüminyum siniler (ġekil 2) 

kullanılmaktadır (KK2). 

Konya su böreği kendine has olup kıvamını tutturabilmek için ölçü ve bezelerin açılması böreğin 

kalitesini belirlemektedir. Açılacak hamura 6 yumurta, yumurta kabuklarını dolduracak kadar su 

ilavesi ile 12-14 beze hazırlanmaktadır. Oklava ya da merdane ile açılan yufkalar haĢlanarak tepsiye 

içi ile birlikte döĢenir (OdabaĢı, 1999, s. 155). Konya su böreği oldukça ağır olup ele alınınca kalıp 

gibi durmamalı, yumuĢak bir yapıda olmalıdır (IĢık, 2020, s. 42, Konya Ansiklopedisi, 2015, s. 138). 

Böreğin piĢirme esnasında altı piĢirgeç ile çevrilir (IĢık, 2020:43). PiĢirilen su böreği sofraya sinide 

(ġekil 2) servis edilir (IĢık, 2020, s. 43). Serin ve soğuk ortamda 1-2 hafta rahatlıkla muhafaza 

edilebilir (KK2-5). 

Konya mutfağının on yıldızı arasında su ve sac böreğinin bulunduğu belirtilmektedir (IĢık, 2006, s. 

9). Su böreği, Konya kara yemek takımının ana böreği olup Ramazan ayında ve bayram sofralarında 

olmazsa olmazlarındandır (IĢık, 2020, s. 42). Su böreğinin 19. yüzyılda Osmanlı mutfağında ünlü 

olduğu bilinmektedir (Yerasimos, 2019, s. 156). 
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Sac Böreği: Toprak ocaklarda yemek yapımında değiĢik yakacaklar kullanılmaktadır. Önceden bu 

amaçla ateĢi tutuĢturmak için ―kesmik‖ (samanın kalını ya da hayvan yemi özelliğinde olanı), ―fal-

fasal‖ (ince, zayıf nitelikli kuru otlar), kavak dalları kullanılır, daha sonra ateĢe tezek (kurutulmuĢ 

sığır dıĢkısı) ya da ―kemre‖ (koyunların devamlı yattığı ağılın tabanından kaldırılan kalın, sertleĢmiĢ 

hayvan dıĢkısı), ―yapma‖ (bütün hayvanların dıĢkılarının içerisine kömür tozu karıĢtırılarak yapılan 

bir çeĢit doğal yakacak) atılır, ateĢ harlanır (KK4, 5). Sac böreği, adını aldığı araç olan ―sac‖ (ġekil 2) 

üzerinde piĢirilmektedir. Günümüzde sac böreği ya da yufka yapımında ―tüplü sac‖ da (gazlı sac) 

kullanılmaktadır. Börek piĢip sac üzerinden indirildikten sonra genellikle bol tereyağı ile yağlanarak 

sıklıkla ayran ya da hoĢaf ile servis edilmektedir. Sac böreği de 1-2 hafta serin soğuk yerde muhafaza 

edilebilir (KK1-5). 

 

 

Ocak (içindeki yakacak tezek) Sac 

  

Sinide Su Böreği Su Böreği 

ġekil 2. Su Böreği (Fotoğraf: Abdullah Badem). 

Sac böreği yapımı için kullanılan malzemeler çok çeĢitli olup yumurtalı, yoğurtlu, patatesli, 

kıkırdaklı, kıymalı, kavurmalı, otlu-pancarlı, ıspanaklı, peynirli, eskiden sirkenli, ısırganlı, ebegümeci 

otu gibi türleri yapılmaktadır (KK1-5, M. Mülayim, kiĢisel görüĢme, 11 Temmuz 2022). 

Konya‘ya özgü olan sac böreği, peynir, yoğurt, kıyma ve soğan karıĢımı ile sac üzerinde piĢirilip 

tuzsuz tereyağı ile yağlanır ve ayran ile birlikte servis edilir (OdabaĢı, 1999, s. 155). Sac böreğinin 

ince yapılanının makbul olduğu, Konya‘da Sedirler Mahallesinde ince sac böreği yapılmasının 
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meĢhur olması nedeniyle sac böreğine ―Sedirler böreği‖ adının verildiği de belirtilmektedir (IĢık, 

2020, 2. 42, Es & Yardımcı, 2006, s. 92) 

Ġçeri Çumra‘da hamur iĢi, su ve sac böreği benzeri yapılan diğer yiyecekler olarak piĢi, gaygana 

(çalpama) ve katmer sıralanmakta ayrıca yufkadan sacarası, dolan dolan ve baklava da yapılmaktadır 

(KK1-5). 

 

 

Sac Böreği 

ġekil 3. Sac Böreği (Fotoğraf: https://gokonya.com/tr/sac-boregi). 

Sonuç ve Öneriler 

Hamur iĢleri Türk mutfağının olmazsa olmazlarından olup onlarca çeĢidi bulunmakta, her yöreye has 

farklı yapılıĢları mevcuttur. Ġçeri Çumra Konya‘nın Çumra ilçesine bağlı beldelerden olup kuruluĢu 

çok eskiye dayanmaktadır. Ayrıca Ġçeri Çumra‘ya 30 km yakınlıkta dünyanın en eski yerleĢim 

yerlerinden biri olan Çatalhüyük bulunmaktadır. Neolitik dönemden kalma Çatalhüyük‘te yaĢayan 

insanların buğday ve ekmekle ilgili birçok faaliyetleri bulunup kanıtlanmıĢtır. Çatalhüyük‘te 

kullanılan ocaklar/fırınlar ile günümüzde bölgede kullanılanlar arasında benzerlik tespit edilmiĢtir. 

Yöredeki hamur iĢlerinin önemi de Türk mutfağı kadar popülerdir. Ġçeri Çumra‘da tandırda ekmek 

yapımından sonra genellikle çeĢitli iç harçları ile tandır böreği de yapılmakta ancak günümüzde 

eskiye nazaran yapımı oldukça azalmıĢtır. Tandır ekmeği yeniden Konya‘da ve diğer yerlerde ticari 

olarak yaygınlaĢmakta, ayrıca tandır börek evleri de artmaktadır. Tandırda, bunlardan baĢka tandır 

gevreği, güdük, tandır salması, tandır çorbası, tandır kebabı ve tandırda kuru fasulye gibi değiĢik 

yemeklerde yapılmaktadır. Orta Asya‘dan Anadolu‘ya getirilen, un, su ve tuzdan yapılan yufkadan, 

içine çeĢitli iç harçları katılarak Anadolu‘da birçok değiĢik börekler yapılmaktadır. Türkiye‘de en 

yaygın ve özgün olanlardan su böreği ve sac böreğinin yörede halen yaygın yapıldığı belirlenmiĢtir. 

Yufkadan ayrıca sacarası, dolan dolan ve baklava da yapılmaktadır. Her ne kadar görüntü olarak 

benzese de Konya‘ya has olan su ve sac böreğinin diğer yörelerden ayrı bir yapı ve lezzete sahip 

olduğu konusunda katılımcıların ısrarı bulunmaktadır. Geleneksel yapılan bu tip yiyeceklerin 

gastronomi turizmi kapsamında tanıtılması ve coğrafi iĢaretleme gibi koruma altına alınması önem 

arz etmektedir. Ayrıca geleneksel ürünlere sahip çıkılarak bölgenin daha fazla tanıtılması gerektiği 

düĢünülmektedir. Çatalhüyük ve Ġçeri Çumra‘da kullanılan ocak ve fırın benzerliği referans alınarak 

belki de ―Çatalhüyük böreği‖ yapılarak bu böreklerin uluslararası alanda birlikte tanıtılması 

avantajının kullanılması iyi bir sürdürülebilirlik sağlayacaktır.  
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Abstract 

In this project, we describe the idea of applying mathematical induction with some examples of the 

current use in life and how the theoretical ideas can be used to analysis cases of societal use of 

mathematical models and how they can be transformed into behavior. 

Keywords: Mathematical induction, Peano‘s axioms, Graph Theory, mathematical history, behavior 

of people. 

 

Introduction 
Logically the opinions will probably always differ about the fact, specifically the historical facts. 

Therefore, they are a few things are clear about the beginning date of the prehistory of mathematics. 

Both archaeology and anthropology played a great role to reveal that most if not all human cultures 

have had at least some crude concepts of numbers. They confirmed their opinion via posted some of 

the earliest archaeological evidence scientifically dated around 30,000 years ago. Abundant 

archaeological discoveries also indicate that many prehistoric cultures had discovered that counting 

larger quantities was easier with used the mathematical induction. A good illustration of this fact that, 

Egyptian hieratic writing which was a simplification of the older hieroglyphics. There is a more 

comprehensive and extremely knowledgeable summary of our current understanding of Egyptian 

mathematics in the following article: Every fraction between 0 and 1 has infinitely many different 

Egyptian fraction representations. To achieve that, they begin with an absolutely trivial observation: 

1 =1/2+1/3+1/6. 

By the Greedy Algorithm we know that every fraction T/B as above has at least one Egyptian 

fraction expression. This will be the first step of a proof by induction. Suppose that we have k distinct 

expressions as an Egyptian fraction for some positive integer k. To complete the inductive step we 

need to construct one more expression of this type for T/B . Among all the k given Egyptian fraction 

expansions there is a minimal unit fraction summand 1/ m, where for each expansion there are only 

finitely many denominators, and within each one there is a minimum denominator. Pick out one of 

these expansions T/B=1/u1+1/u2+… +1/un  such that un = m. Afterwards, they may use the trivial 

identity above to obtain the following equation: 

T/B=1/u1+1/u2+ … +1/un − 1+1(2un)+1(3un)+1(6un). 

Let this expression is different from the each of k expressions that we started with. To see this, 

observe that the minimal unit fraction summand is equal to 1/(6un)=1/(6um). 

But the minimal unit fraction summand for each expression on the original list is at least 1 m. 

Consequently, an expression that is not on the original list of k equations, which means there are at 

least k + 1 different unit fraction expressions for T/B and thus completes the proof of the inductive 

step. 

Mathematical induction has been used in mathematics way back in history. in 370 BC, Plato and 

Pappus used induction but there are no evidence that. They used it may have contained an early 
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example of an implicit inductive proof. Some people think that even Euclid used induction when he 

proved that there are infinitely many primes, even though there is no evidence that he used it, but 

some writers think that he implied it without being stated directly. The Italian mathematician 

Francesco Maurolico (1494-1575) did a noninductive proof concerning the sum of the first n natural 

numbers. Even though Maurolico did a noninductive proof, there are several authors who think that 

Pascal got his inspiration for the induction principle from Maurolico, when Pascal in the 16th century 

showed by induction what the sum of the first n natural numbers. A significant amount of 

mathematics involves the examination of patterns. Many of these patterns are concerned with 

generalisations about sequences and series. 

Mathematical induction is a method of proof argument that is based in recursion, and it is used for 

proving conjectures which claim that a certain statement is true for integer values of some variable. 

One idea that has been used to illustrate this method is to imagine a number of dominoes lined up in a 

row (Peressini et al., 1998) Levi ben Gerson (1288-1344), used mathematical induction, he called the 

method step by step without end‖. Comparing to how we are used to use induction where we first do 

the base case and then the induction step to show that it hold for n to n + 1, Levi started with the 

induction step and then he showed for the base. Mathematicians in history have used mathematical 

induction and inductive reasoning for a long time, but there 

were no one who had named this method yet. According to Florian Cajori, the first ones who started 

to name induction was the Englishman John Wallis (1616-1703) and the Swiss Jacob Bernoulli 

(1655-1705). Mathematical Induction is a special way of proving things. 

At the beginning of the 20th century, research on behaviour depended on the concept of stimulus-

response bonds. Skinner (1938) pointed the way to a new formulation that transcends discrete events 

and contiguity with the invention of operant behaviour. For a long time, mathematical modelling of 

social systems and dynamics was considered in the realm of science action. But predicting, and at 

once influencing human behaviour is well on its way to becoming reality. Induction is a powerful 

method for showing a property is true for all non negative integers. Induction plays a central role in 

discrete mathematics and computer science, and in fact, its use is a defining characteristic of discrete 

as opposed to continuous mathematics. 

One of the most important goals of mathematics is to discover and characterize patterns and 

sequences. The main mathematical tool used to prove statements about patterns or sequences is 

mathematical induction (also referred to as just induction). Induction is also an essential tool in 

computer science and programming. There are many forms of mathematical induction-weak, strong, 

and backward,to name a few. There are several common proof techniques in mathematics; among 

these is mathematical induction. As such, mathematical induction is a part of the curriculum in high 

schools and colleges. This technique is particularly valuable in developing the theoretical foundations 

of computer science. 

The contributions of the previous research on mathematical induction Robert Alexander Adams and 

Christopher Essex [1] inform the specific understanding of some of the difficulties that students 

encounter in terms of procedural and conceptual knowledge, and mathematical resources required 

when doing mathematical induction. In 1984, Ernest [12] provided the most comprehensive analysis 

of this proof technique. He identified algebra knowledge of implication and logic, and the ability to 

do a proof in the correct form, as important factors.The relative importance of these skills is not clear 

from his article, nor is the relationship to cognition. In support of Ernest [14]. However, Dubinsky 

and Lewin [13] and Dubinsky [12] asserted the need for students to be skilled in mathematical logic, 

the function concept, and the method of mathematical induction. For them, a hierarchy of conceptual 

understanding was measured. 
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In 1990, Moore [30] noted that a few researchers had been done on the learning of mathematical 

proof. Also, he mentioned they found justification for the need for additional research to identify 

cognitive difficulties. Moore looked at students‘ beliefs and ability to problem solve and found that 

students are often unprepared for the demands of mathematical proof. Although mathematical 

induction was a topic in the mathematics course observed by Moore, it was given little attention in 

the descriptions. Recent research related to mathematical proof provides ways to increase our 

understanding of difficulties with mathematical induction. 

Obviously, Polya [34] made a connection between proof and problem solving by identifying 

problems to prove as one of two problem types (1945). A further connection to problem solving was 

made via Polya [35] by dividing the cognitive activities in proof between plausible and demonstrative 

reasoning, where problem-solving skills are used to informally discover a proof that is later 

demonstrated formally. Any problem must be understood, not only for the relevant information in it, 

but for connections to relevant mathematical knowledge. At 1990, Lester and Kroll [30] provide a 

widened definition of understanding. 

According to their definition, the question being posed must be considered along with the problem‘s 

conditions and variables. Other contribution via Lesh and Akerstrom [29] and Silver [45] reported 

that understanding is increased with problems that are on familiar and meaningful topics. It is, 

therefore, reasonable to expect that problem understanding and familiarity are factors in students‘ 

difficulty with proof. Going beyond problem understanding, Schoenfeld [43] provides a 

comprehensive model for studying problem solving in terms of cognitive and affective variables. In 

addition to that, the research literature on problem solving, the research topics on heuristicsin doing 

proof, student‘s requirements for convincing evidence, and the development of reasoning ability 

provide clues to students‘ difficulty with proof. The principle of mathematical induction consist of 

three steps: 

1. Base case, show that it holds for the first value. 

2. Induction step: Here you assume that the statements holds for a random value, and then you show 

that it also holds for the value after that. 

3. Conclusion, because the statement holds for the base and for the inductive 

step, it is true for every value. There was an Arabian called Ibn Al-Haytham (969-1038) who used 

inductive reasoning to prove the formula for the word induction refers to a type of reasoning in which 

one induces general principles and facts from specific examples. In other words, properly speaking, 

induction is the kind of argument that goes from specific examples to general principles. So this word 

might properly be applied to the scientific method of inducing facts about the world from 

observations and experiments, and as such is distinguished from deduction in which facts are 

deduced from axioms or other facts by strict logical laws. 

In fact, all mathematical proofs are deductions, since there is no place in mathematics 

for a proof that goes by guessing a rule from a few examples. However, for obscure historical reasons 

the kind of deduction we look at here is called mathematical induction, and it is usually just called 

induction by mathematicians who, as just pointed out, don‘t use any sort of induction in the correct 

sense of the word. So the word ‖induction‖ applied in this way is a misnomer, but the principle it 

refers to is especially important throughout all branches of mathematics. The main idea of 

mathematical induction is that if a statement can be proved true for the number 1, and if we can also 

show that by assuming it true for 1, 2, 3 and 4, we can prove it true for +1, then our statement will 

therefore true for all natural numbers 1. 

The power of this method is that a statement can be proved true for all natural numbers in finitely 

many steps, rather than having to prove it true for each 1, 2, 3 and 4, individually. Induction is the 

main method of proof for any statement involving natural numbers, and is also used extensively for 
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proofs concerning other finite objects, such as finite graphs, groups, etc. Levi ben Gerson (1288-

1344), used mathematical induction, he called the method step by step without end. Comparing to 

how we are used to use induction where we first do the base case and then the induction step to show 

that it hold for n to n+1, Levi started with the induction step and then he showed for the base. 

Levi also did an inductive proof where he went from n to n −1. Obviously, mathematicians in history 

have used mathematical induction and inductive reasoning for a long time, but there were no one who 

had named this method yet. 

Basically, the first ones who started to name induction was the Englishman John Wallis (1616-1703) 

and the Swiss Jacob Bernoulli (1655 -1705). Wallis incomplete induction both got bad and good 

criticism. Bernoulli was one of the ones who gave Wallis bad criticism and he introduced the 

principle argument from n to n+1. Bernoulli criticized Wallis but he also thought that even though 

Wallis used incomplete induction it was a start to induction. Bernoulli showed the Binomial theorem 

with the argument when you go from n to n+1. Georg Simon Klugel (1739 -1812) explained the 

weakness of Wallis induction in his dictionary, he also explains Bernoullis proof from n to n+1. Then 

in England Thomas Simpson (1710-1761) used the n to n + 1, but neither did he give it a name. In the 

early part of the nineteenth century George Peacock, 1830, used induction, and the n to n + 1 

argument and he called it induction‖. In 1833, Augustus De Morgan suggested a new name 

induction, but in the end of his article he used induction. Both the names induction and induction are 

used by writers. But then the induction‖ get disused. In [25] Peano‘s axioms are formulated as 

follows, where S is the successor function, S(n) is the immediate successor of n. One key basis for 

mathematical thinking is deductive reasoning. An informal, and example of deductive reasoning, 

borrowed from the study of logic, is an argument expressed in three statements: 

(i) Socrates is a man. 

(ii) All men are mortal, therefore, 

(iii) Socrates is mortal. 

If statements (i) and (ii) are true, then the truth of (iii) is established. To 

make this simple mathematical example, we could write: 

(i) Eight is divisible by two. 

(ii) Any number divisible by two is an even number, therefore, 

(iii) Eight is an even number. 

Thus, deduction in a nutshell is given a statement to be proven, often called a conjecture or a theorem 

in mathematics, valid deductive steps are derived and a proof may or may not be established, i.e., 

deduction is the application of a general case to a particular case. In contrast to deduction, inductive 

reasoning depends on working with each case, and developing a conjecture by observing incidences 

till we have observed each and every case. It is frequently used in mathematics and is a key aspect of 

scientific reasoning, where collecting and analysing data is the norm. Thus, in simple language, we 

can say the word induction means the generalization from particular cases or facts. In algebra or in 

other discipline of mathematics, there are certain results or statements that are formulated in terms of 

n, where n is a positive integer. To prove such statements the well-suited principle that is used based 

on the specific technique, is known as the principle of mathematical induction. 

 

Definition of Induction 

Here is a more formal definition of induction, but if look closely it‘s just a restatement of the 

dominoes definition: Let S(n) be any statement about a natural number n. If S(0) is true and if you 

can show that if S(k) is true then S(k + 1) is also true, then S(n) is true for every n ∈  N. A stronger 

statement (sometimes called a strong induction) that is sometimes easier to work with is this: 
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Let S(n) be any statement about a natural number n. To show using strong induction that S(n) is true 

for all n ≥ 0 we must do this: If we assume that S(m) is true for all 0 ≤ m < k then we can show that 

S(k) is also true. The only difference between these two formulations is that the former requires that 

you get from the statement about k to the statement about k + 1; the latter lets you get from any 

previous step (or combination of steps) to the next one. Notice also that the second formulation seems 

to leave out the part about S(0), but it really doesn‘t. It requires that you be able to prove S(0) using 

no other information, since there are no natural numbers n such that n < 0. Using the second 

formulation, let‘s show that any integer greater than 1 can be factored into a product of primes. (This 

does not show that the prime factorization is unique; it only shows that some such factorization is 

possible.) To prove it, we need to show that if all numbers less than k have a prime factorization, so 

does k. If k = 0 or k = 1 we are done, since the statement of the theorem specifically states that only 

numbers larger than 1 are considered. If k is prime, it is already a product of prime factors, so we are 

done, and if k = pq, where p and q are non-trivial factors, we know that p < k and q < k. By the 

induction hypothesis, both p and q have prime factorizations, so the product of all the primes that 

multiply to give p and q will give k, so k also has a prime factorization. 

A special kind of inductive argument is called double induction, some texts refer to double induction 

as an inductive step that requires, say, S(n) and S(n + 1) to prove S(n + 2). 

Another kind of double induction is where two statements involving n are proved simultaneously. In 

this section, however, double induction, means an induction on two variables simultaneously. Many 

mathematical statements involve two (or more) variables, each of which may vary independently 

over, say, N. Some such statements can be proved by induction in different ways. Let S(m, n) be a 

statement involving two positive integer variables m and n. One method to prove S(m, n) for all m ≥ 

1 and n ≥ 1 is to first prove S(1, 1), then by induction prove S(m, 1) for each m, and then for each 

fixed m0, inductively prove S(m0, n) for all n. Here is a rather simple example of the technique [21, 

Theorem 3.5.1]. 

Sometimes the inductive proofs contained in each stage of the double induction require multiple base 

cases and alternative forms of induction (or strong induction). See [21, Exercise 304] for such a 

situation, where the alternative form of induction in the second stage requires two proofs by 

induction in the first stage. Another way to apply a double induction argument would be to use S(1, 

1) as a base step, then show that both S(m, n) → S(m + 1, n), and S(m, n) → S(m, n + 1). This would 

prove S(m, n) for all m and n. One must be careful, however, for only the step S(m, n) → S(m + 1, n 

+ 1) would not prove the statement for all m and n, only the cases where m = n. A slightly trickier 

double induction occurs in [21, Exercise 380], where the induction step shows S(n2, k1) ∧  S(n1, k) → 

S(n, k). In this case, one needs to prove two families of base cases, those of the forms S(0, k), S(1, k) 

and those of the form S(n, 0), S(n, 1). Then, for example, to prove S(6, 3), one proceeds as follows: 

S(0, 1) ∧  S(1, 2) → S(2, 2) 

S(1, 1) ∧  S(2, 2)→ S(3, 2) 

S(2, 1) ∧  S(3, 2)→ S(4, 2) 

S(3, 1) ∧  S(4, 2) → S(5, 2) 

S(0, 2) ∧  S(1, 3) → S(2, 3) 

S(1, 2) ∧  S(2, 3) → S(3, 3) 

S(2, 2) ∧  S(3, 3) → S(4, 3) 

S(3, 2) ∧  S(4, 3)→ S(5, 3) 

S(4, 2) ∧  S(5, 3) → S(6, 3). 

So in this situation, one fixes k-1 and k, inducts on n, then one repeats the 

process for k and k + 1, and so on. 
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Recursion 

 

Particularly, in computer science the idea of induction usually comes up in a form known as 

recursion. Recursion (sometimes known as divide and conquer) is a method that breaks a large (hard) 

problem into parts that are smaller, and usually simpler to solve. If we can show that any problem can 

be subdivided into smaller ones, and that the smallest problems can be solved, hence we have a 

method to solve a problem of any size. Obviously, we can prove this using induction. Here‘s a simple 

example. Suppose we are given the coordinates of the vertices of a simple polygon (a polygon whose 

vertices are distinct and whose sides did not cross each other), and we would like to subdivide the 

polygon into triangles. 

If we can write a program that breaks any large polygon (any polygon with 4 or more sides) into two 

smaller polygons, then we know we can triangulate the entire thing. Divide the original (big) polygon 

into two smaller ones, and then repeatedly apply the process to the smaller ones you get. The concept 

of recursion is not unique to computer science. There are plenty of purely mathematical examples. 

Here‘s one of the most interesting, which is Ackermann‘s function. It is defined as follows for all 

pairs of natural numbers.: 

A(0, n) = n + 1 

A(m, 0) = A(m1, 1), if m > 0 

A(m, n) = A(m1,A(m, n1)), if m, n > 0. 

Mathematical induction can be compared to a row of dominoes that all fall over when the first 

domino is tipped. The fall of the first domino causes the second one to fall, which causes the third 

one to fall, and so on. Mathematical induction is the claim that 

(i) if the first domino is tipped over. 

(ii) if every falling domino causes its neighbour to fall. 

(iii) then all the dominoes will fall, no matter how many there are. 

To accept induction is like accepting the claim that an infinite number of dominoes will fall if the 

first one is tipped over. 

 

Restriction of the Mathematical Induction 
 

Sometimes we cannot use the mathematical induction. More precisely, mathematical 

induction can only be used if larger structures are constructed in a discrete. Step-by-step manner from 

smaller structures, and if there is the simplest structure. Properties of the rational numbers similar to 

the ones we have proved for the integers cannot be proved using mathematical induction. By reason 

of there is no first rational number and there is no next rational number. Suppose that we want to 

prove that for any positive rational numbers a, b such that a < b, a ≤a + b/2 ≤ b. What is the base 

case? Suppose a is the smallest positive rational number. Then a/2 is positive, rational and less than a. 

What is the inductive hypothesis and how is the inductive step proved? Suppose the inductive 

hypothesis is that a formula is true for a, b. In the inductive step, we need to prove it for the next pair 

of values, which can be written as a+  pa/qa, b+  pb/qb. But a+  pa/qa + 1, is greater than a and less 

than a+  pa/ qa, so there is no next pair of values. 

 

Peano’s Axioms 
 

(i) There is a positive integer called 1. 

(ii) For all x there is a unique number s(x). 

(iii) For all x, s(x)  = 1. 
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(iv) For all x and y, if s(x) = s(y), then x = y. 

(v) Let M be a subset of positive integers such that 

(a) 1 is in M, 

(b) If x is in M, then s(x) is in M. 

Then we can make the conclusion that M is the set of all positive integers. The fifth axiom is the 

Induction Axiom, and the one we refer to when we talk about the induction axiom. The formulate the 

principle of induction like this: The principle of induction: Assume S1, S2, S3, ... are statements such 

that: 

(i) S1 is true, 

(ii) For all positive integers p the implication Sp ⇒ Sp+1 holds. Then all statements are true. To 

prove something by mathematical induction we first do the base case, to show that the statement 

holds for the smallest integer. Then we do the induction hypothesis and assume that the statement 

holds for some arbitrary positive integer p, and if we can show that the statement holds for p + 1. We 

can by the principle by induction say that the statement holds for all positive integers. There are some 

proofs that are used with the method of exhaustion that can be translated into an inductive proof. 

 

Paradoxes With Induction 

 

There are some paradoxes with induction and inductive reasoning. Some fun examples of different 

paradoxes. One example is about a teacher who told his students that next week they will get an 

unprepared test. And the students think that if they don‘t have had the test on Thursday night they 

cannot have it on Friday because then they will know that the test must be on Friday and it will not be 

unprepared. Therefore, the test cannot be on Friday, by the same argument the test cannot be on 

Thursday, and either on Wednesday, or Tuesday or Monday. So they will not have a test next week. 

Another example is about being bald, if you don‘t have any hair on you head you are bald but if you 

only have one hair you will still be bald, so if you only have one hair more you will still be bald, 

therefore everyone is bald. 

One way to better sense where the gaps in the students‘ understanding of the induction principle is to 

present erroneous proofs by induction of erroneous statements and ask the students to identify the 

mistakes in the proofs. We do not suggest that this exercise be used with students who are just 

beginning their journey through the topic; it might cause them to lose faith in the induction principle, 

faith that is already rather shaky. 

 

Example of Paradoxes  

 

For any given group of people, the height of all of the people in the group is uniform. 

Proof: By induction on n, where n is the number of people in the group. For n = 1, the statement is 

obviously true, since in any group that contains only one person, the height of the people in the group 

is uniform (and equals the height of the said person). We assume the statement is true for any natural 

n and prove it for n = 1. Let A be a group of n + 1 people. We will prove that the height of the people 

in group A is uniform. Let us remove a certain person, x, from group A. As a result, we have now a 

group containing n people, which we denote by B. According to the induction assumption, the height 

of the people in group B is uniform. Let us assume that this height is equal to b centimeters. Now, let 

us take group A again and remove a different person from it, denoted by y. The group obtained will 

be called group C. Since group C contains n people, the height of the people in this group is also 

uniform. Let us say that this height is equal to c centimeters. 
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Since the height of the people in group A, excluding persons x and y, is both b and c centimeters, it 

follows that b = c. Furthermore, this is also the height of persons x and y since each of them belongs 

either to group B or to group. In other words, the height of the people in group A is uniform. The 

problem  with this proof lies in the deductive proof. The process whereby the correctness of the 

statement for n + 1 follows from the correctness of the statement for any natural n is not valid for n = 

1. In this case, n + 1 = 2. If we remove two different people, x and y, from a group containing 2 

people, 

the remaining group will be empty. However, the uniformity of the heights of people x and y was 

based on the group of people who are part of both groups, B and C. Students who encounter this 

erroneous proof usually fail to identify the error in the proof and it is very interesting to listen to their 

attempts to explain the source of the error. A significant part of the students claim that the problem 

lies with the induction assumption and their claim usually sounds something like this: The problem is 

with the assumption that in a group of n people, the height is uniform. We know that this is not true. 

 

 

 

Fundamental Theorem of Arithmetic 

 

On good example of strong induction is how we can prove the existence part of the Fundamental 

theorem of arithmetic. 

Theorem (Fundamental Theorem of Arithmetic). Every positive integer greater than 1 can be 

written as a product of prime numbers in a unique way.  

Proof: Let Sn be the statement that n can be written as a product of prime numbers. Base case: n = 2, 

it is pretty clear because 2 is a prime number. 

Induction hypothesis: Assume that S1, S2, S3, … , Sp are true, where p ≥ 2. 

Induction step: We now want to show that Sp+1 is true. There are two cases. 

First case: p + 1 is a prime number, then Sp+1 is true. 

Second case: p + 1 is not a prime number. Then p + 1 can be written as p+1 = a.b, where a, b ∈  {2, 3, 

… , pg}. By the induction hypothesis a, b can be written as products of prime numbers, and therefore 

a.b also can be written as a product of prime numbers. So Sp+1 can be written as a product of prime 

numbers. 

 

The Importance of Proof in Mathematics Education 

 

Mathematical proof involves the a logical way to explain a hypothesis and to offer a cogent 

explanation of how deductive reasoning has been used to reach a conclusion, see [24 and 49]. During 

the proving process, proofs require us to create a sequence of steps, where each step follows logically 

from an earlier part of the proof where the last line is the statement being proved [18, p.50]. The 

concept of proof is considered to be central to the discipline of mathematics, by reason of this 

centrality, scholars have argued that proof should feature prominently in mathematics education, like 

[4, 5 and 44]. Specifically, proof is recognised as an essential tool for promoting mathematical 

understanding in students [4 and 41] and for providing educators with insight about how students 

learn mathematics, see [52]. In 2016, Guler [20] proposed that proof is important in mathematics 

education for various reasons, in that it improves skills in problem solving, persuasive argumentation, 

reasoning, creativity and mathematical thinking. Moreover, proof forms the basis of mathematics, 

enables mathematical communication to transpire, and prevents rote learning of information. 
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Generally, in the education sector, all the authors have popular question which is: what skills does a 

student need to have in order to construct correct proofs by induction? Definitely, their answers to 

this question will vary with the context. 

In particular, depends on the theorems the student is expected to prove. 

Suppose that we are only concemed with the proof of routine theorems. That is theorems closely 

resembling results the student has already encountered, therefore, the question can be answered. 

Precisely, we further assume that the routine results to be proved are algebraic identities. This 

assumption is justified on the grounds that, although problems may originate in many areas including 

finite and infinite series, number theory (especially divisibility) and geometry, the formulation of 

these results is usually algebraic. Indeed, there are several authors emphasis on behavioural skills 

does a student need in order to construct proofs by mathematical induction. A correct proof by 

mathematical induction has two subsidiary proofs as components, the basis of the induction and the 

induction step. Consequently, the student needs the ability to construct these subsidiary proofs. 

Additionally, the student must be able to incorporate these two components into an inductive proof, 

with explicit reference to the principle of mathematical induction. Thus, the ability to construct a 

proof of a habit problem expressed algebraically by the principle of mathematical induction, can be 

analyzed into the following three behavioral skills: 

(i) The ability to prove the basis of the induction. This consists of the ability 

to verify that fixed numerical properties hold for particular numbers, 

(ii) The ability to prove the induction step. This depends on the ability to prove 

an implication statement by deducing a conclusion from a hypothesis, 

(iii) The ability to present a proof by mathematical induction in the correct form. 

 

Compositions of permuting n-derivations with Commutativity for Prime Rings and Semiprime 

Rings 

 

The concept of derivations and automorphisms of affiliated rings are a particular milestone in the 

advancement of classical Galois Theory, more information in [47 and 48] and Theory of Invariants. 

Commutative ring theory is fundamental role role in analysis, algebraic geometry and algebra. The 

study of generalized derivations of partially ordered sets has its roots in the study of the Krull 

dimension of rings and modules, where the concept of Krull dimension of commutative rings was 

originally developed by E. Noether and W. Krull in the 1920s. Following, fundamental relations 

between the derivations and operations of addition and multiplication of functions had been 

recognized for some considerable time because of the perception of the derivative. The studies of 

rings with derivations is extremely active because of their highly significant role in the integration of 

analysis, algebraic geometry and algebra. In fact, there are some applications of (σ, τ )-derivations 

which can help to develop an approach to deformation of Lie algebras, and which have various 

applications in modelling quantum phenomena and in the analysis of complex systems. The map has 

been extensively investigated in pure algebra. Recently, it has been treated for Banach algebra theory, 

see [19]. 

There are several results in the existing literature that deal with centralizing and commuting 

mappings on rings. The study of centralizing mappings was first undertaken by Posner [38], who 

stated that the existence of a non-zero centralizing derivation on a prime ring forces the ring to be 

commutative (referred to as Posner‘s Second Theorem). In an attempt to generalize the above result, 

Vukman [51] confirmed that if R is a 2-torsion free prime ring and d: R → R is a non-zero derivation 

such that the map x → [d(x), x] is commuting on R, then R is commutative. 
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Inspired by the definition of (σ, τ )-derivation, the notion of generalized derivation was extended by  

[23] as follows: Let σ and τ be two automorphisms of R. An additive mapping D: R → R is called a 

generalized (σ, τ )-derivation on R if there exists a (σ, τ )-derivation d: R → R such that D(xy) = 

D(x)σ(y) + τ (x)d(y) for all x, y ∈  R. M. Ashraf, A. Khan and C. Haetinger [3] showed that under 

certain conditions on a prime ring R, every Jordan (σ, τ )-higher derivation of R is a (σ, τ )-higher 

derivation of R. B. Dhara and A. Pattanayak [11] proved that if R is a semiprime ring, U a non-zero 

ideal of R, and σ and τ are two epimorphisms of R, then an additive 

mapping D: R → R is a generalized (σ, τ )-derivation of R if there exists a (σ, τ )-derivation d: R → R 

such that D(xy) = D(x)σ(y) + τ (x)d(y) for all x, y ∈  R. If τ (U)d(U) not equal to  0, then R contains a 

non-zero central ideal of R if the condition D[x, y] = ±(xoy)σ,τ holds. 

Moreover, the results determined by Ajda Foˇsner [15 and 16] in concentrated on the assumption that 

U was a separated set of an M-bimodule contained in the algebra generated by all idempotents in A, 

and let α, β be endomorphisms of A such that α(U) = U, β(U) = U. Then, every local generalized (α, 

β)-derivation (local (α, β)-derivation, resp.) from an algebra A into an A-bimodule M is a generalized 

(α, β)-derivation ((α, β)-derivation, resp.), while in the Hyers-Ulam-Rassias stability of (m, n)(α,β)-

derivations on normed algebras, where m and n are non-negative integers, were studied. Conversely, 

Marubayashi et al [31] stated numerous results connecting derivations, (σ, τ )-derivations and 

generalized derivations to the generalized (σ, τ )- derivation of R. More precisely, the authors studied 

the commutativity of a prime ring R admitting a generalized (σ, τ )-derivation F, satisfying certain 

conditions such as [F(x), x]σ,τ = 0 for all x in an appropriate subset of R, where σ, τ are 

automorphisms of R. Recently, Ajda Foˇsner and M. J. Atteya [17] derived the compositions of the 

permuting n-derivations △ of R. 

This formula represents the keystone of investigating results concerning commutativity and 

centralizer permuting n-derivations for prime and semiprime rings. In 2009, Park [34] initiated the 

notion of an n-derivation and symmetric n-derivation for any positive n ∈  Z and extended several 

known results, earlier in the setting of derivations in prime rings and semiprime rings as follows: fix 

n ⩾ 2 and set R
n
 = R × R × ... × R. 

Recall that R is semiprime if aRa = 0 implies a = 0 and R is prime if aRb = 0 implies a = 0 or b = 0. 

Every prime ring is semiprime ring but the converse is not true always. A map d: R → R is said to be 

commuting on R if [d(x), x] = 0 holds for all x ∈  R. It is said that a map d: R → R is centralizing on 

R if [d(x), x] ∈  Z(R) is fulfilled for all x ∈  R. An additive map D: R → R is called a derivation if the 

Leibniz‘s rule D(xy) = D(x)y + xD(y) holds for all x, y ∈  R. 

If U ⊂ R, then R is said to be n-centralizing on U (resp. n-commuting on U), if [x
n
, d(x)] ∈  Z(R) 

holds for all x ∈  U (resp.[x
n
, d(x)] = 0 holds for all x ∈  U, where n is a positive integer). For a fixed 

a ∈  R, define da : R → R such that da(x) = [a, x] for all x ∈  R. Then d is called an inner derivation of 

R associated with a and usually denoted by Ia. It is obvious to see that every inner derivation of a ring 

R is a derivation. But the converse needs not be true in general. 

Theorem: Let R be a semiprime ring, σ and τ be two automorphism mappings of R. Suppose D 

satisfies D
k
 = 0, k is a positive number. Then π

n+1
i=0 d

i
 = 0, for some positive integer n. 

Proof: From the hypothesis, we have D
k
(R) = 0. By induction on k, we deduce that 

Base case: k = 1, the relation is obviously true. 

Induction step: we now assume the relation is true for k + 1, hence 

D
k+1

(R) = 0. Write this relation as D
k
(D(R)) = 0. Replacing R by xy, we observe that 

D
k
(D(xy)) = 0 for all x, y ∈  R, we find that 

D
k
(D(x)σ(y) + τ (x)d(y)) = 0. Moreover, 

D
k+1
(x)σ

2
(y) + τ (D

k
(x))d(σ(y)) + D

k
(τ (x))σ(d(y)) + τ 

2
(x)d

2
(y) = 0. 

Due to the assumption D
k
(R) = 0 and D

k+1
(R) = 0 this relation reduces to 
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τ 
2
(x)d

2
(y) = 0. (1) 

Since τ is automorphism, then relation (1) becomes τ (τ (x)) = τ (w), where w ∈  R. Again, we 

employing the reason of that τ is automorphism then τ (w) = t, t ∈  R. Obviously, we conclude that 

td
2
(y) = 0 for all t, y ∈  R. Replacing t by d(d

2
(y)), we arrive to d(d

2
(y))d

2
(y)=0. Right-multiplying by 

d(y)y and left-multiplying by (d
n+1

(y)d
n
(y)d

n−1
(y) … ), we conclude that π

n+1
i=0 d

i
(R) = 0. By reason 

of R is a semiprime. This is the required result.  

 

Graph Theory 

 

Graphs which are simple, undirected and finite. Such a graph is given by a finite set V of vertices, 

together with a set E ⊆ 2
V
 of two-element subsets x, y of V. Most practicing graph theorists would 

roll their eyes a little at the formality of this definition. What it really means is: given any pair of 

distinct vertices, they are either connected by an edge or they are not. (Because are graphs are simple, 

we do not allow an edge to connect a vertex to itself, and we do not allow more than one edge 

between the same pair of vertices.) Thus to give a graph on a finite set V with n elements, you range 

over all n(n1)/2 pairs of elements of V , and for each one you get to decide, independently, whether 

you have an edge or not. When two vertices x and y are connected by an edge we call them adjacent, 

and when we are feeling lazy we will abbreviate \x is adjacent to y′′  by \x ∼ y. Let G = (V,E) be a 

finite graph. The degree of a vertex v is the number of vertices which are adjacent to v; equivalently, 

it is the number of edges coming out of v (formally, the number of e ∈  E for which v is a member). A 

vertex v is isolated if it has degree 0: i.e, it has no edges coming out of it at all. For instance, if V 

consists of a single element, we are not allowed to have any edges and that vertex must be isolated. 

More generally for any finite set V we can make a graph with no edges whatsoever: every vertex is 

isolated. (This is not a very interesting graph, but it‘s a legal one.) A vertex v is pendant if it has 

degree 1, i.e, there is exactly one edge coming out of V . A path in a finite graph G = (V,E) is a 

sequence of distinct vertices v0, … , vn such that for all 0 ≤ i ≤ n1, vi is adjacent to vi+1. We say the 

path is from v0 to vn, that v0 is the initial vertex, and that vn is the terminal vertex. The length of the 

path is n, i.e, the number of edges in the path. It may seem a bit silly, but it will be convenient to 

regard a v0 as giving a path of length 0. A finite graph is connected if for any pair of vertices vi not 

equal to  vj ∈  V , there is a path from vi to vj . A cycle in a finite graph G = (V, E) is a sequence of 

vertices v0, …. , vn (with n ≥ 2) such n1, such that v0, … , vn−1 are all distinct and vn = v0. (Thus a 

cycle looks like a path until we traverse the very last edge and discover that we are back where we 

started.) We heartily suggested that, we draw some  ictures of finite graphs: give ourself some points 

in the plane, and connect some of them with edges. The only subtlety here is that the edges are not 

actually required to be curves in the Euclidean 

plane, so we should not worry if the edges that we draw cross each other: we really can have as many 

or as few edges as we like. In particular you should draw enough pictures to convince we that the 

definition of connected is a good one: it corresponds 

perfectly to the intuitive idea that a graph should have one piece. Here is our final, key, definition: A 

(finite) tree is a finite, connected graph with no cycles. Now we should draw all possible shapes of 

trees with a small number of vertices. The graph with one vertex (and no edges, necessarily) is a tree, 

quite trivially. There is (up to isomorphism, a concept we will not formalize here) one tree with two 

vertices: we connect the two vertices with an edge, getting a path of length 2. There is one tree with 

three vertices: a path of length 3. At four vertices, things get more interesting: in addition to the path 

of length 4 there is a star obtained by putting one vertex in the middle and drawing edges between it 
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and each of the other three vertices. The middle vertex has degree 3, so this is different from any 

path. 

 

The Main Idea 
 

In this section, we introduce the main idea which will be used during our work. 

Generally, mathematical induction is a special way of proving things. 

It has only two steps: 

Step 1. Show it is true for the first one 

Step 2. Show that if anyone is true then the next one is true. Then all are true. 

Sometimes use mathematical induction as three steps. 

Suppose Y is any community has x1, x2, x3, . . . , xn elements. Let t any element 

belongs to another community say W. The element t tries to exam the truth property 

for Y community i.e. determine whether the elements x1, x2, x3, . . . , xn have the 

truth property. 

Now, we start the procedure: 

• First step: the element t exams x1 and find the result (satisfied or unsatisfied). That 

is not mean the community Y (satisfied or unsatisfied) that property. For example, 

x1 has the truth property maybe x2 or x3 or . . . , xn has not and verse versa. 

• Second step: Assumption we have another community say K and suppose that 

Y = K is true. i.e., K (satisfied or unsatisfied) that property. Indeed, the result of Y 

still not sufficient to make the final decision. Hence, to be more confident about the 

decision, we investigate Y = k + 1, which mean community Y equal to K with the 

extra element is also satisfied or unsatisfied. This case, mentions that property not 

restricted to community K. It is covering another element from another community. 

The type of the result concerning K +1 gives us the crucial decision Y has the same 

type of the result. 

Prospective Application of this Technique: 

Some sectors could use this procedure. 

(i) Education studies. Like, study the response of students at the secondary 

school in Baghdad to challenge questions of mathematics, 

(ii) Social studies. For instance, studies the response of the community to obey 

the regulations of safety from COVID-19, 

(iii) Studies the cultural and comparative among the communities. As a matter 

as doing kind of habits between two communities, 

(iv) Media especially the programme which deal with the behaviour of people, 

(v) Teaching of universities, schools,. . . , etc., 

(vi) Political studies. For example, the situation of the small region may be 

covering a large area. 

 

The Recent Strategy of Mathematical Induction in Education 
 

In 1909, Boole [7] publish his book which is under the title ‖Philosophy and Fun of Algebra‖. 

Indeed, in this book Boole [7] emphasizes on the teaching of the algebra should in a participatory 

(cooperative) style with a variety of creative activities. Based on this opinion, the recent strategy of 

mathematical induction develops the individual‘s ability to think. Mathematics make a person‘s view 

of the matters of his 
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life more effective. We can build the ability to perceive interrelationships and think 

in logical, mathematical equations, formula, fields that we possess, develop the skills 

we have, the ability to grow, develop crafts from understanding the world around it 

logically. The sequence in arriving at mathematical solutions via the recent strategy of mathematical 

induction, for a person to express his thoughts in a clear, coherent, accurate, and logical manner, 

which is important in daily life, in the human way of expressing his thoughts, makes an important 

impression on others. To the truth. It causes a decision to arrive at the cause of the condition and, in 

turn, a reasoning. Managing public finances is not limited to the number, enough parameters such as 

mortgage, tax and insurance, all depend on the recent strategy of mathematical induction to help the 

people in the financial opportunities available and estimate their true value, in addition to the role of 

mathematics in setting budgets and managing money. As a result, we skills in logical thinking skills, 

where we use the skills to solve equations or arithmetic operations. 

In fact, this strategy create the better skills, these skills that help us to identify 

problems and find solutions to them. Consisting of the human face that we understand. 

The role of mathematics induction in the growth of the economy was clarified is innovation, as it 

works in the field of mathematics and its applications, the human being, the ability to work in order 

to reach solutions. The optimal solutions of issues is increasingly needed, especially the problem of 

new and complex systems and technologies. Mathematics clearly contribute to the wheel of the 

global economy, in the year of employment and professions in terms. The best people who deal best 

with mathematical issues. Hence, this strategy will give the community extra mathematical skills in 

jobs, professions, and, for the first time, fashion through arithmetic activities. The relationship of 

mathematics with school subjects, architecture, architecture, architecture, architecture, engineering 

buildings, building fields, banks, research, drawing, among them will investment of this strategy. 

Within mathematical induction in testing hypotheses in genetics and the use of mathematics in 

statistical reports for 

quantitative relationships or the standard deviation. Essentially, mathematical induction is awareness 

and based on some nature. It embraces many patterns such as the succession of night and day and the 

change of seasons. It is determined thanks to mathematical calculations, as well as the world of 

plants, in which there is a lot of gravity on symmetry, symmetry, and succession of patterns. Let us 

give the example about the classroom, where the firs step of the good teacher seeks about the 

background of his students. Without doubt this one of the most important before starting teaching the 

curriculum. Hence, the teacher will ask one student and record his answers, this action represents 

base step of the mathematical induction. Surly, this response is not enough to issue his decision, 

therefore, he will carry on with the second, third and fourth which means induction step. As a result 

of the comparing a mongst their responses, he will obtain sufficient  idea about their background of 

the subject. This procedure will provide a suitable environment inside the classroom. 

 

The Role of the Recent Strategy in the Social Sciences 
 

Since long years, mathematics and statistics have become increasingly important in the social 

sciences. A look at the history quickly confirms this claim. At the beginning 

of the 20th century most theories in the social sciences were formulated in qualitative 

terms while quantitative methods did not play a substantial role in the formulation and establishment 

of them. Moreover, many contributions considered mathematical 

methods to be inappropriate and simply not suited to foster our understanding of 

the social domain. 

Additionally, indication for the increasing importance of mathematical and statistical 
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methods in the social sciences is the formation of new sub-disciplines, and the establishment of 

specialized journals and societies. Social scientists depend on a wide 

variety of mathematical methods. These styles imported from the formal sciences include linear 

algebra, calculus, the axiomatic method, logic and set theory, probability theory, linear programming, 

topology, graph theory, and complexity theory. All these methods have important applications in the 

social sciences. Besides providing various methods that can be used to study social phenomena, the 

natural sciences also inspired a certain way of addressing a problem.A historically important reason 

for the mathematization of the social sciences was that ‗mathematics‘ is associated with precision and 

objectivity. These are (arguably) two requirements any science should satisfy, and so the 

mathematization of the social sciences was considered to be a crucial step that had to be taken to turn 

the social sciences into real science. Indeed, the recent strategy of mathematical induction, this brings 

us to another advantage of mathematical methods in the social sciences. 

Mathematics is used to formulate a theory. By doing so, the structure of the theory becomes 

transparent and the relationships that hold between the variables can be determined. Mathematics 

provides clarity, generality, and rigor. There are manyways to represent a theory. In agreement with 

the recent strategy of mathematical induction, the social dynamics of the community will become 

more stability via characterise and analysis the peoples behaviors. Off course, this strategy will 

supply diversity data about some public phenomena. There are some communities always try to 

measure some phenomena which have high rate like reasons of the divorces or drinking the drug. 

Indeed, the government should apply this strategy for some reasons: 

(i) To avoid spends huge amount, where the collection data about some types 

of phenomenons required high cost while this method has lowest cost. 

(ii) The data which need to be have should be accurate. The information 

harvested via this strategy has the accurate property. 

(iii) Saving the time. As a matter of fact, some tools which used to collection the data about some 

phenomenons request long time. During collected data the rate of the phenomena which study 

increase. Maybe we can not get correct information. This strategy treats this weak point of other 

tools. 

(iv) Supply sufficient information about some issues of the community for the researchers. 

 

 

 Some Caveats Associated With Mathematical Induction 
 

A review of literature on mathematical induction reveals that this method is difficult to teach for a 

variety of reasons [2, 25 and 46]. Indeed, this style started in 2014 via Ashkenazi and Itzkovitch [2] 

contended that although secondary school and university students can successfully apply this proof 

method statement of the kind they are accustomed to, they do not understand the correctness of the 

proof. In other words, these authors suggested that most students learned how to use the method 

mechanically. As a fact, this type of learning does not foster a deep understanding of 

the correctness of the method and ultimately contributes to a failure to solve problems 

of a different style [2]. Echoing the contention of these authors contention, both Harel [25] and 

Stylianides et al. [46] asserted that undergraduate university students often display both a fragile 

knowledge on mathematical induction and a propensity to follow the steps without understanding 

what they are doing. In his analysis of students attempts at mathematical induction, Harel [25] 

identified two specific difficulties experienced by students. Firstly, students tended to consider 

mathematical induction as a case of circular reasoning as they believe that the proof assumes S(n) is 

true for all positive integers. Secondly, students demonstrated a belief that the general argument for 
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mathematical induction can be derived from a number of particular cases, rather than proving for all 

cases. 

 

Conclusion 

The purpose of this paper was to offer insight about new strategy of mathematical induction with his 

applications in education and the social sciences. In particular, this method of proof has been outlined 

in a step-by-step fashion. Additionally, a cursory review of the literature has revealed how scholars 

have championed the place of proof in different aspect of life. Their study characteristics 

mathematical induction is logical correctness, clarity, fluency, and demonstration of understanding of 

the proof [32]. It is the author‘s hope that this paper with his information will be useful to 

mathematics educators and people of all the life sectors. 
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ÖZET 

Toplumdaki riskli/savunmasız gruplar psikososyal, ekonomik ve fiziksel olumsuzluklardan daha 

kolay etkilenebilmelerinin yanında bu olumsuzluklarla mücadele edemeyen ya da daha az mücadele 

edebilen birey, aile, grup veya topluluklardır. YaĢam boyu toplumun her kesimi bazı stresörler ile 

mücadele etmek durumunda olsa da riskli gruplarda toplumdan dıĢlanarak ve yalnız bırakılarak daha 

savunmasız olmalarına sebep olunabilmektedir. Riskli grupların fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini 

koruyabilme ve devam ettirebilme konusunda karĢılaĢabilecekleri bazı zorlu durumlar ile olan bu 

mücadele süreçlerinde, hemĢireler yargıdan uzak, kabullenici ve bireylere saygılı bir yaklaĢım 

oluĢturulmasında topluma öncü olmalarının yararlı olabileceğini düĢünmekteyiz.  

Sağlık profesyonelleri, toplumsal alandaki riskli gruplara yönelik dıĢlayıcı davranıĢları ön 

görebilmeli, değerlendirebilmeli ve sistematik bir biçimde uygun giriĢimleri planlayabilmelidirler. 

Toplumun sağlığını korumak ve geliĢtirebilmek amacıyla uygun psikososyal desteğin sağlanabilmesi 

için eğitim verici, uygulayıcı ve savunucu rolleri olan sağlık profesyonelleri, halk ve yetkili kurumlar 

ile iĢ birliği içerisinde sorumluluklarını yürütebilmelidirler. Dolayısıyla risk grubundaki bireylerin 

diğerlerinden farklı olarak ne gibi ihtiyaçlarının olduğunu ve nasıl güçlüklerle mücadele etmek 

zorunda olduklarını anlayabilmek, onların toplum tarafından damgalanarak yaĢamdan izole 

edilmelerinin önüne geçmede önemli olacağını düĢünmekteyiz. 

Bu derleme toplumda riskli grupların barınma, yeme içme, uyuma, sağlık hizmetlerinden 

faydalanabilme, çalıĢabilme gibi temel gereksinimleri baĢta olmak üzere ihtiyaçlarını incelemek ve 

gerekli hizmetin sunulabilmesinde öncülük edilebilmesi amacıyla planlanmıĢtır. Özellikle topluma 

birinci sırada fiziksel ve psikolojik hizmet sunan hemĢireler baĢta olmak üzere, bu grupların 

ailelerinden, yakın çevrelerinden ve toplumdan beklenen desteğin sağlanabilmesi amacıyla 

farkındalık oluĢturulabilmesine yönelik hazırlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: HemĢirelik Bakımı, HemĢirelik Bakım Süreci, Riskli Gruplar, Savunmasız 

Gruplar 
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ABSTRACT 

Risky/vulnerable groups in the society are more easily affected by psychosocial, economic and 

physical negativities, as well as individuals, families, groups or communities that cannot or can 

struggle less with these negativities. Although every part of the society has to struggle with some 

stressors throughout life, risky groups can be excluded from the society and left alone, causing them 

to be more vulnerable. We think that it may be beneficial for nurses to be a pioneer in creating an 

approach that is far from judgment, accepting and respectful to individuals during these struggles 

with some difficult situations that risky groups may encounter in order to protect and maintain their 

physical and psychological well-being. 

Health professionals should be able to predict and evaluate exclusionary behaviors towards risky 

groups in the community and plan appropriate interventions in a systematic way. In order to provide 

appropriate psychosocial support in order to protect and improve the health of the society, health 

professionals who have educational, practitioner and advocacy roles should be able to carry out their 

responsibilities in cooperation with the public and authorized institutions. Therefore, we think that it 

will be important to understand what kind of needs individuals in the risk group have different from 

others and what difficulties they have to struggle with, in order to prevent them from being isolated 

from life by being stigmatized by the society. 

This review is planned in order to examine the needs of risky groups in the society, especially their 

basic needs such as shelter, eating and drinking, benefiting from health services, working, and being 

a pioneer in providing the necessary service. It has been prepared to raise awareness in order to 

provide the expected support from the families, close circles and society of these groups, especially 

nurses who provide physical and psychological services to the society in the first place. 

Keywords: Nursing Care, Nursing Care Process, Risky Groups, Vulnerable Groups 

 

1. TOPLUMDA RĠSKLĠ GRUP KAVRAMI 

Riskli gruplar, bilinebilen veya öngörülebilen riskler sebebiyle göz ardı edilmeye ve zarar görmeye 

yatkın, daha az sağlık hizmetlerine ulaĢım olanağı olan bireyler olarak ifade edilmektedir (Aday, 

2001). Toplumdaki riskli gruplar; sınırlı kaynakların, kötü sağlık koĢullarının ve yüksek düzeydeki 

risk faktörlerinin birleĢik dezavantajlarına maruz kalan birey, aile, grup ya da topluluklardır (Gürhan 

ve ark., 2020). 

2. TOPLUMDA RĠSKLĠ GRUPLAR 

2.1 Kadınlar 

Genel olarak kadınlar ve erkekler benzer sağlık sorunlarını paylaĢırken, bazı farklılıklar nedeniyle 

kadınların sağlığı özel bir ilgiyi gerektirir. Gebelik ve doğum gibi sadece kadınların yaĢadığı ve 

potansiyel olarak olumsuz etkilerine yalnızca onların maruz kaldığı durumlar bulunmaktadır. 
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Dünyada da anneliğe bağlı sağlık problemleri 15-44 yaĢ aralığındaki kadınlarda hastalıkların ilk on 

sebebinden üçünü oluĢturmaktadır (Eryılmaz, 2020). Bazı sağlık sorunları (osteoporoz, artrit, diyabet 

vs.) ise hem kadınları hem de erkekleri etkiler ancak kadınlar üzerinde daha büyük veya farklı bir 

etkiye sahip olabilir. Bu nedenle sağlık hizmetleri sunumunda kadınların ihtiyaçlarına özel planlama 

gerekir (Gürhan ve ark., 2020). 

2.2 Çocuklar 

Çocukluk, yaĢam yetilerinin kavranabildiği, karakter, kiĢilik ve kimlik geliĢiminin Ģekillendiği bir 

dönemdir. KiĢi, olumlu/olumsuz birçok eylemlerini ve arzularını gerçekleĢtirebilmek veya can sıkıcı 

olaylardan uzak durabilmek için nasıl davranacağını çocukluk döneminde öğrenmektedir. Bu 

dönemde edinilen tecrübeler, kiĢinin kendisi ve diğerleri ile ilgili gerçekçi veya gerçekçi olmayan 

birçok inançlar geliĢtirmesine sebep olabilir. GeliĢtirilmiĢ olan bu inanç ve fikirlerin, kiĢinin 

ilerleyen yaĢam dönemlerinde ruhsal ve fiziksel sağlığını da etkileyebileceği düĢünülmektedir 

(Doğan ve Aydın, 2020). 

2.3 Adölesanlar 

Dünya Sağlık Örgütü, 10-19 yaĢ aralığını adölesan dönem (WHO, 2018) olarak tanımlamıĢtır. 

Büyüme ve geliĢmenin sürdüğü fiziksel, sosyal ve ruhsal farklılıkların olduğu bir evredir (Yavuz ve 

Özer, 2019).  Bu dönem, sadece insanların belirli sağlık sorunlarına karĢı savunmasız oldukları bir 

yaĢam süresi değil, aynı zamanda gelecekteki sağlıklarını etkileyecek kritik davranıĢların Ģekillendiği 

bir zamandır. Bu nedenle adölesanların bu özelliklerini dikkate alan kaliteli sağlık hizmetlerine 

eriĢimlerinin sağlanması önemlidir.  

2.4 Gebeler 

Kadınlar hayatlarının değiĢik geliĢimsel süreçlerindeki aĢamalarda, cinsiyetlerine özel bir takım 

biyolojik ve psikososyal tecrübeler yaĢayabilirler. MenarĢ, gebelik, doğum ve menapoz, kadının 

yaĢantısında en önemli geliĢimsel dönemlerdir. Bu dönemler doğal yaĢam döngüsünün bir parçasıdır 

ancak kırılganlığı artırabilir, karmaĢık ve çok boyutlu geçiĢlere uyum sağlamak zorlayıcı olabilir ve 

kriz yaratabilir. Döllenme ile baĢlayan doğumla sona eren gebelik dönemi, kadın için fiziksel ve 

psikososyal değiĢikliklere adaptasyonu gerekli, stresle baĢ edebilmeyi de gerektiren süreçtir 

(Shishehgar ve ark., 2014). Bu riskli olan dönem, psikiyatrik problemlere yatkınlık oluĢturabildiği, 

ortaya çıkıĢı hızlandırabildiği ya da alevlenmenin yaĢanabileceği ile ilgili kanıtlar artmaktadır. 

Hormonlardaki ani ve hızlı değiĢimin yanında kendilik algısında, beden imajında, duygularında, aile 
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ve sosyal iliĢkilerinde, rollerinde, çalıĢıyorsa iĢ durumunda değiĢikliklerle yeni bir yaĢam düzeni 

gündeme getirir (Mazza ve ark., 2008). YaĢanılan bu değiĢimlere uyum sağlamakta güçlük 

çekilebilir ve bazı kadınlar veya ailesi için gebelik bir kriz dönemi olabilir (Özen ve ark., 2018). 

2.5 Lohusalar 

Hamilelikte, doğumda ve sonrasında ortaya çıkan farklılıkların, yeni fizyolojik ve psikolojik 

durumunun gebelik öncesine dönmesini içeren ve laktasyonun baĢladığı dönem lohusalık 

(postpartum veya doğum sonrası) olarak adlandırılmaktadır (ġimĢek ve Esencan, 2017). Süresi 

hakkında farklı görüĢler olmakla birlikte genellikle 6-8 haftayı kapsadığı belirtilmektedir. Doğumu 

takiben kadın, kendini yorgun hissetmekte, epizyo veya sezeryan bölgesinde ağrı, kendinin ve 

yenidoğanın bakımında yetersizlik, sağlık durumuyla ilgili endiĢeler, emzirmeyle ilgili sorunlar 

yaĢayabilmektedir (Oflaz ve ark., 2020). 

2.7 YaĢlılar 

Dünyada ve Türkiye‘de yaĢlı yetiĢkinlerin sayısı giderek artmaktadır. Türkiye‘de 65 yaĢ ve üstü 

bireyler 2021 yılında nüfusun %9.7‘sini oluĢturmaktadır (TUĠK,2022).YaĢlanma kendi baĢına bir 

sağlık sorunu değildir, geri dönüĢü olmayan fizyolojik bir süreçtir. Bu nedenle yaĢlıların gençlere 

göre sürekli bakım ve yönetim gerektiren birden fazla kronik ve sakat bırakan koĢullara maruz kalma 

olasılığı daha yüksektir (Gürhan ve ark., 2020). Dünyadaki hastalıkların % 23'ü, 60 yaĢ ve üzeri 

bireylerde ortaya çıkan rahatsızlıklar nedeniyle oluĢmaktadır. YaĢlı kiĢilerde kronik hastalığa bağlı 

ciddi ve artan morbidite ve mortalite oranı görülmektedir (Prens ve ark., 2015).  

2.8 Engelliler 

Engellilik bireysel, sosyal ve kültürel etkinliklere bağlı olarak meydana gelen özürlülük ve sakatlık 

sonucu bireyin normal kabul edilen bir iĢlevi yerine getirememesi veya iĢlevsellikte eksik kalması 

durumu olmakla birlikte, birçok psikososyal sorunu da beraberinde getiren bir olgudur. Engellilik 

durumu doğumla birlikte ya da doğum sonrasında hastalığa/kazaya bağlı meydana gelebilmektedir. 

Farklı sebeplerle fiziksel, biliĢsel, psikolojik, duygusal ve sosyal yetileri farklı düzeylerde etkilenmiĢ 

ve olağan hayatın kurallarına adapte olamayan bireyler engelli olarak ifade edilmektedir. Zaman 

içerisinde engelli bireyler için yapılan tanımlamalar geniĢ bir yelpaze oluĢturmaktadır. Bu 

tanımlamalar engelli bireylerin merhamet gösterilecek ve acınacak bireyler olduklarından; zorlukları 

aĢtığı için hayran olunacak bir kahraman olduklarına kadar değiĢkenlik göstermektedir.  
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2.9 Madde Kötüye Kullanım Problemi Olanlar  

Madde kötüye kullanımı tekrarlayan problemlere ve olumsuz çıktılara karĢı uygun olmayan, 

yineleyici olarak maddeyi kullanma Ģeklidir. Tedavi ettiği düĢünülerek alınan birtakım maddeler, 

sağlığı düzenlemek, ağrıyı ya da stresi hafifletmek, enerjiyi artırmak, mutluluk duygusu oluĢturmak, 

uykuya geçebilmek veya uyanık kalabilmek için kötüye kullanılabilmektedir. Bu amaçla alınan 

maddelerin, anksiyeteyi azalttığı veya problemle baĢ edebilmeyi desteklediği sanılmaktadır (Barret, 

2006). 

2.10 Kronik Hastalığı Olanlar 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 41 milyon kiĢi kronik hastalıklar nedeni ile 

hayatını kaybetmekte olup, bu tüm ölümlerin yaklaĢık %71‘ini oluĢturmaktadır. Kardiyovasküler 

hastalıklardan sonra kanserler, solunum yolu hastalıkları ve diyabet bu hastalıkların baĢında yer alır 

(Aydemir ve Çetin, 2019).  

2.11 Göçmenler 

Bir ülkeden baĢka bir ülkeye yaĢayabilmek amacıyla hareket eden bireyler göçmen olarak ifade 

edilmektedirler. Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for Migration IOM) verilerine 

göre 2017 yılında yaklaĢık 258 milyon olan uluslararası göçmen sayısı ile her 30 kiĢiden birinin 

göçmen olduğu söylenebilir. Türkiye en çok mülteci barındıran ülkelerden biri olup, ülkemizde 

kayıtlı Suriyeli sayısı yaklaĢık 3 milyon 606 bindir. Aynı zamanda Türkiye‘de Azerbaycan, Rusya, 

Ukrayna, Türkmenistan vatandaĢları baĢta olmak üzere 67 binden fazla aile ikamet etmektedir 

(Gürhan ve ark., 2020).  

Göç için nedenler arasında sosyal eĢitliğin olmaması, gelir düzeyi düĢüklüğü, kötü yaĢam ve çalıĢma 

Ģartları, savaĢ, kiĢiyi hedef alan veya kurumsal Ģiddet varlığı, sağlık hizmetlerine ulaĢımdaki 

güçlükler, var olan hastalıklar bulunmaktadır (Hassoy, 2016). Aile, göç edenlerde görülen 

problemlerden en çok etkilenen yapıdır. Aile üyelerinin dağılması, birbirleriyle ya da çevreleri ile 

olan iliĢkilerinin olumsuz etkilenmesine kadar çeĢitli problemler yaĢanabilmekte ve özellikle grup 

halindeki göçlerde psikososyal düzeyleri kötüleĢebilmektedir.  

2.12 LGBT+’ lar  

LGBT+ kavramı ‗‘cinsel azınlıklar‘‘ Ģeklinde bahsedilen kiĢi/kiĢilerin bütününü içeren terimdir. LG-
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BT+‘lar toplum içinde cinsel yönelimleri sebebiyle önyargılı tutum ve davranıĢlara maruz 

kalabilmekte, çevresi tarafından tüm alanlarında (aile, toplum, eğitim, çalıĢma, sağlık vs.) ayrımcılık 

yaĢayabilmekte, damgalanmakta, Ģiddetin her çeĢidini yaĢayabilmekte ve bu durumlar sebebiyle 

ruhsal problemlerle karĢılaĢabilmektedirler (Hatzenbuehler, Flores ve Gates, 2017). Maruz kaldıkları 

bu durumlar nedeniyle LGBTĠ+‘lar sağlık hizmeti almaktan da kaçınabilmektedirler. Bunların yanı 

sıra sağlık kuruluĢlarında diğer hastalar ya da hasta yakınları da ayrımcı tavırlar sergileyebilmekte-

dir. Bu sorunlar LGBTĠ+‘ların yeterli sağlık hizmeti almalarını da engellemektedir (Gonzales ve 

Hennıng-Smıth, 2017).  

2.13 Adli Vakalar 

Bireyin bedensel ya da psikolojik iyilik halinin isteyerek veya istemeyerek, kendisi/diğerleri 

tarafından dikkat edilmeyen eylemler nedeniyle kaybetmesi adli vaka olarak adlandırılır (Ġlçe ve ark. 

2010). Acil birime müracaat eden adli olgular;  AteĢli silah ya da patlayıcı madde yaralanmaları, 

Delici kesici ezici alet yaralanmaları, Trafik kazaları, DüĢmeler, Darp cebir, ĠĢ kazaları, 

Zehirlenmeler, Yanıklar, Asfiksi ,Ġntihar , Ġstismardır (Polat 2014). 

3. RĠSKLĠ GRUPLARA YÖNELĠK HEMġĠRENĠN ROLLERĠ VE HEMġĠRELĠK BAKIM 

SÜRECĠ 

Riskli gruplarla çalıĢan hemĢireler bakım verirken çeĢitli rollerini kullanırlar: vaka bulucu, sağlık 

eğitimcisi, danıĢman, bakım sağlayıcı, toplum sağlığı savunucusu, sağlığı değerlendirme ve 

geliĢtirime, bakımı izleme ve değerlendirme, vaka yöneticisi, sağlık programı planlayıcısı, sağlık 

politikalarının geliĢiminde katılımcı. Böylece riskli grupların sağlık hizmetlerine eriĢimini destekler 

ve gereksinimlerine yönelik bakımı planlayabilirler. HemĢireler vaka bulucu rolü sayesinde riskli 

bireylerin ve ailelerin bulunularak tanımlanmasını sağlarlar, onları sağlığın geliĢtirilmesi ve 

hastalıkların önlenmesi konusunda bilgilendirirler, gücünü nasıl artırabilecekleri konusunda 

danıĢmanlık yapabilirler, güç ve kaynaklarını fark etmelerinde yardım edebilirler (Gürhan ve ark., 

2020). 

HemĢireler çok çeĢitli alanlarda (mobil hastane, ev, iĢyeri, okul vb.) birey ya da aileye yönelik bakım 

verirler; örneğin mobil araçla giderek tarım makinesi ile yaralanan bir göçmen mevsimlik tarım 

iĢçisinin tetanoz aĢısını ve pansumanını yapabilirler (Martin ve Bowles, 2014). Riskli gruplara ev 
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ziyareti yapan bir hemĢire, evdeki çocuğun kilosunu değerlendirirken, aynı zamanda ihmal açısından 

da değerlendirme yapabilir, beslenme değerlendirmesi yapabilir, stres yönetimi ve disiplin sorunları 

gibi konularda ihtiyaçları olan eğitimi verebilir (Gürhan ve ark., 2020). 

Toplum tabanlı çalıĢan hemĢireler ise, toplumun sağlık savunucusu olarak görev yaparlar ve sağlıklı 

toplum politikalarının geliĢtirilmesi ve uygulanması için bölgesel ya da ulusal gruplarla çalıĢırlar. 

Ayrıca diğer halk sağlığı üyeleri ile iĢ birliği yaparlar, toplumu inceleme ve geliĢtirme rolü 

kapsamında sağlık programlarını izleyerek değerlendirme yaparlar. HemĢireler riskli toplumlar için 

sıklıkla vaka yöneticisi olarak rol alır ve riskli grupların toplum hizmetlerinden yaralanmaları için 

yönlendirme yaparlar, bağlantı kurarlar ve savunucu olarak hizmet ederler (Oskay ve ark., 2017). 

 

4. SONUÇ 

Bireyselliğe yönelik uygun hemĢirelik bakımları düzenlenerek riskli grupların sağlık durumlarının 

korunması ve geliĢtirilmesinde hemĢirelerin önemli görevleri bulunmaktadır. HemĢireler bu 

kiĢilerin, ayrım yapmadan sağlık ihtiyaçlarını belirlemeli, savunuculuklarını yapmalı ve toplumda 

bu kiĢilere yönelik farkındalık faaliyetlerini yürütmelidirler. Savunmasız gruplar ile yakından ilgili 

olan halk sağlığı hemĢirelerinin bu çerçevede rol ve sorumluluklarını tekrar tekrar düĢünmesi, 

uygun bir risk yönetimi süreci planlaması bu bireylerin dezavantajlı alandan çıkmalarına katkı 

sağlayacaktır. 
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Özet 

Bu çalıĢmanın konusunu, Türkiye‘de afetlerle mücadelede vatandaĢ katılımının tercih ya da 

zorunluluk olup olmadığı hususu oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada öncelikle afet kavramı ve vatandaĢ 

katılımı ele alınmakta, ardından Türkiye‘de afetlerin genel görünümü resmedilmeye çalıĢılarak, 

afetlerin kente, kentli nüfusa ve kamu yönetimine olan sosyoekonomik etkileri üzerinde 

durulmaktadır. ÇalıĢmada afetlere dirençli toplum oluĢturmada vatandaĢ katılımının önemi ve 

gerekliliği tartıĢılmakta, afet eğitimleri, afet gönüllülüğü ve afet tatbikatları gibi birtakım somut 

uygulamalar üzerinden afetlere karĢı dirençli toplum oluĢturulması süreci incelenmektedir.  

 

ÇalıĢmanın amacı, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye açısından da maddi manevi çok büyük 

zararlara neden olan afetlerle mücadelede vatandaĢ katılımının önemine dikkat çekmek ve olası 

afetlere karĢı dirençli bir toplum oluĢturmanın temel yolları üzerinde değerlendirmelerde 

bulunmaktır. ÇalıĢmada, nitel araĢtırma metotları arasında yer alan doküman analizi tekniği 

kullanılmaktadır. Bu kapsamda afetler, vatandaĢ katılımı ve afetlere karĢı dirençli toplum oluĢturma 

konularına iliĢkin özellikle yakın tarihli yerli ve yabancı makale, rapor ve kitap baĢta olmak üzere 

yasal düzenlemeler, istatistiki veriler ve diğer belgelerden istifade edilmiĢtir.  

 

ÇalıĢmada, Türkiye‘nin deprem baĢta olmak üzere sel, yangın, heyelan, fırtına, çığ, kaya düĢmesi,  

gibi afetlerden büyük zarar gördüğü, yaĢamın bir parçası olarak meydana gelen doğa olaylarının artan 

kentleĢme ve nüfus yoğunluğuyla birlikte özellikle kentsel alanlarda büyük risk oluĢturmaya devam 

ettiği, afetlere hazırlıklı olmada ve afetlere dirençliliğin artırtılmasında kilit unsurun vatandaĢ olduğu, 

yerelden baĢlamak üzere ulusal ölçeğe kadar acil durumlara ve afetlere hazırlıklı olunmasında 

vatandaĢın sürecin içinde aktif olarak tutulması gerektiği, afet eğitimleri, afet gönüllülüğü ve afet 

tatbikatları aracılığıyla insan kaynağı faktörünün güçlendirilmesinin önemli ve gerekli olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

 

ÇalıĢmada yine afetlere karĢı dirençli toplum oluĢturmada fiziki-yapısal kriterlerin korunması ve 

önlemlerin alınması noktasında kamu idarelerinin asla taviz vermemesinin çok önemli bir faktör 
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olduğu görülmüĢtür. Türkiye'nin 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ve 2022 yılını Afet Tatbikat Yılı ilan 

etmesiyle birlikte ülke genelinde geniĢ kitlelere yayılan faaliyetlerle vatandaĢın ve personelin sürecin 

içine aktif olarak katılması çabalarına ağırlık verildiği, afet farkındalık ve direnç düzeyinin 

artırılmasının amaçlandığı görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Afet, Afetlere Dirençli Toplum, VatandaĢ Katılımı 

 

 

Abstract 

The subject of this study is whether citizen participation is a choice or a necessity in the fight against 

disasters in Turkey. In the study, firstly the concept of disaster and citizen participation are discussed, 

then the general view of disasters in Turkey is tried to be depicted, and the socio-economic impacts 

of disasters on the city, urban population and public administration are emphasized. In the study, the 

importance and necessity of citizen participation in creating a disaster-resilient society is discussed, 

and the process of creating a resilient society against disasters is examined through some concrete 

practices such as disaster education, disaster volunteering and disaster drills. 

 

The aim of the study is to draw attention to the importance of citizen participation in the fight against 

disasters that cause great pecuniary and non-pecuniary damages in Turkey as well as in the world, 

and to evaluate the fundamental ways of creating a resilient society against possible disasters. In the 

study, the document analysis technique, which is among the qualitative research methods, is 

employed. In this context, legal regulations, statistical data and other documents, especially recent 

domestic and foreign articles, reports and books, on disasters, citizen participation and creating a 

resilient society against disasters have been utilized. 

 

In the study, it has been observed that Turkey has suffered greatly from disasters such as floods, fires, 

and landslides, storms, avalanches, rockfall especially earthquakes, and that natural events that occur 

as a part of life continue to pose a great risk, especially in urban areas, with increasing urbanization 

and population density. It has been concluded that the key element in being prepared for disasters and 

increasing resilience is the citizen, that citizens should be actively involved in the process of being 

prepared for emergencies and disasters from local to national scale, and it is important and necessary 

to strengthen the human resource factor through disaster education, disaster volunteering and disaster 

drills. flood, fire, landslide, , 

 

In the study, it has been noticed that it is a crucial issue that public administrations never make 

concessions at the point of taking physical-structural preparations and measures in creating a resilient 

society against disasters. With Turkey‘s declaration of 2021 as the Year of Disaster Education and 

2022 as the Year of Disaster Drill, it has been seen that efforts are focused on the active participation 

of citizens and personnel in the process, and it is aimed to increase the level of disaster awareness and 

resilience, with activities spread across the country. 
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1. GĠRĠġ 

 

Dünyada meydana gelen sosyoekonomik ve politik geliĢmelerin yanında afetler de toplumları ve 

yönetimleri yakından ilgilendirmekte, artan riskler uzun vadeli yapısal çözümlere duyulan ihtiyacı 

giderek artırmaktadır. Özellikle hızlı teknolojik geliĢmeler, olanaklara eriĢimin kolay hale gelmesi ve 

ulaĢımın yaygınlaĢması insanların kent merkezlerine göç etmesini ve bu mekanlarda yoğun nüfus 

birikimi beraberinde getirmektedir. BaĢta kent merkezleri olmak üzere farklı nüfus yoğunluğuna 

sahip yerleĢim yerlerinde meydana gelen birtakım doğa ve insan kaynaklı olayların afete dönüĢme 

riski nüfus yoğunluğuna, yerleĢim yerinin ve yapı stoğunun özelliklerine ve toplumun afete olan 

direncine göre değiĢmektedir.  

 

GeçmiĢten günümüze yaĢanan afetlerde can kayıpları ve yaralanmaların yanında çok büyük 

ekonomik zararlar ve sosyal tahribatlar da söz konusu olmuĢ, olmaya devam etmektedir. Her 

bölgenin sahip olduğu iklim, coğrafya, jeolojik formasyon ve toplumun afetlere olan direncindeki 

farklılıklara bağlı olarak dünyada meydana gelen afet türleri ve bunların toplumlar ve yönetsel 

faaliyetler üzerindeki etkileri de farklılaĢmaktadır
32
. Örneğin dünyanın bir bölgesinde seller ve 

depremler sıklıkla yaĢanırken, diğer bölgesinde hortumlar ve yangınlar sıklıkla yaĢanmaktadır. Her 

ne kadar farklı bölgelerde değiĢik doğa olayları meydana gelse de bunlar nihai olarak insanları ve 

canlı yaĢamını olumsuz etkilemekte, kamu yönetimleri üzerinde afet politikalarına daha fazla önem 

verilmesini, afetlere karĢı dirençli toplum oluĢturulmasını ve vatandaĢın süreçte aktif bir biçimde rol 

ve görev almasını elzem hale getirmektedir.  

 

Tüm dünyada olduğu gibi tarihsel süreçte Türkiye‘nin de afetlerden canı yanmakta, irili ufaklı 

afetlerde binlerce vatandaĢ yaĢamını yitirmekte ve milyarlarca lira maddi kayıp oluĢmaktadır. 

Türkiye baĢta depremler olmak üzere yangınlarda, sellerde, maden kazalarında, salgın hastalıklarda, 

fırtınalarda, heyelanlarda ve diğer birçok olayda zarar görmekte ve ağır bedeller ödemektedir. Diğer 

birçok konuda olduğu gibi bahsi geçen afetlerle mücadele süreci de çok aktörlü bir katılımı ve iĢ 

birliğini gerektirmektedir. Bu kapsamda afet yönetiĢimi anlayıĢı çerçevesinde temel paydaĢlardan biri 

olan vatandaĢın ya da toplumun afet bilincine ve afet farkındalığına sahip olması ve afetlere karĢı 

dirençli hale getirilmesi afet risklerini minimize etmede çok büyük öneme sahiptir. Çünkü vatandaĢın 

                                                 
32

 Dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen deprem, fırtına, sel, kuraklık, sıcak hava dalgası volkanik etkinlik orman 

yangını vb. afetlerde binlerce insan ölmekte ve trilyonlarca dolar ekonomik zarar meydana gelmektedir. EM-DAT 

(2021)‘e göre 2021 yılında dünya çapında doğa kaynaklı olayların neden olduğu 432 adet afet meydana gelmiĢ olup; bu 

afetler neticesinde 10.492 kiĢi ölmüĢ ve 101.8 milyon insanı etkilenmiĢtir. Yine bu afetler yaklaĢık 252.1 milyar ABD 

doları ekonomik kayba neden olmuĢtur. 2022 yılının ilk altı ayı verilerine göre (CRED, 2022) 79 ülkede meydana gelen 

187 afet hadisesinde, en az 6.347 kiĢi yaĢamını yitirmiĢ, 50 milyon insan etkilenmiĢ ve tahmini 40 milyar doları aĢan 

ekonomik zarar ortaya çıkmıĢtır.  
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afet yönetim sürecine aktif olarak katılım sağlaması alınacak kararlarda meĢruiyeti ve iĢ birliğini 

artırırken, uygulamada ise kolaylık ve baĢarı Ģansı artacaktır.  

 

ÇalıĢmanın amacı, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye açısından da maddi manevi zararlara neden 

olan afetlerle mücadelede vatandaĢ katılımının önemine dikkat çekmek ve olası afetlere karĢı dirençli 

bir toplum oluĢturmanın temel yolları üzerinde değerlendirmelerde bulunmaktır. ÇalıĢmanın, bütün 

dünyada kamu yönetimlerini, vatandaĢları ve toplumları olumsuz etkileyen afetlere karĢı dirençli 

toplum oluĢturmada kilit konumda olan vatandaĢların sürecin içine aktif olarak dâhil edilmesi 

gerekliliğine dikkat çekmesi ve vatandaĢ katılımının önemli araçlarından olan afet eğitimlerine, afet 

gönüllülüğüne ve afet tatbikatlarına vurgu yapması bakımından önemli olduğu düĢünülmektedir.  

 

ÇalıĢmada, nitel araĢtırma metotları arasında yer alan doküman analizi tekniği kullanılmaktadır. Bu 

kapsamda afetler, vatandaĢ katılımı ve afetlere karĢı dirençli toplum oluĢturma konularına iliĢkin 

özellikle yakın tarihli yerli ve yabancı makale, rapor ve kitap baĢta olmak üzere yasal düzenlemeler, 

istatistiki veriler ve diğer belgelerden istifade edilmiĢtir. 

 

1.1. Kavramsal Çerçeve 

 

1.1.1. Afet Kavramı ve Nedenleri 

 

Afet kavramı ―Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar 

doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun 

baĢ etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay‖ Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (AFAD, 2021c: 9). BaĢka bir yerde ise afet, ―Çoğu zaman doğa kaynaklı olsa da 

insan kaynağına bağlı olarak da ani Ģekilde ortaya çıkarak, bir toplumun ya da topluluğun iĢleyiĢini 

ciddi Ģekilde bozan, insani, maddi ve çevresel kayıplara neden olan ve o toplumun kendi kaynakları 

ile müdahale kapasitesini aĢan olaylar‖ (IFRC, 2022) Ģeklinde açıklanmaktadır. Benzer Ģekilde afet, 

―Bir topluluğun ya da toplumun iĢleyiĢinde ciddi bir aksama meydana getiren can kayıplarının 

yanında geniĢ çaplı ekonomik ve çevresel kayıplara ve etkilere neden olan ve etkilenen topluluğun ya 

da toplumun kendi kaynaklarını kullanarak baĢa çıkma kapasitesini aĢan kayıtlar ya da etkiler” 

(ISDR, 2009: 9) olarak tanımlanmaktadır.  

 

Afet kavramını, BirleĢmiĢ Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi ise ―Bir topluluğun veya toplumun 

faaliyetlerinin iĢleyiĢinde ciddi bir aksama ortaya çıkaran ve kendi kaynaklarıyla baĢa çıkma 

becerisini aĢan, geniĢ ölçekli can kayıpları, maddi kayıplar ve çevresel zararlar meydana getiren 

olay‖ (UN-SPIDER, 2021) olarak diğer referanslara benzer bir Ģekilde tanımlamaktadır. Can 

kayıpları ve etkilenmelere iliĢkin önem eĢiği yaklaĢıma göre ise afet, ―10’dan fazla kiĢinin öldüğü ve 

100’den fazla kiĢinin etkilendiği olaylar” olarak tanımlanmaktadır (IFRC, 2020: 37). 

 

Tanımlardan yola çıkarak afetlerin genel özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

 Toplumun normal iĢleyiĢini bozmaktadır. 
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 Karar verme ve aksiyon alma süresi kısıtlıdır.  

 Can kayıplarına, yaralanmalara ve maddi hasara neden olmaktadır. 

 Doğa olaylarına ve insan faaliyetlerine (teknoloji dâhil) bağlı olarak ortaya 

çıkabilmektedir. 

 Uzun vadeli ve çok aktörlü mücadele sürecini gerektirmektedir.  

 Yerel imkanların ötesinde ulusal ve bazen de uluslararası desteği gerektirebilmektedir.  

 

Afetler, çok farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmekle birlikte temelde tabiata/doğaya ve 

insana bağlı geliĢmelerin afetlere neden olduğu görülmektedir. Yeryüzünde bir yanda deprem, 

yangın, su baskını, kasırga, toprak kayması, kaya düĢmesi, volkanik patlama, tsunami gibi doğa 

olayları zaman zaman afete dönüĢebilirken; öbür yanda nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar ve 

saldırılar ile ulaĢım kazaları, sanayi kazaları ve patlamalar afetlere neden olabilmektedir. Dolayısıyla 

afetlerin kaynakları bazen iç içe geçmiĢ bir Ģekilde geliĢim gösterebilmekte ve bir olayın kendisi 

baĢka bir olayın ortaya çıkaracağı etkinin/zararın sınırlarını belirleyebilmektedir. 

 

1.1.2. VatandaĢ Kavramı ve Katılım  

 

VatandaĢlık, bireyi devlete bağlayan siyasî ve hukukî bir bağdır. Bu bağ, bireyin devlete olan 

aidiyetini ve birey-devlet iliĢkisini gösterir. Bu aidiyette kendini gösteren vatandaĢlık, bir yandan 

devlet karĢısındaki hak ve özgürlüklerinin diğer yandan devlete karĢı ödev ve sorumluluklarının 

sınırını çizmektedir. Birey ve devlet iliĢkisi ve bunun pratikteki yansıması vatandaĢlık anlayıĢının 

içeriğini ve niteliği göstermektedir (Erdem, 2012: 50). 

 

VatandaĢ kavramı yerine yurttaĢ kavramını da kullanan TDK‘ya göre yurttaĢ ise ―Yurtları veya yurt 

duyguları bir olanlardan her biri, vatandaĢ‖ (2009: 2202) olarak tanımlanmaktadır. VatandaĢ ya da 

yurttaĢ devleti oluĢturan toprak ve egemenlik unsurlarına ek olarak üçüncü unsur olan insan 

unsurunun dar çerçevede kapsamını oluĢturmaktadır. Çünkü ülke sınırları içinde vatandaĢ olmayan 

kimselerin de (yabancılar) yaĢadığı göz önünde tutulursa vatandaĢın insan unsuru-halk yerine de 

kullanılabilmesi mümkün olmaktadır.  

 

VatandaĢlık kavramının tarih, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve hukuk gibi bilim dallarının 

değerlendirmelerinden bağımsız olarak ele alınması mümkün değildir. Özellikle hukuki açıdan 

vatandaĢ kavramı ve vatandaĢlık bağı ele alınırken anayasalarda veya diğer hukuki düzenlemelerde 

kabul edilen, üzerinde uzlaĢılmıĢ olduğu varsayılan vatandaĢ statüsü esas alınmaktadır. Bu statü 

tarihsel süreç içinde devletin ve toplumun yapı ve özelliklerine göre geliĢim göstermiĢtir. Örneğin, 

vatandaĢlığın askerlikle bağlantılı özel bir statü olarak sosyopolitik kimliklerden biri sayıldığı 

Sparta‘dan, devletle birey arasındaki temel iliĢki biçimine dönüĢtüğü günümüze vatandaĢlık (ġit, 

2008: 64) en üst pozitif hukuk metinleri olan anayasalarda tanımlanarak hem vatandaĢlık kavramına 

güçlü bir yasal dayanak oluĢturulmak istenmekte hem de vatandaĢlık üzerine yapılabilecek 

tartıĢmaların önüne geçilmek istenmektedir.  
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VatandaĢlık kavramıyla birçok ortak noktası bulunan katılım kavramı ise sözlükte (TDK, (2009: 

1104) ―katılma iĢi, iĢtirak‖ olarak tanımlanırken; kavram aynı zamanda örgütsel hedeflere ulaĢmak 

için iĢ görenlerin, yapıların ve kuralların bir bütün olarak değerlendirildiği, örgütte herkesin görüĢ ve 

düĢünceleri alınarak süreçlere iĢtirakin olduğu bir düzen ya da yaklaĢım tarzı (Önen, 2021: 245) 

olarak da ifade edilmektedir. Katılım denildiğinde genel anlamda kastedilen ise, siyasa belirleme 

(karar alma) ve gündem belirleme sürecine iĢtirak etme-müdahil olma durumu olup (Nalcı ArıbaĢ, 

2013: 89), katılım oranının artması politika üretme veya karar alma sürecinde çeĢitliğin sağlanmasına 

ve en doğru tercihin yapılmasına imkân sağlayacaktır (AteĢ ve Buyruk, 2018: 86). 

 

Bugün iç içe geçmiĢ, birbirini tamamlayan, yakın iliĢkili iki kavram olan vatandaĢ ve katılımı 

yalnızca günümüz devlet anlayıĢına indirgemek yanlıĢ olacaktır. VatandaĢlık kavramının günümüz 

modern devlet olgusunun ortaya çıkıĢından çok daha öncelere dayandığı görülmektedir. Bu kavramın 

tarihte ilk olarak Antik Yunan site devletlerinde kullanıldığı bilinmekte, kavramın günümüzdeki 

anlamında da çok büyük bir değiĢime uğramadığı görülmektedir. Zira, o dönemde de vatandaĢlığın, 

hak ve sorumluluk iliĢkisine dair bir statüyü ifade ettiği anlaĢılmaktadır. Gerek Antik Yunan site 

devletlerinde gerekse Roma Ġmparatorluğu döneminde vatandaĢlık, ayrımcı ve katılımcı özelliklere 

sahipti. VatandaĢlık kavramının ayrımcı özelliğinde birtakım ayırt edici unsurlara göre (örneğin reĢit 

ve özgür olan erkeklere) vatandaĢlık statüsü verilirken; vatandaĢlığın katılımcı özelliği ise siyasî 

karar alma ve icra süreçlerinin tümüne katılımının öngörülmesini ifade etmekteydi. Bu yaklaĢımda 

vatandaĢlar, halk meclislerinde ele alınan kanunları tartıĢma-oylama, idarecileri seçme, vergi ödeme 

ve askerlik görevini yerine getirme gibi hak ve yükümlülüklere sahip olmuĢlardır (Erdem, 2012: 51). 

 

Katılım kavramıyla yakın iliĢkili bir baĢka kavram ise demokrasi olup, katılımcılık demokrasinin 

temel ilkelerinden biridir. Dahl, 1989 yılında ideal demokrasiyi tanımlarken oy eĢitliği, herkesin 

istisnasız dahil olduğu bir seçim sistemi, oy verenlerde aydınlanmıĢ bir kavrayıĢ (anlayıĢ), siyasa 

belirleme sürecine etkili katılım ve gündem belirleme sürecine katılım gibi bazı temel 

gerekliliklerden bahsetmektedir. Bu temel ölçütlerin ilk ikisi bütün demokrasilerde mevcutken; diğer 

bazı özelliklerin mevcudiyeti ise ülkelerin demokrasi düzeylerini gösteren temel ölçütleri 

oluĢturmaktadır. Ayrıca aydınlanmıĢ bir kavrayıĢ ise zamanla kazanılabilen ve halkın demokratik 

kültürünü belirleyen bir ölçüttür (Nalcı ArıbaĢ, 2013: 89).  

 

Yapılan açıklamalardan hareketle halk katılımı, toplumsal katılım ve bireysel katılım gibi farklı türlere 

ayrılabilen katılım kavramı farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Mesela, yerel ve ulusal seçimlerde oy 

verme, meclis üyesi olma ve devlet veya devletle bağlantılı istişarelere katılma “halk katılımına”; bir 

toplumsal gruba, bir mahalle sakinleri derneğine veya bir sendikaya üye olma, yerel bakım evini 

gönüllü olarak destekleme ve bir inanç kuruluşu için bir çalışma grubunu organize etme “toplumsal 

katılıma”; adil ticaret ürünlerini seçme, belirli ürünleri boykot etme, yeşil enerji kullanma, yardım 

kuruluşlarına bağış yapma ve dilekçe imzalama ise “bireysel katılıma” örnek gösterilebilir (TEPAV, 

2009: 6).  
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Günümüzde demokrasinin, insan haklarının, iyi yönetimin ve kamu yönetiminde halkla iliĢkilerin 

temel unsurlarından biri olan vatandaĢ katılımı giderek önemli hale gelmektedir. VatandaĢlar kendi 

gelecekleri ve yine kendilerini ilgilendiren konularda karar verme ve uygulama süreçlerine müdahil 

olma suretiyle bir yandan yönetimlerin meĢruiyetini artırmakta diğer yandan daha güçlü bir devlet-

toplum/vatandaĢ iliĢkisinin inĢası sağlanmaktadır. YaĢadıkları çevrede sunulan kamu hizmetlerinin 

kalitesinin artırılmasını, yapılan hizmetin ve alınacak bir kararın ne Ģekilde olacağının 

belirlenmesinin önemli belirleyicilerinden biri olan vatandaĢ katılımı, doğrudan veya dolaylı yollarla 

gerçekleĢebilmektedir.  

 

Günümüzde doğrudan veya dolaylı yollarla geniĢ bir yelpazede katılım türlerine sıklıkla Ģahit 

olunmaktadır. Nükleer silahlara karĢı kampanya yapmak ve bunları protesto etmek, çeĢitli konulara 

eylem yapmak ve gösteri düzenlemek, dilekçe imzalamak ve çeĢitli devlet kurumlarına mektuplar 

yazmak, yerel planlama toplantılarına katılmak, yeĢil enerji kullanımı, pencerelere posterler asmak ve 

baĢka pek çok faaliyet katılım çeĢitlerine örnek olarak verilebilir (TEPAV, 2009: 6).  

 

Kamu yönetiminde katılım, yönetsel faaliyetlerin her bir aĢamasında vatandaĢın, kurumların-

kuruluĢların ve sivil toplum kuruluĢlarının (STK) dahil olması ve etkileĢimde bulunması olarak ifade 

edilebilir. Özellikle bilgi iletiĢim teknolojilerinin yaygın bir Ģekilde hem kurumsal olarak hem de 

bireysel olarak kullanılıyor olması vatandaĢın kamu politikaları ve hizmetleri süreçlerine katılımını 

kolaylaĢtırmıĢ hem de bir anlamda da önemli hale getirmiĢtir. Kamu yönetiminde önemli bir yeri olan 

katılımcılık, çok aktörlü bir katılım anlamına gelen yönetiĢim bağlamında da olmazsa olmaz bir 

ögedir. Alınacak kararlardan, atılacak adımlara ve bunların uygulanması ve değerlendirilmesine 

kadar bir dizi süreçte devlet, vatandaĢ, STK ve özel sektörün çok aktörlü etkileĢimini öngören 

yönetiĢim anlayıĢı ile hareket edildiğinde kamu hizmetlerinin hedef kitlesi olan vatandaĢa yönelik en 

iyi kamu hizmeti sunumu için talep ve beklentilerinin öğrenilmesi ve buna göre hareket edilmesi 

büyük önem taĢımaktadır.  

 

Gelinen noktada teknolojinin toplumsal ve yönetsel hayatın merkezine yerleĢmiĢ olması, bireysel ve 

örgütsel yaĢamın farklı noktalarında önemli katkılar sunmakta ve yaĢamı kolaylaĢtırmaktadır. 

Özellikle bütünleĢik afet yönetimini daha etkin kılacak potansiyel fırsatlar sunan teknolojinin sürekli 

kendini güncellemesi ve daha iĢlevsel hale gelmesi (MemiĢ ve Babaoğlu, 2020: 172) genel olarak 

katılımcılık açısından özelde ise afetlerle mücadele sürecine iĢtirak açısından kolaylıklar sağlayarak 

vatandaĢın beklenti ve taleplerinin online olarak çeĢitli internet kanallarında öğrenilmesini ve buna 

yönelik içerik ve hizmet üretilmesini beraberinde getirmektedir.  

 

Özellikle artan kamu hizmeti talebi ve vatandaĢ memnuniyeti siyasileri ve kamu yöneticilerini 

vatandaĢ odaklı politika geliĢtirmeye ve uygulamaya zorlamaktadır. Bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerindeki geliĢmelerin de bu sürece etkisiyle kamu yönetiminde Ģeffaflık, açıklık ve hesap 

verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmaktadır. BaĢka bir ifadeyle kamu yönetiminin halkın desteğini 

alabilmesi ve faaliyetlerini etkili bir biçimde yürütebilmesi vatandaĢın sürece katılımının 

sağlanmasına, vatandaĢın devlete güvenmesine ve yapılacak çalıĢmalara rıza göstermesine bağlıdır. 



 
 

 

 

402 

BaĢka bir ifadeyle, artan nüfus, geniĢleyen hizmet alanları ve karmaĢıklaĢan sosyoekonomik ve 

politik iliĢkiler karĢısında kamu yönetiminin baĢarılı bir biçimde yürütülmesi ve etkin sonuçlar 

alınabilmesi için vatandaĢın beklenti ve isteklerinin bilinmesi, hedef kitlenin özelliğine göre hareket 

edilmesi geçmiĢle ya da klasik yönetim anlayıĢıyla kıyaslandığında günümüzde daha önemli hale 

gelmiĢtir.  

 

 

 

 

 

2. TÜRKĠYE’DE AFETLERĠN GENEL GÖRÜNÜMÜ VE SOSYOEKONOMĠK ETKĠLERĠ 

 

Türkiye açısından afetler ve afetlere karĢı ortak mücadele konusuna bakıldığında kendi içinde 

avantajlı ve dezavantajlı bir durumun söz konusu olduğu söylenebilir. Türkiye‘nin deprem kuĢağında 

yer alması ve buna bağlı olarak depremlerin sıklıkla yaĢanması dezavantajlı bir durum ortaya 

çıkarmaktadır. Yine Türkiye‘nin coğrafi yapısına bağlı olarak erozyon, orman yangını, su baskını, çığ 

ve kaya düĢmesi gibi farklı doğa olaylarıyla sıklıkla karĢı karĢıya kalması (doğa kaynaklı afetlere 

açık olması) dezavantajlı yönlerini oluĢturmaktadır. Bunun yanında ülkenin sosyoekonomik açıdan 

geliĢim göstermesi, ulaĢım ve haberleĢme ağının yaygınlaĢması, güncel afet teknolojilerini kullanıyor 

olması, genç nüfusa sahip olması ve eğitim seviyesinin yükselmesi gibi birtakım olgular afetlerle 

mücadelede avantajlı yönlerinden birkaçını oluĢturmaktadır (Ceren, 2022: 2). 

 

Türkiye‘de yıllar itibariyle meydana gelen doğa ve insan kaynaklı olay sayısında artıĢ meydana 

gelmekte, baĢta deprem olmak üzere yangın, sel, fırtına, toprak kayması, kaya düĢmesi, çığ gibi 

olaylar yaĢanmaktadır. Yine insan faktörüne bağlı kazalar, sosyal afetler ve salgın hastalıklar zaman 

zaman yaĢanmakta, insan hayatını ve kamu yönetimini maddi manevi olumsuz etkilemektedir. Grafik 

1 2020 yılında meydana gelen doğa kaynaklı olayları ve bunların yüzdelik dağılımını göstermektedir.  

 

Grafik 1. 2020 Yılı Doğa Kaynaklı Olay Ġstatistikleri 
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Kaynak: AFAD. (2021b). 2020 Yılı Doğa Kaynaklı Olay Ġstatistikleri. Afet ve Acil Durum Yönetimi 

BaĢkanlığı. Ankara, s. 1. 

 

* Büyüklüğü 4.0‘ın üzerinde olan depremlerden oluĢmaktadır. **Sel/taĢkın/su baskını, Ģiddetli/ani 

yağıĢ, çay/nehir taĢkını, aĢırı yağıĢ ve yüzey sellenmesi/drenaj seli/Ģehir seli verilerinden 

oluĢturulmuĢtur. *** Diğer olaylar fırtına, dolu, aĢırı kıĢ koĢulları, vb. verilerinden oluĢmaktadır. 

Toplamda 905 adet doğa kaynaklı olayın meydana geldiği 2020 yılındaki bu olayların dağılımlarını 

gösteren grafik 1‘e göre %35,47‘lik bir oranla depremler (321 adet) ilk sırada gelirken, %19,56‘lık 

oranla sel/su baskını (177 adet) ikinci sırada gelmektedir. Meydana gelen olayların %11,82‘sini 

heyelan (107 adet), %1,88‘ini kaya düĢmesi (17 adet), %1,22‘sini çığ (11 adet), %0,22‘sini obruk (2 

adet) ve %29,83‘ünü de fırtına, dolu, aĢırı kıĢ koĢulları vb. (270 adet) diğer olaylar oluĢturmaktadır.  

 

Tablo 1, 2021 yılında AFAD tarafından müdahale edilen olay sayısını, olayda kullanılan arama 

kurtarma araç sayısını ve olaya müdahale eden arama kurtarma personel sayısını göstermektedir.  
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Tablo 1. 2021 Yılında Müdahale Edilen Olaylar  

 

Olay Türü Olay Sayısı Arama 

Kurtarma Araç 

Sayısı 

Arama 

Kurtarma 

Personel Sayısı 

Kaybolma 894 546 1771 

Mahsur Kalma 876 398 1127 

Karayolu Araç Kazaları 619 250 694 

KBRN 319 121 368 

Boğulma 162 112 354 

Yangın 153 28 162 

AĢırı/ġiddetli YağıĢ 107 168 490 

Yapısal Çökme/Göçük/Yıkılmalar 86 4 180 

Orman Yangını 66 196 590 

Fırtına/Tayfun 63 24 66 

Diğer UlaĢım ve TaĢımacılık 

Kazaları 

51 14 43 

Heyelan/Toprak Kayması 39 18 45 

ĠĢ Kazaları  37 14 48 

Ġntihar Eylemi 35 19 55 

Kar/Tipi 16 16 38 

Ġnfilak/Patlama 11 18 19 

Deprem 6 20 64 

Diğer 155 85 218 

Toplam 3.695 2.051 6.332 

Kaynak: AFAD. (2021a). 2021 Ġdare Faaliyet Raporu. Ankara, s. 79. 

 

Tablo 1‘e göre 2021 yılında toplam 3.695 olay meydana gelmiĢ olup, bu olaylarda 6.332 personel, 

2.051 araçla müdahale etmiĢtir. Bahsi geçen yılda en fazla müdahale edilen olaylar ise 894 olay 
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sayısıyla kaybolma, 876 olay sayısıyla mahsur kalma ve 619 olay sayısıyla karayolu araç kazası 

olmuĢtur. Tabloda hem doğa kaynaklı hem insan kaynaklı farklı türlerde olaylara müdahil olunduğu 

görülmektedir.  

 

Tablo 2, 2022 yılının ilk altı aylık diliminde AFAD tarafından müdahale edilen olay sayısını, olayda 

kullanılan arama kurtarma araç sayısını ve olaya müdahale eden arama kurtarma personel sayısını 

göstermektedir.  

Tablo 2. 2022 Yılında Müdahale Edilen Olaylar (Ġlk Altı Ay) 

 

Olay Türü Olay Sayısı Arama 

Kurtarma Araç 

Sayısı 

Arama 

Kurtarma 

Personel Sayısı 

Mahsur Kalma  840 2236 735 

Kaybolma 457 1846 447 

Karayolu Araç Kazaları  325 974 264 

AĢırı Kar/Tipi YağıĢı 322 699 187 

Su Baskını 206 775 186 

Kimyasal Kaza 150 457 120 

Boğulma 98 390 103 

Yangın 96 395 95 

Yapısal Çökme-Yıkılma 90 326 77 

Diğer UlaĢım ve TaĢımacılık 

Kazaları 

44 173 39 

Heyelan  34 90 20 

Ġntihar Eylemi 34 246 104 

KBRN Diğer 32 89 27 

ĠĢ Kazası 29 71 17 

Orman Yangını 22 135 23 

Fırtına 15 46 12 

Deprem 14 61 14 
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Çığ 13 58 17 

Ġnfilak Patlama 10 79 20 

Zehirlenme 10 34 8 

Diğer 78 248 57 

Toplam 2.919  9.428  2.572 

Kaynak: AFAD. (2022b). 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Ankara, s. 23-24. 

 

2022 yılı ilk 6 ayı içerisinde yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlara iliĢkin ilk yirmi olaya 

ait verilerin gösterildiği tablo 2‘ye göre mahsur kalma (840 adet), kaybolma (457 adet) ve karayolu 

araç kazaları (357 adet) bir önceki yılda olduğu gibi en fazla müdahale edilen ilk üç olay olmuĢtur. 

Bir önceki yılla kıyaslandığında 2022 yılının ilk altı ayında toplam 2.919 müdahale faaliyetinde 

9.428 personel, 2.572 taĢıt kullanılmıĢ olup, ikinci altı aylık dilimde benzer/yakın sayıda olaya 

müdahale varsayımı altında 2022 yılında daha fazla olaya müdahale edileceği söylenebilir.  

 

 

 

 

Grafik 2. 2021 Yılında Türkiye ve Yakın Çevresi Deprem Sayısı (4 ve üzeri büyüklükte) 

 

Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi. (2021). 2021 Yılı Deprem Harita, Grafik ve Tabloları.  Kandilli 

Rasathanesi ve Deprem AraĢtırma Enstitüsü, Ġstanbul, s. 3. 

Türkiye ve yakın çevresinde 2021 yılına ait deprem etkinliğini gösteren grafik 2‘ye göre 4 ve üzeri 

büyüklükte toplam 25.079 deprem meydana gelmiĢtir. Yıl boyu en azı 1.526 (Aralık) ve en çoğu 

3.174 adet (Ağustos) olmak üzere meydana gelen depremlerin aylık ortalaması ise 2.090 adet 

olmuĢtur. Bu veri büyük fay hatlarının yer aldığı Türkiye ve çevresinin sık sık deprem ürettiği ve 

üretmeye devam edeceği anlamına gelmektedir.  
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Grafik 3. 2021 Yılında Meydana Gelen Depremlerin Büyüklük Dağılımı  

 

 

Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi. (2021). 2021 Yılı Deprem Harita, Grafik ve Tabloları.  Kandilli 

Rasathanesi ve Deprem AraĢtırma Enstitüsü, Ġstanbul, s. 4.  

 

2021 yılında meydana gelen depremlerin büyüklük dağılımının yer aldığı grafik 3‘e göre depremlerin 

ağırlıklı olarak 1,5-2,5 arası büyüklükte gerçekleĢtiği görülmektedir. 2021 yılında en fazla depremin 

gerçekleĢtiği büyüklük düzeyi ise 1,9 olup, bu düzeyde 2.216 adet deprem gerçekleĢmiĢtir. Genellikle 

3 ve üzeri büyüklükte depremler insanlar tarafından hissedilirken büyüklük arttıkça yapılar ve 

insanlar üzerindeki etkisi olan Ģiddeti ve yıkıcılığı da artmaktadır. 2021 yılında 5 ve üzeri büyüklükte 

ise 26 adet deprem meydana gelmiĢtir.  
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Grafik 4. 2021 Depremlerin Büyüklük Dağılımı (1985-2021) 

 

 

Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi. (2021). 2021 Yılı Deprem Harita, Grafik ve Tabloları. Kandilli 

Rasathanesi ve Deprem AraĢtırma Enstitüsü, Ġstanbul, s. 5.  

 

Grafik 4, 1985 ile 2021 yılları arasındaki 37 yılda Türkiye ve çevresinde 2-7.4 büyüklüğünde 

meydana gelen depremleri göstermektedir. Ġlgili tarihler arasında toplamda 328.377 adet deprem 

meydana gelirken, özellikle 2011 yılından itibaren depremlerin sayısında çok ciddi artıĢlar 

yaĢanmıĢtır. 2017 yılı ise 34.009 adet depremle en fazla depremin yaĢandığı yıl olma özelliğine 

sahiptir. 37 yıllık deprem verileri Türkiye‘nin deprem ülkesi olduğunu sinsi, ne zaman olacağı ve ne 

kadar etki edeceği bilinemeyen depremlere karĢı her türlü yapısal güçlendirme, insan kaynağının 

nitelik düzeyini yükseltme, yönetsel ve toplumsal direnç düzeyini artırma çabalarının hız kesmeden 

devam ettirilmesi ve ülkenin her yönden depremlere hazır hale getirilmesi zorunluluğunu deklare 

etmektedir. 

 

3. AFETLERE DĠRENÇLĠ TOPLUM OLUġTURMADA VATANDAġ KATILIMININ 

ÖNEMĠ VE TÜRLERĠ 

 

Katılım ve vatandaĢ katılımı, en basit düzeyde çevremizde olup bitenlere duyarsız kalmayıp sürecin 

içinde oy kullanma, toplantılara iĢtirak, soru sorma, yönlendirme, görüĢ ve düĢünce bildirme, anket 

cevaplama, etkinliklere dahil olma, boykot etme, kampanya düzenleme, stant açma vb. çeĢitli 

biçimlerde günlük hayatta sıklıkla karĢımıza çıkmaktadır. Daha genel bir anlatımla (TEPAV, 2009: 

6), bireylerin çeĢitli demokrasi yapılarına ve kurumlarına dahil olmasıyla ―halk katılımı‖ 

kastedilirken; bireylerin günlük yaĢamlarının bir parçası olarak dahil oldukları kolektif faaliyetlerle 

de toplumsal katılım ifade edilmektedir. Zaman zaman ―gündelik siyaset‖ olarak da adlandırılan 

bireysel katılım ise bireylerin günlük yaĢamlarının bir parçası olarak yaptıkları ve içinde yaĢamak 

istedikleri toplumun niteliğini bildiren seçimleri ve eylemleri kapsayan bir katılım biçimidir.  
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Özellikle afet süreçlerine katılım afetlere karĢı dirençli toplum oluĢturma ve afet risklerini en aza 

indirmede olması gereken davranıĢların baĢında gelmektedir. Çünkü Türkiye farklı doğa olaylarının 

sıklıkla meydana geldiği ve bunların afete dönüĢtüğü bir ülke olma özelliğini sürdürmektedir. 

Nitekim bu durum dünyada meydana gelen afetler ve insani krizlerle ilgili sayısal analizler geliĢtiren 

INFORM tarafından da teyit edilmektedir. 0‘ın çok düĢük riskli, 10‘un çok yüksek riskli olduğu risk 

indeks sonuçlarına göre (INFORM, 2021: 34) Türkiye 191 ülke arasında 5.0 indeks değeri ile 

―yüksek riskli‖ ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun yanında Türkiye‘nin afetlerle baĢa çıkma 

kapasitesi 3.2, tehlike ve maruz kalma indeks değeri ise 7.9 olarak hesaplanmıĢtır. INFORM‘un 2022 

yılı risk indeks sonuçlarına (2022: 9) göre ise Türkiye‘nin risk durumu 0.1 puan azalarak 4.9‘a inmiĢ, 

risk seviyesi ise ―orta riskli‖ ülke düzeyine gerilemiĢtir. 

 

Afetlerde mücadele sürecinin baĢarısı bir bütün olarak vatandaĢ, devlet, STK ve özel sektörün 

karĢılıklı güç birliği yapmasına bağlıdır. Bununla birlikte afetlerde kilit unsur, lokomotif 

vatandaĢtır
33
. Çünkü vatandaĢın destek olmadığı, istekli olmadığı ve müdahil olmadığı bir sürecin 

(katılımsız yönetim) sürdürülebilir olmayacağı aĢikardır. Katılımın olmadığı süreçlerde düĢük 

motivasyon, koordinasyon eksikliği, zaman ve kaynak israfı, politikaların meĢruiyet sorunu ve 

politikalara direnç gösterme, tartıĢma ve kavga gibi bireysel ve kurumsal düzeyde birçok yeni sorun 

alanları ortaya çıkacaktır. Bu gerekçeden yola çıkarak afetlerde kilit öğe vatandaĢ olup, afet 

eğitimleri, afet gönüllülüğü, afet tatbikatları gibi temel katılım biçimleri afetlerle mücadelede çok 

önemli bir sürece zemin hazırlamakta olup, bu sürecin canlı tutulması ve kurumsal hale getirilmesi 

için katılımı artırmaya yönelik ödüller, hediyeler, gezi biletleri, sosyal projelere katılım imkanları vb. 

yollarla bireyler motive edilmelidir.  

 

Afetlerde insan faktörü büyük yer tutmaktadır. Her türden afetin etkilerini azaltmak, zararı minimum 

düzeye çekmek elbette mümkündür. Zaten önemli olan da doğa-insan-teknoloji kaynaklı geliĢmeleri 

engellemek değil, bunların toplum ve devlet hayatını aksatmasına, yavaĢlatmasına ve zarar vermesine 

mâni olma yönünde tedbir almaktır. Meydana gelen afetler göstermektedir ki insanların dikkatsizliği, 

umursamazlığı, acemiliği ve bilgisizliği afetlerin etkilerinden daha fazla zarara sebep olmaktadır. 

Özellikle depremlerde yapısal olmayan risklerden kaynaklı ölüm ve yaralanmalar, depremin 

kendisinden kaynaklı ölüm ve yaranmalara nazaran daha çok gerçekleĢmektedir. Dolayısıyla afetlerle 

baĢarılı bir mücadele ve müdahale süreci vatandaĢın aktif olarak iĢleyiĢe dahil olduğu bir anlayıĢ ve 

yöntemle mümkün olacağından, afet eğitimleri, afet gönüllülüğü ve afet tatbikatları gibi uygulamalar 

bu açıdan çok önemli bir yere sahiptir. 

 

 

                                                 
33

 Ancak burada iletiĢim ve afet teknolojilerinin süreç içerisinde çok önemli yeri olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Özellikle geliĢen teknolojinin haberleĢme ve iletiĢim alanında ortaya koymuĢ olduğu büyük fırsatlar ve kolaylıklar söz 

konusu olup, bu teknolojiler sayesinde afetler kısa sürece tüm dünyaya duyurulabilmekte, afetlere dikkat çekilebilmekte 

ve kitlelerin hazırlık yapması, toplumsal direnç kazanması ve müdahale süreçlerine katılım sağlaması 

gerçekleĢebilmektedir (Genç, 2021: 131). 
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3.1. Afetlere Dirençli Toplum OluĢturmada Afet Eğitimlerinin Önemi 

 

Herhangi bir konuda yeni bir Ģey öğrenme, bilgi ve beceri düzeyini yükseltme ve kendini geliĢtirme 

gibi bazı kazanımlar edinmeye yarayan sistematik bir süreç olan eğitim; kiĢilerin olay ve olguları 

analiz etme, ayırt etme, anlama ve tepki verme davranıĢlarının da temel belirleyicisidir. BaĢka bir 

anlatımla bireyler gelenek ve göreneklerin yanında aldıkları eğitimle bir yandan bulunduğu topluma 

uyum sağlarken; öbür yandan toplumsal fayda üreterek hayatın kolaylaĢmasına ve yaĢam 

standartlarının yükselmesine yardımcı olurlar. Bu açıdan düzenlenen afet eğitimlerine katılım 

sağlayarak, afetlere karĢı bilinçli olma, afetlerde çevremizdeki kiĢilere ve canlılara yardımcı olma, 

onların hayatlarını kurtarma, ülkenin refah ve huzurunun artmasına katkı sağlama ve fayda üretme 

vatandaĢlık ve insanlık görevinin de bir gereğidir. 

 

Deprem, sel, yangın, fırtına, çığ, toprak kayması, ulaĢım kazaları, teknolojik kazalar vb. hayatın 

olağan akıĢı içerisinde ortaya çıkan geliĢmelerle ilgili eğitim alarak bilinçli olmak, maddi zararlardan 

korunmanın ve can kayıplarının yaĢanmasının da temel önleyici unsurlarından biridir. Eğitimin-

öğretimin birinci basamağı olan aileden baĢlayarak, halkalar halinde eğitim kurumları, iĢyerleri, STK 

ve tüm toplumsal mekanlarda yaygın afet eğitimlerinin düzenlenmesi ve milyonların bu eğitimlere 

katılım sağlaması kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede afet farkındalığının ve afetlere karĢı 

dirençli bir toplumun inĢasında önemli bir boĢluğu kapatacaktır. 

 

Afetlere karĢı tedbir alma ve dirençli olma sanıldığından çok daha önemlidir. Çünkü insan hayatı ve 

insanın beden ve ruh sağlığını bozmadan yaĢaması her Ģeyden önce geldiğinden, olası bir afette 

hayatta kalmak için uyulması gereken kuralları bilen, afet sonrası afetzedelere yardımcı olabilecek 

bilinçli bireyler yetiĢtirilmesi bu amaca hizmet edeceğinden afetlere direnç oluĢturmaya duyulan 

ihtiyaç da giderek artmaktadır (ġahin, vd., 2018: 158). Nitekim Türkiye‘de afetlerle mücadele 

yöntemi ve süreci uzun zamandır tartıĢılmakta; afet yönetimindeki eksiklikler ve afet eğitiminin 

yetersizliği üzerinde durulmaktadır. ġüphesiz afet yönetimi ve afet eğitimi multidisipliner bir alandır 

ve pek çok kavramı (Sever ve Değirmenci, 2019: 2), yaklaĢımı; yönetim, siyaset, ekonomi, hukuk ve 

psikoloji gibi birçok bilim alanını içermektedir. Afet öncesi, anı ve sonrası tüm süreçlerde baĢarılı 

olunması ve bu baĢarının içine ya da merkezine vatandaĢın dahil edilmesi için yasal-kurumsal 

düzenlemeler, ekonomik harcamalar ve sosyal destekler bir bütün olarak afet yönetim sürecini 

oluĢturmaktadır.  

 

BaĢka bir ifadeyle afet-risk yönetimi çerçevesinde toplumsal desteğin alınması, afetlere karĢı toplum 

kültürünün oluĢumu/dönüĢümü ile vatandaĢlık bilincinin yerleĢmesi hukuksal, siyasal ve sosyal 

ortamın bu süreçlere destek sağlayıcı bir Ģekilde inĢa/entegre edilmesine bağlıdır. Özellikle eğitimin 

toplumsal bilincin oluĢmasındaki rolünün güçlendirilmesinde halkın yanında sivil topluma ve yerel 

yönetimlere de görev ve sorumluluk düĢmekte (Özler, 2019: 147) kurumsal anlamda geliĢtirilecek iĢ 

birlikleri vatandaĢın sorumluluk almasına, sürece katkı vererek olası afet risk ve tehlikelerine karĢı 

kendini geliĢtirme ve bilgi edinme istek ve çabalarına katkı sağlayıcı etki oluĢturacaktır.  
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Bu çabaların bir parçası olan acil durum ve afet planlarının yapılması, bunların güncel tutulması, 

yaĢam alanlarında ve yerleĢim yerlerindeki risklerin belirlenmesi özellikle karmaĢa ve güçlükler 

süreci olan afetlerden önce gerekli olup, afetin etkilerinin tüm aile fertlerince daha kolay ve daha az 

olumsuzlukla atlatması açısından büyük önem taĢımaktadır (Ceren, 2021: 301). Afet anında korunma 

yollarının bilinmesi ve afet sonrası süreçte devlet-toplum iĢ birliğine dayanan iyileĢtirme ve eski 

durumdan daha iyi bir duruma gelinmesi için vatandaĢların haklarını, sorumluluklarını ve görevlerini 

iyi bilmesi gerekmektedir. Bu açıdan her kesimden ve her eğitim düzeyinden insan afet ve acil durum 

eğitimlerine muhtaçtır. Afet eğitimlerine katılımı teĢvik etmek maksadıyla hedef kitlenin özellikleri 

göz önüne alınarak deprem çantası, eğitim materyalleri, gezi ya da sosyal sorumluluk projelerine 

dahil olma gibi farklı hediye ve uygulamalarla katılım teĢvik edilmelidir.  

 

Türkiye‘de vatandaĢların afet farkındalığının geliĢtirilmesi, afet risklerinin tespiti, önlenmesi ve 

afetlerde doğru davranıĢ kalıplarının yerleĢtirilmesi amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı 

olarak ilan edilmiĢtir. Verilere (AFAD, 2021a: 42) göre 2021 yılında yürütülen afet eğitim faaliyetleri 

kapsamında 37.993.100 TL olarak ayrılan toplam ödeneğin, 37.759.536 TL‘si (%99) yılsonuna kadar 

harcanarak eğitim çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

2021 yılı boyunca eğitim hizmetleri kapsamında (afet farkındalık eğitimleri, eğitmen eğitimleri, 

kentsel arama ve kurtarma eğitimleri vb.) ana hatlarıyla gerçekleĢen faaliyetler tablo 3‘te 

verilmektedir.  
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Tablo 3. 2021 yılında Verilen Afet Eğitimleri 

 

Sıra 

No 

Eğitim Türü Hedef Kitle Sayı (KiĢi) Açıklama 

1 Afet Farkındalık Eğitimi VatandaĢ ve kamu 

kurumu çalıĢanları 

56.667.561  

2 Afet Farkındalık Eğitimi ve 

Simülasyon Uygulaması 

VatandaĢ 283.541 Mobil Afet ve 

Acil Durum 

Simülasyon 

Tırları ile 

3 Afet Farkındalık Eğitmen 

Eğitimi 

ÇeĢitli Bakanlıklar, 

Güvenlik Güçleri, 

Üniversiteler ve 

STK‘lar 

18.169  

4 Kentsel Arama ve Kurtarma 

Eğitimi  

Polis Arama ve 

Kurtarma Ekipleri 

526  

5 Kentsel Arama ve Kurtarma 

Eğitimi 

Cezaevi Arama 

Kurtarma Timi 

83 Ankara, Ġzmir 

ve Ġstanbul (4 

ekip) 

6 Kentsel Arama ve Kurtarma 

Eğitimi 

Belediye ÇalıĢanları 274  

7 Kentsel Arama ve Kurtarma 

Eğitimi 

VatandaĢ 7.567  

8 Hafif Arama ve Kurtarma 

Eğitimi 

Belediye ÇalıĢanları 4.398 Farklı iller 

9 Hafif Arama ve Kurtarma 

Eğitimi 

VatandaĢ 123.897  

10 Doğada Arama ve Kurtarma 

Eğitimi 

VatandaĢ 6.956  

11 Sivil Savunma Eğitimleri  

(Temel Eğitim) 

Sivil Savunma 

Uzmanı ve Sivil 

Savunma Amiri 

12.976 Sivil Savunma 

Uzmanı (61 

kiĢi) ve Sivil 

Savunma Amiri 

(1.797 kiĢi) 
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12 Ġkaz ve Alarm Sistemi 

Kurulumu Projesi Eğitimi 

Personel 69 Kullanıcı 

Eğitimi (60 

kiĢi) ve Teknik 

Eğitim (9 kiĢi) 

Kaynak: AFAD. (2021a). 2021 Ġdare Faaliyet Raporu. Ankara, s. 54-56, 88-89, 108. 

 

2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmesi neticesinde çalıĢanlara ve vatandaĢlara yönelik 

yoğun eğitim programları uygulanmıĢtır. Tablo 3‘e göre Afet Farkındalık Eğitimleri kapsamında 

vatandaĢ ve çalıĢanlardan oluĢan toplam 56.667.561 kiĢiye eğitim verilmiĢtir. Bu eğitimler içinde 

283.541 vatandaĢa Mobil Afet ve Acil Durum Simülasyon Tırları ile Afet Farkındalık Eğitimi 

verilmiĢtir. Yine afet eğitimlerinin tekrarlanması ve eğitimlere katılan kiĢi sayısının artırılması 

maksadıyla 18.169 kiĢiye ise Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verilmiĢtir. Bunun yanında çeĢitli 

kurum çalıĢanlarına ve vatandaĢa Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimi, Hafif Arama ve Kurtarma 

Eğitimi, Doğada Arama ve Kurtarma Eğitimi, Sivil Savunma Eğitimleri (Temel Eğitim) ve Ġkaz ve 

Alarm Sistemi Kurulumu Projesi Eğitimi gibi eğitimler verilerek kurumsal ve toplumsal kapasitenin 

artırılması hedeflenmiĢtir. Ceren (2022: 2)‘ye göre afet eğitimleri personelin yanında özellikle 

vatandaĢlar açısından ayrı bir yere sahip olup, küçük yaĢlardan itibaren bütün bireylerin zorunlu 

olarak ilk yardım, acil durum ve afetler konusunda farkındalık düzeyinin artırılması ve hayata 

hazırlanması için afet eğitimlerine katılımı gerekmektedir. Çünkü insan hayatını yakinen ilgilendiren 

bu ve benzeri temel konuların insan davranıĢlarında yerleĢik hale gelmesi uzun soluklu çalıĢmayı ve 

yetiĢtirilme sürecini gerektirmektedir. 

 

2022 yılının ilk altı ayında yurtiçinde ve yurtdıĢında yürütülen eğitim hizmetleri tablo 4‘te 

gösterilmektedir. 
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Tablo 4. 2022 Yılının Ġlk Altı Ayında Verilen Afet Eğitimleri 

 

Sıra 

No 

Eğitim Türü Hedef Kitle Sayı (KiĢi) Açıklama 

1 Afet Farkındalık 

Eğitimi 

VatandaĢ  9.459.994  

2 Afet Farkındalık 

Eğitimi 

VatandaĢ 118.450 Mobil Simülasyon Tırları 

ile 

3 Afet Farkındalık 

Eğitimi 

Azerbaycan 

VatandaĢı  

9.560 Bakü/Azerbaycan 

Teknofest‘te Mobil 

Simülasyon tırları ile 

4 Afet Farkındalık 

Eğitimi 

KKTC VatandaĢı 5.689 Mobil Simülasyon Tırı ile 

5 Afet Farkındalık 

Eğitmen Eğitimi 

VatandaĢ 411 5 farklı ilde  

6 Afet Farkındalık 

Eğitmen Eğitimi 

KKTC Sivil 

Savunma 

TeĢkilatı 

Personeli 

25  

7 Afet ve Mevzuat 

Eğitimi 

Askeri Öğrenciler 2.800 Jandarma Astsubay Eğitim 

Merkezi 

Kaynak: AFAD. (2022b). 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Ankara, s. 19. 

 

AFAD tarafından 2022 yılında düzenlenen eğitimleri gösteren tablo 4‘e bakıldığında ilk altı ayda 9.5 

milyon vatandaĢa yüz yüze afet farkındalık eğitimi ve 118 binin üzerinde vatandaĢa ise mobil 

simülasyon tırları ile bu eğitimlerin verildiği görülmektedir. Afet eğitimleri kapsamında 

Azerbaycan‘da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde faaliyette bulunularak 15 binin üzerinde 

kiĢiye ulaĢılmıĢtır. Yine 2.800 kiĢiden oluĢan askeri öğrenci grubuna da Afet ve Mevzuat Eğitimi 

verilerek öğrencilerin afetleri ve afet mevzuatını daha iyi kavramalarına yardımcı olunmak 

istenmiĢtir.  
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3.2. Afetlere Dirençli Toplum OluĢturmada Afet Gönüllülüğünün Önemi 

 

Gönüllü kavramı sözlükte ―Afet ve acil durum ile sivil savunma hizmetlerinde görev almak isteyen 

gerçek ve tüzel kiĢi‖ ya da ―Olağan görev, yükümlülük ve sorumluluklarının dıĢında, sahip olduğu 

bilgi, tecrübe ve donanımı kendi özgür isteği ve iradesi ile maddi-manevi karĢılık beklemeden 

toplumun hizmetine sunan birey ve/veya topluluk‖ olarak tanımlanmaktadır. (AFAD, 2014: 80). Afet 

gönüllüsü ise ―Afet öncesi veya sonrasında, ihtiyaç duyulan alanda karĢılık beklemeden kamu kurum 

ve kuruluĢları, Türk Kızılayı veya baĢka bir insani yardım kuruluĢu için hizmet vermek üzere önceden 

eğitilmiĢ kiĢi‖ (AFAD, 2014: 28) olarak tanımlanmaktadır.  

 

Gönüllülük uygulamalarının doğasında herhangi bir baskı veya zorlama olmaksızın topluma faydalı 

iĢlerde görev ve sorumluluk alma yatmaktadır. Yine maddi bir beklenti olmaksızın, sağlık, spor, 

kültür, yardımlaĢma, afet, eğitim vb. çalıĢma alanlarında kendi yetenek ve isteklerine uygun bir 

pozisyonda yer alarak fayda üretme gönüllülük sisteminin doğasını oluĢturmaktadır. Bu açıdan 

afetlerle mücadelenin temel sütunlarından biri olan vatandaĢın sürece katılımı, teorik olarak ve 

mevzuatta bazı sorumluluklar dıĢında genel olarak gönüllülük esasına bağlı tutulmuĢtur. Ancak 

deprem kuĢağında olan Türkiye‘de iklim ve coğrafi yapının yanında kentleĢme-nüfus-yerleĢim yeri 

özellikleri bakımından risklerin yüksek olması afet yönetimine vatandaĢ katılımını zorunlu 

kılmaktadır.  Çünkü vatandaĢın katkı vermediği, içinde olmadığı kamu politikalarının gerçekleĢme ve 

baĢarılı olma Ģansı düĢük kalacağından, vatandaĢın gönüllü olmadığı iĢlerde de topyekûn 

mücadelenin gerçekleĢmesi söz konusu olamayacaktır.  

 

Bu gerekçeyle afet yönetiminde kilometre taĢı niteliğindeki olan AFAD Gönüllülük Projesi, 2019 

yılında baĢlatılarak vatandaĢın aktif desteği alınmak istenmiĢtir. 1 Ocak 2019‘da baĢlatılan ve 10 

Temmuz 2019‘da kamuoyuna duyurulan proje ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü 

olarak rol almak isteyen kiĢilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla görev alanlarının belirlenmesi, 

eğitimlerle kapasitelerinin desteklenmesi ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip 

edilmesi hedeflenmiĢtir (AFAD, 2020: 30). 

 

Afetler sırasında eksikliği hissedilen ve daha fazla kiĢinin sürece dahil edilmesi gereken hususlardan 

biri olan afet gönüllüğü konusuna farklı araçlarla ve giriĢimlerle bireyler teĢvik edilmelidir. Özellikle 

okullarda afet bilinci derslerinin yaygınlaĢtırılması (ġahin, vd., 2018: 157-158) bir yandan afetlere 

karĢı bilinç düzeyini artırmaya diğer yandan afetlere gönüllü katılımı motive etmeye yardımcı 

olacaktır. Nitekim genç nüfusu yüksek olan Türkiye‘de üniversite ve üniversite altı eğitim 

kurumlarında milyonlarca öğrenci ders görmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB, 2022: 58) 

verilerine göre Türkiye‘de 70.383 okulda/kurumda 1.885.004‘ü okul öncesi, 5.433.901‘i ilkokul, 

5.293.067‘si ortaokul ve 6.543.599‘u lise kademesinde olmak üzere toplam 19.155.571 öğrenci örgün 

eğitim almaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK, 2022) verilerine göre ise devlet, vakıf ve vakıf 

meslek yüksekokulları dahil üniversitelerde 3.250.101‘i ön lisans, 4.579.047‘si lisans, 358.271‘i 

yüksek lisans ve 109.540‘ı doktora olmak üzere toplam 8.296.959 öğrenci yükseköğrenim 

görmektedir. Bu iki veriler totalde yaklaĢık 27.5 milyon öğrencinin potansiyel afet gönüllüsü 
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olabileceğini göstermektedir. Lise ve üniversite öğrencilerinin (yaklaĢık 14.9 milyon) afet gönüllüsü 

olma potansiyelinden yola çıkılarak, bu öğrencilerin sadece yüzde 5‘inin gönüllü olmasının 

sağlanması durumunda bile yaklaĢık 750 bin civarında yeni, genç ve dinamik afet gönüllüsünün daha 

sürece katılımı sinerji oluĢturacak ve süreç daha katılımcı bir noktaya yaklaĢacaktır.  

 

Afet gönüllülük çalıĢmalarının baĢarıya ulaĢması için çalıĢmaların belirli bir amaç, yöntem ve plan 

dahilinde yapılması gerekli olup, Aydemir (2021: 390)‘a göre nitelikli bir gönüllü yönetim süreci Ģu 

Ģekilde sıralanmaktadır: 

 Gönüllülerin görev tanımlarının yapılması 

 Gönüllülere ulaĢma ve onları kuruma çekme 

 Gönüllülerin oryantasyonunu sağlama 

 Gönüllüleri seçme ve görevlendirme 

 Hizmet içi eğitim düzenleme 

 Gönüllülere motivasyon sağlama 

 Performans ölçme 

 Ödüllendirme ve teĢvik 

 

Özetle hayatın bir gerçeği olarak deprem ve diğer olaylar kaçınılmaz bir biçimde ortaya çıkacaktır. 

Bunların önüne geçmek doğayı ve doğa olaylarını baskılamak mümkün değildir. Önemli olan zararı 

azaltabilmek, minimuma indirebilmek için tüm paydaĢlarla, sivil toplum kuruluĢlarıyla ve 

akademisyenlerle bir arada çalıĢarak, ortak hareket ederek yaĢama devam etmektir. Afetlerde hızlı 

hareket etmek ve doğru bilgiye ulaĢmak vatandaĢı afetzede olmaktan kurtarır (Nurlu, 2022). 

Afetlerde bilinçli hareket etmek ve müdahale kapasitesini artırmak aslında insanların elinde olup, 

bunun temel yollarından biri olan afet gönüllüğü mekanizması geliĢtikçe baĢta kiĢinin kendisi olmak 

üzere yakın çevresinden baĢlamak üzere toplumsal düzeyde direnç ve sinerji ile afetler toplumlar 

açıdan daha az tehlike arz edecektir. Bu gerekçeyle afet gönüllülük sistemine katılımın artırılmasında 

ve afet gönüllülüğünün teĢvik edilmesinde gönüllülere yaptıkları çalıĢmalar, katıldıkları eğitimler ve 

gösterdikleri baĢarılara göre çeĢitli ödüller, hediyeler verilerek hem gönüllüler motive edilmeli hem 

de yeni gönüllülere örnek teĢkil etmesi sağlanmalıdır. 

 

Afet gönüllülük faaliyetleri kapsamında 2021 yılında 10.400.965 TL toplam ödenek ayrılmıĢ olup, yıl 

sonunda bu ödeneğin 10.058.732 TL‘si (%97) gerçekleĢmiĢtir (AFAD, 2021a: 42). 2022 yılında ise 

Sivil Savunma ve Gönüllülük faaliyetleri kapsamında 194.682.000 TL baĢlangıç ödeneği ayrılmıĢ 

olup, ocak-haziran döneminde bu paranın 3.766.306 TL‘si kullanılmıĢ, 22.304.000 TL yılsonu 

gerçekleĢme tahmini olarak hesaplanmıĢtır (AFAD, 2022b: 81). 

Afetlerde görev alacak gönüllü sayısının artırılması, baĢarılı bir afet yönetiminin geleceği ve sürecin 

sürdürülebilir olması açısından çok önemlidir. Bu bakımdan afet gönüllü sayısının artırılması gerekli 

olup, verilere göre (TRT Haber, 2022) afet gönüllüsü sayısı 559.108‘e ulaĢmıĢ durumdadır.  

 

2021 yılı içerisinde toplam gönüllü baĢvurusu sayısı 172.054 olup, toplamda ise 419.075 baĢvuru 

alınmıĢtır. Afet gönüllülerine yönelik hem uzaktan hem de sahada farklı eğitimler verilmektedir. 



 
 

 

 

417 

Sistem üzerinden tamamlanan toplam eğitim sayısı ise 230.338 olarak gerçekleĢmiĢtir. Saha 

eğitimleri kapsamında, eğitimlerini tamamlayan Destek AFAD Gönüllüsü sayısı 3.638 olmuĢtur. Bu 

gönüllüler dıĢında 2.088 gönüllüye ise Hafif Arama ve Kurtarma, Ġlk Yardım, Yangın, Ġnsani Yardım 

ve Psikososyal Destek saha eğitimlerinden en az bir tanesi verilmiĢtir (AFAD, 2021a: 85).  

 

Afet gönüllüleri aldıkları eğitimin ardından yaĢanmıĢ afetlere katılım sağlayarak sürecin bir parçası 

olmaktadırlar. Örneğin, 14.07.2021 tarihinde baĢlayan Doğu Karadeniz sel afetinde (Rize, Artvin) 

192; 11.08.2021 tarihinde baĢlayan Batı Karadeniz sel afetinde (Kastamonu, Sinop, Bartın) 486 

AFAD Gönüllüsü dükkân temizliği, sokak hayvanlarının beslenmesi, eĢya taĢıma, tarladaki ürünün 

toplanması, çadır kurma, malzeme paketleme, indirme ve dağıtımı vb. konularda destek sağlamıĢtır 

(AFAD, 2021a: 86). 

 

2022 yılında afet gönüllülük uygulaması kapsamında Temel-Destek-Uzman
34

 olmak üzere üç farklı 

gönüllülük düzeyinde gerçekleĢen faaliyetler ana hatlarıyla Ģu Ģekilde sıralanabilir (AFAD, 2022b: 

36):  

 127.850 yeni AFAD gönüllüsü baĢvurusu alınarak sisteme kaydedilmiĢtir. 

 AFAD Gönüllülük Sisteminde zorunlu olarak alınması gereken ―Birey ve Aileler çin 

Afet Bilinci‖ eğitimi 46.340 gönüllü tarafından tamamlanmıĢtır. 

 8.654 AFAD Gönüllüsü saha eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD Gönüllüsü 

olmaya hak kazanmıĢtır. 

 AFAD Gönüllülerinin teĢviki ve sistemde tutundurulabilmesi için 46.161 adet hediye 

sipariĢi gönüllülere ulaĢtırılmıĢtır. 

 Haziran ayında Ankara‘da meydana gelen sel sonrası, haziran ayı sonunda Batı 

Karadeniz‘de meydana gelen sellerde; Kastamonu, Düzce ve Bolu illerinde, Marmaris‘te 

meydana gelen orman yangını sonrasında toplamda 358 AFAD Gönüllüsü afet sonrası destek 

çalıĢmalarına katkıda bulunmuĢtur. 

  Adana, Samsun ve Bursa illerinden 54 AFAD Gönüllüsü sporcu eğitimlerini 

tamamlayarak Destek AFAD Gönüllüsü kartlarını almıĢlardır. 

 

 

 

 

3.3. Afetlere Dirençli Toplum OluĢturmada Afet Tatbikatlarının Önemi   

                                                 
34

 Üç farklı afet gönüllülük uygulaması mevcut olup bunlar Ģu Ģekilde ifade edilebilir (AFAD, 2022d):  

Temel Afet Gönüllüsü; AFAD Gönüllüsünün kim olduğu ve AFAD Gönüllüsüne neden ihtiyaç duyulduğunun 

farkındalığına sahip, afetlerle ilgili temel kavramları bilen, yangın, tahliye ve ilk yardım konularında ön bilgi sahibi 

olarak farkındalık kazanmıĢ, AFAD Gönüllülük sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlamıĢ gönüllülerdir. 

Destek Afet Gönüllüsü; Arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda, afet ve acil durum 

hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip, destek olmak istediği alanla ilgili Ġl 

Müdürlüklerimizce düzenlenen yüz yüze eğitimleri baĢarı ile tamamlamıĢ ya da o alanda geçerli bir eğitimi olduğunu 

belgeleyebilen gönüllülerdir. 

Uzman Afet Gönüllüsü; AFAD Gönüllüsü olmuĢ ve kendi alanlarında (haberleĢme, psikiyatri, tercüme, vb.) kariyer 

sahibi, uygun zaman dilimlerinde gönüllü katkı sunabileceğini belirten gönüllülerdir.  
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Sözlükte ―Bir acil durum veya afet halinde yapılması planlanmıĢ olan müdahale sürecinde yer 

alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın 

koĢullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulama‖ olarak 

tanımlanan ve masa baĢı tatbikatı, uygulama tatbikat (iĢlevsel tatbikat), genel tatbikat (tam ölçekli 

tatbikat) ve talimler olarak farklı düzeylerde icra edilebilen tatbikat (AFAD, 2021c: 16), günlük 

yaĢantı içinde karĢılaĢılan beklenmedik durumlar karĢısında kiĢilerin soğukkanlı ve hızlı bir biçimde 

reaksiyon göstererek süreci daha az stres altında daha hızlı ve daha doğru karar vermek suretiyle 

yönetmesine yardımcı olan önemli bir deneyim türüdür.  

 

Afet tatbikatları uygulamalı olarak gerçekleĢtirildiğinden afete hazır olma ve afet anında doğru 

davranıĢın gösterilmesinde büyük bir yere sahiptir. Ġnsanların sık sık pratik yaptığı konularda doğru 

davranıĢın hem zamanı hem de Ģekli kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, zaman baskısının 

fazla olduğu, doğru ve isabetli karar vermenin güçleĢtiği, stres ve panik durumlarının yoğun olarak 

yaĢandığı afet ve acil durumlarda ideal olan davranıĢ Ģeklinin alıĢkanlık haline dönüĢmesi için 

konuya iliĢkin bilgi edinmeye ve sık sık tatbikat yapmaya ihtiyaç vardır.  

 

Türkiye‘de 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmesi toplumun çok farklı kesimlerini 

kapsayan milyonlarca kiĢinin dahil olduğu afet eğitim sürecini baĢlatmıĢtır. VatandaĢın afet 

yönetimine katılmasının önemine ve gerekliliğine istinaden sürecin bir parçası olarak 2022 yılı ise 

Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edilmiĢ, bu kapsamda ülke genelinde vatandaĢ katılımının yanında 

farklı kurum ve kuruluĢlarının personelinin de katıldığı tatbikat seferberliği baĢlatılmıĢtır.  

 

Afet müdahale programı kapsamında afet esnası ve sonraki süreçlerin en etkili bir biçimde 

yönetilmesi için afet tatbikatları büyük öneme sahiptir. Tablo 5, 2021 yılında afet tatbikatına iliĢkin 

hedefleri ve gösterge sonuçlarına ait bilgi vermektedir.  
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Tablo 5. 2021 Yılı Performans Gösterge Sonuçları (Tatbikat) 

 

Program 

Değeri 

Alt Program Alt Program 

Hedefi 

Performans 

Göstergesi 

Hedeflenen 

Gösterge 

Yılsonu 

GerçekleĢme 

Değeri 

 

 

 

 

 

 

ġehircilik ve 

Risk Odaklı 

BütünleĢik 

Afet Yönetimi 

 

 

Afet Müdahale 

ÇalıĢmaları 

Afet Esnası ve 

Sonrası 

Süreçleri En 

Etkili ġekilde 

Yönetmek 

Kurulan 

tatbikat ve 

eğitim alanı 

sayısı 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

Afetlere Yönelik 

Risk Azaltma ve 

Hazırlık  

 

 

 

 

Afetlere 

yönelik risk 

belirleme ve 

azaltma 

çalıĢmaları ve 

toplumsal 

farkındalığın 

artırılması  

 

Düzenlenen 

ulusal ve 

bölgesel 

düzey 

tatbikat 

sayısı 

 

16 

 

12 

Katılım 

sağlanan 

veya ev 

sahipliği 

yapılan 

uluslararası 

tatbikat 

sayısı 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

Kaynak: AFAD. (2021a). 2021 Ġdare Faaliyet Raporu. Ankara, s. 112. 

 

2020 yılında 9 adet ulusal ve bölgesel düzeyde tatbikat gerçekleĢtirilirken (AFAD, 2022a: 30), tablo 

5‘e göre 2021 yılında 16 adet hedeflenen ulusal ve bölgesel düzeyde tatbikatın 12‘si 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yine tabloya göre Türkiye‘nin katılım sağladığı veya ev sahipliği yaptığı 3 adet 

uluslararası tatbikat gerçekleĢmiĢtir.  

 

Yine 2021 yılı içerisinde il, bölge, uluslararası düzey, kamu kurumu, STK vb. farklı yer ve yapılarda 

icra edilen tatbikatlardan bazıları Ģu Ģekilde sıralanabilir (AFAD, 2021a: 76): 

 81 ilde 69 yerel ve 12 bölgesel düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı,  

 3 uluslararası tatbikat (AB Modex, Neamwave 2021 Tsunami Tatbikatı, Logex 

Lojistik Tatbikatı),  

 1 kamu-STK iĢ birliği tatbikatı,  

 4 sivil-asker iĢ birliği tatbikatı (AFAD/JAK/PAK Ortak Arama Kurtarma, Denizkurdu 

2021, Doğu Akdeniz 2021 ve Panter 2021),  
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 6 ülkeyle ortaklaĢa yapılan 1 tatbikat (295 personel, 83 kiĢilik yönetim ekibi, 67 araç 

ve 1700‘ün üzerinde kiĢinin katılımı) 

 

2022 tatbikat yılı boyunca 70 bin tatbikat hedefiyle yola çıkan AFAD, 14 Ekim 2022 tarihi itibariyle 

bu hedefin 57 bin 278‘ini gerçekleĢtirmiĢ olup, 9 bölgesel düzey TAMP Tatbikatı ve 48 il düzeyinde 

tatbikatlar yapılmıĢtır. Bu tatbikatların gerçekleĢtiği yerler ve sayılar Ģu Ģekilde verilebilir (AFAD, 

2022c):  

 51.159‘u üniversite ve okulda
35

 

 1.041‘i müftülük ve eğitim merkezinde 

 302‘si hastanede 

 70‘i adliye ile ceza ve tevkif evinde 

 187‘si organize sanayi bölgesinde 

 257‘si öğrenci yurdunda 

 111‘i kültürel yapı ve müzede 

 870‘i apartmanda ve sitede 

 2.924‘ü kamu binasında 

 94‘ü huzurevinde 

 73‘ü kütüphanede  

 130‘u havalimanında, otobüs terminalinde, AVM‘de, gümrük limanında, sendika ve 

spor müsabakasında  

 

SONUÇ 

 

Dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de artan tehlikeler ve riskler insan yaĢamını olumsuz yönde 

etkilemeye devam etmektedir. Verilerin de ortaya koyduğu üzere riskler ve bunların insan ve canlı 

yaĢamı üzerindeki etkileri ve zararlar kentleĢme, nüfus artıĢı, teknolojik ilerlemeler ve bilinçsizlik 

gibi bazı faktörlere de bağlı olarak artıĢını sürdürmektedir. Her Ģeyden önce Türkiye bir deprem 

ülkesidir. Bu gerçeğin bilinmesi ve tüm önlemlerin ve tedbirlerin (yapısal-eylemsel ve zihinsel) bir 

an önce gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında yangın, sel, toprak kayması, çığ, fırtına, 

göç, kazalar vb. tüm hadiselerin afete dönüĢüp dönüĢmemesi noktasında alınacak tedbirler çok 

önemli yer tutmaktadır. 

 

Yine deprem, sel, fırtına, yangın gibi doğa olayı insanı öldürmez; insanı ihmal, dikkatsizlik ve 

tedbirsizlik öldürür sözünden yola çıkarak, tehlikelerin ve risklerin azaltılması, kapasitenin artırılması 

ve bu sayede bireysel, toplumsal ve kurumsal zarar görebilirlik düzeyinin asgariye çekilmesi 

noktasında AFAD baĢta olmak üzere, yerel yönetimlere, STK‘lara ve özel sektör kuruluĢlarına ayrı 

ayrı görev ve sorumluluk düĢmektedir. Özellikle imar düzenlemelerinin, yapı standartlarının ve 

                                                 
35

 Örneğin bu tatbikatta 15.326.705 öğrenci, 1.068.535 öğretmen, 167.378 personel, 51.743 gönüllü ve 353 STK üyesi 

katılım sağlamıĢtır (AFAD, 2022b: 20).  
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denetimlerinin hiçbir Ģekilde esnetilmemesi, daha fazla kâr elde etme kaygı ve hırsıyla insan 

hayatının tehlikeye atılmaması ve bunları ihlal edenlere ağır yaptırımlar uygulanması yapısal ve 

yerleĢim yerine bağlı risklerin minimize edilmesinde tartıĢılmaz bir mecburiyettir.  

 

Türkiye coğrafi bakımdan doğa kaynaklı olaylara açık bir ülkeyken; demografik özellikleri 

bakımındansa genç nüfus potansiyeline sahip bir ülkedir. Özellikle bu nüfusun büyük çoğunluğunun 

(lise ve üniversite 15 milyon civarında) eğitim görüyor olması afet bilincinin toplumsal zemine 

yayılması açısından kolaylık sağlarken, afet yönetiĢiminin sürdürülebilirliği açısından da büyük 

avantaj sağlamaktadır. Bu açıdan risk odaklı bütünleĢik afet yönetimi sisteminin iyi iĢlemesinin bir 

gereği olarak afet eğitimlerine, afet gönüllüğü uygulamalarına ve afet tatbikatlarına devam edilerek 

afet ve acil durumlarda doğru davranıĢ kalıplarının yerleĢmesine katkı sağlanmalıdır.  

 

Afet eğitimleri, afet gönüllülüğü ve afet tatbikatları aracılığıyla vatandaĢın afet yönetim süreçlerine 

katılımının avantajlarını ve olası olumlu yansımalarını Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

 VatandaĢların görüĢ ve düĢüncelerinin alınması ve sürece müdahil edilme giriĢimleri 

ile vatandaĢın idare tarafından önemsendiği ve değerli olduğu duygusunun yerleĢmesine katkı 

sağlanır. 

 Genel olarak kamu politikalarının özelde ise afet politikalarının yapım süreçlerine 

dahil olma arzusu artar. 

 Aileden baĢlamak üzere toplum geneline yayılan bir afet farkındalık düzeyi oluĢur. 

 Afetlere karĢı dirençli toplum oluĢturma sürecine katkı sağlanır. 

 Afet gönüllüğü uygulamasına katılımın artmasına katkı sağlanır ve süreç uzun vadede 

sürdürülebilir olur. 

 Afetlere ilk müdahaleyi yapan yerel halkın kendini koruma ve etkin müdahale etme 

beceresi artar. 

 Afetlerin ortaya çıkaracağı olası maddi kayıplarda azalma meydana gelir.  

 Afetlere karĢı devlet-vatandaĢ iĢ birliği artar. 

 Demokratik yaĢam kültürünün geliĢimine katkı sağlanır. 
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TÜRKĠYE SELÇUKLULARI ÇAĞINDA VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA EKONOMĠK VE 

TĠCARĠ HAYAT 

 

AT THE VAN LAKE BASIN AT THE PERIOD OF TURKISH SELJUK ECONOMIC AND 

COMMERCIAL LIFE 

 

Doç. Dr. YaĢar BEDĠRHAN 

Ağrı Ġbrahi Çeçen Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

 

Özet 

Esasında Anadolu'ya Türk akınları ilk keĢif amaçlı olarak 11. yüzyılın baĢında yapılmıĢsa da 1040'lı 

yıllardan itibaren Selçuklu ordularının Doğu Anadolu'ya giriĢi, hatırı sayılır bir Türk nüfusunun bölgeye 

yerleĢmesine sebep olmuĢtur. Orta Asya'da Moğol baskısından kaçan Türkler, Anadolu'nun Türk 

nüfusunun daha da artmasına sebep olacaktır. ĠĢte bu sebeplerdendir ki Anadolu'nun Türklerle ve 

buluĢtuğu yerlerin baĢında Van Gölü Havzası gelmektedir. Van Gölü Havzası‘nın Selçuklular 

zamanında geliĢmesiyle birlikte ticari faaliyetler de artmıĢ; Ahlat, ErciĢ arası ve Van, Tatvan, Ahlat 

arası gemilerle karĢılıklı mal taĢımacılığı yapılmaya baĢlamıĢtır. ErciĢ, Van ve Tatvan‘dan Ahlat‘a 

gemiyle getirilen ticari mallar burada ticaret yapmak için en fazla bulunan Arap, Ġran, Ermeni, Gürcü 

tüccarlar tarafında satın alınarak kendi ülkelerinde ticaretini yaparlardı. Van, kilim dokumacılığı, 

minder ve döĢemelik kumaĢların üretiminde kendisinden söz ettirmekteydi. Adilcevaz, kereste, bal ve 

ceviz üretimiyle göz dolduruyordu. ErciĢ ve Muradiye‘nin verimli topraklarında yoğun hububat tarımı 

yapılıyor, dağ ve meralarında bal üretiliyor, göle dökülen akarsu ağızlarında ise balık avlanıyordu. Ahlat 

Ģehri, anıtsal yapıların dıĢ cephelerinde kullanılan siyah renkli kesme taĢları ve yine bu Ģehirde üretilen 

kapı kilidi mekanizmalarıyla ön plana çıkıyordu. Van Gölü‘nün güney taraflarındaki bir dağdan elde 

edilen ve boyacılık da dâhil pek çok alanda kullanılan zırnık, havzadaki Ģehirler üzerinden ticarete konu 

oluyordu. Van Gölü‘nde avlanan inci kefali (et-tirrîh), tuzlanarak uzak ülkelere gönderilmekteydi. Göl 

suyundan ayrıĢtırılarak elde edilen sofra tuzu ve soda da bölgenin baĢlıca ticaret ürünlerindendi. 

 Anahtar kelimeler: Van Gölü Havzası, Van, Bitlis, Ahlat, Selçuklu, Ticaret 
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 Abstract 

 

In fact, although the Turkish raids to Anatolia were made at the beginning of the 11th century for the 

purpose of exploration, the entry of the Seljuk armies into Eastern Anatolia from the 1040s caused a 

considerable Turkish population to settle in the region. Turks escaping from Mongol oppression in 

Central Asia will cause the Turkish population of Anatolia to increase even more. It is for these reasons 

that the Van Lake Basin comes first among the places where Anatolia meets with the Turks. 

Commercial goods brought from ErciĢ, Van and Tatvan to Ahlat by ship were bought by Arab, 

Iranian, Armenian and Georgian merchants, who were the most abundant, and traded in their own 

countries. Goods were transported between Ahlat, ErciĢ, and between Van, Tatvan and Ahlat. Van made 

a name for itself in the production of rug weaving, cushion and upholstery fabrics. Adilcevaz was 

impressive with its timber, honey and walnut production. Intensive grain cultivation was carried out in 

the fertile lands of ErciĢ and Muradiye, honey was produced in the mountains and pastures, and fish was 

caught in the mouths of the streams pouring into the lake. The city of Ahlat stood out with the black cut 

stones used on the exteriors of monumental buildings and the door lock mechanisms produced in this 

city. Zırnik, which was obtained from a mountain on the south side of Lake Van and used in many 

fields, including dyeing, was traded through the cities in the basin. The pearl mullet (et-tirrîh) caught in 

Lake Van was salted and sent to distant countries. Table salt and soda obtained by separating the lake 

water were also the main trade products of the region. 

Keywords: Van Lake Basin, Van, Bitlis, Ahlat, Seljuk, Trade 

 

 

 

VAN 

Van Gölü Havzası‘nın en büyük ve en önemli Ģehirlerinden olan Van, Doğu Anadolu bölgesinin 

Yukarı Murat-Van bölümündeki Van gölü kapalı havzasında yer almaktadır. Eski Van Ģehri Van 

gölünün doğu sahilinde iken 1915 yılında Ermeniler tarafından tamamen yakılıp tahrip edilmesi 

sonucu kıyıdan 7 km. kadar uzaklıkta hafif eğimli bir alan üzerinde yeniden kurulmuĢtur. Van adının 

kökeni hakkında akla en yatkın ve bilimsel görüĢ Urartuca Biane veya Viane‘den geldiği yolundaki 

görüĢtür. Ġslâm fetihlerine dair Arapça kaynaklarda Van ismine pek rastlanmaz. Van adının Arap 

kaynaklarında ve Ġslâmiyet öncesi devirlerde geçmemesinin sebebi, buranın kaleden ayrı bir yerleĢme 

yeri Ģeklinde kurulup geliĢmesinin daha sonraki dönemlerde gerçekleĢmiĢ olmasıdır.
36

 

                                                 
36 Orhan Kılıç, “Van”, DİA. C. 42, Ġstanbul 2012, ss.505-510. 
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Urartular‘dan sonra bölgeye sırasıyla Ġskitler, Medler ve Persler hâkimiyet kurdu. Persler zamanında 

Van yöresine uzun müddet Halde denildi. Büyük Ġskender‘in Pers Ġmparatorluğu‘nu ele geçirmesi ve 

milâttan önce 323‘te ölmesi üzerine bölge onun generallerinden Selevkius‘un idaresine geçti. 

Ardından Van yıllarca Bizans ile Ġran arasında siyasî mücadeleye sahne oldu ve sürekli biçimde el 

değiĢtirdi. Milâttan önce 66‘da Roma idaresi kuruldu; Ģehir Roma ve Part devletleri arasında bir 

tampon bölge konumunda kaldı. Milâttan sonra 200 yıllarına kadar Partlar ve Bizanslılar arasında 

sürekli el değiĢtirdi. II-VII. yüzyıllar arasında Sasani idaresinde kaldı. 625‘te bölgeye Hazar Türkleri 

geldi. Hazar Türkleri‘nin VIII. yüzyılın sonunda Ġslâmiyet‘i benimseyip halifeyi kabul etmelerinden 

sonra bu yörede Abbâsî idaresinin tesis edildiği tahmin edilmektedir. IX. yüzyılın ilk yarısında Van 

ve çevresinde Abbâsî-Bizans ve Abbâsî-Ermeni mücadelesi hüküm sürdü. 852‘de, Arap 

kaynaklarında içinde Van‘ın da yer aldığı, Ermeniye vilâyeti diye adlandırılan bölge Abbâsîler 

hizmetindeki Türk kumandanlarından Boğa el-Kebîr tarafından fethedildi.
37

 

Van Yöresi, Ermeni kaynaklarında Vaspurakan (ناكاروبساف ) olarak geçmektedir.
38

 Ġslam tarihçileri 

ve coğrafyacıları ise burayı el-Büsfürrecân/el-Büsfercân (ناجرفسبلا) Ģeklinde isimlendirirler.
39

 

Van Gölü Havzası Asya kıtasının batısında bulunan Anadolu coğrafyasının doğusunda yer alan 

coğrafi özelliğinden dolayı bölgenin ilk olarak TürkleĢmesi ve ĠslamlaĢmasını sağlamıĢtır. XI. asrın 

baĢlarında Oğuz Türklerinin Van Gölü Havzası‘na akın yapmaya baĢlamaları, 1071 Malazgirt 

SavaĢı‘na kadar bölgenin baskı altına alınması ve nihayet Malazgirt SavaĢı ile beraber Doğu Anadolu 

Türk Yurdu haline geldi. Bu TürkleĢme ve dolayısıyla ĠslamlaĢma sürecinden en fazla etkilenen 

bölge Van Gölü Havzası oldu. Malazgirt SavaĢı‘ndan sonra bölgede kurulan Sökmenli, Dilmâçlı, 

Saltuklu ve Artuklu beylikleri, bölgenin iktisadî ve içtimaî olarak kalkınmasını sağladılar. Bölge 

beyliklerinin birbirleriyle mücadele etmeleri, Eyyûbîlerin Doğu Anadolu ve dolayısıyla Van Gölü 

Havzası Ģehirlerini ele geçirmeleri ve mezkûr beylikleri baskı altına almaları zikredilen iktisadî, 

içtimaî ve medenî ilerlemenin durmasına sebep oldu. Akabinde XIII. asrın ilk yarısının ortalarında 

bölgeye yöneltilen HârezmĢâhlı saldırıları Van Gölü Havzası‘nda Doğu Anadolu Türk Beylikleri 

döneminde oluĢturulan refah ve huzur ortamını ortadan kaldırdı. Moğol baskısı ile batıya gelen 

HârezmĢâhlıların, Sökmen-ili‘nin merkezi olan Ahlat‘ı ele geçirme ısrarları, Van Gölü Havzası‘nın 

iktisadî, içtimaî ve medenî sükûtuna yol açtı.
40

  

                                                 
37 Kılıç, “Van”, DİA. C. 42, s.505. 
38 Ergin Ayan, “Sultan Alparslan’ın Ermeni-Gürcü Siyaseti”, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, Sayı 2, Yıl: 2009, ss. 9-28. 
39

 TaĢçı, Selçuklular Zamanında Van Gölü Havzası (1018-1243), s.57. 
40 Kemal TaĢçı, Selçuklular Zamanında Van Gölü Havzası (1018-1243), Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Erzurum 2013, s.V. 
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Van, kilim dokumacılığı, minder ve döĢemelik kumaĢların üretiminde kendisinden söz ettirmekteydi. 

Adilcevaz, kereste, bal ve ceviz üretimiyle göz dolduruyordu. ErciĢ ve Muradiye‘nin verimli 

topraklarında yoğun hububat tarımı yapılıyor, dağ ve meralarında bal üretiliyor, göle dökülen akarsu 

ağızlarında ise balık avlanıyordu. Van Ģehri, anıtsal yapıların dıĢ cephelerinde kullanılan siyah renkli 

kesme taĢları ve yine bu Ģehirde üretilen kapı kilidi mekanizmalarıyla ön plana çıkıyordu. Van Gölü‘nün 

güney taraflarındaki bir dağdan elde edilen ve boyacılık da dâhil pek çok alanda kullanılan zırnık, 

havzadaki Ģehirler üzerinden ticarete konu oluyordu. Van Gölü‘nde avlanan inci kefali (et-tirrîh), 

tuzlanarak uzak ülkelere gönderilmekteydi. Göl suyundan ayrıĢtırılarak elde edilen sofra tuzu ve soda da 

bölgenin baĢlıca ticaret ürünlerindendi.
41

 

 

AHLAT 

Urartuların ―Halads” dediği Ahlat, Ortaçağ Arap kaynaklarında Hılât (طالخ ), Fars ve Türk 

kaynaklarında ―Ahlât” (طالخا ), Ermeni kaynaklarında ise ―Khlat‖ olarak yazılagelmiĢtir.
42

 Ayrıca 

Ġslam seyyahları, tarihçileri ve coğrafyacıları umumiyetle bu Ģehri ―Kubbetü’l-Ġslam Ahlat‖ (ةبق 

سالم اخالط ), .Dar-ı Bele‖ ve ―Oğuz Taifesi ġehri‖ Ģeklinde üç ayrı unvanla vasıflandırmıĢlardır― اال
43

 

Ahlat, Ġran, Azerbaycan ve Doğu Anadolu‘nun el-Cezîre bölgesine giriĢ kapısı niteliğindedir. Bu 

özelliği Ortaçağ kaynaklarının onun hakkında birçok bilgi vermesine sebep olmuĢtur. Ġran, 

Azerbaycan ve Van Gölü‘nün kuzeyinden geçen kervanların Ahlat yolu ile Rahva Düzlüğünden
44

 

geçip Bitlis, Silvan ve Diyarbakır‘dan geçerek el-Cezîre ve Suriye Ģehirleri ile Akdeniz limanlarına 

ulaĢmaları Ahlat‘ın önemini artırmıĢtır.
45

 

Ġbn Hurdadbih, Ahlat‘ın (Hilat) ġimĢat, ErciĢ, Kalikala ve Bacuneys (?) ile birlikte ayrı bir bölge 

teĢkil ettiklerini yazar.
46

 el-Mukaddesi, Ahlat‘ın düzlük bir yerde kurulduğunu, kalenin topraktan 

olduğunu ve caminin de çarĢılarının ortasında bulunduğunu kaydeder.
47

 

X. yüzyıl coğrafyacıları arasında, Ģehrin adını Ahlat Ģeklinde yazan tek müellif de yine el-

Mukaddesi‘dir.
48

 el-Istahri ve ondan faydalanan Ġbn Havkal‘a gelince, onlar Bargiri, Ahlat, 

Malazgirt, Bitlis, Kalikila ve Meyyafârikin Ģehirleri arasında fazlaca bir büyüklük farkı olmasa da 

Ahlat‘ın diğer Ģehirlerden daha fazla geliĢmiĢ olduğunu ve bunların merkezinde yer aldığını 

söylemektedir.
49

 Yalnız Ġbn Havkal‘ın eserinde XII. yüzyıla ait olduğu anlaĢılan ilavede asıl Ahlat‘ın 

                                                 
41 A. Nurullah Özdal, “Ortaçağ’da Van Gölü Havzası’nın Ticari Potansiyeli”, VIII. Uluslararası Van Gölü Havzası 
Sempozyumu”, 23 Haziran 2021, Özet Kitabı, Bitlis Eren Üniversitesi Yayını, No: 10, Belli Eğitim Kültür Tarih ve Arkeoloji 
AraĢtırma Merkezi Yayını, No: 9, Ankara 2021, s.120. 
42 Ġbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l-Umûri’l-‘Alâ’iye  I, s. 382; Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar: 
Metin, Tercüme ve Araştırmalar, TTK. Ankara 1988, s. 99-100; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye: Siyasi Tarih Alp 
Arslan’dan Osman Gazi’ye (1071-1328), Ötüken NeĢriyat, Ġstanbul 20059, s. 698; Hasan Geyikoğlu, Doğu Anadolu’da 
Harezmşahlar, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 
Erzurum 1992, s. 122. 
43 TaĢçı, Selçuklular Zamanında Van Gölü Havzası (1018-1243), s.51; Dündar Alikılıç, “Kubbetü’l-Ġslâm Ahlat”, IV. 
Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, (Ahlat 17-24 Haziran 2008), Ahlat Kültür Sanat ve Çevre Vakfı Yayını - 
Ahlat Belediyesi Kültür Yayını - Bitlis Eren Üniversitesi Yayını, Ankara 2011, s. 272-273 
44 Kenan Arınç, “UlaĢım Coğrafyası Bakımından Bir Ġnceleme: Rahva Düzlüğü ve Çevresi”, DCD, 3, Erzurum 2000, s. 25-
46. 
45

 TaĢçı, Selçuklular Zamanında Van Gölü Havzası (1018-1243), s.52. 
46 Ġbn Hurdadbih, Kitabü’l-Mesalik ve’l-Memalik, s. 122, 123, 228, 246. 
47 Ahsenü’t-Tekasim, (Yay. M. J. De Geoje), Leyden 1906, s. 374, 377. 
48 F. Sümer, “Ahlat ġehri ve AhlatĢahlar”, Belleten, Sayı: Ağustos 1986, Cilt 50 - Sayı 197, ss.447-493. 
49 Ġbn Hurdadbih, Kitabü’l-Mesalik Ve’l-Memalik, s. 188. 
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dıĢında onun iki katı büyüklüğünde meskûn ve mamur bir yerin bulunduğu kaydedildikten sonra 

ahalisinin zengin ve müreffeh olduğu, çarĢılarının geniĢ caddeler üzerinde bulunduğu ve alıĢ-veriĢ 

yerlerinin oldukça büyük olduğu, baĢka ülkelerden tüccarların gelip gittikleri haber verilmektedir.
50 

Ġbn Havkal‘ın eserindeki bu haberlerin Selçuklular devrine ait bilgiler olduğunu belirtmek yerinde 

olur sanırız. Bu haberlere göre Ahlat Ģehri de diğer Selçuklu Ģehirlerinde olduğu gibi büyük bir 

geliĢme göstermiĢtir. XII. ve XIII. yüzyıllardaki diğer müellifler de Ahlat‘taki bu medeni geliĢmeyi 

doğrulayan bilgiler vermektedir. Hatta bu müelliflerden biri Ahlat ve bölgesindeki ticari gelirlerin 

Mısır‘ın gelirine denk sayıldığını kaydederek Ahlat ve bölgesinin inanılmayacak derecede muazzam 

bir inkiĢafa mazhar olduğunu ifade eder.
51

 

Malazgirt savaĢından çok daha önce Selçukluların idaresi altına giren Ahlat‘ta mahalli 

Mervanoğulları idaresi hüküm sürmekteydi. Hatta Mervân oğullarından, Nasrü'd-devle Ebü Nasr 

Ahmed'in Diyarbekir ve Ahlat bölgelerindeki elli yıldan fazla (402-453 = 1011- 1062) süren 

hükümdarlık devrinin mühim bir kısmı, huzur ve sükûn içinde geçti.
 52

 Ancak bu huzur ve sükûn 

devri çok fazla uzun sürmedi. Ebu‘l-Fida‘nın mahalli bir kaynağa dayanarak verdiği bilgilere göre 

Ahlat Mervanoğulları‘nın idaresinde iken onların zulmünden bıkmıĢ ve usanmıĢ olan halk h. 493 

(1099 /1100) yılında dirayet ve aynı zamanda adaletini duydukları Türk emirlerinden Sökmen el- 

Kutbi‘yi çağırıp Ģehri ona teslim etmiĢler, bunun üzerine Mervanoğulları da Ahlatı terk etmiĢlerdir.
53

 

Böylece Ahlat, XII. yüzyılın baĢlarından itibaren Selçuklu Devletine bağlı olarak AhlatĢahlar‘ın eline 

geçmiĢ ve tarihinin altın devrini, diğer bir deyiĢle en mutlu zamanını AhlatĢahlar‘ın payitahtı 

olduktan sonra yaĢamıĢtır.
54

 

Bu Ģehir özellikle AhlatĢahlar (1100-1207) devrinde çok mühim bir ilim, kültür ve ticaret Ģehri olarak 

teberrüz etmiĢtir. Yoğun Ģekilde yürütülen imar faaliyetleri arasında 300 hayvanı alabilecek 

büyüklükte ahırları bulunan kervansarayların inĢa edildiği bilinmektedir. Yakut el-Hamevi, Ahlat‘ın 

Van Gölü havzasının merkezi ve çok mamur bir belde olduğunu belirtmiĢtir. Bu dönemin Ahlatlı 

tüccarları gayet zengin ve müreffeh bir hayat sürmekte idiler. Söz konusu tüccarlar Van Gölünde ve 

Karadeniz‘de ticari gemilere sahip olmuĢlardır. Nitekim 113 yılında, Ahlatlılar‘ın gemilerinin 

Karadeniz‘de battığı, bir grup insanın öldüğü bilinmektedir.
55

 Coğrafyacıların Ahlat'ı "tâcirlerin gelip 

gittikleri bir yer" olarak vasıflandırdıkları yukarıda görülmüĢtü. Gerçekten Cürcan gibi doğu 

ülkelerinden Ahlat'a tâcirlerin geldiğini baĢka bir vesile ile biliyoruz. Bütün bunlar Ahlat'ın doğu-batı 

ticaretinde bir mübadele merkezi durumuna yükseldiğini gösteriyor. Siyasi istikrar ve ticaretin çok 

geliĢmiĢ olması, ilim, sanat ve kültürün de ilerlemesine yol açtı. Bilhassa hâl tercümesine dair 

kitaplarda XII. ve XIII. yüzyıllarda yaĢamıĢ Ahlatlı ilim ve din adamlarına sık sık rast gelinir. 

Anadolu'nun birçok yerlerinde yapılar meydana getirmiĢ Ahlatlı sanatkâr ve mimarlar görülür. 

TeĢkilatlı ve kuvvetli esnaf ve sanatkâr birlikleri (fityân) de Anadolu'da ilk önce Ahlat'da görülüyor. 

Bu birlikler daha sonra Anadolu Ģehirlerinde olduğu gibi Ahlat'ın siyasi hayatında rol oynuyor ve bu 

münasebetle, hücuma uğradığı zaman Ģehrin müdafaasına da katılıyorlardı. Hatta Ġbnü'l-Esîr ve 

ondan naklen Ġbn Vâsıl'a göre Ahlat‘ın hâkimiyeti onların elinde idi. Bu müelliflere göre onlar, 

idaresinden hoĢnut olmadıkları hükümdarları öldürürler yerlerine baĢkalarını geçirirlerdi.
56

 

Selçuklu devri Ahlat Ģehrinin, suları tatlı, meyvesi boldur. Ahalisi eğlenceye düĢkün, tüccarı 

zengindir.
57

 

                                                 
50 Ġbn Havkal, Kitabu Suretü’l-Arz, II. (Yay. J. H. Kramers), Leyden 1939, s. 344 vd. 
51 Sümer, Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, s. 54 vd. 
52

 Sümer, “Ahlat ġehri ve AhlatĢahlar”, s.452. 
53 Ġmadüddin el-Melikü`l-Müeyyed Ġsmail b. Ali Ebü'l-Fida, el- Muhtasar Fi Ahbari’l-Beşer, C. II, Ġstanbul 1286, s. 223. 
54 Sümer, “Ahlat ġehri ve AhlatĢahlar”, s. 454. 
55 Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s.90. 
56 Ġbnü’l-Esir, el-Kâmil, XII, s.275; Sümer, “Ahlat ġehri ve AhlatĢahlar”, s.455. 
57 Ahmed b. Yusuf b. Ali b. Ġbnü’l-Ezrak el- Farikî, Tarih-u Meyyafârikin ve Âmid, Ġstanbul 1990, s. 60; Bedirhan, Selçuklular 
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Mezkûr Ģehre pek çok tâcir gelir-giderdi. Hatta Tebriz, Horasan ve Cürcan‘dan bile buraya tâcirler 

gelmiĢtir. Bu durum, Ahlat‘ın doğu-batı arasında mühim bir mübadele merkezi olmasını sağlamıĢtır. 

Ġktisadi kalkınma ilim, sanat, kültür ve edebiyat gibi alanlardaki faaliyetleri de yükselmiĢtir. 

Yakut ve Zekeriya Kazvini gibi XIII. Yüzyıl müelliflerinden olan Ġbn Said, ―Ahlat tüccarlarının 

zengin ve halkının eğlenceye düĢkün olduğunu‖ haber verir.
72

 Ahlat‘ın geliĢmesinde, her yerde ve her 

zaman olduğu gibi, ticaretin oldukça önemli bir yer tuttuğu Ģüphesizdir. Gerçekten de Ġslâm 

coğrafyacıları bununla ilgili olarak daha baĢka değiĢik rivayetlere de yer vermiĢlerdir. Mesela bir 

kayda göre, (1112/1113) yılında Ahlatlılar’a ait büyük bir ticaret gemisinin Konstantiniyye 

Denizinde (Karadeniz olmalı) battığı ve gemide bulunan Ahlatlılar’dan bir topluluğun boğulduğu‖
73

 

rivayeti Ahlatlıların ticarete ne kadar büyük bir ehemmiyet verdiklerini açıkça gösterir. 

Coğrafyacıların eserlerinde Ahlat‘a birçok tüccarın gelip gittiğini ve ticari faaliyetlerin oldukça 

yoğun olduğunu görüyoruz. Mesela Cürcan, Horasan ve Tebriz gibi birçok memleketlerden Ahlat‘a 

tâcirlerin geldiği bilinmektedir. Hamdullah Müstevfi Ahlat‘ın yıllık vergi tutarının 51.500 dinar 

olduğunu kaydetmiĢtir.
58

 

Selçuklular devrinde özellikle siyasi istikrarın ve ticari faaliyetlerin çok geliĢmiĢ olması ilim, sanat 

ve kültürün de ilerlemesine yol açmıĢtır. Bilhassa hâl tercümesine dair kitaplarda XII. ve XIII. 

Yüzyılda yaĢamıĢ Ahlatlı ilim ve din adamlarına sık sık rast gelinir. Ahlat ilim, kültür ve din 

adamlarıyla; zahid, mutasavvıf ve sanatkârlarıyla meĢhur bir Ģehirdi. Bundan dolayı Ģehre 

“Kubbetü’l-Ġslâm‖ denilirdi. O dönemde muhtelif Ģehirlerde inĢa edilen pek çok eserin Ahlatlı 

mimarlar tarafından yapılmıĢ olması da buranın nasıl bir medeniyet merkezi olduğunu gösterir. 

Selçuklular ve onlara bağlı AhlatĢahlar; ilim, din, sanat ve tarikat adamlarını himaye ederek ilmin ve 

kültürün geliĢmesine hizmet etmiĢlerdir. ÇeĢitli kaynaklarda geçen Ahlat‘ta yetiĢmiĢ olan bazı ilim 

ve sanat erbabının isimleri ise Ģunlardır:  

Hacı el- Ahlatî, Mufaddal el-Ahlatî, HurremĢah el-Ahlati (mimar), Fahreddin el-Ahlati (astronomi 

bilgini), Ebu Ali el-Ahlati (filozof), Ġbrahim b. Abdullah, Hüseyin el-Ahlatî (kimyager), Safiyyüddin 

Ebu’l- Berekât, Abdü’s- Selam b. Abdurrahman, Ali b. Muhammed, ġeyh Mümin ed-Darir, Yahya b. 

Ahmed, Muhammed b. Melikdâd, Muhammed b. Ali, Ali b. Ömer (âlim) .
74 

 

 

Ticaret 

Orta Çağ Ģehirlerinden biri olan Ahlat‘a
59

 AhlatĢahların hâkim olmasıyla
60

 birlikte Ģehirden geçen 

ticaret yollarının kontrolü de ele geçmiĢti. Türklerden önce Ģehirde güvenlik ortamı olmadığı için 

minimum derecede ticaret yapılırdı. Türklerin bölgede güvenliği sağlaması ve ticareti geliĢtirecek 

yatırımlar yapması üzerine tüccarların devamlı uğradığı ve ticari faaliyetlerde bulunduğu Ahlat 

önemli bir ticaret merkezi haline geldi. ġehrin adıyla özdeĢ olan tüccarları Anadolu‘nun ticaret 

Ģehirlerinde ve Kafkaslar bölgesinde ticari faaliyetlerde bulunurlardı.
61

 

Ahlatlı tüccarların Van Gölü üzeri komĢu Ģehirlerle ticaret yapması el-Cezire, Kafkasya, Ġran ve 

Suriye‘den gelen ticari malları Karadeniz üzeri ticaret faaliyetlerinde bulunmaları bu tüccarların 

kendilerine ait ticaret gemilerinin olduğunu göstermektedir. Ahlat‘ın bölgede önemli ticaret merkezi 

                                                                                                                                                                     
ve Kafkasya, s. 317 - 318. 
58 Hamdullah Müstevfi, Tarih-i Güzide, s. 100; Erkan Göksu, “Târîh-Ġ Güzîde’ye Göre Rûm (Anadolu) Selçukluları”, Nüsha, 
Yıl: 8, Sayı: 27, 2008/ II 23. 
59 Celil Arslan, “Ahlat ġehri Kent Dokusu ve Eserleri”, Kare Uluslararası Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi, S.5, (Haziran 
2019), s. 2. 
60 F. Sümer, “AhlatĢahlar”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.2, Ġstanbul 1989, s. 24. 
61 Recep YaĢa, “Doğu Anadolu’da Bir Türk Kültür Merkezi: Ahlat”, Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.2, S.2, (Ocak 
2013), s. 19.  
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haline gelmesiyle birlikte çevre ülkelerden yoğun olarak tüccarlar ticaret yapmak için Ahlat‘a 

gelmeye baĢladılar. GeliĢen ticari faaliyetlere bağlı olarak el-Hemavi, Ģehrin Van Gölü havzasının 

iktisadi olarak geliĢmiĢ Ģehirlerinden birisi olduğunu söyler.
62

 Ahlat Ģehrinde özellikle Sökmen el-

Kutbi (1100-1112) devrinde ticaret geliĢmiĢ ve iktisadi olarak bölgede hissedilir derecede büyük 

oranda kalkınma görülmüĢtü. Ahlatlı yöneticilerin, bulunduğu coğrafi konum avantajını iyi 

kullanması ve ticaret yollarının buradan geçmesi, Ģehir halkının ticaret ile meĢgul olması Ģehri 

bölgenin ticaret merkezi haline gelmesini kolaylaĢtırmıĢtı. Karadeniz‘de ticaret yapan Ahlatlı 

tüccarlara ait ticaret gemilerinin 1113 yılında battığı ve tüccarların Karadeniz‘de boğulduğuna dair 

rivayetler vardır.
63

 

Ahlatlı tüccarların Karadeniz‘de boğulma rivayetine bakılırsa Ahlatlıların uzak mesafelerde ticaret 

yaptığını göstermektedir.
64

 AhlatĢahlar‘ın küçük bir beylik olmasına rağmen tüccarlarının kendi 

topraklarını aĢıp uzak ülkelerde ticari faaliyetlerde bulunması uluslararası alanda ticari faaliyetler 

yürüttüğünün ve ticaret faaliyetlerinin o dönemde ülkeler için ne kadar gerekli olduğunun 

göstergesidir.
65

  

AhlatĢahlar zamanında zengin bir ticaret merkezi haline gelen Ahlat Ģehri, zenginleĢip refah 

düzeyinin yükselmesiyle birlikte çok sayıda medreseler açılmıĢ, bilim insanları yetiĢmiĢti. Dönemin 

önde gelen (Kubbet-ül Ġslam) Türk-Ġslam Ģehirlerinden biri olarak bilim, sanat, kültür alanında büyük 

geliĢme göstermiĢ olan Ahlat, ilim açısından geliĢmiĢ Merv ve Buhara ile kıyaslanmaktadır.
66

 

Anadolu Selçuklu öncesinde Harezm ve Moğol saldırılarıyla harabeye dönen Ahlat, Selçuklu 

fethinden sonra Alâeddin Keykubad tarafından Ģehirde dirlik ve düzen sağlandı, evlerini terk eden 

halk geri çağırıp mülkleri kendilerine iade edildi. Ticari faaliyetlerin devam etmesi için kent yeniden 

imar edildi. Çok sayıda çarĢı, pazar ile dıĢarıdan gelen tüccarlar için hanlar ve kervansaraylar inĢa 

edilerek faaliyete geçirildi.
67

 Birçok tüccarın ticaret yapmak için uğradığı Ahlat Ģehri, özellikle 

Horasanlı, Kafkasyalı, Tebriz ve Cürcan‘lı tüccarların devamlı ticaret yaptıkları Ģehirdi. Selçuklu 

yatırımları ile geliĢen kentte, ticari faaliyetlere bakılırsa doğu-batı ticaretinin mübadele merkezi 

konumuna geldiği görülmektedir.
68

 

Hindistan ve Çin‘den Ġran‘a gelen ticari mallar, Ġranlı tüccarlar vasıtasıyla Ahlat‘a getirilirdi. Burada 

ham ipekler, ġiraz‘da dokunan perdeler ve keten, Çin ve Hindistan‘dan gelen kumaĢ yapımı elbiseler, 

Çin ipekleri Hint kökenli sarık, gömlek, ferace, cerrahide kullanılan Hint demirinden yapılan neĢter 

ile çok sayıda malın ticareti yapılırdı. Daha sonra bu ürünler Ahlatlı tüccarlar tarafından Anadolu‘nun 

                                                 
62 Sümer, “Ahlat ġehri ve AhlatĢahlar”, s.451, 452; Bedirhan, “Türkiye Selçukluları Devrinde Anadolu’nun Ticaret 
ġehirleri”, s. 40. 
63 Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s.106; Bedirhan, Selçuklular ve Kafkasya, s. 305; Tekin, Ahlat Tarihi, s. 50; Kaya,  
XII. ve XIII. Yüzyılda Türkiye Selçuklu Devletinde Dış Ticaret, s.104. 
64 Sümer, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, s. 53; Bedirhan, Selçuklular ve Kafkasya, s. 305. 
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 Sümer, ―Ahlat ġehri ve AhlatĢahlar‖, s.455; Sümer, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, s. 53; 

YaĢa, ―Doğu Anadolu‘da Bir Türk Kültür Merkezi: Ahlat.”, s. 19. 
66 Halûk Karamağralı, “Büyük Bir Kültür ve Sanat Merkezi Ahlat,” Türkler, C.7, Yeni Türkiye Yayınları Ankara 2002, s. 
1202; Sümer, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, s.54. 
67 Sümer, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, s. 56; Kaya,  XII. ve XIII. Yüzyılda Türkiye Selçuklu Devletinde 
Dış Ticaret , s. 104. 
68 Sümer, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, s. 54; Bedirhan, Selçuklular ve Kafkasya, s. 305; ÇalıĢkan, 
Anadolu Selçuklu Devleti Ticaret Politikaları, s.75. 
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büyük ticaret merkezlerine, Irak, Suriye ve Kuzey Kafkaslara kadar ihraç edilirdi.
69

 

Venedikli, Avrupalı, Rum ve Yahudi tüccarlar Ġstanbul‘da üretilen Rum atlası olarak bilinen 

kumaĢlar, Rum yapımı müzik aleti olan zurna ile Avrupa kökenli çeĢitli silahlar ve cam ürünleri olan 

malları Anadolu‘ya ithal ederdi. Aynı Ģekilde Karadeniz‘in kuzeyinden gelen tüccarlar, Anadolu‘da 

ticaret yapmak için bazı hayvansal ürünler ve Rus köleleri Karadeniz üzeri
70

 Anadolu‘ya getirirdi. 

Her iki taraftan gelen ticari mallar; ülke içinde ticaret yapan tüccarlar tarafından toplanma 

merkezlerinden veya pazarlardan toptan satın alınarak ticareti yapılırdı. 

Anadolu‘da menĢei fark etmez daimi ticaretle uğraĢan tüccarlar, ticaret pazarlarından istediği malları 

satın alarak kendi ticaret bölgesinde veya mensubu olduğu Ģehirde aldığı malların ticaretini yapardı.
71

 

Ahlatlı tüccarlarında kendi Ģehirlerinde ticari faaliyetlerde bulunması ticari yoğunluktan dolayı Ģehir, 

surları dıĢına taĢmıĢ, çarĢı ve pazarların sayısı çoğalmıĢ
72

 ayrıca zenginler tarafından yapılan hayır 

eserleri artması bu duruma bir örnektir. Ahlat‘ın ekonomik geliri ve büyüklüğü ġam‘a eĢdeğer 

büyüklükte olduğu belirtilmektedir. Ġbn Havkal Ahlat‘ın, Kafkaslar bölgesindeki ticari ve ekonomik 

olarak geliĢmiĢ Erzurum ve Tebriz gibi Ģehirlerden büyüklük olarak pek farkı olmadığını iktisadi 

olarak geliĢtiğini bildirmektedir.
73

 1164 yılında Ahlat‘ta çıkan yangında ticari mallar ile dolu olan 

ambarları çok sayıda ev ve 70 bakkal yanarak tahrip olmuĢtu.
74

 

Türklerin bölgede hâkimiyetinin baĢlamasının ardından XII.ve XIII. yüzyıllardaki müelliflerin 

verdiği bilgilere göre Selçuklular zamanında Ahlat ve bölgedeki diğer Ģehirlerin ekonomik olarak 

geliĢtiğini Ahlat ve çevresinin gelirlerinin Mısır gelirlerine denk geldiğini bildirmektedir.
75

 Ahlat‘ın 

tarım ve ticaret olarak Mısır‘la kıyaslanacak kadar büyük olmadığı halde bu durum Ģehrin akla dahi 

gelmeyecek derecede ekonomik olarak ne kadar büyüyüp geliĢtiğini göstermektedir.
76

 

Ahlat yakınlarında Van Gölünden elde edilen ve ekonomik değeri çok yüksek olan boraks, Ahlat‘tan 

ihraç edilerek Ģehir ekonomisine katkı sağlanmaktaydı. Boraks, ekmeği yumuĢattığı için el-Cezireli 

fırıncılar tarafından aranan önemli ürünlerin baĢında gelirdi.
77

 ġehrin ipekli kaytan kumaĢları çok 

değerli olup komĢu ülkelere ihraç edilirdi.
78

 XI. yüzyılda Ahlat‘ta ekonominin geliĢmesi ve Ģehrin 

canlı bir ticaret merkezi haline gelmesinden dolayı, çok sayıda  komĢu ülkelerden gelen tüccarların 

çoğalması, Ģehirdeki esnafın üç farklı dilde (Arapça, Farsça, Ermenice) konuĢmasına vesile 

olmuĢtur.
79

  

Ahlat, ErciĢ arası ve Van, Tatvan, Ahlat arası gemiler ile karĢılıklı mal taĢımacılığı yapılırdı. ErciĢ, 

                                                 
69Bedirhan, “Milletlerarası Ticaret Bağlamında Türkiye Selçukluları Devrinde Üretimi Yapılan, Ġhraç ve Ġthal Edilen Ticaret 
Malları”, s. 622, 623. 
70Bedirhan, “Milletlerarası Ticaret Bağlamında Türkiye Selçukluları Devrinde Üretimi Yapılan, Ġhraç ve Ġthal Edilen Ticaret 
Malları”, s. 622, 623. 
71 Sümer, “Ahlat ġehri ve AhlatĢahlar”, s.453; Bedirhan, “Milletlerarası Ticaret Bağlamında Türkiye Selçukluları Devrinde 
Üretimi Yapılan, Ġhraç ve Ġthal Edilen Ticaret Malları”, s. 623, 624, 625. 
72 Sümer, “Ahlat ġehri ve AhlatĢahlar”, s. 452. 
73 Bedirhan, Selçuklular ve Kafkasya, s. 255, 256. 
74 Özdal, Orta Çağ Ekonomisi ve Müslüman Tüccarlar (X-XlV. Yüzyıllar), s. 297.  
75 Sümer, “Ahlat ġehri ve AhlatĢahlar”, s. 452. 
76 Sümer, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, s. 51; Bedirhan, Selçuklular ve Kafkasya, s. 256, 304. 
77 Sümer, Yabanlu Pazarı, s. 7; Sümer, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, s. 51; Bal, Türkiye Selçuklularında 
Ticari Hayat, s. 102. 
78 Kaya,  XII. ve XIII. Yüzyılda Türkiye Selçuklu Devletinde Dış Ticaret, s. 104. 
79 Sümer, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, s. 52; Ahmet Nurullah Özdal, Orta Çağ Ekonomisi Ve 
Müslüman Tüccarlar (X-XlV. Yüzyıllar), Selenge Yayınları, Ġstanbul 2016, s. 286. 
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Van ve Tatvan‘dan Ahlat‘a gemiyle getirilen ticari mallar burada ticaret yapmak için en fazla 

bulunan Arap, Ġran, Ermeni, Gürcü tüccarlar tarafında satın alınarak kendi ülkelerinde ticaretini 

yaparlardı.
80

 Türkiye Selçukluları zamanında kültür merkezilerinden biri olan Ahlat, aynı zamanda 

ahilik teĢkilatının çok güçlü olduğu Ģehirlerden birisiydi. Bu teĢkilat mesleki olduğu kadar siyasi 

olarak da güçlü ve herhangi bir saldırıda Ģehrin savunmasında önemli güç teĢkil ediyordu.
81

Artuklu 

memleketine ziyarette bulunan Ahlat‘ın kadın yöneticisi burada gördüğü yatırımları geri döndüğü 

zaman kendi ülkesinde yapmaya baĢlamıĢtı. Ahlat-Bitlis arası bütün yolları yaptırmıĢ, bu yollar 

üzerinde 9 tane köprü ve yükleri ile beraber 300 adet hayvanın barınacağı ve sahiplerinin kalabileceği 

hanlar yaptırmıĢtı. Bu yatırımların yapılmasının sebebi, Ahlatlı kadın yöneticinin Artuklu ülkesinde 

gördüğü yatırımların Artuklu ülkesini bayındır hale getirdiğini ve Artukluların iktisadi olarak 

kalkınmasını sağladığı düĢüncesi etkili olmuĢ ve gördüklerini kendi ülkesinde yaptırmıĢtı.
82

  

XIII. yüzyılda AhlatĢahlar‘ın zenginliği, çarĢıları, tüccarları, eğlenceleri, bağ bahçelerinin bolluğu ve 

iktisadi olarak geliĢmesi birçok devletin dikkatini Ģehrin üzerine çekmiĢti. Bunlardan birisi olan 

Eyyubi devleti, Ģehri ele geçirince ticaretin devamlılığı için Eyyubilerin son valisi olan Hüsameddin 

Ali, yollar üzerinde kervansaray inĢa ettirmiĢti.
83

 Moğolların Anadolu‘yu istila etmesi ardından 

Kösedağ SavaĢı‘nda Türkiye Selçuklularını yenilgiye uğratmasıyla Moğollar Anadolu‘da kendi 

yönetimlerini oluĢturmaya baĢlamıĢtı. Ġlhanlı Hükümdarı Hülagü Han tarafından Van Gölü 

havzasında merkez Ahlat olmak üzere Van eyaleti oluĢturulmuĢtu. Bu idari yapı diğer Ġlhanlı 

hükümdarları tarafından aynen devam ettirilerek eyalet içerisindeki Ģehirler ticari ve ekonomik olarak 

önem kazanmıĢtı. Bu durum Ahlat‘ın Ġlhanlılar zamanında ekonomik olarak kalkınmasını 

sağlamıĢtı.
84

  

Ġlhanlı ülkesine Çin‘den ve Hindistan‘dan gelen ticaret kervanı Tebriz‘den geçerek Van eyaletine 

gelirdi. Eyalet Ģehirlerinde ticari faaliyetlerde bulunduktan sonra Batı Anadolu içlerine gitmek 

isteyen tüccarlar, Sivas üzeri Konya ve Ġstanbul‘a varırdı. Tebriz‘den gelen kervan; Merend, Hoy, 

ġakmabad, Bend-i Mahi, Saray, Muradiye ve ErciĢ Ģehirlerinden geçerek Ahlat‘ta toplanırdı. 

Buradan eğer kuzeye transit gidecekse Erzurum üzeri devam ederek Sivas‘tan Karadeniz limanlarına 

ulaĢırdı.  

Gazan Han devrinde Tebriz-Trabzon ticaret kervan yolu üzerinde Cenevizliler ile yapılan ticaret 

nedeniyle Tebriz‘de Cenevizliler konsolosluk açmıĢtı. Gazan Han‘ın mali reformları sonucu üç 

parçaya böldüğü Anadolu topraklarının Kuzeybatı bölgesinde kalan Van eyaletinin yönetim merkezi 

Erzurum olmuĢtu. Eyaletin diğer Ģehirleri olan Ani, Kars ve Ahlat darbhanelerinde Gazan Han adına 

gümüĢ sikkeler basılmıĢtı.
85

 Van eyaletinin kuzeyinde yer alan bazı Ģehirlerde Ġlhanlı hükümdarları 

adına çok sayıda bakır, gümüĢ, altın sikkelerin basıldığı bilinmektedir. Olcayto Han devrinde 1307-

1308, 1314-1315 tarihleri arasında ErciĢ ve Ahlat‘ta bulunan darbhanelerde gümüĢ sikke bastırıldığı 

tespit edilmiĢtir.
86

 

                                                 
80 Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s.133. 
81 Bedirhan, “Türkiye Selçukluları Devrinde Anadolu’nun Ticaret ġehirleri”, s. 41, 42. 
82 Özdal, Orta Çağ Ekonomisi ve Müslüman Tüccarlar (X-XlV. Yüzyıllar), s. 214. 
83 Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s.133. 
84 KeleĢ, “Ġlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin yönetim Sistemi ve Ġktisadi Durumu”, s. 561. 
85 KeleĢ, “Ġlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin yönetim Sistemi ve Ġktisadi Durumu”, s. 570. 
86 KeleĢ, “Ġlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin yönetim Sistemi ve Ġktisadi Durumu”, s. 576. 
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Sanayi 

Ahlat‘ta, demircilik ve çilingirlik zanaatkârlığı geliĢmiĢti. Üretilen dokuma kaytanları komĢu ülkelere 

ihracatı yapılırdı.
87

 Sert tortu bırakan sularından dolayı bu tortulardan soda üretimi yapılırdı. Ahlatlı 

tüccarlar, Avrupa ve Arap coğrafyasına boraks ihraç ederdi.
88

 XVI. yüzyılda Ahlat‘ta sanayi iĢletmesi 

olarak bir debbağhane ve bir boyahanenin olduğu tespit edilmiĢtir. Tabakhanelerde koyun, keçi, ve 

büyükbaĢ hayvanların derileri iĢlenerek eldiven, çizme, kemer, ayakkabı üretilirdi. Bu ürünlerin Ģehir 

çarĢı pazarlarında ticareti yapılırdı.
89

  

BüyükbaĢ hayvanların derisi koyun derilerine göre daha kalın olduğu için özellikle kösele ve çizme 

yapılırdı. ġehirde sanayi olarak dokuma atölyesinde bulunurdu. Ġran‘dan ithal edilen ipek ile Ahlat ve 

çevresinde yetiĢtirilen koyun yününden elde edilen dokuma halı, kilimler boyahanelerde boyandıktan 

sonra halk ihtiyacı telafi edildikten sonra ihracatı gerçekleĢtirilirdi. Yine boyahanelerde iplik 

renklendirmesi ve çeĢitli kumaĢ bezlerinin boyaması yapılırdı.
90

  

XI. yüzyılda Türklerin ve XIII. yüzyılda Moğolların Van Gölü havzasına gelmesiyle birlikte 

konargöçerlerin hayvanları ile bölgeye yerleĢtirilmesi bölgede hayvan sayısındaki artıĢa paralel 

olarak halkın günü birlik ihtiyaçları için kullanılan dokuma ve deri yapımı ürünlere talep artıĢı doğdu. 

Bu duruma mütekabil dericilik ve dokuma sanayisi Ahlat‘ta büyük oranda geliĢme göstermiĢtir.
91

 

Madencilik 

Ahlat Ģehrinin önemli ihraç mallarının baĢında gelen zırnık madeni,
92

 sarı-kırmızı çeĢitleri bulunurdu. 

Ekonomik değeri çok yüksek olduğu için ticareti yapılırdı. Ahlat‘tan ihraç edilen bu madenlerden 

tüccarlar büyük oranda kazanç sağlardı.
93

 Evliya Çelebi, Ahlat Dağlarında pek çok madenlerin 

bulunduğunu ve bunların en meĢhuru kırmızı zırnık madeni olup, bu madenin sabunla karıĢtırılıp 

insan vücuduna sürülmesi sonucu vücutta bir kıl dahi kalmayıp tertemiz ve yumuĢak yaptığını ve 

cüzzam hastalığı olanlar bir siyah üzümle bir miktar zırnık yese frengi ve cüzzam hastalıklarından 

kurtulduğunu bildirmektedir. Bu maden sağlıkta olduğu gibi Kuyumculuk iĢlerinde tezyin (süsleme) 

için kullanılırdı.
94

  

Evliya Çelebinin verdiği bilgilere göre Ahlat‘ın kuzeyindeki dağlardan çıkan sarı zırnık, kimyacılar 

tarafından has bakıra koyulup, bazı ecza malzemeleri ile karıĢtırılarak saf altın elde edilirmiĢ. Yine 

sarı zırnık madeninden bir insan yarım miskal
95

 kadarını ezip bir fincan su ile yatmadan önce içse 

vücudundaki kılların hepsi dökülürmüĢ. Fazla kullanımı zararlıdır. Bu maden Bizans, Ġran ve Arap 

ülkelerine ihraç edilirdi.
96

 

                                                 
87 Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s.133; Kaya, XII. ve XIII. Yüzyılda Türkiye Selçuklu Devletinde Dış Ticaret, s. 104; 
TaĢkıran, “Müslüman Coğrafyacı ve Seyyahlara Göre Bitlis ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, 10.ve 17. Asırlar 
Arası”, s. 99.  
88 Ġbn Havkal, 10. Asırda İslam Coğrafyası, s. 305. 
89 Tekin, Ahlat Tarihi, s. 151. 
90 Tekin, Ahlat Tarihi, s. 151. 
91 KeleĢ, “Ġlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin yönetim Sistemi ve Ġktisadi Durumu”, s. 563. 
92 Sümer, Yabanlu Pazarı, s. 7. 
93 Ġbn Havkal, 10. Asırda İslam Coğrafyası, s. 305; Nuroğlu, Türkiye Selçuklu Devletinin Uyguladığı Ekonomik Politikalar, s. 50. 
94  Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s.227, 228. 
95 Anadolu’da Miskal’in ağırlığı Osmanlı zamanından beri (belki daha önceside vardır). 1 miskal 17/25 kırat mısrî kadardı, 

yani Mısır miskali=4,68 gr. ve 1 kırat = 0,195gr. Olduğuna göre 4,81 gramdı. Bir Osmanlı ağırlık dirheminin ağırlığı ise 

miskalin 3/2 kadardı. Yani bugünkü gibi 3,086 gr. Hınz, İslam'da Ölçü Sistemleri, s. 6  
96 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s.228. 
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BĠTLĠS 

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Bitlis ili, Van Gölü‘nün batısında kendi adıyla anılan Bitlis 

Çayı‘nın açtığı
97

 derin vadi üzerinde dar bir alana kurulmuĢtur. ġehrin burada kurulmuĢ olması 

bölgenin coğrafi özelliği ve yer Ģekilleri bakımından iliĢkisi bulunmaktadır. Doğu Anadolu‘yu, 

Güneydoğu Anadolu‘dan ayıran Güneydoğu Toros Dağlarının aĢılmasının mümkün olmadığı için dar 

boğazda kurulan Bitlis üzerinden bölgeler arası geçiĢler sağlanırdı.
98

  

Torosları geçen en kısa yol buradan geçerek el-Cezire bölgesine veya Doğu Anadolu üzeri Ġran ve 

Kafkaslara ulaĢılırdı. Coğrafi Ģartların elverdiği imkânlar neticesinde doğal geçiĢ yolları üzerinde 

kurulan Ģehir, Eski Çağlardan beri ticaret kervanlarının kullandığı önemli yol güzergâhlarının baĢında 

gelirdi.
99

 ġehrin isminin net olarak nereden geldiği bilinmese de çeĢitli rivayetler vardır. Ermeniler 

Bitlis‘e “pağeĢ” ismini vermiĢ.
100

 Araplar ise “Badlis” ya da ―Bablis‖ demiĢlerdir. Yine Bitlis 

isminin Büyük Ġskender‘in buraya kale kurdurduğu ―Badlis” adında bir kölesinin ismi olduğu da 

belirtilmektedir. Günümüze kadar ulaĢmıĢ mevcut Türk kaynaklarında Ģehrin adı Bitlis olarak 

yazılmıĢtır.
101

  

Yapılan araĢtırmalar neticesinde Ģehrin ilk tarihi bulguları Neolitik Çağa kadar gitmektedir. Bu 

dönem M.Ö. 9000-3000 yılları içine almaktadır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde eski 

yerleĢim yerleri dikkate alındığı vakit, zamanla bu bölgeler arasında yapılan geçiĢlerin Bitlis 

üzerinden geçtiği düĢünüldüğünde Ģehrin Neolitik dönemden bu yana yerleĢim yeri olduğu ortaya 

çıkmaktadır.
102

  

Ayrıca Ģehir bölgede bulunan tek geçiĢ vadisinde kurulduğu için bazı devletlerin buraya egemen 

olma arzusu ortaya çıkmıĢtır. Bölgede faaliyetlerde bulunan en eski medeniyet Sümerlerdir. Hemen 

ardından sırasıyla Hititler, Hurriler, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, B. Ġskender, Romalılar, 

Sasaniler ve Araplar Ģehri ele geçirmiĢtir. Arap fetihleri ile Bitlis‘te iskân politikası baĢlamıĢ ve bazı 

Arap aĢiretleri buraya yerleĢtirilmiĢtir. Lakin Ġslam dünyasında yaĢanan iç karıĢıklar nedeniyle
103

 bir 

süre Bizans hâkimiyetine giren Bitlis, IX. yüzyılın sonlarına doğru tekrar Mervâni hanedanlığının 

eline geçmiĢtir.
104

  

Ġran‘da kurulan Büyük Selçuklu devletinin desteği ile Türk komutanların bölgeye gelmesiyle birlikte 

bölgedeki Ģehirlerden baĢta Diyarbakır ve Bitlis olmak üzere 1085 yılında Büyük Selçuklu devletine 

                                                 
97 Mehmet Tezcan, “BagagiĢ-BalaliĢ” Adından “Badlis-Bidlis” Adına:Ermeni ve Bizans Kaynaklarında “Bitlis” Adının Ġlk 
Görünümleri, ( Ed. Mehmet ĠnbaĢı, Mehmet DemirtaĢ), Tarihi ve Kültürel Yönleri ile Bitlis, C.1, 1.Baskı, Bitlis Eren 
Üniversitesi Yayınları, Ankara 2019, s. 49. 
98 Metin Tuncel, “Bitlis” TDV İslam Ansiklopedisi, C.6 Ġstanbul 1992, s.225. 
99 Metin Tuncel, “Bitlis ġehri (Tarihi Coğrafya Açısından YaklaĢım)”, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, S.4, (1996), s. 102. 
100 Mehmet Tezcan, “BagagiĢ-BalaliĢ” Adından “Badlis-Bidlis” Adına: Ermeni ve Bizans Kaynaklarında “Bitlis” Adının Ġlk 
Görünümleri, s.50. 
101  M.Tuncel, “Bitlis ġehri (Tarihi Coğrafya Açısından YaklaĢım)”, s. 102; Emine Yıldırım, Bitlis Yöresi Ziyaret Fenomeni ve 
Ziyaret Yerleri, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 
Erzurum 2004, s.1. 
102 Yıldırım, Bitlis Yöresi Ziyaret Fenomeni ve Ziyaret Yerleri, s.2. 
103 Yıldırım, Bitlis Yöresi Ziyaret Fenomeni ve Ziyaret Yerleri, s.2,3. 
104 Mehmet ĠnbaĢı, “XVIII. Yüzyılda Bitlis Sancağı ve Ġdarecileri”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, C.14, S. 33, 
(ġubat 2010), s. 243, 244.  
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tabi oldu.
105

 Bitlis ve Erzen Dilmaçoğlu Mehmed Bey‘e Büyük Selçuklular tarafından ikta olarak 

verildi. Böylece Ģehirde Türk hâkimiyeti baĢlamıĢ oldu.
106

 Mardin Artukluları ve AhlatĢahlar‘ın 

baskısı altında kalan beylik 1192 yılında Ahlat ġah Bey‘i Bektemur‘un, Bitlis‘i ele geçirmesiyle 

Dilmaçoğulları hâkimiyetine son vermiĢtir. Bitlis, HarzemĢahlar ve Moğolların da istilasına uğramıĢ 

daha sonra 1230 Yassı Çimen SavaĢı‘ndan sonra Türkiye Selçuklularına bağlı olan Bitlis, kısa bir 

süre sonra Eyyubi hâkimiyetine girmiĢtir.
107

   

Ticaret 

Eski tarihlerden beri Anadolu‘da önemli geçiĢ yolları üzerinde birbirine bağlı ticaret Ģehirleri 

bulunurdu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Fırat ve Dicle Nehirlerinin geçtiği Ģehir 

merkezlerinin tarih öncesi dönemden beri bu özelliği süregelmiĢtir. Anadolu‘da Orta Çağlarda doğu 

ve güneydoğu bölgeleri arası geçiĢ özelliği bulunan nadir yerlerden birisi olan Bitlis Ģehri ticaret 

kervanlarının geçiĢi açısından önem arz etmekteydi. Bu durumu kendi lehine çevirmek isteyen 

Dilmaçoğulları, Ģehirde yaĢayan halkların günlük ihtiyaçlarının karĢılanması için çarĢılar, dükkânlar, 

hanlar, kervansaraylar ve yollar inĢa ederek Ģehirde ticari faaliyetleri canlandırılmaya çalıĢmıĢtır.
108

  

Dilmaçoğulları‘nın yürüttüğü bu faaliyetler neticesinde Ģehir, iktisadi ve kültürel olarak geliĢme 

göstermeye baĢladı.
109
Ancak aksini belirten Ġbn Havkal, Dilmaçoğulları zamanında Erzen‘de evlerde 

kiracı olmadığını söyler.
110

 Bu vaziyete bakıldığı zaman tüccarların güvenlik sebebi ve Bitlis‘in ticari 

olarak daha kendini gösterememesinden sayılabilir. Müellifin söylediği dikkate alınırsa Ģehirde 

yabancı tüccarların yok denecek kadar az olduğunu genellikle yerli halkın yaĢadığını ve bölge 

tüccarlarının daha çok Bitlis ve çevresinde ticaret yaptığını göstermektedir.
111

 Bitlis ve Ahlat 

çevresini gezen Müslüman coğrafyacılardan olan Mukaddesî, Bitlis topraklarının bereketli olduğunu 

bol meyve yetiĢtiğini ve Ģehirde farklı desenlerde dokunan halıların ve perdelerin ticaretinin yapıldığı 

bilgisini vermektedir.
112

  

Artuklular devrinde Diyarbakır ve Mardin ticari olarak diğer Ģehirlere nazaran daha çok geliĢmiĢti. 

Artuklu devletinin bu ticaret Ģehirlerini Anadolu üzeri Kafkaslara bağlayan tek ticaret geçiĢ yolu 

Bitlis‘ten geçerdi. Bitlis, bu yolu Erzurum-Kars-Çıldır güzergâhından, Kafkaslara ve Hazar 

Denizi‘nin güneyine bağlamaktaydı.
113

 Bu yoldan Ermeni, Gürcü, Türk ve Ġranlı tüccarlar güzel 

kokulu esanslar, ceviz, incir, elbise, bal, Van Gölü‘nden avlanan ve tuzlanarak muhafaza edilen 

                                                 
105 Hüseyin Kayhan, “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi GeliĢimi”, (Ed. Mehmet ĠnbaĢı, Mehmet DemirtaĢ), Tarihi ve 
Kültürel Yönleri ile Bitlis, C.1, 1.Baskı, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Ankara 2019, s.118. (Erzen, eskiden Bitlis 
yakınlarında bulunan Ģu an harabesi dahi kalmamıĢ eski bir Ģehir.) 
106 A. Sevim, “Dilmaçoğulları” TDV İslam Ansiklopedisi, C.9, Ġstanbul 1994, s. 301. 
107 Mustafa Aylar, “Orta Çağ Ġslam Coğrafyacılarına Göre Bitlis-Ahlat ve Çevresi”, Tarihi ve Kültürel Yönleri İle Bitlis, C.1, 
s.83. 
108 Kayhan, “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi GeliĢimi”, s. 123. 
109 Kenan Arınç, “Tarihi ve Siyasi Coğrafya Perspektifiyle Bitlis, Ahlat ve Tatvan ġehirlerinin KuruluĢ ve GeliĢmeleri”, ( 
Ed. Veysel Gürhan, Ercan GümüĢ), 1. Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Ġstanbul 
2008, s. 753. 
110

 Kayhan, “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi GeliĢimi”, s. 123. 
111 Kayhan, “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi GeliĢimi”, s.125. 
112 Hasan TaĢkıran, “Müslüman Coğrafyacı ve Seyyahlara Göre Bitlis ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, 10.ve 
17. Asırlar Arası” Tarihi ve Kültürel Yönleri ile Bitlis, C.1, s. 99, 100; Aylar, “Orta Çağ Ġslam Coğrafyacılarına Göre Bitlis-
Ahlat ve Çevresi”, s. 85, 86; Kayhan, “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi GeliĢimi”, s.121. 
113 Hüseyin Erkan Bedirhanoğlu, “XIII. ve XIV. Yüzyıl Artuklularında Sosyo-Ekonomik Hayat Üzerine Bir 
Değerlendirme", The Journal Of International Scientific Researches, C.4, S.1, (2019), s.27. 
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tırrıh
114

 balıkları ile çeĢitli ticari malları Ġran ve Kafkaslara ihraç ederlerdi.  

Aynı tüccarlar Kafkaslardan Gürcü kalkanı, Gürcistan ve ġiraz‘da dokunan perdeler, fındık, kılıç, 

büyük-küçükbaĢ hayvan, Kıpçak, Gürcü ve Ermeni köleleri, Ġran ipekleri ve dokumaları Anadolu‘ya 

ithal ederek Çıldır-Kars, Erzurum istikametinden Yabanlu Pazarına kadar giderdi. Artuklu Ģehirlerine 

gitmek isteyen tüccarlar ise Erzurum‘dan ayrılan yoldan Bitlis‘e ulaĢarak buradan el-Cezire‘ye 

geçerdi.
115

  

Kuzey Anadolu ticaret kervanlarında Gürcü tüccarların bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz; çünkü 

Tiflis‘in büyük bir ticaret merkezi haline gelmesinde Anadolu‘dan Kafkaslara giden ticaret 

kervanlarının büyük katkısı olmuĢtur. Anadolu‘da genellikle yabancı tüccarların alıĢ-veriĢ yaptığı ve 

her milletten insanların bir araya geldiği Yabanlu Pazarı kurulurdu. Bu pazara, Kafkas ticaret yolları 

ve Anadolu-Tiflis kervan yolu üzerinden Gürcü tüccarlarda gelmekteydi.
116

  

Yabanlu Pazarına gelen Gürcü tüccarlar hayvan, yünlü dokumalar, halılar, kalkan, kılıç gibi ticari 

mallar getirerek burada ticaret yaptıktan sonra Bitlis üzeri Tiflis‘e ulaĢırdı. Memlük Sultanı 

Baybars‘ın, Anadolu‘ya geldiği vakit Mısırlıların Gürcü halılarını çok sevdiği belirtilmektedir.
117

 Bu 

durum Gürcü tüccarların Anadolu‘ya geldiğini ve halılarını Anadolu‘da sattığını göstermektedir. 

Gürcistan ile Türkiye Selçukluları‘nın arasında yapılan ticaretin en önemli delili Gürcistan‘da yapılan 

kazılarda bulunan Selçuklu paralarıdır. XIII. yüzyıldan itibaren Selçuklu paralarının Gürcistan‘da 

ticari faaliyetler doğrultusunda kullanılmaya baĢlandığı anlaĢılmaktadır. Gürcistan‘da bulunan 79 

adet gümüĢ sikkelerin 43‘ü Sivas‘ta, 36 tanesi Konya‘da basılmıĢtır. Yine bulunan 139 adet sikkenin 

61 tanesi Konya, 5 tanesi Sivas‘ta basılmıĢtır.  Bu bilgilere bakıldığı zaman Selçuklu–Gürcü ticari 

iliĢkileri diğer devletlerle olduğu gibi Gürcü devleti ve tüccarları ile aynı Ģekilde devam etmiĢtir.
118

  

Ticaret için farklı memleketlerden Van Gölü havzasına gelen tüccarlar, Bitlis üzerinden Diyarbakır, 

Mardin ve Düneysir baĢta olmak üzere Artuklu ülkesinde bulunan Ģehirlere ticaret yapmak için 

geçerlerdi. Ticari faaliyetlerinden sonra Kafkas ticaret Ģehirlerine gitmek isteyen tüccarlar, Bitlis‘te 

son hazırlıklarını yaptıktan sonra Kafkaslara açılırken Batı Anadolu‘da daha ileri uçlarda ticaret 

yapmak isteyen tüccarlar ise Erzurum üzeri Anadolu‘nun diğer ticaret Ģehirleri ve Trabzon gibi liman 

Ģehirlerine devam ederdi. Bitlis‘ten geçen ticaret yolu nedeniyle tüccarların Bitlis‘e uğraması ve 

burada ticari faaliyetlerde bulunması üretimi yapılan malların ihraç edilmesi ve bölge dıĢı pazarlara 

                                                 
114 Hamdullah b. Ebi Bekr b. Ahmed Kazvini Hamdullah Müstevfi, Nüzhetü’l-Kulûb, haz. Muhammed Debîr-i Siyâki. 
Tahran: Kitabhâne-i Tahuri, 1336/1958/hĢ. S. 233; Ebü'l-Fida Ġmadüddin el-Melikü'l-Müeyyed Ġsmail b. Ali b. Mahmud el-
Eyyubi, Ebü'l Fida Coğrafyası ( Takvimü'l-Büldan ), (çev. Ramazan ġeĢen), Yeditepe Yayınları, Ġstanbul 2017, s.315. Bu balık 
ticareti daha sonraki dönemlerde de önemini korumuĢtur. XVII. yy. da yaĢamıĢ olan Türk âlimi Kâtip Çelebi yılda bir defa 
ortaya çıkan “tirrih” adlı balığın latif ve dayanıklı balığın etrafa gönderildiğini haber vermektedir. Ayrıca konuyla ilgili 
olarak 1655 yılında bölgeyi ziyaret eden Evliya Çelebi de yılda bir gün Van Gölü’ndeki balıkların bollaĢıp tam bir ay 
binlerce büyük ve küçük balığın Bendi Mahi deresinden yukarı çıkıp Bendi Mahi Ziyaretgâhı denilen yerde toplandığını, 
Van defterdarının bir vazifeli ile bu balıkları tutturduğunu ve tuzlattıktan sonra Acem tüccarına sattığını ve bundan elde 
edilen parayla da bölgede vazife görenlerin maaĢlarının karĢılandığını bildirir. Bkz., Evliya Çelebi, Seyahatname I/4, 185. 
115 Bedirhan, “Milletlerarası Ticaret Bağlamında Türkiye Selçukluları Devrinde Üretimi Yapılan, Ġhraç ve Ġthal Edilen 
Ticaret Malları”, s. 623. 
116 Vahit Özdemir, XII. ve XIII. Yüzyılda Türk-Gürcü Münasebetleri (Türkiye Selçukluları ve Doğu Anadolu Türk Beylikleri 
Döneminde), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2011, s. 71. 
117 Özdemir, XII. ve XIII. Yüzyılda Türk-Gürcü Münasebetleri (Türkiye Selçukluları ve Doğu Anadolu Türk Beylikleri Döneminde), 
s. 72. 
118 Özdemir, XII. ve XIII. Yüzyılda Türk-Gürcü Münasebetleri (Türkiye Selçukluları ve Doğu Anadolu Türk Beylikleri Döneminde), 
s. 72. 
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ulaĢması Ģehirde ticareti oldukça canlandırmıĢtır.
119

 

Artuklular zamanında bölgede ticaret yapan Gürcü, Ermeni, Türk ve Arap tüccarlar, yine farklı bir 

yol olan MuĢ, ErciĢ ve Kars üzerinden Aras havzasını kullanırlardı. Havzadan devam ederek 

Erzurum-Çoruh Nehri üzeri Batum ve Kırım‘a ulaĢırlardı.
120

 Ġran‘dan Halep‘e doğru yola çıkan ipek 

kervanı doğu ve güney ticareti arasında önemli bir geçiĢ bölgesinde bulunan Bitlis‘ten iki farklı yol 

izlemekteydi. Birinci yol, Van Gölü‘nün kuzey kıyısı boyunca devam ederek Ahlat-Bitlis; diğeri 

ise
121

 Meraga-Van-Bitlis güney yolu idi. Ġran‘dan Bitlis‘e iki farklı yoldan gelebilen ticaret kervanları 

buradan geçtikten sonra Diyarbakır veya Mardin‘de konaklardı. Bu Ģehirlerden transit hareket eden 

kervanlar Urfa, Antep ve Kilis üzerinden Halep‘e ulaĢırdı.  

Halep, XIII. ve XIV. yüzyılda Ġran‘dan Bitlis üzeri gelen ipek ticaretinin yapıldığı el-Cezire 

bölgesinin en önemli ticaret Ģehirlerden birisi idi.
122

 Türklerin bölgede hüküm sürmeye baĢlamasıyla 

el-Cezire ve Anadolu‘da ticaretin geliĢtiğini Bitlis ve Halep arasındaki yolun iĢlek ve güvenli 

olduğunu yalnızca ticaret bakımından değil farklı çerçevelerde de görmekteyiz. Halep‘ten yola çıkan 

ve hiçbir zorlukla karĢılaĢmadan iki gün sonunda iki Yahudi seyyah olan Tudelalı Benjamin ve 

Ratısbonlu Petachıa‘nın sorunsuz olarak Bitlis‘e vardıklarını anlatmaktadır. Bu durum bölgede 

herkesin güvenli Ģekilde ticaret yapma veya farklı amaçlarla seyahat edebileceğini göstermektedir.
123

  

XII. yüzyılda Bitlis‘in de dahil olduğu Van Gölü havzasında Ermeni tüccarlar küçükbaĢ hayvan, 

elbise ve güzel kokuların ticaretini yapardı. Bölgenin eski halkından olan Ermeniler bütün Artuklu 

ülkesinde ticari faaliyetlerde bulunurdu. Ermeni tüccarlar ticaretini yaptıkları malları en fazla 

Kafkaslara ve el-Cezire bölgesine ihraç ederdi. Bitlis‘te köle ticaretinin yapıldığı da bilinmektedir. 

Evliya Çelebi, Bitlis‘teki kölelerin Hıristiyan milletlerden özellikle de Gürcülerden olduğunu 

bildirir.
124

 Muhtemelen Ermeni kölelerde Bitlis‘te satılırdı.  

Bitlis‘in yıllık ekonomik geliri hakkında pek fazla bilgi bulunmamakla beraber X. yüzyılda yıllık 

vergi harcının Meyyafarikin (Silvan) ile eĢit miktarda olması, Bitlis Ģehrinin, Meyyafarikin ile aynı 

zenginlikte olduğunu göstermektedir. Bitlis‘te ticari faaliyetler, hayvancılık ve el sanatlarının 

geliĢmesi, Ģehrin iktisadi olarak diğer Ģehirlere eĢ değer olarak kalkınmasını sağlamıĢtır.  

Ġlhanlılar Anadolu‘ya geldikleri zaman Anadolu‘yu eyaletlere bölerken bölgede konar-göçerlerin 

hayvanları için yaylacılık ve kıĢlık ihtiyaçları göz önünde bulundurulurdu. Doğal sınırlardan ülkeyi 

eyaletlere ayıran Ġlhanlılar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu topraklarını Hülagü‘nün hanlığından beri 

iki eyalete ayırarak yönetmiĢlerdi. Biri merkezi Musul, Diyarbekir eyaleti diğeri merkezi Ahlat, Van 

eyaletiydi.
125

   

Ġlhanlı devletinin baĢkenti Tebriz‘e giden ticaret yollarının Van eyaletinden geçmesi Bitlis‘in ticari 

önemini artırmıĢtı.
126

  Bitlis Ģehri Ġran, Kafkaslar ve el-Cezire ticaret yollarının kavĢak noktasında 

                                                 
119 Zahide Ġmer, “Diyarbakır’da Ġpekçilik ve Ġpek Dokumacılığı”, https://www. academia. edu/20106067/  (20. Mayıs 

2020), s.7, 8. 
120 Bedirhanoğlu, “XIII. ve XIV. Yüzyıl Artuklularında Sosyo-Ekonomik Hayat Üzerine Bir Değerlendirme”,  s. 28. 
121 Ġmer, “Diyarbakır’da Ġpekçilik Ve Ġpek Dokumacılığı” s.7,8.) 
122 Çınar-Bulut-Yiğit, “Ġpek Yolu’nun Kuzey Anadolu Güzergâhı,” s. 129.  
123 Tudelalı Benjamin-Ratisbonlu Petachia, Ortaçağ’da İki Yahudi Seyyahın İslam Dünyası Gözlemleri, s.64, 65. 
124 Kayhan, “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi GeliĢimi”, s.125. 
125 Erol KeleĢ, “Ġlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin yönetim Sistemi ve Ġktisadi Durumu,” Akademik Tarih ve Düşünce 
Dergisi, C.5, S.18, (Aralık 2018), s.564, 565, 570. , ss.558-585. 
126 KeleĢ, “Ġlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin yönetim Sistemi ve Ġktisadi Durumu,” s. 570. 
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olduğu gibi Anadolu‘dan farklı kara ve deniz yollarına açılan ticaret kapısı görevide yapıyordu. Eski 

tarihlerden beri ticaret kervanlarının uğrak yeri olan
127

 Ģehrin bu özelliğine bağlı olarak ġerefhan,
128

 

üretim ve ticaretin göstergesi olan 800 kadar dükkânın Bitlis‘te olduğunu belirtmektedir. XVI. 

yüzyılın ilk baĢlarında bölgede genel olarak ekonomik kalkınma görülmüĢ buna bağlı olarak Bitlis ve 

çevre Ģehirler ticari olarak geliĢmeye baĢlamıĢtı.
129

  

Ayrıca Bitlis‘te ağaçlardan damıtılarak elde edilen katran o devirlerde cilt hastalıklarında ve saç 

dökülme tedavisinde kullanılırdı. Katranın sabunu yapılıdığı gibi hayvan yaraları için de kullanılır ve 

ticareti yapılıyordu. Katran bir süre kuyularda dinlendirildikten sonra komĢu Ģehirlere ihraç 

edilirdi.
130

 Evliya Çelebinin verdiği bilgilere göre Bitlis‘te 1200 dükkân bulunmakta, bir adet kargir 

(taĢ) yapılı bedesten, iki adet debbağhane ve bir adet de boyacılar hanı bulunmakta idi.
131

  

ġehirde çarĢı ve pazarlarda satılan malların (kumaĢlar, yiyecekler ve içecekler vb.) her birinin satıĢ 

bedelini ve miktarını tespit etmek için pazarda bulunan pazar terazisinde tartılarak kayıt altına 

alınırdı. Bu sistem Ģehrin ticari faaliyetlerini, üretim tüketim talebini ve ihtiyaçlara göre mal ithalat 

ve ihracat gibi ihtiyaçların belirlenmesi için kurulmuĢtu.
132

  

Bitlis‘te Ermeni tüccarlar daha fazla ticaretle uğraĢtığı için pazar payının çoğunu da ellerinde 

bulundururdu. Ermeni tüccarlar Bitlis‘e ticaret için gelen Kafkas, Ġranlı ve Gürcistanlı tüccarlar ile 

daha fazla ticaret yaparlardı. Bitlis‘te Bizans, Yahudi ve Avrupa kökenli tüccarlar pek bulunmazdı.
133

 

Ġran‘dan ve Gürcistan‘dan Bitlis‘e gelen ticari mallar buradaki Ermeni tüccarlar baĢta olmak üzere 

diğer yerel tüccarlar ile ticareti yapılırdı.
134

 Ticaret kervanı geçiĢlerinin güvenliği için Ahlat-Bitlis 

yolu güzergâhında, Bitlis‘e yakın bir mesafede BabĢin Kervansarayı ile Büyük Kervansaray ve bir 

adet köprü inĢa edilmiĢtir.
135

 

Sanayi 

ġehirde hayvan üretimine ve ipek ticaretine bağlı olarak dokuma atölyeleri kurulmuĢtu. Kurulan 

dokuma atölyelerinde çok sayıda halı, kilim, ipekli kumaĢlar dokunurdu. Debbağhanelerde üretimi 

yapılan kürk, kırba,
136
at koĢum takımı, gibi deri ürünleri önce halkın ihtiyaçları karĢılanması için 

                                                 
127 Kasım ErtaĢ, “19. Yüzyılda Bitlis’te Ermeniler ve Toplumsal Hayattaki Konumları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 
C.16, S.60, (Ocak 2017), s. 227,228.  
128 Osman Gazi Özgüdenli, “ġeref Han”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.38, Ġstanbul 2010, s.548. 
129 Kayhan, “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi GeliĢimi”, s. 125. 
130 Kayhan, “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi GeliĢimi”, s.125. 
131 Kayhan,  “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi GeliĢimi”, s.125. 
132 Wilhelm Köhler, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bitlis ve Halkı, 1. Baskı, (1989),          (Almancadan Çev. Haydar IĢık), 
Alan Yayıncılık, Ġstanbul 1989, s. 43. 
133 Köhler, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bitlis ve Halkı, s. 43. 
134 Köhler, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bitlis ve Halkı, s. 42,43. 
135 Ebu Bekr Tihrani, Tarihi Diyarbekriyye I-II, (Yay. N. Lugal-F. Sümer), Ankara 1993, s. 96, 408; B. Karamağaralı, “XII.-XV. 
Yüzyıllarda Ahlat’ın Kültür Tarihine BakıĢ”, Prof. Dr. Haluk Karamağaralı Armağanı, 2002 Ankara, s. 190; Turan, Doğu 
Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 134. 
136 Kırba, kuzu veya keçi derisinden (kösele) yapılan su kabı. Günümüzde matara (metal askeri su kabı) olarak kullanılan 
su taĢıma kabının bir benzeridir. Eski tarihlerde askeri, ticari ve çeĢitli amaçlarla yapılan seyahatlerde uzun yolculuklarda 
bu tip su kapları kullanılırdı. Bu iĢ için hazırlanan kösele, dört köĢe bir tahtanın üzerine demir çemberlerle tutturulurdu. 
Yukarı doğru gittikçe daralan kırbaların bir metreye yakın boyları olurdu. Ağız kısımları dar 
olup, sebillerde kullanılanlarına musluk takılırdı. Sakaların kullandıkları kırbaların ağızları meĢin ile bağlanır, ağızdan 
dibe kadar uzanan bir kol ile taĢınırdı. Bunlar omuza takılarak istenilen yere götürülürdü. Kırba ile su taĢıyanlara, 
“kırbacı” denir. Sümerler tarafından icat edildiği düĢünülmektedir. Anadolu’nun bazı yörelerinde toprak testi olarak 
yapılan ve ayrıca ibriği bulunan su kaplarına da Kırbaçça (Kırmıçça) denilir. (2016), 
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4% Kırba, Özgür Ansiklopedi. (30 Ekim 2021). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%25
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Ģehir içi pazarlarda satılırdı.
137

 Koyun yününden halk kendine çorap, hırka, Ģal, atkı, bere, ğurcun
138

 

(heybe), dokuyarak günlük ihtiyaçlarını karĢılardı. Sanayi dokuma ürünleri Bitlis‘i ticari olarak faal 

duruma getirmiĢti.
139

  

Bitlis ve civarında çeĢitli meslek gruplarından olan cerrahlık, hekimlik, demircilik, terzilik yaygındı. 

Ottan ve kamıĢtan hasır yapılırdı, elde dokunan hasırlar rutubete karĢı yerde halı ve kilimlerin altına 

serilirdi.
140

 Venedik‘ten Akkoyunlulara elçi olarak gönderilen J. Barbaro, Anadolu‘dan Ġran‘a 

geçerken Bitlis ve Erzen‘de tiftik yününden kumaĢ dokumacılığının yapıldığının bilgisini verir.
141

 

Bitlis‘te dokunan bu kumaĢlar ve halılar tüccarlar tarafından komĢu ülkelerde ve Anadolu‘nun 

uluslararası pazarlarında satılırdı. Bu dokumalar Avrupa‘ya kadar ihraç edilirdi.
142

 Ġbnül-Verdî, 

―Haridetü’l-Acaib ve Feridetü’l Ğaraib” adlı eserinde Bitlis‘in güzel bir Ģehir olduğunu ve burada 

uçkur
143

 üretildiğini bu uçkurun yüksek fiyatlara batıya ve el-Cezire bölgesine ihraç edildiğini 

belirtmiĢtir.
144

 Evliya Çelebi, Bitlis‘te el sanatlarında zanaatkâr olan ustaların fazla olduğunu 

belirtmektedir. Bu ustalar kılıç, ok, yay, ev eĢyaları, kadınların baĢına taktıkları gümüĢ ve altın 

iĢlemeli baĢlıklar, altınla iĢlenmiĢ yemek masa örtüleri, gümüĢ yapımı ibrikler ve altın iĢlemeli taslar 

yaparlardı. Elleriyle diktikleri kumaĢ dikiĢleri belli olmayacak kadar mükemmeldi. Dericilik, 

boyacılık meslekleri Ģehirde ileri düzeyde geliĢmiĢ ve Avrupa sanayisinin daha iĢleyemediği sahtiyan 

derileri iĢlenerek Avrupa‘ya ihraç edilirdi. Bitlis halkının bitkilerden çok iyi anladığı ve bitkilerden 

elde ettiği sarı renkli olan “esperek” boyasını kumaĢlarda ve halı dokuma iplerinde kullanırlardı.
145

  

ġehir, dericilikte olduğu gibi demircilik zanaatında da ileri düzeyde geliĢmiĢti. Hiçbir yerde 

üretilemeyen ġeyhhani, Makravi ve Ziverzin kılıçları ile kaliteli ok ve yaylar üretilirdi. Bu silahlar 

Gürcü, Ermeni, Türk ve Arap tüccarlar tarafından Kafkaslara, Ġslam ülkelerine ve Ġran‘a ihraç 

edilirdi. Bitlis‘te el sanatlarının geliĢmesi ticaret ürünleri çeĢidinin ve sayısının artması demekti. Bu 

durum Ģehir ekonomisine olumlu yansımaktaydı. ġehirdeki terzilerin, tamamen yünden yapılan 

çuhaları
146

 diktiği zaman dikiĢ yerleri belli olmayacak kadar kaliteli dikilirdi.
147

 Ayrıca Bitlis‘te gej
148

 

                                                 
137 H. Kayhan, “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi GeliĢimi”, s. 124. 
138 Ğurcun (Heybe), koyunyününden eğrilen ipten dokunmuĢ iki geniĢ ağızlı birbirine dokuma ile bağlı torba, içine 
yiyecek ve küçük eĢyalar koyulur at üzerinde veya omuzda taĢınır. 
139 Kayhan, “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi GeliĢimi”, s. 124, 125.  
140 TaĢkıran, “Müslüman Coğrafyacı ve Seyyahlara Göre Bitlis ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, 10.ve 17. 
Asırlar Arası”, s. 101. 
141 Tufan Gündüz, Anadolu ve İran’a Seyahat Josaphat Barbaro, Ġstanbul 2009, s.111. 
142 ġentürk, Selçuklularda İktisadi Hayat, s. 33. 
143 Uçkur, yün veya pamuktan eğrilen ipten yapılan günümüzde kemer vazifesi gören, oval biçimde yapılmıĢ ip türüdür. 
Eski tarihlerde Ģalvarı bele bağlamak ve torbaların ağzının bağlanması için kullanılan 0.8-1 cm kalınlığı arasında üretilen 
iptir. Yine geleneksel iĢlemeli kıyafetlerin aksesuarları içerisinde önemli bir yeri olan uçkurlar; iç donu, çakĢır, potur, zıpka 
gibi kıyafetlerin belini tutmak ve süs olarak kıyafetin dıĢına sarkıtmak amacıyla hazırlanmıĢ iki dar kenarı geleneksel Türk 
iĢleme teknikleri ile süslenmiĢ, 25X125 cm boylarında, uzun dikdörtgen kuĢak olarak tanımlamak mümkündür. Begül 
Özkoca, Hilal Bozkurt, Hügette Eyüpoğlu, “Eyyüboğlu Koleksiyonundaki Uçkur Dokumalarından Örnekler, Hitit 
Üniversitesi-Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Ġskilip Meslek Yüksekokulu 19400, Çatal Kara Sanat Evi, Çorum-
Ġskilip,” Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, C.1, S.1, (2012).  
144 Aylar, “Orta Çağ Ġslam Coğrafyacılarına Göre Bitlis-Ahlat ve Çevresi”, s.91, 92. 
145 Köhler, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bitlis ve Halkı, s. 42, 43, 46; Kayhan, “Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi 
GeliĢimi”, s. 125. 
146 Çuha, tüysüz ince yapılı ve sık dokunan yün kumaĢ ya da çuha ipliklerden bezayağı örgü yapısında dokunmuĢ, 

kuvvetli dinkleme iĢlemi uygulanarak keçeleĢtirilmiĢ, yüzeyi havlı ve yumuĢak, bilardo masalarında, yelek, Ģalvar gibi 

yöresel giysilerde kullanılan yünlü kumaĢlara denir. Düz renkli çözgü ve atkısı olan yün kumaĢa çuha denir. Çuha, 

https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2018/05/kece-nedir.html
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dokumasının tarihi net olarak bilinmemekle beraber ġeref Han‘ın gejden yapılmıĢ Ģal elbiseli 

görüntülü dokumasından anlaĢılacağı üzere gej dokumacılığının bölgede daha eski tarihlerden beri 

yapıldığını göstermektedir.
149

 

Madencilik 

Bitlis‘te boraks madeni, ticareti yoğun olarak yapılırdı. Boraks, ekmek hamuruna hoĢ koku veriyor ve 

parlaklık sağlıyordu, süt mayalamak için de kullanılırdı.
150

 Ġbn-i Havkal, Van Gölü havzası hakkında 

verdiği bilgilere göre gölün içinde taĢlaĢmıĢ bir maden olan altın ve gümüĢ tamiratında kullanılan 

boraksın, komĢu ülkelere ihraç edildiğini bildirir.
151

 Bir süre Selçuklu idaresinde kalan bu bölgede 

boraks üretimi devam etmiĢtir. Ekonomik değeri çok yüksek olan boraks ve zırnık madeni, Bitlis ve 

Ahlat bölgesinin önemli ticaret ürünlerinin baĢında gelirdi.  

Bitlis‘te tarım yapılacak arazi pek fazla olmadığı için üretilen güherçile
152

 ihraç edilirdi.
153

 Van 

Gölü‘nün güney bölgesinde bulunan ve kuyumculuk iĢlerinde kullanılan zırnık
154

 madeni Orta Doğu 

ve batı ülkelerine ihraç edilirdi.
155

 Günümüzde Bitlis‘in ilçesi olan Hizan‘da çıkarılan çinko ile 

Maden ve Ergani‘den gelen bakır, Siirt‘e gönderilerek burada maden iĢleme ustaları tarafından 

iĢlenmiĢ pirinç
156

 madenine dönüĢtürülüyor.
157

  

Sonuç 

                                                                                                                                                                     
merinos yününden yapılan Ģtrayhgarn ipliklerden bezayağı örgü ile dokunan kumaĢ türüdür. https:// 

tekstilsayfasi.blogspot.com/2019/01/cuha-nedir.html, (1 Kasım 2021) 
147 Köhler, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bitlis ve Halkı, s.43.  
148 Gej, Bitlis ve civarında keçi ve keçi kılına “gej” adı verilmektedir. Yine keçi kılından yapılan dokumalara da gej 
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No.4 (Kasım 2013), s. 175.  
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Asırlar Arası”, s. 100; A. Nurullah Özdal, Orta Çağ İslam Dünyasında Ekonomik Ekosistem, 1. Baskı, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul 
2019, s. 67, 68.  
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Türkler Ansiklopedisi, C. Vll, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 410. 
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Van Gölü Havzası Asya kıtasının batısında bulunan Anadolu coğrafyasının doğusunda yer alan 

coğrafi özelliğinden dolayı bölgenin ilk olarak TürkleĢmesi ve ĠslamlaĢmasını sağlamıĢtır. XI. asrın 

baĢlarında Oğuz Türklerinin Van Gölü Havzası‘na akın yapmaya baĢlamaları, 1071 Malazgirt 

SavaĢı‘na kadar bölgenin baskı altına alınması ve nihayet Malazgirt SavaĢı ile beraber Doğu Anadolu 

Türk Yurdu haline geldi. Bu TürkleĢme ve dolayısıyla ĠslamlaĢma sürecinden en fazla etkilenen 

bölge Van Gölü Havzası oldu. Malazgirt SavaĢı‘ndan sonra bölgede kurulan Sökmenli, Dilmâçlı, 

Saltuklu ve Artuklu beylikleri, bölgenin iktisadî ve içtimaî olarak kalkınmasını sağladılar. Bölge 

beyliklerinin birbirleriyle mücadele etmeleri, Eyyûbîlerin Doğu Anadolu ve dolayısıyla Van Gölü 

Havzası Ģehirlerini ele geçirmeleri ve mezkûr beylikleri baskı altına almaları zikredilen iktisadî, 

içtimaî ve medenî ilerlemenin durmasına sebep oldu. Akabinde XIII. asrın ilk yarısının ortalarında 

bölgeye yöneltilen HârezmĢâhlı saldırıları Van Gölü Havzası‘nda Doğu Anadolu Türk Beylikleri 

döneminde oluĢturulan refah ve huzur ortamını ortadan kaldırdı. Moğol baskısı ile batıya gelen 

HârezmĢâhlıların, Sökmen-Ġli‘nin merkezi olan Ahlat‘ı ele geçirme ısrarları, Van Gölü Havzası‘nın 

iktisadî, içtimaî ve medenî sükûtuna yol açtı. 
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Abstract 

         The model introduced in this course is a small macroeconomic quarterly projection model, 

or QPM. We sometimes refer to it as a New Keynesian model. This model is based on the ideas 

of monopolistic competition and features nominal rigidities: 

 The model assumes that prices are sticky, meaning that the prices do not adjust 

immediately as underlying cost of production change. 

 Output in the short-run is demand-determined. 

 The model equations resemble the log-linearized equations of micro-founded 

DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) models, or in other words, equations that 

are derived from optimization problems of economic agents or firms. 

 Some parts of the model are ad hoc, so they differ from the log-linearized equations 

in DSGE models. Such parts usually help us better approximate the data. 

 Unlike DSGE models, equation coefficients in the QPM are not derived from deep 

structural parameters, such as discount factor or risk aversion, but the coefficients are 

directly calibrated. 

We argue that economic analysis stem from ignoring fundamanetal reality, that no [market 

sysytem] may properly operate if uncontrolled identifications and transforming equations, hit e 

new paragraph of economic behaviour. 

Since old growth model namely Ramsey Cass Koopmans are suficient rigid, and naïve random 

walk path are describes ignoring incorporation of four very important items: 

 Real interest rate; 

 Possibility of dynamic inefficiency and transmission mechanism of monetary 

policy; 

 Arbitrage; 

 Ommited variables; 

 Log-linearized presentation in DSGE form. 

We formulate introdusing an macroeconometric-impulse data model under Canonical Quarterly 

Projection Model for Monetary Policy Analysis and Forecasting. 

 

Keywords: quarterly projection model; real interest rate; arbitrage; DSGE 
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1 Introduction 
This paper presents a quarterly estimated structural macroeconometric model for Moldova, called 

the Quarterly Projectiont Model. This model was developed with his four uses in mind: 

An assessment of the economic situation in the Republic of Moldova, macroeconomic forecasts, 

policy analysis, and a better understanding of how the market economy works. 

Five key features of the model are highlighted. First, it treats Moldova as a small, open economy. 

Second, it is a medium-sized model, detailed enough for most purposes, but small enough to be 

manageable in the context of forecasting and simulation exercises. Third, the model is designed to 

have a long-run equilibrium consistent with classical economic theory, but its short-run dynamics 

are demand-driven. Fourth, the current version of QPM is mostly backwards.  Including a lag 

variable reflects expectations. Finally, QPM uses quarterly frequency data to allow for a more 

comprehensive treatment of dynamics and is estimated (rather than adjusted) primarily based on 

historical data. This paper contains the following elements: First, we give an overview of the 

structure of the model and its long-term and short-term characteristics. In particular, it focuses on 

how the model reaches steady state. This is followed by a review of the most important behavioral 

equations. The extent to which standard behavioral equations can be fitted to the constructed 

historical Moldovan data. Finally, two exemplary simulation results are provided. Fiscal spending 

shocks and changes in interest rates.  

 

2 Literature Review 
Our understanding of economic growth today is heavily based on the neoclassical growth model 

developed by Robert Solow (1956). In the Solow model, capital accumulation is an important 

factor contributing to economic growth. Productivity growth – measured as an increase in the 

amount of capital per worker, or an increase in output per worker due to capital accumulation (e.g. 

Fagerberg 1994). Capital deepening continues until the economy reaches a steady state – a point at 

which net investment grows with the labor force and the capital-to-labor ratio remains constant. 

The more the economy is below steady state, the faster it should grow (see, for example, Jones 

1998). In the steady state, all per capita income growth is due to exogenous technological change. 

It is assumed that the speed of technological processes is constant and not subject to economic 

incentives. Some authors argue that capital and labor can actually explain only a small part of 

output growth, and that the quality of labor (human capital) accounts for the unexplained growth, 

the Solow residual, in part. The endogenous growth theory, initiated by Romer (1986, 1990) and 

Lucas (1988), focuses on explaining the Solow residual. Technological change becomes 

endogenous to the model and is the result of the allocation decisions of agents (see Aghion and 

Howitt 1998; Veloso and Soto 2001). Technological progress is driven by R&D activity, which is 

driven by the purpose of private companies to profit from inventions. In contrast to other 

production inputs, ideas and knowledge are not competing (cf. Romer 1990). 

In addition, new knowledge makes existing knowledge more productive, leading to greater 

economies of scale. Thus, an increase in GDP per capita does not reduce the marginal productivity 

of capital, and there is no need to equalize income across the country. Technological change and 

innovation are essential sources of structural change. In Schumpeter's view, innovation leads to 

'creative destruction'. It is a process in which old technology industries and firms decline and new 

industries and firms emerge and grow (see Verspage, 2000). More productive and profitable 

sectors and firms will crowd out less productive and less profitable sectors, increasing the 

productivity of the economy as a whole. Technological change is therefore at the heart of modern 

economic growth. Based on the observation that technological change since the Industrial 

Revolution has occurred mainly in the manufacturing sector, authors such as Kaldor (1970) and 
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Cornwall (1977) argue that the expansion of this sector is the engine of economic growth. (cf. 

Verlag, 2000). Moreover, Cornwall (1976, 1977) believes that technological change in certain 

sectors of manufacturing is driving productivity growth in several other sectors. Manufacturing is 

a small part of the total, and its direct contribution to overall growth is small. Increasing 

manufacturing's share of output, often in response to changes in domestic demand and 

comparative advantage, accelerates sector growth and significantly increases aggregate output and 

labor productivity growth. In developed countries, research and development (R&D) activity is the 

main driver of technological change. However, this is not the only mechanism of technological 

change. Firms and individuals learn by doing, improving their output and productivity, even if 

their techniques and inputs do not change (see e.g. Arrow 1962). As R&D activities in developing 

countries are relatively limited and far from technological frontiers, international technology 

diffusion is essential for improving productivity. International economic relations, especially 

international trade, but also foreign direct investment, are important channels for technology 

transfer and productivity growth. However, technology diffusion is effective only when the level 

of human resources is sufficiently high, the incentives to improve technology are strong, and the 

system works relatively well. One of the driving forces behind structural change is changing 

internal and external demand. Individuals with relatively low incomes spend a significant portion 

of their income on food. This share tends to decline as income increases while demand for 

finished goods increases. Similarly, as incomes continue to rise, demand for products increases at 

a declining rate, but demand for services increases rapidly. Changes in demand also change 

sectoral employment and production shares, affecting labor productivity in the economy. In 

addition, trade influences patterns of national specialization, speed of industrialization, or 

structural changes within industries. In an open trading system, countries tend to specialize in the 

production of commodities in which they have a comparative advantage and import commodities that 

are relatively expensive to produce domestically. The opening up of trade is also likely to bring 

foreign investment into the country.This is very important, especially during the early developmental 

stages. Also, productivity may improve as domestic firms face external competition. However, the 

composition of foreign trade and the openness of trade are also important (e.g. Amable, 2000; also 

Rodrik in this volume). Also, specialization itself does not necessarily lead to higher growth rates. 

This is most evident in developing countries that rely on commodity exports. Real international prices 

for non-oil commodities tend to fall over time and are highly volatile in the short term, so 

specialization in primary production rarely drives sustained economic growth (e.g. Arrow 1962). 
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technological frontiers, international technology diffusion is essential for improving productivity. 
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important channels for technology transfer and productivity growth. However, technology diffusion 

is effective only when the human resource level is sufficiently high, the incentives to improve 

technology are strong, and the system works relatively well. One of the driving forces behind 

structural change is changing internal and external demand. Individuals with relatively low 

incomes spend a significant portion of their income on food. This share tends to decline as income 

increases while demand for finished goods increases. Similarly, as incomes continue to rise, 

demand for products increases at a declining rate, but demand for services increases rapidly. 

Changes in demand also change sectoral employment and production shares, affecting labor 

productivity in the economy. In addition, trade influences patterns of national specialization, speed 

of industrialization, or structural changes within industries. In an open trading system, countries 

tend to specialize in the production of commodities in which they have a comparative advantage 

and import commodities that are relatively expensive to produce domestically. The opening of 



 
 

 

 

449 

trade is also likely to bring foreign investment into the country, which is very important, 

especially during the early developmental stages. Also, productivity may improve as domestic 

firms face external competition. However, the composition of foreign trade and the openness of 

trade are also important (e.g. Amable, 2000; also Rodrik in this volume). Also, specialization itself 

does not necessarily lead to higher growth rates. This is most notable for developing countries 

dependent on commodity exports. Real prices of international commodities other than oil have 

trended downward over time and are subject to significant short-term volatility, so specialization 

in primary production rarely facilitates sustained economic growth. 

 

3 Research Goals and Assumptions 
1. Recognize monetary policy transmission mechanisms captured by the QPM 

2. Distinguish variables and parameters of QPM, including: 1) model coefficients; 2) 

observed and unobserved variables, 3) gaps and trends, 4) steady-states, and 5) shocks 

3. Understand the key four building blocks of the domestic part of QPM: 1) Aggregate 

Demand (ouput gap), 2) Aggregate Supply (inflation), 3) Uncovered Interest Rate Parity, 

and 4) Monetary Policy Rule 

4. Distinguish between long term trends and steady state parameters 

 

 

4 The Model 

Why do we call this model a canonical QPM? 

The simple version of the QPM assumes: 

1. an inflation targeting central bank, which uses the interest rate as a key policy 

variable 

2. a flexible exchange rate determination 

3. rational expectations, which means that when agents build their expectations about 

macroeconomic variables, like inflation or exchange rate, they would use the model to 

project these variables, and use the projections as their best guess or expectations about the 

inflation and exchange rates in the future. 

This model does not include specific features that would make it more suitable for a particular 

economy. For example, the model could include features such as dollarization, imperfect central 

bank credibility or expectation formation mechanism, which differs from rational expectations. 

The model could be adjusted for cases of commodity exporting countries or for countries that have 

a monetary policy strategy that is not inflation forecast targeting. 

Also, the model does not include all sectors of the economy explicitly. For example, it does not 

feature endogenous fiscal and financial sectors, export industries etc. 

These additional features could potentially be incorporated in the model, but that is beyond the 

scope of this course. Our goal in this course is to introduce the canonical QPM and see how it is 

implemented in MATLAB. 

 

What you learn in this course will then help you build a tool, which is more suitable for a specific 

country. 
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5 Building Canonical Quarterly Projection Model for Monetary Policy Analysis and 

Forecasting 
In the previous unit, we discussed what makes the QPM a canonical model. Here are some main 

characteristics of the canonical QPM: 

1. It is a structural model because each key equation has an economic interpretation, 

but the equations are not fully micro-founded. In other words, for every key model 

equation that exists in the model we can explain an underlying economic mechanism that 

this equation approximates. For example, how the central bank sets the interest rate or how 

the output is determined. We will discuss this in more detail in this module. 

2. It is a general equilibrium model because it describes how the equilibrium is 

established in the economy as a whole, and not only in some particular markets or sectors. 

3. The model is stochastic because it allows for stochastic shocks in its equations. 

Later in the course, you will see a set of the so-called structural shocks in the key equations 

for domestic variables, such as aggregate demand shock, cost push shock, exchange rate 

shock, and monetary policy shock. 

4. This model also assumes the rational formation of expectations for inflation and 

exchange rate or, in other words, model-consistent expectations.  

5. The QPM is a tool suitable for monetary policy analysis and forecasting. 

As you will see in week 2 of this module, one part of the QPM approximates the behavior of the 

inflation targeting central bank. In other words, the model features a monetary policy reaction 

function which summarizes how the central bank would change the key policy variable – the 

interest rate – in response to changing macroeconomic environment. 

It is important to stress that this model is not a pure forecasting device as, for example, a simple 

reduced-form Vector-Autoregressive Model (VAR) would be. 

The key purpose of our model is to help a central bank decide on an appropriate path for monetary 

policy, given an inflation target and the current and future macroeconomic conditions. 

 

4.1 Policy Trilemma 
As you might remember from other courses on macroeconomic policy, when deciding on which 

monetary policy strategy to pursue, the central banks face the so-called policy trilemma. But what 

is the concept of policy trilemma in our model? 

1. Fixed exchange rate (Exchange rate arrangement) 

2. Monetary policy independence (Monetary policy autonomy) 

3. Full capital mobility (Capital control) 

 

The QPM model has two large parts: domestic and foreign. The model puts emphasis on the 

domestic part . 

The domestic part has four key blocks: 

 Aggregate demand 

 Inflation, or sometimes we call it aggregate supply block 

 Exchange rate, or uncovered interest rate parity condition 

 Monetary policy reaction function, or the interest rate policy rule 

In the domestic part of the QPM, equations have what we call a structural representation. 

Our canonical QPM captures how changes in the key policy rate are transmitted through the 

economy to ultimately influence output and our key policy objective variable (inflation). 
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From theoretical and empirical literature, which studies monetary policy transmission, we 

identify four transmission channels
158

: 

1. The asset price channel, with wealth and cost of equity sub-channels 

2. The credit channel, in which we further look at the bank lending and the balance 

sheet sub-channels 

3. The interest rate channel 

4. The exchange rate channel, including direct and indirect sub-channels. 

The policy transmission mechanism that we approximate in our QPM is relatively simple and 

focuses on two channels; the exchange rate and interest rate channels. 

 
Figure 1: Transmission mechanism of Monetary Policy 

 

The transmission starts with the current and expected changes in the policy instrument. In our 

model this means that the key policy rate affects the current short-term interest rate and its 

expected levels. This in turn is transmitted to changes in the longer-term rates, which 

alters aggregate monetary conditions, aggregate demand and output, and ultimately inflation. 

This is the interest rate channel.  

Changes in the interest rate also affect the nominal exchange rate, which is assumed to be 

flexible in the canonical setup. Further, changes in the exchange rate affect inflation directly via 

the cost of imported factors of production, and indirectly via changes in the relative prices of 

                                                 
158
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imported goods vis-à-vis domestic, and the corresponding shifts in aggregate demand between 

imported and domestic goods. Because of the changes in aggregate demand for domestically 

produced goods, domestic output and domestic cost pressures change as well, which then affects 

inflation. 

The economy, and therefore the monetary policy transmission, is impacted by various shocks. We 

account for some of these shocks explicitly in our QPM. For example, the aggregate demand 

shock, cost push shocks, shocks to the nominal exchange rate and monetary policy shock – shock 

to the interest rate. 

 

 

 

4.2 Building elements of the QPM 
The building elements of the canonical QPM can be classified in three main dimensions: model 

equations, model parameters and model variables. 

As you see here, the equations that appear in the model are classified as structural and reduced-

form, or non-structural.  

Model parameters can be separated into three groups: parameters that describe the model‘s steady-

state, equation coefficients and standard deviations of shocks. 

Model variables can be categorized as the observed and unobserved variables. 

 
Figure 2: Basic elements of the QPM 

 

 

The main difference between equations in the structural and reduced forms is that we can provide 

a macroeconomic motivation to represent the structural form, but macroeconomic motivation is 

limited for equations in the reduced-form. 
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Figure 3: Structural vs Reduce Form Equations 

 

 

 

Several key stochastic equations for the domestic variables in the QPM are in the structural form. 

The way the structural equations are named represents the economic essence of such equations. 

See the examples below: 

In the second part of Module 1, we will introduce a structural equation for the domestic interest 

rate. The equation is called the Monetary Policy Reaction Function or the Policy Rule.  

 

The Phillips curve is the equation that describes the relationship between the inflation and real 

marginal costs. This equation also belongs to the category of structural equations. 

In contrast, equations in a reduced form usually describe the dynamics of a variable, but do not tell 

us much about the economics of the underlying processes. In fact, we often use simple 

autoregressions in such cases. See the example below: 

 

The long-term (potential) rate of economic growth will be described in our model using an 

autoregressive process. 

There are two types of variables in our QPM: observable and unobservable: 

 
Figure 4: Variables in the QRM 

 

Information for observable variables is usually gathered and published by statistical offices or 

other institutions. In other words, such variables are measured. A variable for which we can find 
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values in some statistical datasets compiled by Statistical Committees, Central banks, Ministries of 

Finance, etc. is typically an observed variable. 

The consumer price indices, output volume, rate of economic growth, industrial production, 

unemployment rate, interest rates, and exchange rates are among the observed variables. 

 

 
Figure 5: Observed variables 

 

n contrast, unobserved variables may not be immediately available from the statistical databases 

and would need to be inferred or, in other words, estimated from the observed information using 

some statistical techniques. This also means that the estimates of the same unobserved variable 

may vary with the technique that we apply. 

The long-term trend in the level of real GDP or the real exchange rate trend are examples of 

unobserved variables. 

 
Figure 6: Unobserved variables 
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The two key types of unobservable variables in our QPM are the long-run trends and gaps. This 

means that we decompose some of the observed variables  into ―trend‖ and ―gap‖ components, or, 

in other words, get estimates of these components. The shocks in our model are going to be 

estimated as well and such can also be seen as unobserved variables. 

 
Figure 7: Unobserved variables (description) 

 

Parameters in the QPM 

There are three types of parameters in our model: 

 
Figure 8: Parameters in the QPM 

 

1. The coefficients in model equations:  

 

In the equation for inflation, there is  a coefficient which links the marginal costs to 
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inflation. In the equation for output gap,  there is a coefficient which defines the 

simultaneous impact of foreign demand on demand developments in our domestic 

economy. We will talk more about the equations and coefficients later in this module.  

2. The standard deviations of shocks:  

 

Calibrations of these parameters define which shocks tend to be larger in size.  

 

For example, shocks that hit the output gap – the demand shocks or cost push shocks 

hitting inflation, or others. We will discuss this in modules 4 and 5. 

3. The steady-state parameters: 

 

This set of parameters defines the state to which our economy converges in the long run. 

We will discuss this when we differentiate between the long-run equilibrium (or trends) in 

our model and the steady-state. 

In the next unit, you will learn about modelling the long-term trends in the QPM and the 

relationship between what we characterize as the long-term equilibrium in the model and the 

steady-state parameters. 

The set of steady-state parameters include: 

 Two inflation targets: domestic and foreign 

 The steady-state level of the real interest rate, both domestic and for 

the foreign trading partner 

 The rate of change in the real exchange rate 

 The rate of output growth in the steady state 

 

Steady state parameters  ̅   
Domestic inflation target  ̅    
Foreign long-run inflation (target)  ̅   
Domestic real interest rate  ̅    
Foreign real interest rate  ̅   
RER appreciation/depreciation   ̅   
Non-inflationary output growth   ̅    

 

In what follows, we will consider the steady state as the characterization of equilibrium in 

domestic and foreign economies in a distant future.  

In theory, the steady state is often understood as the equilibrium state of an economy that finally 

converged to a high-income level. For such an economy, the equilibrium rate of growth would be 

the same as the growth rate for other high-income level economies. In equilibrium, the domestic 

currency of such an economy should not appreciate or depreciate vis-à-vis other high-income 

economies. The equilibrium rate of return on investment in such an economy should be the same 

as the rate of return in other high-income economies and hence the level of the real interest rate 

should be the same.   

In practice, we usually do not assume that the steady-state corresponds to reaching a high-income 

level. We think about the steady-state parameters as characterizing equilibrium in 10 or 15 years 

ahead. In particular, for developing and emerging economies, it may imply that their steady-state 

rate of economic growth should be higher than that of high-income economies and steady-state 

rate of change in the real exchange rate is non-zero. 
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In the next unit, we will discuss modelling the long-term trends in the QPM and the relationship 

between what we characterize as the long-term equilibrium in the model and the steady-state 

parameters 

So far, you've learned that the equilibrium levels of variables – or, in other words, the long-term 

trends – in this model might change with time. This means that we need to describe the process or 

provide equations for the long-run trends. 

Our simple QPM model does not allow us to impose much economic structure on the equations 

that describe changes in the long-term trends. 

The reason for that is simple: central banks are primarily interested in analyzing economic 

developments at a business cycle frequency. This means that the central bank as an institution 

effectively implements counter-cyclical policy and focuses on the cyclical as opposed to the long-

run dynamics. Therefore, it is crucial to understand and provide structural description for domestic 

macroeconomic variables and their cyclical dynamics. How variables are interrelated in the long-

run is of secondary importance. Most of the equations for the long-term changes will have a 

simple autoregressive form.  

There will be a couple of exceptions to this simple representation. In the second week of Module 

1, we will talk about the consistency of trends and policy objectives in the long-run. You will see 

that some variables are interlinked in the long-run perspective in a particular way, consistent with 

underlying macroeconomic assumptions and therefore admitting some structure. 

The equations describing an equilibrium may be set for a long-term value of a variable (level of 

the long-term trend) or for the rate of the change in the long-term trend. 

You will also see that the autoregressive equations for trends essentially describe convergence to 

the steady-state values. 

In the video below, we will have a look at a couple of examples of how we describe trends in the 

QPM. 

One important variable that defines the equilibrium in the model is, of course, the domestic 

inflation target.  

In the model, we describe the inflation target using the following autoregressive process: 

  
         

  (   )   ̅     
   

In principle, inflation-targeting central banks should not change inflation targets very often. 

However, central banks in developing and emerging markets may over time revise and gradually 

reduce the level of the inflation target. 

There are four key variables in the model; the output gap, nominal interest rate, rate of 

inflation, and nominal exchange rate. All other variables in the model are either exogenous or 

can be obtained from identities containing these four variables. 

With three equations and four variables, the model still is not completed. We need a fourth 

equation to complete the model. 

The fourth equation is the monetary policy rule. In our canonical model, we assume that the 

central bank controls the interest rate. The monetary policy rule describes how the central bank 

should change the nominal interest rate in response to specific economic conditions; for example, 

inflation. 

The monetary policy rule is a condition required to close the model and ensure a unique 

equilibrium. This means that the rule must ensure that the reaction of the central bank can steer the 

economy back to equilibrium whenever it's thrown off the equilibrium; by a shock, for example. 

To better understand the rule, consider the Taylor rule. John Taylor introduced the Taylor rule in 

the early 1990s as a way to approximate and describe the behavior of the Federal Reserve, which 

is the United States' central bank, in response to changes in inflation. 
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So this is how the Taylor Principle works: the reaction of the monetary policy to inflation has to 

be strong enough to make the real interest rate follow the same direction of change as the nominal 

interest rate, so that the central bank can have a stabilizing effect on inflation and ensure a well-

defined equilibrium for the system. 

Now let‘s see other types of monetary policy rules. 

 

 

 

4.3. Foreign part of the model 

 

Unlike in the domestic part of the model, there is no economic structure (or economic 

interpretation) in the foreign block. All variables in the foreign or external block follow simple, 

auto regressive processes: 

Foreign output gap: 

 ̂ 
 =  ̂   ̂   

     
 ̂ 
 

 

Foreign nominal interest rate: 

  
         

  (     )( ̅ 
    

 )    
   

Foreign real interest rate: 

  
    

    
  

Foreign natural (trend) real interest rate: 

 ̅ 
    ̅    ̅   

  (    ̅  ) ̅ 
      

 ̅ 
 

 

Foreign real interest rate gap: 

 ̂ 
    

   ̅ 
  

Foreign inflation rate: 

  
         

  (     ) 
      

   
There is one exception in the variables: the equation for the foreign nominal interest rate. This 

equation shows an endogenous reaction to the foreign inflation and equilibrium real interest rate. 

Since these two variables are themselves exogenous, the foreign interest rate follows a de facto 

exogenous path as well. 

The exogeneity of the foreign block means that it will never be affected by developments in the 

domestic economy. However, the opposite is not true. Foreign variables will affect the small open 

domestic economy through the Aggregate Demand (foreign output gap and foreign inflation in 

MCI), Inflation (foreign inflation rate in RMC), UIP (foreign interest rate), and 

the purchasing power parity (PPP) condition (foreign inflation rate) which will be discussed 

in the next unit. 

The QPM is sometimes called a gap model. This means that it treats some variables in deviation 

from their long-term equilibrium values, or trends. So it is necessary to separate cycles from 

trends for such variables.  

The trends are treated as exogenous to monetary policy, as the natural or equilibrium trajectory of 

variables in the absence of shocks. 

Exogeneity means that monetary policy cannot influence trends. However, we still need to 

estimate these trends and ensure that they are mutually consistent with policy objectives and 

treated consistently with them. The first instance where the need for such consistency appears is in 

the so-called Purchasing Power Parity (PPP) condition. 

In this video, we will discuss the Power Parity condition or PPP condition. 
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4.4. Domestic part of the model 

 

1) The aggregate demand, which relates the economic activity (measured by the output gap) to 

monetary conditions and foreign demand (measured by the output gap in the trading partner) 

2) The Phillips curve, which describes how inflation reacts to expected inflation and real 

marginal costs 

3) The UIP condition, which establishes a non-arbitrage condition between investing in domestic 

and foreign assets (The Uncovered Interest Rate Parity (or UIP) condition, both with country 

risk premium and backward-looking behavior 

4) The monetary policy rule, which captures how the central bank reacts by changing the 

nominal interest rate in response to deviations of inflation from its target and to the output gap 

(The Monetary Policy reaction function, or the interest rate policy rule.  

Legend for basic variable names 

CPI, CPI (index) 

GDP, Real GDP level (index) 

S, Nominal Exchange Rate (LCY per 1FCY) 

Z, Real Exchange Rate (index) 

RS, Nominal (Policy) Interest Rate (% p.a.) 

RR, Real Interest Rate (% p.a.) 

RSNEUTRAL, Nominal Neutral Interest Rate (% p.a.) 

PREM, UIP (RISK) Premium (% p.a.) 

MCI, Real Monetary Conditions Index (%) 

RMC, Real Marginal Cost (%) 

 

1) Fisher equation, which determines the relationship between nominal interest rate   , real interest 

rate   , and expected year-on-year (yoy) inflation   [    
 ]   

        [    
 ] 

2) Real exchange rate in log-linearized form    is equal to the sum of nominal exchange 

rate    and foreign price index   
  minus domestic price index    . 

          
   -     

3) Nominal neutral interest rate    
       is equal to the sum of equilibrium (or trend) real interest 

rate    ̅ and expected inflation   [    
 ]. 

  
           ̅  +   [    

 ] 
4) AR(1) process for real exchange rate trend depreciation. 

   ̅   
  ̅       ̅̅ ̅̅ ̅ +(1-  ̅)      ̅̅ ̅̅    

  ̅ 

 

 

IS curve 
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Phillips curve 
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Taylor rule 
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UIP condition 
 

 

UIP condition, which describes the behavior of the nominal exchange rate: 
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8. Data 
The data series used in the empirical analysis have a quarterly frequency and were obtained from 

the National Bureau of Statistics for the Economy of the Republic of Moldova, as well as from the 

Area Wide Model (AWM) database (for more details see Fagan et al., 2005 as well as the website 

- https://eabcn.org/page/area- wide-model). The analyzed periods are 2000: 1–2021: 1. Regarding 

the determination of potential GDP, the HP filter was used to estimate it. As primary references or 

used two sources mainly as follows: https://www.mathworks.com/help/econ/hpfilter.html but also 

the article by Robert J, Hodrick and Edward C. Prescott
159

 from 1999. Phillips used in its 

unemployment rate model, however lately, the output gap is being used more and more frequently 

due to the problems encountered by measuring NAIRU, the natural unemployment rate, this being 

the reason why we used the production gap. We assumed that there are different models of 

dynamic Phillips Curve (PC)- price adjustment in a common framework. The system draws 

intensely on the model of exogenous ostensible inflexibility and the model of inflation targeting. 

Time is discrete. Each period, incompletely competitive firms deliver output utilizing labor as 

their as it were input. As within, the production function is one-for-one; in this way total output 

and total labor input are rise to. The model excludes government purchases and worldwide 

exchange, total consumption and total output are equal. Households maximize utility, taking the 

ways of the real wage and the real interest rate as given. Firms, which are claimed by the 

households, maximize the present discounted value of their profits, subject to constraints on their 

price-setting (which shift over the models we‘ll consider). At last, a central bank decides the way 

of the real interest rate through its conduct of money related arrangement. 

 

9. Conclusions and Discussions 
Initial conditions significantly impact on whether major industrial development occurs, and 

whether industrialization accelerates economic growth and reduces poverty. Fundamental 

conditions for sustainable eco- nomic growth and industrial development include political, social 
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and macroeconomic stability, well-functioning institutions and rule of law. The role of 

government is essential in creating these. If these framework condi- tions are lacking, investments 

– whether foreign or domestic – are likely to be few and growth limited and fluctuating. Economic 

instability is likely to impact especially the poor, as has happened e.g. in Mexico in the mid-1990s 

and in Indonesia in the late 1990s. In Korea and Taiwan, on the other hand, economic 

development has been much more stable. 

Government has an important role in infrastructure and human resources development as well as 

in encouraging and supporting innovation and technological upgrading. For poor people, 

education is often an avenue to better employment and income opportunities. The existence of 

universal education, as in China or Korea, gives the poor better possibilities to participate in the 

development process. 

At the outset of their development, countries may rely on primary resources or a cheap labour 

force, and all the countries analyzed here have begun their development process by relying on one 

or both of these factors. In the long run, however, investment in human capital and technological 

upgrading are essential if a country wishes to remain internationally compet- itive and sustain 

economic prosperity. Korea and Taiwan are good examples of countries where human resources 

development has had a significant impact on industrial development and broad economic growth.  

As novelty of research, we argue that many confusions are due especially to the term error  in the 

model. Due to rapid technical change and globalization, competition is becoming more and more 

intense, and the capacity to employ state-of-the-art technologies is increasingly crucial to succeed. 

That capacity is above all a function of the educational attainment and skills level of the 

workforce. 

Countries may choose to build their industrial capabilities through domestic research and 

development . 

Today, the degree of policy freedom left to developing countries is narrower than it was some 

decades ago, even if some well-planned government intervention may seem justified based on the 

success stories of the earlier decades. However, governments still have a primary role in 

promoting sustainable economic growth and especially poverty-reducing growth. In addition to 

ensuring stability, well-functioning institutions and appropriate legislation (e.g. labour laws), other 

essential government actions are related to skills formation, technology support, innovation 

financing, infrastructure development, and provision of a variety of public goods. All these have 

an impact on the growth and trade performance of a country. Rapid economic growth as such 

tends to decrease poverty. Rapid growth may increase income inequality, but this is not inevitable. 

Whether or not it does, depends not only on the skill bias of technical change in an economy but 

on human capital formation measures and on the nature of taxation and expenditure policies. In 

addition to promotion of job creating industries and SMEs and supporting the creation of domestic 

linkages, inequality can be decreased e.g. by subsidized access to education, subsidized housing, 

progressive taxation or economic asset redistribution like land reforms. 
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ÖZET 

 Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren yönetim anlayıĢında yaĢanan değiĢim çağdaĢ yönetim 

düĢüncelerini ortaya çıkarmıĢtır. Bu düĢüncelerden biri de, üretim sürecinde değer katmayan 

unsurların ortadan kaldırılması ve israfın azaltılması temeline dayalı bir düĢünce sistemi olan yalın 

yönetim anlayıĢıdır. Yalın yönetim; yetki devrinin arttığı, yapılan iĢten herkesin sorumlu tutulduğu, 

hiyerarĢide sıfırın amaçlandığı bir yönetim Ģeklidir. BaĢka bir ifadeyle yalın yönetim; mükemmele 

yakın sıfır hata düĢüncesi ile stokların oluĢturduğu israfı ortadan kaldırarak, kaynakları etkin bir 

Ģekilde kullanma amacı güden ve maliyetin yok düzeyinde olması gerektiği fikrini savunan 

düĢünceler bütünüdür. 1950‘li yıllarda ekonomik alandaki olumsuzluklardan kurtulmak isteyen 

Taiichi Ohno, ―Toyota Üretim Sistemi‖ olarak da bilinen bir uygulama ortaya koymuĢtur. Toyota 

Ģirketinde baĢlayan bu düĢünce sistemi James Womack ve Daniel Jones tarafından tüm dünyaya 

yayılmıĢtır. GloballeĢen dünya içerisinde yer alan iĢletmelerde, kiĢilerde ve kurumlarda yalın 

yönetim anlayıĢı benimsenmeye baĢlanmıĢtır. Yalın yönetim anlayıĢını yalın belediyecilik sistemine 

uyarlayan Bursa BüyükĢehir Belediyesi bu sistemin uygulandığı ilk pilot belediye olmuĢtur. Sisteme 

uyarlanan yalın belediyecilik incelendiğinde değer üretmeyen insan, makine, malzeme ve kullanılan 

alanda kaynakların tüketimi konularında iyileĢtirme boyutları karĢımıza çıkmaktadır. Sisteme yük 

getiren tüm israfların yok edilmesi ve sürekli iyileĢtirme hedefi doğrultusunda problem çözme 

kültürü oluĢturulmuĢ, bu sayede ―daha çoğun daha azla‖ yapılabilmesi sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu 

doğrultuda, Bursa BüyükĢehir Belediyesi‘nde ―herkesçe, her yerde, her zaman israfı gör ve yok et‖ 

düĢüncesine göre hareket edilmiĢ ve gerek personele gerekse yöneticilere gerekli eğitimler verilerek 

2020- 2022 yılları içerisinde 196 milyon TL‘lik bir tasarruf sağlanmıĢtır. Gaziantep BüyükĢehir 

Belediyesi ve Ġnegöl Ġlçe Belediyesi de Bursa BüyükĢehir Belediyesi‘nin öncü olduğu yalın 

belediyecilik anlayıĢından esinlenmiĢ ve bu konuda kararlı olduklarına iliĢkin açıklamalarda 

bulunmuĢlardır. Bu çalıĢmada öncelikle yalın yönetim anlayıĢının ortaya çıkıĢı, ilkeleri ve önemi, 

ardından Bursa BüyükĢehir Belediyesi‘nin yalın yönetim anlayıĢı ve uygulamaları ortaya 

konulacaktır. Bu bağlamda yalın belediyecilik anlayıĢının Türkiye‘de farklı belediyeler tarafından 

uygulanıp uygulanamayacağı, ortaya çıkarabileceği olası avantajlar ve riskler ve uygulamaya iliĢkin 

tespit ve öneriler açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yalın Yönetim, Yalın Belediyecilik, Bursa BüyükĢehir Belediyesi. 
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ABSTRACT 

 The change in management understanding since the midst of the twentieth century has 

emerged modern management ideology. One of these ideologies is lean management understanding 

suggesting elimination of factors which do not add value on the goods along the production processes 

so as to avoid wastages. Lean management is an management method in which higher level of 

delegation of authority existed, every member is held responsible for the output job, and zero 

hierarchy is aimed. In other words, lean management is a philosophy eliminating inventory-borne 

wastes while aiming zero-error so as to utilize from resources in the most efficient way and to avoid 

all costs. In 1950s, Taiichi Ohno manifested an application called the ―Toyota Manufacturing 

System‖ in pursuit of eliminating disadvantaged economic situations. This ideology put forward in 

the Toyota Company has been revealed to whole world by James Womack and Daniel Jones. Thus, 

lean management understanding has gained pace among the individuals and company organizations 

across the globalizing world. Bursa Metropolitan Municipality became the first municipal 

organization which applied this lean management understanding into their lean municipalism system 

as pilot practice. When lean municipalism adapted into the system was investigated, various 

dimensions such as enhancement in allocation of resources of human, equipment, and material which 

do not add value come forward. Along the target of eliminating all wastages which cause burden on 

the system and continuous improving, a problem-solving culture has been developed so that ―the 

more could be done with the less‖. In this regard, organization members started to act on the motto of 

―everyone should detect the waste and avoid it in everywhere and every time‖ across the Bursa 

Metropolitan Municipality after required trainings were conducted for all level personnel; and 196 

million TRL saving was made in the period of 2020 – 2022. Gaziantep Metropolitan Municipality 

and Ġnegöl County Municipality have been inspired by the leading practice of Bursa Metropolitan 

Municipality and made public statements indicating their determined approach toward lean 

municipalism understanding. In the present study, emerge of the lean management understanding, its 

principles and significance were explained, then lean management understanding of Bursa 

Metropolitan Municipality and relevant practices were presented. In this regard, an effort to explain 

whether the lean municipalism understanding could be practiced by different municipalities across 

Turkey was exerted together with associated potential advantages and risks. Finally, based on the 

case study of the Bursa Metropolitan Municipality, determined facts were presented and suggestions 

were drawn with the scope of the example. 

Keywords: Lean Management, Lean Municipalism, Bursa Metropolitan Municipality. 

GĠRĠġ 

Günümüzdeki rekabet anlayıĢı, ―sürekli iyileĢtirme‖ ile paralel gittiğinden yalın düĢünce felsefesinin 

doğmasına zemin oluĢturmuĢtur. Yalın düĢünce sistemi ile uzun süredir iĢ birliği içerisinde olan özel 

sektörde bu durumun faydaları açıkça görülmektedir. Yalın yönetim anlayıĢı sayesinde kaynakların 

etkin ve verimli kullanılması, israftan kaçınılması, maliyetlerin düĢürülmesi gibi birçok sorunun 

çözümünde baĢarı sağlanmıĢtır. 

Yalın olmak ―ihtiyaç fazlası her Ģeyden arınmak‖ demek olduğundan özel sektörde baĢarı elde eden 

bu anlayıĢ, kamu hizmeti sunan kurumların da dikkatini çekmiĢtir. GeçmiĢi ―Toyoto Üretim 

Sistemi‖ne dayanan yalın yönetim, Bursa BüyükĢehir Belediyesi‘nin öncü olduğu ―yalın 

belediyecilik‖ anlayıĢı ile yeni bir boyut kazanmıĢtır. Bursa BüyükĢehir Belediyesi bu anlamda 2020 

yılında Türkiye‘de bir ilke imza atarak ―Yalın Belediyecilik‖ uygulamasını baĢlatmıĢtır. Bu anlayıĢın 
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uygulanmasına ―genel sekreterlik‖ önderlik etmiĢ ve belirlenen politikaların uygulanması amacıyla 

―Yalın Ofis‖ oluĢturulmuĢtur. 

Yalın belediyecilik anlayıĢı çerçevesinde; israfın ortadan kaldırılması, kaynakların etkin ve verimli 

kullanılması, maliyetlerin düĢürülmesi ve yaĢam kalitesinin yükseltilmesi adına önemli projeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu projeler diğer belediyelere de örnek olmuĢtur. Bu doğrultuda çalıĢmada, yalın 

yönetimin bir uzantısı olan yalın belediyecilik hikâyesinin Bursa BüyükĢehir Belediyesindeki ortaya 

çıkıĢı ve geliĢimi açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

 

1. Yalın Yönetim Kavramı, AnlayıĢı ve GeliĢimi 

 Türk Dil Kurumuna (TDK, 2017) göre yalın kelimesi, ―gösteriĢsiz, süssüz, sade‖ Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu tanım doğrultusunda yalın kavramı, anlayıĢ olarak bir iĢe yönelirken bu iĢler 

ile ilgili gereksiz tüm düĢünce ve hareketlerden uzak durmayı, direk olarak asıl iĢ doğrultusunda 

ilerlemeyi ve bu iĢi en kısa zamanda baĢarabilmeyi ön plana çıkarmaktadır (Özkol, 2004: 121). 

Nitekim yalın yönetim ise, yalın düĢüncenin uzantısı olarak doğmuĢ bir yönetim anlayıĢıdır. Yalın 

düĢünce; değer, değer akıĢı, çekme ve mükemmellik ilkelerinden oluĢmaktadır. Bu doğrultuda yalın 

yönetim için bu ilkeler çerçevesinde oluĢan bir yönetim anlayıĢı denilebilir (Deren ve Beller, 2014: 

163). 

 Yalın yönetim; yetki devrinin arttığı, yapılan iĢten herkesin sorumlu tutulduğu, hiyerarĢide 

sıfırın amaçlandığı bir yönetim anlayıĢıdır. BaĢka bir ifadeyle yalın yönetim; mükemmele yakın sıfır 

hata düĢüncesi ile stokların oluĢturduğu israfı ortadan kaldırarak, kaynakları etkin bir Ģekilde 

kullanma amacı güden ve maliyetin yok düzeyinde olması gerektiği fikrini savunan düĢünceler 

bütünüdür (Gök ve Arıcı, 2016: 137).  

 ―Yalın ve yalın üretim‖ ifadeleri yıllardır süregelen bir geliĢme içerisinde olduğundan küresel 

rekabette isminden sıklıkla bahsettirebilmektedir. Yalın üretim ilk olarak Japon otomobil üretim 

markası olan Toyota‘da baĢlamıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın getirmiĢ olduğu sıkıntılı süreçten 

kurtulmak isteyen Taiichi Ohno tarafından ―Toyota Üretim Sitemi‖ uygulaması ortaya konulmuĢtur. 

Toyota Üretim Sistemi‘ne göre savaĢın getirmiĢ olduğu sıkıntılı durumu daha az zararla atlatmak için 

kaynak kullanımının en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda gerekli olan para, malzeme ve 

insan kaynaklarının az olması sebebi ile Toyota Üretim Sistemi ilk olarak mağazadaki israfın 

azaltılmasında kullanılmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın getirmiĢ olduğu olumsuz koĢullar bu sistemle 

atlatılmıĢ ve verimlilikte artıĢ sağlanmıĢtır. Sonuç itibari ile kaynakların yetersiz olması Toyota‘nın 

dünya çapında bir üretici olmasının önünü açmıĢtır (Çilhoroz ve Arslan, 2018: 159). 

 MüĢteri taleplerine olumlu yanıt vermek isteyen Toyota stoksuz çalıĢabilmek için müĢteri 

sipariĢine göre bir sistem kullanarak gerekli olan malzemenin doğrudan tedarikçiden elde edilmesini 

sağlanmıĢtır. Toyota‘nın isaftan arınma hedefi doğrultusunda ilerlemesi diğer Japon Ģirketlerine de 

sirayet etmiĢ ve Japon Ģirketlerinin diğer batılı Ģirketlerden daha baĢarılı bir konum elde etmesi ile 

sonuçlanmıĢtır. Uzunca bir süre Japon Ģirketleri arasında sır olarak kalan bu anlayıĢ ilk defa 1991 

yılında Womack ve Jones tarafından ―Dünyayı DeğiĢtiren Makine‖ adlı makaleleri ile tüm dünyaya 

tanıtılmıĢtır (Balcı, 2011: 41).  1998 yılına gelindiğinde Womack ve Jones ―Yalın DüĢünce ―adını 

verdikleri bu yönetim ilkelerini kitap haline getirmiĢlerdir. Bu doğrultuda bahsi geçen yönetim ilke, 

araç, yöntem ve sistemler ―Yalın DüĢünce‖ den türetilen ―Yalın Üretim‖ adı ile anılmaya 

baĢlanmıĢtır (Çanakçıoğlu, 2019: 272). 
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2. Yalın Yönetim AnlayıĢının Ġlkeleri 

Yalın yönetim anlayıĢının herhangi bir iĢletmede uygulanabilmesi için bir takım ilkelere gereksinim 

vardır. Bu ilkeler doğrultusunda kendine yön çizmek isteyen iĢletmelerin ―değer, değer akıĢı, sürekli 

akıĢ, çekme ve mükemmellik‖ ilkelerin hepsini uygulamaya koymaları gerekmektedir.  Bu yönetim 

anlayıĢında ilk olarak yapılması gereken ürünün veya hizmetin değerinin belirlenmesi olmalıdır. 

Daha sonra belirlenen değerle birlikte değer akıĢı sağlanarak bu akıĢının süreklilik kazanması 

yönünde adımlar atılmalıdır. MüĢterinin talebi doğrultusunda üretimin yapılması çekme prensibine 

karĢılık geldiğinden stok yapılmasının önüne geçilebilmiĢtir (Aydın, 2018: 22-23). 

 

ġekil 5:Yalın Yönetim Ġlkeleri 

 

Kaynak: (ġeker, 2016: 452). 

 Yukarıdaki Ģekilde de görüldüğü üzere yalın yönetim anlayıĢının beĢ ilkesi bulunmaktadır. Bu 

ilkeler Ģu Ģekilde açıklanabilir: 

 Değer: Yalın düĢünce için çıkıĢ noktası niteliğinde olup yalnızca son müĢteri 

tarafından açıklanabilir. Bu doğrultuda belirli bir zamanda ve fiyatta müĢteri 

ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik belli bir ürün cinsinden açıklandığında bir anlam 

ifade eder. Sonuç itibariyle üretici tarafından oluĢturulan değerde, satıĢların artırılması 

hedefleniyorsa değerin iyi belirlenmesi gerekmektedir (ġeker, 2016:452). 

 Değer AkıĢı: ĠĢletmelerde akıĢın olması stokların olduğu anlamındadır. Stoklar 

hareket etmediğinde bir müddet sonra birikim baĢlar ve neticesinde yer iĢgali doğar. 

Ġyi bir akıĢın sağlanması ve stok birikiminin engellenmesi için değeri olmayan 

Değer 

Değerli Akışı 

Sürekli Akış Çekme 

Mükemmellik 
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stoklarla süreçlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Böylelikle hizmetin müĢteriye 

en iyi Ģekilde ulaĢtırılması sağlanmıĢ olur (Aydın, 2018: 25).  

 Sürekli AkıĢ: Üretim sürecinin tamamında duraklama ve bekleme olmaksızın 

üretimin devam etmesidir. AkıĢ sürekliliğini engelleyen bürokratik engeller ortadan 

kaldırılmalı ve değer yaratan her adımda kontrol sağlanmalıdır (Türkan, 2010: 36). 

 Çekme: MüĢteri sipariĢleri, çekmenin baĢlangıç noktasını oluĢturmaktadır. Bir 

ürün ya da hizmetin, müĢteri daha sonraki bir aĢamada talep edene kadar herhangi bir 

aĢamada üretimin durması anlamına gelmektedir (ġeker, 2016: 454). Çekme 

uygulanırken stok yapılmadığından üretim artığı ve gereksiz atık olmaz.  

 Mükemmellik: Sıfır hata prensibi mükemmelliğin anahtar kavramı 

olduğundan, son noktası bulunmayan bir yolculuktur. Hataları bulup düzeltmek yerine 

hataların tekrar oluĢmasını engelleme amacı gütmektedir (Türkan, 2010: 37). 

 

3. Yalın Yönetim AnlayıĢı Uygulama Teknikleri ve Avantajları 

Yalın yönetim anlayıĢına göre iĢletmeler bir takım uygulama tekniklerinden faydalanarak bu konuda 

eğitimler almaktadır. Alınan bu eğitimler sayesinde iĢletmeler yalın yaklaĢımı esas almakta ve israfı 

ortadan kaldıramıyorsa bile en düĢük seviyede tutmayı amaçladıklarından faydalı sonuçlara imza 

atmaktadırlar (Deren ve Beller, 2014: 161). Bu doğrultuda uygulanan tekniklerden en sık 

kullanılanları ve ne anlam ifade ettikleri aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 7: Yalın Yönetim Uygulama Tekniklerine Yönelik Alınan Eğitimler 

 

Kaizen Temelleri Eğitimi Kademeli ve düzenli bir Ģekilde sürekli iyileĢtirme 

Problem Çözme Eğitimi Ekip üyelerinin farkındalığını artırma 

A3 (PUKÖ)Raporlama Eğitimi Planla-uygula-kontrol et- önlem al 

5S Eğitimi Önemli bir derecede etkili ve kaliteli bir çalıĢma oluĢturulması 

için tertip düzenin sağlanması (sort-sınıflandırma/ set in order- 

sıraya koyma/ shine-parlatma(temizlik), standardize- 

standartlaĢtırma, sustain- sürdürme) 

Değer AkıĢ Haritalama Eğitimi ĠĢletme içerisinde meydana gelen etkinliklerin koordine 

edilmesi için gerekli olan malzeme ve bilgi akıĢ sürecinin 

haritalandırılması 

Stok Yönetimi Eğitimi Verimliliğin artırılması 

3M Eğitimi Muda (israf)-mura(dengesiz dağılım)-muri(aĢırı yük)‘yi yok 

etme 

Uygulamalı ĠĢ Analizi Eğitimi Verimliliğin artırılması 

 Toplam Verimli Bakım Eğitimi Verimliliğin artırılması 
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Kaynak: (www.vucadanismanlik.com/). 

 

Yalın yönetim anlayıĢının yukarıda kısaca bahsedilen uygulama teknikleri ile uygulamaya geçilmesi 

neticesinde bazı avantajları da beraberinde gelmektedir. Bunlardan bazıları Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

 Kaizen ―kademeli, düzenli ve sürekli iyileĢtirme‖ anlamlarına gelen Japonca 

bir sözcüktür (Aydın, 2018: 9). Ġsminden de anlaĢılacağı üzere kusurların ve stokların 

azaltılması için uygulamaya geçtiğinde israfın azaltıldığı, çalıĢanların birbirlerine 

saygılı olduğu, doğru bir organizasyon yapısını da beraberinde getirmektedir. 

  ―A3 (PUKÖ)‖ raporlama eğitimi önemli avantajlar sağlamaktadır. Problem 

çözme sürecinde gerçekleĢtirilen faaliyetleri birbirine bağlantılı olacak Ģekilde A3 

sayfası üzerinde özetlenmesi karmaĢık bilginin oluĢmasının önüne geçmektedir. 

Böylelikle karmaĢık görünen problemlerin çözüme kavuĢması daha kolay Ģekilde 

olmaktadır (www.yalinyonetim.com.tr/). 

 Gerek üretim gerekse ofis ortamında etrafta gereksiz hiçbir Ģeyin bulunmadığı, 

neyin nerde olacağının tanımlı olduğu, etrafın temiz ve temiz tutulması için çabanın 

gösterilerek kalıcılığın sağlanması 5S eğitimi ile mümkün olmaktadır. 

5S,―Seiria‖:ayıklama,―seiton‖:düzen,―seiso‖:temizlik,―seiketsu‖:standartlaĢtırma, 

―shitsuke‖: disiplin kelimelerinin baĢ harflerinden oluĢan Japonca kelimelerin 

kısaltılmasıdır. Bu tekniğin uygulanması ile baĢarılı sonuçlar elde edilmektedir 

(www.ekipmandeposu.com/). 

 Yine Japonca kelimelerin baĢ harflerinden oluĢan ―3M eğitimi‖ ile israftan 

kaçınılmasının önüne set çekilmiĢ ve verimlilikte artıĢ sağlanmıĢtır. 

 Son olarak ―değer akıĢ haritalanması eğitimi‖ bireysel faaliyetlere odaklanmak 

yerine tüm değer zincirini görüntüleme ve israfın nereden kaynakladığını belirleme 

noktasında avantajlar sağlamaktadır. Değer akıĢ haritalama eğitimi, kullanılan 

malzemeyi ve değer akıĢını aynı haritada görüntülemesine imkân sağladığından iĢ 

süreçleri kolaylaĢır, değer katan sürede artıĢ sağlanır, maliyet azaltılır ve son olarak 

kusurlar bu sayede kolaylıkla giderilebilir (Kökten, 2021:37). 

Görüldüğü üzere, yalın yönetim anlayıĢını uygulamaya koyan iĢletmeler pek çok avantaj elde 

etmektedirler. Ġsrafın ortadan kaldırılmasının önüne geçilerek maliyetlerin azaltılması yalın 

yönetimin en önemli avantajıdır (Bodur, 2021: 28). Yalın yönetim uygulamaları stok devir hızını ve 

verimliliğini artırdığından iĢletmelerin operasyonel, tedarik zinciri ve finansal performansına da artıĢ 

olarak yansımaktadır. Uygulanan yalın yönetim tekniklerinde düĢük maliyet ve az kaynak kullanımı 

daha yüksek kalite sunduğundan iĢletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır (Gollan vd, 2014: 6435). 

 

4. Yalın Yönetim AnlayıĢı Deneyimi: Bursa BüyükĢehir Belediyesi Örneği 

―Dün dünde kaldı cancazım bugün yeni Ģeyler söylemek lazım.‖ diyen Mevlana‘nın dediği gibi 

―Kaizen DüĢünce‖, ―küçük küçük ama sürekli iyileĢtirme‖ (Aydın, 2018: 9) hedefi doğrultusunda 

ilerlemeyi kendisine amaç edinmiĢtir. Bu noktadan hareketle yalın yönetim araçlarını kullanarak 

kurumsal geliĢim ve dönüĢüm projesini yerel yönetimlere uyarlayan Bursa BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı Alinur AktaĢ, Türkiye‘de bir ilke imza atarak ―Yalın Belediyecilik‖ uygulamasını 

baĢlatmıĢtır.  

http://www.vucadanismanlik.com/
http://www.yalinyonetim.com.tr/
http://www.ekipmandeposu.com/
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Yalın Belediyecilik, ―daha çoğun daha azla‖ yapılabilmesini mümkün kılan, yalın düĢüncenin temel 

yaklaĢımı olan, ―herkesçe, her yerde, her zaman israfı gör ve yok et‖ düĢüncesinden beslenmektedir. 

Bu doğrultuda yalın yönetim anlayıĢı: “kurumsal kaynakların verimliliğini artırarak vatandaĢ 

memnuniyetini ve yaĢam kalitesini yükseltmek amacıyla yerel yönetimlere ilk defa uyarlanan, yalın 

yönetim anlayıĢına dayalı kurumsal geliĢim ve dönüĢüm modeli” olarak ifade edilmiĢtir 

(www.bursa.bel.tr/). Yalın belediyecilik uygulaması 2020 yılında; süreçlerde değer üretmeyen insan, 

makine, malzeme ve kullanılan alanda kaynakların tüketimi konularında iyileĢmeye gitmeyi amaç 

edinmiĢtir. Bu doğrultuda 2020-2024 stratejik planlarını gerçekleĢtirmek için kurumsal geliĢim ve 

dönüĢüm projesi baĢlatılmıĢtır. Ġlerleyen zamanlarda yalın dönüĢüm projesi kapsamında 

gerçekleĢtirilen yalın dönüĢüm çalıĢmaları proje kapsamından çıkarılarak bir yolculuğa dönüĢmüĢtür. 

 Bu yolculuk için Bursa BüyükĢehir Belediyesi, aĢağıdaki Ģekilde de belirtildiği üzere 8 israf konusu 

üzerinde çalıĢmalara baĢlamıĢtır. Gerekli olmadan daha fazla iĢlem yapmak, çalıĢmalar için gerekli 

olan zaman ve talep edilen malzemede fazla bekleme süresi, ihtiyaç fazlası ürünlerin stoklanması, 

yanlıĢ bilgi ve tekrar edilen iĢlemlerin neden olduğu hatalar, vatandaĢ nezdinde değer üretmeyen 

hizmet, mal ve hizmetlerin tüketimi aĢamasında gereksiz yer değiĢikliğine bağlı taĢıma, çalıĢanların 

değer katmayan hareketleri, çalıĢanların yetenek ve fikirlerinden yararlanmamak gibi israf konuları 

üzerinde çalıĢmalara gidilmiĢtir. 

 Bu kapsamda Bursa BüyükĢehir Belediyesi adına ―genel sekreterlik‖ önderlik etmiĢ, kurumun yalın 

dönüĢüm yolculuğundaki pusulası, yalın yönetim uygulamalarının uygulandığı hizmet ve üretim 

sektöründeki iĢletmeler olmuĢtur. Bu doğrultuda kurumun yalınlaĢtırma politikalarını yürütecek ve 

koordinasyonu sağlayacak ―Yalın Ofis‖ oluĢturulmuĢtur. Kamuya örnek olan yalın dönüĢüm için 

öncelikle, 2020 yılında acil ve orta vadeli aksiyon planları hazırlanarak yalınlaĢtırma çalıĢmaları 

baĢlatılmıĢtır. Sonrasında, orta ve uzun vadeli dönüĢüm planlarının hazırlanması planları operasyonel 

ve stratejik seviyede uygulamaya koymaya yetmiĢtir (AktaĢ, 2021: 119-120). 
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ġekil 6: Yalın Belediyeciliğe Yolculuk 

 

Kaynak: (www.bursa.bel.tr/). 

Aynı zamanda yalın yönetimin bir uzantısı olan yalın belediyecilik kapsamında farkındalığın 

artmasında ve kapasitenin geniĢletilmesinde belediye içerisinde görev yapan 22 daire baĢkanına, 74 

Ģube müdürüne, 196 yalın ekip üyesine ve 3421 personele pek çok eğitim verilmiĢtir. AĢağıdaki 

tabloda bu eğitimler ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 8:Yalın Belediyecilik Ġçin KiĢilere Verilen Eğitimler 

Eğitim Alan KiĢiler Verilen Eğitimler 

196 Yalın 

Ekip Üyesi 

 

—Farkındalığı artırmak için Kaizen Temelleri Eğitimi, 

—Problem Çözmeye yönelik Problem Çözme ve A3 Raporlama 

Eğitimi, 

—Tertip Düzeni Sağlamaya Yönelik 5S Eğitimleri, 

—Verimlilik artıĢı Ġçin Değer AkıĢ Haritalama Eğitimi, Stok 

Yönetimi Eğitimi, 3M Eğitimi, Uygulamalı ĠĢ Analizi Eğitimi ve 

Toplam Verimli Bakım Eğitimleri, 

 

3421 Personel 

 

-Kaizen Temelleri Eğitimi, 

 

http://www.bursa.bel.tr/
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96 Yönetici 

-Kaizen Temelleri Eğitimi, Problem Çözme ve A3 Raporlama 

Eğitimleri verilmiĢtir. 

 

Kaynak: Yazar tarafından (www.bursa.bel.tr/) adresinden alınan veriler doğrultusunda 

oluĢturulmuĢtur. 

Verilen eğitimlerle desteklenen bu yeni oluĢum için pilot uygulamalar hayata geçirilmiĢtir. Pilot 

uygulamaların hayata geçirilmesi için en az beĢ yıllık deneyimi olan endüstri ve makine 

mühendisliği, mimar, kamu yönetimi ve iĢletme bölümü mezunlarından oluĢan yalın ofis 

oluĢturulmuĢtur. Yalın uygulama takviminin takibi, süreçlerin yönetimi, kurumsal standart 

belirlemesi ve yaygınlaĢtırılması yalın ofisle mümkün olmuĢtur. Belediye bünyesindeki ilk yalın 

uygulama, oluĢturulan yalın ofis desteği ile ―temizlik ve güvenlik personellerinin görev aldığı 

süreçlerde süreç sahibi yöneticilerle‖ yapılmıĢtır (AktaĢ, 2021:120). GerçekleĢtirilen pilot 

uygulamalardan bazıları Ģunlardır: 

 Yalın belediyecilik uygulamasına geçilmeden önce belediyenin hizmet 

yürüttüğü birimlerde 105 konumda 761 personel ve güvenlik hizmeti sunulmaktaydı. 

Değer akıĢı ve haritalandırma yöntemi ile konumlar, vardiya modelleri, görev planları, 

hırsız alarm sistemleri, yangın panelleri entegre bağlantılı yapılar analiz edilmiĢtir. Bu 

kapsamda değer üretmeyen vardiya modelleri ve kamera yönetim sistemlerinde 

iyileĢtirmeye gidilmiĢtir. Güvenlik personeli için alan hâkimi sağlaması için elektrikli 

bisiklet ve akıllı uygulamalar hayata geçirilmiĢtir. GerçekleĢtirilen iyileĢtirmeler 

sonucunda 120 güvenlik personeli yetkinliklerine göre baĢka birimlerle görev yapmak 

üzere görevlendirilmiĢtir. 

 Belediyenin yeni hizmet binasında ortak alan ve bloklarda toplam 53 kiĢi 

çalıĢmaktaydı. Uygulanan yalınlaĢtırma çalıĢması kapsamında temizlik hizmetinin 

yapıldığı yerler, yapılan temizlik türleri ve periyotları analiz edilerek yeniden 

düzenlenmiĢtir. Her temizlik etütüne göre iĢ ve zaman etütleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

doğrultuda 21 temizlik görevlisi baĢka projelerde görevlendirilmiĢtir. Sayısının 

azalmasına rağmen yapılan iĢte memnuniyet düzeyinde %12‘lik bir artıĢ sağlanmıĢ ve 

diğer hizmet binalarına intikal etmiĢtir. 

 GerçekleĢtirilen bir baĢka yalınlaĢtırma uygulaması ise yol yapım, mezarlık 

hizmetleri, kentin estetikliği gibi alanlarda harcanan fazla mesai alanında olmuĢtur. 

2019 yılında fazla mesainin belediyeye yıllık maliyeti 17,9 milyon TL kadardı. Bu 

mesai giderleri yalınlaĢtırma kapsamında 2020 yılı sonunda %52 oranında bir azalma 

ile olumlu sonuç vermiĢtir. 

 ġehirdeki trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik Gürsu KavĢağında, Gürsü 

istikametine dönüĢ kolunda kavĢak faz sayısından kaynaklanan günlük bekleme süresi 

1768 dakikadan yapılan iyileĢtirmeler ile 680 dakikaya düĢürülerek %61 oranında bir 

iyileĢtirme sağlanmıĢtır. Böylelikle bekleme süresinin azaltılması yakıt tasarrufunun 

yanı sıra karbondioksit salınımını da azaltmıĢtır. 

Bu ve buna benzer birçok uygulamada olumlu sonuçlar elde eden Bursa BüyükĢehir Belediyesi yalın 

yolculuk sürecinde birimlerde farkındalığı artan yöneticilerle kapasitesi geliĢen uzman personel ile 

ilk dört fazda 24 yalın ekip oluĢturmuĢtur. Yalın ekip üyeleri kendi süreçlerinde iyileĢtirmede 

kalıcılık sağlamak adına yerleĢtirilerek çalıĢmalar oluĢturulmuĢtur. Yalın ekip üyeleri kendilerinin 
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yaptıkları iyileĢtirmeleri genel sekreterliğe sunmakta ve çalıĢmalar üst yönetim tarafından 

ödüllendirilmektedir (AktaĢ, 2021: 121). 

 

SONUÇ 

Yalın yönetime dair uygulamalar, iĢletmelerde baĢarılı yönetim yapılarının oluĢmasına zemin 

hazırlayan bir anlayıĢtır. Yalın yönetim, hatanın ve maliyetin sıfır düzeyine indirilmesi, israf 

unsurunun ortadan kaldırılması fikrini bünyesinde barındırır. Bu durumlara ek olarak yalın yönetim 

düĢüncesi, yoğun hiyerarĢik yönetim anlayıĢını dıĢarıda bırakmak Ģartıyla Ģeffaf ve iletiĢime açık bir 

yönetim anlayıĢını benimsemektedir. Yalın yönetim uygulamalarının temelinde üretim odaklı 

yaklaĢımlar bulunmaktadır. Yalın üretime dair kavramlar, yıllardır geliĢmekte olan küresel rekabette 

isminden sıklıkla bahsettirmektedir. 

Bursa BüyükĢehir Belediyesi, yalın yönetim yaklaĢımını yalın belediyecilik sistemine uyarlayan ilk 

belediyedir. Sisteme yük getiren tüm israfların yok edilmesi ve sürekli iyileĢtirme hedefi 

doğrultusunda problem çözme kültürü oluĢturulmuĢ, bu sayede ―daha çoğun daha azla‖ yapılabilmesi 

adına adımlar atılmıĢtır. Bu doğrultuda, Bursa BüyükĢehir Belediyesi‘nde ―herkesçe, her yerde, her 

zaman israfı gör ve yok et‖ düĢüncesiyle hareket edilmesi hedeflenmiĢtir. 

 Bursa BüyükĢehir Belediyesi‘nde uygulanan çalıĢmalar ile ilk olarak kurumun yalın dönüĢümü 

benimsemesi ve yalın dönüĢümün yönetim aracı olarak kullanılması sağlanmıĢtır. Yalın dönüĢüm 

süreci, tüm yönetim sistemi uygulamalarında olduğu gibi ilk aĢamalarda sancılı geçmiĢtir. Fakat yalın 

belediyeciliğin; personel hizmet planlamaları, araç ve ekipman yönetimi, bütçe, alan ihtiyacı ve stok 

yönetimi problemlerinin çözümünde baĢarılı, pratik, ekonomik ve sonuç odaklı bir süreç olduğu, 

israfın azaltılabildiği ve bazı durumlarda ortadan kaldırılabildiği ortaya konulmuĢtur. Bu sayede 

Bursa BüyükĢehir Belediyesi 2020-2022 yılları arasında 196 milyon TL‘lik bir tasarruf sağlamıĢtır. 

 Türkiye‘de yerel yönetimler alanında, Bursa BüyükĢehir Belediyesi‘nde ilk uygulaması 

gerçekleĢtirilen ―Yalın Belediyecilik AnlayıĢı‖ diğer belediyelere önemli bir örnek teĢkil etmektedir. 

Ortaya çıkan güzel sonuçların medyaya yansıması sonucunda bu yeni anlayıĢ diğer belediyelerin de 

dikkatini çekmiĢtir. Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi ve Ġnegöl Ġlçe Belediyesi bu anlayıĢ 

doğrultusunda adımlar atmaya baĢlamıĢtır. Bu yeni yönetim anlayıĢının ortaya çıkardığı faydalar göz 

önüne alındığında, daha pek çok belediyenin bu uygulamaları hayata geçirmek adına adımlar atması 

gerektiği söylenebilir. 
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Abstract 

When the European Economic Community was established with the Rome Treaty entering into force 

in 1958, there were doubts concerning its viability. The British had been disillusioned with the 

Messina Conference and looked elsewhere regarding economic cooperation. In 1960 they led the way 

with half a dozen other European states to establish the European Free Trade Association. One of the 

six founding members of this organisation was Switzerland. It joined fellow neutral countries such as 

Sweden and Austria in following the path of closer cooperation and rejecting the integrationist 

approach. Over the following decades, it pursued exploring closer relations with the enlarging 

European Communities. Following the withdrawal of Denmark and the United Kingdom from EFTA 

in 1972 to participate in European integration, Switzerland immediately signed a free trade 

agreement with the EEC, which entered force in 1973. This paper identifies the critical dynamics and 

developments Switzerland faced in its dealings with the EEC during its first three decades. 

Keywords: Switzerland, European Economic Community, Economic Integration, Foreign Policy, 

Neutrality 

Özet 

1958'de Roma AntlaĢması'nın yürürlüğe girmesiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulduğunda, 

uygulanabilirliği konusunda Ģüpheler vardı. Ġngilizler, Messina Konferansı ile ilgili hayal kırıklığına 

uğramıĢ ve ekonomik iĢbirliği konusunda baĢka yerlere bakmıĢtı. 1960 yılında, baĢka Avrupa 

ülkeleriyle birlikte Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin kurulmasına öncülük ettiler. Bu örgütün altı 

kurucu üyesinden biri Ġsviçre'dir. Ġsveç ve Avusturya gibi tarafsız ülkelerle daha yakın iĢbirliği 

yolunu izleyerek ve bütünleĢmeci yaklaĢımı reddederek katıldı. Takip eden on yıllar boyunca, 

geniĢleyen Avrupa Toplulukları ile daha yakın iliĢkiler keĢfetmeye devam etti. Danimarka ve BirleĢik 

Krallık'ın 1972'de Avrupa bütünleĢmesine katılmak için EFTA'dan çekilmesinin ardından, Ġsviçre 

hemen AET ile 1973'te yürürlüğe giren bir serbest ticaret anlaĢması imzaladı. Bu makale, Ġsviçre'nin 

ilk otuz yılında AET ile iliĢkilerinde karĢılaĢtığı kritik dinamikleri ve geliĢmeleri tanımlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ġsviçre, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Ekonomik Entegrasyon, DıĢ Politika, 

Tarafsızlık 
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Introduction 

At a time when all European countries want to join the EU, Switzerland – situated politically and 

geographically in the very heart of Europe – remains outside the EU. Despite having produced an 

intense rapprochement through bilateral agreements, supported by the electorate in a referendum, it 

persists in the coming future in its unique path of bilateral relations to which numerous euphemistic 

or metaphorical labels have been given – such as differentiated integration, commitment without 

marriage, third way, distinct way, Europeanization without accession, integration without belonging, 

factual integration and legal isolation, close partnership, rapprochement, which express nothing other 

than an anomalous situation in the very centre of Europe. This situation of formal independence but 

growing economic and political interweaving is not self-evident and requires some explanation for 

those unfamiliar with the peculiarities of the paradoxical Swiss case. 

It is paradoxical, first of all, because of the high degree of economic interweaving with the rest of the 

EU countries, being one of its main partners, with more than 60.2% of its exports going to the EU 

and more than 81.7% of its imports from the EU.
161

 Switzerland, a ―small Europe‖ in the 

geographical heart of the continent, represents three of the strongest European cultures. It is also an 

active participant in the Council of Europe, the UN, the OSCE, the EFTA and the OECD, being 

engaged in peacekeeping missions in the Balkans and having offered large financial contributions to 

the countries of Europe. 

Furthermore, not belonging to the EU is all the more paradoxical in that Switzerland‘s situation is not 

that of an isolated island like Iceland or geographically distant like Norway. It is also paradoxical 

because, at the same time, it has been Europeanizing its law, its policies and its political and partisan 

life. The Swiss have voted positively on European issues more than the rest, and they know the EU 

well, having had several campaigns and referendums on European issues, even more than the 

Member States. They have voted on Schengen, enlargement, the free movement of people, cohesion 

and others issues. The government and parliament adopt the laws unilaterally, seeking Euro-

compatibility even more than some Member States. 

Despite integrationist voices in some government parties and among the cantons and other 

intellectual or social forces that consider the status quo unsatisfactory and counterproductive and see 

no medium or long-term solution other than integration, everything seems to indicate that 

Switzerland has no intention to enter and that it prefers a third way.
162

 

There are large obstacles concerning public opinion, parties and interest groups. The only realistic 

perspective is for the continuation of bilateralism until it is exhausted by changes in the EU and the 

international environment. At the same time, it should be pointed out, in order to put the discussion in 

its fair terms, that Switzerland is not a complete anomaly since, within the EU, there are several cases 
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of Eurosceptic or divided public opinion on the issue. There have been referendums against 

integration, as evidenced by those of Ireland, the Netherlands and France. The peculiarity of 

Switzerland is the growing strength of those anti-integration voices and their influence on the 

political and economic elites, who seem to have, for the moment, abandoned any serious attempt to 

pursue full integration and have decided to settle for the pragmatic politics of small bilateral steps of 

rapprochement which, on the other hand, seem to them the only possible one at the moment in the 

absence of major institutional reforms that could lead to a bolder policy of major decisions.
163

  

This research pursues the purpose of briefly introducing the background of the debate and the most 

significant facts and data of the relations between Switzerland and the EU, trying to describe its 

evolution and explain its development and current situation, taking into account internal Swiss 

factors, especially the institutions of federalism and direct democracy, and their interaction with the 

evolution of the EU itself and the informal Europeanization of the country and its political life. To 

this end, the paper briefly describes Switzerland's international position and the evolution of 

Switzerland's relationship with the EU, its background and the current options available. Next, the 

federal elements and their possible mutual influences with European integration are addressed: how 

federalism is affected by the growing Europeanization and eventual accession and how it affects, in 

practice, the prospects of full adherence. Moreover, the same is done with direct democracy and its 

relations with European integration, trying to elucidate the correctness of some anti-European 

discourses and the real degree of incidence and obstacle it represents for greater integration. The last 

section concludes with some dilemmas, advantages and perspectives on the Swiss path towards 

closer collaboration with the EU. 

Post-War Switzerland 

In order to grasp a better understanding of Swiss-EU relations, one must bear in mind that at the end 

of the Second World War, in 1945, and despite the fact of having belonged to the League of Nations, 

Switzerland - the Helvetic Confederation - did not enter the United Nations Organization as a 

founding member, considering it incompatible with its neutrality.
164

 However, it accepted the 

commitment to collaborate in humanitarian, cultural, technical and economic associations at the same 

time that its territory became the base for numerous disarmament conferences and the headquarters of 

international organisations. Finally, due to changes in the international system, namely the ending of 

the cold war, Switzerland became a full member of the United Nations in 2002.
165

 

In 1951, after five years of applying the Marshall Plan, Europe perceived the rebirth of pan-

Europeanism with the ideals of two nations that had faced each other in the past in one of the most 

devastating wars for the continent. Six countries, Italy, France, Germany and the Benelux countries, 
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sealed the treaty that configured the creation of the European Coal and Steel Community (ECSC) that 

established the course towards the integration of a very important sector of the economy. More 

significantly, this would all take place under a supranational guise serving as a guide for future 

political unification. The creation of the ECSC had repercussions throughout Europe, and years later, 

other European states embraced the ideal of its creators to safeguard European economic interests 

and seek greater cooperation between nations to avoid future conflicts. 

The Helvetic Confederation and other states that decided not to join the European Economic 

Community in 1960 decided to establish the European Free Trade Association.
166

 The same year, 

Switzerland became one of the founding members of the Organization for Economic Cooperation and 

Development, which united the industrialised countries and whose objective was economic 

cooperation worldwide.
167

 

When investigating Swiss policies towards European integration, one must bear in mind the myriad 

of relations developed throughout the history of the Helvetic Confederation with European nations. 

Currently, the European Union is Switzerland's main trading partner. In 2021, in terms of EU exports 

of goods, Switzerland was the fourth largest partner and the fifth largest partner for EU imports of 

goods, with 67% of Switzerland's imports originating in the EU and the EU remaining the destination 

of half of Switzerland's exports.
168

  With any future enlargement of the EU, greater economic 

interdependence between the Helvetic Confederation and the body is envisaged. 

Switzerland is, as mentioned, a member of EFTA but is not part of the European Economic Area 

(EEA) to which the other three EFTA members, Norway, Iceland and Liechtenstein, belong. 

Consequently, economic relations between Switzerland and the EU are based on a series of bilateral 

agreements regulated by joint commissions. 

Stage One: Switzerland and ECSC 

One can identify several stages within the Swiss-EU relationship. The first stage started with the 

configuration of the European Community to the beginnings of EFTA. In 1950 the French foreign 

minister, Robert Shuman, proposed pooling Western Europe's steel and coal resources. The "Shuman 

Plan", outlined by Jean Monnet, was based on the conviction that stability and peace were contingent 

on rapprochement between France and West Germany and that the greatest progress could be made 

by a functional approach towards cooperation, more than a federal one. 

The member states administered coal and steel production in an independent authority, and all tariffs 

on these heavy industries had to be gradually eliminated. Six nations participated in the negotiations, 
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which led to the Treaty of Paris in 1951. Great Britain, the Nordic countries, and Switzerland 

declined the invitation to join the discussions because they were unwilling to accept the a priori 

principle of supranational authority. Since Switzerland was a typical consumer of coal and steel, the 

creation of the ECSC did not have a significant impact. Exports to the countries of the Community 

were, already in the early 1950s, concentrated in manufacturing; thus, exports of coal, steel and iron 

to the Community were insignificant. 

However, the Swiss Confederation was more concerned about the security of its imports from the 

ECSC as its main supplier. Furthermore, even if Switzerland's economic policy had been inspired 

solely by economic considerations, it would have been far from prescribing Swiss participation in the 

integration of Europe. The Community covered only the steel and coal markets so that federalism and 

direct democracy - primary institutions of the Swiss State - would hardly have been touched, but 

joining the body was out of the question for reasons of neutrality. 

The guidelines on neutrality were set out with an understanding that economic neutrality existed only 

when the permanently neutral state could not conclude a customs or economic union with another 

state since this would also mean that the neutral state could more or less relinquish its independence 

in matters of policy. Sceptical of any foreign-influenced supranational institution, the Swiss 

government's main argument was that to maintain its political and economic independence, it should 

remain aloof from the ECSC.
169

 Until then, the country had no export interests to defend but strong 

political reasons against joining the new Community. 

The Swiss Federation of Trade and Industry also received the creation of the ECSC with many 

reservations and hostility.
170

 Likewise, it disapproved of the supranational structure, its guidelines 

and protectionist philosophy. However, the interests of economic groups agreed with the government 

that it was necessary to find a "modus vivendi" with the Community. 

Based on the fact that three-quarters of Swiss imports of steel, coal and iron originated in the six 

member countries of the ECSC, the government feared that the security of supplies could be 

threatened in times of crisis, that high prices of exports could lead to discrimination, and that rail 

traffic through Switzerland could be diverted. The ECSC High Authority tried to refute those 

concerns, refusing to grant Switzerland any special treatment. The Swiss government accredited a 

delegation in Luxembourg. It exerted pressure to negotiate with the Community regarding the 

guarantee of prices and the shipment of steel, coal, and iron in case supplies decreased. 

A consultation agreement providing for a joint committee was finally reached in 1956.
171

 A second 

agreement was concluded on introducing direct international railway tariffs to transit coal and steel 
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through Swiss territory.
172

 Switzerland longed for sectoral intergovernmental agreements with the 

ECSC, advocating a low level of integration. This policy was more active than expected since 

dependence on imports was not one of the indicators used to measure the importance of market 

access. Also, at that time, the scope of the agreements was very limited and did not require any loss 

of sovereignty. 

After the failure of political integration projects, the ECSC members were eager to relaunch 

economic integration in 1955. The idea of a customs union was still in the air. Furthermore, the 

immense costs of exploiting atomic energy made nuclear cooperation a candidate for collective 

action. Great Britain was officially invited to participate as the only member not associated with the 

ECSC and belonging to the EFTA countries. The British government accepted the invitation but 

withdrew before the negotiations ended. The two Treaties of Rome, establishing the European 

Economic Community and the European Atomic Energy Community (EURATOM), were signed in 

March 1957 and entered into force on January 1, 1958. 

The Treaty of the European Economic Community aspired to establish a common market for all 

goods and services. Taking a step beyond a customs union, it postulated the free movement of 

people, capital and work, as well as coordinating joint policies, such as the Common Agricultural 

Policy. A 12-year transition period was established to eliminate tariffs, customs duties, and 

quantitative restrictions on trade between members of the Community and establish a common tariff 

on imports to non-member countries. The time the proposed goals had to be met was accelerated, and 

by July 1, 1968, the customs union was completed. 

At the same time, the main institutions of the European Economic Community (EEC) were 

established; they included a Council of Ministers, a Supranational Commission, an independent 

Court of Justice, an Economic and Social Advisory Committee, and finally, a Parliamentary 

Assembly with powers limited legislation. 

The EURATOM, which had been established to promote the acceleration of the establishment of 

nuclear industries necessary to meet the increased need for energy, did not meet the initial 

expectations and became an organisation to develop research within the commercial development of 

nuclear power supplement nuclear research among member states. In this way, the Treaty of Rome 

provided three basic options for rapprochement with the Community: access as a full member, 

association with separate institutions, or a classic commercial agreement under international law and 

without an institutional establishment. These alternatives corresponded to a high, medium or low 

level of integration. 

The idea of joining the European Community was considered by the Swiss to be politically and 

economically undesirable. Swiss industry was equally convinced that abandoning an independent 

attitude in monetary and customs matters could inevitably lead to a closer fusion of political and 

economic institutions, such as financial, social, labour and transport, and concluded that this program 
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was not acceptable for Switzerland.
173

 The Swiss Federation of Trade and Industry criticised the EEC 

as protectionist. The issue with the Community was not about its being conservative; rather, it was 

too far to the left concerning political goals, such as supranationality and interventionism. 

The Customs Union was seen as a way to lose decision-making power and sovereignty, in addition to 

increasing harmonisation policy. Likewise, the Swiss Industrial Federation preferred to maintain 

bilateral trade relations. For economic and political elites, it seemed hard to imagine that the Swiss 

Confederation could relinquish its commercial independence and agricultural policy. 

According to the government, a partial renunciation of its economic policy could imply a 

considerable loss of sovereignty. At the same time, it could imply greater risks for a small country 

compared to a larger one since it possessed through the weight of its economy and political potential 

(which had been institutionally reinforced by the weight of voting power in the Treaty of Rome), a 

greater possibility of advancing their interests. A small state like Switzerland would need more voice 

to compensate for its sovereignty loss. In order to counteract fears that Swiss exports might be 

discriminated against, the Federal Council chose to support the British initiative for a larger but 

looser European free trade area. Although Switzerland did not opt to become a member of the 

European Community at this stage, it sought alternative positions. 

The creation of EFTA, in 1960, by Great Britain, Denmark, Norway, Sweden, Austria, Portugal and 

Switzerland tried to respond to the idea of defending the economic interests of these states that were 

left out of the European Community. The Swiss government strongly favoured the creation of the 

area due to fears of economic discrimination from ECSC members. At the same time, it promoted 

that this plan could contribute to the development of trade on a global level without undermining the 

most favoured nation principle. The creation of the free trade area was highly influenced, in terms of 

its purposes and principles, by the treaties that constituted the OEEC, which metamorphosised into 

the OECD. 

The principles of the agreement were very general and implied a policy of greater rapprochement 

between its members and the EC. As for the association, it sought to favour the expansion of 

economic activity and full employment within the zone. It increased productivity, ensured exchanges 

between member countries in fair competition, avoided disparities regarding the supply of raw 

materials in the area and contributed to the harmonious development and expansion of world trade. 

Since a common foreign tariff was not established, the members of the EFTA  needed to create rules 

of origin to prevent merchandise from outside the zone from being re-exported within it to other 

countries. Regarding the legal nature of the agreement, it was an intergovernmental organisation in 

which the states exercised control of the Council, which became the central body, where the rule of 

unanimity predominated. No member could be forced against their will to abide by measures from 

the Council or other bodies. 
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During the negotiations of the Constitutive Treaty, the Swiss government rejected any unification of 

external tariffs, which would have restricted the freedom of action of the Swiss government towards 

third countries. It declared that it did not consider harmonising economic, financial, fiscal and social 

policies necessary. The Swiss Federation of Trade and Industry supported the free trade area. 

However, it was highly sceptical about its final form, fearing an illiberal and bureaucratic solution 

since most countries participating in the negotiations were governed by interventionist governments 

prone to nationalisation. Likewise, the Federation wanted the area to be limited to tariff reductions, 

excluding agriculture, keeping competition and safeguard rules to a minimum, and based on 

functions based on unanimous decisions. The negotiations favoured a liberal arrangement that would 

not endanger the neutrality or autonomy of monetary and trade policies. 

Certain EFTA members, notably Britain and Denmark, saw the association as a transitory step. On 

the other hand, Switzerland had a free trade agreement with the EEC in mind. For this reason, it 

outlined the guidelines of its policy based on "step-by-step" agreements in the context of bilateral 

negotiations. The coordinating instrument for this pragmatic strategy was the DFA/DEA Integration 

Office, created in 1961.
174

 

Stage Two: Free Trade Agreement  

One can identify a second stage which began with the Free Trade Agreement lasting until the Single 

European Act. In 1972, Switzerland achieved one of its objectives by forming a free trade agreement 

with the EEC while ensuring that it would not be completely out of the Community integration 

process.
175

 This agreement did not require giving up sovereignty, leaving the door open for additional 

trade agreement negotiations. The only institution that both had in common was the Joint Committee, 

which was not endowed with supranational powers. Such an agreement allowed the Helvetic 

Confederation to keep intact its neutrality, federalism and direct democracy. 

The Free Trade Agreement (FTA) represented one of the fundamental pillars of economic relations 

between Bern and Brussels. It implied, in theory, the abolition of tariffs and quantitative restrictions 

for imports from member states; however, tariffs and quotas were maintained against third countries. 

The control of the entry of goods from third countries was carried out through certificates or rules of 

origin. The specific scope of the treaty, together with the other members of the FTA and EFTA, 

formed a bridge between two economic areas and aspired to create a free trade area made up of 

industrial goods from the EFTA-EC. 

The FTA stipulated wide freedom for new agreements, which Switzerland took as an advantage in 

later years, concluding more than 100 special bilateral treaties with the European Community. Most 

of them were about trade in goods. In addition, both sides held talks in other policy areas, such as 

transportation, environment, research and development, reaching different understandings on these 

matters. 

                                                 
174
 Keiner, M. (2005). Switzerland in Europe: Policy options toward EU. 

175
 Frei, D. (1973). Switzerland and the EEC: Facts and trends. J. Common Mkt. Stud., 12, 248. 



 
 

 

 

484 

Sector-by-sector progress, at the level of bilateral negotiations, was seen as the most viable long-term 

solution.
176

 Thanks to the success of this rapprochement, amid the political and economic crisis that 

prevailed within the EEC in the early 1980s, it was not necessary to seriously discuss the European 

question in Switzerland for many years. However, the intensification of the unification process in 

Western Europe culminated in the Single European Act (SEA) in 1986. The most important change 

made by the SEA was the introduction of qualified majority decision-making, in all areas concerning 

the internal market, except for provisions on fiscal matters and the free movement of persons; it also 

increased the role of the European Parliament in the decision-making process, granted formal 

recognition to the European Council and the European Political Cooperation, introduced provisions 

on cohesion, research and environment policies. 

In this context, the position of relations between Switzerland and the EC remained the same. It was 

only with the decision of the Swiss people not to become a full member of the United Nations that 

same year that doubts began to exist about the possible accession to the EC. In the first place, it was 

expressed in the French-speaking cantons of western Switzerland, fearful of the country's increasing 

isolation. Nevertheless, the concern spread to the rest of the Confederation, which was also more 

concerned about economic discrimination. These facts resulted in a more active policy with Europe 

and efforts to ensure the compatibility of Swiss legislation with that of the European Community - 

Acquis Communitaire - which began in 1988.
177

 

In August of the same year, the Federal Council published its first report on Europe, advocating a 

policy based on sector-by-sector negotiations; it was recognised that the international context had 

changed, and admitted for the first time that accession to the EC should not be left out of the 

government's plans. In that same report, the Federal Council reasoned that the credibility of the 

traditional policy of neutrality, pursued autonomously, could come into question with the accession 

to the EC and the adoption of the political objectives of the Community, in addition to the transfer of 

sovereign rights to supranational institutions could also have repercussions on federalism and direct 

democracy, both of which played an important role in Swiss identity.  

Even though the Swiss Confederation sold more than half of its exports to the Community, the Swiss 

Parliament admitted that thinking about joining the EC only for economic reasons was too expensive 

compared to losing national political identity. Concerning the political parties, none supported 

joining the EC, but they supported talks to carry out mutual cooperation agreements. The Social 

Democrats had a greater pro-European tendency, advocating that the values of national myths such as 

neutrality, federalism or direct democracy should be reconsidered. 
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Similar to the Social Democratic Party, the trade unions reflected a greater tendency toward 

integration than did the industry representatives.
178

 The Swiss Federation of Commerce and Industry 

and the Swiss Federation of Employees' Organisations supported the sectoral approach of the 

government. It discredited joining the EC as contrary to direct democracy, neutrality, and universality 

of commercial relations. In order to keep costs as low as possible, not being a member of the 

Community, the industrial federation postulated an autonomous adaptation to the EC rules, with the 

removal of technical barriers to trade, the liberalisation of access to the public market and services, 

cooperation in research and development. The trading and farming sector opposed any opening of 

their protected national market with the EC but supported limited cooperation. In short, the economic 

elites favoured closer ties with the organisation but did not demand membership because they agreed 

with the political elites on the importance of political obstacles. 

 

The Past is Prologue 

To understand the contemporary and quite peculiar situation of the Swiss case, several questions are 

raised, such as what are the current features of the special relationship between Switzerland and the 

EU, how have they developed and what explains this situation, what are the prospects for accession, 

is this situation detrimental or discriminatory for other Member States, how the EU benefits, to what 

extent is this exceptional situation sustainable and what are the most plausible scenarios in the 

medium term. Alternatively, from the point of view of the EU, how can we attract Switzerland to full 

membership and what are the real consequences for Switzerland of membership compared to other 

countries? To answer them, it is necessary to understand the interactions of history and society and 

Swiss institutional political life, public opinion and the perception of economic elites and parties. In 

order to arrive at a realistic portrait of the possible explanations or consequences, one must abstract 

from the political discourses the advantages and disadvantages of accession and what these have in 

many cases of attempts to manipulate or instrumentalise identity and populism. 

The discussion has been marked in the last two decades not so much by the possible advantages of 

accession as by the possible losses or threats that it would entail for the Swiss model of democracy –

characterised by neutrality, consensus democracy, federalism and direct democracy– the incidence of 

belonging. The idea of erosion or loss of identity associated with the peculiarity of traditions and the 

attachment of public opinion to these institutions - a form of constitutional patriotism in the Swiss 

version - easily instrumentalised in some sectors of Swiss society, has been exploited by the 

opponents of successful European integration more than weighing up the economic benefits and 

drawbacks.
179
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The academic literature and the detailed reports of the parliament and the government of the nation, 

or those commissioned by the governments of the cantons, some have nuanced, relativised or denied 

the discourses that warn of a dismantling of the traditional model of direct democracy.
180

 

Alternatively, federalism is a consequence of a possible accession of Switzerland to the EU, 

highlighting the already existing Europeanization of the Swiss institutions. However, it seems that 

public opinion prefers this integration status quo without decision, despite its real advantages.
181

 

Supporters of accession have also pointed to the possible institutional reforms that full accession 

would require, which are important in a country where major reforms take time, which does not mean 

traditional political institutions have to disappear. 

Apart from the traditional idea of neutrality, which has now entered into a crisis and does not 

represent a real obstacle to greater integration -although it is In the discussion about the possible 

effects of European integration for the institutions and the Swiss model of democracy continues to be 

used by Eurosceptics in an instrumental and self-interested way, direct democracy - which gives 

public opinion the last word in many reforms, laws and constitutional and international decisions - in 

combination with federalism – which gives the small cantons a veto possibility in some procedures – 

has been considered one of the first obstacles in the debate that allow explaining the chosen special 

Swiss path and predicting a difficult path to accession without the existence of these two institutions, 

Switzerland would probably have entered the EU with the other EFTA members. According to this 

argument, a deeper integration would only be possible with the reform of some of these institutions. 

There is, therefore, a continuous current debate which explains the special situation based on the 

effects of these two institutions, together with the symbolic attachment to the idea of neutrality and 

the interaction between these three elements in the possibilities or Switzerland's prospects of joining 

the EU, and which is inserted in a more general discussion in Swiss political science about the 

possible pernicious effects of two of its traditional institutions for Swiss democracy and its current 

model. The Swiss system grants great veto power to certain minorities and cantons, which in the 

European issue gives great power of manoeuvre and assent and veto to the Eurosceptic minorities 

since, according to article 140 of the Federal Constitution, the decision would require a double 

majority of the electorate and the cantons.
182

 

The conception of the traditional Swiss institutions as simple obstacles to integration should not be 

seen in such simplistic terms since several other factors are at play. Thus, in addition to a more or less 

direct effect, these institutions, which have not been an obstacle to the intense rapprochement 

experienced in recent years, may have an indirect inhibiting effect in combination with public 

opinion where they do not predominate. The supporters of integration, who are between a third and 

up to half of the Swiss citizens in recent years despite having been around 50% in the 1990s, have 
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been influenced by the economic interests of the large multinationals, workers and trade unions, and 

the media. 

New voices have emerged from inside and outside Switzerland about the unsustainability of this path 

and the viability of small states. Some criticism of Switzerland's "privileged" or "special" position 

has come from other European countries. Even though the limitations of this route have been 

revealed in the scientific literature and the most influential media, public opinion and the government 

currently have the bilateral route as the only option. However, integration has yet to be officially 

ruled out. as a long-term goal. The bilateral route, and the policy of autonomous adaptation, hide for 

some the recognition of a failure since Switzerland has no choice but to adapt to the EU continuously 

if it wants to have the opportunity to participate in its decision-making bodies. Thus, the problems of 

inefficiency, loss of sovereignty, lack of adaptation and the more sceptical attitude of the EU itself 

and some Member States regarding the continuity of this path in times of new incorporations do not 

seem to have penetrated public opinion and the parties that form the governing coalition, except the 

Social Democrats.
183

 

The Federal Council, internally divided on the issue, and with the populist and anti-European SVP 

until 2007 having two ministers in the government, seems to consider that in the absence of 

agreements and consensus necessary to make major decisions, the bilateral path is the only feasible 

one at the moment. However, it could be better. Interest groups such as workers and employers or the 

large Swiss multinationals also have their interests satisfied with this situation and do not press for 

more integration.
184

 Likewise, there is still a fracture between the Francophone and German-speaking 

cantons and the rural and urban ones regarding their preferences. 

At a moment of impasse that is not limited to Switzerland but extends to the constitutional moment of 

the union in general, in which an effort is required on the part of the EU and the Swiss authorities to 

present Swiss and European public opinion as the real and not symbolic or populist advantages and 

disadvantages of full membership, which undoubtedly requires greater mutual understanding of the 

internal conditioning factors of the Swiss position and the possible prospects for developments in the 

medium and long term. 

The documents of the Swiss government itself and Several academics have pointed out the parallels 

and elective affinities between the Swiss model of integration of cultural and multilingual diversity, 

of its power distribution and decision-making procedures, and the EU itself, advocating not only a 

greater Europeanization of Switzerland but for a Helvetization of the EU.
185

 The exercise of 

subsidiarity, autonomy, horizontal coordination between the member units, respect for minorities and 

participatory democracy with a continuous discussion of issues and policies that interest citizens can 
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teach much to the institutional practice of the EU itself, embarked on a debate on how to bring 

citizens closer to their decisions. 

Switzerland: Integration Without Belonging 

Since the beginning of the process, Switzerland has maintained a policy of neutrality that had been 

softened in the 1980s with its accession to the UN. Since the failure of the referendum accession to 

the EEA in 1992 by a small majority of 50.3%, which divided and created a schism between the 

elites and the population and between the Romansch Swiss and the German, and what seemed to be a 

trajectory since 1988 of rapprochement that had led to the request for accession negotiations that 

were later frozen, the integration policy of Switzerland has been determined by this failure and its 

consequences and by trying to find a strategy that would have internal consensus.
186

 

Since 1993, the Swiss government realised that identity fractures and the profound cultural and 

economic diversity in Switzerland, together with institutionalised veto mechanisms such as 

referendums and the double majority requirement of the people and the cantons in the Swiss political 

system, would become a growing obstacle for integration and this led it to freeze the request in 1993 

and initiate the bilateral route. After long negotiations, seven agreements were signed in 1999, 

approved by a large majority in a referendum in May 2000.  

These agreements concerned the free movement of people, land transport, air transport, agriculture, 

research, technical barriers to trade and public procurement. The seven bilateral agreements entered 

into force on June 1, 2002.
187

 The agreement on the free movement of persons was carried out in 

stages. A transition period allowed Switzerland to open its labour market to candidates from the EU 

gradually. A new round of negotiations – the so-called ―Bilateral II treaties‖ – was completed on May 

19, 2004. The Swiss parliament approved the eight agreements of the Bilateral II package in 

December 2004.
188

  However, in this case, a group of opposition to Switzerland's participation in the 

Schengen/Dublin cooperation agreement managed to collect the 50,000 signatures needed to achieve 

a referendum. On June 5, 2005, the electorate voted to favour Switzerland's participation in the 

Schengen/Dublin agreements. Three months later, on September 25, 2005, Swiss voters also 

approved the extension of the agreement on the free movement of persons to the ten new EU member 

states. Four years later, on February 8, 2009, the Swiss decided to extend the agreement on the free 

movement of people indefinitely and extend it to Bulgaria and Romania. 

As can be seen, although several of these agreements were the subject of optional referendums by the 

right-wing and anti-European opposition, in all cases, the population validated the bilateral path of 

agreements, also supported by the majority of the elites, valuing their interests and thus preventing 

the rejection of some specific dossiers from ruining the entire package of agreements, which 
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contained a so-called guillotine clause whereby the entire package had to be accepted by 

Switzerland.
189

 Examples included the signing of the Schengen and Dublin agreements and the 

interest taxation agreements, which on the one hand, guaranteed bank secrecy for Switzerland for 

several years but prevented tax capital flight with the money that Switzerland collected for other 

states. 

On the other hand, this path was accompanied by what has been called the unilateral path of 

―autonomous adaptation‖, both legislative and financial, which has involved a growing 

Europeanization of its legislation since the mid-1990s; it implies that all legislation is evaluated in 

terms of its Eurocompatibility.
190

 At the end of the 1990s, some studies calculated that 85% of 

economic legislation was ―Euro-compatible‖.
191

  

The vast majority of cantonal legislation is also compatible with Community law. Likewise, this 

autonomous adaptation has involved the voluntary financial contribution of Switzerland to the 

Community Cohesion Fund, which, as is often the case, was submitted to a referendum and was 

supported at the polls by the population.
192

 The paradox of the bilateral position and autonomous 

adaptation can be summarised as the idea that Switzerland can only avoid accession by being 

prepared for it and fully Europeanized. From a political point of view, it can only maintain its 

autonomy by incorporating European issues and policies to reach agreements with the EU. 

Economically it means that the competitiveness of Swiss companies has no choice but to be able to 

compete with the internal market. Autonomy is, therefore, only formal. 

The à la carte or tailor-made integration that partly involves bilateral agreements I and II and, at the 

same time, autonomous adaptation has meant a certain economic boom for Switzerland and the 

opening of sectoral markets has meant the restart of economic growth after several years of 

stagnation in the 1990s, the banking establishment, the Swiss multinationals that already have access 

to the internal market with their presence in other countries, the small and medium-sized companies 

that have access to many sectors, and the majority of the political elite are currently critical or 

reticent about full membership. 

The Swiss government, with its pragmatic and lowest-common-denominator policy fostered by the 

Swiss political system and the continuous threat of a referendum, has abandoned a clear pursuit of 

integration and has succeeded in bilateral agreements in defending its most vital interests while 

maintaining the greatest autonomy or sovereignty given the circumstance of global interdependence 
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and seems satisfied with the situation. This means that when all the bilateral agreements of the 

second round come into force, the path of full integration becomes less attractive and profitable. 

It makes it possible for the two parties to guarantee their interests and for Switzerland to maintain 

such cherished elements as the franc, banking secrecy, heavy indirect taxation, internal business 

cartels, agrarian and services protectionism, and its liberal foreign trade policy. A typical example is 

the Schengen/Dublin agreement, or the taxation of interest on savings, which makes the deepening of 

the integration path increasingly unattractive. 

The parties that are part of the government are divided in their positions. However, most support the 

current bilateral third way, including the parties of the left and the Greens, traditionally more pro-

European, support the bilateral path. However, the Socialists continue to advocate full integration.
193

 

The SVP continues to use the European theme in a populist form. Indeed, the European cleavage has 

entered the Swiss political debate, restructuring the political agenda. The success or growth of the 

SVP, before a traditional centrist conservative, has now become a far-right populist party (the most 

popular in terms of votes in the federal parliament), with the ascension of its leader Christoph 

Blocher to the federal council (until 2007), comes in part from a reaction against Europe and other 

manifestations of foreign penetration such as immigration and its use or manipulation by populism 

and the media. This has led to the erosion of the traditional model of democracy of consensus and 

negotiation. At the same time, the parties of the moderate right are divided, and none is committed to 

Europe. They have been infected by the campaign issues instrumentalised by the right-wing populism 

of the SVP and sections of the media, which has made the SVP‘s topics accepted in political life, 

giving them a legitimacy that they would not have had before. 

The seven-member federal council (Bundesrat/ Conseil Fédéral) constitutes the federal government 

of Switzerland and is the collective head of state of Switzerland. It consists of several parties, and this 

partisan situation and the traditional model of agreement or consensus also favour the maintenance of 

the status quo and explain the cautious and pragmatic position of the Federal Council in favour of the 

special bilateral route since it cannot guarantee sufficient majorities to change the course of its 

European politics. For this reason, accession appeared in the 2006 Europe Report no longer as a 

government objective, but as one more option, among several possible long-term ones.
194

 The 

bilateral route thus becomes not so much a preparation for accession as an alternative to it.  

However, the bilateral path is not faultless and will only last for a while. In an EU with 27 members 

and several aspiring members, the negotiations with Switzerland to adapt or increase the agreements 

will become increasingly complex. They will not enjoy priority or goodwill on the negotiating 

agenda, and even less so if they are perceived in some countries as the position of a reluctant and 

self-interested free-riding neighbour. For some new and future members, the à la carte integration 
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offered to Switzerland will become less tolerable. In addition, in some sectors, such as finance and 

banking, Switzerland is perceived as a competitor that sometimes has its foreign policy agenda. 

The bilateral path will become increasingly difficult to sustain, even if it is seen as the policy of the 

lowest common denominator internally. Likewise, Switzerland will lose the power to offer something 

attractive and become increasingly dependent on decisions in which it cannot take part. The tension 

between influence and autonomy is increasingly detrimental to Switzerland, although paradoxically, 

it has not been perceived as such by the political and economic elites. Other problems of the bilateral 

route include the lack of democracy due to the inability to decide, the lack of legal certainty and the 

increasing difficulty of reaching agreements, with the possibility of some of the Member States 

vetoing special treatment for Switzerland.  

All this leads to the discussion in the academic literature of different existing unilateral, bilateral or 

multilateral theoretical options, such as a return to isolation, the maintenance of the bilateral status 

quo with sectoral agreements or the signing of a so-called framework agreement or an updated 

version of the European economic area or customs union.
195

 These options have advantages and 

disadvantages. However, the most realistic options in the medium or long term continue to be 

membership in a lighter version or its full version. The mutual interactions between these institutions, 

Swiss federalism and direct democracy, and the integration process must be addressed, thus knowing 

to what extent they represent real obstacles, as is often claimed, in the progress of Switzerland‘s 

European policy towards greater integration. 

 

Swiss Federalism and European Integration 

In addition to direct democracy, federalism is one of the fundamental institutions of Swiss 

democracy. Similarly, it has been part of the Swiss's self-understanding, political values and identity 

for centuries since the tradition of decentralised government have a long history. Swiss federalism is 

also peculiar compared to states such as Austria and Sweden. 

Swiss federalism is characterised by a delicate vertical balance of power between municipalities, 

cantons and the federal government.
196

 It is designed to decide in the sense of guaranteeing ―checks 

and balances‖. The cantons formally enjoy sovereignty in everything; it is not limited by the federal 

government and exercises all the powers not delegated to them in the constitution. To take on new 

tasks, the federal government needs a constitutional revision and, thus, the consent of most citizens 

and the cantons. The constitutional autonomy of the cantons is thus explicitly guaranteed. Each 

canton has its constitution, which must follow the federal constitution, its own set of popular rights or 

direct democracy; it can define its political, administrative and judicial authorities and their 

respective functions, and it has a certain margin in the definition of the electorate and can choose its 
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educational system, tax system. The cantons have their own fiscal and tax sovereignty and financial 

resources, supplemented by federal transfers. 

Similarly, the cantons also participate in federal decisions and its legislative process. They participate 

through the Council of States or upper house, where 46 members represent the cantons, and through 

the requirement of majority assent of cantons (Ständemehr) in certain types of decisions and 

referendums.
197

 There is a perfect bicameralism with the two chambers, the National Council and the 

Council of States, with similar powers. Each canton thus has two seats in the upper house, except for 

the former, traditionally termed half-cantons, which have only one.
198

 In the case of referendums that 

require a double majority of citizens and cantons, each canton has one vote - corresponding to the 

popular majority in each canton - except for the former semi-cantons, which have half a vote. In 

addition, any canton can initiate a legislative process at any time through its right to submit an 

initiative (called Standesinitiative) to the Federal Parliament. Eight cantons can initiate a referendum 

procedure against federal law.
199

 Finally, the role of the cantons is also very important in the 

enforcement process since they are the ones that apply the federal law for the most part. 

For some, the delicate and complex distribution of powers between the federal government, the 

cantons and the municipalities are a factor that has inhibited European integration efforts. Any 

deepening of integration affects matters specific to the cantons, such as services, education, police 

cooperation, and agriculture, which has led the cantons to put themselves on the defensive, like other 

Member States, to obtain compensation for the potential erosion of their internal constitutional 

powers. In the Swiss case, this is particularly the case with taxation since accession to the EU would 

imply the introduction of a minimum rate of VAT that would lead to major changes to the tax system 

as a whole, likely to be at the expense of the cantons.
200

 

The Federal Council published a report on Europe 2006, in consultation with the cantons, and a 

report on federalism, in which it took a position on the studies and reports by experts where the need 

to reform Swiss federalism because of its Europeanization was studied.
201

 The second report 

addressed the state of federalism and its need to adapt to European integration, thus complementing 

other recent reports by the Council of States and those commissioned by the cantonal governments 

and the Conference of Cantonal Governments. In its conclusions, special emphasis was placed on 

three areas affected by Europeanization, and whatever the path of European policy adopted, some 

adaptation would be necessary. 
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Concerning the distribution of tasks between the Confederation and the cantons as well as 

municipalities, the EU affects the cantons' competence fields, especially in education, culture, public 

health, infrastructure, justice, public procurement and construction law, police cooperation, and 

assistance judicial and professional titles.
202

 Any intensification of cooperation between Switzerland 

and the EU also affects the legislative powers of the cantons. The guarantee of the application of 

international agreements by the cantons was advocated as part of their legislative and law 

enforcement power. The need for adjustments in financing was pointed out, especially in the event of 

full accession to the EU. The value-added tax should be increased to at least 15%.
203

 The additional 

tax burden the increase in federal income would entail should be partially offset by other income. The 

cantons should continue to have good revenue sources, and these financing reform decisions should 

be made in close collaboration with the cantons. 

The cantonal governments have maintained a cheerful outlook towards European integration, as seen 

in several documents. To this end, they have pointed out the need for adaptations to growing 

Europeanization that allow them to defend their interests and participate in all the negotiation 

processes of accession or bilateral agreements and their application or execution. Thus, although 

foreign policy is the responsibility of the Confederation, the Federal Constitution and the Federal 

Law of December 22, 1999, on the participation of the cantons in the foreign policy of the 

Confederation, provide for the participation of the cantons in foreign policy and, therefore, in the 

European politics.
204

 This participation requires, for example, a comprehensive information policy; 

the Confederation must inform the cantons in time of its foreign policy projects. The information 

passes through the channel of the Conference of Cantonal Governments (CGC), a horizontal 

coordination body created in 1993, which owes much of its emergence to the demands of 

Europeanization.
205

 

The CGC provides information and coordination with other conferences of directors and makes 

statements on behalf of all cantonal governments. The position of the cantons is of special 

importance in those matters that affect their competencies, which the Confederation will have to take 

into account. If necessary, the CGC experts participate in the negotiations as members of the Swiss 

delegation or are subsequently represented in the joint commissions on matters that affect their 

competencies or vital interests.
206

 

In any case, it does not seem that federalism is an insurmountable obstacle to greater integration in 

Europe, nor that European integration is a real threat to the traditional Swiss federal institutions that 
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are ―Euro-compatible‖ like any of the institutions in the other federal Member States. As the report 

states, federalism is a challenge, not an obstacle, for cooperation between Switzerland and the EU. 

Although it may indeed require adjustments in several areas to preserve the traditional federal 

balance, it is also true that the necessary instruments exist to do so, such as the Federal Law on the 

participation of the cantons in the foreign policy of the Confederation, or the role Coordination of the 

Conference of Cantonal Governments. 

Direct Democracy and European Integration 

Direct democracy is a central feature of Swiss identity at all territorial levels. The right of the 

electors, so-called popular rights, are not limited to the election of parliaments but extend to the 

instruments of legislative and constitutional initiatives and referendums on specific legislative issues. 

The main institutions of semi-direct democracy are the referendum and popular initiatives. Since the 

introduction of the referendum in 1874 and the initiatives in 1891, Swiss rulers have repeatedly been 

forced to legitimise, discuss and explain any public policy changes or institutional reforms to their 

citizens.
207

 This has largely determined the peculiar Swiss political life and has shaped its political 

culture, its identity and the modes of political communication in the Swiss Confederation. 

The instruments of direct democracy began in the cantons and extended to the federal level in the 

19th century. The 1848 Constitution established the mandatory constitutional referendum, which has 

been consolidated and expanded over time.
208

 Today, the changes to the constitution, whether 

adherence to supranational collective security organisations or supranational communities or the 

approval of emergency laws that lack a constitutional basis and whose validity exceeds one year, will 

be presented to the electorate of and the cantons by the Federal Assembly for a vote. In 1891, the 

popular initiative for the partial revision of the constitution was also introduced. 
209

 

The optional legislative referendum, for its part, gives the people the right to pronounce 

retrospectively on federal parliamentary decisions. With the diverse types of people‘s and cantonal 

referendums, the constitutional and legislative activity of the federal parliament can be controlled a 

posteriori. Nevertheless, above all, the optional referendum, or simply the threat of its occurrence, is 

an important instrument of minorities, which forces them to integrate into the government process 

and, in turn, to share the responsibility of governing. The possibility of popular initiatives and 

referendums leads to multi-party governments at all levels. This means that the groups capable of 

proposing referendums – political parties, economic associations, the cantons and the citizens and 

voters – are therefore informed and consulted early in the legislative process and that the continuous 

search for compromises and agreements is promoted.
210
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Regarding the highly debated effects of European integration on direct democracy, one can argue that 

integration does not affect rights. However, it may limit their use in some sovereignty delegated to 

the European Union. Therefore, although it is undisputed in the majority of legal literature that the 

principle of direct democracy would not be threatened by the accession of Switzerland to the EU, 

there would be a certain loss in direct legislation.  

These conclusions, however, are not reflected in public opinion. The degree of identity attachment to 

direct democracy is one factor that impacts citizens‘ attitudes towards the EU. Therefore, although, in 

reality, the EU does not greatly affect the institution of direct democracy, citizens continue to 

perceive a danger or threat of integration. On the other hand, if the effect is observed in the other 

direction, that is, the incidence of direct democracy in Switzerland‘s European policy, up to now, it 

has been pointed out that it partly explains the path of rapprochement through sectoral bilateral 

treaties and the static character.
211

 This has paradoxically led to a loss of sovereignty for Switzerland 

since it is obliged to comply with community law without being able to participate in its elaboration. 

In most referendums - with the sole exception of the EEA treaty - the population of Switzerland has 

voted following the suggestions of the federal council and parliament. Interestingly, there has never 

been a direct vote on the issue of joining the EU, even though two popular initiatives proposed 

opening negotiations for the accession. Direct democracy has not seemed a great obstacle to the 

growing rapprochement with the EU and has responded to the wishes and expectations of the 

government and the Swiss parliament in its European policy. However, it seems unlikely that the 

government will directly raise the question of belonging since it perceives that the level of support 

needs to be increased to win a referendum. 

Direct democracy, therefore, poses certain problems. One of them is the conservative bias aggravated 

by the inequality of the cantons. The second is the use that can be made of it by populist or far-right 

political parties. The mechanism of cantonal majority requirement, increasingly aggravated by an 

imbalanced growing population among the cantons, gives veto power to an extremely small part of 

the Swiss population. This makes a hypothetical vote on the accession of Switzerland difficult 

regarding obtaining a cantonal majority in favour. The vote on the Schengen/Dublin agreements in 

May 2005 was a clear example of this situation. Although the result of the popular vote was 55% vs 

45% in favour, the treaties were rejected by 12 vs 11 cantons.
212

 In this case, it could not have been 

approved if the issue had been a constitutional amendment requiring a majority of the cantons. 

Assuming that the voting guidelines generally remain stable, calculations have been made that put at 

least 60% of the popular majority needed to overcome the cantonal majority requirement in votes on 

the European issue. 

In conclusion, direct democracy is not an obstacle but an especially important shaping factor in Swiss 

political life. It can be clearly said that direct democracy has slowed down Switzerland‘s European 
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integration, although it has not completely blocked it. It is also true that the 1992 referendum on the 

EEA treaty had an enormous impact on the government‘s integration policy from then on, freezing its 

demand for membership and leading it down the bilateral path of small pragmatic steps. 

Conclusion: Dilemmas and Perspectives  

Switzerland demonstrates a certain institutional exceptionality that cannot be ignored if one wishes to 

understand its situation of non-membership and growing external integration. This institutional 

exceptionality and its roots in public opinion have determined part of Switzerland‘s European policy. 

On the one hand, no other Member State is continually forced to convince public opinion of all its 

decisions in European politics. 

Given this situation, Switzerland will only be able to progress in the direction of further integration as 

quickly as the will of the majority of the people and the cantons allow. Although neutrality no longer 

seems to be a barrier to integration, institutional conditioning factors and their interaction with the 

perceptions of public opinion will continue to determine the possibilities of integration in the future 

unless reforms are undertaken in some institutions, such as direct democracy, which so far have not 

appeared on the political agenda. 

The challenge for the parties and the Swiss government is to convince public opinion of the 

advantages of full integration, which is the only realistic option in the medium or long term. The EU 

has an opportunity to assist the Swiss government in such an endeavour.  

 

REFERENCES 

  Afonso, A., & Maggetti, M. (2007). Bilaterals II: Reaching the limits of the Swiss third way? In 

Switzer-land and the European Union (pp. 235-253). Routledge. 

  Assembly, C. (1956). European Coal and Steel Community. New York Times, 665. 

  Bacchetta, M. (1997). European economic integration and Swiss foreign direct investment. REVUE 

SUISSE D ECONOMIE POLITIQUE ET DE STATISTIQUE, 133, 3-18. 

  Blatter, J. (2017). Britain cannot and should not imitate the Swiss model of sectoral bilateralism 

with the EU. LSE Brexit. 

  Braun, D. (2010). Multi-level governance in Germany and Switzerland. In Handbook on multi-level 

governance. Edward Elgar Publishing. 

  Breitenmoser, S. (2003). Sectoral Agreements between the EC and Switzerland: Content and 

Context. Common Market L. Rev., 40, 1137. 

  Bürgi, R. (2012). Bypassing Federal Education Policies: The OECD and the Case of Switzerland. 

IJHE Bildungsgeschichte–International Journal for the Historiography of Education, 2(1), 24-35. 



 
 

 

 

497 

  Christin, T., & Trechsel, A. H. (2002). Joining the EU? Explaining public opinion in Switzerland. 

Euro-pean Union Politics, 3(4), 415-443. 

  Church, C., & Dardanelli, P. (2005). The dynamics of confederalism and federalism: comparing 

Switzer-land and the EU. Regional and Federal Studies, 15(2), 163-185. 

  Dardanelli, P., & Mueller, S. (2019). Dynamic de/centralisation in Switzerland, 1848–2010. 

Publius: The Journal of Federalism, 49(1), 138-165. 

  Eurostat (2022) Statistics explained, Statistics Explained. Eurostat. Available at: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Switzerland-EU_-

_international_trade_in_goods_statistics#:~:text=Highlights&amp;text=In%202021%2C%20Switzerl

and%20was%20the,of%20goods%20(5.9%20%25). (Accessed: December 6, 2022). 

  Fine, R. I., Zagaris, B., Reeves, V. K., & Stein, S. (1988, April). Practitioner's Workshop. In 

Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law) (pp. 518-534). The 

American Society of International Law. 

  Fischer, T., & Möckli, D. (2016). The Limits of Compensation: Swiss Neutrality Policy in the Cold 

War. Journal of Cold War Studies, 18(4), 12-35. 

  Fleiner, T. (2012). Constitutional revision: The case of Switzerland. In Engineering Constitutional 

Change (pp. 347-368). Routledge. 

  Frei, D. (1973). Switzerland and the EEC: Facts and trends. J. Common Mkt. Stud., 12, 248. 

  Giraud, P. (1976). Report drawn up on behalf of the Committee on Regional Policy and Transport 

on problems of EEC transit traffic through Austria and Switzerland. EP Working Documents 1975-

76, docu-ment 500/75, 2 February 1976. 

  Goetschel, L. (2003). Switzerland and European integration: change through distance. Eur. Foreign 

Aff. Rev., 8, 313. 

  Goetschel, L. (2007). The wider setting of Swiss foreign policy. In Switzerland and the European 

Union (pp. 189-205). Routledge. 

  Grether, J. M., & Müller, T. (2001). Sorting out the effects of Switzerland‘s accession to the EU: a 

simu-lation analysis. In Economic impact of EU membership on entrants (pp. 1-26). Springer, 

Boston, MA. 

  Gstöhl, S. (2002). Scandinavia and Switzerland: small, successful and stubborn towards the EU. 

Journal of European Public Policy, 9(4), 529-549. 

  Hottelier, M. (1994). Referendum in a federal context: the Swiss experience. Tilburg Foreign L. 

Rev., 4, 145. 

  Iberg, L. (2021). Fighting for a neoliberal Europe: Swiss business associations and the UNICE, 

1970–1978. Business History, 1-16. 



 
 

 

 

498 

  Keiner, M. (2005). Switzerland in Europe: Policy options toward EU. 

  Kiddos, C. (2019). Switzerland and the EU: current issues and new challenges under the Draft 

Institu-tional Framework Agreement. In The Proliferation of Privileged Partnerships between the 

European Union and its Neighbours (pp. 68-83). Routledge. 

  Kirchgässner, G., & Pommerehne, W. W. (1996). Tax harmonisation and tax competition in the 

European Union: Lessons from Switzerland. Journal of Public Economics, 60(3), 351-371. 

  Kużelewska, E. (2013). Do the Swiss not want to join the EU? Swiss Referenda on European 

integration. Przegląd Politologiczny, (3), 85-98. 

  Leininger, A., & Heyne, L. (2017). How representative are referendums? Evidence from 20 years of 

Swiss referendums. Electoral Studies, 48, 84-97. 

  Linder, W. (2011). Europe and Switzerland: Europeanization without EU membership. In 

Switzerland in Europe (pp. 65-82). Routledge. 

  Linder, W. (2013). Switzerland and the EU: the puzzling effects of Europeanisation without 

institution-alisation. Contemporary politics, 19(2), 190-202. 

  Linder, W., & Vatter, A. (2001). Institutions and outcomes of Swiss federalism: The role of the 

cantons in Swiss politics. West European Politics, 24(2), 95-122. 

  Mader, L. (2004). The Participation Of Sub-National Units in the Foreign Policy of a Federation: 

The Swiss Case. The Participation Of Sub-National Units in the Foreign Policy of a Federation: The 

Swiss Case, 155-170. 

  Manatschal, A. (2014). Swiss immigration federalism. In Immigration regulation in Federal States 

(pp. 179-198). Springer, Dordrecht. 

  Marquis, L. (2007). Moderators of priming effects: A theory and preliminary evidence from an 

experi-ment on Swiss European policy. International Political Science Review, 28(2), 185-224. 

  Mueller, S., & Keil, S. (2013). The territoriality of fiscal solidarity: Comparing Swiss equalisation 

with European Union structural funding. Perspectives on Federalism, 5(1), 122-148. 

  Nieuwkoop, R. V., & Müller, A. (2001). The economic effects of the bilateral sectoral agreements 

and the Swiss EU membership. In Economic impact of EU membership on entrants (pp. 93-117). 

Springer, Bos-ton, MA. 

  Papadopoulos, Y. (2007). Prospects. In Switzerland and the European Union (pp. 268-276). 

Routledge. 

  Raduletu, I., & Levrat, J. (2006). Romania and Switzerland: A Comparative Study on the 

Implementation of the Acquis Communautaire. Romanian J. Int'l L., 3, 130. 



 
 

 

 

499 

  Saner, R., & Yiu, L. (2005). Swiss Executives as Business Diplomats in the New Europe:: Evidence 

from Swiss Pharmaceutical and Agro-Industrial Global Companies. Organizational Dynamics, 34(3), 

298-312. 

  Schnabel, J., & Mueller, S. (2017). Vertical influence or horizontal coordination? The purpose of 

inter-governmental councils in Switzerland. Regional & Federal Studies, 27(5), 549-572. 

  School, R. (2020). Switzerland-EU relations: The bilateral way in a fragilised position. European 

foreign affairs review, 25(2). 

  Schweitzer, M., Stolper, W. F., & Hudson, M. (1981). Barriers to a Common West European 

Economic Area: The Case of Austria. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft/Journal of 

Institutional and The-oretical Economics, (H. 3), 508-524. 

  Setälä, M. (1999). Referendums in Western Europe–A wave of direct democracy? Scandinavian 

Politi-cal Studies, 22(4), 327-340. 

  Sheehan, G. (2002). Neutrality no more? Switzerland joins the United Nations.(World in Review). 

Har-vard International Review, 24(3), 36-40. 

  Straubhaar, T. (1994). Switzerland and the EFTA Countries. In The Politics of East-West Migration 

(pp. 201-213). Palgrave Macmillan, London. 

  Tomczyk, M. (2013). Perspectives of the Swiss policy towards the European Union. Przegląd 

Politolog-iczny, (4), 121-132. 

  Trechsel, A. (2007). Direct democracy and European integration: a limited obstacle?. In Switzerland 

and the European Union (pp. 56-71). Routledge. 

  Wasserfallen, F. (2015). The cooperative capacity of Swiss federalism. Swiss Political Science 

Review, 21(4), 538-555.



 
 

 

 

500 

DĠJĠTALLEġMENĠN GÜNDELĠK HAYAT ĠLĠġKĠLERĠNE YANSIMALARI 

REFLECTIONS OF DIGITALIZATION ON EVERYDAY LIFE RELATIONSHIPS 

 

Murat TOPRAK 

 Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

ORCID No: 0000-0002-3732-6026  

 

Mehmet TAN 

Doç. Dr. Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

ORCID No: 0000-0003-0398-9961 

 

ÖZET 

Günümüzde dijital teknoloji alanında yaĢanan geliĢmeler, dijitalleĢmenin ve dijital kültürün 

oluĢumunu sağlamaktadır. DijitalleĢen dünyada iletiĢim ve medya bu ilerlemelere kayıtsız 

kalmamaktadır. Geleneksel iletiĢim yöntemlerinin yanı sıra internet ve sosyal medya alanında 

yaĢanan geliĢmeler gündelik iliĢki, etkileĢimi ve iletiĢimi etkilemektedir.  Gündelik hayat içerisinde 

birey sosyal formlarını inĢa ederken diğer tarafta dijital dünyaya uygun eklektik bir sosyal hayatı da 

kabul etmektedir. Birey(ler) bu tarz sosyal formları yaĢam tarzına dönüĢtürürken aynı zamanda 

gündelik rutinleri arasına alarak gündelik hayatın önemli bir parçası haline getirmektedir. Bu 

bağlamda çalıĢma, bireylerin gündelik hayat iliĢkilerinde dijitalleĢmenin yeri ve etkisini tartıĢmayı 

amaçlamaktadır. Özellikle yüz yüze ile dijital alandaki etkileĢim arasındaki içerik ve biçimsel farklar 

üzerinde durulmaktadır. 

Gündelik hayatın inĢasında söz, jest, mimik ve davranıĢ bireyin sosyal vitrinini oluĢtururken dijital 

dünyada bu sosyal vitrin takipçi ve beğeni gibi sosyal medyanın teĢvik edici unsurları olmaktadır. 

Bireyin dijital dünyada, kendisi vitrinini üretmesi sonucunda dijital dünyada benliğin sunumu ortaya 

çıkabilmektedir. Gündelik hayatta doğal bir benlik sunumu söz konusuyken dijital dünyada bu sunum 

sanal görünümündedir. Gerçek hayatta kurulan insan iliĢkilerinde kullanılan cümleler, jest ve 

mimiklerle belirgin bir yorumlamanın yolunu açarken dijital dünyada kelimelerle beraber ―emojiler‖ 

ve ―kısaltmalar‖ söz konusudur. Aradaki dil farkı hem dili dönüĢtürmekte hem de dilin bozuk bir 

yapıya sahip olmasına sebebiyet vermektedir. Bu minvalde gündelik hayatta yüz yüze etkileĢimin 

sosyal gerçekliği dijital alanda yerini hiper gerçekliğe bırakmaktadır. 

Sosyal medya platformlarının yaygın kullanımı bireylerin dijital dünyadaki görünürlüğünü 

artırmaktadır. Gündelik rutinlerini gerçekleĢtirirken sosyal medyayı takip etmek bir gündelik rutine 

dönüĢürken diğer tarafta gündelik rutinlerini de sosyal medya aracılığı ile paylaĢması söz konusu 

olabilmektedir. Bu durum, bireyin gündelik hayatı ile dijital teknolojilerin aktif kullanımı birbirini 

desteklediğini göstermektedir. Ayrıca gündelik hayat iliĢkileriyle oluĢan yeniden üretim anlayıĢı 

dijital teknoloji alanında tüketilmektedir. Yani aktif kullanım bir çeĢit tüketim odaklı bir gündelik 

hayat iliĢkisine tekabül etmektedir. Buradan hareketle çalıĢmada dijital alandaki gündelik hayatın 

yerinin üretilen ve tüketilen iliĢkiler, bireylerin etkileĢimlerde dikkate aldıkları rutinler ve kullanılan 

araçlar tartıĢılmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler: DijitalleĢme, Gündelik Hayat, Sosyal Medya 

ABSTRACT 

Today, developments in the field of digital technology provide the formation of digitalization and 

digital culture. In the digitalized world, communication and media are not indifferent to these 

advances. In addition to traditional communication methods, developments in the field of internet and 

social media affect daily relations, interaction and communication. While the individual builds his 

social forms in daily life, he also accepts an eclectic social life suitable for the digital world. While 

the individual(s) transform such social forms into a lifestyle, they also make them an important part 

of daily life by including them in their daily routines. In this context, the study aims to discuss the 

place and effect of digitalization in the daily life relations of individuals. In particular, the content 

and formal differences between face-to-face and digital interaction are emphasized. 

In the construction of daily life, words, gestures, mimics and behavior constitute the social showcase 

of the individual, while in the digital world, this social showcase becomes the encouraging elements 

of social media such as followers and likes. As a result of the individual's production of his own 

showcase in the digital world, the presentation of the self in the digital world can occur. While there 

is a natural self-presentation in daily life, this presentation is virtual in the digital world. While the 

sentences used in real-life human relations pave the way for a distinctive interpretation with gestures 

and mimics, there are "emojis" and "abbreviations" with words in the digital world. The language 

difference both transforms the language and causes the language to have a distorted structure. In this 

way, the social reality of face-to-face interaction in daily life leaves its place to hyper-reality in the 

digital field. 

The widespread use of social media platforms increases the visibility of individuals in the digital 

world. While following social media while performing their daily routines turns into a daily routine, 

on the other hand, it is possible to share their daily routines through social media. This shows that the 

daily life of the individual and the active use of digital technologies support each other. In addition, 

the understanding of reproduction formed by daily life relations is consumed in the field of digital 

technology. In other words, active use corresponds to a kind of consumption-oriented daily life 

relationship. From this point of view, the place of daily life in the digital field, the relations produced 

and consumed, the routines that individuals take into account in interactions and the tools used are 

discussed. 

 

Keywords: Digitalization, Everyday Life, Social Media 

 

1. GĠRĠġ 

Günümüz toplumu açıklamaya yönelik bir çok kavram ortaya atılmıĢtır. Tüketim toplumu,risk 

toplumu, akıĢkan toplum, post moden toplum, bilgi toplumu bunlar arasında ilk akla gelenler arsında 

yer almaktadır. Bunların yanı sıra teknoloji ve biliĢim alanında yaĢanan geliĢmelere paralel olarak 

artık dijital toplum kavramı da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bağlamda günümüz tolumu dijitalleĢme 

bağlamında ele almak mümkündür. 

DijitalleĢme ile beraber insanların günlük rutinleri ve iĢleri değiĢime uğramaktadır. Geleneksel 

gündelik hayat gerçekliğe ve hakikate dayalı olarak inĢa edilmektedir. Dijital toplumda ise insan 

iliĢki ve iletiĢimi farklı araçlar ile çeĢitlenmektedir. Bu durum gündelik iliĢkilere yansıması 

olmaktadır. Ġnsanlar birbirilerini sosyal medya paylaĢım siteleri üzerinden takip etmeye baĢlamakta 
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ve buradan iletiĢim ağı sağlanmaya baĢlanmaktadır. Yakın ve yüz yüze iliĢkiler dahi bu durumdan 

etkilenmek suretiyle anlık mesajlaĢma yöntemleri sıklıkla baĢvurulan iletiĢim kaynakları arasında yer 

almaktadır.  

ÇalıĢma dijital toplum kavramından hareketle sosyal medyanın insanlara etkisini irdelemektedir. 

Ayrıca gündelik hayat sosyolojik perspektifle açıklanmakta ve dijitalleĢen toplumda gündelik hayatın 

inĢası incelenmektedir.   

2. DĠJĠTAL TOPLUM VE DĠJĠTALLEġME 

Dijital toplum temelde geleneksel toplum anlayıĢından farklı olduğunu söylemek mümkündür. Dijital 

toplum bilgisayar aracılı toplum olarak ele alınmaktadır. Zira kültür unsurları iĢleyen ―etkileĢimlerin‖ 

eylemlerindeki değiĢikliği yüz yüze (face-to-face) topluluklardan bilgisayar aracılı (computer-

mediated) topluluklara doğru taban kaymasına yol açmaktadır (Özmen ve Keskin, 2021: 202). Kültür 

yapılarının dijital dünyaya etegre olma hali dijital toplumun önemli göstergesi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  

Manovich, 21. yüzyılın kültürünü ―dijital kültür‖ olarak isimlendirmektedir. Bu kültür, bilgisayar 

ortamlı üretim, dağıtım ve iletiĢim biçimlerine dönüĢmüĢ bir kültür olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 

yeni medyanın kültürel ve bilgisayar olmak üzere iki farklı boyutu olduğuna dikkat çeken Manovich, 

bilgisayar boyutunda, bilgisayarın dünyayı modelleyiĢ tarzı, verileri temsili, bunlar üzerinde iĢlem 

yapabilmemize izin vermesi kültürel katmanın oluĢumunu ve içeriğini etkilediğini belirtmektedir. 

Kültürel katman da aynı Ģekilde bilgisayarı etkileyerek yeni bilgisayar kültürünü oluĢturmaktadır 

(akt. Uluç ve Yarcı, 2017: 93). Bilgisayar temelli geliĢmeler kültürü etkilerken diğer taraftan kültür 

de bilgisayar kültürünün oluĢumunu sağlamaktadır.   

Dijital toplumda ortaya çıkan ve benimsenen kültür dijital kültür olarak açıklamak mümkündür. 

Dijital kültür ise dijital kimlikler aracılığıyla inĢa olmaktadır. Burada gerçeklik ve sanal arasında 

ortaya çıkan farklılıklar tartıĢma konusu olsa bile sanal dijital kimliklerin de önemli olduğu savı 

desteklenmektedir. Hatta kimilerine göre dijital kimliğin daha öne çıktığı bir toplum olarak dijital 

toplumu ele almaktadır. Sanal dünyada neler olup bittiği, insanların nasıl görünüp dijital kimliklerin 

nasıl yönetildiği ön plana çıktığı anlaĢılmaktadır. Ayrıca bu durum gerçek dünyada olan bitenlere 

göre daha öne çıkabilmektedir.  Ġnsanlar, internet, sosyal medya ve akıllı telefonlardan kaçmaya 

çalıĢsalar dahi bu araçları kullanan kiĢiler vasıtasıyla kendi rıza ve bilgileri olmasına gerek 

kalmaksızın gündelik hayatlarına dâhil etmek durumunda kalabilmektedirler (Köksal, 2021: 1255). 

Dijital kültür ile varlığını, benliğini ve kimliğini oluĢturan bireyler aracılığıyla insanlar isteyerek ya 

da istemeyerek sosyal medya platformlarında yer alabilmektedir. Bu bağlamda dijital toplumda yer 

alan birey, dijital kültür ile yaĢamayı kanıksayacak ve gündelik hayatının bir parçası olarak görmeye 

baĢlaması söz konusu olacaktır. 

Dijital dünyaya adapte olan birey dijitalleĢme sürecine dahil olmaktadır. DüjitalleleĢen bireyler kendi 

ontolojilerini dijital dünyaya uyarlamak zorunda kalabilmektedir. Buna bağlı olarak gündelik 

hayatlarını inĢa ederken bu süreçleri dikkate alabilmektedir. Bu çerçevede gündelik hayat ile 

dijitalleĢme birbirini karĢılıklı olarak etkileyebilmektedir.  

3. GÜNDELĠK HAYAT VE DĠJĠTALLEġMENĠN YANSIMALARI 

Gündelik hayat, içinde sıradan, rutin ya da aĢina olunan insan iliĢkileri barındırsa da son derece 

karmaĢık bir yapıya sahiptir. Gündelik etkileĢimlerde insan hayatının izleri görünenin arkasında derin 

anlamlarda barındırmaktadır. Dolayısıyla onu belirgin bir kalıba veya sistemsel analize oturtmak 

oldukça zordur. Bu zorluğun bir baĢka nedeni de gündelik hayat kuramsal inĢasında genel olarak 

yorumlayıcı (yorumsamacı) bir yöntem benimsenmesidir. Ayrıca birey ve toplum arasında iliĢkileri 
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açıklamada gelgitleri olan gündelik hayat, aynı oranda toplumsalın inĢasında bireyi ve toplumu aktif 

olarak ele alma gayretindedir (Heller: 1984: 3). Gündelik hayat, toplumsal iliĢkilerde anlamın 

baĢladığı yer, yüz yüze etkileĢimin temel referans noktasının oluĢtuğu alandır (Bourdieu ve 

Wacquant, 2014).  Gündelik hayat, toplumsalın içinde barındırdığı gerilimi ve gizemi çatıĢma, 

rekabet, uyum, vs. gibi etkileĢim örüntülerini insanın performansıyla (Goffman, 2016) 

belirginleĢtirmektedir.  

Gündelik hayattaki insan iliĢkileri eylemde bulunan bireyin aktör olarak rolünden, sosyal 

koĢullarından, hayatındaki kolaylıklar ve zorluklardan ve toplumsal etkilerden bağımsız değildir. 

Verili olanı kendi düĢünsel süzgecinden geçiren birey belirli yapılandırmalarla gündelik hayatta 

dolaĢıma sokmaktadır. Verili durum Fenomenolojide ―bilgi stoku‖yla (Schütz, 2018: 85), Sembolik 

etkileĢimciliğin önemli ismi olarak kabul edilen Georg Herbert Mead‘a göre: ―ferdi ben ile sosyal 

ben‖ (2017: 165) arasında kurulan bağlarla gündelik iliĢkilerde tekrardan üretilmektedir. Ġster birincil 

iliĢkilerde ister ikincil iliĢkilerde olsun gündelik hayatta yüz yüze etkileĢimlerde yapılandırılmıĢ kalıp 

değiĢkenler etkili olmaktadır. Birey, sahip olduğu benlik ve bilgi stokuyla zamana ve mekâna göre 

değiĢkenlik göstermektedir. Dolayısıyla gündelik hayatta çoklu benlikler söz konusu olmaktadır. 

Yani sosyal ağların geniĢliği ve çeĢitliliği iliĢkilerin stratejik boyutunu ve biçimini belirlemektedir 

(Lefevbre,  2019: 26). Farklı sosyo gruplar gündelik karĢılaĢmalarda durumun olası sonucuna göre 

farklı strateji ve taktikler geliĢtirirken damgalama ve tipleĢtirme gibi etiketlendirmelere 

baĢvurmaktadır. Sahip olunan kültürel mirasın oluĢturduğu bir takım önyargılar etkileĢimlere yön 

vermektedir. Gündelik hayat, bu tür etkileĢim biçimlerini sürekli üretmektedir.  

Bunu yaparken gündelik hayat, yerel dinamikleri kullanırken ayrıca ulusal ve küresel dinamikleri de 

göz önünde bulundurmaktadır. Çoğu zaman gündelik hayat iliĢkilerinde kurulan etkileĢimlerin izleri 

bireysel ve toplumsal yansımalarının yanı sıra makro ve mikro bileĢenlerinin çerçevesinde de görmek 

mümkündür. Yerelin özgün bir kültürel özelliği –hatta daha da spesifik belirtmek gerekirse; bireyin 

sahip olduğu karakteristik- küresel etkilerle dönüĢmekte ve farklı bir boyut kazanabilmektedir 

(Toprak, 2022: 164). Örneğin ticari iliĢkilerde bireyin mesleki ustalığı yüz yüze etkileĢimde 

deneyimlenmiĢken küreselleĢmenin dayatılmasıyla normalde kullanamayacağı (meĢru, yasal) 

mecralara baĢvurabilmektedir.  

DijitalleĢme ile gündelik hayat değiĢebilmektedir. Az önce değinildiği üzere ticari faaliyetler yüz 

yüze etkileĢim halinde sürdürülürken dijitalleĢme ile birlikte insanlar yüz yüze gelmeden ticari 

faaliyetler gerçekleĢebilmektedir. Bireysel bağlamda ele alındığında bireylerin kendi benliklerini 

dijital dünyaya göre inĢa ettiklerini ifade etmek mümkündür. Artık gündelik hayat ve gündelik 

iliĢkiler dijitalleĢerek orada bir sosyallik oluĢturulmaktadır. Bireyler kim olduklarını sosyal medya 

platformlarında ortaya koyarken, bulundukları yerlerden yemek isteyebilmekte, yine mekânsal 

sınırlılıklardan beri olarak farklı bir insan ile iletiĢime geçebilmektedir. Ayrıca söz konusu etkinlikler 

hakkında dijital dünya içerisinde yorum yaparak baĢkalarının eylemlerini etkileyebilmekte ve 

yorumlara bakarak baĢkalarından etkilenerek kendi eylemlerini gerçekleĢtirebilmektedir.  

Dijital dünya, tüketim toplumuna paralel olarak geliĢmektedir. Doğal olarak tüketim toplumundaki 

birey dijital dünyada kendilerini tüketim üzerinden inĢa etmesi söz konusu olabilmektedir. 

DijitalleĢen birey tüketim temelinde bir benlik oluĢturabilmekte ve bu tüketimi gerçekleĢtirdiğine ya 

da gerçekleĢtirebileceğine yönelik emareleri sanal dünyada gösterebilmektedir. Bu bağlamda dijital 

dünyadaki gündelik hayat tüketim temelinde inĢa edilmektedir.  

4. SONUÇ 

DijitalleĢmenin gündelik iliĢkilere sirayetinin irdelendiği bu çalıĢmada kabul edilmesi gereken 

durumun; dijitalin insanlar üzerinde etki bırakmasıdır. Ġster olumlu ister olumsuz bakılsın, ister 
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bireye etkin isterse edilgen bir aktör rolü verirsin dijital etkileĢimler sanal olduğu için daha yapay 

görünümündedir. Gündelik hayatta yüz yüze etkileĢimlerin belirgin olarak mekânsal pratiklerde 

üretilirken dijitalin etkisiyle bunun yerine mekânsız iliĢkiler ağı söz konusudur. BaĢka bir ifade ile 

yerel dinamiklerle etkin bir Ģekilde benliğini inĢa eden birey, mekânı Ģekillendirirken mekândan da 

etkilenmektedir. DijitalleĢmeyle birey, mekânı etkileyen rolünü kaybeder. DijitalleĢmeyle sınırsız 

insan ağlarına ya da etkileĢimlerine katılan birey, farklı amaçlar doğrultusunda bir benlik sunumunu 

gerçekleĢtirir. Örneğin, neredeyse yüz yüze etkileĢimin olmadığı yemek sipariĢleri hizmetlerinde 

dijital aygıtlar insana ait olan iĢlevleri yerine getirir.  

Sonuç olarak dijitalleĢme gündelik hayatta insan etkileĢimlerini dönüĢtürürken bir simülasyon evreni 

inĢa etmektedir. Tüketimin hızı ve Ģekli gündelik hayatta bu simülasyon algısıyla gerçekleĢmektedir. 

Birey, sıradan ve temel ihtiyaçlarından kültürel özelliklerine kadar tüketime ayak uydurarak gündelik 

hayatını tüketim odaklı inĢa etmektedir. Bunun sonucunda sosyal gerçekliğin yerini hiper gerçeklik 

alır. 
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