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GİRİŞ 

Ana metal sanayi sektörü teknolojik olarak sürekli gelişmesi, uluslararası ticaretteki payının fazla olması, 
ülkelerin istihdam miktarını doğrudan etkilemesi ve farklı sektörler için itici güce sahip olması gibi sebeplerle 
ülkelerin ekonomik gelişme ve kalkınmalarında çok önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla bu sektördeki 
kuruluşların ekonomik temellerinin güçlü olması sadece sektör için değil ülke ekonomisi için de önem arz 
eder. Ana metal sanayi sektörü otomotiv, enerji, kimya, inşaat gibi farklı sektörler için temel girdi arz eden bir 
konumda bulunmaktadır. TUİK ana metal sanayindeki firmaları ISIC Rev3 adı altında sınıflandırmaktadır. Bu 
sınıflandırmaya göre, ana metal sanayi kuruluşları; demir-çelik ve demir-çelik dışında kalan ana metal sanayi 
(kurşun, metal, bakır, çinko, kalay, alüminyum ve demir dışındaki diğer metaller) alt sektörlerinden 
oluşmaktadır. İstanbul Sanayi Odası’nın yayımladığı İSO500 dergisinde ise bu sektör NACE REV. 2 
kategorisinde 24 numaralı ekonomik faaliyet koduyla listeye dahil edilmiştir. 

 
1 Prof. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Tokat,  
2 Öğr. Gör., Çukurova Üniversitesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Adana, Türkiye 

İSO500’de Yer Alan Ana Metal Sanayi Firmalarının Veri Zarflama 
Yöntemi ile Etkinlik Ölçümü 

Effıciency Measurement of Maın Metal Industry Companıes in ISO500 by Data 

Envelopement Method 

ÖZET 

Etkinlik ve performans analizleri şirketlerin uyguladıkları politikaların sonuçlarını görmek ve 
rekabetçi piyasa yapısı içinde yeni politikalar oluşturmaları açısından son derece önemlidir. 
Firma etkinliklerin ölçülmesi firma sahipleriyle birlikte çalışanlar ve yatırımcılar için de önem 
arz etmektedir. Ana metal sanayi sektöründeki firmaların verimlilik düzeyleri ülke ekonomisini 
de doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu nedenle bu çalışmada ana metal sanayi 
kuruluşlarının 2021 yılı etkinlik düzeyleri incelenmiştir. Bu amaç kapsamında İstanbul Sanayi 
Odası tarafından yayımlanan İSO 500 listesinde yer alan ve verilerine ulaşılabilen 20 ana metal 
sanayi kuruluşunun etkinliği değerlendirilmiştir. Veri Zarflama Analizi yardımıyla yapılan bu 
değerlendirmede girdi olarak net aktif toplamı, öz sermaye ve çalışan sayısı; çıktı olarak net 
satışlar, ihracat ve brüt katma değer değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmada şirketlerin etkinlik 
durumları değerlendirilmiş ve CCR oranına göre 9 şirket, BCC oranına göre 11 şirket ve ölçek 
etkinlik oranına göre 11 şirket etkin bulunmuştur. Etkin olmayan şirketler için de potansiyel 
iyileştirmeler önerilerek şirket verimliliklerinin artırılması amaçlanmıştır. CCR, BCC ve ölçek 
etkinlik değerlerine göre etkin olan şirketler; Posco Assan A.Ş., Erdemir Çelik Servis Merkezi 
San. Ve Tic. A.Ş., Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş, Sarkuysan Elektrolitik Bakır 
Sanayi ve Tic. A.Ş., ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş, Özer Metal Sanayi A.Ş., 
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., Tufan Endüstri A.Ş. ve Niğdelioğlu A.Ş. olarak bulunmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik, Ana Metal Sanayii, İSO500 

ABSTRACT 

Effectiveness and performance analyses are extremely important for companies to see the 
results of the policies they implement and to create new policies within the competitive market 
structure. Measuring company activities is also important for company owners, employees and 
investors. The productivity levels of companies in the base metal industry sector also directly or 
indirectly affect the national economy. Therefore, in this study, the activity levels of the main 
metal industry organizations in 2021 were examined. Within the scope of this purpose, the 
effectiveness of 20 main metal industrial enterprises, which are included in the ISO 500 list 
published by the Istanbul Chamber of Industry and whose data can be accessed, has been 
evaluated. In this evaluation made with the help of Data Envelopment Analysis, net asset total, 
equity and number of employees were used as inputs; net sales, exports and gross value added 
variables were used as outputs. In the study, the effectiveness status of the companies was 
evaluated and 9 companies were found to be effective according to CCR ratio, 11 companies 
according to BCC ratio and 11 companies according to scale effectiveness ratio. It is aimed to 
increase company efficiencies by proposing potential improvements for inactive companies as 
well. Companies that are effective according to CCR, BCC and scale effectiveness values; 
Posco Assan inc., Erdemir Steel Service Center inc., Kaptan Iron and Steel inc, Sarkuysan 
Electrolytic Copper inc., ÇEMTAŞ Steel Machine inc., Özer Metal Industry inc., İskenderun 
Iron and Steel inc, Tufan Industry inc. and Nigdelioglu inc. it was found as. 

Keywords:  Data Envelopment Analysis, Efficiency, Base Metal Industry, İSO500 

  

 

 

 

Rüştü Yayar 1   

Ahmet Turan Özhuy 2   

How to Cite This Article  
Yayar, R. & Özhuy, A. T. 
(2023). “ İSO500’de Yer 
Alan Ana Metal Sanayi 
Firmalarının Veri Zarflama 
Yöntemi ile Etkinlik Ölçümü 
”,  International Social 
Mentality and Researcher 
Thinkers Journal, (Issn:2630-
631X) 9(67): 2620-2627. 
DOI:  
http://dx.doi.org/10.29228/sm
ryj.67000 

Arrival: 12 October 2022 
Published: 31 January 2023  

Social Mentality And 
Researcher Thinkers is 
licensed under a Creative 
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 
International License. 

https://orcid.org/0000-0001-6758-4715
https://orcid.org/0000-0003-3650-8503


      Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2023 JANUARY (Vol 9 - Issue:67) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2621 

Günümüzde işletmelerin kıt kaynakları optimum şekilde kullanıp etkinliklerini artırmaları, sektörel verimliliği 
de artıracağından ülke ekonomileri için önem arz etmektedir. Ayrıca kuruluşların artarak devam eden rekabet 
ortamında kendilerine yer bulabilmeleri en az girdi bileşimiyle en çok çıktı düzeyine ulaşabilme kabiliyetlerine 
bağlıdır. Ana metal sanayi sektöründe çok fazla şirket faaliyette bulunduğundan bu sektördeki rekabet de her 
geçen gün artmaktadır. 

Bu çalışmada 2021 yılı İSO500 listesinde yer alan ana metal sanayi şirketlerinin etkinlikleri test edilmiş ve ana 
metal sanayi şirketlerinin verimliliklerini artırmaya yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Bu bağlamda 
şirketlerin etkinlik dereceleri VZA analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmadaki veriler literatürdeki diğer 
çalışmalardan farklı olarak İstanbul Sanayi Odası’nın yayımladığı İSO500 dergisinden elde edilmiştir. Sektör 
hakkında daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi için sadece yeterli veriye sahip olan şirketler analize dahil 
edilmiştir. 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Analize konu olan ana metal sanayi şirketleriyle ilgili literatür taraması yapılmış literatürdeki analizlerden 
bazıları çalışmaya dahil edilmiştir. Bu analizler şu şekildedir. 
Ertuğrul ve Işık (2008) yaptıkları çalışmada İMKB’de işlem gören ana metal sanayi şirketlerinin 2003-2007 
arası dönemdeki verimliliklerini ve etkinliklerini VZA’nın çıktı yönlü CCR modeli ile incelemişlerdir. Yapılan 
analiz sonuçlarına göre o dönemdeki etkin şirketler bulunmuştur. Uygurtürk ve Korkmaz (2012) yaptıkları 
çalışmada İMKB’de işlem gören 13 metal sanayi şirketinin 2006-2010 dönemindeki performanslarını TOPSIS 
(The Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution) metodu ile sıralamışlardır. Performans 
sıralamasına göre oluşturulan farklı iki portföyde, performansı yüksek olan işletmelerin portföy getirisinin 
fazla, düşük performans sergileyen işletmelerin de portföy getirilerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Bakırcı, 
Shiraz ve Sattary (2014) Borsa İstanbul’da işlem gören, Demir Çelik Metal Ana Sanayi sektöründeki 14 
şirketin 2009-2011 yılları arası performanslarını finansal tablo verileri yardımıyla tespit etmişlerdir. VZA’ye 
göre etkinlik düzeyleri belirlenen şirketleri sıralamak için VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS metotlarını 
kullanmış ve etkin olan şirketler ve etkin oldukları dönemler açıklanmıştır. Şit, Ekşi ve Hacıevliyagil (2017) 
BIST Ana metal sektöründe yer alan 16 şirketin 2011- 2015 dönemi performanslarını analiz etmişler ve analiz 
sonucunda bu şirketlerin finansal performanslarının incelenen dönem içerisinde değişkenlik gösterdiğini 
belirlemişlerdir. Yıldırım, Altan ve Karakaya (2019) Borsa İstanbul’da işlem gören bir ana metal sanayi 
işletmesinin 2008 ve 2017 yılları arası dönem için yaptıkları performans analizinde TOPSIS yöntemini 
kullanmışlar ve analiz sonucunda şirketin etkin olduğu ve etkin olmadığı yılları bulmuşlardır. Çanakçıoğlu 
(2020) çalışmasında BIST Ana Metal Endeksinde işlem gören 17 şirketin 2013-2018 yılları arasındaki finansal 
performanslarını analiz etmiş ve analiz sonuçlarını karşılaştırmıştır. 6 yıllık bu dönem için yapılan çalışmada 
etkinlik oranları en çok ve en az olan şirketleri bulunmuştur. Kamaruddin ve Abokeresh (2012) VZA yöntemi 
kullanarak yaptıkları çalışmada, Libya’daki imalat şirketlerinin 2000-2008 arası döneme ait etkinlikleri 
incelenmiştir. Çalışmada özelleştirme öncesi ve sonrası için etkinlik analizi yapılmış ve analiz sonuçlarına 
göre şirketlerin özelleştirme sonrası etkinlik düzeylerinin özelleştirme öncesine göre yüksek olduğu 
belirlenmiştir. 

VERİ SETİ VE YÖNTEM 

VZA, üretilen mal ya da hizmetlerin, birbirine benzeyen karar verme birimlerinin etkinliklerinin ölçülmesi için 
geliştirilen parametresiz bir etkinlik ölçme yöntemidir. (Bakırcı, 2006). Bu yöntem önceleri kâr amacı 
gütmeyen bazı kurum ya da kuruluşların karşılaştırmalı etkinliğinin ölçülmesi için kullanılmış, daha sonra 
çeşitli projelerde, çok uluslu şirketlerin performans ölçümünde ve nihayetinde ticari amaçla üretim ve hizmet 
yapan işletmeler arasındaki göreli etkinliğin ölçümünde de kullanılmaya başlanmıştır (Bozdağ & Altan, 2001). 
VZA, farklı ölçeklerle ölçülmüş ya da farklı ölçü birimlerine ait birden çok girdi ve çıktının olduğu ve 
karşılaştırma yapmanın zorlaştığı haller için, karar birimlerinin etkinliklerini ölçen doğrusal programlama 
esasına dayanan bir tekniktir. Bu tekniğin önemli bir özelliği, birden çok girdi kullanılarak birden çok çıktının 
elde edilebildiği üretimlerde, parametrik yöntemlerdeki gibi önceden belirlenen bir üretim fonksiyonuna 
gereksinim duymadan ölçüm yapabilmesidir (Charnes ve vd., 1978). VZA yardımıyla, karar birimlerindeki 
düşük etkinlik değerlerinin nedenleri bulunabilir. Veri Zarflama Analizi (VZA), ticari kuruluşların rekabet 
içinde oldukları diğer işletmelere göre etkinliklerini ölçebilen, etkin olmayan ticari işletmelerin etkinsizlik 
kaynak ve miktarlarını saptayan ve bu işletmelerin etkinlik sağlayabilmeleri için ne oranda potansiyel 
iyileştirmelere gereksinim duyduklarını belirleyen bir metottur (Ertuğrul & Işık, 2008). 

VZA, ilk olarak Farrel’in 1957 yılındaki performans etkinliğinin belirlenmesine yönelik teorik çalışmasına 
dayanır. 1978 yılında bu çalışmayı esas alan Charnes, Cooper ve Rhodes’in ortaya koydukları araştırmada 
etkinliğin değerlendirilmesinde parametrik olmayan yaklaşım sonraki tüm gelişmeler için önemli bir dayanak 
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olmuştur (Esenbel ve vd., 2001). CCR (Charnes, Cooper, Rhodes)’nin bu yaklaşımı yöneylem araştırması gibi 
temel araştırmalardan başlayarak ilerleyen zamanlarda ekonomi alanında da popüler hale gelmiştir. 
Veri zarflama analizinde uygulanan süreç, girdi ve çıktılarla ilgili herhangi bir önsel ağırlık saptamasını 
gerektirmeden, etkin olan veya olmayan karar birimlerinin belirlenmesi amacını taşır. 1978’den bu yana 
savunma, iktisat, eğitim, sağlık, demografi ve finans başta olmak üzere çok farklı alanlarda yapılan VZA 
çalışmalarının sayısı oldukça fazladır. Oruç ve arkadaşlarına göre (2009) VZA’ nın uygulanabilmesi için 
gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir. 
Karar Birimlerinin Seçimi: VZA modelinde uygulanan ilk adım, karşılaştırmalı ölçüm yapılacak karar 
birimlerinin seçilme işlemidir. Seçilecek karar birimlerinin, birbirlerine benzer olmaları, farklı bir ifadeyle 
homojen olmaları uygulama sonuçların anlamlı olabilmesi için önemlidir (Yolalan, 1993). Seçimi yapılan 
karar birimlerinin etkinliklerinin doğru ölçülebilmesi için gereken karar birim sayısının, girdi ve çıktı sayısının 
minimum üç katı olması gerekliliğini vurgulayanların yanı sıra, bu oranın minimum yirmi olması gerektiğini 
savunanlar yazarlar da vardır. Uygulamada sıkça rastlanılan durum ise karar birimi seçiminde girdi ve çıktının 
minimum iki katı olması gerekliliğini savunan görüştür. Fakat daha sistematik bir yaklaşımla karar birimi şu 
şekilde saptanmaktadır; eğer girdi sayısı m, çıktı sayısı n ise, karar birimi sayısı minimum m+n+1 olmalıdır 
(Boussofiane, 1991). 

Girdi ve Çıktı Seçimi: Etkin yorumlamaların yapılabilmesi ve VZA uygulamasının sonuçlarının karar vericiler 
tarafından kabulü için, girdi ve çıktı seçimi çok önemlidir. Girdi ve çıktı sayısını artırılması gerektiği durumda, 
karar birim sayısını da artırmak gerekir (Bakırcı, 2006). Fakat girdi ve çıktı sayısının azaltılacağı durumda 
karşılıklı ilişkilerin düzeyine bakılmalıdır. 

Verilerin Sağlanabilirliği ve Güvenirliği: Veri zarflama analizinde girdi ve çıktıların belirlenmesinin ardından, 
karar birimlerinin girdi ve çıktılara ait güvenilir veriler elde edilmelidir. 

 Etkinlik Ölçümü: Analizin yapılacağı karar birimleri ve analizle ilgili girdi ve çıktı seçimi tamamlandıktan 
sonra mevcut üretim miktarı için en uygun VZA modeline karar verilir. 
Etkinlik Değerleri: Analiz neticesinde herhangi bir karar birimi için 0 ve 1 arasında bir etkinlik değeri elde 
edilir. Etkinlik değeri 1’e eşitse karar birimlerinin etkin olduğu anlaşılır ve bu değer etkinlik sınırını ifade eder. 
Eğer etkinlik değeri 1’den küçükse karar birimlerinin göreli olarak etkinsiz olduğu kabul edilir. 

Referans Kümesinin Belirlenmesi: Bir referans kümesinde bulunan etkin karar birimlerinin referans güçlülüğü, 
bu karar birimlerinin etkin olmayan birimlere hangi düzeydeki yoğunlukta referans gösterildiğine bağlıdır. Bu 
bağlamda etkin olmayan herhangi bir karar biriminin referans kümesindeki diğer birimlerle, yalnızca girdi-
çıktı bileşimleri olarak değil, yönetimsel uygulamalar için de değerlendirilmesinde fayda vardır (Bakırcı, 
2006). 

Etkin Olmayan Karar Birimleri İçin Hedef Belirlenmesi: VZA’daki uygulamaların en belirgin özelliklerinden 
biri de etkin olmayan karar birimlerini etkin hale getirebilmesini sağlayan ulaşılabilir hedefleri 
saptayabilmesidir. Bu hedefler genelde etkin olmayan bir karar biriminin referans kümesinde bulunan etkin 
birimlerin ağırlıklı ortalaması olarak da ifade edilmektedir. 
Sonuçların Değerlendirilmesi: Karar birimlerinin etraflıca incelenmesinden sonra sonuçların, tüm karar 
birimleri için bütün girdi ve çıktıların bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi işlemidir. 

VZA Modelleri 

VZA modelleri temelde CCR ve BCC olmak üzere 2 tanedir. 

CCR Modeli: Charnes, Cooper ve Rhodes ‘in 1978 yılında geliştirdikleri ilk VZA modelidir (Kocakalay, 
2003). CCR modeli, karar birimlerinin etkinlik skorlarını ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında 
hesaplamaktadır. Toplam etkinlik değeri, teknik etkinlik ve ölçek etkinliği değerlerinin çarpılmasıyla bulunur 
(Sıngı ve vd., 2000). Girdiye yönelik ve çıktıya yönelik CCR modellerindeki zarflama yüzeyi aynıdır. Ancak 
iki yöntemde de etkin olmayan karar birimlerinin sınır değeri üzerinde farklı izdüşümleri alınır. Girdiye 
yönelik CCR modelindeki etkin bir karar birimi, çıktıya yönelik bir karar biriminde de mutlak olarak etkindir.  
BCC Modeli: 1984 yılında Banker, Charnes ve Cooper’in geliştirdikleri BCC modeli verilen bir ölçekteki 
teknik etkinlik düzeyini gösterir. BCC modeli ayrıca ölçeğe göre sabit, artan ya da azalan getiri durumunda 
ölçek ve teknik etkinliğinin ayrımını yapar (Banker ve vd., 1984). BCC modeli ile CCR modeli 
karşılaştırıldığında, CCR modeli ölçeğe göre sabit getiri durumunda toplam etkinliği ölçerken, BCC modeli 
ölçeğe göre sabit olmayan getiri durumunda teknik etkinliği ölçmektedir. Ölçeğe göre sabit getiri olduğundaki 
etkinlik karşılaştırılmasında, performansın düşük olduğu bir durum oluşmaktadır. Bu durumun nedeni ise karar 
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biriminin etkinlik skorunun 1 olması için hem ölçek hem de teknik etkinliğine sahip olmasının gerekliliğidir. 
Girdi yönelimli BCC modeli, girdi düzeylerin oransal azalmasıyla sınır değer boyunca maksimum hareketi, 
çıktı yönelimli BCC modeli ise çıktı düzeylerinin oransal artırımıyla sınır doğrultusunda maksimum hareketi 
amaçlar. 
VZA’daki etkinlik türlerine baktığımızda teknik etkinlik, girdilerin çıktılara dönüştürülme sürecini ifade eder. 
Bu sürecin verimli olabilmesi, zamanın dikkate alınmadığı mevcut teknoloji ile belirli bir girdi bileşimi 
kullanılarak maksimum çıktının sağlanabilmesine ya da belirli çıktı bileşiminin minimum girdi ile üretilmesine 
bağlıdır (Özcan, 2001).  

VZA UYGULAMASI 

Çalışmanın bu bölümünde 2021 yılında İSO 500 listesinde yer alan ana metal sanayi şirketlerinden verilerine 
ulaşılabilen 20 şirketin etkinliği Veri Zarflama Analizi ile ölçülmüştür. Şirketlerin etkinlik analizi yapılırken 
veri zarflama analizinin girdi yönelimli CCR ve BCC modellerinden yararlanılmıştır. Analizde girdi olarak net 
aktif toplamı, öz sermaye ve çalışan sayısı; çıktı olarak ise net satışlar, ihracat ve brüt katma değer değişkenleri 
kullanılmıştır.  

CCR ve BCC Modeli Uygulama Sonuçları 
Bu bölümde Veri zarflama analizinin CCR modeli kullanılarak öncelikle girdi odaklı etkinlik analizi 
yapılmıştır. CCR ve BCC etkinlik değerlerinin yüzdesel bazda 100 olduğu şirketler etkin olarak kabul 
edilirken, 100’ün altındaki değere sahip şirketlerin etkin olmadığı kabul edilir. CCR etkinlik oranın BCC 
etkinlik oranına bölünmesiyle elde edilen ölçek etkinlik değerinin sonucu 1’e eşitse etkin, 1’den küçükse etkin 
değil şeklinde yorumlanır. 

Tablo 1’de yapılan analiz sonucu ana metal sanayiinde faaliyet gösteren 20 şirketin etkinlik skorları ve etkinlik 
durumları görülmektedir. 20 şirket için yapılan analizde CCR modeline göre 9 şirket, BCC modeline göre 11 
şirket ve ölçek etkinlik modeline göre 11 şirket etkin bulunmuştur. 
Tablo 1: CCR, BCC ve Ölçek Etkinlik Değerleri 

Firmalar CCR Etkinlik % BCC Etkinlik % Ölçek Etkinlik % 

Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 55,95 59,55 0,93 

Borusan Mannesmann Boru San. Ve Tic. A.Ş 67,91 67,94 0,99 

Erbosan Erciyas Boru San. ve Tic A.Ş 72,83 83,52 0,87 

Posco Assan A.Ş. 100,00 100,00 1,00 

Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş. 100,00 100,00 1,00 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş 51,50 100,00 0,51 

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş 100,00 100,00 1,00 

Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş 74,46 75,38 1,00 

Mescier Demir Çelik San. ve Tic.A.Ş 83,95 87,83 1,00 

Özkan Demir Çelik A.Ş. 41,14 45,03 0,91 

Döktaş A.Ş. 85,55 90,20 0,94 

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Tic. A.Ş. 100,00 100,00 1,00 

Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. 79,30 83,26 0,95 

Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş 100,00 100,00 1,00 

Özer Metal Sanayi A.Ş. 100,00 100,00 1,00 

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 100,00 100,00 1,00 

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. 90,43 100,00 0,90 

Çebitaş A.Ş. 90,76 95,22 0,95 

Tufan Endüstri A.Ş. 100,00 100,00 1,00 

Niğdelioğlu A.Ş. 100,00 100,00 1,00 

Girdi odaklı CCR modeli yardımıyla yapılan analiz sonucunda Özkan Demir ve Çelik A.Ş. 41,14 oranıyla 
etkinlik değeri en düşük şirket olarak belirlenmiştir. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş 51,50 skoru ile 
etkinlik skoru en düşük ikinci şirket durumundadır. Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş., Kaptan 
Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş., Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Tic. A.Ş., ÇEMTAŞ Çelik 
Makina San. ve Tic. A.Ş., Özer Metal Sanayi A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., Tufan Endüstri A.Ş. ve 
Niğdelioğlu A.Ş. CCR etkinliği bağlamında etkinlik skorları yüksek çıkan şirketlerdir.  
Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Borusan Mannesmann Boru San. Ve Tic. A.Ş., ERBOSAN Erciyas Boru 
San. ve Tic A.Ş, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş., Mescier 
Demir Çelik San. ve Tic.A.Ş., Özkan Demir Çelik A.Ş., Döktaş A.Ş., Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş., İçdaş 
Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. ve Çebitaş A.Ş. CCR etkinlik skoruna ulaşamamışlardır. CCR 
oranına göre etkin olmayan bu şirketler için potansiyel iyileştirme önerileri Tablo 2’ de gösterilmiştir. 
Tablo 2: CCR, BCC ve Ölçek Etkinlik Değerleri 
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Firmalar CCR 
Oranı 

Değişkenler Mevcut Değer Hedeflenen Değer Potansiyel 
İyileştirmeler 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
A.Ş 

51,50% Aktif Toplamı 51.484.396.236,00 26.513.543.155,78 -48,50% 

Brüt Katma 
Değer 

10.273.560.715,00 10.273.560.715,00 0,00% 

Net Satışlar 52.659.491.553,00 52.659.491.553,00 0,00% 

Özkaynak 26.684.084.050,00 13.741.825.985,28 -48,50% 

Çalışan Sayısı 6.109,00 3.146,03 -48,50% 

İhracat (Bin $) 630.933,00 2.188.889,91 246,93% 

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve U.S. 
A.Ş 

90,43% Aktif Toplamı 9.672.242.815,00 8.746.616.429,91 -9,57% 

Brüt Katma 
Değer 

2.728.037.461,00 2.728.037.461,00 0,00% 

Net Satışlar 25.763.375.155,00 25.763.375.155,00 0,00% 

Özkaynak 3.709.942.601,00 1.917.750.980,38 -48,31% 

Çalışan Sayısı 4.914,00 1.618,87 -67,06% 

İhracat (Bin $) 1.346.732,00 1.346.732,00 0,00% 

Borusan Mannesmann Boru 
San.Tic.A.Ş. 

67,91% Aktif Toplamı 6.271.867.293,00 4.259.536.523,61 -32,09% 

Brüt Katma 
Değer 

1.654.342.075,00 1.654.342.075,00 0,00% 

Net Satışlar 6.133.809.968,00 6.740.585.241,49 9,89% 

Özkaynak -922.243.370,00 -626.341.268,82 -32,09% 

Çalışan Sayısı 1.526,00 585,24 -61,65% 

İhracat (Bin $) 237.066,00 237.066,00 0,00% 

Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. 41,14% Aktif Toplamı 6.745.855.641,00 2.775.149.164,69 -58,86% 

Brüt Katma 
Değer 

1.277.221.367,00 1.277.221.367,00 0,00% 

Net Satışlar 4.218.540.197,00 4.218.540.197,00 0,00% 

Özkaynak 2.850.897.188,00 1.172.818.597,21 -58,86% 

Çalışan Sayısı 777,00 319,65 -58,86% 

İhracat (Bin $) 148.473,00 166.253,20 11,98% 

Mescier Demir Çelik San. ve Tic. 
A.Ş. 

83,95% Aktif Toplamı 2.810.476.506,00 2.359.448.450,74 -16,05% 

Brüt Katma 
Değer 

646.590.272,00 744.632.159,78 15,16% 

Net Satışlar 4.644.608.219,00 6.430.750.440,17 38,46% 

Özkaynak 324.665.211,00 272.562.616,15 -16,05% 

Çalışan Sayısı 1.039,00 413,55 -60,20% 

İhracat (Bin $) 331.993,00 331.993,00 0,00% 

Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. 74,46% Aktif Toplamı 3.152.946.146,00 2.347.666.448,90 -25,54% 

Brüt Katma 
Değer 

841.718.245,00 841.718.245,00 0,00% 

Net Satışlar 4.266.725.902,00 5.665.007.842,08 32,77% 

Özkaynak 591.363.526,00 440.326.045,80 -25,54% 

Çalışan Sayısı 694,00 396,48 -42,87% 

İhracat (Bin $) 275.414,00 275.414,00 0,00% 

Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. 
A.Ş. 

85,55% Aktif Toplamı 2.923.974.330,00 2.501.429.235,21 -14,45% 

Brüt Katma 
Değer 

271.107.164,00 836.902.360,78 208,70% 

Net Satışlar 2.959.186.786,00 5.329.846.921,36 80,11% 

Özkaynak -406.768.529,00 -347.986.191,25 -14,45% 

Çalışan Sayısı 2.682,00 380,99 -85,79% 

İhracat (Bin $) 241.553,00 241.553,00 0,00% 

Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. 90,76% Aktif Toplamı 877.756.789,00 796.678.522,49 -9,24% 

Brüt Katma 
Değer 

349.989.084,00 349.989.084,00 0,00% 

Net Satışlar 2.282.172.790,00 2.282.172.790,00 0,00% 

Özkaynak 513.587.875,00 419.386.127,00 -18,34% 

Çalışan Sayısı 292,00 265,03 -9,24% 

İhracat (Bin $) 19.333,00 35.000,35 81,04% 

Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 55,95% Aktif Toplamı 1.245.915.217,00 697.134.825,62 -44,05% 

Brüt Katma 
Değer 

288.705.624,00 288.705.624,00 0,00% 

Net Satışlar 1.667.428.700,00 1.667.428.700,00 0,00% 

Özkaynak 505.352.478,00 282.763.069,93 -44,05% 

Çalışan Sayısı 808,00 159,06 -80,31% 

İhracat (Bin $) 61.865,00 61.865,00 0,00% 

Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. 79,30% Aktif Toplamı 1.549.304.707,00 1.228.574.463,98 -20,70% 



      Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2023 JANUARY (Vol 9 - Issue:67) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2625 

Brüt Katma 
Değer 

557.495.313,00 557.495.313,00 0,00% 

Net Satışlar 1.418.329.217,00 1.662.881.149,24 17,24% 

Özkaynak 182.096.393,00 144.399.599,00 -20,70% 

Çalışan Sayısı 1.115,00 170,22 -84,73% 

İhracat (Bin $) 47.061,00 47.061,00 0,00% 

Erbosan Erciyas Boru San. ve Tic. 
A.Ş. 

72,83% Aktif Toplamı 941.841.685,00 685.951.635,94 -27,17% 

Brüt Katma 
Değer 

285.876.289,00 285.876.289,00 0,00% 

Net Satışlar 1.328.349.832,00 1.507.938.329,95 13,52% 

Özkaynak 571.607.304,00 391.125.550,52 -31,57% 

Çalışan Sayısı 312,00 96,27 -69,14% 

İhracat (Bin $) 77.099,00 77.099,00 0,00% 

Tablo 2’den hareketle Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın etkinlik değerini yakalayabilmesi için aktif 
toplamını, özkaynaklarını ve çalışan sayısını %48,5 azaltmalı, brüt katma değer ve net satışlarını sabit tutmalı 
ve son olarak ihracatını %246,93 artırmalıdır. İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım şirketi incelendiğinde bu 
şirket aktif toplamını %9,57, çalışan sayısını %67,06 ve özkaynaklarını %48,31 azaltarak ayrıca brüt katma 
değerini, net satışlarını ve ihracatını sabit tutarak kaynaklarını daha etkin kullanabileceği belirlenmiştir. Diğer 
şirketler için yorumlamalar okuyucuya bırakılmıştır. 

Tablo 1’deki şirketlerin BCC etkinlik analizi sonuçlarına göre Özkan Demir ve Çelik A.Ş. 45,03 oranıyla 
etkinlik değeri en düşük şirket olarak belirlenmiştir. Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 59,55 etkinlik 
puanıyla etkinlik oranı en düşük 2.şirkettir. Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Borusan Mannesmann Boru 
San. Ve Tic. A.Ş., ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic A.Ş., Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş., Mescier 
Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş., Özkan Demir Çelik A.Ş., Döktaş A.Ş., Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. ve 
Çebitaş A.Ş. ise etkinlik skoruna ulaşamamışlardır. Bu şirketler için potansiyel iyileştirme önerileri Tablo 3’ 
de gösterilmiştir. 
Tablo 3: BCC Değerlerine Göre Potansiyel İyileştirme Önerileri 
Firmalar BCC 

Oranı % 
Değişkenler Mevcut Değer Hedef Değer Potansiyel 

İyileştirmeler 
Borusan Mannesmann Boru San. Ve 
T.A.Ş 

67,94% Aktif Toplamı 6.271.867.293,00   4.261.106.402,88   -32,06% 

Brüt Katma 
Değer 

1.654.342.075,00   1.654.342.075,00   0,00% 

Net Satışlar 6.133.809.968,00   6.720.672.574,42   9,57% 

Özkaynak -922.243.370,00   -626.572.110,88   -32,06% 

Çalışan Sayısı 1.526,00   625,15   -59,03% 

İhracat (Bin $) 237.066,00   237.066,00   0,00% 

 Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. 45,03% Aktif Toplamı 6.745.855.641,00   2.762.068.612,27   -59,06% 

Brüt Katma 
Değer 

1.277.221.367,00   1.277.221.367,00   0,00% 

Net Satışlar 4.218.540.197,00   4.218.540.197,00   0,00% 

Özkaynak 2.850.897.188,00   1.283.709.765,02   -54,97% 

Çalışan Sayısı 777,00   349,87   -54,97% 

İhracat (Bin $) 148.473,00   148.473,00   0,00% 

 Mescier Demir Çelik San. ve 
Tic.A.Ş. 

87,83% Aktif Toplamı 2.810.476.506,00   2.468.468.950,35   -12,17% 

Brüt Katma 
Değer 

646.590.272,00   777.079.554,96   20,18% 

Net Satışlar 4.644.608.219,00   7.029.587.747,56   51,35% 

Özkaynak 324.665.211,00   285.156.624,12   -12,17% 

Çalışan Sayısı 1.039,00   463,99   -55,34% 

İhracat (Bin $) 331.993,00   331.993,00   0,00% 

 Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. 75,38% Aktif Toplamı 3.152.946.146,00   2.376.655.609,65   -24,62% 

Brüt Katma 
Değer 

841.718.245,00   841.718.245,00   0,00% 

Net Satışlar 4.266.725.902,00   5.958.212.923,09   39,64% 

Özkaynak 591.363.526,00   445.763.224,72   -24,62% 

Çalışan Sayısı 694,00   493,40   -28,90% 

İhracat (Bin $) 275.414,00   275.414,00   0,00% 

 Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. 
A.Ş. 

90,20% Aktif Toplamı 2.923.974.330,00   2.637.290.739,42   -9,80% 

Brüt Katma 
Değer 

271.107.164,00   880.682.041,71   224,85% 

Net Satışlar 2.959.186.786,00   5.877.358.065,85   98,61% 

Özkaynak -406.768.529,00   -366.886.556,98   -9,80% 

Çalışan Sayısı 2.682,00   428,48   -84,02% 
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İhracat (Bin $) 241.553,00   241.553,00   0,00% 

 Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. 95,22% Aktif Toplamı 877.756.789,00   835.839.229,76   -4,78% 

Brüt Katma 
Değer 

349.989.084,00   349.989.084,00   0,00% 

Net Satışlar 2.282.172.790,00   2.282.172.790,00   0,00% 

Özkaynak 513.587.875,00   285.328.076,55   -44,44% 

Çalışan Sayısı 292,00   198,03   -32,18% 

İhracat (Bin $) 19.333,00   42.463,45   119,64% 

 Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 59,55% Aktif Toplamı 1.245.915.217,00   741.935.098,26   -40,45% 

Brüt Katma 
Değer 

288.705.624,00   288.705.624,00   0,00% 

Net Satışlar 1.667.428.700,00   2.189.796.989,17   31,33% 

Özkaynak 505.352.478,00   300.934.393,69   -40,45% 

Çalışan Sayısı 808,00   205,16   -74,61% 

İhracat (Bin $) 61.865,00   61.865,00   0,00% 

 Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. 83,26% Aktif Toplamı 1.549.304.707,00   1.289.983.620,71   -16,74% 

Brüt Katma 
Değer 

557.495.313,00   557.495.313,00   0,00% 

Net Satışlar 1.418.329.217,00   2.212.248.059,55   55,98% 

Özkaynak 182.096.393,00   151.617.279,22   -16,74% 

Çalışan Sayısı 1.115,00   316,72   -71,59% 

İhracat (Bin $) 47.061,00   53.109,89   12,85% 

Erbosan Erciyas Boru San. ve 
Tic.A.Ş. 

83,52% Aktif Toplamı 941.841.685,00   786.627.141,22   -16,48% 

Brüt Katma 
Değer 

285.876.289,00   285.876.289,00   0,00% 

Net Satışlar 1.328.349.832,00   2.420.684.093,94   82,23% 

Özkaynak 571.607.304,00   287.611.567,16   -49,68% 

Çalışan Sayısı 312,00   173,14   -44,51% 

İhracat (Bin $) 77.099,00   77.099,00   0,00% 

Tablo 3 incelendiğinde, Borusan Mannesmann Boru San. A.Ş.’nin kaynaklarını daha etkin kullanabilmesi için 
net satışlarını %9,57 artırması, aktif toplamını ve özkaynaklarını %32,06, çalışan sayısını %59,03 azaltması; 
ihracat miktarını ve brüt katma değeri ise sabit tutması gerekmektedir. Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.‘nin 
kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi için özkaynak miktarı ve çalışan sayısını %54,47, aktif toplamını 
%59,06 azaltması ayrıca ihracat miktarını, brüt katma değerini ve net satışlarını sabit tutması gerekmektedir. 
Diğer şirketler için yorumlamalar okuyucuya bırakılmıştır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada veri zarflama analizi yardımıyla 2021 İSO 500 listesinde yer alan ve ana metal sanayi 
sektöründe verilerine ulaşılabilen işletmelerin etkinlik ölçümü yapılmıştır. Analiz sonucunda CCR, BCC ve 
ölçek etkinlik değerleri elde edilmiş ve bu etkinlik değerleri yardımıyla şirketlerin etkinlik durumları ortaya 
konulmuştur. CCR oranına göre 9 şirket, BCC oranına göre 11 şirket ve ölçek etkinlik oranına göre 11 şirket 
etkin bulunmuştur. Analiz sonucunda etkin olmayan şirketlerin etkin olabilmeleri için uygulamaları gereken 
potansiyel iyileştirmeler önerilmiştir. Örneğin, Akpa Sanayi şirketi hem CCR hem de BCC modeline göre 
etkin değildir. Bu şirketin CCR modeline göre etkinlik skorunu yakalayabilmesi için aktif toplamını, özkaynak 
miktarını ve çalışan sayısını azaltmalı, net satışlarını artırmalıdır. BCC analizine göre etkin olan Akpa 
Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. CCR modeline göre de etkin olabilmesi için ihracatını artırmalı; çalışan sayısını, 
özkaynaklarını ve aktif toplamını azaltmalıdır. Şirketler iyileştirme önerilerini dikkate alarak gerekli adımları 
atarsa hem verimlilikleri hem de karlılıkları artacaktır. Böylelikle hem sektör hem de milli ekonomi daha 
güçlü hale gelecektir. 
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ÖZET 

Müşteri ilişkileri kavramı bir rekabet stratejisidir.  Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da her gün artan 
rekabetle birlikte, müşteri ilişkileri yönetiminin (MİY) uygulamalarının önemi artmaktadır. İşletmelerin 
içinde bulunduğu bu rekabet ortamı, sağlık işletmelerinin de yeni stratejiler geliştirerek, sağlık alanının 
müşterisi olan hastaya değer sunmayı zorunlu kılmıştır. İnovasyon Kabiliyeti (IK), işletmelerin değişen bir 
ortamda hayatta kalmak ve başarılı olmak için temel faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu 
araştırmada; sağlık işletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetiminin (MİY), İnovasyon Kabiliyeti (İK) üzerine 
etkileri incelenmiştir. Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramı, “Rakipler ile Kıyaslama (RİK)”, “Hasta Bilgi 
Süreci (HBS)” ve “Hastalarla İş birliği (Hİ)” olmak üzere üç boyutta değerlendirilmiş olup, kullanılan 
ölçek; Erciş ve Can (2014)’ın çalışmalarında kullandıkları ölçekten uyarlanmıştır. İnovasyon Kabiliyeti (IK) 
kavramı ise; “Ürün Temelli İnovasyon Kabiliyeti (ÜTİK)” ve “Süreç Temelli İnovasyon Kabiliyeti (STİK)” 
olarak iki boyutta değerlendirilmiş olup, kullanılan ölçek; Camison ve Lopez (2010-2014) ve Okan (2018)’ 
çalışmalarında kullanılan ölçeklerden uyarlanmıştır. Ayrıca hastane performansını değerlendirmek üzere 
Firma Performansı (FP) ölçeği kullanılmış ve ölçek, Erciş ve Can (2014)’ın çalışmalarında kullandıkları 
ölçekten uyarlanarak elde edilmiştir. Çalışmanın evrenini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde çalışan ilk, orta kademe ve üst düzey 102 yönetici oluşturmaktadır. Verilerin 

analiz edilmesinde, SPSS 23.0 ve AMOS 23.0 paket programları kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda: 
“Hastalarla İş birliği (Hİ)” boyutunun “ürün temelli inovasyon kabiliyeti (ÜTİK)” üzerinde pozitif yönde 
anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Aynı şekilde “Rakipler ile Kıyaslama (RİK)” 
boyutunun, “süreç temelli inovasyon kabiliyeti” (STİK) üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkisinin 
olduğu(p<0.05) ve “süreç temelli inovasyon kabiliyetinin (STİK)”, “firma performansı (FP) üzerinde pozitif 

yönde ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).” Diğer değişkenler arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır. Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının genel olarak sağlık işletmelerinin 
inovasyon kabiliyetleri ve inovasyon kabiliyetlerinin ise; firma performans üzerine etkili olduğunu 
söylemek mümkündür. 
Anahtar Kelimeler:   Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY), İnovasyon, İnovasyon Kabiliyeti (IK), Ürün 
Temelli İnovasyon, Süreç Temelli İnovasyon 

ABSTRACT 

The concept of customer relations is a competitive strategy. As in every field, the importance of customer 

relationship management (CRM) practices is increasing with the increasing competition in the field of 

health. This competitive environment in which businesses are in has made it mandatory for healthcare 
businesses to develop new strategies and to offer value to the patient, who is the customer of the healthcare 

field. Innovation Capability (HR) is recognized as one of the key factors for businesses to survive and 
succeed in a changing environment. In this study; The effects of Customer Relationship Management 

(CRM) on Innovation Capability (HR) in healthcare businesses were examined. The concept of Customer 

Relationship Management has been evaluated in three dimensions as “Comparison with Competitors 
(RIC)”, “Patient Information Process (HIS)” and “Collaboration with Patients (CR)”, and the scale used is; 
It was adapted from the scale used by Erciş and Can (2014) in their studies. The concept of Innovation 

Capability (HR) is; It has been evaluated in two dimensions as “Product-Based Innovation Capability 
(UTIC)” and “Process-Based Innovation Capability (STIC)”, and the scale used; It was adapted from the 
scales used in the studies of Camison and Lopez (2010-2014) and Okan (2018). In addition, the Firm 

Performance (FP) scale was used to evaluate hospital performance, and the scale was adapted from the scale 
used by Erciş and Can (2014) in their studies. The universe of the study consists of 102 primary, middle and 

senior managers working in Sivas Cumhuriyet University Training and Research Hospital. SPSS 23.0 and 

AMOS 23.0 package programs were used to analyze the data. As a result of the study: It was determined 
that the "Collaboration with Patients (PR)" dimension had a positive and significant effect on the "product-

based innovation capability (UTI)" (p<0.05). Likewise, "Comparison with Competitors (RIC)" dimension 

has a positive and significant effect on "process-based innovation capability" (CTI) (p<0.05), and "process-
based innovation capability (CTI)", "firm performance (FP)" was found to have a positive and significant 

effect on (p<0.05).” No significant relationship was found between other variables. The innovation 
capabilities of healthcare businesses in general, and innovation capabilities of customer relationship 

management applications; It is possible to say that it is effective on firm performance. 

Keywords:  Customer Relationship Management (CRM), Innovation, Innovation Capability (IC), Product 

Based Innovation, Process Based Innovation  

  

 

 

 

Ayşe Sarı1   

Derya Fatma Biçer 2   

How to Cite This Article  

Sarı, A. & Biçer, D. F. 

(2023). “ Sağlık 
İşletmelerinde Müşteri 
İlişkileri Yönetimi’nin 
İnovasyon Kabiliyeti Üzerine 
Etkileri”,  International Social 

Mentality and Researcher 

Thinkers Journal, (Issn:2630-

631X) 9(67): 2628-2640. 

DOI:  

http://dx.doi.org/10.29228/sm

ryj.67210 

Arrival: 20 October 2022 

Published: 31 January 2023  

Social Mentality And 

Researcher Thinkers is 

licensed under a Creative 

Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 

International License. 

https://orcid.org/0000-0003-0621-4838
https://orcid.org/0000-0002-3359-1236


      Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2023 JANUARY (Vol 9 - Issue:67) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2629 

GİRİŞ 

Sağlık işletmelerinde sunulan hizmetlere erişimin etkin bir şekilde sağlanması ve beraberinde yeterli, kaliteli 
ve düşük maliyetle hizmet verilmesi, temel amaçlardandır. Etkin sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi, çeşitli 
ekonomik ve sosyal boyutları birbirine bağlamaya yönelik önemli bir teorik ve politik çaba gerektirmektedir.  
Günümüzde insanların sağlığa verdiği önemin artması, sağlık hizmetlerinde kaliteli bakıma yönelik talebin 
yaygınlaşması ve özellikle Covid-19 Küresel Salgını sürecinin yaşanması sağlık işletmelerinin hizmet 
sunumlarında daha seçici davranmalarına neden olmuştur. Bu durum sağlık kurumları arasında rekabeti 
gündeme getirmiştir. Bunun yanı sıra diğer bir rekabet unsuru da sağlık hizmetini veren işletme sayısının 
artması ve bu işletmelerin ayakta kalma ihtiyaçlarıdır. Hizmet sunumunda insan gücü, fiziki ortam, teçhizat ve 
kuruluşun sermayesi gibi kaynaklar, hizmet sunumu, hizmeti alanların memnuniyet durumu, işletmeler 
arasındaki rekabeti belirleyen özellikler olarak değerlendirilmektedir. Sürekli gelişen ve değişen iş süreçleri ve 
yoğun rekabet ortamında stratejik yönetim ve pazarlama planlarında müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) ve 
inovasyon kavramları vazgeçilmez bir yere sahip olmuştur (Bişkin, 2011). 

Müşteri ilişkileri yönetimi kavramı müşteri odaklı yönetsel bir rekabet stratejisidir.  Her alanda olduğu gibi 
sağlık alanında da her gün artan hizmet talebi ve rekabetle birlikte, MİY uygulamalarının önemi de 
artmaktadır. Sağlık işletmelerini yeni stratejiler geliştirerek sağlık hizmetlerinin müşterileri olan hastalara 
değer yaratan kaliteli hizmetler sunması zorunlu bir hal almıştır. İnovasyon kavramı ise; bir kuruluş için yeni 
bir davranış veya fikrin üretilmesini, geliştirilmesini ve uygulanmasını kapsayan çok yönlü bir yapı olarak 
tanımlanabilmektedir (Işık, 2018). Sağlık alanında inovasyon ise; sağlık politikaları, sağlık sistemi, sağlık ürün 
ve hizmetleri, sağlık teknolojileri ve hizmet sunum yöntemlerinde yenilik ve iyileştirmeler yapmak anlamına 
gelmektedir (Aslan ve ark., 2018). Bu noktada MİY’ e değer katan strateji ve yaklaşımların geliştirilmesine 
duyulan ihtiyaç, inovasyonun önemini de arttırmaktadır (Lagrosen, 2005). Sağlık işletmeleri, değişen hasta 
talep ve ihtiyaçlarına göre, rakiplerinden farklı ve etkin bir şekilde hizmet sunmak ve üstün müşteri değeri 
yaratmak için, müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarına odaklanmak ve bu uygulamaların çağın ve toplumun 
gereklerine uygun faaliyetler yürütebilmeleri açısından geliştirmeleri gereken inovasyon yetenekleri 
üzerindeki etkilerini doğru değerlendirmek zorundadırlar.  
İnovasyon kabiliyeti; yenilik yapma yeteneği olarak bilinmektedir. Başka bir ifadeyle birikmiş bilgiyi 
kullanarak ve geliştirerek yeni fikirler yaratmak için, bir dönüşümü mümkün kılan fikirleri ve becerileri 

kapsamaktadır (Afşar, 2019). Bilim adamları, bir işletmenin inovasyon performansının değişen bir ortamda 
hayatta kalmak ve başarılı olmak için temel faktörlerden biri olduğunu kabul etmişlerdir.  Bu alanda yapılan 
çalışmalarda işletmelerin nihai hedefi olan inovasyon kabiliyetinin (IK) performans ve rekabet edebilirlik 

düzeyleri ile pozitif bir ilişkisi olduğu ifade edilmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) uygulamaları diğer işletmelerde görüldüğü gibi sağlık işletmelerinde de 
olumlu yenilik ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda MİY işletmelerde, stratejik iş 
birimlerinde ve operasyonel süreçlerde faaliyetlerin müşteri değeri odağında planlanması, kalitenin standardize 
edilmesi, müşteri ile karşılaşma anlarının ve kurulacak iletişimlerin anlamlı bir ilişkiye dönüştürülecek şekilde 
tasarlanması, veri tabanlarının ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanması gibi birçok sistematik 
uygulamalar gerektirmektedir.  MİY, bireylerin sosyal refahına, ekonomik verimliliğine ve mutluluğuna 
doğrudan katkı sağlayan sağlık hizmetlerinin giderek artan maliyetini dengelemek için de önemlidir (Karagöz 
ve Ilıman, 2019: 1035). Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, MİY'in etkinliğinin geleneksel araçların 
kullanımı ve insana odaklı araçlarla ilişkili olduğu ve gün geçtikçe sağlık hizmetlerinde etkin bir şekilde 
kullanıldığı görülmektedir (Yina, 2010).  

Ayrıca sağlık hizmetleri sunumunda kullanılmakta olan Hastane Bilgi Sistemi (HBS) uygulaması müşteri 
ilişkileri yönetiminin etkinliğinde oldukça önemlidir (Choi at al., 2013).  HBS, hastanelerin kurumsal amaçları 
ve yapıları çerçevesinde verimliliğe odaklanarak şartlara göre entegre edilebilir (Eriş ve Ilıman, 2019: 302). 
Bu nedenle MİY ile ilgili uygulamalarda HBS aktif rol almaktadır. 
Bu kapsamda sağlık kuruluşlarında MİY; hasta ve yakınlarının beklenti ve isteklerinin belirlenmesi; hızlı ve 
doğru tedavinin sağlanması için gereken kalite koşullarını sağlamak, hasta ve sağlık profesyonelleri arasındaki 

iletişimi güçlendirmek ve bu sayede hasta memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak için yapılan çalışmaların 
hepsi olarak tanımlanabilir (Biçer, 2020). 
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Günümüzde, Sağlık işletmelerinin de arasında bulunduğu, özel ve kamuya ait birçok işletme, farklı kurum 

kültürü ve müşteri portföyleri ile farklı uygulamalar kullanarak çoklu alanda birbirleriyle rekabet etmektedirler 
(Referans Gazetesi, 2007: 13). Son zamanlardaki yasal düzenlemeler bu rekabeti daha da artırmıştır. Bu 
rekabet artışı sadece kamu-özel arasında değil, sektörlerin kendi içinde dahi hissedilmektedir. 

İnovasyon (Yenilik) ve İnovasyon Kabiliyeti (IK) 
İnovasyon kelimesi Latince kökenlidir ve “İnnovatus” kelimesinden türetilmiştir. Köken olarak “kültürel, 
toplumsal ve idari alanlarda yeni yöntemlerin kullanılması” anlamını taşımaktadır (Elçi, 2014: 4). 
İnovasyonun tanımlanmasında farklı farklı yaklaşımlar olsa da işletmeler açısından bakıldığında tüm 
tanımlamaların temelinde “işletmelere ticari başarı sağlayan inovasyonlar” yatmaktadır (Turanlı ve Sarıdoğan, 
2010: 14-15). 

Genel olarak “yenilikçi fikirlerin katma değerli çıktılara dönüştürülmesi süreci” olarak tanımlanan inovasyon, 
“katma değer yaratmak için yeni ürün, hizmet, süreç, iş modeli ve fikirlerin uygulanmasıdır” 
(www.smenetworking.gov.tr). Yenilik: “İşyeri organizasyonunda; yeni ya da farklılık yaratacak düzeyde 
iyileştirilme yapılmış bir ürünün veya sürecin yeni bir pazarlama veya yeni bir organizasyonel yönteminin 
gerçekleştirilmesidir.” Tanımda vurgulanmak istenen nokta, firmaların “pazarlanabilir” ve “yeni veya önemli 
ölçüde geliştirilmiş” ürüne veya süreçlere sahip olmalarıdır (Oecd-Eurostat, 2005: 50). 

Ekonomiyi dinamik tutan tüm sektörlerde işletmeler, karmaşık işletme ve tüketici taleplerine cevap verebilmek 
ve yoğun global rekabette zirvede kalabilmek amacıyla kendilerini yenilemek zorundadırlar (Pilat, 2002: 57). 
İnovasyonun sürdürülebilir ekonomik büyüme için en önemli itici güçlerden biri olduğu da yaygın olarak 
kabul edilen bir olgudur. Bu nedenle devletler çoğu zaman ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda kamu politikası ile 
yeniliği teşvik etmeye ve yönlendirmeye çalışmaktadırlar (Grupp & Mogee, 2004: 1374). İnovasyon, genel 
olarak yeni hizmet ve ürünlerin pazara sunulması olarak tanımlanmakla birlikte, müşterilere değer katan ve 

yeni bir şeyin ortaya çıkmasına yol açan ürünlere, süreçlere ve hizmetlere yönelik irili ufaklı radikal ve artımlı 
değişiklikler getirme sürecidir (Thorburn, 2005; O'Sullivan & Dooley,2009).  
İnovasyon kabiliyeti ise, yenilik yapma yeteneği olarak bilinmektedir. Başka bir ifadeyle birikmiş bilgiyi 
kullanarak ve geliştirerek yeni fikirler yaratmak için bir dönüşümü mümkün kılan fikirleri ve becerileri 
kapsamaktadır. Bilim adamları, bir işletmenin inovasyon performansının değişen bir ortamda hayatta kalmak 

ve başarılı olmak için temel faktörlerden biri olduğunu kabul etmişlerdir.  Bu alanda yapılan çalışmalar, bir 
işletmenin nihai hedefi olan inovasyon kabiliyetinin (IK) performans ve rekabet edebilirlik ile pozitif bir 
ilişkisi olduğunu belirtmektedirler (Deshpande at al., 1993; Anders, 2006). 

İnovasyon, bir organizasyon için yeni bir davranış ya da fikrin üretilmesini, geliştirilmesini ve uygulanma 
sürecini içeren, farklı yönleri olan bir yapı olarak tanımlanabilir. Damanpour (1991)’un görüşüne göre 
yeniliğin gerekçesi, çevreyi etkilemek ya da dış ve iç çevredeki değişikliklere yanıt olarak gerçekleşmekte ve 
sebebi ne olursa olsun yenilik, var olan bir organizasyonu değiştirmek amacıyla kullanılan bir araç olarak 
tanımlanmaktadır (Hofstede, 1991: 556). İnovasyon sürecindeki fikirler yeni ürün ya da hizmetlere, yeni süreç 
teknolojilerine, yeni organizasyon yapılarına ya da yeni yönetim yaklaşımlarına dönüştürülür (Azar & 
Ciabuschi, 2016: 325). Bununla birlikte inovasyon, kuruluşun mevcut pazarı ile önemli boyutta ilişkili olan ve 
yeni bir hedef pazarın ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde işletmenin mevcut durumunu genişleterek, yeni 
nesil hizmet ve ürünleri ortaya çıkararak, var olan pazar yelpazesini ve pazar payını artırmakla da ilişkilidir 
(Sariol & Abebe, 2017: 40). Yani inovasyon, sektörlerin uluslararası pazarlarda ölçek ekonomilerinden 
yararlanabilmeleri, iç pazardaki sınırlama durumlarını aşmaları için ve rekabet avantajı yaratabilmeleri 
açısından oldukça kritik bir değerdir (Silvia at al., 2016: 391; Işık, 2018). 

Topluma hizmet eden ve sosyal bir boyutu olan inovasyon, bu hedeflere ulaşmada önemli bir yere sahiptir. 
Sağlık inovasyonu, insanların sağlık durumlarını iyileştirmek için sağlık politikalarında, sağlık sisteminde, 
sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerde, sağlık teknolojilerinde ve hizmet sunum yöntemlerinde yapılan iyileştirme 
ve yenilikler olarak değerlendirilmektedir (Aslan ve ark., 2018).  

Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları ve İnovasyon Kavramı 
Günümüz pazar ortamında; sektörler arası rekabetin artmasıyla yeni ürünlerin pazara girme sürelerinin 
kısalmış ve kar oranı azalmıştır. Bu ortamda müşterilere ulaşarak, onların taleplerini karşılayan ürünler ve 
hizmetleri sunmak çok önem arz etmektedir (Henard & Dacin, 2010:323). 
Teknolojinin gelişmesi ve aynı ürün ya da hizmet kategorisinde birçok çeşidin bulunması, müşterilerin 
deneyebileceği çok sayıda alternatifin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum doğası gereği rekabeti 
artırmaktadır. Dolayısıyla yeni stratejiler geliştirmek ve müşteriye üründen önce değer sunmak işletmeler için 
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elzem hale gelmektedir. Bu noktada inovasyon kavramının önemini de her geçen gün artırmaktadır (Lagrosen, 
2005:427).  

Müşteriyi merkeze yerleştiren işletmeler, müşteri değeri yaratan çözümler bulmak, müşterinin kalite ve 

memnuniyet beklentisine göre ürün, hizmet sunmak ve iş süreçlerini farklılaştırmak zorundadırlar. Bu 
farklılaşmayı gerçekleştirebilmek için gerekli olan yeniliktir. Çoğu işletme, müşteri ilişkileri faaliyetlerinde 
inovasyon kavramı ile anlayışına odaklanmıştır. Çünkü işletmeler inovasyon yoluyla müşteri taleplerini etkin 
ve verimli bir biçimde karşılama yeteneğine sahip olacaklardır (Doğan ve Kılıç, 2008:65). 
Müşteri ilişkileri yönetiminde inovasyon; müşterilere dahi iyi hizmet sunumu, istekleri daha çabuk ve doğru 
cevaplandırma, çapraz satışın artması, pazarlamanın ve satış sürecinin hızlanması gibi birçok fayda 
sunmaktadır (Wen at al., 2003:41). Müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) uygulamalarında inovasyon 
stratejilerinin oluşturulmasında bazı kavramlar ön plana çıkmaktadırlar. Bunlar; müşteri bilgi süreci yönetimi, 
rakip ürünler ile kıyaslama (benchmarking) ve lider kullanıcılar ile iş birliği süreçleridir (Erciş ve Can, 
2014:22).  İşletmelerin MİY süreçlerini etkin yürütmesi için temel teşkil eden bu kavramlar inovasyon 

yönelimli operasyonların gerçekleştirilebilmesi için yeterli olunması gereken hususlardır. 

Rakipler ile Kıyaslama (Benchmarking) 
Kıyaslama yöntemi inovasyonun başarısına katkıda bulunan önemli faktörlerden biridir. Karşılaştırma, 
firmanın mevcut durumdaki performansının sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilmesi, doğru ve hatalı 
uygulamaların tespit edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, sektördeki başarılı firmalardan etkin ve 
verimli yöntemler alınır, yeni modeller belirlenir ve işletmenin mevcut sistemiyle karşılaştırılır (Bosso at al., 
2010:2).  

Kıyaslama yöntemi, firmaların rakiplerinin farklı yönlerini görebilmesini sağlar. Ancak bu kopyalamak ya da 
birebir aynısı almak anlamına gelmez. Diğer bir deyişle kıyaslamak karşılaştırmak, uyarlamak anlamlarına 
gelmektedir (Li-Hua & Simon, 2007:111). En kolay tanımıyla kıyaslama, işletmeler/firmalar arasında ortak 
olan uygulamaların karşılaştırılmasıdır (Dattakumar & Jagadeesh, 2003: 182). Bu açıdan kıyaslama, firmanın 
performansını sektöründeki en iyilerle karşılaştırarak ölçmek ve ardından en iyinin bunu nasıl başardığını 
belirlemektir. Ayrıca elde edilen bilgilerden yola çıkılarak işletmenin amaç, strateji ve uygulamalarının tekrar 
değerlendirilmesidir (Vorhies & Morgan, 2005:84). 

Müşteri Bilgi Süreci 
Bilgi, bilen kişilerin zihinlerinde ortaya çıkar ve yine burada uygulamaya konur.  Genel olarak bilginin 
işletmelerdeki kullanımı ise yalnızca belge veya depolarda değil, süreçler ve rutin işler uygulamalar ve 
normlarda da kendini göstermektedir. İşletmeler için bilgi, sermayeye eş nitelikte olan bir üretim faktörü 
olarak görülmektedir (Mei & Nie, 2007: 157).  

Bilgi Yönetimi: Mevcut çevrenin sürekli değiştiği ve rekabetin kaçınılmaz olduğu bir piyasada; sektörlerin 
varlığını sürdürmek, değişen koşullara uyum sağlamak, piyasada kalıcı olmak ve yeteneklerini korumak için 
kullandığı süreçtir. İnovasyon sürecinde bilgi yönetimini etkin bir şekilde üretebilen, uygulayabilen, 
depolayabilen ve yayabilen işletmeler diğerlerinden daha başarılı olmaktadırlar (Lawson at al., 2009: 157). 

Lider Kullanıcılar ile İşbirliği 
Lider kullanıcılar, firmaların en önemli müşterisi olarak tanımlanmaktadır. Çünkü gelecekteki ihtiyaçları daha 
bugünden tahmin edebilirler ve aynı zamanda imalatçılara ihtiyaçları karşılamak için yeni ürün konsepti ve 
tasarımı hakkında bilgi sağlayabilirler (Van Kleef at al., 2005:185). Diğer bir deyişle geleneksel yöntemde 
hedef pazarın ihtiyaçları belirlenmekte ve ihtiyaçların karşılanması için firma tarafından çözüm önerileri 
geliştirilmektedir. Lider kullanıcılar aracılığıyla bilgi toplanmasında ise hem ihtiyaçlar belirlenirken hem de bu 
ihtiyaçlara yönelik çözümler aranır (Olson & Bakke, 2001:390). 

Ürün Temelli İnovasyon 

Ürün inovasyonu, yeni ve farklı bir ürün geliştirme veya mevcut üründe yenilik, değişiklik ve farklılık bu 
ürünü piyasaya sürmek olarak tanımlanabilir. Bir ürünü veya ürünün faydasını geliştirerek artırmak, ürünün 
kullanımında kolaylık sağlayarak tüketiciye sunulması, bir ürün yeniliği olarak kabul edilmektedir (Elçi, 
2006:3). 

Süreç Temelli İnovasyon 

Süreç inovasyonu, teslimattan tedarike, stok yönetiminden, depolama, yeni ürün geliştirme, satış sonrası 
hizmetler, satın alma siparişlerin yerine getirilmesinden bir kuruluşun gerçekleştirdiği her şey işlemlerin yeni 
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yöntemlerle yapılması, maliyetlerin sistemden çıkarılması ve aynı üretkenliği aynı anda artırmayı hedefleyen 
tüm yenilikçi uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Kırım, 2007). 

Firma Performansı 
Genel anlamda performans, amaçlı veya planlı bir faaliyetin sonucudur. Elde edileni, niceliksel veya niteliksel 
olarak belirleyen bir kavramdır. İş açısından performans kavramı, iş hedeflerine ulaşmak amacıyla gösterilen 
çaba olarak tanımlanır. Sonucu değerlendirme olarak belirtilebilir. Performans kavramanın ölçülebilmesi, 
etkinliğe ait sonuçların değerlendirilmesiyle mümkündür.  Değer kavramı; bu etkinlik sonucunda oluşan varlık 
ya da olgunun anlaşılması, anlatılması ve nesnelliği artırılmış, öznelliği azaltılmış olarak ifade edilmesinde 
kullanılan ölçüdür. Değerler, ölçüm işlevi sonucunda saptanmaktadır ve bu değerlerin her biri bir performans 

göstergesidir (Akal, 2000: 1). Gerek MİY uygulamalarında gerek inovasyon faaliyetlerinde gerekse tüm 
yönetsel süreçlerde planlama ve uygulama sonuçlarının belirlenen firma performans standartlarına uyumu ya 
da uyumsuzluğu oldukça önemlidir. Zira yürütülen sürecin başarımı; performans çıktılarının önceden 
belirlenen standartlara ve arzu edilen sonuçlara uygunluğuna bağlıdır. 

YÖNTEM 

Amaç ve Katkı 
Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da her gün artan rekabetle birlikte, müşteri ilişkileri yönetiminin (MİY) 
uygulamalarının önemi artmaktadır. İşletmelerin içinde bulunduğu bu ortam, sağlık işletmelerinin de yeni 
stratejiler geliştirerek, sağlık alanının müşterisi olan hastaya değer sunmayı zorunlu kılmaktadır. İnovasyon 
Kabiliyeti (İK), işletmelerin değişen koşullarda hayatta kalmaları ve başarılı olmaları için, temel faktörlerden 
biri olarak kabul edilmektedir. Sağlık kuruluşları, hastaların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda rakiplerine 
kıyasla üstün müşteri değeri yaratmak amacıyla MİY’in, inovasyon kabiliyeti üzerine etkilerini bilmelidirler. 
Bu çalışmanın amacı sağlık işletmelerinde müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının (MİY) işletmenin 
inovasyon kabiliyeti (İK) üzerine etkilerini belirlemektir.  
Çalışma sağlık yöneticilerinin, müşteri ilişkileri yönetimi, inovasyon kabiliyeti ve her iki kavram arasındaki 
ilişkiye ilişkin farkındalık oluşturması açısından da önem arz etmektedir. Bu çerçevede, bu çalışma ile hem 
bilimsel literatüre hem de sektör bazında yönetsel uygulamaya katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın Önemi 
Müşteri ilişkileri yönetimi işletmeler ve tüm paydaşları arasında kalıcı, anlamlı ve sistematik bir ilişkinin inşa 
edilmesi ve bu ilişkinin tüm tarafların fayda elde edeceği şekilde doğru yönetilmesi anlamına gelmektedir. 

Toplumsal değişimler ve teknolojik ilerlemelere uygun olarak dinamik olan pazarlama süreçlerinde müşteri 
yönelimli bakış açısı; müşteriyi anlama, yorumlama, tatmin etme ve bağlı kılma ekseninde planlamalar 
yapmaktadır. Bu noktada işletmelerin sürekli güncel olabilmeleri, müşteri tercihlerini doğru 
değerlendirebilmeleri ve talebe uygun ve kaliteli hizmet sunmaları için, sürekli olarak yenilik arayışında 
olmaları gerekmektedir. Bu noktada müşteri potansiyeli yüksek olan sağlık kuruluşlarında verilen hizmet 

yüksek temaslı bir hizmet olduğundan, taraflar arası anlamlı ilişkinin inşası oldukça önemlidir. Sağlığı ile ilgili 
kaygı duyan müşteri profili hassas bir yapıda olduğu için hem iletişim hem de hizmet sunum kalitesi açısından 
pozitif sonuçlar beklemektedir. Bu nedenle ancak inovasyon kabiliyeti yüksek olan işletmeler müşterisini 
doğru sınıflandırabilecek, doğru anlayabilecek ve tatminkâr bir hizmet sunumu gerçekleştirebileceklerdir.   

Çalışmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları 
Çalışmanın evrenini, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veren 
yöneticiler oluşturmaktadır. Kurumdan alınan bilgiler çerçevesinde bütün yöneticilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Araştırmaya alt, orta ve üst kademede görev yapan 102 yöneticiden katılım sağlanmıştır.  

Araştırma Haziran 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın etik onayı; Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Hukuk Müşavirliği/Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu’ndan 2019-05/07 kararıyla alınmıştır.  
Çalışmada, araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 
Konuyla ilgili literatür taramasında sorun yaşanmamıştır. Sağlık kurumu yöneticilerinin vakitlerinin kısıtlı 
olması nedeniyle özellikle üst düzey yöneticilerin anketi doldurmaya zaman ayırması konusunda 
zorlanılmıştır. Sivas’ta hizmet veren sağlık yöneticilerinin tamamına ulaşılamadığından, çalışma verileri 
sadece Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ile sınırlıdır.  
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Veri Toplama Yöntemi 
Çalışmanın verileri, anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket formu üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde; 
çalışmaya katılan yöneticilerin sosyo-demografik bilgilerine yönelik sorular, ikinci bölümde yöneticilerin 
Müşteri İlişkileri Yönetimi ve üçüncü bölümde ise İnovasyon Kabiliyeti (IK) algı düzeylerini ölçmeye yönelik 
sorulara yer verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan toplam 102 yöneticiye, Google Forms 
platformunda çevrimiçi (online) anket yoluyla ulaşılarak araştırma verileri elde edilmiştir.  

Araştırmada Kullanılan Değişkenler  

Çalışmada; Müşteri İlişkileri Yönetimini (MİY) değerlendirmeye yönelik sorular, Erciş ve Can (2014)’ın 
çalışmalarında kullandıkları ölçekten esinlenerek oluşturulmuştur. Toplam 14 maddelik bu ölçek; Rakipler ile 
Kıyaslama (RİK), Müşteri Bilgi Süreci (MBS), Lider Kullanıcılar ile İşbirliği (LKİ) boyutlarından 
oluşmaktadır.  Ölçeğin Müşteri Bilgi Süreci boyutu bu çalışmada Hasta Bilgi Süreci (HBS) olarak, Lider 
Kullanıcılar ile İşbirliği boyutu ise, Hastalarla İşbirliği (Hİ) olarak ifade edilmiştir. Ölçek değişken sayıları 
sırasıyla beş, beş ve dört şeklindedir. 

İnovasyon Kabiliyeti (IK) algısının ölçülmesinde ise, Ürün Temelli İnovasyon Kabiliyeti (ÜTİK) ve Süreç 
Temelli İnovasyon Kabiliyeti (STİK) boyutlarından oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek Camison ve Lopez 
(2010-2014)’in ve Okan (2018) çalışmasından araştırma grubu özelliklerine göre uyarlanmıştır. Firma 
Performansı Ölçeği ise yine Okan (2018)’ın çalışmasından uyarlanarak elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan 
Tüm ölçekler 5’li Likert tipindedir ve ters anlam içeren madde bulunmamaktadır. Ölçeklerden alınan ortalama 
puanın yükselmesi, ölçülen değişkenin düzeyinin de yükseldiğini ifade etmektedir. Ölçeklere verilen cevaplar 
en olumsuz ifadeden en olumlu olan ifadeye doğru 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde puanlanmıştır. Ölçeklere ait ortalama 
puanların hesaplanması ise içerdikleri maddelerin toplam puanı madde sayısına bölünerek gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın Hipotezleri 
Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.  

H1: Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları, inovasyon kabiliyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.  

H1a: Rakipler ile kıyaslamanın, ürün temelli inovasyon kabiliyeti (ÜTİK) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H1b: Hasta bilgi sürecinin, ürün temelli inovasyon kabiliyeti (ÜTİK) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H1c: Hastalarla iş birliğinin, ürün temelli inovasyon kabiliyeti (ÜTİK) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H1d: Rakipler ile kıyaslamanın, süreç temelli inovasyon kabiliyeti (STİK) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H1e: Hasta bilgi sürecinin, süreç temelli inovasyon kabiliyeti (STİK) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H1f: Hastalarla iş birliğinin, süreç temelli inovasyon kabiliyeti (STİK) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H2: İnovasyon kabiliyeti, firma performansı üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.  

H2a: Ürün temelli inovasyon kabiliyetinin (ÜTİK), firma performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H2b: Süreç temelli inovasyon kabiliyetinin (STİK), firma performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Araştırma verilerinin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, frekans dağılımı gibi betimsel istatistikler 
ile Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve Yapısal Eşitlik Modellemesi altında Yol (Path) Analizi yöntemleri 
kullanılmıştır. 

Yapısal eşitlik modeli, ikincil nesil veri analiz tekniği olarak nitelendirilmektedir ve birden çok bağımsız ve 
bağımlı değişken arasındaki ilişkinin modellenmesi sonucu, karmaşık bir araştırma probleminin tek bir analiz 

süreciyle, kapsamlı ve sistematikleştirerek gösterilmesini sağlamaktadır.  Bu modelde öncelikle yapılması 
gereken, değişkenlerin faktör yapılarının ilk aşamada DFA ile doğrulanmasıdır. Buna Anderson ve Gerbing’in 
(1988) iki aşamalı yaklaşımı denilmektedir (Arslan ve Bardakçı, 2020:46). Bu nedenle araştırmanın uygulama 
kısmında önce araştırmada kullanılan ölçekler DFA’ya tabi tutulmuş, sonrasında araştırma modeli yol analizi 
ile sınanmıştır. Söz konusu istatistiksel tekniklerin yapılmasında IBM SPSS 23.0 ve IBM AMOS 23.0 paket 

programları kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan yöneticilerin demografik özelliklerine göre frekans dağılımları Tablo 1’deki gibidir 
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Tablo 1: Çalışma Grubuna Ait Frekans Dağılımları 
Cinsiyet Frekans Yüzde (%) 

Kadın 83 81.4 

Erkek 19 18.6 

Toplam 102 100.0 

Yaş Frekans Yüzde (%) 
31-40 Yaş 26 25.5 

41-50 Yaş 69 67.6 

51 Yaş ve Üzeri 7 6.9 

Toplam 102 100.0 

Eğitim Düzeyi Frekans Yüzde (%) 
Ön Lisans 9 8.8 

Lisans 55 53.9 

Lisansüstü 38 37.3 

Toplam 102 100.0 

Sağlık Kuruluşundaki Görev Frekans Yüzde (%) 
Alt/İlk Kademe Yönetici 79 77.4 

Orta Kademe Yönetici 22 21.6 

Üst Yönetici (Başhekim) 1 1.0 

Toplam 102 100.0 

Yöneticilikteki Görev Süresi Frekans Yüzde (%) 
0-2 Yıl 11 10.9 

3-5 Yıl 20 19.6 

6-8 Yıl 13 12.7 

9-11 Yıl 13 12.7 

12-15 Yıl 27 26.5 

15 Yıl Üzeri 18 17.6 

Toplam 102 100.0 

Çalışma grubundaki katılımcıların; %81.4’ü kadınlardan, %18.6’sı ise erkeklerden oluşmaktadır.  
Katılımcıların %25.5’i 31-40 yaş, % 67.6’sı 41-50 yaş, %6.9’u ise 51 yaş ve üzeri aralıkta yer almaktadır.  
Katılımcılardan %53.9’u lisans, %37.3’ü lisansüstü, %8.8’i ise ön lisans mezunudur. Sağlık kuruluşundaki 
yönetici görevleri; %77.4’ü alt/ilk kademe, %21.6’sı orta kademe ve %1’i üst düzey yöneticidir. Katılımcıların 
yöneticilikteki görev süreleri; %26,5’i 12-15 yıl, %19.6’sı 3-5 yıl ve %17,6’sı ise 15 yıl üzeri yıldır. 
Çalışmamızda öncelikle araştırma modelinin testinde kullanılan ölçeklere ilişkin yapı geçerliği analizleri 
yapılmıştır. Analiz sırasında faktör yük değeri anlamsız olan ve model uyumunu olumsuz etkileyen maddeler 
ölçekten çıkarılarak her bir ölçek için ayrı ayrı DFA yapılmıştır.  Araştırmada kullanılan ölçekler için yapılan 
DFA sonucunda elde edilen uyum indeksi değerleri Tablo 2’deki, maddelere ait standart faktör yükleri ise 
Tablo 3’teki gibidir. 
Tablo 2: Ölçeklere İlişkin Yapılan DFA Sonucunda Elde Edilen Uyum İndeksi Değerleri 

 χ2/sd GFI NFI IFI CFI RMSEA 

Kabul Edilebilir Uyum ≤ 5 ≥ 0.85 ≥ 0.90 ≥ 0.90 ≥ 0.95 ≤ 0.08 

İyi Uyum ≤ 3 ≥ 0.90 ≥ 0.95 ≥ 0.95 ≥ 0.97 ≤ 0.05 

Rakipler ile Kıyaslama (RİK) 1.020 0.990 0.990 0.995 0.994 0.014 

Hasta Bilgi Süreci (HBS) 0.196 0.982 0.991 0.996 0.995 0.010 

Hastalarla İşbirliği (Hİ) 0.086 0.999 0.999 0.999 0.998 0.008 

Ürün Temelli İnovasyon Kabiliyeti (ÜTİK) 2.011 0.935 0.946 0.972 0.971 0.078 

Süreç Temelli İnovasyon Kabiliyeti (STİK) 2.252 0.920 0.961 0.978 0.977 0.081 

Firma Performansı (FP) 3.646 0.894 0.936 0.953 0.952 0.076 

Tablo 2’deki bulgulara göre, müşteri ilişkileri yönetimi değişkenini oluşturan Rakipler ile Kıyaslama (RİK), 
Hasta Bilgi Süreci (HBS) ve Hastalarla İşbirliği (Hİ) ölçeklerinin üçü de tüm uyum indeksi değerlerine göre 
verilerle iyi bir uyum göstermiştir. Ürün temelli inovasyon kabiliyeti (ÜTİK) ölçeği verilerle χ2/sd, GFI, IFI 
ve CFI uyum indekslerine göre iyi düzeyde, NFI ve RMSEA uyum indekslerine göre ise kabul edilebilir 
düzeyde uyum göstermektedir. Süreç temelli inovasyon kabiliyeti (STİK) ölçeğinin ise verilerle χ2/sd, GFI, 
NFI, IFI ve CFI uyum indekslerine göre iyi düzeyde, RMSEA uyum indeksine göre kabul edilebilir düzeyde 
uyum gösterdiği görülmektedir. Son olarak Firma Performansı (FP) ölçeğinin verilerle IFI indeksine göre iyi 
düzeyde, χ2/sd, GFI, NFI, CFI ve RMSEA uyum indekslerine göre kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiği 
tespit edilmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 3: Müşteri İlişkileri Yönetimi Ölçeğine Ait Maddelerin Faktör Yükü, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
Rakipler ile Kıyaslama (RİK) 
(Cronbach Alpha= 0.874; AVE= 0.64) 

Faktör Yükü Ort. Ss 

RİK1: Rakiplerimizin hizmet stratejileri hakkında düzenli olarak araştırma yaparız. 0.793 2.88 1.02 

RİK2: Hastaların rakiplerimizden aldığı hizmetleri düzenli olarak takip ederiz. 0.782 2.90 1.04 

RİK3: Sürekli olarak rakiplerimizin sahip olduğu hizmetlerin neler olduğunu araştırırız. 0.824 3.02 1.00 

RİK4: Rakiplerimizin hizmetleri hakkındaki elde ettiğimiz bilgiler hizmetimizi şekillendirir. 0.791 3.10 1.06 

 Hasta Bilgi Süreci (HBS) 
(Cronbach Alpha= 0.877; AVE= 0.67) 

Faktör 
Yükü 

Ort. Ss 

HBS1: Hastaların yeni hizmetlere olan ihtiyacını öğrenmek için düzenli olarak toplantılar yaparız. 0.672 3.25 1.04 

HBS2: Düzenli olarak hasta isteklerini analiz ederiz. 0.884 3.61 0.89 

HBS3: Yeni bir hizmete başladığımızda hastalardan gelen eleştirilere/şikâyetlere önem veririz. 0.799 3.87 0.79 

HBS4: Yeni hizmet fikirleri için düzenli olarak hastalarımızdan gelen geri bildirim/memnuniyet 
verilerini kullanırız. 

0.895 3.71 0.86 

Hastalarla İşbirliği (Hİ) 
(Cronbach Alpha= 0.720; AVE= 0.50) 

Faktör 
Yükü 

Ort. Ss 

Hİ1: Hizmetlerimizin içeriğini değerlendiren hastalarımızın geri bildirimleri önemlidir. 0.616 4.21 0.79 

Hİ3: Hastanemiz, hizmet sürecinin başlangıcından itibaren hizmeti almış kişilerin fikirlerini bu sürece 
dâhil eder. 

0.593 3.22 0.94 

Hİ4: Hastalarımızın yeni hizmet alma ihtiyaçlarını öğrenmek için bizden hizmet alan hastaların geri 
bildirimlerini/fikirlerini alırız. 

0.871 3.45 0.92 

Bir ölçeğin yapı geçerliğinin önemli bir göstergesi AVE (Average Variance Extracted) değeridir. Faktörlerin 
hesaplanan AVE değerinin 0.5’ten büyük olması, ölçeğin uyum geçerliğinin olduğu şeklinde değerlendirilir.  
Faktörlerden birinin AVE değerinin 0.5’ten küçük olması ise, ölçeğin uyum geçerliğinin olmadığını 
göstermektedir. Bu durum şöyle açıklanır ki; ölçüm hatasından kaynaklanan varyansın, o faktör tarafından 
açıklanan varyanstan büyük olmasıdır (Fornell ve Larcker, 1981:46). Rakipler ile Kıyaslama, Hasta Bilgi 

Süreci ve Hastalarla İşbirliği ölçeklerinin AVE değerleri sırasıyla 0.64, 0.67 ve 0.50 olarak hesaplanmıştır 
(Tablo 3). Bu değerler ölçeklerin yapı geçerliğinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Yine her üç 
ölçekte yer alan madde faktör yük değerlerinin de oldukça yüksek ve yeterli değerler olduğu söylenebilir 
(Tablo 3). 

Tablo 3’teki bulgulara göre Müşteri İlişkileri Yönetimi ölçeklerine ait Cronbach Alpha katsayı değerlerinin 
sırasıyla 0.874, 0.877 ve 0.720 şeklinde 0.7’nin üzerinde değerler olduğu görülmektedir. Bu bulgular ışığında 
Kartal ve Bardakçı (2019)’a göre her üç ölçeğin de yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. 
Tablo 4: İnovasyon Kabiliyeti ve Firma Performansı Ölçeğine Ait Maddelerin Faktör Yükü, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Ürün Temelli İnovasyon Kabiliyeti (ÜTİK) 
(Cronbach Alpha= 0.908; AVE= 0.58) 

Faktör Yükü Ort. Ss 

ÜTİK1: Hastanemiz, yenilikleri takip edebilir. 0.873 3.51 1.03 

ÜTİK2: Hastanemiz, hizmet çeşitliliğini sağlayabilir. 0.744 3.69 1.03 

ÜTİK3: Hastanemiz, hizmet verirken çevreyi korumaya dikkat eder. 0.668 3.66 1.00 

ÜTİK4: Hastanemiz, hizmetlerini geliştirerek sürdürebilir. 0.857 3.68 1.02 

ÜTİK5: Hastanemiz, verdiği hizmeti duruma göre hızlandırabiliyor. 0.636 3.50 1.09 

ÜTİK6: Hastanemiz birbiri ile ilişkili hizmetleri birlikte alabilir ve yönetebilir. 0.748 3.55 1.03 

ÜTİK7: Hastanemiz, hizmetin temel ve kilit teknolojilerinde uzmanlaşabilir ve özümseyebilir. 0.758 3.51 1.06 

 Süreç Temelli İnovasyon Kabiliyeti (STİK) 
(Cronbach Alpha= 0.955; AVE= 0.75) 

Faktör 
Yükü 

Ort. Ss 

STİK1: Hastanemiz, sürekli olarak hizmete kolay ulaşılabilirliği sağlayacak programlar geliştiriyor. 0.896 3.01 1.13 

STİK2: Hastanemiz, hizmet ve teknolojik süreçlerin yenilikçiliği için değerli bilgiye sahiptir. 0.875 3.21 1.01 

STİK3: Hastanemiz iş organizasyonu için en iyi süreçler ve sistemler hakkında değerli bilgiye 
sahiptir. 

0.884 3.14 1.02 

STİK4: Hastanemiz hizmetlerini verimli bir şekilde organize ediyor. 0.909 3.09 1.08 

STİK5: Hastanemiz, kaynaklarını, hizmet üretiminde verimli bir şekilde kullanır. 0.896 3.09 1.09 

STİK6: Hastanemiz, hizmetlerini aksatmamak için düşük stok seviyelerini koruyabiliyor. 0.813 2.97 1.23 

STİK7: Hastanemiz hizmet verirken çevre dostu süreçleri dikkate alır. 0.793 3.39 1.04 

Firma Performansı 
(Cronbach Alpha= 0.943; AVE= 0.69) 

Faktör 
Yükü 

Ort. Ss 

FP1: Hastanemiz hizmet organizasyonunu verimli bir şekilde yönetiyor. 0.945 3.13 1.09 

FP2: Hastanemiz hizmet yönetimi faaliyetlerini entegre edebiliyor. 0.912 3.07 1.05 

FP3: Hastanemiz fırsatlarla karşılaştığında, diğer hastanelerden daha hızlı harekete geçebilir. 0.752 3.14 1.18 

FP4: Rakip hastaneler eylemlerine hızla cevap verebileceğimizi düşünüyor. 0.734 3.07 1.02 

FP5: İşleyimsel olarak zorluklarla karşı karşıya kaldığımız sürece rakip hastanelerden daha hızlı tepki 
verebiliriz. 

0.739 3.05 1.11 

FP6: Yönetici ekip toplantılarımız verimlidir. 0.881 3.25 1.04 

FP7: Yönetimimiz, ana konulardaki düşüncelerini kolayca birleştirip hızlı bir fikir birliğine varır. 0.838 3.13 1.12 
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Tablo 4’teki bulgulara göre Ürün Temelli İnovasyon Kabiliyeti (ÜTİK), Süreç Temelli İnovasyon Kabiliyeti 
(STİK) ve Firma Performansı (FP) boyutlarının AVE değerleri sırasıyla 0.58, 0.75 ve 0,69 olarak 
hesaplanmıştır. Bu değerler her üç boyutun de yapı geçerliğinin oldukça iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. 
Üç boyutta yer alan madde faktör yük değerleri de oldukça yüksek ve yapı geçerliği bakımından yeterli 
değerlerdir (Tablo 4). 

Boyutların Cronbach Alpha katsayıları ise sırasıyla 0.908, 0.955 ve 0.943 şeklinde hesaplanmıştır (Tablo 4). 
Bu bulgular doğrultusunda her üç boyutun da Cronbach Alpha katsayılarının 0.7’nin üzerinde olduğu, 
dolayısıyla yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir (Kartal ve Bardakçı, 2019). 

Bu aşamada araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla araştırma modeli Şekil 1’deki gibi oluşturulmuş ve 
yapısal eşitlik modellemesi altında yol analizi yapılmıştır. Model uyumunun iyileştirilmesi amacıyla teorik 
uygunluk gözetilerek modifikasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Modifikasyon işlemleriyle birlikte modelin 
nihai haline ilişkin uyum iyiliği indeksleri χ2/sd=1.997<3, GFI=0.906>0.90, NFI=0.938>0.90, 
IFI=0.925>0.90, CFI=0.947<0.95 ve RMSEA=0.076<0.08 şeklinde bulunmuştur. Bu değerlere göre test edilen 
araştırma modeli, verilerle kabul edilebilir düzeyde bir uyum göstermektedir. Analiz sonucunda elde edilen 
bulgular Tablo 5’teki gibidir. 
Tablo 5: Yol Analizi Sonuçları 

Hipotez İlişki Yolları Regresyon Katsayısı Std. Hata p Sonuç 

H1a   ÜTİK ← RİK -0.022 0.084 0.790 RET 

H1b   ÜTİK ← HBS 0.114 0.089 0.201 RET 

H1c   ÜTİK ← Hİ 1.224 0.206 <0.001 KABUL 

H1d   STİK ← RİK 1.455 0.237 <0.001 KABUL 

H1e   STİK ← HBS -0.184 0.094 0.051 RET 

H1f   STİK ← Hİ 0.031 0.088 0.723 RET 

H2a       FP ← ÜTİK -0.019 0.117 0.871 RET 

H2b       FP ← STİK 1.188 0.130 <0.001 KABUL 

Tablo 5’teki bulgulara göre H1a ve H1b hipotezleri reddedilmiştir (p>0.05). Buna göre Rakipler ile Kıyaslama 
(RİK) ve Hasta Bilgi Süreci (HBS) değişkenlerinin Ürün temelli inovasyon kabiliyeti (ÜTİK) üzerinde anlamlı 
bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte H1c hipotezi kabul edilerek Hastalarla İşbirliği 
(Hİ) değişkeninin, Ürün Temelli İnovasyon Kabiliyeti (ÜTİK) üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin 
olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Aynı şekilde H1d hipotezi de kabul edilerek Rakipler ile Kıyaslama (RİK) 
değişkeninin Süreç Temelli İnovasyon Kabiliyeti (STİK) üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkisinin 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05). H1e ve H1f hipotezleri reddedilerek Hasta Bilgi Süreci (HBS) ve Hastalarla 
İşbirliği (Hİ) değişkenlerinin ise Süreç temelli inovasyon kabiliyeti (STİK) üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olmadığı saptanmıştır (p>0.05). İnovasyon kabiliyetinin firma performansı üzerindeki etkisinin test edildiği 
hipotezlerden H2a hipotezi reddedilmiş ve Ürün temelli inovasyon kabiliyetinin (ÜTİK), Firma Performansı 
(FP) üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır (p>0.05). Son olarak H2b hipotezi ise kabul 
edilmiş ve buna göre; Süreç Temelli İnovasyon Kabiliyetinin (STİK), Firma Performansı (FP) üzerinde pozitif 
yönde ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p<0.05) (Tablo 5). 



      Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2023 JANUARY (Vol 9 - Issue:67) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2637 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 

SONUÇ 

Bu çalışmada sağlık işletmelerinde müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının (MİY) işletmelerin inovasyon 
kabiliyeti (İK) üzerine etkileri incelenmiştir. Müşteri İlişkileri Yönetimi Ölçeği; Rakipler ile Kıyaslama (RİK), 
Hasta Bilgi Süreci (HBS) ve Hastalarla İşbirliği (Hİ) boyutları ve alt değişkenleri ile, İnovasyon Kabiliyeti 
(IK) ölçeği ise; Ürün Temelli İnovasyon Kabiliyeti (ÜTİK) ve Süreç Temelli İnovasyon Kabiliyeti (STİK) 
boyutları ve alt değişkenleri ile değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmada firma performansı (FP) ölçeği 
kullanılarak, değişkenler arasındaki ilişkiye ait hipotezler test edilmiştir.  
Çalışmanın amacı çerçevesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 102 
yöneticiye ait veriler, çevrimiçi anket yöntemi ile toplanmış ve elde edilen verilere yönelik istatistiksel 
analizler yapılarak bulgulara ulaşılmıştır. Çalışma amacı doğrultusunda oluşturulmuş hipotezlerin test 
edilmesinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Veri analizleri neticesinde aşağıdaki bulgular elde 
edilmiştir. 
Sağlık işletmesindeki yöneticilerin çoğunlukla 41-50 yaş arası, lisans mezunu ve kadınlardan oluşturmaktadır. 
Yöneticilerin büyük çoğunluğu alt/ilk kademe yönetici ve yöneticilik görev süresi 12-15 yıl arasında olduğu 
tespit edilmiştir.  
Müşteri ilişkileri yönetimi boyutlarından hastalarla iş birliği (Hİ) boyutunun ürün temelli inovasyon kabiliyeti 
(ÜTİK) üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Aynı şekilde rakipler ile 
kıyaslama (RİK) boyutunun süreç temelli inovasyon kabiliyeti (STİK) üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir 
etkisinin olduğu (p<0.05) bulunmuştur. Yine süreç temelli inovasyon kabiliyetinin (STİK)’de firma 
performansı (FP) üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Diğer 
değişkenler arasında ise; anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

Bu bağlamda çalışmanın H1 hipotezine ait alt hipotezlerden; “Rakipler ile kıyaslamanın, süreç temelli 
inovasyon kabiliyeti (STİK) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” ve “Hastalarla iş birliğinin, ürün temelli 
inovasyon kabiliyeti (ÜTİK) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” hipotezleri kabul edilmiştir.  
MİY perspektifinde rakiplerle kıyaslama; işletmenin rakiplerinin, başarılı oldukları alanları tespit etmesi, kendi 
durum analizini yaparak, güçlü ve zayıf olduğu yönlerini tespit etmesi ve kendi yeterlilikleri doğrultusunda 
pazar fırsatlarını değerlendirebilmesi ve pazar çevresinde oluşabilecek tehditlerden kaçınabilmesi için, rakipler 
kadar başarılı olabilmek adına hangi iş süreçlerini yenileyeceğini ne tür inovasyonlar yapabileceğini 
öngörmesi anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetleri sektöründe çalışmaya dahil edilen kuruluşun rekabet 
analizi yapması, rakip işletmeleri ve onların faaliyetlerini takip etmesinin, hizmetler için oldukça önemli olan 

süreç iyileştirme çabalarını olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkündür. Sağlık işletmesinin hizmet 
sunumunda, müşteri odaklı iş akışı, hızlı karar alabilme, doğru tasarlanmış prosedür ve politikalar oluşturma, 
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hizmet talep edenlerin işletmeye ve hizmete kolay erişebilirliğini sağlama gibi kritik süreçleri ekin 
yürütebilmesi için, MİY’in özellikle de benchmarking uygulamalarının etkili bir yöntem olduğunu söylemek 
mümkündür. 

MİY temel dinamiklerinden biri olan müşteri odaklılığın ve hizmetlerin kendine has özelliklerinden biri olan 
ayrılmazlık özelliği ile müşterilerin hizmet sunumu esnasında üretim sürecine katılımının bir sonucu olarak, 
müşteriler üretimin bir parçasıdır. Sağlık hizmetleri de yüksek temaslı hizmetlerden biri olduğundan, hastalar 
hizmet üretiminin önemli bir parçasıdır. Bu bağlamda süreç çıktılarının pozitif olması, tatminkâr bir hizmet 
sunumunun gerçekleştirilmesi hasta ile işletme aradaki iş birliğine bağlıdır. Bu iş birliği sayesinde, hizmet 
kalitesini artırmak, hızlı, verimli, kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak, ihtiyaçlara yönelik yeni hizmet çeşitleri 
geliştirmek mümkün olmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda çalışmaya dahil edilen sağlık 
kuruluşunun hastalarla sürekli iş birliği yaptığını ve hizmet sunumlarında geribildirimler doğrultusunda 
yenilikler yaptığını söylemek mümkündür. 
H2 hipotezine ait alt hipotezlerden, “Ürün temelli inovasyon kabiliyetinin (ÜTİK), firma performansı üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır.” reddedilirken, “Süreç temelli inovasyon kabiliyetinin (STİK), firma performansı 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, hizmet 
çeşitliliği, ilişkili ya da tamamlayıcı hizmet sunumu ve teknolojik yeterliliklerin firma performansı üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olmadığı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra hizmet sunum süreçlerinde yapılan beşerî, 
fiziksel ve prosedürel iyileştirmelerin, hastaların hizmete yönelik tatmin düzeyini artırdığı, yönetsel karar alma 
hızını yükselttiği, verimliliği artırdığı, hizmete erişebilirliği kolaylaştırdığını ve bu şekilde firma performansını 
olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkündür. 

Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) uygulamaları diğer işletmelerde olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de birçok 
olumlu yeniliği beraberinde getirmektedir.  Bu çerçevede inovasyon faaliyetleri ise çok önemli yere sahiptir. 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) uygulamalarında inovasyon faaliyetlerini yerine getirirken: rakip ürünler ile 
kıyaslama (benchmarking), hasta bilgi süreci yönetimi ve hastalarla iş birliği kavramları kritik öneme sahiptir. 
Sağlık işletmelerinin hasta ve yakınlarının beklentilerini cevaplayabilmesi, rekabeti sağlayabilmesi ve 
varlıkların sürdürebilmesi için, ürün ve süreç temelli inovasyon kabiliyetlerini geliştirmesi kaçınılmazdır. 
Ayrıca, ürün ve süreç temelli inovasyon kabiliyetinin firma performansı ile ilişkili olduğu bilinmektedir.   

Sonuçlar değerlendirildiğinde; inovasyon kavramının yaygın olan fiziksel üretim için gerekliliği anlayışın 
aksine hizmet işletmeleri için de önemli bir kavram olduğu görülmüştür. Hem yönetsel anlamda hem de 
pazarlama uygulamalarında inovatif bir bakış geliştirmek, firma performansına katkı sağlayacak ve rekabet 
edebilirliği artıracaktır. Bu bağlamda sağlık kuruluşları da gerekli Ar-Ge çalışmalarını hasta talepleri ve rakip 
analizleri minvalinde yapmalı, hızlı, güncel, sonuç odaklı stratejiler geliştirerek hizmet sunum düzeylerini 
iyileştirmelidirler. 
Sağlık kuruluşları rakip işletmelerin hizmetlerini, hizmet çeşitliliklerini, hasta tatmin düzeylerini, takip etmek 

sureti ile hizmet üretim sürecini daha verimli hale getirebilecek stratejiler geliştirmelidirler. 

Bununla birlikte hastalarla iş birliği düzeylerini artırmak adına, hasta veri tabanlarını doğru değerlendirmeleri, 
teknolojik yenilikleri hasta ile ilişkileri etkin kılacak şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu sayede hasta 
gereksinimlerinin baştan itibaren doğru tespiti ve gerekli tedavilerin uygulanması mümkün olacaktır.  
Sağlık işletmelerinde hastalar ile kurulan samimi iletişim ve kalıcı ilişki, şikâyet yönetim sürecini etkin 
kullanma imkânı sağlayacak ve hastalardan alınan geribildirimler işletmenin durum analizini objektif bir 
şekilde yapması için doğrudan bilgiye erişmesi imkânı sunacaktır. 
Yeni tanı, teşhis ve tedavi yöntemlerinin kullanılabilmesi için, gelişmelerin sürekli takip edilmesi, hasta bilgi 
sisteminin etkin çalışması, mevcut hastaların memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Konu ile ilgili gelecekte, müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarını etkileyen farklı boyutlar ele alınarak sağlık 
işletmelerinin inovasyon kabiliyet düzeylerini ya da inovasyon stratejilerini belirlemeye yönelik bilimsel 
çalışmalar yapılabilir. 
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Bireylerin Tıbbi ve Aromatik Bitki Tüketim Davranışları: 
Şanlıurfa İli Örneği 
Medicinal and Aromatic Plant Consumption Behaviors of İndividuals: The Example 
of Şanlıurfa Province 

ÖZET 

Tedavi için bitkilerin kullanımı insanlık tarihi ile başlar. Günümüzde modern tıp biliminde 
kullanılan birçok ilaç türü de bitkilerden elde edilmektedir. Bu çalışmada, bitkisel tedavi için 
şifalı bitki türlerinin ve kullanımının yanı sıra, Şanlıurfa'da tıbbi bitki kullanımını etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, çeşitli sosyoekonomik düzeylerden Şanlıurfa 
ilinde yaşayan 253 yetişkin ile gerçekleştirilmiş olup, betimleyici analiz yöntemlerinin yanı sıra 
vardamsal analizlerden kikare analizi yapılmıştır. Katılımcıların ortalama 37 yaşında olduğu, 
%60.9’unun erkeklerden oluştuğu, önemli bir kısmının (%52.2) lise veya lisans eğitimli olduğu, 
önemli bir kısmının (%51.4) aylık 4500 TL ve altında bir gelire sahip olduğu saptanmıştır. 
Katılımcıların sırasıyla ıhlamur, nane, zencefil, adaçayı ve çörekotu satın aldıkları 
belirlenmiştir. Araştırmada tıbbi bitkilerin kullanımı konusunda bilgi sahibi olma durumları ile 
eğitimleri ve gelir grupları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bitkisel tedavi yöntemlerini 
bildiklerini ifade eden katılımcıların konu ile ilgili bilgi kaynaklarının daha çok internet 
(%35.6) ve anne-baba-atalar (%28.8) olduğu saptanmıştır. Bilgi kaynakları ile eğitim düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların çok önemli bir kısmının e-

ticaret ile alışveriş yapmadığı saptanmıştır. E-ticaret ile alışveriş yapma durumu ile gelir 
grupları ve eğitim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Tıbbi bitkilerin 
kullanımı konusunda tüketicinin en önemli bilgi kaynağı internettir ve tüketiciler kendini bu 
konuda yeterli görmektedir. Tüketiciler bilgi kirliliğinin yaşandığı ortamlarda mağdur 
olabilmektedir. Tüketiciler önemli derecede bölgedeki attarlardan alışveriş yapmaktadır. 
Tüketicilere daha uygun koşullarda muhafaza edilen, menşei, üretim tarihi, son tüketim tarihi ve 
kalite kriterlerini belirten bilgilerin yer aldığı uygun ambalajlarla ürünün sunulması konusunda 
çalışmalar yürütülmeli ve piyasa denetlenmelidir. Bu konularda attarlara pazarda yer alan diğer 
aktörlere ve tüketim konusunda da tüketicilere bilgilendirme çalışmaları yürütülmelidir. 
Anahtar Kelimeler:   Tıbbi bitki kullanımı, Tüketici, sosyoekonomik yapı, Şanlıurfa 

ABSTRACT 

The use of plants for treatment begins with the history of humanity. Today, many types of drugs 

used in modern medical science are also obtained from plants. In this study, it was aimed to 

determine the factors affecting the use of medicinal plants in Şanlıurfa, as well as the medicinal 
plant species and their use for herbal treatment. The study was carried out with 253 adults living 

in the province of Şanlıurfa from various socioeconomic levels, and chi-square analysis was 

made from descriptive analysis as well as descriptive analysis methods. It was determined that 

the participants were 37 years old on average, 60.9% were men, a significant portion (52.2%) 

had high school or undergraduate education, and a significant portion (51.4%) had a monthly 

income of 4500 TL or less. It was determined that the participants bought linden, mint, ginger, 

sage and black cumin, respectively. In the research, there is a significant relationship between 

their knowledge about the use of medicinal plants and their education and income groups. It 

was determined that the information sources of the participants who stated that they knew about 

herbal treatment methods were mostly the internet (35.6%) and their parents-ancestors (28.8%). 

It has been determined that there is a significant relationship between information sources and 

education levels. It has been determined that a very important part of the participants do not 

shop with e-commerce. It has been determined that there is a significant relationship between 

the status of shopping with e-commerce and income groups and education groups. The most 

important source of information for the consumer about the use of medicinal plants is the 

internet and consumers consider themselves sufficient in this regard. Consumers can be victims 

in environments where information pollution is experienced. Consumers purchase from attars in 

the region to a significant extent. Studies should be carried out and the market should be 

supervised to present the product to consumers in suitable packages that are stored in more 

suitable conditions and contain information indicating the origin, production date, expiry date 

and quality criteria. Informative activities should be carried out on these issues to attars, other 

actors in the market, and consumers about consumption. 

Keywords:  Medicinal plant use, Consumer, Socio-economic structure, Şanlıurfa 
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GİRİŞ 

Günümüzde, yapay, kimyasal tedavi yöntemlerinin olumsuz etkileri ve benzeri sebeplerden dolayı nüfusun 
çok önemli bir kısmı tamamlayıcı veya alternatif tıp sistemleri olarak da bilinen geleneksel tıbbi sisteme 
yönelmiş durumdadır (Azaizeh ve ark., 2008). Yerel düzeyde tüketilen bitkiler artık modern ilaçların içeriğini 
teşkil etmektedir (Balick ve Cox, 1996). Beşeriyetin tarihsel sürecinde rahatsızlıkların birçoğu (diyabet, 
hepatit, KOAH vb.) halk tababetiyle iyileştirilmeye çalışıldı ve bu olgu halen de devam etmektedir. Dünya 

genelinde nüfusun önemli bir kısmının sağlıkla ilgili problemlerini öncelikli olarak bitkisel yollarla giderme 
yolunu tercih ettikleri bildirilmektedir. İlaveten, gelişmiş ülkelerdeki reçetelendirilen ilaçlarda takriben dörtte 
biri bitkilerden gelen etken maddelerle (vimbilastin, rezerpin, kinin, aspirin vb.) hazırlanmaktadır (Farnsworth 
ve ark., 1985).  

Tür ve çeşit itibariyle bölgeler arası farklılık arz etmekle birlikte tıbbi ve aromatik bitkiler Türkiye’nin tüm 
bölgelerinde doğal ortamda yetişmektedir. Söz konusu bitkilerin önemli bir kısmı doğadan toplama yolu ile 
işlenerek veya işlenmeden kullanıma sunulmaktadır. Türkiye tıbbi ve hoş kokulu bitkiler dış pazarlarında 
oldukça önemli bir konuma sahiptir. Tıbbi aromatik bitkilere olan talep son yıllarda hızla yükselen bir trend 
haline geçmiştir. Bunu etkileyen faktörler arasında dünya genelinde yaşanan hastalık ve salgınlar ve 
tüketicilerin modern tıbbın kifayetsiz kaldığını düşündüğü durumlardır. FAO verilerine göre Hindistan 1.9 
milyon ton baharat üretimi ile dünyada ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’nin baharat üretimi ise 199000 
tondur ve ilk beşte yerini almaktadır (FAO, 2019). Tıbbi bitkiler iç pazarda da gerek baharat olarak gerekse 
tedavi amaçlı halk tebabetinde kullanımı bakımından önemlidir. 
Son yıllarda bireyler ilaçların birçok yan etkisinin olması, bazı ilaçların sosyal güvenlik kapsamı dışında 
kalması ve doğal bir tedaviyi ya da mevcut ilaçları desteklemek için tercih etmeleri nedeni ile aktarları tercih 
etmektedirler (Akbulut ve Özkan, 2016). 

Geleneksel yöntemlerle tedavi edenlerin kullandıkları tıba bitkileri, söz konusu bitkilerle ve ilintili 
rahatsızlıklarla alakalı olarak önemli bilgi kaynağı olabilir. Söz konusu bilgiler çağımızın koşullarındaki 
araştırmalara temel oluşturarak başarısızlıklardan uzaklaştırabilir. Tıbbi bitkilerin çeşitleri, kullanım alanları 
ve bölgenin yaygın olan hastalıkları bölgeler itibariyle de değişmektedir (Rahmatullah ve ark., 2010). 
Bu araştırma, Şanlıurfa’da tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri, kullandıkları tıbbi bitkilerin çeşitliliği, 
bitkisel tedavi yöntemleri hakkında bilgi düzeyleri ve bilgi kaynakları e-ticaret tedariki konusundaki 

davranışlarını belirlemek ve bitkisel ürünlerin kullanımına etki eden faktörleri saptamaktır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Şanlıurfa ili merkezinde aktarların yoğun olduğu lokasyonlarda alışveriş yapan tüketicilerle anket uygulaması 
ile elde edilen veriler çalışmanın birincil verilerini oluşturmuştur. Ayrıca konu ile ilgili olarak yapılan 
çalışmalardan da yararlanılmıştır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi ile 253 anket uygulanmıştır.  
Çalışmada anket yolu ile elde edilen veriler oran, frekans gibi betimleyici analiz yöntemlerinin yanı sıra 
vardamsal analizlerden kikare analizi yapılmıştır.  

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMALAR 

Araştırmada tüketicilerin 17-75 yaş aralığında olduğu ve ortalama 37 yaşında olduğu saptanmıştır. 
Tüketicilerin %60.9’u erkeklerden oluşmaktadır. Yapılan bir çalışmada tüketicilerin önemli bir kısmının 
(%32.5) 31 ile 45 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir (Kara ve ark., 2021). Yapılan diğer bir çalışmada ise, 
katılımcıların ortalama 39 yaşında olduğu ve %67.7'sinin kadınlardan oluştuğu saptanmıştır (Akbulut ve 
Özkan, 2016). 
Çalışmada, katılımcıların önemli bir kısmının (%52.2) lise veya lisans eğitimli olduğu saptanmıştır. Ancak 
çalışmada halen okur-yazar olmayanların olduğu (%2.4) belirlenmiştir (Tablo 1). Yapılan bir çalışmada, 
katılımcıların önemli bir kısmının (%77.5) lise veya lisans düzeyinde eğitimli olduğu ve okur yazar 
olmayanların bulunmadığı belirlenmiştir (Kara ve ark., 2021). Bu durum yaş aralığına düşen katılımcı 
sayısından ve bölgeler arası eğitime bakış ve geçmiş yıllardaki eğitim olanaklarına ulaşım farklılığından 
kaynaklanabilir. 

Araştırmada tüketicilerin önemli bir kısmının araştırmanın yürütüldüğü ilden olduğu ve araştırma alanında 
yaşadığı, %25.3’ünün ise şehrin yabancısı olduğu ancak uzun zamandır ikamet yerinin araştırma alanı olduğu 
belirlenmiştir. Araştırmada tüketicilerin önemli bir kısmının (%51.4) aylık 4500 TL ve altında bir gelire sahip 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca yaşam dönemi bakımından incelenmiş ve tüketicilerin önemli bir kısmının evli ve 
çocuklu (%58.5) veya ailesinin yanında veya arkadaşları ile yaşayan bekârlardan (%22.5) oluştuğu 
belirlenmiştir. 
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Araştırmada, tüketicilerin önemli bir kısmı aile bireyleri arasında kronik bir hastalığın olmadığını belirtmiştir. 
Kronik hastalıklar arasında sırasıyla kalp damar ve tansiyon hastalıkları ve solunum yolu hastalıklarının ilk 
sıralarda yer aldığı saptanmıştır (Tablo 1).  
Tablo 1: Tüketicilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Özellikler  kişi % 

Eğitim durumu 

İlköğretim ve altı 83 32.8 

lise 61 24.1 

lisans 80 31.6 

lisansüstü 29 11.5 

toplam 253 100.0 

Çalışma durumu 

Çalışıyor 154 60.9 

Çalışmıyor 45 17.8 

Öğrenci 43 17.0 

Emekli 11 4.4 

Toplam 253 100.0 

Gelir durumu 

(TL/ay) 

2000’den az 69 27.3 

2000-4500 61 24.1 

4501-8000 52 20.6 

8001-12000 49 19.4 

12001 ve üstü 22 8.7 

Toplam 253 100.0 

Ailede Kronik Bir 

Hastalığın olma 
durumu 

Hayır 190 75.1 

Evet 63 24.9 

Toplam 253 100 

Ailede var olan 

Kronik hastalıklar 

Kalp damar ve tansiyon 22 34.9 

Solunum ile ilgili hastalıklar 19 30.2 

Diyabet, tiroid gibi metabolik hastalıklar 18 28.6 

Sarılık 2 3.2 

Cilt hastalıkları 1 1.6 

Ortopedik 1 1.6 

Toplam 63 100.0 

Tüketicilerin tedavi amacıyla hangi bitkileri aktarlardan satın aldıkları sorulmuş ve birden fazla bitki adı 
belirtmelerine fırsat verilmiştir. Sırasıyla ıhlamur, nane, zencefil, adaçayı ve çörekotunun satın alındığı 
saptanmıştır (Şekil 1). Yapılan bir çalışmada solunumla ilgili rahatsızlıklarda 14 çeşit bitkinin ve 
karışımlarının kullanıldığını belirlemişlerdir. Bu bitkiler arasında en fazla nanenin, meyan kökünün, ıhlamurun 
ve kuşburnunun kullanıldığını saptamışlardır (Erarslan ve ark., 2022). Isparta ilinde yürütülen bir çalışmada 
ise ıhlamurun, adaçayının, kekiğin ve kuşburnunun daha çok talep edildiği belirtilmiştir (Kara ve ark., 2021).  

 
Şekil 1: Aktardan Alınan ve Tedavi İçin Kullanılan bitkiler 
Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir. 

32,3

17,7
15,7

11,8

11,8

6,3
4,3

Ihlamur Nane Zencefil Adaçayı Çörekotu Papatya Badem Yağı
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Çalışmada tüketicilerin bitkisel tedavi yöntemleri hakkında bilgi düzeyleri sorulmuştur. Çalışmaya katılan 
bireylerin %65.2’si bitkisel tedavi yöntemleri hakkında bilgisinin olduğunu ifade ederken, %17.8’i herhangi 
bir bilgisinin olmadığını belirtmiştir. Ancak bir o kadarı da (%17.0) kısmen bilgi sahibi olduğunu bildirmiştir. 
Katılımcıların bitkisel tedavi yöntemlerini bilme durumları ile eğitim düzeyi (p=0.008< 0.05) ve gelir 
düzeyleri (p=0.031< 0.05) arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2: Eğitim-Öğretim ve Gelir Düzeyi ile Bitkisel Tedavi Yöntemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olma Durumu Arasındaki İlişki 

 
Bitkisel Tedavi Yöntemleri Hakkında Bilginiz Var mı? 

Ki-Kare Testi 
Evet Hayır Kısmen 

n % n % n % Ki-kare p 

Eğitim 
Durumunuz 

İlkokul ve altı 43 26.1 17 37.8 23 53.5 

17.283 0.008 

Lise 44 26.7 11 24.4 6 14.0 

Lisans 58 35.2 15 33.3 7 16.3 

Yüksek lisans ve üstü 20 12.1 2 4.4 7 16.3 

Total 165 65.2 45 17.8 43 17.0 

Gelir 

Durumu 

2000’den az 40 24.2 19 42.2 10 23.3 

16.961 0.031 

2000-4500 44 26.7 11 24.4 6 14.0 

4501-8000 32 19.4 8 17.8 12 27.9 

8001-12000 37 22.4 5 11.1 7 16.3 

12001 ve üstü 12 7.3 2 4.4 8 18.6 

Total 165 100.0 45 100.0 43 100.0 

Eğitim seviyesi yükseldikçe bilgi sahibi olma durumu artmaktadır. Gelir seviyesinin yükselmesi ile de kısmen 
bilgi sahibi olma durumu daha yüksektir (Tablo 2). 
Araştırmada bitkisel tedavi yöntemlerini bildiklerini (evet ve kısmen) ifade eden 208 katılımcıya konu ile ilgili 
bilgi kaynakları sorulmuş olup bireylerin bu bilgileri daha çok internet aracılığı ile (%35.6) ve anne baba ve 
atalarından edindikleri (%28.8) saptanmıştır. Çalışmada, konu ile ilgili bilgi kaynakları ile eğitim düzeyleri 
karşılaştırılmış olup aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir (p=0.027<0.05) (Tablo 3). Yapılan 
bir çalışmada, katılımcılara birden fazla tercih sunulmuş ve %38.9’unun internet ve televizyon aracılığıyla 
öğrendiklerinden yola çıkarak, %99.5’inin ise ebeveynleri ve atalarının önerileriyle tıbbi ve aromatik bitkileri 
kullandığı belirlenmiştir (Aygör ve Çayır, 2020).  
Tablo 3: Eğitim ile Bitkisel Tedavi Yöntemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olanların bilgi kaynakları Arasındaki İlişki 

Eğitim durumu 

İnternet Arkadaş ve 
komşular 

TV 

Programları 
Anne- Baba atalar 

Toplam 
  

n % n % n % n % n % Ki-kare p 

İlkokul ve altı 14 6.7 14 6.7 10 4.8 28 13.5 66 31.7 

18.838 0.027 

Lise 26 12.5 9 4.3 7 3.4 8 3.8 50 24.0 

Lisans 21 10.1 11 5.3 14 6.7 19 9.1 65 31.3 

Lisansüstü 13 6.3 4 1.9 5 2.4 5 2.4 27 13.0 

Total 74 35.6 38 18.3 36 17.3 60 28.8 208 100.0 

Çalışmada, bitkisel tedavi ile ilgili e-ticaret yoluyla alışveriş yapıp yapmadıkları sorulmuş ve katılımcıların 
çok önemli bir kısmının e-ticaretle alışveriş yapmadığı saptanmıştır. Araştırmada e-ticaretle alışveriş yapma 
durumu ile gelir grupları (p=0.000<0.05) ve eğitim grupları (p= 0.014<0.05) arasında anlamlı bir ilişkinin 
olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). 
Tablo 4: Gelir Grupları ve Bitkisel Tedavi ile İlgili E-Ticaretle Alışveriş Yapma Durumu  

Gelir grupları E-ticaret ile BT alışverişi Toplam  
Ki-kare p 

Evet % Hayır % 

2000’den az 3 15,0 66 28.3 69 

23.051 0.000 

2000-4500 3 15,0 58 24.6 61 

4501-8000 1 5,0 51 21.9 52 

8001-12000 6 30,0 43 18.5 49 

12001 ve üstü 7 35,0 15 6.4 22 

Toplam 20 100,0 233 100.0 253 

Eğitim durumu 

İlkokul ve altı 2 10.0 81 34.8 83 

10.588 0.014 

Lise 4 20.0 57 24.5 61 

Lisans 8 40.0 72 30.9 80 

Yüksek lisans ve üstü 6 30.0 23 9.9 29 

Toplam 20 100.0 233 100.0 253 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tıbbi bitkilerle tedavi eski bir gelenektir. Ancak teknolojinin yardımı ile daha geniş kitlelere, daha kontrollü 
koşullarda üretilen tedavi araçları geliştirilmiş ve kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. Söz konusu araçlar içinde 
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sentetik yollarla ilaçların bir takım yan etkileri ve maliyetinin artması nedeniyle yenilikçi hekimlik 
uygulamalarındaki gelişimle birlikte, birçok sorunun çözümünde daha natürel mamüllerin kullanılması teşvik 
edilmektedir. Söz konusu bitkilerin bazılarının halk tababetinin yanı sıra baharat olarak kullanımı da eskiden 
beridir süregelen bir olgudur. Bu süreçte attarlar pazarlama kanalında önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
çalışmada aktarlardan alışveriş yapan katılımcılarla anket yolu ile elde edilen veriler kullanılmış olup 
katılımcıların bazı sosyo demografik özellikleri, tıbbi bitkilerin kullanımı, kullanım ile ilgili bilgi düzeyleri, 
bilgi kaynakları, e-ticaretle alışveriş davranışları ve sosyo demografik yapının bunlar üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. 

Araştırmada her yaş grubunda olanların tıbbi bitki alışverişi yapmakta olduğu belirlenmiştir. Nitekim 
katılımcıların 17-75 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %60.9’unun erkeklerden oluşması 
halen bu tür alışverişlere erkeklerin daha fazla gittiğini göstermektedir. Ancak katılımcıların bir o kadarı da 
(%58.5) yaşam dönemi bakımından evli ve çocukludur ve hane halkının siparişi ile alışveriş yapma durumu 
söz konusudur. 

Tıbbi bitkiler arasında kullanılan çeşitleri ve tüketim miktarını bölgenin beslenme kültürü ile ve hastalıkların 
bölgesel yaygınlığı önemli derecede etkilemektedir. Bölgede isottan sonra yemeklerde en fazla kullanılan 
nanedir. Ayrıca çalışmada ailede olduğu belirlenen kronik hastalıklar arasında damarsal hastalıklar ve solunum 
yolu hastalıklarıdır ve katılımcıların kullandıkları tıbbi bitkiler (nane, zencefil, adaçayı ve çörekotu) bu konuda 
anlamlı görünmektedir.  
Katılımcıların önemli bir kısmı (%51.4) orta-düşük bir gelir gurubunda yer almaktadır. Araştırmada tıbbi 
bitkilerin kullanımı konusunda bilgi sahibi olma durumları ile eğitimleri ve gelir grupları arasında anlamlı bir 
ilişki vardır. Gelir seviyesi arttıkça ve eğitim düzeyleri arttıkça bilgi sahibi olma durumu artmaktadır.  
Araştırmada, tüketicilerin önemli bilgi kaynağının internet ortamı ve anne baba ve atalardan gelen bilgi olduğu 
belirlenmiştir. Eğitim seviyesi ile bilgi kaynakları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Düşük eğitim grubunda 
olanlar, orta ve ileri yaşlarda olanlar genel olarak atalardan veya anne babalarından bilgi edinirken, daha genç 

gruplar ve eğitimli olanlar internetten bilgi edinmektedir. Ancak internet ortamında önemli derecede bilgi 
kirliliğinin olması bazen çok önemli hatalara neden olmaktadır. Çalışmada özellikle orta yaş grubunda yer alan 
kadınların TV programlarından bilgi aldıkları saptanmıştır.  

Bölge halkı genel olarak tıbbi bitkiler ile ilgili e-ticaret alışverişi yapmamaktadır. Çünkü gerek mutfak 
kültüründe kullandıkları baharatlar, gerekse bitkisel tedavi amaçlı kullandıkları bitkileri kolaylıkla bölgedeki 
baharatçılardan ve attarlardan temin edebilmektedirler. E-ticaret alışveriş yapanların eğitim seviyeleri ile gelir 
düzeyleri arasında da anlamlı bir ilişki vardır. Tıbbi bitkilerle ilgili olarak e-ticaretle satın almaya giden 
tüketiciler daha ziyade daha yüksek gelir grubuna sahip olanlar ve eğitim düzeyi daha yüksek olanlardır. 
İnternet ortamında satılan ürünü araştırma, güvenilir bulma, kredi kartıyla alışveriş yapma alışkanlığı, siparişi 
takip etme ve tüketici hakları konusunda bilgili olma e-ticaret alışverişi etkilemekle birlikte, ihtiyacın 
yaşanılan bölgede tedarik edilme durumu da etkilemektedir. 

Bölgede tıbbi bitki ihtiyacını karşılayan ve halkın güvenini kazanan aktarlar, bu konuda eğitimli olmalıdır. 
Bitkilerin doğru kullanımı konusunda tüketiciler doğru bilgilendirilmelidir. Bunun sağlanabilmesi için tıbbi 
bitki satışı ve kullanımı ile ilgili yasal düzenlemelere gidilmelidir. Bitkilerden farklı preparatların 
hazırlanması, işi bilen uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. 
Aktarların faaliyette bulundukları yerlerin ve depolarının fiziksel koşullarının denetlenmesi ve tarihi geçen 
ürünler vb konularda, gerekli düzenlemenin ve kontrollerin yapılması gerekmektedir. 
Tüketicilerin önemli bir kısmı tıbbi bitkiler konusunda kendini yeterli görmektedir. Bu durum tıbbi bitkilerin 

doğal olduğu ve zararlı olmayacağı düşüncesini taşımalarından kaynaklanmaktadır. Ancak bu yanlış kanı 
birçok hatalara neden olmaktadır. Tıbbi bitkilerin kullanımı ve dikkat edilecek konularla ilgili olarak 
bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Tıbbi aromatik bitkilerin tüketimi ile ilgili olarak tüketici ihtiyaçlarına 
karşılık verecek konularda Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli, bilgi eksikliğini giderebilecek bilgilendirme 
çalışmaları yürütülmelidir. 
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GİRİŞ 

Toplumun ihtiyaçları yönünde, basit sayma ve ölçme işlemleri ile ortaya çıkan matematik, günümüzde ise 
başta teknoloji olmak üzere diğer bilimler arasında dikkate değer bir yere sahiptir. Günlük yaşamada sayma, 
zamanı okuma, alışverişte ödeme yapabilme, ölçme, tartma, grafik ve şemaları anlama ve işlemler yapabilme 
gibi her an karşılaşabileceği ve geresinim duyulacağı temel kavramlar matematiğin içerisinde yer almaktadır. 
Yalnızca günlük yaşamda değil, hayatın her alanında ve her aşamasında matematiği görmek mümkündür (Işık, 
Çiltaş, 2008). 

Platon’dan günümüze kadar pek çok filozof, matematiğin kültürlerin üstünde evrensel bir niteliğe sahip olduğu 
fikrini ileri sürdüklerini söyleyebiliriz. Sayı ve sayısal ilişkiler kültüre göre değişmeyen gerçekliklerdir 
(Başarır,2014). Dolayısıyla matematik evrensel bir dildir ve bilimlerin ortak dili konumundadır (Işık, Çiltaş, 
2008). 

21. yüzyılda teknoloji ve bilim alanındaki gelişmeler dünyada olduğu gibi ülkemizde artarak devam 
etmektedir. Bu baş döndürücü değişim toplumun, eğitim dünyasından beklentilerini de değiştirmiştir. Eğitim, 
bireyleri hayata hazırlama, çevreleriyle verimli iletişim kurma, kendilerine ve çevrelerine yararlı olma 
konusunda tavır ve beceriler kazandırma amacıyla tasarlanan sistemli bir süreçtir. Düşünmeyi öğrenen aynı 
zamanda yaratıcı düşünceler üreten, problemlerle karşılaştığında çözümler oluşturabilen, öğrendiklerini 
yaşantıya dönüştürebilen bireylerin yetiştirilmesinde matematik oldukça önemlidir (Coştu vd., 2009, Tutak, 
Güder, 2014). 
Bireylere, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilecek becerilerin kazandırılması matematik 
eğitiminin amaçlarından biridir (Baki, 2010). Problemle karşılaştıklarında aktif çözümler üretebilen, 
öğrendikleri bilgileri günlük yaşantıya aktarabilen ve matematiğin gerçek dünya ile sıkı bağlarla bağlı 

 

 

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygıları ile Ebeveynlerinin 
Matematik Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  
Investigation of the Relationship Between Mathematics Anxiety of Secondary School 

Students and Their Parents' Mathematics Anxiety 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin ve ebeveynlerinin matematik konusunda yaşamış 
oldukları kaygı arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Tarama yöntemi ile yapılan bu araştırma 
2021-2022 ilkbahar döneminde, Antalya ilinin Alanya ilçesinde bir ortaokulda okuyan 263 
öğrenci ve bu öğrencilerin 263 ebeveyni ile gerçekleştirilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ile 
toplanan veriler SPSS 20 ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin ve 
ebeveynlerin matematik ile ilgili kaygıları orta düzeyde çıkmıştır. Öğrencilerin matematik 
kaygısı cinsiyetlerine ve okudukları sınıf açısından anlamlı farklılık göstermiştir. Ebeveynlerin 
matematik kaygısı anne ve babaların eğitim durumları açısından anlamlı farklılık göstermezken; 

anne ve babaların kaygıları arasında ise anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca çalışmada 
çocukların ve ebeveynlerin matematik kaygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ebeveyn, Kaygı, Matematik Kaygısı 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the relationship between secondary school students and 

their parents' math anxiety. This research, which was carried out by scanning method, was 

carried out with 263 students studying in a secondary school in Alanya district of Antalya 

province and 263 parents of these students in the spring term of 2021-2022. The data collected 

by convenience sampling method were analyzed with SPSS 20. As a result of the analyzes, the 

students' and parents' anxiety about mathematics was found to be moderate. Mathematics 

anxiety of students differed significantly in terms of gender and grade. While the math anxiety 

of the parents did not differ significantly in terms of the educational status of the parents; A 

significant difference was found between the anxiety of the parents. In addition, a significant 

relationship was found between children's and parents' math anxiety in the study. 

Keywords: Child, Parent, Anxiety, Mathematics Anxiety 
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olduğunun farkında olan aynı zamanda matematikten korkmayan ve zevk alan bireyler yetiştirmesi matematik 
eğitimcilerinden beklenmektedir (Çiltaş vd, 2013). 
Genellikle matematik, mantığa dayalı soyut bilim dallarından biri olarak görülse de  aslında matematik pek 
çok insanda yoğun bir duygusallık uyandırmaktadır. Örneğin, insanlar matematiği ya sevmekte ya da 
matematikten hoşlanmamaktadırlar. Dolaysıyla matematiğe yönelik duygular, matematiksel düşünme ve 
matematik öğrenme ile sıkı ilişkisi bulunmaktadır (Dede, Dursun,2008).  
Matematik kaygısı üzerine elli yılı aşkın bir süredir araştırmalar yapılmıştır. Kaygıya neden olabilecek, yaş, 
cinsiyet, etnik köken, bireysel özellikler ve duyuşsal özellikler olmak üzere pek çok faktör ilişkili olabileceği 
düşünülerek araştırılmıştır. Literatürde matematik kaygısının birçok tanımına ulaşılmaktadır. Tobias, Shelia ve 
Carol Weissbrod (1980), göre matematik kaygısı “ Bazı insanlarda bir matematik problemini çözme 
durumuyla karşı karşıya kaldıklarında ortaya çıkan telaş, çaresizlik ve zihinsel organizasyon bozukluğu” 
olarak tanımlanmaktadır. Ashcraft ve Moore, (2009) göre, matematiği içeren durumlardan kaynaklanan 
gerilim, endişe ve korku duyguları olarak, Le Moyne College (2008) ise, matematikle ilgili faaliyetlere 

katılıma özgü öğrenilmiş duygusal tepki olarak belirtmişlerdir.  
Matematik kaygısı ile düşük matematik performansı arasında bir ilişki tanımlamış olsa da, matematik kaygısı 
yalnızca düşük matematik becerilerinin bir göstergesi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Park, Ramirez ve 
Beilock, 2014).  McLeod (1992) matematik kaygısının genel olarak öğrencilerin gerginlik, çaresizlik, 
sevmeme, endişe ve korku gibi matematik derslerinde sergilediği yoğun duygularla alakalı bir yapı olduğunu 
da açıklamaktadır. Öğrencilerin kaygılı olmaları, matematik derslerinde başarısız olmalarının sebeplerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalarda, matematik kaygısının, öğrencilerin matematik 
başarılarını negatif yönde etkisinin olduğu sonuçlarına ulaşılmaktadır (Baloğlu ve Koçak,2006 & Peker ve 
Ertekin 2011 ). Bu sebeple pek çok araştırmacı; öğrencilerin matematik başarılarının nasıl yükseltilebileceği, 
başarıyı engelleyen faktörlerin belirlenmesi gibi konularda araştırmalar yapmaktadırlar. Yapılan araştırma 
sonuçlarına göre matematik başarısını etkilen en önemli nedenlerden birinin, matematik kaygısı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (Kesici, 2018). Matematik kaygısı üzerine yapılan meta-analiz çalışmalarındaki sonuçlar 
değerlendirildiğinde, matematik kaygısının matematik başarısını negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu 
olumsuzluğun etkisi ise çalışmadan çalışmaya farklılık göstermektedir (Bayırlı, Geçici, ve Erdem, 2021). 

Duyguların ergen öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkileri olduğu, aynı zamanda başarı sonuçlarının 
öğrencilerin duygularını karşılıklı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır. Başarılı performans ve başarı geri 
bildiriminin, olumlu duyguların gelişimini kolaylaştırabileceğini ve başarısızlık deneyimlerinin olumsuz 

duyguların ortaya çıkmasına neden olmaktadır ( Pekrun,2017). Aynı zamanda ebeveynlerin çocukları ile 
iletişimi ve kendi duygularını aktarması çocukların okul başarılarına yansımaktadır. Duyguların paylaşılması 
ve aktarılması açısından değerlendirildiğinde aile, çocukların akademik başarıları ve tutumların da önemli bir 
etkiye sahiptir. Dolayısıyla ebeveynlerin matematik kaygısı yüksek ise çocukların daha az matematik 
öğrendikleri ve matematik kaygısı yaşadıkları görülmektedir (Kellaghan, dig., 1993, Hoffman, 2015).  

Kaygı genel anlamıyla herhangi bir tehlikeye karşı ortaya çıkan tedirginlik veya akıl dışı korku durumu olarak 
tanımlanabilir. Kaygı ve korku karıştırılsa da birbirlerinden farklı kavramlardır, kaygıda bir nesne yoktur oysa 
korkunun nesnesi bellidir nesne olarak tanımlanan, insan, olay veya durum olabilir (Budak, 2000). Engin 
Gençtan (2016) korku, herkes tarafından tehlikeli olarak kabul edilen bir duruma karşı yaşandığı halde, kaygı 
ise kişinin ürettiği bir duygudur ve bu duyguya neden olarak gösterilen durum pek çok insan anlamsız bulur. 
Kaygı bulaşıcı bir duygu olduğu için çocuğun çevresindeki kaygılı insanlar örneğin, anne, baba veya öğretmen 
gibi otorite figürleri ile özdeşim kurulmasıyla gelişebilmektedir (Alisinanoğlu, Ulutaş,2000). Aile içerisinde 
ebeveynlerden biri olsa bile, kaygı yaşayan birey ile çok vakit geçirildiğinde kaygı düzeyinin bu durumdan 
etkilenmesi ve kaygı yaşaması beklenilen bir durum olarak kabul edilmektedir (Çifter, 1985; Geçtan, 1995).   

Matematik kaygısı genetik bir durum değildir ancak ebeveynlerden birinin “Ben de matematikte hiçbir zaman 
iyi değildim”. demeleriyle çocuklarına geçebilir. Anne ve babalarının davranışlarını rol model alan çocuklar 
ebeveynlerin yapmayı zor buldukları herhangi bir şeyi yapmanın kendileri için de çok zor olduğunu 
içselleştirebilirler. Anne babaların matematiksel becerilerine yönelik kendilerine güvenleri ve tutumları, 
çocukların da tutumunu etkilemektedir (Akgül,2008). Eldemir (2006) çalışmasında, matematik kaygısına sahip 

anne ve babalar, rol model olarak matematik kaygısını farkında olarak veya olmayarak çocuklara 
aktarabildiklerini ortaya koymaktadır. 
Öğrencilerin matematik kaygısı, hem eğitim kalitesini düşürmekte, hem de eğitimde hedeflenen noktaya 
ulaşmaya engel olmakta aynı zamanda öğrencinin özgüvenini sarsarak, kapasitesinin ve yeteneklerini ortaya 
koymasına engel olabilmekte ve gelecek planlarını da etkileyen ciddiyetle üzerinde durulması gereken 
konulardandır (Bal İncebacak ve Ersoy, 2016).  
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YÖNTEM  

Bu araştırma nicel bir özellik taşımaktadır. Bilimsel çalışmaların türüne karar verdikten sonra çalışmanın nasıl 
yürütüleceği sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede betimsel tarama modeli tercih edilmiştir. Bu model 
çerçevesinde aşağıda çalışmanın amacı, katılımcılar, veri toplama araçları ve verilerin analizi ile ilgili bilgiler 
verilmiştir. 

Araştırmanın Amacı  
Ebeveynler ve öğrencilerin matematik konusunda yaşadıkları kaygılar arasında bir ilişki olup olmadığını tespit 
etmek amacıyla Siirt de yapılmış çalışma bulunmaktadır. Doğu Anadolu da yapılmış olan bu çalışma başka bir 
coğrafi bölge olan Akdeniz bölgesinde Antalya ilinin Alanya ilçesinde bir devlet okulunda ki öğrenciler ile 
ebeveynlerinin matematik kaygıları arasındaki ilişkiyi saptamak üzere gerçekleştirilmiştir. Bu amaç 
çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 

✓ Öğrencilerin ve ebeveynlerin matematik kayısı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  
✓ Kız çocuklarının matematik kaygısı ile ebeveynlerin matematik kaygısı arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

✓ Erkek çocuklarının matematik kaygısı ile ebeveynlerin matematik kaygısı arasında anlamlı bir ilişki var 
mıdır? 

✓ Annelerin matematik kaygısı ile çocukların matematik kaygısı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

✓ Babaların matematik kaygısı ile çocukların matematik kaygısı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Araştırmanın Katılımcıları 
Bu araştırma Antalya ilinin Alanya ilçesinde bir devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Okulun fiziki koşulları, 
lokasyonu ve eğitim kadrosu değerlendirilerek veliler tarafından tercih edilmektedir. Nicel çalışmalarda arzu 
edilen ilk ve en basit yöntem; o evrende bulunan bütün kişilerin araştırmaya dahil edilmesidir. Ancak pratikte 
evrende bulunan tüm kişilere ulaşılması maliyet, zaman vb. nedenlerden dolayı zor olabilmektedir (Özmen, 
1999). Böyle durumlarda evrenden bir örneklem seçilmesi gerektiği literatürde ifade edilmektedir. Bu 
doğrultuda örneklem seçimi için pek çok teknik geliştirilmiştir (Padem vd., 2012). Dolayısıyla çalışmanın 
amacı gözetilerek örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile katılıcılar seçilmiştir (Şimşek, 
2012). Örnekleme hacminin belirlenmesi için Krejcie ve Morgan’ın (1970) geliştirdikleri tablodan 
yararlanılmıştır. Tabloda 435 kişilik bir evrende α=0.05 anlamlılık ve ± %5 hata payı dikkate alınarak en az 
203 örneklem sayısına ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Sonuçların daha gerçekçi olması düşünülerek 
araştırmaya 263 öğrenci ve 263 ebeveyn dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ve ebeveynlerinin 
tanımlayıcı bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablo 1: Çocuk ve Ebeveynlerin Tanımlayıcı Bilgileri 

Değişkenler Sıklık Yüzde 

Çocuk Cinsiyeti   

Kız 142 54,0 

Erkek 121 46,0 

Çocuk Sınıfı   

6. Sınıf 90 34,2 

7. Sınıf 79 30,1 

8. Sınıf 94 35,7 

Toplam 263 100 

Ebeveyn Rolü   

Anne 170 64,6 

Baba 93 35,4 

Ebeveyn Eğitim Durumu   

İlköğretim 53 20,2 

Ortaöğretim 78 29,7 

Önlisans 33 12,5 

Lisans 60 22,8 

Lisansüstü 39 14,8 

Toplam 203 100 
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Araştırmaya 263 çocuk ve 263 ebeveyn olmak üzere toplam 526 kişi katılmıştır. 263 öğrencinin %54’ü kız ve 
%46’sı erkektir. Çocukların %34,2’si 6. Sınıf, %30,1’i 7. Sınıf ve %35,7’si 8. Sınıfta okumaktadır. Çalışmaya 
katılan 263 ebeveynin %64,6’sı anne ve %35,4’ü babadır. Anne ve babaların %20,2’si ilköğretim, %29,7’si 
ortaöğretim, %12,5’i önlisans, %22,8’i lisans, %14,8’i lisansüstü eğitime sahiptir. 

Veri Toplama Araçları  
Çalışmanın bu kısmında anket formunda kullanılan demografik bilgi formu, öğrenciler ve ebeveynler için 
matematik kaygısı ölçekleri hakkında temel bilgiler verilmiştir. 

Sosyo-Demografik Bilgi Formu  

Katılımcıların tanımlayıcı bilgilerini içermekte olup araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Bu çerçevede 
formda çocukların cinsiyeti, okudukları sınıflar, ebeveynlerin rolü ve eğitim durumları yer almıştır. 

Matematik Kaygı Ölçeği Öğrenci Formu 

Bu araştırmada, öğrencilerin matematik kaygısını ölçmek amacıyla Bindak (2005) tarafından geliştirilen 
Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ) kullanılmıştır. Ölçek Türkiye’de yapılan pek çok araştırmada kullanılmıştır. 
Matematik Kaygı Ölçeği 10 madde ve tek alt boyuttan oluşmakta ve  5’li likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçeğin 
Cronbach Alpha güvenirliği 0,884 olarak bulunmuştur. 

Matematik Kaygı Ölçeği Ebeveyn Formu 

Araştırmada kullanılan Ebeveyn Matematik Kaygı Ölçeği, Mutlu ve arkadaşları (2018) tarafından 
geliştirilmiştir. Yapılan geliştirme çalışmasında ölçeğin uyum kriterleri kabul edilebilir düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Matematik Kaygı Ebeveyn Formu 16 madde ve 3 alt boyuttan oluşmakta, birinci boyut olan 

“Matematiğe İlişkin Gözlenen Duygular” için 0,75; ikinci boyut olan “Matematikte Yetersizlik Algısı” için 
0,85 ve üçüncü boyut olan “Matematikte Zorlanma Duygusu” için 0,88 Cronbach alfa değeri bulunmuştur. 
Ölçeğin genel güvenirliği ise 0,90 oranında yüksek güvenirlikte tespit edilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Çocuk ve ebeveynlerden toplanmış olan verileri analiz etmek için SPSS-20 istatistik paket programı 
kullanılmıştır. Bu çerçevede ilk aşamada ölçeklerin yapısal yönden geçerli olup olmadıkları ve güvenilir olup 
olmadıklarına bakılmıştır. Yapısal geçerlik için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve güvenirlik için ise 
Cronbach Alpha değerlerinden yararlanılmıştır. Ölçek güvenirliği için >0,70 olması gerektiğine dikkat 
edilmiştir (Kalaycı, 2010: 405). İkinci aşamada Faktör Analizinde elde edilen yapı doğrultusunda betimsel 
analizler yapılmıştır. Çocukların ve ebeveynlerin kaygı düzeylerine karar vermek için; “1.00-1.80=kesinlikle 

katılmıyorum, 1.81-2.60=katılmıyorum, 2.61-3.40=kararsızım, 3.41-4.20=katılıyorum, 4.21-5.00=kesinlikle 

katılıyorum” değerleri doğrultusunda yorumlanmıştır (Özdamar, 2001: 145). Araştırma analizlerinin üçüncü 
aşamasında farklılık analizlerinden Indipendent Sample T-testi ve One-Way ANOVA testi tercih edilmiştir. 
Bu kapsamda çocukların ve ebeveynlerin kaygı düzeyleri tanımlayıcı bilgilerine göre karşılaştırılmıştır. Son 
aşamada çocukların matematik kaygı düzeyi ile ebeveynlerin matematik kaygısı arasında istatiksel açıdan 
anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyi “0,00-0,25=çok zayıf; 
0,26-0,49=zayıf; 0,50-0,69=orta; 0,70-0,89=yüksek; 0,90-1,00=çok yüksek” değer aralıkları dikkate alınmıştır 
(Kalaycı, 2010: 116). Bu doğrultuda korelasyon analizi yapılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.  

BULGULAR 

Ölçüm Araçlarının Geçerlilik ve Güvenirliği İle İlgili Bulgular 

Araştırmanın bu kısmında çalışmada kullanılan Öğrenciler İçin Matematik Kaygısı Ölçeği ile Ebeveynler İçin 
Matematik Kaygısı Ölçeklerinin yapısal açıdan geçerli olup olmadıkları ve güvenirliklerine bakılmıştır. Tablo 
2’de Öğrenciler İçin Matematik Kaygısı Ölçeği yapısal geçerlilik ve güvenirliğine ilişkin bulgular 
sunulmuştur. 

Tablo 1: Öğrenciler İçin Matematik Kaygısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliğine İlişkin Bulgular 
İfadeler Faktör Yükü X̄ α 

c1 0,936 2,90 

0,961 

c6 0,922 2,80 

c5 0,914 2,88 

c8 0,910 2,66 

c2 0,910 2,87 

c3 0,909 2,93 

c7 0,901 2,77 
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c4 0,895 2,74 

c9 0,503 2,46 

Öz Değerler   6,910 

Varyans Açıklama Oranı   76,775 

Toplam Varyans Açıklama Oranı   76,775 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)   0,950 

Bartlett testi:χ2 2716,087  p=0,000 

“Öğrenciler İçin Matematik Kaygısı Ölçeği” için yapılan faktör analizinde 9 madde için ulaşılan kişi sayısının 
yeterli olduğu belirlenmiş (KMO=0,950>0,55) ve Barlett küresellik testi sonucu da p<0,01 düzeyinde anlamlı 
bulunmuştur. Orijinal ölçek 10 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. ancak çapraz yüklenme nedeniyle 
10.Madde ölçekten çıkarılarak tekrar analiz yapılmıştır. Son durumda ölçeğin toplam varyans açıklama 
oranı%76,775 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, sosyal bilimlerde kabul edilen (en az %40-60) kuralını 
sağladığı(Hair vd., 2010) ve toplam varyansın oldukça yeterli olduğu tespit edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 

2013)Ölçeğin faktör yük değerlerinin 0,50-0,93 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede faktör yük 
değerinin >0,35 kuralını sağladığına karar verilmiştir (Çokluk vd., 2016). Ayrıca ölçeğin 0,961 oranla yüksek 
güvenirlikte olduğu belirlenmiştir (Büyüköztürk vd., 2010). 
Ebeveynler İçin Matematik Kaygısı ölçeği için yapılan Açıklayıcı Faktör Analizi ve güvenirlik analizine 
ilişkin bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir. 
Tablo 2: Ebeveynler İçin Matematik Kaygısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliğine İlişkin Bulgular 

Boyutlar Faktör Yükü X̄ α 

Matematiğe İlişkin Gözlenen Duygular    

a2 0,939 2,37 

0,959 

a4 0,921 2,16 

a5 0,910 2,37 

a3 0,901 2,24 

a1 0,896 2,29 

a6 0,896 2,12 

Özdeğer 5,892  

Varyans Açıklama Oranı 36,827  

Matematikte Yetersizlik Algısı    

a7 0,849 2,38 

0,896 

a12 0,848 2,39 

a11 0,822 2,41 

a9 0,815 2,88 

a8 0,783 2,90 

a10 0,761 2,63 

Özdeğer 3,146  

Varyans Açıklama Oranı 19,665  

Matematikte Zorlanma Duygusu    

a16 0,864 3,07 

0,884 

a13 0,864 3,17 

a15 0,863 3,18 

a14 0,854 3,49 

Özdeğer 2,293  

Varyans Açıklama Oranı 18,270  

Toplam Varyans Açıklama Oranı   74,763 

Genel Güvenirlik   0,867 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)   0,882 

Bartlett testi:χ2 3278,622  p=0,000 

Ebeveynler İçin Matematik Kaygısı Ölçeğine AFA uygulanmış olup ölçeğin KMO değerinin 0,882>0,55 ve 
Barlett değerinin p<0,01 düzeyinde anlamlı çıktığı belirlenmiştir. Bu değerlere göre 16 madde için toplanan 
verilerin yapısal geçerliliği test etmek için yeterli olduğu ve veriler de çok değişkenli normal dağılımdan elde 
edilmiştir denilebilir (Kan ve Akbaş, 2005). Ölçekte öz değeri 1’in üzerinde olan 3 faktör elde edilmiştir. 
“Matematiğe İlişkin Gözlenen Duygular” olarak isimlendirilen birinci faktörün özdeğeri 5,892 ve varyans 
açıklama oranı %36,827; “Matematikte Yetersizlik Algısı” olarak isimlendirilen ikinci faktörün öz değeri 
3,146 ve varyans açıklama oranı %19,665; “Matematikte Zorlanma Duygusu” olarak isimlendirilen üçüncü 

faktörün öz değeri 2,293 ve varyans açıklama oranı %18,270 olarak tespit edilmiştir. Üç faktör %74,763 
toplam varyans oranına sahiptir. Bu oranın, literatürde kabul gören %40-60 oranlarının üzerinde olduğu tespit 
edilmiştir (Scherer vd., 1988). Boyutların altında toplanan maddelere ait faktör yük değerleri >0,35 (Çokluk 
vd., 2016) olduğu belirlenerek faktör yük değerlerinin 0,76-0,93 arasında değiştiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
ölçeğin genel güvenirlik düzeyi 0,867 olarak bulunmuştur. 



      Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2023 JANUARY (Vol 9 - Issue:67) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2652 

Çocukların ve Ebeveynlerin Matematik Kaygılarına İlişkin Bulgular 

Çocukların matematik kaygısı ile ebeveynlerin matematik konusunda çocukları ile ilgili gözlemleri ile 
matematik konusunda çocuklarına yardımcı olurken yetersizlik ve zorlanıp zorlanmadıklarını belirlemek 

amacıyla betimsel analizlerden biri olan aritmetik ortalama değerleri hesaplanmış olup bulgular Tablo 4’te 
verilmiştir. 
Tablo 3: Çocukların ve Ebeveynlerin Matematik Kaygılarına İlişkin Bulgular 

Değişkenler n Min. Max. X̄ SS 

Çocuk Matematik Kaygısı 263 1,00 5,00 2,784 1,247 

Ebeveyn Matematik Kaygısı 263 1,06 4,63 2,632 0,754 

Matematiğe İlişkin Gözlenen Duygular 263 1,00 5,00 2,263 1,251 

Matematikte Yetersizlik Algısı 263 1,00 5,00 2,602 0,945 

Matematikte Zorlanma Duygusu 263 1,00 5,00 3,231 1,206 

Araştırmaya katılan çocukların (X̄2,78) ve ebeveynlerin matematik kaygısı (X̄2,63) orta düzeyde çıkmıştır. 
Dolayısıyla ebeveynlerin, matematik konusunda çocukları ile ilgili gözlemlerinin olumsuz olmadığı (X̄2,26), 

ancak çocuklarına yardımcı olurken kısmen yetersiz olduklarını (X̄2,60) ve zorlandıklarını (X̄3,23) ifade 

ettikleri söylenebilir. 

Farklılık Analizlerine İlişkin Bulgular 

Çocukların matematik kaygıları ile ebeveynlerin matematik kaygılarının tanımlayıcı bilgilerine göre nasıl bir 
seyir izlediği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çocukların cinsiyeti ve ebeveynlerin rolüne göre farklılığı test 
etmek için Indipendent Sample T testi; çocukların okudukları sınıflar ve ebeveynlerin eğitim durumu 

açısından matematik kaygısının anlamlı farklılık gösterip göstermediği One-Way ANOVA testi ile analiz 

edilmiştir. Çocukların cinsiyetine göre matematik kaygıları arasındaki farka ilişkin bulgular Tablo 5’te 
gösterilmiştir. 
Tablo 4: Matematik Kaygısının Çocukların Cinsiyetleri Açısından Karşılaştırması 

Cinsiyet N X̄ 𝜎 t p 

Matematik Kaygısı 
1. Kız 142 2,932 1,308 

2,099 0,037* 
2. Erkek 121 2,610 1,154 

Toplam  263     
*p<0,05 

Kız ve erkek öğrencilerin matematik kaygıları farklılık göstermektedir (t=2,099; p=0,037). Buna göre kız 
öğrencilerin matematik kaygısının erkek öğrencilerinkinden daha fazla olduğu belirlenmiştir.  

Çocukların yaşadıkları matematik kaygısının sınıfları açısından farklılık gösterip göstermediğine bakılmış olup 
bulgulara Tablo 6’da yer verilmiştir. 
Tablo 5: Matematik Kaygısının Çocukların Okudukları Sınıflar Açısından Karşılaştırması 

Yaş N X̄ 𝜎 F p Tukey 

Matematik 

Kaygısı 

1. 6. Sınıf 90 2,569 1,280 

3,219 0,042* 3>1 2. 7. Sınıf 79 2,741 1,199 

3. 8. Sınıf 94 3,027 1,226 

Toplam  263      
*p<0,05 

Sınıflar açısından çocukların matematik kaygısı arasında anlamlı farklılık vardır (F=3,219; p=0,042). Tukey 
sonuçlarına göre; 8. Sınıfta okuyan öğrencilerin, 6. Sınıfta okuyan öğrencilerden daha fazla matematik kaygısı 
yaşadıkları tespit edilmiştir. 
Ebeveynlerin matematik kaygısının anne ve babalar açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğine 
bakılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 6: Matematik Kaygısının Anne ve Babalar Açısından Karşılaştırması 
Ebeveynlik Rolü N X̄ 𝜎 t p 

Matematik Kaygısı 
1. Anne  170 2,702 0,743 

2,059 0,040* 
2. Baba 93 2,503 0,761 

Matematiğe İlişkin Gözlenen 
Duygular 

1. Anne  170 2,380 1,266 
2,070 0,039* 

2. Baba 93 2,048 1,201 

Matematikte Yetersizlik Algısı 
1. Anne  170 2,591 0,882 

-0,115 0,908 
2. Baba 93 2,611 1,054 

Matematikte Zorlanma 

Duygusu 

1. Anne  170 3,344 1,225 
2,069 0,039* 

2. Baba 93 3,042 1,146 

Toplam  263     
*p<0,05 

Anne ve babaların matematik kaygısı arasında anlamlı farklılık vardır (t=2,059; p=0,040). Dolayısıyla 
annelerin çocukları konusunda daha fazla matematik kaygısı yaşadıkları görülmektedir. Alt boyutlar açısından 
bakıldığında; matematiğe ilişkin gözlenen duygular (t=2,070; p=0,039) ile matematikte zorlanma duygusu 

(t=2,069; p=0,039) boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Buna göre; annelerin matematik 
konusunda çocuklarından daha ümitsiz oldukları ve çocuklarına matematik dersinde yardım ederken daha 
fazla zorlandıkları tespit edilmiştir. 
Anne ve babaların yaşadıkları matematik kaygısı arasında bir fark olup olmadığı eğitim durumları açısından 
incelenmiş olup elde edilen bulgular Tablo 8’de gösterilmiştir. 
Tablo 7: Matematik Kaygısının Anne ve Babaların Eğitim Durumları Açısından Karşılaştırması 

Ebeveyn Eğitim Durumu N X̄ 𝜎 F p Tukey 

Matematik 

Kaygısı 

1. İlköğretim 53 2,498 0,700 

0,693 0,597 - 

2. Ortaöğretim 78 2,611 0,694 

3. Önlisans 33 2,727 0,834 

4. Lisans 60 2,685 0,789 

5. Lisansüstü 39 2,692 0,824 

Matematiğe 
İlişkin Gözlenen 

Duygular 

1. İlköğretim 53 2,034 1,238 

1,388 0,238 - 

2. Ortaöğretim 78 2,117 1,180 

3. Önlisans 33 2,424 1,284 

4. Lisans 60 2,427 1,327 

5. Lisansüstü 39 2,474 1,235 

Matematikte 

Yetersizlik 

Algısı 

1. İlköğretim 53 2,506 0,914 

0,313 0,869 - 

2. Ortaöğretim 78 2,683 0,916 

3. Önlisans 33 2,575 0,990 

4. Lisans 60 2,572 0,917 

5. Lisansüstü 39 2,636 1,072 

Matematikte 

Zorlanma 

Duygusu 

1. İlköğretim 53 3,184 1,211 

0,311 0,871 - 

2. Ortaöğretim 78 3,243 1,256 

3. Önlisans 33 3,409 1,172 

4. Lisans 60 3,241 1,241 

5. Lisansüstü 39 3,102 1,107 

 TOPLAM 263      
*p<0,05 

Tabloda görüldüğü üzere anne ve babaların yaşadıkları matematik kaygısı eğitim durumları açısından anlamlı 
farklılık göstermemiştir (p>0,05). 

Çocukların ve Ebeveynlerin Matematik Kaygısı Arasındaki İlişki 
Araştırmanın bu kısmında çocukların ve ebeveynlerin matematik kaygısı arasındaki ilişkiyi test etmek için 
korelasyon analizi yapılmıştır. Tablo 9’da genel popülasyon açısından çocukların ve ebeveynlerin matematik 
kaygısı arasındaki ilişki sonuçları gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Çocukların ve Ebeveynlerin Matematik Kaygısı Arasındaki İlişki (Genel Popülasyon) 
Genel Popülasyon  Çocuk Matematik Kaygısı 

Ebeveyn Matematik Kaygısı 
r 0,565** 

p 0,000 

N 263 

Matematiğe İlişkin Gözlenen Duygular 
r 0,528** 

p 0,000 

N 263 

Matematikte Yetersizlik Algısı 
r 0,387** 

p 0,000 

N 263 

Matematikte Zorlanma Duygusu 

r 0,138* 

p 0,025 

N 263 

*p<0,05; **p<0,01 

Çocukların matematik kaygısı ile ebeveynlerin matematik kaygıları arasında (r=0,565; p<0,01) orta düzeyde 
bir ilişki vardır. Ebeveynlerin matematik konusundaki çocuklara ilişkin gözlemleri ile çocukların kaygıları 
arasında (r=0,528; p<0,01) orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte ebeveynlerin kendilerini 
matematik konusunda yetersiz görmeleri ile çocukların matematik kaygısı arasında zayıf (r=0,387; p<0,01); 
ebeveynlerin matematik konusunda zorlanmaları ile çocukların kaygıları arasında çok zayıf (r=0,138; p<0,05) 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Tablo 10’da çocukların ve ebeveynlerin matematik kaygısı arasındaki ilişkiye çocukların cinsiyeti açısından 
bakılmış ve sonuçlar gösterilmiştir. 
Tablo 9: Çocukların ve Ebeveynlerin Matematik Kaygısı Arasındaki İlişki (Çocukların Cinsiyetine Göre Dağılım) 

Çocuk Cinsiyeti Çocuk Matematik Kaygısı 
 Kız Erkek 

Ebeveyn Matematik Kaygısı 
r 0,599** 0,497** 

p 0,000 0,000 

N 142 121 

Matematiğe İlişkin Gözlenen Duygular 
r 0,567** 0,454** 

p 0,000 0,000 

N 142 121 

Matematikte Yetersizlik Algısı 
r 0,480** 0,248** 

p 0,000 0,000 

N 142 121 

Matematikte Zorlanma Duygusu 

r 0,062 0,215* 

p 0,460 0,000 

N 142 121 

*p<0,05; **p<0,01 

Kız çocuklarının matematik kaygısı ile ebeveynlerin matematik kaygıları arasında (r=0,599; p<0,01) orta 
düzeyde ve ebeveynlerin matematik konusundaki çocuklara ilişkin gözlemleri ile kız çocuklarının kaygıları 
arasında (r=0,567; p<0,01) orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte ebeveynlerin kendilerini 
matematik konusunda yetersiz görmeleri ile kız çocuklarının matematik kaygısı arasında zayıf (r=0,480; 
p<0,01) ilişki olduğu tespit edilmiştir. Erkek çocukların matematik kaygısı ile ebeveynlerin matematik 

kaygıları arasında (r=0,497; p<0,01) ve ebeveynlerin matematik konusundaki çocuklara ilişkin gözlemleri ile 
çocukların kaygıları arasında (r=0,454; p<0,01) zayıf bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte ebeveynlerin 
kendilerini matematik konusunda yetersiz görmeleri (r=0,248; p<0,01) ve matematik konusunda zorlanma 
düzeyleri (r=0,215; p<0,05) ile çocukların matematik kaygısı arasında çok zayıf  ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Tablo 11’de çocukların matematik kaygısı ile ebeveynlerin matematik kaygısı arasındaki ilişkiye anne ve 
babalar açısından ayrı ayrı bakılmış ve sonuçlar gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Çocukların ve Ebeveynlerin Matematik Kaygısı Arasındaki İlişki (Ebeveynlik Rolüne Göre Dağılım) 

Ebeveynlik Rolü 
Çocuk Matematik Kaygısı 

 Anne Baba 

Ebeveyn Matematik Kaygısı 
r 0,580** 0,524** 

p 0,000 0,000 

N 170 93 

Matematiğe İlişkin Gözlenen Duygular 
r 0,563** 0,445** 

p 0,000 0,000 

N 170 93 

Matematikte Yetersizlik Algısı 
r 0,411** 0,361** 

p 0,000 0,000 

N 170 93 

Matematikte Zorlanma Duygusu 

r 0,090 0,195 

p 0,245 0,061 

N 170 93 

*p<0,05; **p<0,01 

Anne (r=0,580; p<0,01) ve babanın (r=0,524; p<0,01) matematik kaygısı ile çocukların matematik kaygısı 
arasında orta, annelerin matematik konusunda çocuklara ilişkin gözlemleri ve çocukların matematik kaygısı 
arasında orta (r=0,563; p<0,01); babaların matematik konusundaki gözlemleri ile çocukların matematik 
kaygısı arasında zayıf (r=0,445; p<0,01) bir ilişki vardır. Çocukların matematik kaygısı ile anne (r=0,411; 
p<0,01) ve babaların (r=0,361; p<0,01) matematik konusunda kendilerini yetersiz görmeleri arasında zayıf bir 
ilişki tespit edilmiştir. Ancak hem annelerin hem de babaların matematik konusunda yaşadıkları zorlanma 

duyguları ile çocukların matematik kaygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

SONUÇ 

Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygıları ile ebeveynlerinin matematik kaygıları arasındaki ilişkinin 
incelendiği bu çalışma Antalya ili Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmaya 263 öğrenci ve 263 ebeveyn olmak üzere toplam 526 kişi katılmıştır. Çalışmada matematik 
konusunda öğrenci ve ebeveynlerin kaygılarının orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda kız 
öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla matematik kaygısı yaşadıkları belirlenmiştir. Bu sonuç, 
Taşdemir’in (2015) çalışmasındaki kız öğrencilerin matematiğe ilişkin kaygı puan ortalamasının erkek 
öğrencilerin matematik kaygı puan ortalamasından daha yüksek olduğu sonucu ile paralellik göstermektedir. 
Ayrıca çalışmada 8. Sınıfta okuyan öğrencilerin, 6. Sınıfta okuyan öğrencilerden daha fazla matematik kaygısı 
yaşadıkları tespit edilmiştir.  Bindak (2011) ve Birgin vd. (2010)’in çalışmalarında da sınıf değişkenine göre 
ortaokul öğrencilerinin matematik kaygılarında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu ve öğrencilerin, sınıf 
düzeyi ilerledikçe matematik kaygılarının arttığı tespit edilmiştir, dolayısıyla literatürdeki diğer çalışma 
sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Ebeveynlerin matematik kaygısına bakıldığında, annelerin çocukları konusunda daha fazla matematik kaygısı 
yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca annelerin matematik konusunda çocuklarından daha ümitsiz 
oldukları ve çocuklarına matematik dersinde yardım ederken daha fazla zorlandıkları tespit edilmiştir. 
Çalışmada anne ve babaların yaşadıkları matematik kaygısının eğitim durumları açısından anlamlı bir farklılık 
göstermediği bulunmuştur. Aydın ve Keskin’in (2017) çalışmasında, ebeveynlerin öğrenim düzeyine göre 
matematik kaygısı düzeyinin farklılaşmadığı sonucu bu çalışmanın sonucunu destekler niteliktedir. Ancak 
anne öğrenim düzeyinin matematik kaygısına etkisinin araştırıldığı başka bir çalışmalarda ise matematik 
kaygısının, annenin öğrenim düzeyi yükseldikçe azaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır (Yenilmez, Özbey, 2006; 
Bozkurt,2012). Duymaz’ın (2013) çalışmada ise kaygı düzeyinin anne eğitim seviyesine göre farklılaşmadığı 
tespit edilmiştir. Babanın öğrenim düzeyinin, matematik kaygısına etkisinin araştırıldığı çalışmalarda ise  
babanın eğitim düzeyi arttıkça kaygı düzeyinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Yenilmez ve Özbey 2006; 
Bozkurt 2012).  

Çalışmada çocukların matematik kaygısı ile ebeveynlerin matematik kaygıları arasında orta düzeyde bir ilişki 
bulunmuştur. Ebeveynlerin matematik konusundaki çocuklara ilişkin gözlemleri ile çocukların kaygıları 
arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Aynı zamanda ebeveynlerin kendilerini matematik konusunda 
yetersiz görmeleri ile çocukların matematik kaygısı arasında zayıf; ebeveynlerin matematik konusunda 
zorlanmaları ile çocukların kaygıları arasında çok zayıf ilişki olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgular 
Kesici’nin (2018) araştırmasında anne ve babaların matematik kaygı puanları ortalamaları, öğrencilerin 
matematik kaygı puanları ortalamasından anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmış, bu sonuca 
göre ebeveynlerin matematikte çocuklarından daha kaygılı oldukları sonucu, çalışmamızın sonucunu destekler 
niteliktedir.  
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Kız çocuklarının matematik kaygısı ile ebeveynlerin matematik kaygıları arasında orta düzeyde ve 
ebeveynlerin matematik konusundaki çocuklara ilişkin gözlemleri ile kız çocuklarının kaygıları arasında orta 
düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte ebeveynlerin kendilerini matematik konusunda yetersiz 

görmeleri ile kız çocuklarının matematik kaygısı arasında zayıf ilişki olduğu tespit edilmiştir. Erkek çocukların 
matematik kaygısı ile ebeveynlerin matematik kaygıları arasında ve ebeveynlerin matematik konusundaki 

çocuklara ilişkin gözlemleri ile çocukların kaygıları arasında zayıf bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte 
ebeveynlerin kendilerini matematik konusunda yetersiz görmeleri ve matematik konusunda zorlanma 
düzeyleri ile çocukların matematik kaygısı arasında çok zayıf ilişki olduğu tespit edilmiştir. Matematik kaygısı 
ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı ilişkinin bulunduğu ortaya koyan çalışmaların (Kumar & Karimi, 2010; 
Yüksel Şahin, 2008) yanı sıra literatürde cinsiyet değişkeninin, matematik kaygısı üzerinde etkili olmadığını 
gösteren araştırmalara da (Arıkan, 2004; Aydın, 2011) ulaşılmaktadır. Dolayısıyla, cinsiyet değişkenine ilişkin 
araştırma sonucunun literatürde yer alan bazı araştırmaların sonuçlarıyla tutarlılık gösterdiği söylenebilir.  
 Çalışmada anne ve babanın matematik kaygısı ile çocukların matematik kaygısı arasında orta, annelerin 
matematik konusunda çocuklara ilişkin gözlemleri ve çocukların matematik kaygısı arasında orta; babaların 
matematik konusundaki gözlemleri ile çocukların matematik kaygısı arasında zayıf bir ilişki vardır. Çocukların 
matematik kaygısı ile anne ve babaların matematik konusunda kendilerini yetersiz görmeleri arasında zayıf bir 
ilişki tespit edilmiştir. Ancak hem annelerin hem de babaların matematik konusunda yaşadıkları zorlanma 
duyguları ile çocukların matematik kaygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  
Literatürdeki araştırmalar incelendiğinde, matematik kaygısına neden olabilecek pek çok etken söz konusu 
olmaktadır. Anne-babanın matematik kaygısı ile öğrencinin matematik kaygısı arasındaki ilişkiler tespit 
edilmiş ancak ilişkiye sebep olan nedenlerin farklı değişkenlerle ilişkisine bakılmamıştır. Dolayısıyla bu 
konuda yapılacak ileriki çalışmalarda ebeveynlerin matematik kaygısı ile öğrencilerin matematik kaygısı ve 
aynı zamanda matematik başarısı arasında ilişki bulunan gruplardaki öğrencilerle ve aileleriyle görüşmeler 
yapılıp buna neden olan faktörlerin belirlenmesi noktasında çalışmalar yapılmalıdır. Öğrencilerdeki kaygının 
asıl nedeni, başarısızlık korkusu ve öz-saygının yitirilmesidir. Kaygı, öğrencilerin genel performansını 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Kaygılı öğrenciler konuyu öğrenmekte güçlük yaşamakta, öğrendiklerini 
kullanmakta ve aktarmada da zorlanmaktadırlar (Pintrich ve Schunk, 2002). Dolayısıyla matematik kaygısında 
öncelikle ebeveynlerin kaygılarını azaltmaya yönelik çalışmaların geliştirilmesi ve ebeveynlerin matematiğe 
yönelik olumsuz düşünce, inanç ve tutumlarını aktarmamaları yönünde bilgilendirmeler yapılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Türklerin kültürünü ve tarihini belli bir coğrafyada ve zaman diliminde bir bütün olarak ele almak pek 
mümkün değildir, çünkü Türk toplulukları birbirinden ayrı bir biçimde, değişik gelişme yolları izlemişlerdir. 
Öyle ki Türk tarihi denildiğinde anlaşılması gereken olgu, sadece bir topluluğun belli bir coğrafyadaki 
tarihinden ziyade, Türk ismiyle anılan ve özel isimlerle bilinen birbirinden değişik toplumların, farklı yerlerde 
yarattığı kendine özgü tarihsel bütünlüğüdür. Dolayısıyla bu durum, karakteristik açıdan Türklerin toplumsal, 

kültürel ve siyasal düzlemde ayrışmalarına yol açmıştır (Bayat, 2002: 449). Doğaldır ki böylesi bir süreç de 
Türklerin sosyolojik ve tarihsel bakımdan araştırılmasını ve değerlendirilmesini zorlaştırmıştır. 

Tarihsel olarak Türklerin kaynağı binlerce yıl öncesine dayandırılmaktadır. Ayrı ayrı topluluklar biçiminde 
Orta Asya topraklarından Avrupa kıtasına değin farklı coğrafi noktalara dağılmış olan Türkler, kültürlerini 
muhafaza ederek pek çok din ve uygarlıkla temasta bulunmuştur, bu da onların alabildiğine çeşitli toplumsal, 
kültürel ve siyasal birikim edinmelerine neden olmuştur. Genel kabul gören düşünceye göre Türklerin ata 
yurdu/anayurdu ise, günümüzün Orta Asya coğrafyasıdır (Karahan, 2012: 425-440). 

İslam öncesi dönemden başlayarak konargöçer bir yaşama biçimini benimseyen Türk boyları ve toplulukları, 
hayvanlarına temiz su ve taze ot temin etmek ve verimliliği artırmak için mevsim değişimlerini baz alarak 
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Sağlık Sosyolojisi Açısından İslam Öncesi Türklerde Sağlık 
İlişkilerinin Yapısal Görünümü 

Structural Look of the Health Relationships in terms of Health Sociology in Pre-

Islamic Turks  

ÖZET 

İslam öncesi dönemden başlayarak konargöçer bir yaşam biçimini benimseyen Türk boyları ve 
toplulukları, temel geçimlerini hayvancılıktan sağladıkları için bu onlara, kendilerine özgü bir 
hayat tarzı dayatmıştır. Bu dışadönük yaşama şekli Türklerin yaşam felsefesi olmuş, bu da daha 
dirençli ve kuvvetli olmayı zorunlu kıldığından, karşılaşılan hastalıklarla mücadele etmek, 
sağlığını korumak için birtakım uygulamaları hayata geçirmek çok önemli hale gelmiştir. 
Türklerde uygulanan tedavi yöntemleri, amaçları ve formasyonları açısından genel olarak iki 
gruba ayrılmaktadır. Birinci grup, Şaman (Kam) ve Baksı olarak adlandırılan, Şamanizm’in 
daha çok majik tedavi yöntemlerini benimseyen büyücü-tabiplerin bulunduğu tıp modelidir; 
ikinci grup ise, emçi, otacı ve atasagun olarak tanımlanan gruptur ve droglarla ve öteki tedavi 
yöntemleriyle dönemin maddi tıp anlayışını oluşturmaktadır. Ancak İslam öncesi Türk tıbbını 
maddi ve majik biçiminde ayrıştırmak bir yandan da sakıncalıdır, zira büyünün nerede bitip 
pozitif tıbbın nerede başladığını saptamak imkânsıza yakındır; çünkü birçok majik işlemde, 
bitkisel ve hayvansal ürünler, maddi araçlar ve madensel maddeler kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık sosyolojisi, İslam Öncesi Türkler, Sağlık, Hastalık 

ABSTRACT 

Turkish tribes and communities, which adopted a nomadic lifestyle starting from the pre-

Islamic period, earned their living from animal husbandry, and this imposed a unique lifestyle 

on them. This extroverted way of life became the life philosophy of the Turks, and it was very 

important to implement some practices to combat the diseases encountered and to protect health 

because such a lifestyle necessitated being more resilient and strong. Treatment methods 

applied in Turks were generally divided into two in terms of purposes and formations. The first 

group was the medical model called Shaman (Kam) and Baksi, in which some sorcerers-

medicals adopted rather magical treatment methods of Shamanism. The second group was the 

group that was defined as “emchi”, “herbalist”, and “atasagun” and constituted the material 
medicine concept of the period with drugs and other treatment methods. However, dividing pre-

Islamic Turkish medicine into material and magical forms is also inconvenient, because it is 

close to impossible to determine where the magic ends and positive medicine begins. Because 

vegetable and animal products, material tools, and mineral substances are used in many magical 

processes. 

Keywords: Sociology of health, Pre-Islamic Turks, Health, Disease, Structural Look 

  

 

 

 

Ensar Yılmaz 1   

How to Cite This Article  

Yılmaz, E. (2023). “Sağlık 
Sosyolojisi Açısından İslam 
Öncesi Türklerde Sağlık 
İlişkilerinin Yapısal 
Görünümü”,  International 

Social Mentality and 

Researcher Thinkers Journal, 

(Issn:2630-631X) 9(67): 

2659-2665. DOI:  

http://dx.doi.org/10.29228/sm

ryj.67505 

Arrival: 02 November 2022 

Published: 31 January 2023  

Social Mentality And Researcher Thinkers is 

licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 

International License. 

https://orcid.org/0000-0002-3594-7312


      Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2023 JANUARY (Vol 9 - Issue:67) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2660 

hareket etmiştir. Temel geçimlerini hayvancılıktan sağladıkları için bu yaşama biçimi onlara, yaylak ve kışlak 
olarak adlandırılan kendilerine özgü bir hayat tarzını da dayatmıştır (Karahan, 2012: 425-440). Bu dışadönük 
yaşama şekli Türklerin yaşam felsefesi haline gelmiş, bu da daha dirençli ve kuvvetli olmayı zorunlu 
kıldığından, sağlıklı bir yaşamı sürdürmek ve karşılaşılan hastalıklarla mücadele ederek sağlığını korumak için 
birtakım uygulamaları hayata geçirmek çok önemli hale gelmiştir.  

İslamiyet’in kabulünden önce Orta Asya Türklerinin tıbbi anlayışı ve ürünleriyle şekillenen Türk tıbbı, 
esasında, İslamiyet’in kabulünün ardından Anadolu’da yaşayan Oğuz Türklerinin tıbbi deneyimleriyle 
sentezlenerek günümüze kadar gelmiştir. Atlı konargöçerlik ve doğayla iç içe olma durumu, Doğu Hun 
Türklerinden itibaren Uygur Türklerine uzanan kendine has bir tipolojiyi doğurmuştur ve içinde bulunduğu 
evreni ve hayvanlar âlemini anlamlandırmaya çalışan bu insan tipi, yaşamını deneyimlerinden hareketle 
düzenleyip biçimlendirmiştir (Güven, 2011: 842). 
Ancak yine de Türk tıp tarihini üç döneme ayırmak gerekmektedir: Birincisi, İslam öncesi Orta Asya dönemi; 
ikincisi, İslami dönem; üçüncüsü ise, çağdaşlaşma sürecine paralel Batı eğilimi devresidir (Bayat, 2002: 449). 
Türkler arasındaki genel kanıya göre İslam Öncesi dönem MÖ 3 ile MS 10. yüzyıl arasını kapsayan dönemdir 
ve bu süreçte Türk boylarının Orta Asya tarihinde yadsınamaz bir ağırlığı vardır (Taşağıl, 2004: 2). 

Sadece Divan-ı Lügati’t Türk’e bakmak bile, Türklerin bu konuda geldiği aşamayı gösterir. Burada, 
hastalıklar, belirtiler, ilaçlar, anatomi, fizyoloji ve aletlerle ilgili 581 sözcük yer almaktadır ve bu sözcüklerin 
Türkçe olması da bize, Orta Asya Türklerinin İslamiyet öncesi dönemde hastalıkların önemli bir bölümünü 
bildiğini ve değişik usullerle tedavi etme çabası içinde olduğunu tanıtlamaktadır (Gürel ve Özşenler, 2019: 
1132-1140). 

Bu dönem Türk tıbbında, bir yönüyle Çin ve Hint etkileri söz konusuyken, diğer yönüyle Şamanist-mistik bir 

yapı da varlığını muhafaza ettirmektedir. Teşhisi konulabilen cismani hastalıklar ve tanımlanamayan ruhani 
hastalıklar, bir yandan Kaman, Şaman, Arwışçı, Baksı, Baksa, kötü şaman anlamına gelen Abası Oyun ve iyi 
şaman olarak adlandırılan Ayı Oyun gibi halk tabipleri aracılığıyla sağlığı bozan kötü ruhlar kovulmuş; bir 
çeşit bitki uzmanı olan ve otacı olarak nitelendirilen tabiplerce de Türk insanının sıhhatini koruma ve 
hastalıkları uzaklaştırma gayreti içinde olunmuştur (Güven, 2011: 842). 

HASTALIKLARIN İLAÇLARLA TEDAVİSİ 

İnsanlık tarihi boyunca sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma isteği, her dönemin başat güdüsüdür. 
Dolayısıyla toplumların hastalıklara karşı tutumunu belirleyen de mevcut üretim biçimi ve yaşamlarını 
sürdürdükleri coğrafyadır ve bu da toplumlar arasındaki değişikliklere ya da benzerliklere işaret eder. 

Bilindiği gibi, hastalıklarda tedavinin yolu, evvela teşhisten geçmektedir; teşhis de tabiplerin hastanın ten 
renginden idrarına, kan ve nabzına kadar birtakım öğeleri incelemesiyle elde edilir (Mandaloğlu, 2021: 75). 
Teşhisin ardından tedaviyi doğadaki bazı maddelerin yardımıyla yapmaya çalışan tabiplerin bu yöntem 
emlemek, salmamak olarak adlandırılır. Burada asıl olan, ilaç aracılığıyla hastalığın sağaltımını sağlamaktır 
(Mandaloğlu, 2021: 76). 

Türkler, İslamiyet’ten önce, Orta Asya’da hayvancılıkla geçiniyordu ve dolayısıyla doğadaki bitkileri ve 
hayvanları tepeden tırnağa bilmeleri ve tanımaları da kaçınılmazdı. Öyle ki eski devirlerden bu yana “ne tür 
rahatsızlığa ne tür bitkiler iyi gelir” sorusunun cevabını deneyimleyerek keşfetmişlerdir (Mandaloğlu, 2021: 
76). Ancak sadece bitkileri değil, bazı madensel ve hayvansal maddeleri de ilaç yapımında kullanmışlardır. 
Sözgelimi kimi zaman hayvansal ürünleri bitkisel ürünlerle karıştırmış, kimi zaman da tamamen hayvansal 
ürünlerden yararlanmışlardır. 
Tedavi usulleri arasında, bitkisel ya da hayvansal droglardan yapılan merhemler ve yakıları kullanmanın yanı 
sıra, savaş yaralarını sarma ve ustalıkla yerine yerleştirme, dikme ve beslenme biçimleri de bulunmaktadır 
(Arslan, 2019: 301). Tedavi yönteminin basit ve kompoze ilaçlar ile gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 
Tereyağı, bal, pirinç suyu, keçi sütü, et suyu, eşek sütü, şarap ve yoğurt gibi yardımcı ürünlerden 
yararlanılarak yapılan ilaçlar, hap, toz, merhem, fitil ve damla biçiminde kullanılırdı. İlaç yapımında ölçü 
birimi bıçak ucu, kaşık, arpa, çan, çanak ve mercimeğe göre belirlenirken, kullanımları ise günün belli 
saatlerine göre ayarlanırdı (Bayat, 2016: 249). 

Örneğin, sulu ilaç içirmek, tozlaştırılmış ilacı boğaza boru ile üflemek, kulağa ilaç damlatmak, kan almak vb. 
metotlar Uygurlarda kullanılan tedavilerdi. Ayrıca hastalara verilen ilaçlara da genellikle bal, yoğurt ve et suyu 
gibi bazı besinler ilave edilirdi (Batmaz, 2013: 29). 
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin inanışına göre, yalnızca hastanın bedeninde kalmayacağı düşünülen kötü 
ruhlar, sağlıklı kişilere de geçerdi; yani bütün hastalıkların bulaşıcı olduğuna inanılır, hastanın bakımı ve 
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tedavisi için de bu nedenle özel çadır tahsis edilirdi. Yanı başına su ve ekmeğin bırakıldığı hastaya kimse 

yaklaşmaz ve hastalığı boyunca hiç ilgilenilmezken, çadırının önüne de “hastalığı” sembolize etmesi için bir 
mızrak dikilir, en yakının bile girmesinin yasak olduğu çadıra bir tek tabip girebilirdi. Bütün bunların nedeni, 
ziyaretçilerin çadıra girerken kötü ruhu ya da rüzgârı da beraberinde sokabileceği korkusuydu. Hastanın 
uzağında duran tabip, elini ağrıyan kısmın üzerine koymasını istediği hizmetliden bulduğu şeyi çıkarmasını 
isterdi. Hastanın hayatını kaybetmesi durumunda ise cenaze bulunduğu yerde bırakılarak o civardan 
uzaklaşılır, eşyaları da ateşe atılarak arındırılırdı (Bayat, 2016: 240). 
Bütün bu önlemler bize, salgın hastalığa uğrayan kişiye karantina tedbirleri uygulandığını göstermektedir. 
Yukarıda da değindiğimiz gibi, kişinin salgın hastalığa maruz kaldığının diğer insanlar nezdinde görülebilmesi 
maksadıyla girişe dikilen mızrağın iki yıl çakılı durması demek, bunun iki yıl boyunca devam ettiği ve 
önlemlerin de iki yıl boyunca sürdürüldüğü bir süreç olduğu anlamına gelir (Bardakçı, 2020: 43). 
Tabiplerin sadece hastalıkları iyileştirilmekle yetinmediği eski Türk toplumunda, insanların hastalanmasını 
önlemek amacıyla verdiği koruyucu sağlık hizmetleri de hayati öneme sahiptir. Bunların başında, beslenme ve 
diyet gelmektedir. Tabipler için beden ve ruh sağlığı için en temel uygulama, fiziksel harekettir (Mandaloğlu, 
2021: 65). Yine, kısrak sütünden elde edilen, Türklerin binlerce yıldır severek içtiği kımız, çoğu hastalığa iyi 
gelmesinin yanı sıra, halsizlik ve ihtiyarlık için de kullanılmıştır (Yaygın, 1991: 111-115). 

Ölüleri yakma geleneğinin de var olduğu İslamiyet öncesi dönemde, Türklerin inanışına göre ateş, insanları 
günahlarından arındırıyor ve ölüleri temizliyordu. Türklerin cesetleri yaktığı bu eski geleneğe MÖ 1200 
yıllarından itibaren rastlanılmış, sonraki dönemlerde bunun Uygurlar, Kırgızlar, Göktürkler, Peçenekler, 
Hunlar, Hazarlar ve bazı Türk topluluklarında da sürdürüldüğü anlaşılmış, İslam dinine geçmelerinin ardından 
ise bu geleneğin tümüyle son bulduğu görülmüştür (Yaşa, 2019: 275-295). 

HASTALIKLARIN BÜYÜ VE DİNİ RİTÜELLERLE TEDAVİSİ 

İslamiyet’ten önce Türklerin inanç dünyası kendine has bir görünüm sergiliyordu; buna göre hastalık ve 
sağlık, doğadaki iyi ve kötü ruhlar arasındaki dengeye bağlıydı ve bu nedenle kişi ile ruhlar arasında (Tekel 
825) bir intibak süreci söz konusuydu. Türkdoğan’a (1991: 45) göre iyi ve kötü güçler fikrine bağlanan 
hastalıkların insan bedenine musallat olması, büyücüler ve şamanların da doğaüstü unsurlarla temas kurmasına 
neden olmuştur. Büyü ve dinsel inançların hâkim olduğu bu geleneksel sistemlerde hastalık ve sağlık, insan 
bedenine yabancı unsurların girmesiyle ve onların yaptıkları kötülüklerle değerlendirilmiş, hastalığın sebepleri 
ruhlar âlemiyle ilgili güçlerle yorumlanınca, tedavi pratikleri de onları ortadan kaldırmaya yönelik olarak 
belirlenmiştir. 

Hastalık ve salgınlar, eski Türklerin inanç sistemine göre, ekseriyetle kötü ruhlar ya da Erlik Han tarafından 
başlarına musallat edilmiştir. Kötü ruhlar veya Erlik Han, inanışa göre iki nedenden dolayı bu hastalıkları 
gönderirler; ya kendilerine kurban sunulmasını istiyorlardır, ya da kendilerine karşı saygısızlık yapan insanları 
cezalandırıyorlardır. Salgın veya hastalığın son bulması umuduyla insanlar da onların isteklerini yerine getirir 
ve kurban sunarlar; ne var ki bu, hastalığın her zaman geçeceği anlamına gelmez (Bardakçı, 2020: 41). 

Kurban verme yöntemine kötü ruhların gazabından kurtulmak maksadıyla sıklıkla başvurulur. Kanlı ya da 
kansız olarak verilen kurbanların başında at gelmektedir ve hastalığın tedavisinde renkleri belirleyicidir. 
Sözgelimi doru atın vereme iyi geleceği, boz atın ise karın ve göğüs hastalıklarını iyileştireceği düşünülmekte; 
ya da sarımtırak atların romatizmayı iyileştireceği, gök atın ise baş hastalıklarına iyi geleceği inancı hâkimdir. 
Ancak kanlı kurbanların yanı sıra, kansız kurbanlar da söz konusudur (Demir, 2016: 22). Milattan öncesine 
uzanan eski Türk düşüncesinde at gökle özdeşleştirilmiş, onun gökten geldiğine inanılmış ve bu nedenle de 
kurban edilirken ilkin Tengri’ye (Gök tanrıya) armağan edilmiştir (Bardakçı, 2020: 41-48). Kansız kurbanlar 
arasında; atın saçı veya kımızın dışında; yağ, buğday, süt, şarap, darı veya para; şaman davuluna veya ağaçlara 
bez parçalarının bağlanması, kımız serpme törenleri gibi ritüeller bulunmaktadır. Günümüzde buğday, darı, 
para saçmak gibi âdetlerin düğünlerde hâlâ sürdürüldüğü bilinmektedir (Demir, 2016: 22). 
Tedavi esnasında başvurulan bir diğer yöntem de ruhu korkutmadır, bu yüzden kadın şamanlar ruhu kaçırmak 
için aniden cinsel organlarını gösterirler ki kötü ruhu korkutup vücuttan kovabilsin. Tedavi amacıyla kadın 
şamanların çıplak kamlık yaptığı da ayrıca bilinen bir durumdur. Şamanın tedavi sürecinde uyguladığı 
yöntemler; bedeninden çıkan ateşin hastayı sarıp iyileştireceğine inanılan ateşle iyileştirme; bedene kötü ruh 
girmişse bu ruhu hayvan, hayvan iskeleti, cansız nesneler gibi başka bir şeye göçürme; bedenden kut 
çalınmışsa hayvan kurban etme; dans etme ve titreme ile sarsılmadır (Demir, 2016: 22). 
Genellikle tabuyu çiğneme ya da karşı çıkmanın neticesinde veya görünmeze karşı işlenen bir suçla meydana 
geldiği düşünülen hastalıkta, büyü ile tedavi etmenin haricinde, fazla sadaka verme ve esirleri serbest bırakma 
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gibi iyilikler de sergilenmek durumundaydı; çünkü bedenin muhafaza edilmesinin en temel yolu dua etmekten 
geçiyordu (Bayat, 2016: 240). 
Büyü ile tedavide kullanılan metotlar; ayıların dişi veya tırnağı, kartalların pençesi ve kurtların kılı, tırnağı, 
kemiği veya dişi gibi kültik hayvanların parçaları ve onları sembolize eden figüratif nesnelerdi (Bayat, 2016: 
244). Uygurlarda hayvansal droglardan elde edilen ve afrodizyak olarak kullanılan kurt ödü veya geyik 
boynuzu gibi majik nitelikli droglara Türk halk hekimliğinde de tedavi ve önleyici amaçlı başvurulduğu 
görülmektedir (Çavdar, 1988: 312). 
Eski Türklerde savaş, ölüm, bereket ve salgın hastalık gibi kehanetlerin ateşe bakılarak görüldüğüne inanılırdı. 
İnan’a (1976: 42-43) göre önceden belirlenen bir günde Türklerin büyük hükümdarı için büyük bir ateş 

yakılırdı. Kurbanların sunulduğu, duaların okunduğu bu ateşin üzerinde devasa alevler yükselir ve hükümdar 
alevlerin renklerine bakarak kehanette bulunurdu. Eğer ateşi yeşilimsi alevler kaplamışsa bu, bol yağmur ve 
mahsulün bereketli geçeceği anlamına gelirdi; alevler kırmızı renkliyse savaşın çıkacağına delalet ederdi; sarı 
renkteki alevler hastalıklar ve salgının olacağını gösterir, siyah renkliyse hükümdarın ölümüne veya uzak 
yolculuğuna işaret ederdi. Görüldüğü gibi eski Türklerde sarı rengin hastalıkları ve salgını simgelediği 
buradan da anlaşılmaktadır. 

Eski Türklerde hastalıkları uzaklaştırmak niyetiyle başvurulan bir başka yöntem de, kutsal kabul ettikleri 
ağacın çevresinde dönmeleridir; kümeler oluşturdukları ağacın çevresinde sağlık dileklerinde bulunarak 

dönerler, ağaca genellikle hastalıkları temsilen kumaş parçaları bağlarlar ya da çivilerlerdi. Gerçekten de 
bugün bile Anadolu’da özellikle tek ağaçlar ile mezar yanlarında ya da pınar başlarında bulunan ağaçlara 
yaygın bir şekilde çaput bağlanması bu geleneğin devamıdır (Bardakçı, 2020: 41-48). 

Yine Türklerin, kimi hastalık veya psikolojik rahatsızlıkları da ateşle ilişkilendirdiği görülmektedir. İnanışa 
göre, sözgelimi yeni doğum yapmış kadınların peşine düşerek onları huzursuz eden Al Bastı ya da Al Karısı, 
ateş kökenli bir ruhtur. Aynı şekilde kimi Türk topluluklarında, kişinin boyun bölgesinde ya da başında çıkan 
yara ve uçukların ateşe saygısızlık edilmesi sonucunda ortaya çıktığına, tedavisinin de sadece kartaldan 
türeyen Şaman’ın çakmak taşıyla yakacağı ateş sayesinde mümkün olacağına inanılırdı. Bu durum bir tek 
toplumun gündelik yaşamına özgü değil, idari meselelerde de geçerliydi; diplomatik ilişkiler bağlamında 
gönderilen elçiler, hükümdarla görüştürülmeden önce, kendisiyle gelebilecek kötü ruhlar nedeniyle yanan 
ateşler arasından geçirilerek arındırılırdı (Gülyüz, 2019: 210-211). Eski Türk geleneğinde tedavinin, kötü 
ruhların kovulmasıyla sağlanacağı inancı, kurşun dökmeden şişe çekmeye, kutsal ateş yakmaktan kan 
akıtmaya, fal bakmaktan buhar damlalarına, emmeden tütsülemeye değin bir dizi yöntemi içermektedir 
(Ceylan, 2012: 19). 

Tedavi ayinlerinde hastalıkları uzaklaştırmak veya korunmak için gerçekleştirilen ritüel, maskesi ve sihirli 
olduğuna inanılan davulu ve üstünde simgesel figürleri olan elbisesiyle kamın, ortadaki ateşin yanı başına 
yatırılan hastanın karşısında ayin yaparak mistik güçlerini kullanmasıydı. Tedavide önemli yeri olan müziğin 
de mistik bir işlevi vardı (Bayat, 2016: 239). 

Kam, Şaman ve Baksı adıyla anılan tabipler; dans, ezgi ve ritim aracılığıyla tedavide müziği bir yöntem olarak 
seçmişlerdi. Örneğin, tedavide ağırlıklı olarak kullanılan kopuzun hastayı kötü ruhlardan arındıran ve 
iyileştiren bir rolü bulunmaktadır. Ancak Şamanlar davullarını sadece hasta tedavisinde kullanmamış, dini 
törenlerde de çalmışlardır. Kendilerine özgü mistik tekniklerle ve parapsikolojik bir biçimde hastaya 
uyguladıkları tedavi, insan ruhu ile bedeninin ayrıştığı duygusunu veren yapay uyku şeklinde tatbik 
edilmektedir. Baksıların tedavide şiiri, dansı ve müziği etkili bir biçimde ustaca bir araya getirerek kullanması 
onların tabip olarak ayrı bir maharetini de gözler önüne serer (Utebay, 2020: 66). 

HEKİMLERİN TOPLUMSAL ROLÜ VE STATÜSÜ 

Yaşadıkları coğrafyada karşı karşıya kaldıkları hastalıkları tedavi etme noktasında sayısız alternatifi deneyen 
Türklerin arasından, süreç içinde ilaç yapan, ilaçları uygulayan ve hastalıkları iyileştiren kişiler çıkmıştır 
(Rüzgar 422). Öncelikli olarak sağaltımı yapanlar “Kam”lar ya da “Baksı”lar olup, bu kişiler dini ritüelleri de 
yönetmektedir; bir diğer grup ise, “Emçi”, “Otacı” veyahut “Atasagun" denilen tabiplerden oluşmaktadır (Sarı, 
2017: 89). 

Ot sözcüğü, eski Türkçede ilaç, zehir, tıbbi bitki ve tabiatta kendi kendine yetişen bitki anlamına gelmektedir, 
“otacı” ise “ilaç yapmak” anlamına gelen “otamak” fiilinin köküne “-cı, -çı” biçimindeki meslek bildirme 
ekinin getirilmesiyle türetilmiş bir sözcüktür ve tabip anlamında kullanılır. Günümüzdeki doktorluk 
mesleğinin eski çağlardaki karşılığı olan otacılar, hastalarını çeşitli bitkilerden faydalanarak iyileştirirlerdi 
(Tekel, 2020: 829) ve Türkler içinde ayrıcalıklı, yüksek bir makama sahiplerdi. Öyle ki bu makam, Oğuzlarda 
da onun karşısına çıkıldığında secde etme derecesinde, dahası bir emriyle mallarını ve yaşamlarını verebilme 



      Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2023 JANUARY (Vol 9 - Issue:67) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2663 

raddesindeydi (Altıntaş, 2007: 77). Uyguladıkları tedavi usulleri nedeniyle hastalar nezdinde büyük saygı 
uyandıran otacıların kendilerine seçtikleri semboller ise yılan ve ejderhadır. “Emçi” sözcüğü de, eski Türklerin 
tabip anlamında kullandığı bir başka sözcüktür ve bu da eczacı ve ilaç yapan adama karşılık gelir 
(Mandaloğlu, 2021: 65). 

Kamlar, Yusuf Hâcip’in otacıların (tabipler) ardından afsuncular (mu’azzimler) diye sözünü ettiği gruptur. Bu 
konuda şunları kaydetmektedir: “Otacılardan sonra afsuncular gelir. Yel, şeytan (yek) hastalıklarını bunlar 
tedavi ederler. Bunlara katılmak (karışmak), yel, şeytan dokunanları bunlara okutmak gerektir. Acaba nasıl 
faydası dokunur desen bile sen onu hoş tut. Tabip afsuncunun sözlerini beğenmez, afsuncu da tabibe yüz 
çevirir. Tabip ‘ilâç kullanırsa hasta iyi olur’der. Afsuncu ise ‘muska kullanırsa cin-şeytan uzaklaşır,” der (İnan, 
1986: 73). 

Büyüyü kesinlikle kötü amaçlarla kullanmayan Kamlar (Ocak 71), Şaman inanışında din adamını temsil 
ederlerdi. Kamların ayinlerin düzenlenmesi ve ruhlar ile fanilerin iletişimini sağlamalarının yanı sıra halk 
sağlığına ilişkin çözümler de üretmesi, insanların onları üst düzeye taşımalarına neden olmuştur (Avcı, 2020: 
520). 

Tören esnasında değişik anlamlara açılan, bütün parçalarının simgesel bir anlam ihtiva ettiği giysiler giyinip 
külâhlar takan Kamlar, temelde dinsel olduğu kadar, mistik ve büyüsel bir otoriteyi de simgelemektedir 
(Mandaloğlu, 2021: 143). İnsanlık tarihinin ilk hekimleri sayılabilecek olan Şamanlar, uyguladıkları 
psikoterapi yöntemleri ile toplumsal yaşamda büyük rol oynamışlar, ayrıca fizyoterapi metodunu da hayata 
geçirmek suretiyle hastalarını iyileştirmişlerdir (Mandaloğlu, 2021: 145). 
Bunların iki tür görevi vardır: İlki, hastaları tedavi etmek ve iyileştirmektir; diğer görevleri ise, yaşama veda 
edenlerin ruhlarını öteki yaşama göndermek. Ancak bu iki temel niteliğini bir yana bırakırsak; yağmur 
yağdırmak da, büyü yapmak veya fala bakmak da uğraşı alanları arasında görülmektedir (Şener, 1996: 23). 

Hunlar’da atakam/eş-kam olarak geçen, diğer Türk boylarında ise kam olarak adlandırılan bu kişilerin, 
doğuştan bu işe yatkın olduğuna, özel niteliklerle donatıldığına inanılırdı. Doğaüstü güçler tarafından seçilen 
Kamlar, içedönük ve insanlardan uzak olarak yaşamını sürdüren, parapsikolojik haller gösteren, özel 
yetenekleri sayesinde ruhlar âlemi (kutsal alan) ile insanlar arasında aracılık eden, telkin yoluyla şiddetli transa 
geçebilen kişilerdi (Bayat, 2016: 240). 

Hastalıklar, Şaman inanışına göre, insan ile doğa arasındaki mevcut dengenin bozulması neticesinde 
oluşmaktadır ve bünyede beliren bütün hastalıklar evvela beyin aracılığıyla bilince çıkarılır. Sadece ruhsal 
hastalıkların değil, fiziksel rahatsızlıkların tedavisi de yine Şamanların görevleri arasındadır (Mandaloğlu, 
2021: 144). Tüm hastalıkların tedavisinde Şamanların referans noktası, evrendeki her şeyin bir ruh taşıdığı 
fikridir ve tedavinin ana ekseni de bu düşünce bağlamında kötü ruhların insan bünyesine yönelik hasarını 
engellemektir. Buradaki teorik çerçeveden hareketle tedavi, ruhun geri dönüşümünü sağlama noktasında 
ve/veya hastalığa neden olan şeyi emip bedenden çıkarma şeklinde tezahür etmektedir (Demir, 2016: 22). 
Hastaları tedavi etme aşamasında Şamanların, hastaların kötü ruhlarla savaşmalarını ve hasta oluş süreçlerini 
gösteren soyut ritüelleri ve ayinleri gibi sembolik uygulamaları vardır (Kaya, 2001: 213). Şaman tarafından 
uygulanan yöntemin iyileştirme sürecinde dört temel aşaması vardır. İlk aşaması, yardımcı ruhların çağrılması; 
ikinci aşaması, hastalığın nedeninin bulunması; üçüncü aşaması, hastanın ruhunu etkisi altına alan kötü 
ruhların uzaklaştırılması; dördüncü aşaması ise, Şamanın ruhunun, hastanın ruhunu aramak için seyahat 
yapmasıdır (Ocak, 1983: 149). 

Tedavi safhasında Şaman, dizleri üzerinde durarak kendini güçlü kılacak şarkısını söylemeye başlayıp emme 
işleminde ona yardım edecek ruhları davet eder. Eşzamanlı olarak da, emme işlemiyle hastadan çıkarttıklarını 
tükürmek amacıyla, kendine doğru, içinde kum veya suyun olduğu sepetini veyahut kabını yaklaştırır. 
Hastanın üstünde çıngırağını sallayıp ruhları çağırmak için yoğunlaşırken, bir çember haline gelen grup üyeleri 
de güç şarkısını söyleyerek ona destek olur. Şaman kehanet tekniğiyle hastanın içindeki istilacı, zararlı güçleri 
arar: Gözlerini kapatıp elini ileri geri hareket ettirerek hastanın kafası ve vücudunda dolaştırır; vücudunun 
herhangi bir yerinden enerji, titreşim ya da özel bir ısı gelip gelmediğini kontrol eder (İzgii 2012: 35). 

Şamanist inanca göre kötü ruhları kovan ve her şeyi temizleyen, ateşti (Avcı, 2020: 520). Kimi hastalıkları ve 
ruhsal rahatsızlıkları iyileştirdiğine inanılan ateşin, mekânların tütsülenerek içindeki insanlarla beraber 
arındırdığı, Nevruz bayramında ise üzerinden atlayan kişileri hastalık ve kötülüklerden koruduğu düşüncesi de 
hâkimdi (Dilek, 2007: 34). 
Bitkiler, merhemler ve bitki köklerinden de faydalanılan Şamanist tedavide, kırlardan toplanan çiçek ve 
yapraklarla oluşturulan özel çayların yanı sıra, lapalar da etkilidir. Kimi hallerde hastanın iyileşebilmesi için 
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ter banyosu yapmasını da talep eden Şaman, bazı hallerde de ona doğrudan masaj uygulamak suretiyle tedavi 
eder. Şamanist tedavinin en yaygın biçimi, kişiyi hastalıklı bölgeden kurtarabilmek için doğrudan hasta bedene 
uygulanan emme yöntemidir (Mercan, 2018: 136). 

Yaradılış özellikleri Şaman olmak için yeterli bir kriter olmayıp, adaylar arasında bazı özel yetenek ve bilgi de 
aranmaktadır. Kamlık eğilimi ve yeteneği arasında görülen; inzivaya çekilme, hayal görme, söyleme, 
dalgınlık, sinirlilik, ağaç kabuklarını yeme, arada sırada baygınlık geçirme, sara nöbetlerini andıracak şekilde 
ağızdan köpükler gelme, kendini bıçakla yaralama, suya ya da ateşe atma gibi emareler de bulunmaktadır 
(Mandaloğlu, 2011: 111-122) 

Çoğunlukla fakir kişilerden oluşan Şamanlar, geçimlerini emekleriyle sağlarlar; en ağır işlerden bile ücret 
talep etmezler, alsalar dahi epey sembolik bir ücrettir bu. Çünkü burada amaç zenginlik olmadığı gibi, ayrıca 
Şamanizm’in özüne de terstir. Yaşamdaki tek amacı ve en büyük mutluluğu, üyesi olduğu topluluğa karşılıksız 
hizmet etmek, en sıkıntılı günlerinde halkının yardımına koşmaktır. Böylesi bir hizmet ise, tamamen gönüllü 
bir biçimde ve kesinlikle karşılık beklenmeden verilen bir hizmettir (Şener, 1996: 25). 

Türk toplumunda İslam’dan önce Şamanlar otacılara nazaran daha saygın ve yüksek bir statüye sahipti, ancak 
süreç içinde tabiplik Şamanların görev alanından ayrılarak, maddi tedavi yöntemlerini uygulayan sınıf olarak 
karşımıza otacı ve emçileri çıkarmıştır (Batmaz, 2013: 28). 

SONUÇ 

Çağlar boyunca insanlık, sadece maddi/fiziki bakımdan değil, manevi/ruhsal açıdan da sağlık sorunlarıyla 
karşı karşıya kalmıştır. İslamiyet ile henüz tanışmadığı dönemlerde çeşitli sağlık sorunlarına maruz kalan 

Türkler de bir yandan bunların çözüm yollarını aramış, diğer yandan karşılaştıkları toplulukların inancından 
etkilense de var olan bilgi birikiminden faydalanmayı tercih etmişlerdir. Bir yandan yaşadıkları coğrafi 
bölgelerin biyolojik çeşitliliği, diğer yandan farklı toplumlarla bilgi alışverişine açık bir ortamın varlığı, 
Türkleri hastalıkların tedavisinde zengin ve değişik formüller oluşturmaya itmiştir. 
Hastalığın sebeplerini doğada gören eski Türkler, tedavinin de yine doğada var olan kaynaklar aracılığıyla 
sağlanabileceğine inanmış; bu anlayış deneme-yanılma yöntemiyle hastalıkları tedavi eden otacıların bitkisel 
usulleri benimsemesine yol açmıştır. Eski Türklerde otacılık geleneği bitkiler dünyasını daha iyi tanımayı 
kaçınılmaz hale getirirken, aynı zamanda da akılcı tıp anlayışı ve farmakolojinin öncüsü olmuştur. Öte yandan, 
Türk toplumunda bitkiler konusunda bilgi sahibi olan kadınlar da bitkisel tedavi süreçlerinde yerini almıştır 
(Mandaloğlu, 2021: 65). 
İslamiyet öncesi dönem incelendiğinde, Orta Asya Türk tıbbı, uygulanan tedavi yöntemleri, amaçları ve 
formasyonları açısından iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup, Şaman (Kam) ve Baksı olarak adlandırılan, 
Şamanizm’in daha çok majik tedavi yöntemlerini benimseyen büyücü-tabiplerin bulunduğu tıp modelidir; 
ikinci grup ise, emçi, otacı ve atasagun olarak tanımlanan gruptur ve droglarla ve öteki tedavi yöntemleriyle 
dönemin maddi tıp anlayışını oluşturmaktadır (Bayat, 2016: 237). 

Ancak İslam öncesi Türk tıbbını maddi ve majik biçiminde ayrıştırmak alabildiğine sakıncalıdır, zira büyünün 
nerede bitip pozitif tıbbın nerede başladığını saptamak imkânsıza yakındır. Örneğin birçok majik işlemde, 
bitkisel ve hayvansal ürünler, maddi araçlar ve madensel maddeler ile cansız nesneler kullanılmaktadır (Bayat, 
2016: 238); bunun nedeni de, söz konusu dönemde Türklerin doğa ve toprakla iç içe bir yaşamlarıdır.  
Öteki topluluklar gibi Türklerin de İslamiyet öncesi dönemde, dini inançları ve büyüsel işlemleri referans 
aldığı tedavi yöntemleri olmuştur. Tıp bilgisinin biçimlenmesinde halkın gelenekleri ve inanç sistemi 
belirleyici unsur olmuş; kimi yöntemleri rasyonel tıp ile uyumluluk arz eden Şamanların yerini, zaman 
içerisinde tıp eğitimden geçmiş, otacı hekim tipi almıştır. Emçiler de bugünün eczacısı, Atasagun ise 
hekimbaşı kimliğine karşılık gelir. 
İslamiyet öncesi dönem itibarıyla Türk tıbbına, ancak Orta Asya Türk toplumları bağlamından 
bakılabilmektedir. Söz konusu dönemin tıp anlayışı, dünya tıp tarihiyle paralel bir biçimde iki aşama halinde 
değerlendirilebilmektedir. İlki, Şamanizm ekseninde ve tıbbi tedavi süreçlerinin ‘Kam’ ya da ‘Şaman’ olarak 
nitelendirilen kutsal kişiler aracılığıyla yapıldığı dinsel ve büyüsel tıp anlayışıdır. İkincisi ise, tıbbi tedavi 
süreçlerinde ‘Emçi’, ‘Otacı’ veya ‘Atasagun’ şeklinde nitelendirilen tabiplerin bitkiler ve diğer yöntemleri 
uyguladığı anlayıştır (Gürel ve Özşenler, 2019: 1333). 
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DOKÜMAN KAVRAMI 

“Araştırılmak istenen konu hakkında bilgi sağlayan her türlü yazılı materyale doküman adı verilmektedir” 
(Balcı, 2006; Akt: URL, 2021). Doküman; toplumla ilgili bilgi edinmeyisağlamakta olan materyaller olup, 

araştırmacının fiillerinden bağımsız bir şekilde vardır (Corbetta, 2003; Akt: URL, 2021). 
Araştırmacılar toplumların kültürlerini, göreneklerini, inanç ve ibadetlerini ve onlarla alakalı günümüzde 
bilinen çok şeyleri dokümanların analizi aracılığıyla sağlanmaktadır. Bundan ötürü “doküman incelenmesi, 
araştırılması hedeflenen konular hakkında bilgi içeren belgelerle veri sağlama tekniği ve analiz 

yöntemidir”(Yıldırım Ve Şimşek, 2006; Akt: Erten, 2013: 10) 

Genel olarak dokümanlar arasında; fotoğraflar, filmler, plaklar, ses kayıt materyalleri, binalar ve heykeller gibi 

günümüze ulaşan şeyler ve kavramlar hakkında kaleme alınan her çeşit mektuplar, raporlar gibi kayıtlardan 
oluşmaktadır. (Karasar, 2020: 229). 

DOKÜMAN İNCELEMESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Doküman incelenmesi kendine has bir araştırma metodu olduğu gibi, farklı nitel yöntemlerle kullanılması daha 
fazla bilgi edinmeyi sağlamaktadır. Doküman inceleme yöntemi dilbilimcilerden, tarihçilerden ve 
antropologlardan rağbet gören bir metot olup; sosyologların ve psikologların da kuram geliştirmek için 
kullandıkları bir metottur. 1930 ve 1950 yılları arasında sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanımda iken, 
1960 ve 1970’lerde önemli bir seviyede ihmal edilmiştir. Nitel araştırma tekniklerinin esası üç temel eylem; 

sormak, gözlemek ve okumaktır. Doküman incelenmesinde en çok üzerinde durulan eylem okuma faaliyetidir 

(URL, 2021). 

Bilimsel yönüyle doküman incelenmesi ise amaçlanan kavram hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz 
edilmesidir. Burada sözü edilen kitap, gazete, dergi,mektup gibi yazılı materyaller ile birlikte filimler, 
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Nitel Araştırma Yöntemlerinden Doküman İncelenmesi 
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ÖZET 

“Araştırılmak istenen konu hakkında bilgi sağlayan her türlü yazılı materyale doküman adı 
verilmektedir”. Doküman; toplumla ilgili bilgi edinmeyi sağlamakta olan materyaller olup, 
araştırmacının fiillerinden bağımsız bir şekilde vardır. Araştırmacılar toplumların kültürlerini, 
göreneklerini, inanç ve ibadetlerini ve onlarla alakalı günümüzde bilinen çok şeyleri 
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ABSTRACT 

“Every written material that provides information about the subject to be researched is called a 
document”.Document; These are materials that provide information about the society and exist 
independently of the actions of the researcher. Researchers provide the cultures, customs, 

beliefs and practices of societies and much known about them today through the analysis of 

documents. Therefore, “document analysis is the technique and analysis method of providing 

data with documents containing information about the subjects targeted to be researched”. In 
general, among the documents; It consists of all kinds of letters, reports, etc. written about 

things and concepts that have survived to the present day, such as photographs, films, records, 

sound recording materials, buildings and sculptures. 
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televizyon programları, resim, fotoğraflar gibi kayıtlarda doküman incelmesinde kullanılan araç 
gereçlerdendir. (Yıldırım Ve Şimşek, 2013; Akt: Kısa, 2020: 130). 
Dokümanların araştırmacıların fiillerinden ayrık bir şekilde inşa edilmeleri başka araştırma yöntemlerine 
nazaran bir takım avantajlar barındırmaktadır. Örneğin tepki verememeleri, geçmiş ile ilgili çalışma olması 
gibi (URL, 2021). 

Doküman incelemenin en önemli yanı araştırma ile belge arasında, iletişimin gerekliliğidir. Dokumanın ifade 
etmek istediği ile araştırmacının anladığı arasındaki farkın azalması nispetinde iletişimin başarısı artar (Erten, 
2013: 10) 

Wellington, Bathmaker, Hunt, McCulloch ve Sikes (2005; Akt: Örücü, 2020: 230) iyi bir doküman 
incelemenin özelliklerini şöyle sıralamaktadır; 

1. Araştırma soruları ekseninde çerçevelendirilmesi. 

2. Çalışmayla doğrudan ilişkili olması, gereksiz bilgilerden arınmış olması. 
3. Okuyucu açısından anlaşılır olması ve metin içerisinde buna hizmet edecek alt başlıklar ve özet 

paragrafların bulunması. 
4. Özet ya da derleme kaynaklar yerine, mümkün olduğunca birincil kaynakların ve özgün araştırmaların 

kullanılması. 
5. Her aşamada seçici davranarak, “ Neden bu bilgiyi ya da kaynağı kullanıyorum? Sorusuyla kontrol 

sağlanması. 
6. Kullanılan çalışmaların hangi kriterlere göre dahilya da hariç tutulacağının net belirlenmesi, sınırların 

çizilerek ilişkisiz detaylarda kaybolmamak. 

7. Literatürün mekanik ve kısa özet formatında olmaması. 
Tüm bu prensipler göz önüne alındığında, araştırmacının çalışmalarında mevcut bulgular, görüşler, tezler ve 
tartışmalar ile istenilen bir iletişim içinde bulunduğunu, kavramsallaştırdığını ve benimsediğini yansıtması 
kaliteli bir literatür taramasının en önemli özelliği olarak görülebilir. 

DOKÜMAN TÜRLERİ 

Yazılı Dokümanlar 

Dokümanlar geçmiş ile ilgili bizlere bilmeyeceğimiz pek çok şeyler hakkında bilgi veren belge, kaynak ve 
yapıtlardan oluşmaktadır. Ayrıca dokümanlar günümüzde çokça insanların ve araştırmacının bilgi derlemesine 
ve düşünce geliştirmesine olanak veren ve önem arz eden bilgi kaynakları ve iletişim materyalleridir. Yazılı 
kaynaklar; kitap, dergi, arşiv, istatistik raporları ve günlük gazeteler gibi materyallerden oluşmaktadır(Erten, 

2013: 11). 

Kitaplar 

Yazılı kaynaklar arasında en yaygın veri kaynakları kitaplardır. Araştırma konusu ile alakalı kitapların nerede 
mevcut olduğu ve ulaşmanın mümkün olup olmadığını araştırmadan önce kaba bir şekilde belirlenmesi 
araştırma konusunda ilk adım atılmış olacaktır (Erten, 2013: 11). 

Dergiler 

Yazılı dokümanlar biri de dergilerden özellikle bilimsel dergiler, bilim dünyasına yardımcı bir doküman 
kaynağı oluşturmaktadır (Erten, 2013: 11). 

Arşivler 

Genellikle, basılmayan kayıtların, kararların, mektupların, dilekçelerin, anı ve mektupların muhafaza edildiği 
yerlerdir. Arşivler herkese açık olmamasından ulaşılması izne tabi tutulan yerlerdir (Karasar,2020: 236). 
Arşivler, mülkiyetlerine göre; özel ve kamu diye ikiye ayrılmaktadır. Özel arşivler; çeşitli politikacıların, bilim 
insanlarının, derneklerin ve şairlerin ellerinde bulundurdukları mülkiyeti kendilerine ait yerlerdir. Kamu 

arşivleri bakanlık birimleri, mahkeme kararları, tapuların senetleri gibi kamuoyunun mülkiyetindeki 
yerlerdir(Cemaloğlu, 2011: 154). 
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İstatistik Raporları 
“İstatistik, belirli amaçlar için planlı ve sistemli olarak veriler toplama, sınıflama çözümleme ve yorumlama 
teknik ve yöntemlerine ait bir disiplin” olarak ifade edilmektedir. İstatistiklerin elde edilmesinde bir takım 
yöntem ve teknikler kullanılmaktadır (Kaptan, 1991: 209-210). Örnek olarak bir ülkenin nüfusu, okur-yazar 

oranı, yaş dağılımı, işsizlik oranı, tarım sektörlerde üretilen ürünlerin dağılımı vb. veriler istatistiksel 
verilerden elde edilmektedir (Erten, 2013: 13). 

Gazete Gibi Sürekli Yayınlar 

Toplumsal olayların gelişimlerini yansıtmada önemli bulgular içeren yazılı kaynaklar arasında yer 
almaktadırlar. Özellikle gazeteler gibisinden daimi yayınlanmakta olan ve özel veya resmi kuruluşlarla 
neşredildiğinden ve kamuoyuna arz edildiğinden günlük hadiseleri takip etme yönüyle insanlara gündelik 
bilgiler sunmakla birlikte insanlara, olaylara farklı pencerelerden bakma olanağı sunmaktadır (Erten, 2013: 
13). 

Sözlü Dokümanlar 

Atasözleri, dini hikâyeler, ilahiler, masallar, efsaneler, destanlar, özlü sözler, keramet ve mucizeler, şarkılar, 
şiirler, türküler ve maniler gibi pek çok sözlü dokümanlar;  toplumların örf, adet, gelenek, görenek gibisinden 
yaşama biçimini kültürel ve sosyal hayata dair fikirler verebilmektedir. Antropologlar, sosyologlar ve din tarih 

araştırmacıları ve benzeri bilimler bu çeşit dokümanları çokça kullanmaktadırlar (Erten, 2013: 14). 

Şekillenmiş Anıtlar; Kalıntı Ve Buluntular 

Geçmişteki insanların yaptıkları ve kullandıkları; heykeller, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, camiler, 
köprüler, kümbetler, piramitler, tarihsel paralar; kalıntı ve buluntulara birer örnek teşkil etmektedirler. Bu 
kalıntı ve buluntular geçmiş toplumların sosyal ve kültürel yaşamları hakkında bizlere fikir sunmaktadırlar 
(Erten, 2013: 14). 

Sesli Ve Görüntülü Dokümanlar 

Filmler, videolar ve fotoğraflar gibisinden görsel materyaller sesli ve görüntülü dokümanlar arasında yer alır. 
Bu tür malzemeler yalnız olarak araştırmanın esas veri toplama araçları olabildiği gibi, doküman 
incelemesinde de veri kaynakları olarak kullanılır (URL, 2021). 

İnternet 
Bilgisayarlar vasıtasıyla veya internet kullanımıyla elektronik ortamlardan elde edilen bilgiler söz konusudur 
olup, sanal ortamdaki yazılı ve görselliği olan bilgilereulaşmayı saylamaktadır. Mesaj, e-posta, ve web 

sayfaları vb. materyallerle çok farklı türden bilgi elde edilebilir (Suzuki, 2007; Akt: Baş ve Akturan, 2008 
:119). 

DOKÜMAN İNCELEMESİNİN GÜÇLÜ YÖNLERİ 

Doküman incelenmesinin güçlü yayınları birçok araştırmacıya göre, zamandan tasarruf sağlaması, örneklem 
büyüklüğü, kullanılabilirlik, maliyetin az olması, tekrar tekrar kullanılır olması, bireysellik, özgünlük, 
ulaşılması kolay olmayan verilere kolay ulaşma gibi imkânlar sağlamasıdır (Bailey,1982; Bowen, 2009 Ve 

Corbetta,2003; Akt: Kıral, 2020: 178). 
Doküman incelemesi: tarihsel olay, görenek, örf ve kültürler ile ilgili dokümanlar, araştırmacılara ait dönemi 
bu güne ulaştırma veya direkt ulaşılamayan konularda bilgi etme aracı olarak kullanması; gözlem görüşme 
tekniğindeki gibi araştırmacıya deneklerin veya katılımcının tepkiselliği gibi bir sorun mevcut değildir. 
Araştırmacı ve denekler direkt çevresel, duygusal davranışsal etkilenmeler bulunmamaktadır. Bundan dolayı 
incelemede daha nesnel veri ve değerlendirme söz konusudur. Dokümanlar anket ve deneylere nazaran daha 
geniş bir vakte yayılmış analiz olanağı sağlamaktadır. Geniş ve zengin veri alanı oluşturmaktadırlar, kitaplar, 
dergiler, heykeller, mektuplar, hatıralar, kervansaraylar, mescitler, köprüler vb. gibi (Ertan, 2013: 16-17) 

Araştırmalarda doküman incelenmesinin güçlü yanlarını aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kısa,2020: 132); 

1. Süreçte katılımcı tepkiselliğinin olmayışı. 

2. Geniş bir zamana dayalı bir analize olanak tanıması. 

3. Geniş bir örneklem oluşturulmasına olanak sağlaması. 

4. Bireye has tepki ve duyguların kendi tarafından özgün bir şekilde kaydedilmesine imkân sağlaması 

5. Maliyetin gözlem, görüşme ve benzeri tekniklere nazaran düşük olması. 
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6. Kullanılan dokümanın nitelikli belgelerden seçilmesi ile araştırmanın güvenirliğine ve geçerliliğine 
yardımcı ve destekleyici olması (Bailey, 1982; Akt: Kısa,2020: 132) 

7. Verinin üzerinde ihtiyaç oldukça tekrar tekrar çalışılabilir olması. 

8. Verilerin üzerinde tekrar tekrar çalışılabilir olması (Robson, 2017; Akt: Kısa, 2020: 132) 

9. Konuyla ilgi ilgili kişi veya kurumlara direkt erişilemeyeceği durumlarda istifade edilmesi  

DOKÜMAN İNCELEMENİN ZAYIF YÖNLERİ 

Bazı dokümanlar üretilirken bu belgeyi oluşturan kişiler kendilerini haklı çıkarmak veya abartma gibi 
sebeplerden dolayı bu dokümanların “yanlılık ihtimali” taşıyabileceği bilinmelidir. Bilinen, tanınan ve şöhret 
sahibi kimseler tarafından üretilen bilgilerin korunurken, sıradan kimselerin ürettikleri belgelerin muhafaza 
edilmemesi “seçilmişlik” zayıflığına yol açılabilir. Araştırmacı olay, davranış veya kavrama direkt şahit 
olmadığı için ayrıntılara da hakim değildir. Bu sebeple dokümanların kendisine sunduğu verilerle yetinmek ve 

güvenmek durumundadır. Bundan ötürü dokümanlar “ bütüncül açıdan eksikler” barındırabilmektedir. Bazı 
dokümanlar ya kayıp eksik bölüm ya da eksik kısım ihtiva edebilir veya eksiklik olsa dahi gizlilik kapsamında 
muhafaza ediliyor olup, araştırmaya kapalı niteliği taşıdıklarından kendilerinde “ulaşılabilirlikten yoksun 
olma” durumları söz konusudur. Belgeler araştırmacıya araştırılan konu ile ilgili sözlü ve yazılı kaynaklarla 
bakış açısı kazandırmaktadır (Erten,2013: 17-18). 

Doküman incelenmesinin birçok araştırmacıya göre; “yetersiz ayrıntı, eksiklik, düşük geri bildirim, taraflılık, 
kodlama zorluğu, sınırlılık, seçilmişlik, ulaşılabilirlik, standart bir formatın olmayışı” başlıkları altında 
işlemişlerdir (Bailey,1982; Bowen, 2009 Ve Corbetta,2003; Akt: Kıral, 2020: 179) 

Araştırmalarda doküman incelenmesinin zayıf yanlarını aşağıdaki gibi sıralanabilir  (Kısa, 2020: 132). 

1. Bütün dokümanlar muhafaza edilmemiş olabileceğinden kullanılan dokümanların sadece kaydeden kişi ve 
kurumların karakterlerini yansıtma olasılığı. 

2. Bazı dokümanların kendisine ya da eksik olan bir kısmına ulaşmanın zor olması. 

3. Dokümanların muhteva sunumlarında bir standardın olmayışından ötürü karşılaştırmanın güç olması. 

4. Dokümanlar arasında bir standart olmadığı için kodlamanın zor olması (Bailey, 1982; Akt: Örücü, 2020). 

5. Araştırma dışında başka hedeflerle yazılan dokümanların içerdiği önyargı veya çarpıtmaları engellemenin 
zor olması (Robson, 2017; Akt: Kısa, 2020). 

6. Dokümanların yanlı olabilirliği. 

DOKÜMAN İNCELEMESİNİN AŞAMALARI 

Doküman incelenmesi yapılırken, takip edilecek aşamalar bulunmaktadır. Fakat bu aşamalar uyması gerekli 
genel yönergeler olarak bakılması gerekir. Çünkü araştırmacının üzerinde uğraş verdiği dokümanlar farklı 
nitelikler gösterebilir. Araştırmacının dokümanlardan ne ölçüde faydalanacağı ya da dokümanları ne derece 

derin ve kapsamlı incelemek istediği burada önem taşımaktadır. Örnek olarak hasta raporları, mahkeme 

tutanakları, fermanlar, resmi mektup ve yazışmaların doğruluk seviyesi ile gazetelerin, bültenlerin vs. 
doğruluk dereceleri aynı olmadığından ötürü bu belgeler üzerinde inceleme yapıldığı vakit dikkatle takip 

edilmesi gereken hususlar farklılıklar arz edecektir. Başka bir ifade ile doküman incelenirken meseleye farklı 
açıdan bakmayı sağlayacak farklı kaynaklara başvurulmalıdır (Ertan, 2013: 18-19). 

Uysal’a (2020: 147) göre doküman inceleme aşamalarında; dokümanlara ulaşarak denetleme, dokümanları 
anlama, dokümanları analiz etme ve verileri kullanma aşamalarından oluşur. 

Doküman incelenmesi şu beş aşamada gerçekleşir(Kısa, 2020: 131); 

1. Dokümanlara ulaşma: Araştırmacı, araştırmanın amacına yönelik olarak ne çeşit dokümanlara ihtiyacını 
belirleyip, bunlara nasıl ulaşacağını, verinin kullanımı ile alakalı prosedürün nasıl olması gerektiğini 
belirlemelidir. 

2. Özgünlüğü kontrol etme: Araştırmacı, araştırmanın ilerleyen safhasında problem yaşamak için erişilen 
dokümanların özgünlüğünü kontrol etmelidir. 

3. Dokümanları anlama: Dokümanlara eriştikten sonra anlaşılır olabilmesine yönelik çalışmalar yapılır. 
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4. Veriyi analiz etme:Doküman inceleme diğer veri toplama araçları ile beraber kullanıldığı takdirde karmaşık 
bir veri analizine ihtiyaç olmayabilir. Fakat incelemenin tek veri kaynağı olduğu durumlarda veri, 
araştırmacının hedefine göre kapsamlı bir muhteva analizine tabi tutulur. 

5. Veriyi kullanma: Verinin kullanılabilmesi için kurum ve kişilerden izin alınması, dokümanda ismi geçen 
kişi, zümre ve kurumların isimlerinin gizli tutulması gerekmektedir. 
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GİRİŞ  
Küreselleşen dünya ile birlikte hayatımızdaki birçok şey değişime uğramıştır. Bu değişimleri günlük 
hayatımızda da yoğun bir şekilde yaşamaktayız. En sık kullandığımız iletişim aracımız telefon yerini 
elektronik postaya, severek okuduğumuz gazeteler yerlerini internet gazetelerine, kâğıt paralar yerini 
elektronik para ve fonlara bırakmaktadır. Günümüze geldiğimizde dünyada pek çok alanda bir değişim süreci 
yaşamaktadır. Bu değişim sürecinde ülkeler, kurumlar ve kuruluşlar, bireyler olarak kendilerini uyum 
sağlamanın yollarını aramaktadırlar. Geleneksel medyanın yerini artık günümüzde yeni medya almıştır. 
İnternet teknolojilerinde yaşanan hızlı ilerlemeler ve sosyal ağların hayatımıza girmesiyle birlikte, kişiler ve 
gruplar arasındaki iletişim kurma biçiminde değişiklikler görülmüştür. İnternet ortamlarının yarattığı hız 
iletişim yollarında da kendini göstermiştir. Bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Bu durum toplumun dönüşümünü 
de hızlandırmıştır. Vaktimizin büyük bir bölümünü içerisinde geçirdiğimiz sosyal ağlar yaşamımızı yeniden 
şekillendirmiştir. Bu devrim niteliğindeki dijital değişim, Castells’e göre, yalnızca kullanılan gerecin değil, 
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Sosyal Medyada Mahremiyetin Kullanımı: Şinzo Abe Suikastı 
Görüntüleri Üzerinden Bir Değerlendirme 

The Use of Privacy in Social Media: An Evaluation of the Shinzo Abe Assassination 

ÖZET 

Hızla küreselleşen ve dijitalleşen bir dünya, bireylerin algılarında ve yaşayış biçimlerinde yadsınamaz bir 
değişimi de beraberinde getirmiştir. Hayatımızın büyük bir alanını kapsayan sosyal medyanın getirdiği bu 
değişimlerin hepsinin pozitif yönde olduğu söylenemez. Şöyle ki yaşadığımız bu devrim niteliğindeki 
değişim birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Hiç şüphesiz bu konulardan bir tanesi de sosyal medya 
ile hezimete uğrayan mahremiyet algısıdır. Günümüzde sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ve 
ulaşılabilirliğinin zahmetsiz olması mahremiyet kavramının medya üzerinden tartışılan etik bir konu haline 
getirilmesine zemin hazırlamıştır. Kişiden kişiye ve kültürden kültüre, değişebilen bir kavram olan 
mahremiyet olgusu, sınırlarının ve kurallarının belirlenmesi gündem konusu haline gelmiştir. Bireyler 
sosyal medyada neyin paylaşılabilir, neyin paylaşılamaz olduğu konusunda ki sınırlarını kaldırmış 
durumdadır. Özel, genel, açık, gizli fark etmeksizin her şey sosyal medya için bir dijital içerik değeri 
taşımaktadır.  Bu bazen, kişinin kendi ürünüymüş gibi, giydirip süslediği çocuğu, bazen hasta yatağında en 
mahrem haliyle ameliyat sırası bekleyen annesi olabiliyor. Ne için? Bir beğeni, bir tık daha fazlası için mi? 
Bireylerin mahremiyetleriyle ilgili bilgilerin sosyal medya aracılığı ile yayılımının toplum açısından tehlike 
arz ettiği yönündeki hipotezin doğruluğunun desteklenmeye çalışıldığı makalede, yaşamımızın birçok 
noktasında kolaylık sağlayan sosyal medyanın aynı zamanda da nasıl hezimete uğrattığı sorgulanmaktadır. 
Bundan yola çıkarak özel alan, çalışma ve kamusal alan esasında mahremiyet olgusu, mahremiyetin sosyal 
medya üzerinden kullanımı, insan ilişkileri ve mahremiyet, popüler bireylerin dünyasında mahremiyetin 
kullanımı üzerine örnek bir vaka, mahremiyetin sosyal medyada sergilenmesi ile sosyal medya ve 

mahremiyet ilişkisi başlıkları altında incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Sosyal Medya, Mahremiyet, Medyada Mahremiyet, Mahremiyet Algısı.  

ABSTRACT 

A rapidly globalizing and digitalizing world has brought with it an undeniable change in the perceptions 

and lifestyles of individuals. It cannot be said that all of these changes brought about by social media, which 
covers a large area of our lives, are positive. That is to say, this revolutionary change that we have 

experienced has brought many discussions with it. Undoubtedly, one of these issues is our perception of 

privacy, which has been defeated by social media. Today, the widespread use of social media and the ease 

of accessibility have paved the way for the concept of privacy to become an ethical issue discussed over the 

media. The concept of privacy, a concept that can change from person to person and from culture to culture, 

and the determination of its borders and rules has become a topic of agenda. Individuals have removed the 
limits on what can and cannot be shared on social media. Regardless of whether it is private, public, open or 

secret, everything has a digital content value for social media. Sometimes this can be the child who dresses 

and adorns as if it is one's own product, and sometimes it can be the mother who is waiting for the surgery 
in the most private way on the patient's bed. For what? For a like, a click for more? In the article, which 

tries to support the accuracy of the hypothesis that the dissemination of information about the privacy of 
individuals through social media poses a danger to the society, it is questioned how social media, which 

makes our lives easier most of the time, also defeats it. Based on this, the concept of privacy on the basis of 

private space, work and public space, the use of privacy through social media, human relations and privacy, 
celebrity An exemplary case on the sharing of privacy in the world is examined under the headings of 

displaying privacy on social media and the desire of the other to be punished. 

Keywords:  Social Media, Privacy, Privacy In The Media, Perception Of Privacy 
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bireyin ve toplumun yapısındaki değişim ile 18. Yüzyılda yaşanan Sanayi Devrimi ile mukayese edilebilecek 
ehemmiyette bir devrimdir (Stehr, 2000: 83). Bu söylemiyle Castells, enformasyon devriminin, insanlık 
tarihinin dönüm noktalarından olan sanayi devriminden daha büyük bir etki alanı açtığına işaret etmektedir. 
Kimliklerimizden, kültürümüze, tüketimlerimizden yaşayış biçimlerimize kadar hepsi yeniden inşa edilmiştir. 
Bireylerin sosyal medya aracılığıyla ortaya koyduğu yeni kimlik inşası, gözetim, denetim ve mahremiyet gibi 
bir takım meseleleri de yanında getirmektedir. Artık bireyler sosyal ağlarda yaptıkları paylaşımlarıyla varlığını 
ortaya koymaya çalışmaktadır. 
Baudrillard’ ın ‘’Il nous faut une mémoire instantanée, un branchement immédiat, une sorte d'identité 
publicitaire qui puisse se vérifier dans l'instant même...’’ (Anlık bir bellek, hızlı bir bağlantı, bizzat an içinde, 

kontrol edilebilecek reklam amaçlı bir kimlik)  söylemi bu noktada öne çıkarken; ben oradayım, varım yerini 
“görünürüm, ben görüntüyüm” e bırakmıştır. Bu durum dijital âlemde var olmanın gerekliliklerinden başında 
da görünür olmak gerektiğinin göstergelerinden biridir. Söz konusu olan görünürlük özel alandaki sınırları 
kaldırdığı için tehlikeli hale dönüşmektedir. 

Yeni medya araçları ile açık ve sınırsız hale gelen mahremiyet algısı, aktif ve pasif sosyal medya 
kullanıcılarını cezbetmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmanın amacı özellikle sosyal medya kullanıcısı olan 
bireylerin mahremiyet algılarının nasıl bir değişim ve dönüşüme geçtiğini ortaya koymaktır. Bu araştırma, 
Japonya'nın eski başbakanı olan Shinzō Abe’nin suikast görüntüsü örneği üzerinden, mahremiyet kavramının 
insanların sadece birbirleriyle olan iletişiminde değil, her daim korunması ve sınırlarının ihlal edilmemesi 
gereken bir alan olduğunu ortaya koymak istemektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Mahremiyet Kavramı 
Gündelik yaşantımızda, önemli bir yere sahip olan mahremiyet kavramı, hiç şüphesiz güncel tartışma 
konularının başlarında geliyor. Mahremiyet olgusu, kavram olarak ilk kez 1890 yılında yayınlanan makalede, 
Amerikalı bir yargıç olan Brandeis tarafından “özgür insanlar tarafından en değer verilen hak” ve “insanların 
yalnız kalma hakkı” olarak tanımlanmıştır (Brandeis & Warren, 1890:195). Brandeis, bu tanımı yaparken 
birey olmanın gerekliliği olarak “özgürlük” kavramını vurgulamıştır. Türk Dil Kurumu ise mahremiyeti, 

gizlilik olarak tanımlamaktadır (www.tdk.gov.tr).  Gizlilik ve mahremiyet birbirinin yerine kullanılan aynı 
kavramlar gibi görünse de aslında kullanıldığı alanlara göre farklılık gösteren iki ayrı kavramdır. Şöyle ki, 
birçok alanda kullanılan Mahremiyet kavramı içinde bulunduğu topluma ve zamana göre değişiklikler 
gösteren sosyal, felsefi, hukuki ve antropolojik boyutları olan bir kavramdır (Çatak, 2015: 94). Mahremiyetin 
anlamı konusunda aynı toplumlar içerinde bile farklılıklar görüldüğü saptanabilmektedir. Sebeplerinden biri 
toplum içerisinde oluşan tabakalaşmalar, mahremiyet algısı konusunda farklılaşmaları da beraberinde 
getirebilmektedir.    

Alman Sosyolojisinin kurucularından, sosyolog Georg Simmel (1858-1918), sosyoloji alanında, mahremiyet 
konusuna değinen, değerlendirmede bulunan ilk isimlerden biridir. Simmel, kendisinden önceki 
sosyologlardan ziyade, toplumsal yaşam sürecindeki mahremiyet algısı üzerinde durmuş ve buna eleştirel bir 
bakış açısıyla yaklaşmıştır. İngiliz Sosyoloji Profesörü ve toplumbilimci Antony Giddens(1938) ise yaptığı 
araştırmalarda mahremiyet kavramına yüklenen anlamı, batı kültüründe dokunulmazlık, doğu kültürlerinde 
görünmezlik olarak ifade etmektedir. Mahremiyet kavramının zeminini oluşturan “mahrem ”kelimesi, Arapça 
“haram” sözcüğünden türetilmiştir. Genel anlamıyla ‘’Haram’’ kelimesi, ahlâkî ve dini hükümlere aykırı olan 
yasaklanan şeyler, yaklaşılması, içine girilmesi ve dokunulması yasaklanan yer” (Çağbayır, 2007: 1871) 

anlamına da gelmektedir. Haram sözcüğünden türetilen mahremiyet olgusu kendisine İslam Kültüründe geniş 
bir yer bulmuştur. Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, kökeni Arapça bir kelime olan mahremiyetin anlam 
çerçevesini özde Kur’an belirlemiştir. Kur’an’daki mahremiyet kavramının anlam boyutları Türkçeye de 
olduğu gibi geçmiştir. Mahremiyet konusuyla alakalı yapılmış olan akademik çalışmalar, makaleler ve 
kitaplarda mahremiyet kavramının Latince privatus’dan türetilmiş “privat” (özel) ve türevlerinin Türkçede 
“özel alan/özel hayat” şekline dönüştürülerek kullanıldığı görülmektedir. Latince “privatus”tan türetilmiş 
“privat” İngilizcede “private” ve Fransızcada “privé” şekline dönüşmüştür, netice itibariyle hepsinin de aynı 
anlama sahip olduğu görülmektedir. 

Fisher-Hubber’ e göre üç tür mahremiyetin bulunmaktadır. Bunlar kişi, mekân ve veri mahremiyetidir. Mekân 
mahremiyeti, bireylerin fiziksel çevresinin kendi kriterine göre kısıtlanması anlamına gelmektedir (Tuğluk, 
2017: 170). Kişi mahremiyeti, kişilerin siyasi, dini, cinsel kimlikleri gibi yaşayış biçimlerini korumayı 
kapsamakta, veri mahremiyeti ise kişisel bilgilerin erişilmesini, saklanmasını ve şahıs ya da kurumlara 
aktarılmasını kapsamaktadır (Akıncı, 2019: 58; Korkmaz, 2014: 101). Mahremiyet kavramı sonuç itibariyle, 
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kişinin kendisiyle alakalı hangi bilgilerin başkaları tarafından öğrenilmesi ve bu öğrenilen bilgilerin ne şekilde 
kullanılması gerektiğini belirleme hakkıdır (Westin, 2003) 

Sosyal Medyayla Birlikte Mahremiyetin Dönüşümü 

İçinde yaşanılab çağa, dijital çağ, bilgi çağı, bilişim çağı, siber çağ, enformasyon çağı gibi çeşitli 
adlandırmalar yapılsa da, hepsinin tekbir amacı vardır; o da içinde bulunduğumuz çağı nitelemek. İletişim 
teknolojilerinde meydana gelen devrim niteliğindeki gelişmeler, sosyal hayattan, ekonomik hayata, kültürel ve 
siyasal hayata kadar birçok alanda köklü değişim ve dönüşümler yaşanmasına sebep olmuştur. İnsanlar artık 
dijital bir çağda yaşayan, siber toplumun üyeleridir. Hayatın büyük bir bölümünü bu sosyal ağlar üzerinden 

sürdürülmektedir. Bireyler orada sosyalleşmekte, orada alışveriş yapmakta ve oradan bilgi sahibi olmaktadır.  
Bu değişimleri göz önünde bulundurulduğunda, mahremiyet olgusunun da bir dönüşüme uğradığından söz 
etmemiz mümkündür. Söz konusu mahremiyetin dönüşümü olduğunda şüphesiz bu konuda ilk akla gelen kişi 
İngiliz Sosyolog Anthony Giddens denilebilir. Mahremiyetin dönüşüm sürecine detaylı bir şekilde ele alan 
Giddens, tezini savunurken de Foucault ve Freud'u eleştirmekten geri durmuyor. O; mahremiyetin 

dönüşümünü, bireylerin modernizm sürecinde, kişisel ilişkilerde yaşadıkları büyük değişimler olarak 
yorumlamaktadır. Modernizmin temelde dayandığı fikir de, geleneksel olan her şeyi bırakıp yeni bir kültürün 
icat edilmesidir. Günümüze geldiğimizde ise sosyal medya ile modernizmin de üzerinde bir anlayışın söz 
konusu olduğu söylenebilir. 

Artık bireylerin, çok hızlı değişen ve gelişen kontrolü kolay olmayan, müdahaleye kapalı olduğu gibi pozitif 
ne negatif sonuçları olan dijital bir mecrada varlığını sürdürmesi söz konusudur. Bu dijital mecranın varlığını 
görüntülerle sürdüreceği siber âlem ise sosyal medyadır. Sosyal medya ortamlarında var olmanın 
gereklerinden biride görünür olmaktır. Şayet modern dünyada bireyin değeri “iyi tanınırlığıyla” ölçülebiliyorsa 

bireyin takipçi sayısı da, o kadar önemli hale gelmektedir. Zygmunt Bauman’ın iyi bilinen mottosunda ki gibi: 
“Görülüyorum, o halde varım!” döneminden söz edilebilir. 
Ses, görüntü, yazı gibi tüm analog içeriğin dijital ortamda yeniden üretimi ile büyüyen bu yeni toplumsal 

mekân, aynı zamanda yeni bir kültürü de doğurmuştur (Karagülle, 2015: 72). Bu kültür, bir yönüyle hiçbir 
şeyin ve hiç kimsenin gizli kalma hakkına sahip olmadığı, her şeyin görünür olmak zorunda olduğu bir 
kültürdür. Söz konusu olan görünür olmak ise gerektiğinde mahrem olanın da paylaşılmasını, ortaya 
dökülmesini ifade eder. Google CEO’su Eric Schmidt’in “gizleyecek şeyleriniz şayet varsa paylaşmayın” 
(Uçkan, 2010) sözleriyle mahremiyeti normalleştiren bir ifadede bulunmuştur. 
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, ise 2010’da yaptığı bir konuşmada mahremiyetin artık bir ölçü 
olmadığını belirtmiştir (Zuckerberg, 2010).  Yine, aynı yıllarda yaptığı bir söyleşide ise, olağan kişilerin 
şahısları ile alakalı git gide daha çok mahrem bilgiyi paylaşmaya istekli olduklarını yani bu alandaki sosyal 
ölçütlerin de giderek evrim geçirdiğini söylemiştir (The Daily Telegraph, 2010). Bu durum, bireylerin sosyal 
ağlar içinde görünür olma çabasına karşılık gönüllü ifşa felsefesine dayandığının bir sonucu olabilir. Lyon ve 

Bauman’ın ifade ettiği gibi (2013), mahremiyet ile alakalı haklarını yine kendi istekleriyle yok etmektedir. 
Başka bir ifade ile bize sunulan ışıltılı dünya karşılığında ödenecek bir bedel olarak mahremiyet ihlaline rıza 
gösterilmekte ve var olan duruma sessiz kalınmaktadır. Bireylerin sosyal medya aracılığıyla gönüllü olarak, 
özel sınırlarından, kişisel bilgilerine, mal varlığından, dış görünüşüne kadar hatta mahrem alanlarına kadar 
dijital âleme açabilecek kadar meşrulaştırabilmeleri başka türlü açıklanabilir mi? Goffman’ın “kişisel vitrin” 
(Goffman, 2009: 34, 35) diye tabir ettiği sosyal medya bütün bunlar için kitlelere muazzam bir ortam 
sunmaktadır. Her türlü bilginin kayıt altına alındığı bu dijital mecrada kitle iletişim araçları aracılığıyla tek 
tuşla yayınlanabildiği bu çağda, mahrem ve mahrem olmayan arasındaki çizgi giderek belirsiz bir hal almıştır. 

Şinzo Abe Suikast Görüntüleri Üzerinden Mahremiyet Değerlendirmesi 
Günümüzde sosyal medyanın, internet kullanıcılarının hayatının vazgeçilmez birer parçası haline gelmiş 
olduğu görülmektedir. Özellikle de sosyal medya ortamına dâhil olmak için bir bilgisayara artık ihtiyaç 
duyulmaması bu mecranın erişilebilirliğini üst seviyeye çıkarmıştır. Bireylerin kullanmakta olduğu akıllı 
telefonlar sosyal medya kullanımımda kolaylıklar sağlamaktadır. Dışarda, evde,  yemekte, okulda insanlar 
telefonları aracılığıyla Facebook veya Twitter ’dan sürekli paylaşım yapmaktadır.  
Sosyal medya platformlarında paylaşım yapma mantığı birçok şeyin sergilenip, seyredildiği kadarıyla önem 
kazandığı bir işleyişe dayanmaktadır. Sosyal medya ortamları bakılanla kurulan ilişkinin, seyir ilişkisine, 
sözün kendisinin de vitrine evirildiği bir dünyadır. Böyle bir dünyada bireyler adeta o vitrinde göz önünde 
yaşamaktadır (Gürbilek, 1992: 25). Gönüllü gözetlenen ve gözetleyen insan için, sosyal medya ortamı aynı 
zamanda bir içerik üretme ortamı halini almıştır. Daha fazla tıklanma ve beğeni almak amacıyla bu mecra 
kullanılabilmektedir. Örneğin, bireyler dünyaya yeni gözlerini açan bebeği o haliyle paylaşmaya çekinmediği 
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gibi yolda gördükleri bir kazada ölü ya da yaralı fark etmeksizin herhangi bir dramatik olayları da rahatlıkla 
paylaşabilmektedir. 
8 Temmuz 2022 yılında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 
sedyeyle ambulans helikoptere taşınması sırasında kameraların görüntü almasına engel olmak için bir branda 
kullanıldı. Bu durum dijital mecrada tartışma konusu oldu. İlk akla gelen neden branda kullanıldığı idi. 
Mahremiyet olgusu bu denli sıradanlaşması sonucunda belki de bu yüzden bu soruyu sorma gereği duyuldu. 
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   Görsel 1.  Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo helikopterle taşınma anı.  

  Yeni nesil için çok büyük anlamlarda ifade etmese de mahremiyet kavramı, farklı kültürler için de söz 
konusudur ve oldukça farklıdır. Hilmi Yavuza, Batı bölgesinin kültür anlayışında mahremiyet olgusu 
dokunulmazlık üzerine, doğu kültürlerinin mahremiyet olgusunun ise görünmezlik üzerine inşa edildiğini ifade 
etmiştir. Batı kültüründe insan bedenine dair mahremiyet, onun kamusal alanda dokunulmaz olup, bu anlamda 
güvence altına alınmasıdır. Bu kavram Doğu toplumlarında farklı bir anlama dönüşerek, ‘mahrem olanın bir 
başkasının bakışından gizlenmesi, kapalı tutulmasıdır’. Bu anlamda mahremiyet dokunma duyusu aracılığıyla 
değil, görme duyusuyla ilişkilendirilmiştir. Tam da bu gerekçelerle, Batı kültürlerinde mahremiyete dair sınır 
yakından başlarken, doğu kültürlerinde ise bu sınır uzaktan başlamaktadır (Yavuz, 2012: 41). Bunun yanı sıra 
mahremiyetin sınırları konusunda yapılan araştırmalarda, modern toplumlarda olduğu modern öncesi 
toplumlarda da mahremiyetin var olduğu ifade edilmektedir. Şinzo Abe’nin savunmasız haldeki en son 
halinin, kameralar tarafından görüntülenmesinin engellenmeye çalışılması bundan ötürü olabilir. Mahremiyet, 
insana doğuştan gelen bir utanma duygusudur. Hangi kültürden ya da milletten olursa olsun, hiç kimse 
utanılacak bir fotoğrafının herkesin ulaşabileceği kadar yakınında olmasını istemez. Geçtiğimiz günlerde 
Ağustos ayında buna benzer bir olay Türkiye de yaşanmıştır. Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sanatçı İbrahim 
Tatlıses bir kaza geçirmiş, takla atan aracının etrafı branda ile sarılmıştır (www.aa.com.tr). Bu durumda da 
akla gelen yine mahremiyet algısı olmuştur. İnsanların olay yerinden fotoğraf çekememesi de sosyal medyada 
bir süre gündem konusu haline gelmiştir. 
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Görsel 2. Araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılma anıı 

Baudrillard'ın örneğinde olduğu gibi: Birey televizyonda Sudan iç savaşını, herhangi bir tuvalet kâğıdı 
reklamıyla aynı duyarsızlıkla izlemektedir. Televizyonu kapattıktan sonra Sudan'daki iç savaş devam etse bile 
onun için bitmiştir. İşte bireyin yaşadığı bu evren simülasyon evrenidir. O dönemde izleyen kitle şimdi 
görüntülemek istiyor, görüntü ve görünürlük üzerinden daha çok tıklanmak ve beğeni almak isteniyor. 

SONUÇ 

Yeni medya teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte internet kullanımı yaygınlaşmış ve buna bağlı olarak sosyal 
medya insanların vazgeçilmezleri arasına girmiş bulunmaktadır. Sosyal medyanın insanlar arasındaki 
mesafeleri ortadan kaldırması, iletişimi arttırması, sosyal ve ekonomik hayata hız kazandırıp fayda sağlaması 
gibi pozitif etkilerinin yanında bir de negatif sonuçları yer almaktadır. Bu çıkarıma göre baktığımızda 
bireylerin takipçi kitleleriyle etkileşimlerini arttırma da aktif bir şekilde kullanılan sosyal medya, yine 
bireylerin hayatlarında gerçekleşen mahrem sınırlarının ihlal edilip, bilgilerinin ortaya dökerek mağduriyete 
uğradıkları bir alan haline dönüşebilmektedir. Bu pencereden bakıldığında mahremiyet sınırlarının 
belirsizleştiği günümüzde, bireylerin, sosyal medyayı kullanırken hayatlarını tehdit edebilecek riskleri içinde 
taşıdığı çıkarımının doğruluğu desteklenmektedir. 

Facebook, Twetter, İnstagram gibi sosyal medya mecralarının kullanımında herhangi bir ölçü, sınır ya da kısıt 
olmaması, akıllı cep telefonları aracılığıyla da çok kolay ulaşılabilir hale gelmesi, kontrol ve denetimin 

sağlanamaması sosyal medyada mahrem alanına saygı ve kişilik haklarının ihlalinde yeni bir boyut 
kazandırmıştır. Bireyler, içinde yaşadıkları bu yenidünya düzeninde, mahremiyet haklarından kendi rızaları 
dâhilinde, gönüllü vazgeçmiş gibi görünmektedir. Denetlenmek ya da gözetlenmekten şikâyetçi ama lakin 
kendi mahremiyetini ortaya dökmekten, gözetimin önüne sunmaktan rahatsız olmadıkları gözlenmiştir. Bu 
durumun, mahremiyet kavramının sosyal medya aracılığıyla normalleştirilmesine neden olduğu 
düşünülmektedir. Mahremiyet kavramı, uluslararası topluluklar tarafından temel hak olarak kabul edilmiş, 
tanınmış ve korunması açık bir şekilde belirtilmiştir. Sosyal medyada görünür olmak adına mahremiyet 
kavramı feda edilebilmektedir. İçinde yaşadığımız siber toplumda, mahremiyet kavramı giderek dar bir alana 
sıkışıp kalmıştır. Hal böyle ki, bireyler hasta yatağında, kaza anında, ameliyat masasında, hatta doğal afetlerde 
bile bu mahremiyet algısını yok saymış ve görüntü alma yarışına girmiştir. Hatta bir kaza anında yoldan 
geçenlerin aklına ilk yardımdan önce fotoğraf ve video çekmenin geldiği bir dönemden söz edilmektedir. 
Görmek, görünür olmak, varlığını sosyal medya ile ortaya koymanın zararları şüphesiz hiç düşünülmemiştir. 
Bir kaza anında etrafa çekilen branda, insanların hunharca geçmeye çalıştığı mahremiyet sınırı yerine 
kullanılmıştır. Şinzo Abe vefat ettiği dönem, insanların neden nasıl öldüğünden ziyade helikopteri saran 
brandadan söz ettiği görülmektedir. Yine İbrahim Tatlıses de de aynı durumun yaşandığından söz etmek 
mümkündür. İnsanlar kendi mahremiyetlerini gönüllü ifşa edince bu durumu garipsemeleri tabi ki de normal 
görülebilir. Lakin mahremiyet herkese lazımdır. En acılı halinizin sosyal medyada paylaşılan bir içerik 
olmasını ister miydiniz? Göçük altından kurtulduğunuz bir halin ya da bir trafik kazasında arabada sıkışmış 
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haldeyken bulunduğunuz bir fotoğrafınızın insanların telefonunda olduğunu hatta size sormadan istedikleri 
gibi paylaşabileceklerini ister miydiniz?  Bu tür şeyleri kimsenin isteyebileceğini düşünülmemektedir.  
Sosyal medya bilinçli ve etkin bir biçimde kullanıldığı zaman faydalı bir araçtır. Bu yönünden baktığımızda 
sosyal medya kullanımı konusunda toplum bilgilendirilmelidir. Sosyal medyayı denetlemek ve kontrol 

etmenin ne kadar zor bir süreç olabilir. Lakin bu konuda denetim mekanizmasından önce sosyal medya 
konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesi daha yerinde bir tercih olacaktır. Sosyal medyayı aktif kullanan 
bireylerin kendileri ve başka bireyler için geri dönüşü zor ya da imkansız olan sonuçlar doğurabilecek olan 
mahremiyet algısı konusunda empati yapmalarını sağlayacak, farkındalıklarını arttıracak bilgilendirmeler çok 
önemlidir. Yapılan bu araştırmanın değerlendirilmesi hususunda durum belirlemesi yapılarak, farkındalık 
yaratmak hedeflenmiştir. 
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GİRİŞ  
Büyüme hızı son yıllarda oldukça fazla olan işletmelerin rekabet ortamında yer edinebilmesi, amaçlanan 
düzeyde faaliyetlerini devam ettirebilmesi, kaynak ve varlıklardan yüksek düzeyde yararlanabilmesi için 
işletme tarafından yürütülen faaliyetlerin muhasebe denetimi ile desteklenmesi gereklidir. Hile olasılığının en 
aza indirilmesi için işletmelerde iç kontrol ve iç denetim sistemi olmalıdır. İç kontrol sistemine sahip olan ve 
bu sistemi etkin biçimde çalıştırabilen işletmeler zarar riskini minimize ederek bağımsız denetime çok daha 
uygun bir pozisyon kazanmaktadır (Savlı, 2019:1). 
Her ne kadar günümüzde teknoloji bilgi edinme, bilgiye anında ulaşma ve yarar maliyet analizinde maliyeti 
minimum düzeye indirmekte ise de bilginin güvenilirliği ve doğruluğu halen tartışma konusudur. Özellikle 
işletmelerde finansal tabloların düzenlenmesi sorumluluğunu taşıyan işletme sahiplerinin veya yöneticilerin bu 
tabloların düzenlenmesinde taraflı hareket dikkate alındığında, finansal bilgiye dayanarak karar alacak 
paydaşlar için etkin bir kontrol ortamında oluşturulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş güvenilir ve doğru 
bilginin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

İç kontrol sistemi, işletme varlıklarının korunması, muhasebe sistemindeki bilgilerin doğruluğunun ve 
güvenilirliğinin sağlanması ve verimin artırılması bakımından bağımsız denetimde önemli bir yere sahiptir. 
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İç Kontrol Sisteminin Bağımsız Denetim Açısından Önemi: 
Akaryakıt İşletmesinde Bir Uygulama 

Importance of Internal Control System In Terms of Independent Audit: An Applicatıon 
In The Petrol Distributing Company  

ÖZET 

Bu çalışmada incelenen akaryakıt şirketinin bulunduğu akaryakıt sektörü, hem dünyada hem de 
Türkiye’de kamuya vergi geliri sağlamakta, istihdam alanı yaratmakta ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunmaktadır. Bu bakımdan en önemli sektörlerden biridir. Bu yüzden sektöre ilişkin 
yapılacak bilimsel araştırmalar da büyük öneme sahiptir. Bunun yanında hile riski de yüksek 
olan akaryakıt sektörü için yeterli düzeyde çalışma mevcut değildir. 
Bu çalışma işletmelerin bağımsız denetiminde iç kontrol sisteminin önemini değerlendirerek 

açıklamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, Türkiye’de akaryakıt sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin organizasyon yapıları ve iç kontrol sistemleri incelenmektedir. Özellikle 
uygulama bölümünde akaryakıt sektöründe 2021 yılında bağımsız denetime tabi olmuş 
EPDK’dan lisanslı bir şirketin; bağımsız denetim öncesi ve sonrası oluşturulan iç kontrol 
sisteminin, diğer etkilerle birlikte, şirketin finansal tablo ve rasyoları üzerindeki olası etkileri 
Altman'ın Z-Skor modeli yöntemiyle inceleme konusu edilmektedir. Genel olarak işletmenin 
bağımsız denetim sürecinde hesap kalemlerinin analizinde iç kontrol sisteminin mevcut olduğu 
ve etkin bir şekilde uygulandığı görülmüştür. İç kontrol sistemi, denetçinin denetimde başarısız 
olma riskini azalttığı gibi denetimin süresini de kısaltmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, İç Kontrol, İç Kontrol Sistem, Akaryakıt işletmeleri 

ABSTRACT 

The fuel sector, which is the fuel company examined in this study, is providing tax revenue to 

the public, creating employment and contributing to the country's economy, both in the world 

and in Turkey. It is one of the most important sectors in this regard. Therefore, scientific 

research on the industry is also of great importance. In addition, there is not enough study 

vailable for the fuel industry, which is at high risk of cheating. 

This study aims to evaluate and explain the importance of the internal control system in the 

independent audit of enterprises. Therefore, in this study, the organizational structures and 

internal control systems of the companies operating in the fuel sector in Türkiye is examined. A 
company licensed by EPDK, which has been subject to independent auditing in the fuel sector 

in 2021, especially in the application section; The probable positive effects of the internal 

control system, among other affects, created before and after the independent audit on the 

company's financial statements and ratios is investigated using Altman's Z-Score model. 

Keywords: Independent Audit, Internal Control, Internal Control System, Fuel companies 
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Muhasebe denetiminin verimli olabilmesi için iç kontrol faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir 
(Güneş,2021:5). 
İç kontrol sistemi; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme şeklinde beş 
temel bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenlerden her biri iç kontrol sisteminin amacına ulaşması açısından 
büyük önem taşımaktadır.  

Dünyada ve Türkiye’de akaryakıt dağıtım işletmeleri ve akaryakıt istasyonları gerek istihdama gerekse 
devletin vergi gelirine olan katkısı açısından en önemli sektörlerden biridir. Bu işletmelere yüksek tutarlarda 
yatırımlar yapılmaktadır. Bu tür büyük yatırım gerektiren işletmelerin rekabet ortamında varlığını 
koruyabilmesi, ayakta kalabilmesi ve sürdürülebilirliği için etkin bir muhasebe ve iç kontrol sistemine sahip 
olması hayati öneme sahiptir.   

Bu çalışmada Türkiye ekonomisine istihdam ve vergi geliri açısından büyük katkı sağlayan akaryakıt dağıtım 
sektöründe faaliyet gösteren ve bağımsız denetime tabi olan dağıtım işletmelerinde hata ve hile riskinin 
düşürülmesine yönelik iç kontrol faaliyetlerinin nasıl oluşturulduğu bir işletmedeki süreç çerçevesinde 
inceleme konusu edilmektedir. Çalışmada ayrıca söz konusu işletmenin finansal başarı analizi de 
yapılmaktadır. 

Çalışmanın birinci bölümünde kontrol, iç kontrol kavramları, iç kontrol sisteminin taşıdığı önem, amaçlar, 
bileşenler, modeller, amaçlar ve yöntemler ele alınmakta; aynı zamanda iç kontrol ile ilgili hukuki 
düzenlemelere yer verilmektedir.  
Çalışmanın ikinci bölümünde bağımsız denetim ile ilgili kavramlar açıklanmakta, bağımsız denetiminin 
önemi, amaçları ve faydalarına yer verilmektedir. Bağımsız denetime tabi olma koşullarına yönelik 
açıklamalardan sonra denetim standartlarına ve bağımsız denetim sürecine değinilmektedir. Bu bölümde 
ayrıca iç kontrol sistemi ile bağımsız denetim arasındaki ilişki açıklanmış, etkin bir iç kontrol sisteminin 
bağımsız denetim sürecinde denetçi ve işletmeye sağladığı yararlar üzerinde durulmuştur. 
Üçüncü bölümde, akaryakıt sektörüne ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Petrol, petrol piyasası, sektör ile ilgili 
kurum ve kuruluşlar ve akaryakıt sektöründeki işletmelerin muhasebe süreci hakkında açıklamalar yapılmıştır.  

Çalışmanın dördüncü bölümünde bir akaryakıt dağıtım firması üzerinde yapılan örnek olay çalışmasına yer 
verilmektedir. Bu çalışmada söz konusu işletmenin iç kontrol sisteminin oluşum süreci incelenmiş, ayrıca 
finansal tablo analizi yapılarak iki yıllık finansal performans mukayese edilmiştir. Böylece diğer ekonomik 
etkenlerle birlikte iç kontrollerin de hata, hile, kayıp ve kaçakların önlenmesi suretiyle işletmenin finansal 
performansı üzerinde olumlu etkisi olabileceği değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM  
Çalışmada örnek olay (vaka çalışması) yöntemi kullanılmıştır. Örnek olay yöntemi, somut olayları, gerçek 
kişileri, toplulukları, kurum ve kuruluşları canlı varlıklarmış gibi kabul ederek gözden geçirdikten sonra elde 
edilenleri ve varılan sonuçları benzer türden olan öteki olayları da kapsatmak veya incelenen olayların 
nitelikleri üstüne genellemeler yaparak dikkate almaktır. 

Finansal tablo analizi yapılırken, finansal tablolardaki kalemleri tek tek değerlendirmek sağlıklı sonuçlar 
vermemektedir. Bu yüzden finansal tablolardaki kalemleri kendi içlerinde ayrıştırarak karşılaştırmak ve 
sektörün durumunu da göz önüne alarak bir sonuçta bulunmak daha doğru olmaktadır. 
Çalışmada kullanılan oranlar ise finansal başarının tespit edilmesinde sıklıkla kullanılan oranlardır. Bu oranlar 
likidite oranları, finansal yapı oranları, faaliyet oranları ve karlılık oranlarından oluşmaktadır. 

Bu çalışmada finansal tablo analizinde kullanılan temel oranlara ek olarak Altman Z Skoru Modeli 
kullanılmıştır. Altman (1968)’e göre firmaların iflas yönünden güvenli, güvensiz ve belirtisiz durumda olup 
olmadıklarını belirlemek için Z skoru modeli kullanılmaktadır (Altman, 1968:594).  
Modelden elde edilen Z skoru 1,81’in altında ise firmanın mali yönden riskli durumda olduğu, Z skoru ise 
1,81-2,99 arasında ise firmanın belirsiz durumda olduğu, 2,99’un üzerinde ise firma güvenli durumda olduğu 
ifade edilmektedir. 

Z = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5 

X1 = Çalışma Sermayesi / Toplam Varlıklar 

X2 = Dağıtılmayan Karlar / Toplam Varlıklar 

X3 = Faiz ve Vergi Öncesi kar / Toplam Varlıklar 
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X4 = Öz Kaynak / Toplam Borç 

X5 = Net satışlar / Toplam Varlıklar 

BULGULAR VE YORUM  

İç kontrol, işletmenin varlıklarını korumak, işletmenin bilgi sistemleri güvenilirliğini sağlamak, işlemlerin 
yasal mevzuatlara uygunluğunu güvenceye almak, firma faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak için 
düzenlenmiş sistemlerdir. 
Firmaların birimleri zaman içinde birtakım işlemler yaparak üretim sürecinde mal ile hizmet üretiminde 
bulunur. Üretim süreci sırasında yönetimin temel fonksiyonları olarak kabul edilen örgütleme, planlama 
adımlarının bir bütün içinde işlenebilmesi ve sonuçların yorumlandırılması için de kontrol prosedürlerinin 
tamamlanması beklenir. Alışagelmiş işletmecilik etkinliklerinin yanı sıra, kuruluşların verimliliği ve 
etkinliğini yerine getirmesi adına, üretim süreci sırasında yapılan işlemleri, çıktı ve gelişmeleri değerlendirmek 
ve firmanın hedefleri ile uyumlu hale gelebilmesi için birtakım denetimlerin yapılması, yapılan kontrollerden 
sonra çıkan sonuçların rapor edilmesiyle ilgili kişi ve birimlere rapor edilmesi gerekir. Firma içinde 
gerçekleşen bu gözlem ve araştırmaların tamamı iç kontrol hizmetleri kapsamında değerlendirilir.  
Firma içinde aktif bir iç kontrol sisteminin çalışmasında yönetim kurulundan firmanın bütün çalışanlarına 
kadar her kesimin sorumluğu bulunmaktadır (Özbek,2012: 138). 
İşletmenin yürüttüğü faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, finansal raporlamanın güvenilirliği ve yürürlükte olan 
kanun ve düzenlemelere adapte olma amaçlarına ilişkin olarak makul düzeyde bir güvence sağlamak için 
oluşturulan iç kontrol, işletme bünyesinde bir birim değildir ve bütün örgüte yayılan bir yapıyı temsil 
etmektedir. Bahsedilen yapının içerisinde bir sistem olarak çeşitli alt sistemler de vardır. İç kontrol, 
işletmedeki üst yönetimce alınan raporlama, performans ve kanunlara uygunluk amaçlarıyla bağlantısı bulunan 
kararları hayata geçirmede uyulacak olan ana ilkeler, kullanılacak metot ve düzenlemelerden meydana gelir. 

Bu düzenlemeler ile bireyler işlevlere ayrılırlar. Bu sayede bireylerin birbirini kontrol etmesi de sağlanmış 
olur. İyi düzeyde bir evrak, rapor ve kanıt düzeni oluşturulur ve bu şekilde hile ya da yolsuzlukların önüne 
geçilerek işletme içindeki zarar, kayıplar minimuma indirilir ve hatta ortadan kaldırılır. 

Hem iç hem de dış denetim bakımından iç kontrol yapısının oluşturulmuş olması ve değerlemesi oldukça 
önemlidir. Bilhassa dış denetim bakımından denetçi, denetim faaliyetlerinin çerçevesini saptamak ve en uygun 

temeli oluşturabilmek amacı ile müşteri işletmedeki iç kontrol yapısının etkinliği ve işleyişini ele alır. 
İç kontrol yapısı değerlendirilmeden denetçi tarafından yapılan denetim, yaygın olarak kabul edilen denetim 
kıstasları yönünden uygun ve doğru bir çalışma olarak görülmez (Haftacı,2011:53). 

İç kontrol, yönetim kurulu ya da yönetim yetkisini elinde bulunduran kişilerce yapılmasına aracılık edilen ve 
sistemin aktif çalışmasını sağlamak için işletme yönetimince başvurulan bir araçtır. Fakat asla yönetimin 
yerini almamaktadır. İç kontrolün var olmasındaki asıl neden, kişilerin kurum çıkarlarının dışında kendi 
menfaatleri doğrultusunda hareket edebileceği düşüncesine dayanmaktadır.  
İç kontrolün olmadığı ve etkinliğinin sağlanamadığı hallerde, şirket varlıklarının yok olması, yönetimin yanlış 
veya eksik kararlar vermesi, suiistimaller ve sayısız kayıplara (kararlılık, verimlilik, müşteri vs.) sebep 
olmaktadır. İç kontrol, bu risklerin en düşük seviyeye getirilmesini sağlamanın yanında yöneticilerin karar 

alma performanslarının ölçülmesi ve işlemleri sorgulama gibi imkânlar da oluşturmaktadır (Alagöz,2011:98). 
Denetçinin sağlıklı bir denetim yapabilmesi ve finansal tablolar hakkında doğru görüş bildirerek riskleri en 
düşük düzeye indirebilmesi yürüteceği faaliyetlerin çok iyi bir biçimde örgütlenmesi kadar denetlenecek 
işletmenin aktif bir iç kontrol yapısının bulunması ile de yakından ilişkilidir. Bu bağlamda iç kontrol yapısının 
kurulması, bu yapı oluşturulurken dikkate alınması gereken unsurların çok iyi kurgulanması ve böylece etkin 
bir iç kontrol yapısının oluşturulmuş olması gerekir (Haftacı,2011:58). 
Bağımsız denetim, herhangi bir işletmenin finansal çalışmalar sonucunda oluşturulan finansal tablo ve diğer 
finansal bilgilerinin, daha öncesinde saptanmış olan kriterlere uygun olup olmadığı ve ne derece doğru 
olduğunun makul derecede güvence sağlayacak olan uygun bağımsız denetim belgeleriyle denetim 
standartlarında tahmin edilen ve ihtiyaç duyulan bütün bağımsız denetim metotlarının uygulanarak, kayıt ve 
belgeler aracılığı ile değerlendirilmesi ve sonuçların raporlaştırılmasıdır. 
Bağımsız denetim, denetimi meslek olarak kabul eden kişiler veya şirketlerce gerçekleştirilen denetimdir. 
Böyle gerçekleştirilen denetimin ana amacı; kanunlar ve genel geçer muhasebe prensiplerinin işletme 
çalışmaları esnasında ne derece dikkate alındığının saptanmasıdır. Bu denetimin büyük bir bölümünü finansal 
tablolar hakkında yapılan denetimler oluşturmaktadır. 
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Bağımsız denetim gerçekleştirirken denetçinin tarafsız olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı bağımsız 
denetimde denetleyenin aşağıda bahsedilen şartları karşılıyor olması gerekmektedir. 
✓ İşletmeyle denetim sözleşmesinde yer alan dışında başka herhangi bir ücret ilişki bulunmamalıdır ve 

bahsedilen dışında ya da başka bir adla asla ödeme yapılmamalıdır, 

✓ İşletmeyle hiçbir ekonomik ilişkiye girmemeli, danışmanlık, ticaret gibi bir iş ilişki de kurmamalıdır, 

✓ İşletmeyle borç ilişkisi asla kurulmamalı ve işletmeden borç alma ya da işletmeye borç verme ilişkisi 
gerçekleşmemelidir. 

Denetim muhasebe sisteminin çıktısı niteliğinde olan finansal tablolarla ilgilenir. Fakat ilgili tabloların 
güvenilir ve doğru olmadığı kanısına varmak ve ulaşılan kanıyı görüş olarak açıklayabilmek için muhasebe 

sisteminin bütün evrelerinde işletme tarafından muhasebe ilkelerinin göz önüne alınıp alınmadığının 
araştırılması gerekmektedir. Yapılan araştırmanın seyri belirlenirken her işlemin veya kalemin nasıl 
inceleneceği muhasebe ilkeleri göz önünde bulundurularak yapılır. Yapılan araştırmada kalemlerin ne derece 
ele alınacağı ise, işletmenin iç kontrol sisteminin ilgili kalem açısından güçlü ya da zayıf olması dikkate 
alınarak kararlaştırılır. 
Yani muhasebe denetimi muhasebe sisteminin eksik ve aksak yönlerini ortaya çıkaran bir görev 
üstlenmektedir (Selimoğlu vd.,2008:3). 
Finansal tabloların bağımsız denetimdeki asıl amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları ışığında 
bir işletmenin mali durumunu ve bütün önemli detayları ile faaliyet sonuçlarını doğru şekilde gösterip 
gösteremediği hususunda bağımsız denetçinin fikir beyan etmesini sağlamaktır. 
Bağımsız denetçinin fikri, tabloların güvenilirliğini artırır ve bu görüş, finansal tabloları bağımsız denetimden 
geçen işletmenin ileriki dönemlerdeki durumu ile alakalı ve işletme faaliyetlerinin işletme yönetimince aktif ve 
verimli kullanıldığına yönelik bilgi verdiği şeklinde yorumlanamaz. Bağımsız denetimin sınırlılıklarını, 
bağımsız denetimi amacı doğrultusunda gerçekleştirmek için başvurulan bağımsız denetim metotları 
oluşturmaktadır. 

İç Kontrol Sisteminin Bağımsız Denetimdeki Yeri 
Denetçinin faaliyetlerinin kapsamını saptamada en büyük dayanaklardan bir tanesi işletmedeki iç kontrol 
sistemidir. İç kontrol sisteminin yeterliliği kontrol riskini azaltacak, bu durum sonucunda da denetçi çok daha 
az miktarda örnek üzerinde çalışmalarını yürütecektir. Şayet iç kontrol sistemi yeterli olmaz ise, denetçinin 
kontrol riskinden arta kalan bulgu riski ve bu sebeple denetim riski çok daha fazla olacaktır. Bu durumda 
denetleme yapanların, asıl görevi olan denetim riskini en aza indirmek olduğundan dolayı çok daha fazla bulgu 
toplamak mecburiyetinde kalacak, dolayısıyla çok daha fazla denetim metodu uygulamak mecburiyetinde 
kalacaklardır. Kısaca çok daha fazla emek ve zamana ihtiyaç vardır. Bu husus iç kontrol sistemi ve denetim 
masrafı arasında zıt yönde oldukça sıkı olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu sebeple denetleme yapan 
denetim planlaması evresinde denetim işlemlerini ne derece iç kontrol sistemine oturtabileceğini saptar. Fakat 
denetim çalışmaları esnasında yapmış olduğu fonksiyon analizleri esnasında iç kontrol sisteminin yeterli 
derece aktif olmadığını fark ederse, ek denetim metotlarını uygular. Denetim planında büyük çaplı 
değişiklikler yapılması mümkündür. Hatta ilk baştaki plân tümüyle değişebilir. 

Bu husus bizlere iç kontrol sisteminin denetçi bakımından öneminin yapılacak olan denetim planına ve 
sonrasındaki değişikliklere kaynak olmasından ileri geldiğini göstermektedir (Kaval,2008:137). 

Akaryakıt Sektörü 

Akaryakıt; hammadde, solvent nafta haricindeki nafta ve benzin türleri, gazyağı, motorin ve türevleri, fueloil 
ve türevleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun belirlediği diğer ürünleri kapsar.  

Akaryakıt dağıtım şirketi, akaryakıt istasyonlarına akaryakıt toptan satışı ve dökümü dahil bütün 
faaliyetlerinin tamamıdır. 

Akaryakıt istasyonuysa dağıtım işletmeleri ya da bunlar ile sözleşme yapan bayilerce nitelik, teknik ve 
güvenlik açısından yasalara uyumlu biçimde kurulup, bir akaryakıt dağıtım işletmesinin markasının altında 
çalışmalarını yürüten ve araçların akaryakıt, madeni yağ, temizlik, otogaz vb. gibi gereksinimleri giderebilecek 
hizmetleri sunan yerlerdir. Akaryakıt istasyonunun faaliyetine başlayabilmesi için bayilik yetkisinin alınması 
gerekmektedir. Bayilik, akaryakıt dağıtım şirketlerinin, istasyonlarda faaliyete başlamak isteyen gerçek veya 
tüzel kişilerle yaptığı sözleşmeler neticesinde ikmal yetkisinin verilmesine denir. 
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Akaryakıt Sektöründe Muhasebe Sistemine Özgü Durumlar 

Akaryakıt işletmelerinde muhasebe sistemi diğer ticari işletmelere göre daha riskli bir sektör olmalarından 
kaynaklı olarak özellik ve farklılık göstermektedir. Özellikle akaryakıt işletmelerinin faaliyeti olan akaryakıt 
ve ürünleri tehlikeli ve riskli madde olarak değerlendirildiğinden kendine özgü muhasebe sistemi 
geliştirmiştir. 

Tehlikeli madde olması, yangın, patlama risklerini bünyesinde bulundurmaları nedeniyle diğer sektörler 
değerlendirildiğinde daha çok risk sigortalarına ihtiyaçları artmaktadır. Bunun yanı sıra akaryakıt maddelerinin 
hava sıcaklığı ve soğukluğuna göre yoğunluğunun değişmesi diğer sektörlerden ayıran bir diğer özelliktir. 

Akaryakıt işletmeleri de ticari bir işletmedir. Bu itibarla akaryakıt işletmelerinin tek düzen hesap planının da 
diğer işletmelerden farkı yoktur. Bu nedenle her işletme sektöre, çalışma konusuna göre tek düzen hesap 
planını kendi işletmesine uyarlayıp hesapları değiştirmeden kullanabilir (https://www.ozdogrular.com.tr 
Erişim Tarihi: 29.05.2021). 
Akaryakıt firmaları muhasebe ve stok uygulamaları TTK’ya göre kurulmuş diğer firmalara göre bazı 
farklılıklar gösterebilmektedir. Akaryakıt sektöründe yoğun satış işleminin olması,karlılık oranının düşük 
olması EPDK tarafından denetlenmesinin sonrasında haksız kazanca sebebiyet verilmemesi açısından 
fiyatların yakın takipte olması ve yapılan hata ve hilelerde büyük cezalara maruz bırakılması bu sektörde ki 
muhasebe sisteminin dikkatli ve doğru tutulması ve sıkı bir iç denetim ve bağımsız denetimin varlığını 
gerektirmektedir.  

Diğer taraftan, akaryakıt işletmeleri mecburi olarak EPDK tarafından anlık bir şekilde denetlenen elektronik 

bir otomasyon sistemi kullanmaktadırlar. 

Akaryakıt otomasyonu, akaryakıt istasyonunuzun genel çalışmasını denetleyen ve bu akışın idaresini sağlayan 
bütünleşmiş bir sistemdir. Pompadan yapılan satışlarıyla bu satışı gerçekleştiren çalışanı hem takip etmeyi 
hem de kontrol etmeyi sağlar. Bütün bu bahsedilen süreçlerin raporlaştıran akaryakıt otomasyonları yapılan 
tüm satışları anlık sisteme geçirir (https://blog.mikro.com.tr Erişim Tarihi: 29.05.2021). 
İstasyon pompasından yapılan tankere dolum esnasında sayaç kullanmak mecburidir. Her pompadaki 
otomasyonlu sayaçlarla Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’na anlık olarak bildirim gitmektedir 
(https://www.petder.org.tr Erişim Tarihi: 06.05.2021). 

Akaryakıt işletmelerinde diğer sektörlerin kullandığı LİFO, FİFO, Ortalama maliyet gibi değerleme 
yöntemlerinin uygulanması oldukça zor olduğundan kullanılmamaktadır. Çünkü akaryakıt firmalarında 
ürünlerin uçuculuğu sebebiyle çıkarılmasından satışına kadar stok değişimi olabilmekte ve bunun yanında 
sürekli yeni yakıtların tanklara boşaltılması ve sıvı olmaları nedeniyle birbirlerine karışması ve ilk giren ya da 
son giren yakıt tespitin edilememesi gibi sebeplerle anlık ölçüm değerlerine göre stok takibi ve maliyet 
yöntemi uygulanır. 
İşletmeler akaryakıt stok sayımları geçici vergi dönemlerinde yapmaktadır. Akaryakıt sayaçlarından tespiti 
yapılan fiili ölçümlerle kaydi stokların birbiriyle mutabık kalması gerekmektedir. Aralarında oluşan farklar 
belirlenen kesafet oranları doğrultusunda değerlendirilir. Yasal fire oranı dışında fazla zayi varsa bu durumda 
621 Satılan Ticari Malın Maliyeti hesabının alacağına kaydedilir. Fakat stok fazlası var ise 153 Ticari Mallar 
hesabının borcuna kaydedilerek dönem sonu itibariyle kaydi ve fiili stokların mutabakatı sağlanmış olacaktır. 
Akaryakıt istasyonu işletmeleri muhasebe sürecinde kesafet ve fire hesaplaması önemli işlemlerdir. Kesafet, 
birim hacminin ağırlığı olarak tanımlanabilmektedir. Ağırlık/Hacim, gr/cm³ veya kg/ litre olarak ifade edilen 
kesafet oranları petrol ürünleri açısından aşağıdaki gibidir.  

✓ Kurşunsuz Benzin: 0,747  

✓ Motorin: 0,833  

✓ LPG: 0,560  

Akaryakıt istasyonları, akaryakıtı kilogram olarak almakta, litre olarak satmaktadırlar. Örneğin 1.000 kilogram 
motorin (1.000 / 0,845) 1.183,43 Litre motorin olarak değerlendirilir.  

Uygulamada, akaryakıt dağıtım şirketleri, akaryakıt istasyonlarına satış karşılığında kestikleri faturada 
genellikle kesafet hesaplamalarını göstermektedirler. Kesafet hesaplamaları faturada belirtilmese de kesafet 
oranları ile hesaplanmakta ve alınan akaryakıt litre olarak kaydedilmektedir (Arslan, 2017:280). Akaryakıt 
ürünlerinin rafineriden tankerlere dolumundan başlayıp akaryakıt istasyonlarına boşaltılması ve perakende 
satışının yapılması aşamalarında stokta fazlalıklar ve fireler oluşabilmektedir. Buna göre;  
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✓ Akaryakıtlar depolardan tankerlere teslim edildiğinde her bir litre 15 derece sıcaklığa göre hesaplanır. 
Bundan dolayı fatura edilen hacim ile istasyona teslim edilen hacim arasında %1,5 e varan farklar 
oluşmaktadır. 

✓ Dağıtım şirketi depolarının tüm Dünyada yer üstünde olması fakat akaryakıt istasyonlarının tanklarının ise 
yer altında bulunması hacimde artış ve azalış meydana getirmektedir.  

✓ Türkiye’de ki her ilde petrol rafinerisinin bulunmaması nedeniyle diğer illere akaryakıtın nakliyesi 

yapılmaktadır. Nakliye süresinin uzunluğu akaryakıtın tankerde beklemesi sıcaklık değişimi nedeniyle 
hacimde değişiklik meydana getirmektedir. 

✓ Akaryakıt firmaları depo ya da tanklarında stok bulundurmak zorundadır. Yaz aylarında daha fazla olmak 

kaydıyla buharlaşma gerçekleşebilir. Bu durumda hacimde değişikliğe neden olmaktadır. 

✓ Akaryakıt tankları tamamen boşaltılmaktadır. Bu da zamanla tank diplerinde su, çamur ve pas gibi 
kalıntıların oluşmasına neden olmaktadır. Su payı adı altında oluşan kalıntılar hacimde değişikliğe neden 
olabilmektedir. 

✓ Siyah mal olarak bilinen fuel-oil türlerinde alım ve satım işlemlerinde, kantarlar arasında bulunan tartı 
farklılıkları sebebiyle fire ya da fazlalıklar oluşabilmektedir. 

EPDK akaryakıt istasyonlarında elektronik sistemli stok takip sistemini mecburi hale getirmiştir. Bu kurum 
akaryakıt ürünlerinde fiili ve kaydi stok arasında görülen farkın (yani fire ya da fazlalığın) maksimum +/- %3 

seviyesinde olması gerektiği" belirlenmiştir. 

Akaryakıt Alımı 
Akaryakıt dağıtım işletmeleri, satmayı düşündükleri ürünleri genel olarak Tüpraş’tan temin ederler ancak ithal 
ettikleri zamanlarda vardır. Bu seçeneğe karşın ücret ve operasyon güçlükleri ve finansman yararları sebebiyle 
şirketler, genellikle akaryakıtlarını Tüpraş’tan temin etmektedirler. Tüpraş, Enerji Piyasası Denetleme 
Kurumu’nun belirlediği ücretten akaryakıtı kendi tesisleri bünyesinde üretmekte ve sevk irsaliyesiyle ürünleri 
dağıtmakta, ardında da faturayı akaryakıtı alan işletmeye iletmektedir. Alıcı konumundaki akaryakıt dağıtım 
işletmesi aldığı yakıtı doğrudan akaryakıt istasyonlarına satışını yapmaktadır. Alınan ürünler, irsaliye ile 
kayıtlara intikal ettirilir.  
LPG alımlarında ise durum farklılaşmaktadır. LPG akaryakıt istasyonlarına kilogram cinsinden 

faturalandırılmaktadır. Alınan LPG yaz aylarında 0,560 kış aylarında ise 0,546 kesafet oranından hesaplanarak 
litre bazında kayıtlara alınır.  

Akaryakıt Satışı 

Akaryakıt satışı konusunda Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun belirlemiş 
olduğu maksimum fiyat uygulaması bulunmaktadır. Akaryakıt İstasyonu işletmelerinin bahsedilen maksimum 
fiyattan fiyatlama yapmaları mümkün değildir ancak, ilgili fiyatı geçmemek koşulu ile ürün fiyatlarını serbest 
bir şekilde belirlemeleri mümkündür. Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlar genel olarak 
perakende ve toptan olarak yapılmaktadır. 

Perakende Satış 

Akaryakıt istasyonlarında genellikle perakende satış tercih edilmektedir. Perakende satışlarda son basamaktaki 
tüketiciler taşıtlarıyla akaryakıt istasyonlarına gelip akaryakıt ihtiyaçlarını gidermekte, ödemelerini ise nakit ya 
da kredi kartı gibi seçeneklerle gerçekleştirmektedirler. Gerçekleşen satış sonucunda akaryakıt istasyonu, 
pompaya bağlı şekilde işleyen, ödemeleri kaydeden cihazların verdiği, fatura yerine kabul edilen fişi müşteriye 
vermektedir.  

Toptan Satış 

Bazı özel sektör firmalarının fabrikaları oldukça fazla akaryakıt tüketmektedir. Bahsedilen tarzda fazla tüketim 
yapan firmalar akaryakıt istasyonlarına gidip parça parça akaryakıt temin etmek yerine kendi işyerlerine 
getirilmesi ve teslim edilmesi koşuluyla akaryakıt işletmelerinden tankerlerle yakıt temin edebilmektedirler. 

Yazarkasa Fişine istinaden düzenlenen Satışlar 
Perakende olarak ödeme kaydedici cihazlardan parça parça alınan yakıtlar belli aralıklarla (15 günü geçmemek 
şartıyla) faturaya dönüştürülebilmektedir. Müşterinin isteği doğrultusunda yazarkasa fişleri iptal edilerek 
yerine fatura düzenlenecektir. İlgili faturanın üstüne hangi fişlerin iptaline istinaden düzenlendiği bilgisine de 
yer verilmelidir. 
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Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 
Bu çalışmada, işletmelerin bağımsız denetiminde iç kontrol sisteminin öneminin ortaya konulması 
amaçlanmaktadır. Bunun için akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin organizasyon yapısı ve iç 
kontrol sistemi incelenecektir. İnceleme kapsamında ayrıca iç kontrol ve bağımsız denetim çalışmalarının, 
hata, hile, kayıp ve kaçakların önlenmesi suretiyle ve diğer ekonomik etkenlerle birlikte işletmenin finansal 
performansı üzerindeki olası etkileri de değerlendirilmektedir. 
Çalışmanın kapsamı, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir dağıtım işletmesidir. Sektör, dünyada ve 
Türkiye’de ülke ekonomisine ve personel istihdamına sağladığı katkılar, kamuya sağladığı vergi ve harçlar 
dikkate alındığında en önemli sektörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu sektörde faaliyet gösteren 
işletmelerde hata ve hilelerin önlenmesi suretiyle finansal performansının korunması ülke ekonomisi için 
büyük önem taşımaktadır. Hile riski yüksek olan akaryakıt sektörü için bu kapsamda yeterince araştırma 
bulunmaması bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde motivasyon kaynağı olmuştur. 

Çalışmada Kullanılan Model ve Oranların Analizi 
Likidite Oranları 
Cari Oran, İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek ve net çalışma sermayesinin yeterli olup 
olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır. Bu oran, Dönen varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
formülüyle bulunmaktadır. 
Hesap Kalemi 2020 2021 

Dönen Varlıklar  846.974.533,60 101.289.086,24 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.342.100.175,67 65.645.340,22 

Tabloda yer alan kalemlere göre işletmenin cari oranı 2020 yılında 0,63 iken 2021 yılında ise 1,54 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Cari oranın genel olarak 2 olması işletmeler için yeterli görülmektedir. Fakat verilere göre işletmenin 2020 
yılında 0,63’lük bir oranla kısa vadeli borçlarını ödeyecek dönen varlığa sahip olmaması nedeniyle zorluk 
yaşadığı aynı zamanda net çalışma sermayesi noksanı olduğu görülmektedir. Net çalışma sermayesi noksanlığı 
işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödedikten sonra günlük faaliyeti gerçekleştirmesi için dönen 
varlığının olmadığının göstergesidir.  

2021 yılında işletmenin net çalışma sermayesi artmıştır. 2021 yılında gerçekleşen 1,54‘lük oran işletmenin 
kısa vadeli borçları ödemede zorluk yaşamayacağını ve borçların ödenmesi sonrasında günlük faaliyetleri 
devam ettirmede kullanabileceği dönen varlığa sahip olduğunu göstermektedir.  
İşletmenin içinde bulunduğu sektörde bu oranların kabul edilen 2 oranından da yüksek olması firmanın 
faaliyetine devam edebilmesi aşamasında önem arz etmektedir. 

Asit-Test Oranı, Dönen varlıklarda yer alan ve paraya çevrilmesi diğer kalemlere oranla daha uzun sürebilen 
stokların hesaplara dahil edilmesiyle bulunmaktadır.  
Hesap Kalemi 2020 2021 

Dönen Varlıklar  846.974.533,60 101.289.086,24 

Stoklar 378.067.617,69 3.311.954,02 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.342.100.175,67 65.645.340,22 

İşletmenin asit-test oranı 2020 yılında 0,35 iken bu oran 2021 yılında 1,49’a yükselmiştir. Asit-Test oranı, 
işletmenin dönen varlıklarında stoklara bağımlılığının göstergesidir ve genelde 1 olması kabul edilmektedir.  
Fakat işletmede, 2020 yılındaki 0,35 lik oran işletmenin kısa vadeli yabancı kaynakların ödenmesinde stoklara 
olan bağlılığını göz ardı etmememiz gerektiğini göstermektedir. Söz konusu durumda firmanın stoklarını 
paraya çevirememesi sonucunda borçlarını ödemede zorluk yaşayacağı görülmektedir. 
Nakit Oran; Firmanın faaliyetlerinden sağladığı nakdin durması yani alacaklarını tahsil edememesi veya 
satışlarının devam etmediği durumlarda kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetini göstermektedir.  
Hesap Kalemi 2020 2021 

Hazır Değerler 236.495.489,98 43.057.724,01 

Menkul Kıymetler 49,40 38,95 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.342.100.175,67 65.645.340,22 
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Nakit oranın 0,20 ile 1 arasında çıkması genel olarak kabul edilen bir durumdur. İşletmede ise nakit oran 2020 
yılında 0,17 çıkarken 2021 yılında 0,66 olarak gerçekleşmiştir. 
Hesap Kalemi 2020 2021 

Dönen Varlıklar  846.974.533,60 101.289.086,24 

Stoklar 378.067.617,69 3.311.954,02 

Hazır Değerler 236.495.489,98 43.057.724,01 

Menkul Kıymetler 49,40 38,95 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.342.100.175,67 65.645.340,22 

Varlık (Aktif) Toplamı 1.388.542.131,13 105.234.955,01 

2020 yılında işletmenin mevcut hazır değerleriyle kısa vadeli yabancı kaynakların finansmanını karşılamada 
zorluk yaşadığı görülmektedir. Oranın 0,20’nin altında çıkması işletmenin nakit sıkıntısına düşmesinin 
göstergsidir. 

Bu oran 2021 yılında yükselmiş borçların ödenmesi konusunda likit yapının iyileştiğini belirtmektedir. Fakat 
son zamanlarda ülkemizde hatta diğer ülkelerde uzun vadeli borçlanmanın zor olması ve büyük bir faiz gideri 
oluşturması nedeniyle işletmeler kısa vadeli borçlanmalara yönelmektedir. Bu durum işletmenin nakit oranının 
%20’nin altına düşmesine neden olmaktadır. 

Stokların analizine ilişkin veriler; 

Stokların Toplam Varlıklara Oranı, 2020 yılında 0,27 olarak 2021 yılında ise 0,03 olarak hesaplanmıştır. 
Stokların Dönen Varlıklara Oranı ise toplam varlıklara oranıyla aynı olmuştur. Aynı zamanda Stok Bağımlılık 
Oranı da 2020 yılında 2,92 olarak 2021 yılında 6,82 olarak hesaplanmıştır. Bu oran işletmenin kısa vadeli 
yabancı kaynakları ödemk için satması gereken stok oranını göstermektedir. 

Kısa Vadeli Alacakların Dönen Varlıklar ve Toplam Varlıklara Oranında ise, 
Hesap Kalemi 2020 2021 

Dönen Varlıklar  846.974.533,60 101.289.086,24 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.342.100.175,67 65.645.340,22 

Varlık (Aktif) Toplamı 1.388.542.131,13 105.234.955,01 

İşletme 2020 yılında 0,17 – 2021 yılında 0,54 oranlarına sahip olmuştur. Bu oranlar işletmenin 2021 yılında 
2020 yılına oranla daha iyi bir politika geliştirdiğini kısa vadeli borçlarının ödeyebilme kabiliyetini arttırdığını 
söylenebilir. 

İşletmenin likidite oranları; işletme yönetiminin 2020 yılına oranla 2021 yılında daha doğru politikalar 
geliştirerek likit yapısını güçlendirdiği finansal başarısızlık oranını da düşürdüğünü göstermektedir. Bu durum 

ekonomideki gelişmelerin etkilerinin bir sonucu olmakla birlikte işletmenin 2021 yılında bir iç kontrol sistemi 
geliştirmesinin de katkıları olabilir.   

Finansal Yapı Oranları 

Kaldıraç Oranı; Yabancı Kaynakların Aktif Toplamına Oranı, varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla 
finanse edildiğini göstermektedir. 
Hesap Kalemi 2020 2021 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.342.100.175,67 65.645.340,22 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.962.581,41 4.762.892,14 

Varlık (Aktif) Toplamı 1.388.542.131,13 105.234.955,01 

İşletmenin kaldıraç oranı, 2020 yılında %97, 2021 yılında ise %67 olarak hesaplanmıştır. Genellikle 
işletmelerde bu oranın %50’nin altında olması beklenmektedir. Yapılan analizde oranın standarttan yüksek 
çıkması aktifin finansmanında yabancı kaynaklardan öz kaynaklara oranla daha çok faydalanıldığını 
göstermektedir. 

Bu oranın yüksek olması kredi veren kurumlar açısından emniyet marjının dar olduğunu aynı zamanda 
işletmenin tasfiye edilmesi durumunda alacaklarını tahsil edememe riskinin yüksek olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. İşletme yönetiminin, düşük öz kaynakla çok varlığa sahip olmaya çalıştığı ve faaliyetlerden 
sağlayacağı karın da borç faizlerden daha yüksek olmasını beklediği anlaşılmaktadır.  

Fakat 2020 yılında işletmenin faiz giderlerinin karına oranı 1,71 olarak, 2021 yılında ise 0,22 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu durumda işletme kaldıraç etkisini 2021 yılında 2020 yılına oranla daha doğru bir 
politikayla kullanmıştır.  
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Öz kaynakların Varlık Toplamına Oranı; varlıkların yüzde kaçının işletme sahip veya sahiplerince finanse 
edildiğini göstermektedir.  
Hesap Kalemi 2020 2021 

Öz Kaynak 41.479.374,05 34.826.722,65 

Varlık (Aktif) Toplamı 1.388.542.131,13 105.234.955,01 

Bu oran, 2020 yılında %3, 2021 yılında ise %33 olarak hesaplanmıştır. Öz kaynakların varlıklara oranı ne 
kadar yüksek olursa firmanın faiz yükünün daha az olduğu, dönem içinde kısa ve uzun vadeli yabancı 
kaynaklarını öderken zor duruma düşme olasılığının bir önceki yıla oranla daha düşük olduğu söylenebilir.  

Kaynakların analizi; 
Hesap Kalemi 2020 2021 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.342.100.175,67 65.645.340,22 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.962.581,41 4.762.892,14 

Öz Kaynak 41.479.374,05 34.826.722,65 

Kaynak (Pasif) Toplamı 1.388.542.131,13 105.234.955,01 

İşletmenin finansal tablolarındaki verilerde, öz kaynakların yabancı kaynaklara oranı 2020 yılında 0,03 iken 
2021 yılında 0,49 olmuştur. 
Kısa vadeli yabancı kaynakların pasif toplamına oranı ise, 2020 yılında 0,96 iken 2021 yılında 0,34 oranında 
düşerek %62 olarak hesaplanmıştır. 
Uzun vadeli yabancı kaynakların pasif toplamına oranı ise, 2020 yılında 0,003 iken 2021 yılında 0,04 oranında 
gerçekleşmiştir. 

Uzun vadeli yabancı kaynakların devamlı sermayeye oranı, 2020 yılında %10, 2021 yılında %12’dir. 

Kısa vadeli yabancı kaynakların yabancı kaynaklara oranı ise 2020 yılında 0,99 2021 yılında 0,93 oranındadır.  

İşletmenin pasifinde yaşanan azalma kısa vadeli alacakların azalması ve dönem sonunda çıkan zarar nedeniyle 
oluşmuştur. İşletme 2020 yılında yabancı kaynak ağırlıklı finanse edilirken bu oranın 2021 yılında azalması 
borçlanma politikasını ekonomik göstergelere göre değiştirdiği söylenebilir. 

Faaliyet Oranları 

Stok Devir Hızı: İşletmenin stok devir hızı, bir işletmede stokların ne kadar süre içinde tükendiğini ölçmeye 
yarayan orandır.  

 

Bu oran 2020 yılında 3,45 iken 2021 yılında 44,48’e yükselmiştir. 2021 yılında stok devir hızının fazla olması, 
işletmenin daha fazla kar elde ettiğini ve daha az sermayenin stoklara yatırıldığını göstermektedir. İşletmenin 
stokları 2021 yılında 2020 oranına göre büyük düşüş yaşamıştır. 

 Bu düşüşü olumsuz değerlendirmemiz doğru olmamaktadır. İşletmenin karlılığı göz önünde 
bulundurulduğunda sağlıklı bir stok politikası geliştirdiği ifade edilebilir. İşletme 2020 yılında fazla stok girişi 
yapmış ve bulunduğu sektör gereği buharlaşma yaşanması nedeniyle maliyet ve satış dengesi kuramamıştır. 
Karlılık incelendiğinde brüt satış karının büyük düşüş yaşadığı görülmektedir. 

Çalışma Sermayesi Devir Hızı; 

 

İşletmenin satışları ile dönen varlıkları arasında çok yakın bir ilişki vardır. İşletmenin satışları arttıkça stok 
büyüklüğü ve ticari alacakların artması ve bu nedenle daha fazla dönen varlığa ihtiyaç duyulacağı anlamına 
gelmektedir.  

İşletmenin çalışma sermayesi devir hızı 2020 yılında 0,76 iken 2021 yılında 2,99 oranına  yükselmiştir. Bu 
durumda işletmenin dönen varlıklarını 2021 yılında daha verimli kullandığı görülmektedir. 

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı; 

Hesap Kalemi 2020 2021

Satışların Maliyeti 658.783.022,73 300.334.808,32

Stoklar 378.067.617,69 3.311.954,02

Hesap Kalemi 2020 2021

Net Satışlar 651.354.563,62 303.644.588,25

Dönen Varlıklar 846.974.533,60 101.289.086,24
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Net çalışma sermayesinin etkin kullanılıp kullanılmadığını görebilmek için net çalışma sermayesi devir hızı 
hesaplanmaktadır.  
Bu oran 2020 yılında 0,30 iken 2021 yılında 1,81’e yükselmiştir. Bu oranın yükselmesi net çalışma 
sermayesinin verimliliğinin yüksek olduğunu ortaya çıkarır. Aynı zamanda stok ve alacakların daha az işletme 
sermayesine ihtiyaç duyduğunu ifade eder. 

Özkaynak Devir Hızı; 

 

Net satışların öz kaynaklara bölünmesiyle hesaplanan bu oran özkaynakların kullanımındaki verimliliği 
göstermektedir.  
Oranın 2020 yılında 15,7 iken 2021 yılında ise 8,71 olması işletmenin borçlanmaya ait politikalarının 
geliştiğini göstermektedir.  
2021 yılında işletme kaynaklarının önemli kısmını özkaynakların oluşturduğu ve özkaynakların verimli 
biçimde kullanıldığı görülmektedir.  

Aktif Devir Hızı;  

 

Her bir liralık varlık tarafından sağlanan satışları ölçmektedir. Bu oran işletmelerdeki sermaye yoğunluğunun 
bir göstergesidir.  
İşletmenin aktif devir hızı 2020 yılında 0,42 iken bu oran 2021 yılında 2,88’e yükselmiştir. Bu da işletmenin 
aktifini 2021’de daha verimli bir şekilde kullandığını ifade etmektedir. 2020 yılında varlıklar tam kapasite 
kullanılmaması ve verimliliğin düşük olması işletmenin atıl kapasitesinin bulunduğunu göstermektedir. 

Karlılık Oranları 
Brüt Kar Marjı;  

 

Bu oran işletme faaliyetleri bakımından bir zarar yaratmadan satış fiyatlarının ne kadar düşebileceğini veya 
işletmenin yüksek maliyetli faaliyetlere sahip olup olmadığını ölçmektedir. Bu oran 2020 yılında -0,011 iken 

2021 yılında 0,01’e yükselmiştir.  

Faaliyet Kar Marjı;  

 

Faaliyet kar marjı işletmede faaliyet giderlerinin kara etkisini göstermektedir. Bu oran 2020 yılında -0,016 

iken 2021 yılında 0,005’e yükselmiştir. Bunun nedeni satışları orantılı olarak faaliyet giderlerinin azalması 
olarak görülmektedir.  

Özsermaye Karlılığı; 

 

Bu oran 2020 yılında 0,16 iken 2021 yılında 0,016’dır.  

Hesap Kalemi 2020 2021

Net Satışlar 651.354.563,62 303.644.588,25

Dönen Varlıklar 846.974.533,60 101.289.086,24

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.342.100.175,67 65.645.340,22

Hesap Kalemi 2020 2021

Net Satışlar 651.354.563,62 303.644.588,25

Öz Kaynaklar 41.479.374,05 34.826.722,65

Hesap Kalemi 2020 2021

Net Satışlar 651.354.563,62 303.644.588,25

Varlık (Aktif) Toplamı 1.388.542.131,13 105.234.955,01

Hesap Kalemi 2020 2021

Net Satışlar 651.354.563,62 303.644.588,25

Brüt Satış Karı veya Zararı -7.428.459,11 3.309.779,93

Hesap Kalemi 2020 2021

Net Satışlar 651.354.563,62 303.644.588,25

Faaliyet Karı veya Zararı -10.635.130,18 1.686.653,48

Hesap Kalemi 2020 2021

Net Kar 6.652.651,40 590.650,42

Öz Kaynaklar 41.479.374,05 34.826.722,65
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Bu oran özkaynakların karlılık derecesini dönem net karının özkaynakların % kaçı oranında gerçekleştiğini 
göstermektedir. İşletmenin net karının düşmesi öz kaynaklara yansımıştır. 

Aktif Karlılık Oranı; 

 

Toplam varlıkların karlılığa oranı işletmenin kazanç elde etmek için varlıklarını kullanmadaki başarısını 
ölçmektedir. Bu oran 2020 yılında 0,0047 olarak, 2021 yılında 0,0056 olarak hesaplanmıştır. İşletme 2021 
yılında aktiflerini kara dönüştürmede daha etkin ve sağlıklı bir politika benimsemiştir. 

Net Kar Marjı; 

 

Net kar marjı tüm faaliyet sonuçlarını içeren vergi sonrası kar büyüklüğüdür. Bundan dolayı hem işletme hem 
de finansman politikalarının sonuçlarını göstermektedir.  
2020 yılında bu oran 0,01 iken 2021 yılında 0,0019 oranında gerçekleşmiştir. Fakat bu oranı olumsuz 
değerlendirmek doğru olmamaktadır. İşletme karlılığı 2020 yılında vadeli mevduatlardan elde ettiği faiz 
gelirleri yükseltmiştir. Faaliyet zararının çok yüksek olduğu firma faiz gelirleriyle birlikte finansal başarısını 
kara dönüştürmüştür. 

İşletmenin performansını incelemek için yapılan analizde; iç kontrol sistemi öncesi likit yapısının kötü 
durumda olduğu, alacaklarını tahsil etmede zorluk yaşadığı aynı zamanda kısa ve uzun vadeli borçlarının 
yüksek olduğu, kaynak yapısının büyük çoğunluğunun kısa vadeli borçları kapsadığı görülmektedir. 
İşletmenin faaliyetini sürdürürken dışa bağlılığı firmanın finansal başarısızlık olasılığının daha yüksek 
olduğunu görülmektedir. 
2021 yılı itibariyle iç kontrol sistemi kurulup bağımsız denetime tabi olan işletmenin dönem içerisinde likit 

yapısının güçlendiğini, faaliyetini sürdürürken borçlara olan bağlılığının düştüğü görülmektedir. Bunun yanı 
sıra, brüt kar ve satış karının artması işletme yönetiminin faaliyetlerini doğru ve sağlıklı politikalarla 
gerçekleştirmesinden kaynaklanmış olabilir. Her ne kadar net kar oranı düşmüş görünse de, genel olarak 
karlılık durumuna bakıldığında işletmenin stok ve satış kalemlerindeki gelişmelerde iç kontrol prosedürlerinin 
katkısı olabilir.  
Fakat analiz sonuçlarındaki olumlu trendi sadece iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimle bağdaştırmak doğru 
bir değerlendirme olmayacaktır. Bilindiği gibi 2019 yılı Aralık ayında Çin’de kayıt altına alınan ve tüm 
dünyaya hızla yayılan Covid-19 salgını ekonominin tüm dinamiklerini etkilediği gibi akaryakıt sektörünü de 
olumsuz etkilemiştir. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de ilk vakaya rastlanılması ekonomi yönünden büyük 
tahribatlara yol açmıştır. Salgını en az hasarla atlatmak ve bu zorlu süreçten zarar görmemek için alınan 
önlemler ekonomide çarkların yavaşlamasına hatta durma noktasına gelmesine neden olmuştur.  

Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerden olan sokağa çıkma yasağı akaryakıt sektörünü büyük 
oranda etkilemiştir. Tüketicilerin evde kalmaları akaryakıta olan talebi azaltmış, bu azalış işletmelere büyük 
zararlara neden olmuştur. Bu gelişmeler 2020 yılında akaryakıt dağıtım işletmelerinin depoladığı akaryakıtı 
satamamalarına, akaryakıtın özelliği nedeniyle firelerin oluşmasına ve satış maliyetlerinin yükselmesine neden 
olmuştur.  

Dolayısıyla salgının olumsuz etkilerinin ortadan kalkmasıyla birlikte akaryakıt tüketiminin artması akaryakıt 
sektöründe satış ve karlılık gibi ekonomik göstergelerin olumlu bir trende girmesine neden olmuştur. Bu 
bağlamda inceleme kapsamındaki işletmenin ekonomik göstergelerindeki olumlu gelişmelerin temelinde 
akaryakıta olan talep artışının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak bir işletmenin hata, hile, kayıp ve 
kaçakları önlemesinin de stok kontrolü ve karlılık üzerinde olumlu etkileri olması elbette muhtemeldir.  

Altman Z skoru Analizi 

İç Kontrol ve Bağımsız Denetim Öncesi Altman Z Skoru 

Tablo 1 de de görüldüğü üzere İç kontrol ve bağımsız denetim öncesi firmanın Z skoru 0,46826 olarak 
hesaplanmıştır. Modelden elde edilen değerlere göre firmanın Z skorunun 1,81’in altında olması, firmanın çok 

Hesap Kalemi 2020 2021

Net Kar 6.652.651,40 590.650,42

Varlık (Aktif) Toplamı 1.388.542.131,13 105.234.955,01

Hesap Kalemi 2020 2021

Net Satışlar 651.354.563,62 303.644.588,25

Net Kar 6.652.651,40 590.650,42



      Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2023 JANUARY (Vol 9 - Issue:67) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2688 

riskli durumda olduğunu aynı işletme politikasına devam ettiği takdirde iflas etme olasılığının yüksek olması 
hatta iflasının muhtemel olacağını söylenebilir. 
Tablo 1.  2020 yılı Z skoru Modeli 
Oran Adı Sonuç Z skor 

2020 2020 

Çalışma Sermayesi / Toplam Varlıklar -0,356 -0,004272 

Dağıtılmayan Karlar / Toplam Varlıklar 0,004 0,000056 

Faiz ve Vergi Öncesi kar / Toplam Varlıklar -0,007 -0,000231 

Öz Kaynak / Toplam Borç 0,03 0,00018 

Net satışlar / Toplam Varlıklar 0,473 0,472527 

Toplam Z skor 
 

0,46826 

İç Kontrol ve Bağımsız Denetim Sonrası Altman Z Skoru 

İşletmenin 2021 yılı Z skorunun 2,89 oranına yükseldiği görülmektedir. Altman Z skorunun 1,81-2,99 

arasında olması firmanın başarısızlık ihtimalinin belirsiz duruma geldiğini göstermektedir.  
Tablo 2.  2021 yılı Z skoru Modeli 
Oran Adı Sonuç Z skor 

2021 2021 

Çalışma Sermayesi / Toplam Varlıklar 0,338 0,004056 

Dağıtılmayan Karlar / Toplam Varlıklar 0,005 0,00007 

Faiz ve Vergi Öncesi kar / Toplam Varlıklar 0,019 0,000627 

Öz Kaynak / Toplam Borç 0,494 0,002964 

Net satışlar / Toplam Varlıklar 2,886 2,883114 

Toplam Z skor 
 

2,890831 

SONUÇ VE ÖNERİLER  
İşletme sahiplerinin ve yöneticilerin düzenlemiş olduğu finansal tablolarda ileri sürdükleri iddiaların doğruluk 
ve güvenilirliği bağımsız denetçilerin yapmış olduğu denetim faaliyetleri ile arttırılabilir. 
Oluşturulan iç kontrol sisteminin varlığının işletmenin finansal başarısına katkı sağladığı söylenebilir. Nitekim 
işletme geliştirdiği sayım politikası ile stok kontrollerini daha doğru yaparak hata ve hile oranlarını 
düşürebilir. Günümüzde hemen hemen her işletmede belirli seviyede bir iç kontrol sistemi mevcuttur ve 
yaşanan işletme içi hileler arttıkça iç kontrol faaliyetleri de yaygınlaşmaya devam etmektedir. İşletmelerin 
devamlılığını sürdürebilmesinde iç kontrol yapısı büyük önem arz etmektedir. 
Bağımsız denetim, işletmeden çıkar sağlayan tüm paydaşlarının güvenilir ve doğru bilgi elde etmesine katkı 
sağlar. Bundan dolayı bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetime ihtiyaç duyulmaktadır.  Çünkü işletme 
yönetiminin finansal tabloları düzenlemede taraflı olma ihtimali düşünüldüğünde söz konusu finansal bilginin 
güvenilirliği ancak bağımsız denetim faaliyetiyle sağlanabilir. 

Ülkemizde akaryakıt sektöründe yaşanan hile ve yolsuzlukların önlenmesi için alınan en önemli önlemlerden 
birisi otomasyon sisteminin kullanılmaya başlanmasıdır. Ülkemizde ürün ikmalinden son tüketiciye ulaşana 
dek süren bütün süreçte otomasyon sistemine geçiş yapıldığı görülmektedir ki bu durum sektörde yer alan 
işletmelere ciddi düzeylerde yatırım maliyeti getirmektedir.  

Akaryakıt sektörünün faaliyetlerinin başarılı bir biçimde yönetilmesi için etkin bir muhasebe sisteminin 
oluşturulması gerekir. Sektörün sahip olduğu özellik gereği fiili stok denetimine ek olarak muhasebe stok 
takibinin de etkin bir şekilde yapılması önem taşımaktadır. Böylece fiili stok kontrolleri, otomasyon ve kaydi 

kontroller sağlanabilecektir.  
Sonuç olarak etkin bir iç kontrol sisteminin olması bir işletmenin finansal performansını arttırmasına katkı 
sağlayabilir. Hata, hile, kaçak ve kayıpların önlenmesine katkı sağlayacağı için finansal tablolara olumlu etkisi 

olabilir. 

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de enerji piyasasının en önemli unsurlarından birisi akaryakıttır. Akla 
gelebilecek her alanda kullanılan akaryakıt stratejik bir üründür. Akaryakıt sektörü istihdama, kamu gelirlerine 

sağladığı katkı ve hizmet aldığı sektörler açısından her aşaması ekonomik açıdan çok önemlidir. Bu nedenle 
bu sektörle ilgili yapılacak bilimsel çalışmaların önemi büyüktür. Hile riski yüksek olan akaryakıt sektörü için 
yeterince araştırma bulunmamaktadır. Bu anlamda çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.  
Ancak çalışmada sadece bir firmanın analiz sonuçlarının iç kontrol sistemi açısından değerlendirilmesi 
çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda birden fazla firmanın Covid-19  

sonrası finansal verilerinin analiz edilmesi önerilmektedir. 
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Bağımsız denetçi yaptığı analizlere istinaden raporda Sınırlı olumlu görüş bildirmiştir. Sınırlı olumlu görüşün 
dayanağı olarak ticari mallar hesabında bulunan stoklarının sayımına iştirak etmemeleri ve stokların fiziki 
varlığına ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememesi gösterilmektedir.  

Bağımsız denetçi, işletmenin hazır değerlerinde bulunan bankaların denetiminde, hesap ekstrelerini kontrol 
ederek bankalara mutabakat formları göndermiştir. İşletme hakkında herhangi bir olumsuzlukla 
karşılaşmamıştır. 
Ticari alacak ve borçlar için yaptığı kontrollerde, dönem içerisinde gözüken firmalarla mutabakat yaparak 
kontrolleri sağlamıştır. Aynı zamanda faturalardan örneklem yöntemiyle belirlenen fatura, muhasebe fişleri ve 
banka ekstreleri kontrol edilmiştir. Tutarlarda bir uyumsuzluğa rastlamamıştır.  
Bağımsız denetçi, hasılat ve maliyet hesaplarının denetimini yaparken, döngü içerisinde yer alan kişiler 
(yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar ve muhasebe personeli) ile görüşme yapmış ve sürecin işleyişine 
ilişkin bir anlayış ve güvence elde etmiştir. 
Şirketin 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile şirket 

esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine göre uygun olmadığına dair önemli bir hususa 
rastlamamıştır. 

Genel olarak işletmenin bağımsız denetim sürecinde hesap kalemlerinin analizinde iç kontrol sisteminin 
mevcut olduğu ve etkin bir şekilde uygulandığı görülmüştür. İç kontrol sistemi, denetçinin denetimde başarısız 
olma riskini azalttığı gibi denetimin süresini de kısaltmaktadır. Denetçi, denetim faaliyetlerini 150 saatte 
tamamlamıştır. İç kontrol sisteminin ve bağımsız denetim faaliyetinin işletmenin finansal başarısızlığını ve 
iflas olasılığını azaltıcı etkisi olması mümkündür. Bu iki unsur diğer ekonomik etkenlerle birlikte işletmenin 
finansal başarısına ve sürekliliğine katkı sağlayabilir. 
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 أسباب نشأة النحو العربي 
 النحو لغًة واصطالًحا 

ينحو(، وهو القصد، نقول: نحا نحوه إذا قصده، وجاء في لسان العرب البن منظور أن" النَّْحَو: القَصدُ والطَِّريُق، يَُكوُن   –مصدر) نحا    لغة:   لنحو ا
 .  2َظْرفًا َويَُكوُن اْسًما، نحاه ينحوه وينحاه نحواً وانتحاه" 

 بقوله:" علم مستخرج به بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم العرب  قام ابن عصفور بتعريف علم النحو تعريفا شامال كامال  النحو اصطالحا:
عبارة عن ، وقد ذكر ابن الناظم في شرحه على ألفية ابن مالك أن النحو  اصطالحا هو "3الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي يتألف منها"

العرب، كالم  استقراء  من  مستنبطة  بأحكام  الكلم    العلم  أحكام  الكيفية وأعني  من  المعاني  أصل  لتأدية  بالتركيب  لها  يعرض  فيما  أو  ذواتها،  في 
، أما ابن منظور  في اللسان يرى أن النحو هو" هَُو انتحاء 4والتقديم والتأخير، ليحترز بذلك عن الخطأ في فهم معاني كالمهم، وفي الحذو عليه" 

ِمْن إِعراب َوغَ  فه  تََصرُّ اْلعََرِب فِي  َكاَلِم  لَْيسَ َسْمِت  ليَْلَحق َمن  َوالنََّسِب َوَغْيِر ذَِلَك،  َوالتَّْكِبيِر، واإِلضافة  َوالتَّْحِقير،ِ  َواْلَجْمعِ  َكالتَّْثِنَيِة  أَهل ْيِرِه،  ِمْن   
 5اللُّغَِة اْلعََرِبيَِّة بأَهلها فِي اْلفََصاَحِة فَينِطق بَِها وإِن لَْم يَُكْن منهم". 

 

 
1 Öğr. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Samsun, Türkiye 

  ابن منظور، لسان العرب ، )بيروت، دار صادر، الثالثة، 1990(، 15/  309. 2 
  ابن عصفور، المقرب، تحقيق: الحواري وعبد هللا الجبوري،)بغداد، 1971(، 1/ 45. 3 

 ابن مالك، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد باسل عيون السود، )دار الكتب العلمية، األولى،  2000(،  4. 4 
  ابن منظور، لسان العرب ، مرجع سابق، مادة )نحو(.5 

مدرسة األندلس أنموذًجا  –المدارس النحوية   

Nahiv Ekolleri (Örnek Olarak El-Endülüs Ekolü) 

Grammar Schools - Al-Andalus School as a Model 

  الملخص
المشرق، في  دخل اإلسالم إلى األندلس، وسعى أهلها إلى تعلّم العربية وتعليمها، وكان ذلك بعد أن استقرت مناهج النحو في    

المشرق لتلقي هذه   إلى  أكثر علماء األندلس من قراء الذكر الحكيم، فكان كثير منهم يرحلون  البصرة والكوفة وبغداد، وكان 
القراءات، ثم يعودون إلى بالدهم لتعليم ما أخذوه من العلماء المشارقة؛ وبسبب اإلقبال على القراءات، اهتّم العلماء األندلسيون 

  اللغة العربية وعلومها في أوساط األسبان المستعربة الذين كانوا حديثي عهد بهذه اللغة. بالنحو؛ لنشر
)الكوفة، والبصرة، وبغداد( وعلمائها، حيث لقي النحو اهتماما كبيرا    وقد أخذ علماء األندلس علم النحو عن المدارس النحوية 

آن والسنة، وقد أصبح النحو في األندلس ذا اتجاهين: أحدهما  من األندلسيين؛ وذلك لصلته بمصدري التشريع اإلسالمي: القر
في   كبيرا  أثًرا  له  كان  الذي  األندلس  في  البغدادي  النحو  ظهر  أن  إلى  الحال  هذه  األمر على  وبقي  واآلخر بصري،  كوفي، 

وسعى األندلسيّون إلى    الدرس النحوي األندلسي، ثم بذل نحاة األندلس الجهود إليجاد منهج خاص بهم في تعليم ودراسة النحو،
المتعلمين دراسة النحو، وتأليف  المنظومات التي تسهل على  المشرقية، ووضع  الكتب النحوية  النحو من خالل شرح  تيسير 
الكتب المختصرة، وعملوا على االستشهاد بالقرآن وقراءاته، وأكثروا من االستشهاد بالحديث الشريف؛ وذلك لعدم تمكنهم من  

، ووضعوا المؤلفات،  منهم علماء أجالء كتبوا المصنفاتقحاح، ولكونه المنبع األول للثقافة اإلسالمية، وبرز  مشافهة العرب األ
 حتى مألت األندلس األسماع، والسيما في النحو العربي. 

 اآلراء النحوية  ،: اللغة العربية، النحو العربي، المدارس النحوية، المدرسة األندلسيةالكلمات المفتاحية

ÖZET 

İslam Endülüs'e girdi ve Endülüs halkı Arapça öğrenmek ve öğretmek konusunda çok çaba 
gösterdi ve bu durum, Doğu'da Basra, Küfe ve Bağdat'ta gramer ekollerinin yerleşip 
olgunlaşmasından sonraydı. Kuranla tanışan ve okuyan Endülüslü âlimlerin çoğu kuran 
bilgilerini geliştirmek için orta doğuya geliyor ve orta doğulu âlimlerden aldıkları yeni bilgileri 
öğretmek için tekrar memleketlerine dönüyorlardı.  Endülüslü âlimlerin bu okuma isteği 
âlimlerin Arap dilini ve ilimlerini bu dile yeni başlayan Araplaşmış İspanyollar arasında 
yaymak amacıyla nahiv konularına önem vermelerine sebep oldu. 

Böylece Endülüs âlimleri nahiv ilmini nahiv ekollerinden (Kûfe, Basra, Bağdat) aldılar ve 
Arapçanın nahiv konusu, İslami kanunların iki kaynağı olan Kur'an ve sünnet ile bağlantısı 
nedeniyle Endülüslülerden büyük ilgi gördü. Endülüs'te gramer, biri küfi Basri, iki ekol haline 

geldi. Endülüs gramer dersi üzerinde büyük etkisi olan Bağdadi gramerinin Endülüs'te ortaya 
çıkmasına kadar nahiv konusu bu halde kaldı. Daha sonra Endülüslüler nahiv öğretimi ve 
öğrenimi konusunda kendi müfredatlarını bulma çabasına girdiler ve Endülüslüler, doğu 
kitaplarını açıklayarak ve öğrencilerin nahiv çalışmalarını ve kısa kitaplar yazmalarını 
kolaylaştıran sistemler kurarak dilbilgisini kolaylaştırmaya çalıştılar. Ve Kuran'ın ve sünnetin 
okunuşlarını alıntılamaya çalıştılar ayrıca hadis-i şerifleri giderek daha fazla alıntıladılar. Bunun 
sebebi orijinal Araplarla iletişim kuramamaları ve bu kaynakların İslam kültürünün ilk kaynağı 
olmasıdır. Böylece Endülüs’ten özellikle nahiv konusunda kitaplar yazan seçkin âlimler 
çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler:  Arapça,  Arapça Gramer, Nahiv Ekolleri, Endülüs Ekolü, Gramer 
Görüşleri 
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 أسباب نشأة النحو: 
ُم اللسان، وينطق بالبيان.  وللنحو مكانة سا مية، ومنزلة رفيعة  إن علم النحو من علوم اللغة العربية بل أهّم علومها و أجلها، وأنفعها أثرا، به يُقَوَّ

 عند العلماء، والباحثين، ودارسي اللغة العربية.  

اللغة العربية، وذلك في منتصف القرن األول، فكان ذلك دافعا إلى   ومما دفع إلى ظهور هذا العلم أنه قد طرأت أمور وتبدلت أحوال عكرت صفو
حات  إيجاد قواعد تعصم من الخطأ في لغة القرآن الكريم؛ وكان ذلك بسبب دخول األعاِجِم في اإلسالِم، واحتكاكهم ومخالطتهم للعرب بعد الفتو

والمستعربين   الموالي  بين  اللحِن وتفشيه  إلى ظهور  أدى  فقد روي أن رجال لحن بحضرته  اإلسالمية مما  النبي صلى هللا عليه وسلم،  من عهد 
(.  يقول ابن جني في كتابه الخصائص:"تكاد الروايات تجمع على أن العرب قد أحسوا منذ منتصف القرن األ  ول  فقال:)أرشدوا أخاكم فإنه قد ضلَّ

 6الهجري خطرا يهدد لغتهم، وامتد هذا الخطر إلى النص القرآني". 

من علماء المسلمين من وصول ظاهرة اللحن إلى القرآن الكريم، عمدوا إلى وضع قواعد لتعليم اللغة العربية وتأصيلها، بحيث تجد   اًً وحرص 
يل إلى فهم األمم غير العربية مرجعًا لها في تعلمها لغة الدين اإلسالمي، وبالتالي لفهم القرآن الكريم المصدر األول في التشريع اإلسالمي والسب 

 عقيدة بشكل صحيح. ال
 يقول أبو بكر الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين: "ولم تزل العرب تنطق على سجيتها في ماضي اإلسالم وماضي جاهليتها، حتى أظهر هللا

 7في اللغة العربية" واجتمعت فيه األلسنة المتفرقة، واللغات المختلفة ففشى الفساد  ،إليه أرساالً اإلسالم فدخل الناس فيه أفواًجا وأقبلوا 

ال أن طالت ظاهرة  بعد  األخرى، وخاصة  باللغات  التأثر  ويخافون عليها من  اعتزاًزا شديدًا،  بها أصحابها  يعتز  التي  العربية  اللغة  لحن ولحفظ 
علم النحو بتوجيه من اإلمام القرآن الكريم، سعى أصحاب الهمم إلى التفكير في وسيلة تخدم القرآن ولغته؛ فقام أبو األسود الدؤلي بإرساء قواعد  

بيلها، علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه، فكانت نشأة النحو، وفي ذلك يقول ابن سالم الجمحي" وكان أول من أسَّس العربية، وفتح بابها، وأنهج س
 8ووسع قياسها أبو األسود الدؤلي" 

قة كالمهم؛ وذلك من أجل تجنب اللحن، ولتمكين المستعربين من  ويرى ابن جني في كتابه الخصائص"أن النحو طريق كمحاكاة العرب في طري 
وبذلك وجد المستعربين   9الوصول إلى مرتبة العربي في الفصاحة، وسالمة اللغة التي يتكلمها، وبالتالي يكون غرض علم النحو هذين الهدفين "

 ما يعصمهم من الخطأ عند التكلم بالعربية أو عند قراءة النص العربي.  

 ولّخص لنا د. شوقي ضيف أسباب نشأة علم النحو في" ثالثة بواعث: دينية، قومية، اجتماعية.  

   ة:البواعث الديني -

يشيع ترجع إلى الحرص الشديد على أداء نصوص الذكر الحكيم أداًء فصيًحا سليًما إلى أبعد حدود السالمة والفصاحة، وخاصةً بعد أن أخذ اللحن   
  لفهم القرآن الكريم فهما صحيحا؛ فهو المصدر األول والرئيس لألحكام الشرعية. وكذلك 10على األلسنة" 

 : الباعث القومي  -
  11إن اعتزاز العرب بلغتهم "جعلهم يخشون عليها من الفساد والفناء والذوبان في اللغات األجنبية"  

: واعث اجتماعية لبا -  

الشديدة لمن يرسم لها أوضاع العربية في إعرابها وتصرفها حتى تتمثلها تمثال مستقيما، وتتقن  ترجع إلى أن الشعوب المستعربة أحست بالحاجة  
ة وعلومها النطق بأساليبها نطقا سليما، إضافة إلى ذلك رغبة الموالي في نيل المناصب في الدولة األموية العربية، فعزموا على تعلم اللغة العربي 

 حتى أصبحوا من أهل هذه العلوم. 

 المدارس النحوية:  ظهور
 تعريف )المدرسة( لغويًا: 

"، والمدرسة اسم مكان يطلق على  جاء في لسان العرب: "درست: أي تعلمت، ودرست الكتاب  درسا أي ذللته بكثرة القراءة حتى خفَّ حفظه عليَّ
 مكان الدرس والدراسة وطلب العلم والمعرفة، وتجمع على)مدارس(. 

 ا: ًً اصطالحتعريف )المدرسة( 
يعتنقها آخرون".  ثم  الناس  بها فرد أو جماعة من  ينادي  فإّن كل   12يرى أحمد مكي أن المدرسة "اتجاه له خصائص مميزة  التعريف  وتبعا لهذا 

 مدرسة ال بد لها من ريادي يحدد لها المنهج والطريقة، وأتباع يتبعون طريقته، ونظرية يؤمنون بها، وخطة يطبقونها.
 فيها يتدارسون واحدة، قبة تحت النّاس من جماعة يجمع الذي والفكري المعنوي الّرابط ذلك عن األولى الوهلة من درسة تعّبر لناو"إّن كلمة م

 الكريم والقرآن العربّية اللّغة على بالغيورين دفع وتطوره الّنحو علم ظهور ولعلّ  والتّخصصات، المشارب ىشتّ  في العلم مواضيع من موضوًعا

 من جماعة وجود" :تعني فهي الّنحوية، بالمدارس يعرف ما بذلك فنشأت ،13واحد"  لواء تحت تلميذهم من والمريدين العلماء يجمع جامع إيجاد إلى

 

  .8/ 2(، 1956، تحقيق: محمد علي النجار،  )القاهرة، دار الكتب المصرية، األولى، الخصائصابن جني، 6 
  أبو بكر، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )دار المعارف، الثانية(، 7.11 

  محمد بن سالم الجمحي، طبقات فحول العرب، تحقيق: محمود شاكر، )القاهرة، مطبعة المني، األولى، 1974(، 1/ 8.12 
  ابن جني، الخصائص، مرجع سابق،  9.34 

  شوقي ضيف، المدارس النحوية، )القاهرة، دار المعارف، السابعة(، 10.11 
  شوقي ضيف، المدارس النحوية، 11.12 

  أحمد مكي األنصاري، أبو زكريا الفراء  ومذهبه في النحو واللغة، )القاهرة، 1964(،  12.87 
 .2،  256،  371(، العدد  2021، )مجلة التعليمية، أنموذجاً  القرطبي مضاء ابن النحوي الدرس تجديد في وجهودها األندلسية المدرسة زغودة، إسماعيل و  ،سنوسي جمال 13
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 أو والتّابعون المنهج، ويحدد الخطة يرسم الذي الّرائد هناك يكون أن بدّ  وال الّنحو، دراسة في والمنهج الفكر وحدة من رباط بينهم يصل الّنحاة

 "14عنه  والدفاع تطويره على ويعملون منهجه ويتبّنون خطاه يقتفون الذين المريدون

: كوفّيون، قديما لم تستعمل كلمة)مدرسة( في تصنيف النحاة، وإنما كان ينتسب النحاة إلى البلدان التي ظهروا فيه، ودرسوا نحوها، وعلَّموه؛ فيقال 
وأندلسّي  وبغدادّيون،  ونحو وبصرّيون،  الكوفة،  وأهل  الكوفة،  نحاة  الكوفة،  علماء  مثل:  أخرى،  مسميات  عليهم  يطلق  أو  ومصرّيون.  ون، 

 الكوفيين..... إلى أمثال هذه التسميات. 

ان كذن القدماء لم يستخدموا كلمة)مدرسة(؛ فقد كان المعيار الجغرافي هو األساس في تقسيم النحاة، مما يوضح لنا سبب حمل كل مدرسة اسم المإ
م الذي ظهرت فيه، وكان هذا هو األساس الذي سار عليه الدارسون المعاصرون الذين كانوا أول من أطلق كلمة)مدرسة(، قال بروكلمان" وقد قسّ 

عند   وقد استعملت الكلمة نفسها 15علماء العربية مذاهب النحاة إلى ثالث مدارس: البصريون، والكوفيون، ومن مزجوا المذهبين من علماء بغداد". 
با د. مهدي المخزومي أول من تبنى هذه التسمية فسمى أحد كتبه)مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو(، وألف الدكتور شوقي ضيف كتا

 سماه)المدارس النحوية(. 

نوا درًسا نحويّا في بيئة معينة، سواء أضمهم منهج وا حد خاص بهم له أسسه، وأصوله، وقد ظلت كلمة)مدرسة( تعني "مجموعة النحاة الذين كوَّ
  16تأثر". وقواعده المعروفة المستقلة أم كان مبنيّا على منهج من سبقهم إال أنهم استقّروا في بيئة أخرى، وتأثروا بظروف البيئة الجديدة بعض ال

ف النَّحو  علم  دراسة  مجال  في  مختلفة ظهرت  اِتّجاهات  إلى  يشير  النحوية  المدارس  مصطلح  فإن  هذا  هذه وعلى  اختلفت  وقد  العربية،  اللغة  ي 
إقليم جغرافي ّ معيَّن، كمدينة البصرة أو ال بمدينة أو  الفرعيَّة، وقد ارتبَط كلٌّ منها  النحويَّة  النحوية في بعض المسائل  كوفة أو بغداد أو المدارس 

 ندلس، والمدرسة المصرية. كإقليم األندلس أو مصر، فظهرت مدرسة البصرة، ومدرسة الكوفة، ومدرسة بغداد، ومدرسة األ

 مدرسة األندلس النحوية:      
بالغة وصلة  و أهمية  له من  لما  النحو  تعلّم علم  الخصوص  العربية وتعليمها؛ وعلى وجه  تعلم  أهلها على  فأقبل  األندلس،  إلى  ثيقة  دخل اإلسالم 

فشيئا   بمصدري التشريع اإلسالمي: القرآن الكريم والحديث الشريف، وقد بدأ علم النحو في األندلس بسيطا على يد المؤدبين، ثم صار يتقدم شيئا 
  إلى أن أقبل عليه األندلسيون راغبين في التزود من أصوله وفروعه، وكان ذلك بعد أن استقرت مناهج النحو في المشرق، في البصرة والكوفة 

الدهم لتعليم وبغداد، وكان أكثر علماء األندلس من قراء القرآن الكريم، فكان كثير منهم يرحلون إلى المشرق لتلقي هذه القراءات، ثم يعودون إلى ب 
ن لهم ما أخذوه من العلماء المشارقة، ونشره في أوساط اإلسبان المستعربين، وقد ساعدت هذه الرحالت في نشوء طبقة  من المؤدبين والمعلمين كا

عليها. والمحافظة  وتطويرها  العربية  اللغة  تعليم  في  بارز  منزل  دور  للنحو  كان  حيث  األندلس،  في  النحو  دراسة  ازدهرت  عند ولقد  عالية  ة 
 األندلسيين، فكانوا يعدونه أصال من أصول ثقافتهم، وكان العاِلم عندهم ال قيمة له إال إذا كان بارعا في النحو. 

وقد بدأ النحو في األندلس في منتصف القرن الثاني الهجري، وكان جودي بن عثمان الموروي الذي رحل إلى المشرق وتتلمذ على يد الكسائي  
كتب الكوفيين، وكان العلماء األندلسيون أكثر إقباال على نحو   ه  نحاة األندلس بالمعنى الدقيق لكلمة نحوي، وأول من أدخل إلى بالد  والفراء، أول

أوال على قد صبت عنايتها  األندلس  به، وإن كانت  األندلس  أهل  أوال، واهتمام  فيها  الكسائي  بسبب شهرة كتاب  البصرة؛ وذلك  نحو   الكوفة من 
لكوفي، فإنها مالبثت أن أقبلت على النحو البصري بعد أن قام األفشين محمد بن موسى القرطبي بإحضار كتاب سيبويه معه من مصر إلى النحو ا

 حيث الدرس والحفظ والشرح والتعليق واالهتمام. األندلس، فانكّب النحاة عليه حتى احتل كتاب سيبويه عندهم مكان الصدارة من

 األندلس وأطواره: اتجاهات النحو في 
ي  أصبح النحو في األندلس ذا اتجاهين: أحدهما كوفي، واآلخر بصري، وبقي األمر على هذه الحال إلى أن ظهر النحو البغدادي في األندلس الذ 

 كان له أثًرا كبيرا في الدرس النحوي األندلسي.
بع الهجري وفيه علماء في النحو ازدهرت بهم قرطبة، وأصبحوا قبلة للطلبة  وهكذا استمر النحو في التطور حتى وصل إلى منتصف القرن الرا

 يأخذون عنهم، فلم يُطّل عصر ملوك الطوائف إال ومدرسة األندلس النحوية قد استقرت، واتضحت معالمها واكتملت.
 وهي: 17وقد قسم الباحثون أطوار النحو األندلسي تقسيما بحسب الميقات الزماني إلى ثالثة عصور 

 عصر الجمع والتكوين: ويبدأ من فجر تاريخ هذا العلم إلى نهاية القرن الخامس الهجري. -

 العصر الذهبي لإلنتاج النحوي: وهو في القرنين السادس والسابع الهجريين.  -

 عصر التَّشتت والتفرقة: وذلك في القرنين الثامن والتاسع الهجريين. -

 :تأثر نحاة األندلس بالمدرسة الكوفيّة
النحو إلى األندلس هو جودي بن عثمان)ت   النحو في األندلس كوفي النزعة، وكان أول من أدخل  هـ( الذي رحل إلى المشرق ودرس  198بدأ 

قِ  من  بالغا  واهتماما  عظيمة   شهرة  نال  الذي  الكسائي،  كتاب  معه  فأدخل  والفراء،  كالكسائي  الكوفية  المدرسة  علماء  من  ثلة  يد  على  بل النحو 
ين، وبذلك صبت األندلس جّل عنايتها في بداية األمر على النحو الكوفي مقتدية بنحويها األول جودي بن عثمان، وقد استمرت األندلس في  األندلسي 

منها:  ومبرراته،  أسبابه  له  الكوفي  بالنحو  االهتمام  هذا  كل  وإن  الزمن،  من  قرن  قرابة  وحده  الكوفي  النحو   مدارسة 
توجهوا   عندما  األندلسيين  بالنحو أن  مقارنة  التعقيد  عن  والبعد  بالسهولة  اتسم  الذي  الكوفي  النحو  في  مرادهم  وجدوا  المشرقي  النحو  لدراسة 

لكوفة  البصري الذي اكتملت آراؤه، إضافة إلى ذلك كثرة الرواية عن العرب الفصحاء، األمر الذي امتازت به مدرسة الكوفة، وكذلك ابتعاد نحاة ا
الب  أن  القياس، في حين  إلى عن  أنظارهم  البصري ويوجهون  النحو  ينفرون من  األندلسيين  الذي جعل  القياس، األمر  تشدَّدوا في مسألة  صريين 

ير وسيلة  النحو الكوفي الذي اعتمد على السماع، والتقليل من القياس، وهناك أمر ال يمكن إغفاله أبدا، وهي الكتب الكوفية المختصرة التي كانت خ
 ن من األندلسيين، فقد كانت كتبا مختصرة، تعطي الفائدة دون إغراق في القوانين المنطقية والقياس. لتعليم النحو للمبتدئي 

 تأثر نحاة األندلس بالمدرسة البصريّة: 

 
 . 200/  290للنشر، الرابعة(، الكتب عالم )القاهرة، ، العرب عند اللغوي  البحث عمر، مختار أحمد  14

  تاريخ األدب العربي، تحقيق: عبد الحليم النجار، )دار المعارف، الخامسة(، 124/2- 12515
  خديجة، الحديثي، المدارس النحوية، )إربد، دار األمل، الثالثة، 2001( ،  16.13 

  أمين السيد، االتجاهات النحوية في األندلس، )القاهرة، دار العلوم،  1975(  17.143 



      Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2023 JANUARY (Vol 9 - Issue:67) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2693 

القياس، هذا المنهج اتخذ المذهب النحوي البصري منهجاً متفرداً في دراسة النحو، يقوم على اعتماد كثرة الشواهد في استنباط القاعدة، وإعمال   
 مّكن المذهب البصري من إحكام قواعد النحو، وضبطها ضبطاً دقيقاً وجعله أوسع انتشاراً، حيث امتد أثره إلى إقليم األندلس. 

هاشم  بن  موسى  بن  محمد  األفشينق  أدخل  حيث  الهجري  الثالث  القرن  أواخر  إلى  البصري  بالنحو  األندلسيين  عناية  تأخرت  وقد 
هـ(، حتى كان الناس يتساءلون في الشخص 289هـ( كتاب سيبويه إلى األندلس، بعد أن أخذه رواية عن أبي جعفر الدينوري )ت309القرطبي)ت

دخول كتاب سيبويه إلى األندلس سببًا في اعتناق النحاة األندلسيين المذهب  هل يقرأ كتاب سيبويه؟ فإن قيل: ال، فيقولون: ال يعرف شيئا. وكان  
 نبالغ في القول أنهم جعلوا من هذا الكتاب المصدر األول في دراسة علم النحو. ، وال البصري

كما كان لقدوم أبي علي وقد اتبع عدد كبير من نحاة األندلس المذهب البصري، منهم: ابن مالك، وابن عصفور، وابن خروف، واألعلم الشنتمري،  
 ب البصري، حيث حمل معه ذخائر الشعر والنحو واللغة من البصرة. هـ( أثر كبير في انتشار المذه 330القالي إلى األندلس سنة)

في    وقد وافق نحاة األندلس المذهب البصري في كثير من المسائل من غير زيادة، مثل )المرفوع بعد إاّل، ورافع المبتدأ والخبر، وعامل النصب 
تقلوا برأيهم، مثل قولهم في رافع العدد، وأصل التمييز منقول عن المنادى(، وخالف نحاة األندلس المذهب البصري في بعض اآلراء النحوية واس

ال الفاعل أم المفعول، وقد سار األندلسيون على نهج المذهب البصري في االعتماد على القياس، ولم يخرجوا عن مذهبهم إال في مسائل متفرقة  
 تخرجهم عن أصول المذهب البصري. 

: تأثر نحاة األندلس بالمدرسة البغداديّة  

منهما يعمل على نشر مذهبه   بقي النحو الكوفي صاحب االنتشار األوسع في بغداد، حتى اجتمع في بغداد رئيسا مدرستي الكوفة والبصرة، وراح
وسطا  على أوسع نطاق، وإثر ذلك نشأ جيل ثالث تأثر بالمذهبين، وأخذ عنهما، فظهر مذهب جديد هو المذهب البغدادي في النحو، وقد وقف موقفا 
الدليل عليه  وقام  الرواية،  دعمته  ما  الشاذة  القراءات  من  يقبلون  وكانوا   ، والقياس  السماع  مسألة  في  وخاصة  له،  السابقين  المذهبين  عدا بين   ،

في  به  واحتجوا  األساسية،  السماع  من مصادر  الشريف مصدرا  النبوي  الحديث  من  البغداديون  اتخذ  كما  تاما،  رفضا  رفضها  فقد  الزمخشري 
 مواطن كثيرة.

تأثر؛ فقد كان للحديث الشريف عند األندلسيين بشكل عام مكانة عظيمة، أيما  البغدادية في هذه المسألة  بالمدرسة  تأثر نحاة األندلس  ومقاما   وقد 
ه مصدراً من مصادر رفيعا في االستشهاد به في النحو، وقد كانت السمة البارزة على نحاة األندلس هى جواز االستشهاد بالحديث الشريف وَعدِّ 

للذان كان لهما العربية، واالعتماد عليه فى تقعيد القواعد النحوية واالحتجاج به، واالستئناس به، ولم يشذ عنهم إال ابن الضائع وتلميذه أبو حيان، ا
 .(18)موقف فى االستشهاد بالحديث

نكته على كتاب سيبويه وفى ش الشنتمرى فى  بالحديث األعلم  استشهد  الذهب من معدن جوهر وممن  المسمى "تحصيل عين  الكتاب  أبيات  رح 
اللخمى  وابن هشام  الطراوة، وابن عطية،  وابن  ابن سيده،  وكذلك  العرب".  وابن خروف، وابن ،   األدب فى علم مجازات  السهيلي،  القاسم  وأبو 

القاسم الصفار   معط، مالقى، والشاطبي، وغيرهم وقد ظهرت سمة االستشهاد ، والشلوبين، وابن عصفور، وابن مالك، وابن أبى الربيع وال  وأبو 
 .بالحديث واضحة المعالم عن كل من اإلمام السهيلى وابن خروف وابن مالك

من  السابقين  النحاة  جميع  يخالطون  نحاتها  فإذا  الطوائف؛  ملوك  عصر  منذ  األندلس  في  تزدهر  النحو  دراسة  أخذت  ضيف:"  شوقي  د.  يقول 
ن، وإذا هم ينتهجون نهج األخيرين من االختبار من آراء نحاة الكوفة والبصرة، ويضيفون من آراء البغداديين وخاصة  بصريين وكوفيين وبغداديي 

يتيحو  وبذلك  الجديدة،  اآلراء  إلى بعض  والنفوذ  التعليالت  كثرة  اتجاههم من  في  يسيرون  بل  بذلك؛  يكتفون  الفارسي وابن جني، وال  ن أبا علي 
 19من الخصب والنماء."  لمنهج البغداديين المزيد

 وسائل األندلسيين في اكتساب علوم المشرق العربي وخاصة علم النحو:
باألندلس، فاستقبلت األندلس عهدا ج   بنو أمية  البدايات األولى للمسلمين في األندلس عرفت فراغا فكريا في شتى العلوم إلى أن استقل  ديدا، إن 

أبيه بني  اللغة جريا على دأب  بني أمية  النحو خاصة، وذلك بفضل مناصرة  العلوم عامةً، و في  فيه  في  العلمية  م في المشرق،  وبدأت الحركة 
ليهم فأرغبوا العلماء وكافؤوهم على دراستهم وتصنيفهم، فأثمر هذا نهضة فكرية في تلك البالد، ونمت  الحركة العلمية وكثر العلماء فتطلعت إ

تلك وأهم  بالدهم،  في  حركته  وتأسيس  العلم  اكتساب  في  الخاصة  وسائلهم  لألندلسيين  وكان  اإلسالمية،  البالد  سائر  في   الوسائل:     األنظار 
ى دعوة بعض العلماء المشارقة إلى األندلس؛ ليفيد أهله من علمهم و أدبهم،  كرحيل ) أبي علي القالي( صاحب كتاب ) األمالي( من بغداد إل  -

وآ اللغة  أسس علوم  أول من  فهو  األندلس،  في  ونحوية  لغوية  نهضة  أحدث  والذي  الناصر(،  الرحمن  الخليفة) عبد  بدعوة من  في  األندلس  دابها 
 األندلس، وقد تخرج على يده  عدد من اللغويين واألدباء في األندلس، وأصبح كتابه األمالي مرجعا أساسيا في اللغة واألدب. 

يحيى رحيل بعض األندلسيين إلى المشرق لتحصيل علم  من علوِم المشارقِة ثم العودة إلى األندلس لنشر ذلك العلم بين أهله، مثال ذلك: رحيل )  -
جعفر بن يحيى الليثي( إلى المدينة، وتتلمذ على يد اإلمام مالك وأخذ عنه)كتاب الموّطأ(. ورحيل األفشنيق إلى المشرق، وقد لقي في مصر أبا  ا

 الدينوري، وأخذ عنه كتاب سيبويه. 
بالم  - كبيرة   عناية  الخلفاء  لبعض  كان  العلماء:  وتشجيع  والخاصة،  العامة  المكتبات  وإقامة  الكتب  الرحمن جمع  )عبد  الخليفة  ومنهم  كتبات، 

بط،  الناصر( الذي أنشأ مكتبة عظيمة في قرطبة جمعت أربعمائة ألف مجلد في شتى العلوم، ومكتبة المنصور الذي اتخذ لها قيِّما للتدقيق والض
 وغيرهما من المكتبات، مما ساعد في ازدهار الحركة العلمية في األندلس. 

ع العلماء على التأليف والتصنيف، فوضعوا أعظم المؤلفات، وخير مثال على ذلك ما فعله الحكم المستنصر باهلل مع وقام الخلفاء واألمراء بتشجي 
ليفة  أبي بكر الزبيدي، واضع كتاب) طبقات النحويين واللغويين(، ومع العالم الكبير أبو علي القالي الذي وضع أجود كتبه بطلب وتشجيع من الخ

بالغ في إكرامه وإجالله...فكان الخليفة الحكم أحّب ملوك األندلس للعلم وأكثرهم اشتغاال به، وحرصا عليه، وكان يحث أبا األندلسي الحكم، "الذي  
وقد عبَّر القالي عن هذا اإلكرام الذي حظي به في مقدمة 20علي القالي على التأليف، وينشطه بواسع العطاء، ويشرح صدره باإلفراط في اإلكرام". 

 

  محمود جال، اإلصباح فى شرح االقتراح، )دمشق، دار القلم، األولى، 1989م( 18.74
  شوقي ضيف، المدارس النحوية،   19.293 

  أبو علي إسماعيل، القالي، األمالي، 1/ع)المقدمة(. مراجعة لجنة إحياء التراث العربي، )بيروت، دار اآلفاق الجديدة،  1400هـ(.20 
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فقال الحكم:"فرأيته  أماليه  هللا-عن  وأعظمهم   -أيده  علما،  وأغزرهم  سلفا،  وأفضلهم  كنفا،  وأوسعهم  قدرا،  وأرفعهم  خطرا  أبيه  بعد  الناس  أجّل 
 21حلما..". 

 جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربي المشرقي: 
النحو ال   باألندلس وصوال إلى يومنا هذا، فأغلب كتب  التيسير منذ العصور األولى مرورا  النحو السبب الرئيس في محاوالت  إن صعوبة علم 

 اء تصلح إال لمن أتقن العلم وال تصلح للمبتدئ. وقد رأى علماء األندلس أن نحو المشرق يصعب على األندلسيين، وخاصة بعدما أوغل بعض العلم 
هولة،  في تعقيد النحو العربي، فأصبح النحو صعبا على الدارسين، لذلك كان ال بد من تيسيره بطريقة تَُسِهّل على الدارس الوصول إلى غايته بس

للغة النحو أن  وتبِسّط له فهم النحو، وإدراك معاني هذا العلم الجديد؛ فلغة أهل الكوفة والبصرة على عظمها إال أنها كانت صعبة عليه، لذا كان البد
 تتسم بالوضوح  واالختصار واإليجاز، لغة يستطيع الدارس الوقوف على مراميها،  وكان ال بد لكتب النحو من ترتيب وتنظيم، والبد من مادة 

 علمية تناسب الناشئة، وتتسم بالبعد عن التعقيد والمغالالة في النحو.
ند األندلسيين، أال وهو اختالف األجناس التي كانت تسكن األندلس؛ فقد كان المجتمع األندلسي وال بد من اإلشارة هنا إلى دافع آخر لتيسير النحو ع

 . يشكل مزيجا من األلسن واللغات، حيث تواجد العرب والبربر والموالي إضافة إلى السكان األصليين لألندلس الذين أطلق عليهم عجم األندلس

متفرقين تسمى الطوالع، وأول هذه الطوالع طالعة موسى بن نصير التي كانت تضم حوالي اثني   وقد دخل العرب األندلس على شكل جماعات 
ثر عشر ألفا من العرب معظمهم من القيسية واليمنية وموالي بني أمية، واستمرت الطوالع إلى أن وصل عددهم ثالثين ألفا، ثم كثرت نساؤهم وك

بعد عشرين سنة من ذلك ، وقد انتشر هؤالء  في شبه الجزيرة انتشارا واسعا بحيث لم تخل منهم   عيالهم إلى أن أصبح عددهم ثالثمائة ألف تقريبا
 ناحية من نواحي الشرق والجنوب والوسط والغرب .  

تصل واستمر عقب أما البربر فقد كانت أعداد من اشترك منهم في فتح األندلس تزيد على أعداد العرب أضعافا تبعها تيار من الهجرة البربرية ا 
يلبث شبه الجزيرة أن امتأل بهؤالء المهاجرين باألندلس جماعة كبيرة من الموالي، زادت  ،  الفتح مباشرة، ولم  تتواجد  إضافة إلى هذا فقد كانت 

 أعدادهم زيادة عظيمة بعد سقوط الدولة األموية في المشرق.   
األكبر من عناصر سكان   الجزء  وهم  الذمة(،  )عجم  أو  األندلس(  أطلق عليهم )عجم  الذين  األصليون  األندلس  آخر وهم سكان  ننَس صنفا  وال 

 األندلس، يتشكل هذا الصنف من الشعب اإليبيري، وهو شعب أوروبي نصراني في غالبيته العظمى ذو لغة إيبيرية رومانية يغلب عليها الطابع 
    الروماني، سماها العرب بعجمية أهل األندلس وباللطينية.

كان لزاما عليهم وأمام هذا التنوع اللغوي كان علماء اإلسالم يسعون لنشر اللغة العربية في األندلس ألنها لغة القرآن وال يُتعلم الدين دون تعلمها، ف
خاصة وأن معظم سكان األندلس كانوا حديثي عهد بهذه اللغة وبهذا الدين الجديد، أن يعملوا على تيسيرها وكل العلوم المرتبطة بها كعلم النحو،  

الل يستطيعوا منافسة  النحو وتيسيره كي  لتبسيط  العربية  انبرى علماء  لذلك  لغاتها؛  لنشر  تسعى  المختلفة كانت  أن هذه األجناس  إلى  غات  إضافة 
 المتعلم. األخرى بجعل اللغة العربية ذات نحو قوي سهل المأخذ على 

 وتحقيقا لهذا الهدف لجأ أكثر نحاة األندلس إلى وضع المتون بنوعيها: المنظوم والمنثور، ومن هذه المؤلفات: 

 هـ( ، وقد عرفت بـ )قانون النحو(. 607ألبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي)ت.  المقدمة الجزولية:  -

ة األلفية في علم العربية:  -  هـ(، وقد نالت هذه األلفية اهتماما كبيرا بالدرس والشرح. 628وي المعروف بابن معط )ت.من نظم النح الدُّرَّ
اللسان:  - علم  في  اإلحسان  هـ(، "وقد لفتت هذه المقدمة أنظار النحاة المعاصرين، فألفوا كتبا بنفس  745للعالمة ابن حيان األندلسي )ت.  غاية 

 .22ام بشرحها أيضا" االسم وقاموا بنظم المقدمة، كما أن مؤلفها قد ق

 وهي منظومة علمية تعليمية، جمعت خالصة النحو في إيجاز محكم.   ألفية ابن مالك: -
للزجاج(،  الفارسي، وكتاب)الجمل  الشرق ككتاب )اإليضاح( ألبي علي  المشهورة في  النحو  األندلس بشرح كتب  نحاة  قام  الغاية  لهذه  تحقيقا   و 

ويه، وكتاب سيبويه الذي اشتمل على النحو بأكمله، فانكّب عليه النحاة شرحا ودراسة واختصارا، وقد اختلفت مناهج العلماء في تحليل كتاب سيب 
اء الذين تناولوا كتب  ، وأهم العلمم من أخذ جزئية من الكتاب وشرحهاومنهفمنهم من قام بشرحه جملة وتفصيال، ومنهم من شرح شواهد الكتاب،  

 شرح: النحو بال

 أهم علماء األندلس الذين تناولوا كتاب سيبويه بالشرح والتعليق :  -
 هـ(، وابن عصفور 645)ت. هـ(، وأبو علي الشلوبين630هـ(، وأبو القاسم الصفا)ت.657)ت. هـ(، وأبو بكر الخفاف476)ت. األعلم الشنتمري

الضائع669)ت. وابن  األندلسي680)ت.  هـ(،  حيان  وأبو  وابن خروف745)ت هـ(،  على 745)ت. ه(،  يدل  فإنه  شيء  على  دلَّ  إن  وهذا  هـ(. 
 االهتمام الكبير الذي حظي به كتاب سيبويه في األندلس. 

 ماء األندلس الذين تناولوا كتاب)الجمل( للزجاج بالشرح والتعليق: أهم عل -

هـ(، ابن أبي 680هـ(، األبدي )ت 657)ت  هـ(، ابن الناظر630)ت هـ(، القيذاري628)ت  هـ(، ابن معط النحوي605ابن الدَّقاق )ت 
بيع)ت   هـ(، وغيرهم.691هـ(، اللبلي )688الرَّ

 كتاب )اإليضاح( ألبي علي الفارسي بالشرح والتعليق:  أهم علماء األندلس الذين تناولوا  -
هـ(، ابن 657هـ(، أبو بكر الخفاف)ت651هـ(، ابن الحاج)ت 646هـ(، ابن هشام الخضراوي) 625هـ(، ابن معزوز القيسي)ت617الزهري )ت

 . هـ(688الربيع)تهـ(، ابن أبي 680الضائع)
 األندلس علماء شرح رق. "ولم يكنوبالعودة إلى تاريخ النحو األندلسي نالحظ أن  لتلك الشروحات  قيمة كبيرة، وأهمية بالغة في تيسير نحو المش

 والتعقيد الصعوبة من فيها الكتب هذه أنّ  فهم رأوا عظيمة، قيمة ذا التوضيح ذلك و الشرح هذا كان بل الوقت، إضاعة أو الكتب بدافع التسلية لهذه

 

  المرجع السابق: األمالي، 21.3 
 عبد القادر رحيم الهيتي، خصائص مذهب األندلس النحوي،)فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا،2004(  22.2 
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 المعقّدة القديمة النحوية هذه الكتب لغة أمام عاجزين وقفوا لذلك العلم؛ بهذا العهد حديثو ألنّهم وطالبهم؛ ناشئة األندلس على فهمها لتعسير يكفي ما

 ألنهم كانوا والكوفة؛ البصرة  ألهل مناسبة فهي النحو، علم  في شأنها وعظمة فضلها  يستطيع إنكار أحد  ال المتون هذه أنّ  مع الملتوية، وطريقتها

 انتقلت لما ولكن المتون، هذه مواضيع في ويناقشونهم فيسألونهم أي أمر عليهم  استصعب كلّما إليهم فيرجعون وضعوها؛ الذين العلماء من قريبين 

  23 ."التعقيد غبار عنها ليُزيلوا عن سواعدهم يشّمروا أن البالد  هذه لعلماء البد كان لذلك صعوبتها؛ ظهرت إلى األندلس اللغة هذه

 أعالم النحاة األندلسيين: 
سونه، وجدوا في أنفسهم القدرة على التأليف، والقدرة بعد أن تمكن نحاة األندلس من علم  النحو، وأصبح علم النحو لديهم من أهّم ما يَدرُسونه و يُدَِّرّ

يد   على تجاوز نحو المشرق؛ فولدت في القرنين الثالث والرابع الهجريين مجموعة من الكتب النحوية التي ألفها نحاة األندلس الذي درسوا على
 هؤالء العلماء األندلسيين: علماء المشرق، ومن

 جودي بن عثمان: 

النحوي األول في األندلس، مولى آلل طلحة، من أهل مرور، رحل إلى المشرق، فالتقى بالكسائي والفراء وغيرهما، وهو أول من أدخل كتاب  
 24الكسائي إلى األندلس، وله تأليف في النحو. 

 أبو بكر الزبيدي:  
لحن العوام(، و)طبقات النحويين واللغويين(،و)الواضح في اللغة(، ويعد هذا الكتاب  األندلسي، له عدد من الكتب منها: )أبو بكر محمد بن الحسن  

النحو، معتمدا على أسلوب الحوار، وعلى اإلكثار من م المغاالة والتعقيد في  بعيدا عن  تعليما  الكتب المختصرة؛ ألنه كان كتابا  سائل  من أشهر 
 بتعاد عن مسائل الخالف، وقد استخدم الزبيدي اللغة البسيطة التي يحتاجها المتعلم للوصول إلى مراده. اإلعراب، وعلى اال

 ابن مالك:  

وسمع من الشلوبين أياما، ثم ورد المشرق  " بلد باألندلس "هو أبو عبد هللا محمد جمال الدين بن عبد هللا الطائي، إمام النحاة واللغويين، ولد بجيان
استوطن الشام فسمع بدمشق من السخاوي، وبحلب من ابن يعيش الحلبي، ثم تصدر إلقراء العربية في حلب مدة فدمشق التي توطنها، حاجا، ثم  

وحده،   فأتى بما أعجز األوائل لقوة حافظته، فكان يستشهد بالقرآن، فإن لم يجد فالسنة، فإن لم يجد فأشعار العرب التي كان في استذكارها نسيج
ات نظما ونثرا تشهد له بالتفوق على من تقدم، وجمع بعضهم أكثرها في نظم ذكره السيوطي في البغية، ولنقتصر هنا على النحوية، وصنف مؤلف

، و" الكافية الشافية  "فمن النظم ، " األلفية "استوعب فيها كل ما سمعه وشرحها ، وهي في ثالثة آالف بيت  وهي ملخص الكافية، وهي في ألف بيت 
النحو وتطويره، وقد وتعتبر أه تعليم  البارز في  الدور  لها  قراءتها، وكان  الناس في  اآلفاق، ورغب  قد طبقت شهرتها  لذلك  تعليمية؛  م منظومة 

ألفاظها، وإحكام صيغتها، وسداد منهجها، وقد ترجمت إلى لغات عدة، وعليها شروح كثيرة، ومن شروحها  بدقة أفكارها، وخفة  تميزت األلفية 
 ، وشرح ابن عقيل، وشرح األشموني. ظم، وشرح المراديشرح ابن النا

النثر المقاصد"و" الفوائد "ومن  وتكميل  الفوائد  ضيف:   "25تسهيل  د.شوقي  عنه  وقال  مصنفا،  ثالثين  نحو  مصنفاته  بلغت  في  وقد  ال  أمة  كان 
بها   يُستشَهد  التي  العرب  وأشعار  اللغة  في  أيضا  بل  فقط،  وآرائهم  النحاة  كتب  القراءات، ورواية  االطالع على  في  أمة  كان  وكذلك  النحو،  في 

 26د بها. الحديث النبوي، والبن مالك اختيارات كثيرة من مذاهب البصريين والكوفيين والبغداديين وسابقيه من األندلسيين غير آراء اجتهادية ينفر

 ابن مضاء: 
العناية 592هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ابن مضاء، النحوي األندلسي، القرطبي، توفي سنة)  هـ(، انقطع إلى العلم و العلماء معنيَّا أشدّ 

للحديث،  طلبا  سبتة  إلى  هاجر  كما  الرماك،  ابن  على  سيبويه  كتاب  يدّرس  إشبيلية حيث  إلى  قرطبة  يترك  نراه  ذلك  أجل  ومن  بعلماء عصره؛ 
والحساب،   مازال يُعنى بالحديث حتى صار عالما بالروايِة، وكان مقرئا مجدداً، ومحِدّثًا مكثر الّسماع، عارفًا باألصول والكالم والطب والهندسةو

 .27ثاقب الذهن، متوقد الذَّكاء، كان يميل إلى دعوة الموحدين، ويذهب مذهبهم فأسندوا إليه منصب القضاء في بلدهم
ابن مضا األندلسيون من وقد وجد  المتأخرون والسيما  النحاة  فيها  أدخله  بما  وتتفرع، وذلك  تتسع  النحو  تكبر وتتضخم، ومادة  النحو  أن كتب  ء 

ة كتب هي: تعديالت وتأويالت ومسائل خالفية، وآراء واستنتاجات لم يكن بها كبير نفع للنحو وال للدارسين أو المتكلمين؛ ولهذا اعتنى بتأليف ثالث 
ي النحو( و )تنزيه القرآن عما ال يليق بالبيان(، و )الرد على النحاة( الذي دعا فيه ابن مضاء إلى هدم الكثير من األسس التي استقر )المشرق ف

 عليها النحو المشرقي وكان رده موجًها إلى النحو البصري خاصة، وإن كانت دعوته تعم مذاهب المشارق في النحو.  

نظرية العامل، وإلغاء المسائل الخالفية النظرية التي تجري بين النحاة، وإلغاء العلل الثواني والثوالث، وكان مقصده من دعا ابن مضاء إلى إلغاء  
 28.إلغاء هذه األمور التخفيف عن المتعلمين كي ال يتيهوا في مثل هذه التعريفات التي ال تفيد النطق وال تزيد المتكلم علًما بكالم العرب

 بيب السلمي: عبد الملك بن ح

فقيه هو   عنه:  قيل  األدب،  فنون  في  والتصريف  واللغة  اإلعراب  علم  والحديث  الفقه  علم  إلى  جمع  األندلس،  في  واللغة  النحو  علماء  كبار  من 
 29األندلس عيسى بن دينار، وعالمها عبد الملك بن حبيبي، له عدد من المؤلفات منها) غريب الحديث(. 

 األفشنيق: 
هو محمد بن موسى األندلسي رحل إلى المشرق، فأخذ بمصر عن أبي علي الدينوري كتاب سيبويه، وانتسخه، وبالبصرة عن المازني، ثم عاد إلى 

 30هـ.٣٠٧األندلس ومعه الكتاب، ويغلب على الظن أنه أول من أدخل الكتاب األندلس، توفي بقرطبة سنة 

 

  فادي صقر أحمد عصيدة، جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربي، )نابلس، جامعة النجاح، 2006(  23.79 
 أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة، دار المعارف، الثانية(، 24.256 

  محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، تحقيق: ابي محمد عبد الرحمن بن محمد بن اسماعيل، )مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، األولى، 2005(،  25.207 
  شوقي ضيف، المدارس النحوية، 26.301 

   جالل الدين السيوطي، بغية الوعاة  في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )لبنان، المكتبة العصرية(.27 
  خديجة الحديثي، المدارس النحوية، )إربد، دار األمل، الثالثة، 2001(،   314، 317-316  28 

 أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، 29.260 
  .182،  3( الفصل.  2005،  تحقيق: أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن اسماعيل، )مكتبة إحياء التراث االسالمي، األولى، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةمحمد الطنطاوي،  30 
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 محمد بن يحيى:         
دلسي وأصله من جيان، حذق علوم العربية واشتهر بالنحو؛ ورحل إلى مصر، فلقي أبا جعفر النحاس وروى عنه كتاب سيبويه، هو الرباحي األن 

 31هـ.٣٥٨ثم عاد إلى األندلس وتلقى عنه الزبيدي؛ وكرمت منزلته عند الحكم المستنصر باهلل، وأشرف على الدواوين، توفي بقرطبة سنة 

 ابن عصفور: 
بث أن هو أبو الحسن علي بن مؤمن اإلشبيلي، أخذ عن الدباج والشلوبيني، وكان أصبر الناس على المطالعة، بيد أنه وقف عنايته على النحو فما ل

الشلوبيني، وبين  بينه  جفوة  وحدثت  كثيرا،  فيها  تجول  التي  األندلس  بالد  في  النحو  راية  بحمل  منها توحد  مصنفات  ومختصر  المقرب  : وله 
 32محتسب البن جني، وثالثة شروح على الجمل الكبيرة للزجاجي. ال

 ابن الضائع: 
ف، له  هو أبو الحسن علي بن محمد اإلشبيلي الكتامي، الزم الشلوبيني وأخذ عنه كتاب سيبويه بين قراءة وسماع، ثم فاق أترابه وأبدع في التصني  

مع االختصار الحسن، وله مشكالت عجيبة أبداها في كتاب سيبويه سبق اإللماع شرح على سيبويه جمع فيه بين شرحي السيرافي وابن خروف  
في  يعتمد  ال  وكان  للزجاجي،  الكبيرة  الجمل  على  وشرح  األول،  المطلب  في  والمغرب  األندلس  في  وعلمائه  النحو  علم  على  الكالم  في  إليها 

 33هـ.٦٨٠سنة االستشهاد على الحديث مخالفا سنة ابن خروف في التعويل عليه، توفي  

 ابن آجروم:  

بابن آجروم أنه  "الفقير الصوفي" هو أبو عبد هللا محمد بن محمد الصنهاجي، المشهور  بفاس وذاع فضله في علوم كثيرة إال  البربر، ولد  بلغة 
لغات وتناولها بالتعليق عليها كثير غلبت عليه القراءات والنحو ولم يؤثر عنه في النحو إال مقدمته التي طبقت شهرتها اآلفاق وترجمت إلى عدة  

 34هـ.٧٢٣من األعالم، ومن أشهر شروحها شرح الشيخ حسن الكفراوي ،توفى ابن آجروم بفاس سنة 

 ابن خروف:  

ماهرا، ، كان إماما في العربية محققا مدققا  يأبو الحسن علي بن محمد بن علي، المعروف بابن خروف األندلسي اإلشبيلي أو ابن خروف النحو
مشاركا في علم األصول، كتب شرحا لكتاب سيبويه عظيم الفائدة، وكتب شرحا للجمل للزجاجي، وكتابا للفرائض. وكتب ردودا في علم النحو 

 على أبو زيد السهيلي وله مناظرات في العربية معه، وقام بتعليم علم النحو العربي في عدة بلدان. 

 الشلوبين: 
محمد   بن  كتاب  هو عمر  على  تعليق  وله  سنةن  ستسن  نحو  أقرأ  العربية،  في  كان غمام عصره  والجزولي،  السهيلي  تلميذ  علي،  بابي  المكنى 

 35سيبويه، وشرحان على الجزولية، ومصنف في النحو سماه التوطئة. 
 ابن هشام الخضراوي:   

ميذ ابن خروف، كان إماما مقدما في العربية عاكفا على تعليمها. تل  ٦٤٦هو أبو عبد هللا محمد بن يحيى الخزرجي األندلسي المتوفى بتونس سنة  
وله شرح على إيضاح الفارسي وشرح على أبياته، وصنف فصل المقال في أبنية األفعال، كما صنف النقض على الممتع البن عصفور. وله آراء 

 36من األندلسيين وفي طائفة أخرى يستقل عنهم جميعا. أو سابقيه نحوية مختلفة في المغني والهمع يتفق في طائفة منها مع البصريين أو الكوفيين 

 الشاطبي: 
السبتي وأبو عبد هللا   القاسم  أبو  المغاربة، منهم  أئمة  العربية وغيرها عن  تلقى  الغرناطي،  اللخمي  بن محمد  بن موسى  إبراهيم  أبو إسحاق   هو 

متنوعة وصنف   فنون  في  فنبغ  لب  وابن  والمقري  مؤلفاته  التلمساني  الفقه، ومن  في أصول  "الموافقات"  منها  العلماء،  بها  أعجب  مؤلفات  فيها 
 .37النحوية: شرحه على األلفية البن مالك فإنه المنهل العذب الذي اغترف منه النحاة بعده

 أبو حيان:  

الضائع في النحو، رحل أبو حيان عن موطنه شابا، ( تلميذ أبي جعفر بن الزبير وابن  745هو أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطي األندلسي)ت: 
يس النحو في متنقال في شمال إفريقية، إلى أن حط رحاله في القاهرة، ولزم بهاد الدين ابن النحاس تلميذ ابن مالك وأخذ كتابه عنه. وُعهد إليه بتدر

المتقدمة كتاب سيبويه، وأ النحوية  الكتب  يقول خير  بالقاهرة، وكان  الحاكم  التسهيل البن مالك، وكتاب  جامع  المتأخرون كتاب  حسن ما وضعه 
 الممتع في التصريف البن عصفور، وقد تخرج على يده جيل من النحاة المصريين أمثال ابن عقيل. له مصنفات في النحو أهمها)االرتشاف(، وهو 

فيه: أنه نحوي عصره، ولغويه، ومفسره، محدثه،  38في ستة مجلدات  الثقافة وسعة ، وقيل  ومقرؤه، وأديبه،؛ وذلك لكونه على جانب عظيم من 
  39االطالع في جميع العلوم، وأما النحو فهو إمام الناس كلهم فيه. 

 اآلراء النحوية:   ونحاة األندلس  
من   ينهلون  متتابعين  يتوالون  األندلس  علماء  وظل  وترعرعت،  نمت  أن  األندلس  في  النحوية  الحركة  تلبث  )الكوفي، لم  الثالثة  النحو  منابع 

أن  إلى  قضاياه، هكذا  وتحليل  أحكامه  واستنباط  النحو،  دقائق  فهم  في  ويتعمقون  يدرسون ويصنفون،  فيما  بينها  ويجمعون  البغدادي(  البصري، 
ي  بها، وأصبح له منهج خاص  تفرد  النحو األندلسي الذي استقل عن نحو المشرق، وبرزت له آراء نحوية  التقليد، تكونت شخصية  نبذ  دعو إلى 

العلل الجافة، وترك كل ما يستغنى عنه، وإلغاء المسا النحو وتبسيطه وتخليصه من  تيسير  النحو، ويميل إلى  ئل ويحث على االجتهاد والنقد في 
العربي  اللغة  بالرواية من  المسموع  واالعتماد على  المنظومة،  المتون  نحو  والتأويل، واالتجاه  العلل  واإلكثار من الخالفية، ورفض  الفصيحة،  ة 

 االستشهاد بالحديث الشريف. 
 

  محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، 182.  31 
 .206 وتاريخ أشهر النحاة،نشأة النحو محمد الطنطاوي،   32

  محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، 33.208 
 .209، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةمحمد الطنطاوي،  34

  شوقي ضيف، المدارس النحوية، 35.302 
  شوقي ضيف، المدارس النحوية، 36.303 

  محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، 37.210 
 .320، المدارس النحويةشوقي ضيف،   38
 .324، المدارس النحويةخديجة الحديثي،  39
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النحو في المشرق، حيث  بلغ قمته في القرن السابع الهجري، وأن نحاته أصبحوا يضاهون أئمة  النحو األندلسي  نفح الطيب إشارة إلى أن  وفي 
، وتصنيفا، وشروحا، مما أغنى المكتبة العربية بالكثير من يعتبر هذا القرن الفترة الذهبية التي بلغت فيها الدراسات النحوية قمة االزدهار تأليفا

 40المصنفات في علم اللغة، وبالتالي أصبح للمذهب األندلسي معالم واضحة، وأسس وسمات تميَّز بها عن نحو سابقيه.

 وملهم موح   المسائل في الفكر إنعام أن البداهة وهكذا ظهرت مدرسة نحوية جديدة ذات منهج وطابع جديد، وصفه الطنطاوي بقوله:" وتقضي

 بمذهب ُعرفَ  رابعا مذهبا  استحدثوا وبذلك ،....وخالفوهم النحو في المشارقة آراء بعض عن عدلوا فإنهم ...الفائت  النقص بعض باستكمال

  ."41البالد  هذه في النحوية النهضة فجر بحق يعد الذي الهجري، الخامس القرن أوائل من مبادئه ظهرت األندلسيين، أو المغاربة

 أهمُّ اآلراء التي تفرد بها نحاة األندلس: 
 في أسهمت األندلس بالد علماء من بظهور نخبة الهجري والسابع السادس القرنين في وتحققت دراسته وازدهرت ونضج النحو  اكتمل أن بعد

 النحوية الدراسات في نبغوا ممن المختلفة، واتجاهاتهم النحوية نزعاتهم لهم وبانت  المنفردة، آراؤهم لهم صارت الغاية، بلغ حتى وازدهاره تطوره

 ما ألفوها، التي الكتب فضال عن دقائقهم، وتوضيح والتحليل والشرح والتعليل بالنقد قرروه ما لبعض ناقدين أو أغفلوه، ما األوائل على مستدركين
 فقد   .هـ( 476 ت( الشنتمري األعلم ذلك إلى  نهج من أشهر ومن جديدة، آراء إلى الخلوص إلى أدت نشطة، علمية حركة بوجود تشعر  يجعلك

 الفعل  بناء في خالف ال أنه في مالك ابن به تفرد أيضا ما ذلك ومن للحكم، ثانية علة يطلب كان بل  األولى بالعلل النحوية األحكام في يكتفي ال كان

 .42درستويه وابن طلحة، وابن السهيلي، :منهم جماعة بإعرابه قال بينما ياء، أو  واو، أو ألف، لحقته إذا المضارع

أمرين، هما:  وفرق النحاة بين باء االستعانة وباء السببة، وانفرد ابن مالك بعدم التفريق بينهما، كما ذهب النحاة إلى أن ما يمنع الصرف وحده أحد  
المتناهي، وزاد عليها ابن خروف األلف والنون في فعالن وفعلى، وذهب ابن الطراوة في  ألف التأنيث مطلقا مقصورة كانت أم ممدودة، والجمع  

 ضمير الشأن إلى أنه حرف، على الرغم من إجماع النحاة أنه اسم، كقوله تعالى) قل هو هللا أحد(اإلخالص. 
واضحا في الدرس النحوي، وذلك في كتابه) الّرد على   أما آراء ابن مضاء؛ فكان أول من دعا إلى تجديد النحو العربي، وقد أحدثت آراؤه تغييرا

من المسائل، النحاة(؛ فقد دعا إلى هدم الكثير من األسس التي استقر عليها النحو المشرقي، وعالج جملة من المسائل النحوية، وبالمقابل ردّ العديد  
 أهمها:

 إلغاء نظرية العامل:   -
، ورأي أنهم قد بالغوا في منح العامل هذه القوة واألهمية في التصرف في الجملة، ورأي أن العمل  عارض ابن مضاء رأي النحاة في مسألة العمل

بإرادة   تعقل  ال  ألنها  معانيها؛  وال  ألفاظها،  ال  عاقل  بعملها  يقل  فلم  النحوية  العوامل  وأما  يريدها،"  التي  المعاني  بحسب  للمتكلم  وال هو 
 من تقدير عوامل محذوفة، ورأى أن القول بالعامل يحّرف الكالم عن موضعه. .ورفض كل ما تجره نظرية العامل 43بطبع"

 44أقسام:  ثالثة الّنحاة العوامل التي يحذفها قّسم وقد العامل نظرية فساد مدى على ليدلّ  المحذوفة، والتّأويالت التّقديرات على اعترض وعليه

 .خيرا أنزل يعني ."خيرا قالوا ربّكم أنزل ماذا اتّقوا للّذين وقيلَ  ":تعالى قوله  مثل به المخاطب لعلم ُحذف قسم -1

 المذكور الفعل يفسره عامل وهو )زيد) في  الّنصب عمل محذوفا عامل يقدّرون الّنحاة فإنّ  .)ضربته؟ أزيدا( مثل إليه يفتقر ال والكلم ُحذف قسم  -2

 .االشتغال باب  في معروف ماهو نحو على

 دليل ال التي الّنحويين ادعاءات  من هذا  بأنّ  ذلك  ويفسر إليه قصد  أنه للمتكلّم يمكن ال  والذي إليه، جنحوا الذي التّأويل هذا  مضاء ابن ويرفض

 .ناصب  من له بدّ  ال منصوب كلّ  أنّ  على بناء وهذا زعموه، ما إالّ  عليها
 وصار  المعنى تغير أُظهر إذا  وهذا  )أدعو(  تقديره مضمر  بفعل منصوب  هللا  هللا(عبد عبد يا( كقولنا الكلم  مدلول تغير ظهر إذا  مضمر قسم  -3

 .إنشاء كان أن بعد خبرا الّنداء

 إنّما ينصب ما كل بأنّ  القول ألن دليل،  أو حّجة غير من فيه معان بزيادة هللا كتاب في والتّقدير التّأويل رفضه المسألة هذه منطلق من أشار وقد

 ال  ،ألّنه... حرام  بذلك فالقول بالنّفس، قائم ومعناه مرادا  محذوفا وإّما به،  منطوقا إّما معنى على يدّل  لفظا إالّ  يكون ال والنّاصب بناصب، ينصب
 . "المقصودة هي المعاني ألنّ  أحرى هي اللّفظ، بل كزيادة المعنى وزيادة إثباته، على المجمع غير لفظ القرآن في يزاد

 المسائل الخالفية النظرية: إلغاء  -
 عا؟التي تجري بين النحاة مما ال يفيد في النحو، وال يفيد الدارس، ومن ذلك خالفهم في ناصب المفعول به، هل بالفعل أم بالفاعل أم بهما م

 إلغاء العلل الثواني والثوالث:  -
العلل الثواني والثوالث؛ ألنها أفسدت   بالعلة  أراد ابن مضاء التخلص من  فائدة مرجوة منها؛ فردها وأخذ فقط  الدارسين، وال  النحو وأثقلته على 

 فأّما ويسهل أخذه، مؤنته تخف حتّى منه يتجرد أن ينبغي كثيرا والثّالث الثّاني النوعين هذين أمثال من الّنحو في أنّ  والحق األولى، يقول في ذلك:"

 تفكير في مستغرق صاحبه ؛ألن...العلم  نطاق عن فيخرج وراءها ما ،أّما...الظاهرة قانون الحقيقة في ألنها العلم  بها يهتم التي فهي األولى العلّة

  "45مجرد. عقلي
 إلغاء األمثلة غير العملية:  -

 

 المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس )بيروت، دار صادر،  1388هـ(  40 
 .178 ،1ط ،النحاة أشهر  وتاريخ النحو نشأة الطنطاوي،محمد   41
 .73(، العصرية المكتبة، لبنان) إبراهيم، الفضل أبو محمد :تحقيق ،والنحاة اللغويين طبقات في  الوعاة بغيةالسيوطي،  جالل الدين   42
 .84-83(  1947، تحقيق: شوقي ضيف، )القاهرة، األولى، الرد على النحاةابن مضاء القرطبي،   43
 المرجع نفسه.، الرد على النحاةابن مضاء القرطبي،   44
 .130، مرجع سابق، الرد على النحاةابن مضاء القرطبي،   45
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المسائل   كبعض  به،  ينشغل  أال  الدّارس  وعلى  تعقيدا،  إال  النحو  تزيد  ال  مسائل  النحو  في  أن  مضاء  ابن  يرى  التنازع كان  باب  في  الخالفية 
 بعضهم بها يمتحن وألفاظ نستخدمها،  ال عبارات في الّنحاة ظنون إلى اللّغة صيغ عن بنا يعدل ما كلّ  من يريحنا والتصريف، وهوبذلك أراد "أن

 .وتصعيب مشقة من يمكن ما كلّ  الّنحو إلى يضيفوا كي  الّنحاة ألسنة  في تجري وإنّما العرب؛ كالم في تجري ال وهي بعضا،

 من  تخليصه هو أراد ما كل ؛بل...يلغيه أن من واستقرارا ثباتا أكثر  العربي العربّي، فالّنحو الّنحو إلغاء إلى دعا مضاء ابن أن يفهم ال أن وينبغي

 مرارا الفهم للنّاس  يجدّد أن بعد إالّ  يفهم ال مسائله من كثير أصبح والمشقّة، حتّى العسر من فنونا  إالّ  منها يكسب لم  الّتي الّنظريات هذه عنت

 46. "وتكرارا

 الدعوة إلى إلغاء القياس:  -
ير إن الدعوة إلى إلغاء القياس هي دعوة إلى إلغاء العلل أيضا حيث "كانت هذه الدعوة من الركائز األساسية في نظرية ابن مضاء من أجل تيس 

، "فالشيء ال يقاس على الشيء 47الركيزة على رفض قياس عامل على آخر في العمل" النحو العربي والخروج به من بعض تعقيداته، وتقوم هذه  
 48إال إذا كان حكمه مجهوال والشيء المقيس عليه معلوم الحكم وكانت العلة الموجبة للحكم في األصل موجودة في الفرع". 

  الخاتمة: 
النحو وتيسيره، وقد اتبعوا ألجل ذلك وسائل عدة أسهمت في التخفيف من مما سبق يتضح لنا أن األندلسيين بذلوا قصارى جهودهم في تطوير  

سين صعوبة النحو التي أثقلت على الدارسين ونفرتهم من نحو المشرق؛ لذا فكر نحاة األندلس في التجديد الحقيقي في النحو بطريقة ترغب الدار 
الكتب المختصرة، ورسموا ألنفسهم منهجا مميزا، فضال عن أنهم درسوا كتب  فيه؛ فألفوا المتون التعليمية المنظومة، ووضعو الشروح البسيطة، و

تذى  النحو المشهورة، فامتلكوا بذلك ملكة لغوية عظيمة، واكتسبوا بمدارستها صنعة عربية فريدة، وبذلك أصبحت المدرسة األندلسية أنموذجا يح
جا للكثيرين من النحويين، وبها أصبح النحو األندلسي له أبلغ األثر في الحفاظ  به في تدريس النحو، وترتيبه، وتيسيره، وأصبح منهجها اللغوي منه

 على قواعد النحو العربي. 

األندلس وأسلوبهم:   نحاة  ابن خلدون عن  بقول   ممن وتعليمها  الملكة هذه تحصيل  إلى أقرب ومعلموها باألندلس العربية صناعة وأهل"ونختم 

 الملكة أثناء  من كثير المبتدئ إلى  فيسبق تعليمهم، مجالس  في التراكيب من الكثير في  والتفقه  وأمثالهم، العرب شواهد  على  فيها لقيامهم سواهم؛
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GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişim ve değişimler toplumların yapısını 
ve hedeflerini hızla değiştirmektedir. Bilgi toplumunda ve küreselleşen dünyamızda sürekli yenilenen düzene 
uyum sağlayabilmek, diğer ülkelerle yarışabilmek için toplumların her alanda düzenlemeye gitmeleri 
gerekmektedir. Bu alanlardan biri de eğitimdir. Bilgi seviyesi yüksek, geleneksel ve evrensel değerlere sahip, 
yaşam kalitesi yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim; her çağda ve her ülkede toplumun bütün 
kesimini yakından ilgilendirmektedir (Aydın, 2003). Toplumda yaşanan her türlü değişimin aracısı olan 
eğitim, bu yönüyle yeniliklere önayak olmak zorundadır (Çakmak, 2008).  
Eğitim, başarılı bireyler yetiştirmede ve dolayısıyla toplumları mükemmelleştirmede önemli bir faktördür 
(Abiş, 2022; Çimen, 2022; Koçyiğit ve Üret, 2022; Pepe, 2021). Eğitimde çağın yenilik ve gerekliliklerini 

 
1-2 Öğretmen., MEB, Isparta, Türkiye 

Okul Yöneticilerinin Takım Liderliği Davranışları 
Team Leadership Behaviors of School Managers 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Isparta İl Merkezinde görev yapan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

öğretmenlerinin gözünden okul yöneticilerinin takım liderliği davranışlarının 
değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneklemini Isparta İl Merkezinde görev yapan 217 PDR 

öğretmeni arasından tesadüfi yöntemle seçilmiş 89 PDR öğretmeni oluşmaktadır. Veri toplama 

işlemi internet üzerinde bulunan google arama motoru platformunun form uygulaması 
bölümünden gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan gönüllülerden araştırmacı tarafından 
hazırlanan kişisel bilgi formu ile Çankaya ve Karakuş (2010) tarafından geliştirilen, üç alt boyut 
ve toplam 20 maddeden meydana gelen Takım Liderliği Ölçeğini doldurmaları istenmiştir.  
Yapılan istatistik analizler doğrultusunda parametrik testler uygulanmasına, karar verilmiştir.  
Çalışmaya katılanların ölçeklerden aldığı puanlar min, max ve standart sapma X±Sd olarak 

sunulmuştur. İkili karşılaştırmalarda bağımsız gruplarda T testi ve ikiden fazla grupların 
karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi ANOVA testi uygulanmıştır. Gruplar arasında 
farklılıkların ortaya konulmasında LSD testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<,05 olarak 
kabul edilmiştir. 
Sonuç olarak liderlik kavramı, çeşitli bağlamlarda liderlerin dinamik rolünü yansıtmaktadır. 
Liderlik tarzları takipçilerin motivasyonuyla ilgili olsa da takım liderliğinin değerlerin değiş 
tokuşunu gerektirdiği, katılımı ve daha büyük hedeflere yönelik ortak taahhütleri beslediği ifade 
edilebilir. Yapılan araştırma sonucunda okul yöneticilerinin davranışlarının, öğretmenlerin 
çalışmalarını ve okulun genel performansını etkilediği, özellikle çalışma süresi düşük olan 
öğretmenlerin görev yaptığı okulda daha fazla örgütsel adanmışlık düzeyine sahip oldukları 
anlaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Liderlik, Takım Liderliği 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the team leadership behaviors of school administrators from 

the perspective of Psychological Counseling and Guidance teachers working in Isparta City 

Center. The sample of the research consists of 89 PCG teachers randomly selected among 217 

PCG teachers working in Isparta City Center. The data collection process was carried out from 

the form application section of the google search engine platform on the internet. Volunteers 

participating in the research were asked to fill in the personal information form prepared by the 

researcher and the Team Leadership Scale.  

In line with the statistical analyzes made, it was decided to apply parametric tests. The scores of 

the participants from the scales were presented as min, max and standard deviation X±Sd. T test 
was used in independent groups in pairwise comparisons and one-way analysis of variance 

ANOVA test was used in comparison of more than two groups. LSD test was used to reveal the 

differences between the groups. Significance level was accepted as p<.05. 

As a result of the research, it was understood that the behaviors of the school administrators 

affect the work of the teachers and the general performance of the school, and that especially 

the teachers with low working hours have a higher level of organizational commitment in the 

school where they work. 

Keywords:  School Administrator, Leadership, Team Leadership 
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yerine getirebilmek için okullar dolayısıyla da okulun liderliğini üstlenen okul yöneticileri büyük önem 
taşımaktadır. Okul yöneticisi; çalışanlarını motive etmeli, çalıştığı kurumda çalışmaları özendirecek bir kültür 
oluşturmalı, vizyonu belirlerken grup ile belirlemeli, eğitim programları geliştirirken sürece tüm paydaşları 
dahil etmeli, pozitif bir öğrenme ortamı oluşturmalı, çalışanlarını özendirmeli ve sonuçlardan öncelikle 
sorumlu biri olduğunu bilerek çalışanlarını en iyi bir şekilde kullanabilmelidir (Smith ve Piele, 1997, Akt. 

Balay, 2004).  

Okul yöneticilerinin öz yeterlilikleri, politik becerileri ve liderlik becerileri çalıştığı okulun başarısını 
etkilemektedir. Ayrıca gerçekleştirdikleri takım çalışması, okulun gelişimi için kademeler ve öğretmenler 
arasındaki sınırları ortadan kaldırarak iletişimin artmasına, sonuç olarak okuldaki kazanımların hedeflenen 
düzeyde gerçekleşmesine katkı sağlayabilir (Gökçe, 2009). Bu bağlamda takım lideri olan okul yöneticilerinin 
eğitimin paydaşlarıyla birlikte takım ruhu içerisinde hareket etmesi beklenmektedir. Buradan hareketle okul 

yöneticilerinin takım liderliğinde benimsediği yaklaşım tarzına göre okul iklimi ve okul başarısı da 
değişkenlik göstermektedir. Literatür incelediğinde dört farklı takım liderliği tarzının olduğu görülmektedir. 
Gordon (1999)’a göre bunlar;   
1-Yönlendirici Liderlik; İş görenlerin rollerini belirler ve dağıtır, Toplantıları yönetir, Takımı yönlendirir, 
denetler, otoriter ve öğreticidir. 

2-Destekleyici Liderlik; Takımla etkileşimi üst düzeydedir, İş görenlerin açısından lidere güven tamdır, 
Olumsuz etkenlere karşı takımını korur, Aldığı kararları takıma açıklar, Takımı yönlendirir ve iş görenleri 
destekleyicidir. İş görenlere olumlu geri dönütler verir. 
3-Koçluk Edici Liderlik; Yol gösterici ve destekleyicidir, Kararlar iş görenlerle birlikte alınır, Takıma daha iyi 
çalışması için alternatifler sunar, Takımın kendini gözden geçirmesine yardım eder, Takımların güçlü-zayıf 
yönlerini ortaya koymasını sağlar, Takımın amaçlara ulaşmasına teşvik eder,  

4-Delege Edici Liderlik; Takımla iletişimi düşük düzeydedir, Üyeler lidere saygı duyarlar, İş görenlere 
hedefler verilir, İş görenler serbest hareket ederler, İş görenleri takım olarak karar almaya özendirir, Bilgi 
paylaşımı yoğundur. 

Etkili bir takım oluşturabilmenin en önemli yolu etkili bir takım liderinden geçmektedir. Takım liderliği 
tarzları kadar takım liderlerinin karakteristik özellikleri ve yetenekleri de önem arz etmektedir. Takım liderleri, 

belirlediği hedefler doğrultusunda takım çalışanlarını organize ve motive etme becerisine sahip olmalıdır. 
Ayrıca iyi bir takım lideri, öngörülü, kriz durumunu yönetebilen ve takım içi çatışmaları kontrol edebilen, 
iletişime açık, özgüveni yüksek, adil, kararlı, empati kurabilen, analitik düşünebilen, ekip arkadaşlarını iyi 
tanıyan ve onlar için en verimli görev paylaşımını yapabilen (Koc, 2022), öz eleştiriye açık bir yapıya sahip 
olmalıdır. 

Takım çalışması yürütülen okullarda informal iletişimin yaygın olması, öğretmenler ve yöneticiler arasındaki 
etkileşimi en üst düzeye çıkarmakla birlikte; öğretmen, yardımcı ve yönetici personel arasındaki duvarları 
ortadan kaldırıp daha verimli çalışma ortamının oluşmasını sağlamaktadır (Çelik, 2003; Cafoğlu, 1996). 
Okullarda yerinde ve doğru yürütülecek takım çalışmaları; eğitimde değişimi başlatma, sorunlara yeni ve 
yaratıcı çözümler üretme, eğitsel-yönetsel-örgütsel amaçlara dönük sonuçlar elde etme, okuldaki çalışma iş 
birliğini geliştirme, katılımcı ve paylaşımcı bir kurumsal kültür oluşturma, yaratıcılıktan en verimli şekilde 
yararlanma, verimliliği arttırma ve en iyi şekilde eğitim ve öğretim hizmeti sunma noktasında büyük katkılar 
sağlamaktadır (Elma, 2002). 

YÖNTEM 

Araştırmanın modeli 
Çalışmada, konu olan olay, birey veya nesneyi kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlamaya çalışan 
betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır (Karasar, 2012). 

Gönüllü gruplarının oluşturulması 
Araştırmanın evrenini Isparta İl Merkezinde bulunan özel eğitim kurumlarında çalışan 217 öğretmen, 
örneklemini ise bu evren içinden gönüllü olarak katılan 89 öğretmen oluşturmuştur. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 Değişkenler n % 

Çalışılan Okul Türü 

İlköğretim 1. Kademe 12 13,5 

İlköğretim 2. Kademe 61 68,5 

Ortaöğretim 16 18,0 

Cinsiyet 
Kadın 45 50,6 

Erkek 44 49,4 

Toplam Görev Süresi 

1-5 Yıl 8 9,0 

6-10 Yıl 18 20,2 

11-15 Yıl 24 27,0 

16-20 Yıl 21 23,6 

21 Yıl ve üzeri 18 20,2 

Okulda Görev Süresi 
1-5 Yıl 54 60,7 

6-10 Yıl 23 25,8 

11 Yıl ve üzeri 12 13,5 

Lisansüstü 
Evet 30 33,7 

Hayır 59 66,3 

Toplam  89 100 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların %13,5’inin ilköğretim 1. Kademe, %68,5’inin ilköğretim 2. Kademe ve 
%18’inin ortaöğretim kurumlarında görev yaptığı, %50,6’sının kadın, %49,4’ünün erkek olduğu görülmüştür. 
Toplam görev süresi açısından %9’unun 1-5 yıl, %20,2’sinin 6-10 yıl, %27’sinin 11-15 yıl, %23,6’sının 16-20 

yıl ve %20,2’sinin 21 yıl ve üzeri olduğu anlaşılmıştır. Okuldaki görev süresi açısından %60,7’sinin 1-5 yıl, 
%25,8’inin 6-10 yıl, %13,5’inin 11 yıl ve üzeri olduğu anlaşılmaktadır. Lisansüstü eğitim durumuna göre ise 

evet diyenler %33,7 iken, hayır diyenlerin %66,3 oranında olduğu anlaşılmıştır. 

Veri toplama araçları 
Veri toplama işlemi internet üzerinde bulunan arama motoru platformunun form uygulaması bölümünden 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan gönüllülerden araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile 
literatürde bulunan Okul Yöneticilerinin Takım Liderliği Davranışlarına Yönelik Ölçeği doldurmaları 
istenmiştir.  

Kişisel Bilgi Formu: 

Araştırmacı tarafından hazırlanmış katılımcıların çalışılan okul türü, cinsiyet, toplam görev süresi, okulda 

görev süresi ve lisansüstü eğitimleri hakkında bilgi edinmek amacıyla 5 soruluk bir kişisel bilgi form 
oluşturulmuştur. 

Takım Liderliği Ölçeği: 
Çankaya ve Karakuş (2010) tarafından geliştirilen ölçek üç alt boyut ve toplam 20 maddeden meydana 

gelmekte olup, 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler için KMO katsayısı .931, Bartlett 
Sphericity testi ise (6414.653; p<0.000) anlamlı bulunmuştur. Eldeki verilerin faktör analizi için uygun 
olduğunu gösteren bu değerler elde edildikten sonra faktör analizi yapılmıştır. Ölçek güvenirlik katsayıları 
Uzlaştırma ve iş birliği sağlama alt boyutu için .908, Güçlendirme ve motive etme alt boyutu için .891, Etkili 

iletişim alt boyutu için .848 ve ölçek toplamı için .947 olarak hesaplanmıştır. Mevcut değerlere ait Spearman 
Brown katsayılarının yüksek olması, ilgili faktörlerin ve ölçme aracının iç tutarlılığının yüksek olduğunu 
ortaya koymaktadır (Brown, 2012). 

Verilerin analizi 

Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Normallik dağılımının tespiti için 
Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Kolmogorov-smirnov test sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 
Tablo 2. Katılımcıların Ölçek Puanlarının Çarpıklık-Basıklık ve Kolmogorov-Smirnov Testi Anlamlılık Düzeyi Sonuçları  

Ölçekler n Çarpıklık Basıklık 
Kolmogorov-

Smirnov 

Etkili İletişim 89 -,761 ,370 ,007 

Uzlaştırma ve İş birliği Sağlama 89 -,656 ,839 ,005 

Öğretmenleri Güçlendirme ve Motive Etme 89 -,799 ,879 ,005 

Takım Liderliği Toplam 89 -,748 ,755 ,200* 

* Anlamlılığın alt sınırı 

Tablo 2 incelendiğinde, çalışmaya katılan gönüllülerin Takım Liderliği Davranışları ölçeği tüm alt 

boyutlarındaki sapmaların anlamlı olduğu görülmüştür (p<.05). Ancak dağılım eğrileri incelendiğinde 
normallikten aşırı sapmaların olmadığı görülmüştür. George ve Mallery (2016), çarpıklık ve basıklık 
katsayılarının ±1 arasında olmasının kabul edilebilir olduğu ifade edilmiştir. 
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Bu bilgiler doğrultusunda parametrik testler uygulanmasına, karar verilmiştir. Çalışmaya katılanların 
ölçeklerden aldığı puanlar min, max ve standart sapma X±Sd olarak sunulmuştur. İkili karşılaştırmalarda 
bağımsız gruplarda T testi ve ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi ANOVA 
testi uygulanmıştır. Gruplar arasında farklılıkların ortaya konulmasında LSD testi uygulanmıştır. Anlamlılık 
düzeyi p<,05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 3. Katılımcıların Takım Liderliği Davranışları ölçeğinden aldıkları puanların betimsel istatistiği. 
Ölçek n Min Max X±Sd 

Etkili İletişim 89 4,00 20,00 14,618±3,990 

Uzlaştırma ve İş birliği Sağlama 89 8,00 40,00 28,742±6,602 

Öğretmenleri Güçlendirme ve Motive Etme 89 8,00 40,00 30,191±6,842 

Takım Liderliği Toplam 89 25,00 100,00 73,551±16,680 

Tablo 3 İncelendiğinde Okul Yöneticilerinin Takım Liderliği Davranışları Ölçeği alt boyutlarından Etkili 

İletişim 14,618±3,990, Uzlaştırma ve İşbirliğini Sağlama 28,742±6,602, Öğretmenleri Güçlendirme ve Motive 
Etme 30,191±6,842 ve Takım Liderliği Toplam puanının 73,551±16,680 olduğu görülmektedir.  
Tablo 4. Katılımcıların çalıştıkları okul türüne göre Takım Liderliği Davranışları 
 Okul Türü  N X±Sd f p 

Etkili İletişim 

İlköğretim 1. Kademe 12 15,417±4,889 

,840 ,435 İlköğretim 2. Kademe 61 14,246±3,936 

Ortaöğretim 16 15,438±3,483 

Uzlaştırma ve İş birliği 
Sağlama 

İlköğretim 1. Kademe 12 30,167±7,004 

,601 ,551 İlköğretim 2. Kademe 61 28,230±6,746 

Ortaöğretim 16 29,625±5,481 

Öğretmenleri Güçlendirme ve 
Motive Etme 

İlköğretim 1. Kademe 12 31,833±7,907 

,448 ,640 İlköğretim 2. Kademe 61 29,803±6,747 

Ortaöğretim 16 30,438±6,623 

Takım Liderliği Toplam 

İlköğretim 1. Kademe 12 77,417±19,561 

,603 ,603 İlköğretim 2. Kademe 61 72,279±16,719 

Ortaöğretim 16 75,500±14,524 

Tablo 4’te katılımcıların Takım Liderliği Davranışlarının çalıştıkları okul türü değişkenine göre, alt boyutlar 

ve ölçek toplam puanında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
Tablo 5. Katılımcıların cinsiyetlerine göre Takım Liderliği Davranışları 

 Cinsiyet N X±Sd t P 

Etkili İletişim 
Kadın 45 14,622±4,086 

,468 ,992 
Erkek 44 14,614±3,937 

Uzlaştırma ve İş birliği Sağlama 
Kadın 45 29,0667±6,054 

,074 ,641 
Erkek 44 28,409±7,717 

Öğretmenleri Güçlendirme ve Motive Etme 
Kadın 45 30,244±6,766 

,010 ,941 
Erkek 44 30,136±6,997 

Takım Liderliği Toplam 
Kadın 45 73,933±16,023 

,218 ,828 
Erkek 44 73,159±17,503 

Çalışmaya katılan gönüllülerin Takım Liderliği Davranışlarının cinsiyet değişkenine göre tüm alt boyutlarda 
ve ölçek toplamında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (Tablo 5). 
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Tablo 6. Katılımcıların Toplam Görev süresi değişkenine göre Takım Liderliği Davranışları 
Toplam Görev Süresi N X±Sd f P 

Etkili İletişim 

1-5 Yıl 8 14,875±4,794 

1,633 ,173 

6-10 Yıl 18 15,722±2,137 

11-15 Yıl 24 15,583±4,333 

16-20 Yıl 21 13,762±4,158 

21 Yıl ve üzeri 18 13,111±4,086 

Uzlaştırma ve İş birliği Sağlama 

1-5 Yıl 8 29,625±7,029 

1,098 ,363 

6-10 Yıl 18 30,667±3,926 

11-15 Yıl 24 29,500±7,896 

16-20 Yıl 21 27,714±6,497 

21 Yıl ve üzeri 18 26,611±6,679 

Öğretmenleri Güçlendirme ve Motive Etme 

1-5 Yıl 8 31,000±8,350 

1,172 ,329 

6-10 Yıl 18 32,278±4,873 

11-15 Yıl 24 31,000±6,827 

16-20 Yıl 21 29,143±6,491 

21 Yıl ve üzeri 18 27,889±8,029 

Takım Liderliği Toplam 

1-5 Yıl 8 75,500±19,950 

1,342 ,261 

6-10 Yıl 18 78,667±9,738 

11-15 Yıl 24 76,083±18,780 

16-20 Yıl 21 70,619±15,753 

21 Yıl ve üzeri 18 67,611±18,053 

Çalışmaya katılan gönüllülerin Takım Liderliği Davranışlarının Toplam Görev Süresi değişkenine göre tüm alt 
boyutlarda ve ölçek toplamında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (Tablo 6). 
Tablo 7. Katılımcıların Okulda Görev süresi değişkenine göre Takım Liderliği Davranışları 

Okulda Görev süresi N X±Sd f p LSD 

Etkili İletişim 

1-5 Yıla 54 15,593±3,699 

4,565 ,013 

 

6-10 Yılb 23 12,870±3,992 a>b 

11 Yıl ve üzeric 12 13,583±4,166  

Uzlaştırma ve İş birliği Sağlama 

1-5 Yıla 54 30,519±6,173 

5,701 ,005 

 

6-10 Yılb 23 25,522±6,338 a>c 

11 Yıl ve üzeric 12 26,917±6,626  

Öğretmenleri Güçlendirme ve 
Motive Etme 

1-5 Yıla 54 31,926±5,940 

5,157 ,008 

 

6-10 Yılb 23 26,870±7,015 a>c 

11 Yıl ve üzeric 12 28,750±8,125  

Takım Liderliği Toplam 

1-5 Yıla 54 78,037±15,176 

5,754 ,005 

 

6-10 Yılb 23 65,261±16,252 a>c 

11 Yıl ve üzeric 12 69,250±18,036  

Çalışmaya katılan gönüllülerin Takım Liderliği Davranışlarının Okulda Görev süresi değişkenine göre tüm alt 
boyutlarda ve ölçek toplamında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (Tablo 7). 
Tablo 8. Katılımcıların lisansüstü eğitim değişkenine göre Takım Liderliği Davranışları 

Lisansüstü Eğitim N X±Sd t p 

Etkili İletişim 
Evet 30 15,267±3,832 

1,116 ,269 Hayır 59 14,288±4,060 

Uzlaştırma ve İş birliği Sağlama 
Evet 30 28,900±5,874 

,161 ,873 Hayır 59 28,661±6,989 

Öğretmenleri Güçlendirme ve Motive Etme 
Evet 30 30,967±7,127 

,761 ,449 Hayır 59 29,797±6,721 

Takım Liderliği Toplam 
Evet 30 75,133±15,833 

,653 ,516 Hayır 59 72,746±17,171 

Çalışmaya katılan gönüllülerin Takım Liderliği Davranışlarının Lisansüstü Eğitim değişkenine göre tüm alt 
boyutlarda ve ölçek toplamında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (Tablo 8). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yöneticilerin liderlik davranışları, öğretmenlerin deneyimlerini ve iş yaşamlarını etkileyen bir durum olup, 
öğretmenlerin genel iş performansı ve örgütsel bağlılığı üzerinde uzun süreli bir etkiye sahip olabilecek öz-

yeterlik duygusuyla (Mehdinezhad ve Mansouri, 2016) yakından bağlantılı olduğu bulunmuştur. Güvenin 
evrensel bir tanımı olmamakla birlikte, genel anlamda, kişinin diğer insanların sözlerine ve eylemlerine iyi 
niyet atfetme ve onlara güvenme derecesi olarak yorumlanmaktadır. Okulda güven ortamı olduğunda, 
öğretmenler fikirlerini meslektaşları ve idarecileriyle paylaşmaktan çekinmezler (Shih vd., 2012).  

Literatürde yer alan çalışmalarda, demokratik liderlik davranışlarının örgütsel güvenin tüm kısımlarında 
olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu, otokratik ve serbest bırakıcı liderlik davranışlarının ise örgütsel 
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güvenin tüm boyutlarıyla negatif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (Kars ve Inandi, 2018). Demokratik 

liderlik davranışlarının güvenin en güçlü yordayıcısı olduğu belirtilmiştir.  
Zeinabandi ve Rastegarpour, (2010) liderlik tarzı ile öğretmenler ve yönetici arasındaki güven açısından 

pozitif bir ilişki olduğunu belirtmiş, Ch vd., (2017), yöneticilerin çoğunun, öğretmenlerden öneri alma 
çabalarının ve öğretmenlere sağladıkları iş birliği ve desteği yansıttığı gibi, demokratik bir liderlik türü 
kullandığı sonucuna varmıştır. Balyer (2012), yöneticilerin, öğretmenler arasındaki iş doyumunu artırması ve 
genel okul performansını iyileştirmesi için takım liderliği tarzının gerekli olduğunu savunmuştur. Bu nedenle 
yöneticilerin liderlik davranışlarını ve öğretmenlerin onları nasıl algıladıklarını anlamak oldukça önemlidir. 
Stewart-Banks vd., (2015) ile Aydın vd., (2013) bir yöneticinin liderlik davranışlarının, okulun iyileştirilmesi 
ve personelin çalışma moralinin artması için temel olduğunu, öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerinde önemli 
ölçüde etkili olduğunu öne sürmüşlerdir. 

Okul yöneticileri genel okul iklimini oluşturmakta ve böylece tüm kurumu yönlendirmektedir (Stewart-Banks 

vd., 2015). Yönetici liderliğinin, öğretmen iş tatmini ve iş performansı ve öğrenci performansıyla önemli 

ölçüde bağlantılı olduğu bulunmuştur. Bu nedenle, paydaşların liderlik davranışlarına ilişkin algılarını 
anlamak da önemlidir (Akıncı ve Türkay, 2020). 

Mevcut araştırmada öğretmenlerin gözünden Okul Yöneticilerinin Takım Liderliği Davranışları araştırılmış 
olup, ölçek alt boyutlarından Etkili İletişimin düşük, Uzlaştırma ve İşbirliğini Sağlamanın orta, Öğretmenleri 
Güçlendirme ve Motive Etmenin ise yine orta düzeyde olduğu görülmektedir. Okul yöneticileri, statüleri 
gereği öğretmenlerine dostça davranarak ve cesaretlendirerek onlara motive etmelidir. Merhametli, nazik 
olmalı ve öğretmenlerin duygularını anlamalıdırlar. Yönetici empati kurarak, personelinin güvenini artırmalı, 
aynı zamanda kaygılarını azaltmalı, istenmeyen çalışma durumunu ortadan kaldırmalı (Akıncı, 2020), 
öğretmenlerin refahına ve ihtiyaçlarına dikkat etmelidirler. Bunun da ötesinde, personeline adil, saygılı ve 
demokratik bir şekilde davranarak olumlu bir iklim yaratmak zorundadır. Bazen okul yöneticileri, 
öğretmenleri için zorlayıcı hedefler belirlediklerinde, onların çalışmalarını sürekli olarak iyileştirmek ve 
geliştirmek için yenilikçi bir yol aramaya nasıl teşvik edeceklerini bilmeleri gerekir. 

Elde edilen bulgulara göre Takım Liderliği Davranışlarının çalıştıkları okul türü değişkenine göre, alt boyutlar 
ve ölçek toplam puanında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Mevcut çalışmanın aksine Barutçu (2020) 
ise tüm alt boyutlar ve ölçek toplamında kurum türüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ifade etmiştir. 
Yirci ve Demir (2019) ölçek toplamı ile Uzlaştırma ve İşbirliğini Sağlama ve Etkili İletişim alt boyutlarında 
anlamlı bir farklılık görüldüğünü, Güçlendirme ve Motive Etme alt boyutunda ise anlamlı bir farklılık 
görülmediğini ifade etmiştir. Çobanoğlu ve Barutçu (2020) ise çalışmalarında ilkokullar lehine anlamlı bir 
farklılık olduğunu belirtmiştir. Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan bu farklılıkların yöneticilerin farklı 
kurumlarda farklı davranış kalıpları benimsemiş olmalarından, bunun yanında Uzlaştırma ve İşbirliğini 
Sağlama alt boyutu açısından yöneticilerin liderlik özelliklerinin yanında farklı karakter yapılarında 
olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Çalışmaya katılan gönüllülerin Takım Liderliği Davranışlarının cinsiyet değişkenine göre tüm alt boyutlarda 
ve ölçek toplamında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Çalışmamızı destekler nitelikte Barutçu (2020), 
Çobanoğlu ve Barutçu (2020) araştırmalarında tüm alt boyutlar ve ölçek toplamında anlamlı bir fark 
bulunmadığını rapor etmiştir. Bu durumun aksine Yirci ve Demir (2019) tüm alt boyutlar ve ölçek toplamında 
kadın öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet 
değişkeninin liderlik davranışı açısından baskın olmadığı değerlendirilmekte, ancak farklı sonuçların ise 
araştırmanın yapıldığı bölge ve yönetici karakteri faktörleri nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

Çalışmaya katılan gönüllülerin Takım Liderliği Davranışlarının Toplam Görev Süresi değişkenine göre tüm alt 
boyutlarda ve ölçek toplamında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Mevcut çalışmayı destekler nitelikte 
Barutçu (2020) araştırmasında anlamlı bir fark tespit edilmediğini belirtmiştir. Yine Yirci ve Demir (2019), 

Uzlaştırma ve İşbirliğini Sağlama alt boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenirken, ölçeğin tamamı 
ile Güçlendirme ve Motive Etme ve Etkili iletişim alt boyutlarında anlamlı bir farklılık görülmediğini 
belirtmişlerdir. Farklı çalışmalarda Uzlaştırma ve İşbirliğini Sağlama alt boyutunda görülen farklı sonucun 
araştırmanın yapıldığı bölge kaynaklı olduğu, bu alt boyut haricinde Toplam Görev Süresi değişkeninin, 
liderlik davranışlarını değerlendirme açısından etkisi olmadığı düşünülmektedir. 

Çalışmaya katılan gönüllülerin Takım Liderliği Davranışlarının Okulda Görev süresi değişkenine göre tüm alt 
boyutlarda ve ölçek toplamında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Çobanoğlu ve Barutçu (2020) çalışmamızı 
destekleyen sonuçlara ulaşırken, Doğru (2016) araştırmasında 1-5 yıl arasında çalışma süresinde olan 
öğretmenlerin daha pozitif fikirde beyan ettikleri gözlemlenmiştir. Bu sonuçların özellikle çalışma süresi 
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düşük olan öğretmenlerin görev yaptığı okulda daha fazla örgütsel adanmışlık düzeyine sahip olmalarından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Çalışmaya katılan gönüllülerin Takım Liderliği Davranışlarının Lisansüstü Eğitim seviyesine göre tüm 
çalışmanın diğer yönlerinde ve ölçeğin tamamında anlamlı farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Çalışmamızı 
destekler nitelikte Doğru’nun (2016) araştırmasında ölçek toplamı ile uzlaştırma ve iş birliğini sağlama, 
güçlendirme ve motive etme alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Literatürde benzer 
sonuçlar olmasının, liderlik davranışlarının değerlendirilmesi açısından lisansüstü eğitim değişkeninin etkili 
olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak liderlik kavramı, çeşitli bağlamlarda liderlerin dinamik rolünü yansıtmaktadır. Liderlik tarzları 
takipçilerin motivasyonuyla ilgili olsa da takım liderliğinin değerlerin değiş tokuşunu gerektirdiği, katılımı ve 
daha büyük hedeflere yönelik ortak taahhütleri beslediği ifade edilebilir. Yapılan araştırma sonucunda okul 

yöneticilerinin davranışlarının, öğretmenlerin çalışmalarını ve okulun genel performansını etkilediği, özellikle 

çalışma süresi düşük olan öğretmenlerin görev yaptığı okulda daha fazla örgütsel adanmışlık düzeyine sahip 
oldukları anlaşılmıştır. 
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GİRİŞ  
Un fabrikalarında ve un üretilen alanlarda iş sağlığı ve güvenliği uygulanmasının araştırılmasından önce gıda 
üretimi konusunda genel bir araştırma yapılmış ve yeni bilgiler elde edilmiştir. Sonuç olarak ülkemizdeki 
işyeri ve çalışan sayıları ile sektördeki iş kazaları hakkında istatistiki bilgiler elde edilmiştir. Bunlar gıda 
üretim endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. Gıda üretiminin ticari hacmini düşünürsek, bu sektör bugün 
dünyanın en büyük sektörlerinden biridir. Gıda endüstrisinin çok çeşitli kategoriler vardır. Birçok ürün 
örneğinde olduğu gibi bu segmentte de et ürünleri, balık ürünleri, tahıllar, meyve, şeker, süt ve süt ürünleri, 
bisküvi, ekmek, kek ve çikolata, sıvı ve katı yağlar ve daha birçok ürün üretilmektedir. Ürün çeşitliliği 
açısından ise birçok farklı türde sanayi kuruluşunda çok farklı türde ürünler üretilmektedir (ÇSGB, 2022).  

 
1-2-3-4-5-6 Öğretmen, MEB, Diyarbakır,Türkiye 

Un Sanayisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları  
Occupational Health and Safety Practices in The Flour Industry 

ÖZET 

Bu çalışmada Un sanayisinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ele alınmış olmakla beraber, 
öncelikle, gıda alanına giren un sanayisinde meslek hastalıkları ve iş kazaları hakkında genel 
bilgiler verilmektedir. Dünyada iş sağlığı ve güvenliği temel uygulamalarının ardından Türkiye 
de iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yer vermeye başlamıştır. Bu gelişmelerin 

uygulanması ile ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli gıda üretim işletmelerinde ve un üretim 
işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin anlaşılması, planlanması, uygulanması, geliştirilmesi, 
meslek hastalıklarına ve toz patlamalarına karşı korunmanın sağlanması konuları ele 
alınmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, un fabrikalarında dikkat edilmesi gereken faktörleri, 
toz patlamaları ile ilgili eğitimleri ve bu konuda ele alınan önlemleri ele almaktır. Avrupa 
ülkelerinde son zamanlarda yapılan toz patlaması eğitim uygulamaları nedeniyle, çalışanlara 
zorunlu eğitim verilmesi ve çalışan bilincinin artırılması amacıyla uygulamalara yer verilmiştir. 
Ayrıca bu eğitimler için kullanılan eğitim yönetim sistemi altyapısının kullanılması nedeniyle 
Türkiye'de alınan eğitimlerin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu uygulama sayesinde 
eğitim oluşturma ve sistem altyapısında açık kaynak kodlu bir eğitim yönetim sistemi ile daha 
güvenilir ve sağlıklı bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi uygulanabilmektedir. Un fabrikalarında 
ve un üretilen alanlarda iş sağlığı ve güvenliği uygulanmasının araştırılmasından önce gıda 
üretimi konusunda genel bir araştırma yapılmış ve yeni bilgiler elde edilmiştir. Un sanayisinde 
toz patlamalarının tarihçesi ve toz patlamaları konusu, un değirmeni çalışanlarının un tozuna 
maruz kalmasının sonuçları referans alınarak ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Un Sanayisi, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Gıda Sektörü, Risk Etmenleri 

ABSTRACT 

In this study, although occupational health and safety practices in the flour industry are 

discussed, first of all, general information about occupational diseases and work accidents in the 

flour industry, which is in the field of food, is given. Following the basic practices of 

occupational health and safety in the world, it has started to include occupational health and 

safety practices in Turkey. With the implementation of these developments, the subjects of 

understanding, planning, implementing, developing occupational health and safety in small and 

medium-sized food production enterprises and flour production enterprises in our country, and 

providing protection against occupational diseases and dust explosions are discussed. The main 

purpose of this study is to discuss the factors to be considered in flour mills, the trainings on 

dust explosions and the precautions taken in this regard. Due to the dust explosion training 

practices carried out recently in European countries, practices have been included in order to 

provide compulsory training to employees and to increase employee awareness. In addition, due 

to the use of the education management system infrastructure used for these trainings, it 

facilitates the implementation of the trainings received in Turkey. Thanks to this application, a 

more reliable and healthy occupational health and safety system can be implemented with an 

open source code training management system in training creation and system infrastructure. 

Before investigating the application of occupational health and safety in flour factories and 

flour producing areas, a general research was conducted on food production and new 

information was obtained.  

Keywords: Flour Industry, Occupational Health and Safety, Risk Factors 
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Gıda sektörü, çok çeşitli ürün çeşitliliğine rağmen, üretim aşamasında temelde benzer adımları takip 
etmektedir. Yiyecekler çiğ olarak tedarik edilir, daha sonra işlenir, paketlenir ve insan tüketimi için piyasaya 
sürülür. Bu işlem sırasında birçok fiziksel ve kimyasal işlem gerçekleştirilir. Kaynatma, soğutma, dondurma, 
kurutma, iyonlaştırıcı radyasyon, suyun uzaklaştırılması, sterilizasyon, kimyasal koruyucular ve diğer 
yöntemlerin kullanılması gıdaların raf ömrünü uzatabilir ve bozulmayı önleyebilir. Teknolojinin gelişmesiyle 
ortaya çıkan bu farklı yöntemlerin tümü, gıdanın taze olmasını, hemen bozulmamasını ve daha uzun süre 
muhafaza edilebilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, daha önce de belirtildiği gibi gıda üretimi, geniş bir ürün 
yelpazesi üreten bir sektördür (Akın, 2012).  

Gıda üretimi, küçük işletmelerden büyük fabrikalara kadar çok geniş bir iş yerlerinde gerçekleşmektedir. 
Ülkemizde üretim yapan büyük firmaların çoğu, uluslararası firmaların Türkiye'deki yatırımları kapsamında 
faaliyetlerini sürdürmektedir (Yıldırım ve Akçadağ, 2004). Sosyal güvenlik kurumunun 2018 istatistiklerine 
göre, gıda imalat sanayinde 380.000 çalışan ve yaklaşık 39.500 iş vardır. En çok işyerine sahip sektörler 
açısından gıda imalatı 10. sırada yer alırken, çalışan sayısı açısından gıda imalatı 9. en büyük sektördür. İş 
birimleri sayısına göre 2018 sıralaması aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 2, 2018 yılında en fazla 

çalışana sahip ilk 10 sektörü sunmaktadır.  
Tablo 1.2018 Yılında En Çok İşyeri Sayısına Sahip İlk 10 Sektör (Ekici ve Tutar, 2022). 
SIRA NO FAALİYET KOD FAALİYET GRUPLARI 

(NACE Sınıflamasına Göre) 
 

TOPLAM İŞYERİ SAYISI 

1 47 Perakende Tic.(Mot.Taşıt.Onar.Hariç) 248.671 

2 41 Bina İnşaatı 116.679 

3 49 Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşı. 108.728 

4 46 Toptan Tic.(Mot.Taşıt.Onar.Hariç) 91.455 

5 56 Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faal. 69.895 

6 43 Özel İnşaat Faaliyetleri 48.436 

7 35 Elk.Gaz,Buhar Ve Hava.Sis.Üret.Dağt. 40.469 

8 81 Bina Ve Çevre Düzenleme Fa. 39.821 

9 82 Büro Yönetimi, Büro Desteği Faal. 39.383 

10 10 Gıda Ürünleri İmalatı 39.379 

TOPLAM 1.435.879 

Genel olarak tehlikesiz bir faaliyet olarak kabul edilen bir imalat sektörü olan gıda imalatı, 2018 yılında 2.590 
iş kazası ile 89 sektör arasında en fazla yedinci iş kazasının yaşandığı sektör olmuştur. 
Tablo 2. 2018 Yılında En Çok İş Kazası Meydana Gelen İlk 10 Sektör (Ülker ve Arslan, 2020). 
 

SIRA NO 

 

KOD NO 

 

FAALİYET GRUPLARI 

İŞ KAZASI SAYISI 

ERKEK KADIN TOPLAM 

1 05 Kömür Ve Linyit Çıkartılması 9.276 6 9.217 

2 25 Fabrik. Metal Ürün. (Mak. Tec. Har) 7.546 146 7.268 

3 24 Ana Metal Sanayi 5.256 45 5.271 

4 23 Metalik Olmayan Ürünler İma. 4.065 213 4.240 

5 41 Bina İnşaatı 3.786 47 3.836 

6 13 Tekstil Ürünleri İmalatı 2.586 694 3.236 

7 10 Gıda Ürünleri İmalatı 2.039 553 2.590 

8 49 Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma. 2.253 67 2.364 

 28 Makine Ve Ekipman İmalatı 2.155 69 2.218 

 43 Özel İnşaat Faaliyetleri 2.167 24 2.193 

 . … .. .. .. 

TOPLAM 64.059 4.168 9.235 

Ayrıca gıda imalat sanayinde meydana gelen iş kazaları nedeniyle 1'i kadın olmak üzere toplam 42 çalışan 
hayatını kaybetti. Bu sayı açısından, gıda imalat sanayi tüm sektörler içinde en ölümcül olarak 9. Sektördür 
(Ülker ve Arslan, 2020). 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Un Sanayisi 

Gıda Endüstrisine Genel Bir Bakış 

Gıda Üretim Endüstrisindeki İş Kazalarının Başlıca Nedenleri 
Ülkemizdeki iş kazaları araştırmasına göre gıda imalat sanayindeki iş kazaları toplam iş kazalarının yaklaşık 
%10'unu oluşturmaktadır. Öte yandan gıda üretimi, ölümlü iş kazalarının en fazla olduğu ilk on sektör 
arasında yer alıyor. Sektördeki kazaların yaklaşık %15'i hastaneye yatış gerektiren tiptedir (özellikle düşme, 
kayma, yüksekten düşme sonucu oluşan kırıklar). 3 günden fazla dinlenmesi gereken diğer kazalar ise 
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genellikle malzeme kaldırma ve taşıma, kesici alet vb. işlemler sırasında meydana gelen kazalardır. El 
aletlerinin neden olduğu kazaları ve düşen bir cisme çarpmanın neden olduğu kazaları içerir (Arıtan ve 
Ataman, 2017). Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik Ajansı tarafından yürütülen araştırmalardan elde edilen 
2008/2009 yıllarında gıda imalat endüstrisindeki büyük olayların nedenleri ve oranları ile 3 günden fazla ara 
verilmesini gerektiren olaylar aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 

 
Şekil 1. Gıda Üretim Sektöründeki Büyük İş Kazalarının Başlıca Nedenleri ve Sıklığı (Arıtan ve Ataman, 2017). 

Grafikten de anlaşılacağı üzere gıda üretim sürecindeki kazaların çoğu kutu, çuval, varil vb. kazalardır. Ayrıca 
yiyecek depolayan ağır nesnelerin kaldırılması ve taşınması sırasında da ortaya çıkar. Gıda üretimi 
sektöründeki büyük kazaların yaklaşık %25'i ve büyük yaralanmaların %35'i ıslak zeminlerde kayma ve 
düşmelerden ve ayakların bir şeye veya bir nesneye dolanmasından kaynaklanmaktadır. Bu sektör ile diğer 
tüm sektörler karşılaştırıldığında, gıda imalat sanayi en çok kayma ve düşüşlerin olduğu sektördür. Yüksekten 
düşmeler, gıda üretimi sektöründe %20'lik bir oranla ölümlü kazaların üçüncü önde gelen nedenidir.  

Yüksekten düşme olayı için ortama bakıldığında, merdivenler, motorlu ekipmanlar, makineler, çalışma 
platformları, hammadde ve ürün depolarının çatı ve rafları en yoğun olayların meydana geldiği yerlerdir. 
Büyük çoğunluğu oluşturan gıda üretim sektöründeki yoğun taşımacılık faaliyetleri nedeniyle araç kazaları da 
önemli bir risk oluşturmaktadır. Araç kazalarının oluşumu incelenirken, taşıma araçlarının çarpışma nedenleri, 
forklift ve benzeri yük taşıma araçlarının çarpışması, yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında çerçeveden 
düşme nedenleri ilk sırada yer almaktadır. Araç kazalarını önlemek için tır ve benzeri ulaşım araçlarının 
geçtiği alanlarda trafik kuralları oluşturulacak, hız sınırları belirlenecek ve açıkça işaretlenecektir. Ayrıca 
işletme içinde forklift yolları ve kaldırımlar işaretlenmeli ve bu alanların kesişmemesine özen gösterilmelidir 
(Özbay Doğu ve Akolaş, 2015).  
Gıda endüstrisindeki büyük kazaların yaklaşık %10'u düşen nesnelerin bıçaklara çarpması veya bıçak 
kesmesinden kaynaklanmaktadır. Bu tür kazaların sıklığının yüksek olması nedeniyle iş yerinde yapılan risk 
analizlerinde bu konunun özellikle vurgulanması gerekir ve bu tür kazaların işyerinin her köşesinde meydana 
gelebileceği göz ardı edilemez. Gıda imalat endüstrisindeki makine ve teçhizatla ilgili kazalar, tüm olayların 
(büyük ve küçük) yaklaşık %7'sini oluşturmaktadır. Gıda endüstrisindeki ölümlü kazaların %10'u mekanik 
ekipmanlardan kaynaklanmaktadır. Ölümcül ve ciddi yaralanmaları azaltmak için makine ve ekipman dikkatle 
değerlendirilmelidir. Gıda imalat endüstrisinde, makinelerle ilgili olayların yaklaşık %30'u konveyör 
bantlardan kaynaklanmaktadır. Konveyör kazaları daha çok dönen hareketli bantlar ve sabit noktaların 
sıkışması şeklinde meydana gelmektedir (Ceylan ve Başhelvacı, 2011). 

Gıda Sanayi Toz Patlamasını Önleme ve Kontrol Tedbirleri 
Gıda üretiminde yanıcı maddelerin neden olduğu yangınlar, dikkate alınması gereken önemli risk faktörleridir. 
Bu nedenle gıda endüstrisinde meydana gelebilecek toz patlamaları ve yangınlara karşı önleyici tedbirler 
konusunda çalışmalar yapılmıştır. Yanıcı toz bulutlarının patlamaya neden olması için havadaki toz 
konsantrasyonunun patlama sınırına ulaşması, dolayısıyla bir tutuşturma kaynağının olması gerekir. Gıda 
üretiminde kullanılan ve patlama riski oluşturabilecek tozlardan bazıları aşağıdaki gibidir (Mevlevioğlu ve 
ark., 2019): 

✓ Un tozu  

✓ Çözünebilir hazır kahve  

✓ Hazır çorba karışımlarının tozu 
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✓ Krema tozu  

✓ Patates cipsi tozu  

✓ Süttozu  

✓ Şeker. 
Gıda üretim sürecinde unun öğütülmesi, süt tozu ve hazır kahvenin püskürtülerek kurutulması, şekerin rafine 
edilmesi, tahılların bantlar üzerinde taşınması ve depolanması yanıcı tozların yayılmasına ve patlamasına 
neden olabilir. Bu yanıcı tozların zemine ince bir şekilde yayılması yangın ve tutuşma olasılığını arttırır ve 
düşük tutuşma enerjisi bu tozların alev almasına neden olabilir. Farklı maddelerin tozunun farklı tutuşma 
dereceleri vardır ve aynı maddenin nem ve parçacık boyutu farklıdır ve tutuşma derecesi de farklıdır. Bu 
değişkenlik, ortamdaki elektrostatik boşalma nedeniyle tutuşma enerjisinin yeterince düşük olması gibidir. 
Ancak ortamda açık alev bulunduğunda yüksek enerji üretilebilir ve yangın çıkabilir. Bunun yanı sıra havadaki 
yoğunluk patlamaya neden olmayacak düzeyde ise yanma olayı ateş topu şeklini alacaktır. Bir patlamaya 
neden olmak için havadaki toz yoğunluğunun oranının yüksek olması gerekmez (Arslan ve ark., 2020). 
Örneğin 75 -> 1000 g/m3 karıştırma oranı patlama için yeterlidir. Bu kadar düşük yoğunluklarda, havadaki toz 
parçacıklarının 60 santimetreden daha uzak mesafelerde çıplak gözle görülmesi pek olası değildir. Bu nedenle, 
çevresel ölçümlerin düzenli olarak otomatikleştirilmesi de önemlidir.  
Gıda üretiminde kullanılan sprey yağlar, karıştırma işleminde kullanılan yanıcı solvent maddeler (etanol ve 
benzeri yardımcı maddeler gibi) ve yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen sterilizasyon işlemlerinin patlama 
riskini artırdığı bilinmektedir. Kendiliğinden ısınması ve sıcak yüzeylerle teması ani yangına ve ciddi hasara 
neden olabilir. Toz patlaması ve yangın tehlikeleri için önlemler ayrıntılı olarak aşağıda listelenmiştir (Keskin 
ve Bozdğan, 2019): 
✓ Örneğin, bir ofis binası, hafif malzemelerden yapılmış panel duvarlar veya açık bir çatı üzerinde güçlü bir 

çelik iskelet ile yapılmalıdır. Çatı açılamadığında çatı kaplama malzemesi ince ve düşük mukavemetli 
malzemeler kullanılmalıdır. Bu sayede gerektiğinde panel duvarları kolaylıkla sökülebilmektedir. Ek 
olarak, bu bölümler ve düşük mukavemetli malzemelerden yapılmış çatı aynı zamanda patlama kapıları 
görevi görerek bir patlama durumunda basıncı serbest bırakacaktır. Bina eski bir betonarme bina ise, 
duvarlarda menfezler mümkün olduğunca geniş olmalıdır. Patlama kapısı oluşturulurken 24 m3 hacme göre 
düşük mukavemetli uygun malzemelerden en az 1 m2 alan yapılmalıdır. Bir patlama durumunda, ortaya 
çıkan yüksek basınç ortamın en az yoğun olan kısmından tahliye edilmelidir. Bu nedenle, patlama 

menfezlerinin oluşturulması, binaların ve ekipmanların olası bir patlamada strese maruz kalmalarını 
azaltmasına ve daha büyük hasarın önlenmesine de katkı sunacaktır. 

✓ Silo, varil ve benzeri stoklar gibi büyük depolama tanklarında ekstraksiyon sistemleri kullanılarak negatif 
basınç oluşturulmalıdır. 

✓ Malzeme taşıma sistemlerinden olan pnömatik taşıma sistemleri kullanıldığı zaman taşınmakta olan toz ve 
taşıyıcı olan gazların birbirinden ayrılması için uygun olan düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu 
uygun olan malzemeler ise siklonlar ve torba filtreler olarak örnek gösterilebilir.  

✓ Silolar ve tanklar üzerinde, tercihen binanın dışında patlama menfezleri oluşturulmalıdır. Havalandırma 
kanalı, olası bir patlamanın basıncını tahliye edebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Ayrıca bu sistemlerdeki 
patlama tahliye panelleri gibi ekipmanların ATEX sertifikasına sahip olması gerekir.  

✓ Tesis içerisinde tahliye menfezli toz toplama siloları oluşturulmalıdır. Yangın ve patlamaları bastırmak için 

bu siloların altına dairesel vanalar yerleştirilmelidir. Boşaltma kanalı girdabın (tub karıştırıcı) üzerine 
yerleştirilecekse, girdap siklonda olası bir patlamaya dayanacak yeterli dirence sahip olmalıdır. Toz 
toplama sisteminde patlamaları bastırmak için devridaim valfi sağlanamadığı durumlarda kimyasallar 
kullanılarak patlamaların oluşması önlenebilir. Bu durumda sisteme yerleştirilen dedektörler ile bir patlama 
olasılığı olduğunda, bir patlamanın olmasını önlemenin bir başka yolu da toplama kanalına sodyum 

bikarbonat gibi kimyasalların salınması ve patlama olayının gerçekleşmesine teşebbüs edilmesidir. yasak. 
Siloya bir egzoz menfezinin takılması gerekip gerekmediğine karar vermek için aşağıdaki şema 
kullanılabilir 
(https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/2440/mod_resource/content/1/Hafta05_Dedektorler.pdf): 
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Şekil 2. Patlama Menfezinde Olması Gereken Gereksinim Şeması (Demircan, 2010). 

*  KST değeri: malzemenin patlayıcılığı (Bar -m/s cinsinden basınç artışı cinsinden ölçülür) 

Tutuşmaya neden olabilecek çeşitli enerji kaynakları için önlem alınmalı, ortamdaki toz konsantrasyonuna 
göre toz geçirmez elektrikli ekipman kullanılmalıdır. Cihazın yüzey sıcaklığının 2000C'yi geçmemesine dikkat 
edilmelidir. Tozlu ortamlarda açık alev fenerlerinden de kaçınılmalıdır. (Bayraç, 2010). Tozlu bir ortamda açık 
alev çalışması veya kaynak yapılması gerektiğinde, bu tür işler ruhsatlandırılmalıdır. Aynı zamanda bu 
çalışmalara okul müdürlerinin onayı ile başlanmalıdır. Statik elektrik üretebilecek tüm metal ekipmanlar (toz 
transfer kanalları, depolama tankları vb.) topraklanmalıdır. Normal şartlarda malzeme deposu olarak kullanılan 
binalarda üretim faaliyeti yapılmamaktadır. Ancak ortamdaki toz birikimini azaltmanın yollarından biri, 
mümkün olan yerlerde eğimli yüzeyler oluşturmak ve yüksek seviyeli dikey yüzeyleri ortadan kaldırmaktır 
(Toktaş, https://www.emo.org.tr/ekler/cf64379eb6f29a4_ek.pdf?dergi=167).  

Büyük miktarlarda tahılın depolandığı alanlarda yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Yeterli havalandırma ile 
ilgili kendi kendine ısınma ve yangın olasılığını önlemek için ortam sıcaklığı sürekli olarak izlenmelidir. 
Ayrıca işyeri armatürlerinin yanı sıra pnömatik körüklerle donatılmış boşaltma kamyonlarında da bazı 
yangınlar ve küçük patlamalar meydana gelebilir. Boşaltılan malzeme üfleyiciye girdiğinde sürtünme 
nedeniyle ısı oluşur. Bu durum filtredeki malzemenin tutuşmasına neden olabilir. Sistemde kalan basıncın, 
boşaltma sırasında kalan son malzemeyi dışarı atmak için kullanılabileceği düşünüldüğünde, araç sürücüsü 
üfleyiciyi kapatırsa dönüş valfi yetersiz kalır. Ayrıca tahliye edilen malzemenin üfleyiciye girmesine neden 
olabilir. (Dizlek, 2014). 

Gıda Üretim Endüstrisinde Meslek Hastalıkları 
Ülkemizde meslek hastalıklarının istatistiksel takibi yetersizdir. Dünya genelindeki istatistiklere bakıldığında, 
gıda üretimi iş gücünün yaklaşık %5'i çalışma koşulları nedeniyle her yıl meslek hastalıkları ortaya 
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çıkmaktadır. (Ilıman, 2015). Temizlik işlemlerinde kullanılan gıda kimyasalları ve diğer kimyasallara maruz 
kalmanın neden olduğu cilt hastalıkları ve gürültülü ortamlarda çalışmaktan kaynaklanan işitme kaybı da 
sektörde yaygın olarak görülen diğer meslek hastalıklarıdır. Meslek hastalıkları, aşağıdaki şekilde gösterildiği 
gibi, gıda imalat endüstrisinde daha yaygındır (Tarım, 2017). 

 
Şekil 3. Gıda İmalat Sanayinde Meslek Hastalığı Yüzdeleri (ÇSGB, 2022). 

Gıdaların üretildiği endüstrilerde yaygın olarak kas-iskelet sistemi problemleri ortaya çıkmakla beraber, aynı 
zamanda tekrarlanan hareketler ile birlikte üst kol rahatsızlıkları da ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra kas-

iskelet sistemlerinde ağır nesnelerin yanlış olarak kaldırılması da sırt ve bel problemlerine neden olabilir.  
Sabun, su ve deterjan gibi malzemelerde yani dezenfektan ürünlere uzun süreli olarak maruz kalmak da gıda 
üretim endüstrisinde olan cilt problemlerine neden olur. Bu cilt problemleri ise %55 olarak belirlenebilir. 

Bakterilerin neden olduğu biyolojik deri hastalıkları kasap ve balıkçı olarak çalışan kişilerde hijyen 
eksikliğinden dolayı görülebilmektedir. Ayrıca gıda üretim sektöründe lastik eldivenlerin yoğun kullanımı da 
deri hastalıklarının görülme sıklığının yüksek olmasının bir diğer nedenidir (Türkkan, 2009).  
Çalışanları çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda çalışmaları, belirli cilt hastalıklarının oluşmasına neden olur. 
Bu durumda ise deri hastalıklarında çalışanın kendisinden mi ya da yapmış olduğu iş dolayısıyla mı 
kaynaklandığının bilinmesi açısından bu iş yerinde çalışan kişiler de benzer şekilde rahatsızlıktan şikayet 
ediyorsa tüm çalışanların mutlaka bir sağlık muayenesinden geçmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra 
hastalığı olan kişilerin de detaylı bir şekilde tedavi olmaları gerekir. Bu hastalığın önüne geçebilmek için 
cildin doğal nemini geri kazanması, temizlik ve benzeri nedenlerle sert kimyasalların kullanılmasının 
müdahale etmemesi için lastik eldiven yerine pamuklu eldiven kullanımı gibi yaygın olarak kullanılan 
sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.  
Çalışma ortamında yüksek seslere maruz kalmak, geri dönüşü olmayan işitme kaybına neden olabilir. İş 
yaşamında meydana gelen işitme sorunları (işitme kaybı), tespit edilen zor hastalıklar arasında yer alır. 
Bununla beraber gıda endüstrisinde olan pek çok operasyon da 85dB(A) gürültü sınırını aşması durumunda bu 
gürültülere belirli önlemler alınması gerekir. (Laçiner, 2014). 

 Gıda Endüstrisinde Kullanılan Diğer Kimyasallara Maruz Kalma 

Dezenfektanlar, gıda üretim endüstrisinde gıdaların mikrobiyal kontaminasyonunu kontrol etmek için yaygın 
olarak kullanılan kimyasallardır. Ayrıca gıda imalatında ürünler üzerinde leke bırakabilecek kalıntı oluşumunu 
önlemek için dezenfektanlar kullanılabilir. Bu kimyasalların cilt, göz ile teması veya solunması işçiler için 
zararlı sonuçlar doğurabilir. Üretim aşamasında kullanılan tüm dezenfektanların Malzeme güvenlik bilgi 
formu, tedarikçi firmadan alınması gerekmektedir. Bununla beraber bu formun çalışanlara anlatılması gerekir. 
Yani çalışanlar, herhangi bir risk durumunda nasıl müdahale edeceğine dair belirli eğitimler almalıdır. Bu 
malzemeleri saklarken, diğer kimyasallarla olası reaksiyonları dikkate alınmalı ve potansiyel olarak tehlikeli 

kimyasallar ayrı depolanmalıdır (Yücel Şengün ve ark., 2020). Bu bağlamda kimyasal maddelerin kullanımına 
dair bilgi sahibi olunmalı ve aynı zamanda ortam içerisinde gereğinden çok kimyasal maddelerin 
kullanılmaması gerekmektedir.  



      Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2023 JANUARY (Vol 9 - Issue:67) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2714 

Bu nedenle seyreltilmesi ve kullanılması gereken kimyasal maddeler için hazırlanan solüsyonun 
konsantrasyonu otomatik olarak ayarlanmalı, solüsyona eklenen malzeme miktarı aktif olarak personel 
tarafından belirlenmemelidir. Kimyasallara maruz kalmak istenmiyorsa, göz, el ve gerekirse vücut duşları 
kolayca ulaşılabilecek bir yerde yapılmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar için hijyen kurallarına uyulmalıdır. 
Bu nedenle temizliklerine özen gösterilmeli ve hijyenik koşulların sağlanması için her çalışanın kişisel 
koruyucu donanımları sağlanmalıdır. Ek olarak, her çalışana kendi malzemelerini saklamak için temiz bir 
dolap sağlanmalıdır (Yavuz, 2020). 

Un Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bir Bakış 

Gıda Sektöründe Un Tozuna Maruziyetten Kaynaklanan Rahatsızlıklar 

Ülkemizde net bir istatistiksel değer bulunmamakla birlikte, dünya genelinde yapılan araştırmalar fırınlarda 
çalışan kişilerin diğer tüm sektörlerdeki çalışanlara göre mesleki astım düzeylerinin daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Un tozu, iş güvenliği açısından ciddi riskleri beraberinde getirmekle beraber, un tozlarının 
çevreye yayılması mutlaka önlenmelidir. Bu bağlamda özellikle de boşaltma esnasında kapalı otomatik 
sistemlerin yaygın olarak kullanılması önerilmektedir. Dolayısıyla bu maddelerin kullanılması durumunda 

dikkatli olunması gerekir. Bunun yanı sıra mümkün olduğu kadarı ile toz yerine sıvı ya da toz olmayan 
maddelerin kullanılması gerekmektedir. Un tozuna aşırı maruz kalınması durumunda (Eren, 2016); 

✓ Hassas gözler (buna örnek olarak gözlerde sulanma veya gözlerde yanma söz konusudur), 
✓ Çalışanın burun akıntısı ya da burunda oluşan kızarıklık, 
✓ Ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarma, 
✓ Astım, nefes alıp verişte oluşan göğüs ağrısı, nefes darlığı, bronşit gibi belirtiler söz konusudur. 

Un Endüstrisinde ve Diğer Gıda Endüstrilerinde Toz Patlamaları 
Tarihte fırıncılar, mutfaktaki sineklerden, hamamböceklerinden ve diğer böceklerden kurtulmanın ilginç bir 
yolunu kullanırdı. Havaya bir avuç un atılır ve beyaz bulutları alevlerle tutuşturmuşlardır. Bu bağlamda ise 
hafif bir patlama ile tüm haşereleri kovmuşlardır. Bazen pencere camı gibi yerler, kaşlarının ve saçlarının alev 
aldığı kazaların kurbanı olabilir, ancak bu numara hala uzun süre işe yarar. Ancak 1785 yılında meydana gelen 
bir toz patlaması nedeniyle insanlar durumun ciddiyetini anladılar. İtalya'nın Torino kentindeki bir fırında 
havada asılı kalan un parçacıkları gaz lambasının tetiğiyle infilak etti, ancak şans eseri yaralanan olmadı. Bu 
eşi görülmemiş bir durum olmakla beraber, insanların unun ne kadar tehlikeli olabileceği hakkında hiçbir fikri 
yoktu (Kayaardı, 2016).  
1890'da Polonya'da bir linyit değirmeninin kurutma fırınında kömür tozu patlayarak ciddi hasara ve can 
kaybına neden oldu. 1979'da bir Bremen fabrikasında meydana gelen un patlaması 14 kişinin ölümüne ve bu 
sayıya yakın bir kişinin yaralanmasına neden oldu. En son 2008'de 14 kişiyi öldürdü, 36 kişiyi yaraladı ve 
2008'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Imperial şeker/nişasta üretim tesisinde korkunç hasara yol açtı; 
bu, sanayi tarihindeki en yıkıcı toz patlaması olarak kabul edildi. Benzer bir olay Nisan 1981'de Corpus 
Christi, Teksas, ABD'de büyük bir buğday silosunda meydana geldi. Patlamada 9 kişi öldü, 30'dan fazla 
çalışan yaralandı. Sorgum, kamyondan silonun besleme limanına boşaltılmıştır. Sıcak hava nedeniyle, yaklaşık 
30 gün saklanmıştır (Erol ve Ürünveren, 2021). Tohumların yapışmasıyla oluşan iri taneleri ayırmak için 
vagondan gelen hatta ince bir elek yerleştirilmiştir. Ancak, bilinmeyen bir nedenle, asansörlerden birine yanan 

küçük bir kütle girerek büyük bir patlamaya neden oldu. Patlamanın ardından yangın büyümeye devam 
etmiştir. Yangın daha sonra diğer asansörlere sıçradı ve sonunda ana silo yanmaya başladı. Silodan sonra 
birinci kattaki tünelden geçerek diğer siloların yem konveyörlerinin davlumbazlarına sıçramıştır. Bu konveyör 
kapağı tozlu olduğu için yangın yayılmaya devam etti ve tüm zemini kalın bir toz tabakasıyla kapladı. Ateş 
ışığı bu toz bulutunun olduğu yere ulaştığında şiddetli bir şekilde parladı. Bu yoğun parlama ile alevler her 
yöne hareket etmeye başladı ve güneydeki zemin kat duvarı silonun üzerine düştü. Doğu duvarı ana binaya 
doğru uçtu ve orada büyük bir patlamaya neden oldu. Yangın, silonun alt katında çok sayıda küçük patlama ile 
art arda gelen patlamalardan kaynaklanan tozun hareketi nedeniyle yayılmaya devam etti. İkinci silonun alt 
katında meydana gelen patlama sonucu pencereden alev bulutu yayıldı. CSB raporuna göre, kazaları tetikleyen 
faktörler şöyle sıralanmaktadır (Erol ve Ürünveren, 2021); 

✓ Mevcut ürün (şeker, nişasta) taşıma sistemlerinin (konveyörler) çevreye salınımını engellememesi, 
✓ Bu, çevresel toz gidermenin yeterli olmadığı anlamına gelir. 
✓ Bir konveyör sistemindeki aşırı ısınmış (muhtemelen bakım eksikliği) makaralı rulman yangın durumuna 

neden olabilir, 
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✓ Acil durum iletişiminin olmamasının zayiat sayısını artırdığı tespit edildi (tehlike bölgesinde sadece birkaç 
kişinin telsizi var). 

NFPA Ulusal Yangın Standardı ile Uyumlu Patlayıcı Toz: 2006 itibariyle: "Katı katılar, 420 mikron çapında 
veya daha küçük parçacıklara ayrışır, bu da havada dağılır ve ateşlenirse patlamaya neden olabilir." (Asana, 
2015). Gazların yanarken genleşmelerinin yarattığı basınçtan kaynaklanan, içinde bulundukları kapalı hacmin 
gücünü aşacak kadar hızlı meydana gelen yıkıcı bir etkinin adıdır. NFPA 69'un patlama tanımına göre: “Kapalı 
alanların veya kapların yanması, tahrip olması veya bozunması sonucu oluşan iç basıncın etkisiyle yüksek 
basınçlı gazın çevreye hızlı bir şekilde yayılmasıdır.” 

Kimyasal reaksiyona bağlı olarak havada asılı kalan her yanıcı katı partikül toz patlamasına neden olabilir. 
Genel olarak, her katı madde ısıyı az ya da çok absorbe eder. Ne kadar hızlı yayılırsa o kadar hızlı oluşur. 
Sonuç olarak, insanların korunmak için zamanları yoktur. Doğaları gereği patlamalar fiziksel veya kimyasal 
olabilir. Patlamanın kimyasal formu daha sonra iki türe ayrılır: parlama ve patlama. Endüstriyel tesislerde en 
sık görülen patlama türü fişeklerdir (Layık, 2016). Bu, yanıcı gaz ürününün alev hızı ses hızından düşük 
olduğunda da meydana gelir. Klasik "yanan üçgen", toz halindeki maddeler söz konusu olduğunda "patlama 
beşgeni" haline gelir. 

 
Şekil 4. Patlama Beşgeni  
Kaynak: https://feedplanetmagazine.com/toz-patlamalari-ve-degirmen-sektorunde-alinmasi-gereken-onlemler/ 

Bir toz patlamasının meydana gelmesi için yeterli enerjinin ateşlenmesi gerekir. İlk patlama kaynağına 
patlama denir. Patlamanın meydana geldiği hacmi tahrip ederse, meydana gelen basınç dalgası, genleşme 
etkilerinden dolayı ekipman ve yapıların titreşmesine ve oradaki toz tabakasının tesisin geri kalanına 
dağılmasına neden olabilir. Bu süreçler, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi çok hızlı gerçekleşir: Aşağıdaki 
tablo, patlama aşamasının zamanla değişimini gösterirken, şekil ise birincil ve ikincil patlamaları gösterir 
(Ergür, 2012).  

 
Şekil 5. Birincil ve Sekonder Patlama  
Kaynak: https://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/5d9f44cfbfd5a1a_ek.pdf 

Birbirine bağlı silolardaki patlama buna bir örnektir. Başka bir deyişle, bir parlamada, alevden önce ortaya 
çıkacak olan basınç dalgası, ikincil bir patlamanın uyarı işareti olarak görülebilir. Bu nedenle, patlamaya 
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dayanıklı muhafazalar ve basınç dedektörleri, ikincil bir patlamadan önce olası felaketleri etkinleştirebilir ve 
sınırlayabilir. Toz patlamasının oluşması için gerekli şartlar (Ergür, 2012): 

Yanıcı maddeler 

Yeterli olan oksijen kaynağının oluşturulması gerekir. Bunun yanı sıra diğer yanıcı gazların da oluşması 
bağlamında patlamanın şiddeti artacak ve aynı zamanda bu karışıma yine karışık karışım ismi verilmektedir.  

Yeterli bir enerjiye sahip olan ateşleme kaynağının bulunması gerekir. Bu bağlamda bu kaynak bağlamında 
sıcak yüzey, açık alev, sürtünme sıcaklığının oluşması, kaynak ya da kesme kıvılcımları söz konusu olabilir. 
Ayrıca elektrostatik deşarj, ark, dumansız yanma ile beraber diğer maddeler üzerinde de tutuşturma 
kaynaklarına örnek verilebilir. Ortam sıcaklığının yüksek olması, türbilans ya da hava akışının yüksek olması 
–diğer bir deyiş ile yoğun olması- patlama için gerekli olan ateşleme enerjisinin de düşük olmasına neden 
olur.  

Kapalı alan. Aslında, toz bulutu ne kadar sıkı olursa, patlama o kadar güçlü olur. Cihazın içi en uygun iç 
ortamdır. 

Tutuşma Kaynakları 
Kaynak İşlemi, Kesme ve Alevlenme İşlemleri 
Un sanayisinde toz kaynağı 100-200 derece arasında patlamaya hazırdır. Bu nedenle fabrika sahasındaki tüm 
yüksek sıcaklıklı yüzeylerin risk kaynağı olduğu söylenebilir. Toz giderme işlemi sırasında özellikle 
makinenin iç yüzeyinde biriken toz tabakası unutulmamalıdır. Bu aynı zamanda içten yanmayı da önler ve 
günler sonra dahi oluşabilecek patlama riskini ortadan kaldırır. Normal işlemler (örneğin öğütme) sırasında 
kıvılcım çıkaran sigaralar ve makineler risk gruplarına örnek olabilir. Kendiliğinden ısınan toz tabakası uzun 
süre hareketsiz kalır veya uzun süre temizlenmez veya stok un, nişasta, hamur ve diğer malzemeler bazı 
mikroorganizmaların yardımıyla zamanla ısınır. Bu ısı kendiliğinden tutuşma sıcaklıklarına yükselebilir. Bu 
maddeler belli bir süre sonra aktif hale gelirse toz patlaması riski vardır (Akbel ve Özdemir, 2020). 
Elektriksel Kaynaklı, Elektrostatik Kaynaklı ve Sürtünme Kaynaklı Olan Ark ve Kıvılcımların 
İncelenmesi 
Güç kablosunun içerisinde kısa ya da küçük bir boşluğun bulunması, ark oluşumuna sebep olabilmektedir. Bir 
devre içerisinde meydana gelebilecek olan küçük boşluklar ile beraber kıvılcımlardan da geçen anlık akım 
akışı, ark kaynağının tanımıdır. Bunun yanı sıra küçük olanlar, toz bulutlarını ya da yanıcı olan malzemelerin 
tutuşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiği zaman normal çalışma şartlarında 
değerlendirildiğinde kontaktörler, anahtarlar, röleler ve diğer bazı motorlar da elektrikli ekipmanlar dâhil 
olmak üzere ark oluşturma kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda statik elektrik, katıdan katıya, sıvı durumdan 
katı duruma ya da iki sıvının da aynı anda birbirine sürtünmesi ile beraber oluşmaktadır. Dolayısıyla genel 
olarak işe yaramayan, bazen de elektrik arkı biçiminde açığa çıkmakta olan elektrik enerjisi olarak tanımlanır. 
Bu deşarj işlemi genel olarak kontrol edilemeyebilir. Bu bağlamda yine statik elektrik de kullanılmazdır. Fakat 
kontrolsüz kuvvet yangınlarının oldukça önemli bir nedeni olarak belirtilebilir.  

Malzeme üzerinde biriken elektrostatik yük çok yüksek olmasa bile deşarj sırasında bu güç birkaç bin volta 
ulaşabilir. Statik elektriği önlemenin en kolay yolu bir topraklama kablosu oluşturmak ve biriken voltajı 
toprağa aktarmaktır. Sürtünme, aşırı yüklenme veya mekanik parçaların çarpışmasından kaynaklanan 
kıvılcımlar da tozun tutuşmasına neden olabilir (Burunkaya, 2008). 

Önleyici Tedbirlerin İncelenmesi 

Durgunlaştırma (İnerting) İşlemi 
Karbondioksit, nitrojen ve diğer gazlar karıştırılarak ekipmandaki oksijen içeriği patlamaya neden olabilecek 
koşulların altına düşürülür. En önemli dezavantajı izolasyon ekipmanına ihtiyaç duyulmasıdır. Ayrıca gaz 
oranları kullanıcıları etkilemeyecek şekilde sürekli izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Bu yüksek verimli 
olmakla beraber; ancak oldukça pahalı bir sistemdir. 

Anti-Statik Olan Ortamların Oluşturulmasına Dair Önlemlerin Alınması  
Bunlar, çevreyi ve insanları statik elektrikten korumaya yönelik kişisel koruyucu donanımlar, deşarj 
istasyonları ve topraklama önlemleridir. Normal çalışma koşulları altında, insan vücudu 10 ila 15 kV statik 
elektrikle yüklenir. Deşarj sırasında meydana gelebilecek arklar, bazı malzemelere aşağıdaki patlama 
parametreleri bölümünde açıklanan minimum ateşleme enerjisi sağlayan 25 ila 30mJ enerji üretebilir. 
Antistatik ortam aşağıdaki gösterilmiştir (Burunkaya, 2008). 
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Şekil 6. Anti-Statik Ortam (Burunkaya, 2008). 

Tozun Dağılmasını ve Yayılmasını Önlemek 

Toz filtrasyon ve toz giderme sistemleri gibi tozların dışarı sızmaması için mümkün olduğunca toz üreten 
ortam ve makineler normal çalışma ortamından izole edilmelidir. Ayrıca inşaat projelerinde havalandırması 
kolay, toz geçirmez veya temizlemesi kolay olmayan yüzey kaplamaları tercih edilmelidir (İSGÜM, 2018). 

Koruyucu tedbirlerin Alınması İle İlgili Çalışmalar 

Koruyucu önlemler, un sanayisinde patlamaların etkilerini azaltmak ve kişileri patlamaların etkilerinden 
korumak için tasarlanmış önlemlerdir. Bunlar arasında patlamaya dayanıklı ekipman, alev tutucular ve 
alevlerin iki hacim arasında geçişini önleyen bariyerler, patlamaya dayanıklı kapaklar ve egzozlar ve izolasyon 
yöntemleri yer alır. Alev Kapanı, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Alev kapanı, olası bir patlamanın etkisini 
azaltmaya yardımcı olmak için bir taş tozu bariyeridir. Bunlar, patlama etkisiyle devrildikten sonra taş 
kırıntılarını saçacak olan, galerinin üstüne veya yanına monte edilmiş raflardır (Sezer, 2019). 

 

Şekil 7. Alev Kapanı (Sezer, 2019). 

 

Şekil 8. Patlamanın Yayılmasını Engelleyici Bir Sistem (Eğri, 2008). 

Havalandırma İşlemlerinin Yapılması ve İncelenmesi 
Basınç, patlama olayı esnasında gelişmekle beraber, ilk basıncın yaklaşık olarak 10 katı şeklinde olduğu 
yağılan araştırmalar kapsamında ortaya konulmaktadır. İlk basıncın önemi ise bu kısımda vurgulanabilir. 
Dolayısıyla bir patlama olduğu esnada bu patlamanın yıkıcı etkileri göz önünde bulundurulduğunda 
kullanılmakta olan en yaygın yöntemler arasında patlama basıncının azaltılması için havalandırma ya da 
patlama koruması ismi verilen cihazlar kurulur. Ekipman üzerinde yerinde bulunan ve basınç altında açılan, iç 
basıncı azaltarak tankı veya ekipmanı korumak için tasarlanmış havalandırmalı veya patlamaya dayanıklı 
kapak olur (https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/volkanik-patlamalar-nasil-olusur). 

Kanal yardımıyla binanın dışına açılacak biçimde bir havalandırma sisteminin kurulması, yapılan çalışmalar 
bağlamında öngörülmektedir. Bunun yanı sıra boru hattında mümkün olduğu kadar keskin olan dönüşlerin 



      Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2023 JANUARY (Vol 9 - Issue:67) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2718 

yapılmaması gerekmekle beraber boru hattının patlayıcı karışımının atmosfere kolay bir biçimde ulaşabileceği 
şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra sistem yalnızca patlamadan sonra olan bileşiklerin 
çevreye zarar vermeyeceği bir biçimde kullanılması gerekir. Aynı zamanda toz patlama parametreleri aşağıda 
verildiği şekildedir (Bulgurcu, http://deneysan.com/Content/images/documents/havalandirma-

10_30968968.pdf). 

 

Şekil 9. Toz Patlama Parametreleri (Layık, 2016). 

Test sonuçları laboratuvar koşullarında elde edilmiş olmasına rağmen, bu testlerden elde edilen sonuçlar, bir 
miktar belirsizlikle de olsa, ekipman ve binaların tasarımında ve alınacak önlemlerin belirlenmesinde rol 
oynamaktadır. Bu testler aynı zamanda farklı toz kategorilerini karşılaştırmak için de kullanılır. Bu testlerde 
ölçülen önemli toz patlama parametreleri şunlardır (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kılavuzu, 2017): 

Minimum Tutuşma Enerjisi –MTE (Minimum ignitionenergy) 

Bu, toz karışımlarının elektriksel boşalmalara ve elektrostatik boşalmalara duyarlılığını ölçen bir özelliktir. 
MTE'si 25 mJ'den az olan tozlar genellikle patlayıcı olarak kabul edilir. Yüksek ortam sıcaklığı ve düşük nem, 
daha düşük MTE ile sonuçlanarak toz karışımı patlaması riskini artırır. Tozlu ortamlarda ortamı nemli tutmak 
için su kullanılır.  

Minimum Tutuşma Sıcaklığı –MTS ( Minimum ignitiontemperature) 

Bir toz bulutunun tutuşmasının gerçekleşmesi için minimum sıcaklık burada ifade edilmektedir. Bu özellikler 
ele alınırken üretim alanında olan yataklar, motorlar, dırınlar, V kayışları vb. ısıtma elemanlarından ortaya 
çıkan risklerin tahmin edilmesi noktasında yardımcı olmaktadır. Basınç arttığı zaman MTS değeri de düşüş 
göstermektedir. Bunun yanı sıra toz katmanları açısından dumansız olan yanma sıcaklığı, MTS konseptiyle 
aynı anlama gelmektedir. Toz tabakasının içerisinde oluşan sıcaklık, kalınlık inceldiği zaman azalma gösterir. 
Genel olarak, artan toz partikül boyutu ve toz konsantrasyonu ile MTS'nin azaldığı söylenebilir (Şirinoğlu 
Doğan, 2022). 

Kendi kendine olan Tutuşma Sıcaklıkları -KTS (Auto ignitiontemperature) 

Bu özellik, kontrollü bir ortamda belirli miktarda tozun ısıtılmasıyla hesaplanır ve toz tabakasının kendi 
kendine tutuşmasına izin verilen ortam sıcaklığını gösterir. 

Sınırlanmış olan oksijen konsantrasyonunun incelenmesi –LOK (Limitingoxygenconcentration) 

SOC değeri toz tipine göre %2 ile %15 arasında değişmektedir. %8 oksijen seviyesi, karbon dioksit ve nitrojen 

sağlayarak organik tozlar için inertizasyon işlemleri sırasında hedef şok değeridir (Biyosidal Ürünler 
Yönetmeliği Kılavuzu, 2017). 

Alt Patlama Sınırı-APS (Lowerexplosion limit) 

Havada asılı duran toz parçacıkları ancak belirli bir mesafede etkileşime girebilir, yani bir parçacığın 
sıcaklığındaki artış etrafındaki diğer parçacıkları etkiler. Bu parçacık yoğunluğu, bir patlamanın gerçekleşmesi 
için gereken minimum havadaki toz konsantrasyonuna APS denir (Şirinoğlu Doğan, 2022). 

Üst Patlama Sınırı-APS (Upperexplosion limit) 

Havada asılı duran toz parçacıklarının patlamaya neden olmayacağı en düşük konsantrasyon sınırıdır. Bu 
parametre gerçekten kullanışlı değildir ve APS ile değiştirilir (Özler, 
http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/342fe5a64d9b0ff_ek.pdf). 

Bir patlama kapağı fonksiyonel halde 
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Toz Patlama Sabiti -Kst(Dustexplosionconstant) 

Kapalı bir kapta optimum koşullar altında ölçülen toz patlamasının maksimum basınç hızını ifade eder. 
Patlamanın şiddetinin bir göstergesidir, patlamaya karşı ne zaman önlem alınabileceği konusunda fikir veren 
ölçülü bir özelliktir (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kılavuzu, 2017). 
Toz partikül büyüklüğü: DIN'e göre patlama riski olan tozun partikül boyutu 0,5 mm'nin altındadır. Genelde 
partikül boyutu küçüldükçe partiküllerin oksidasyonu artar, ısınma eğilimi artar ve patlama riski artar. Bu 
nedenle, parçacık boyutunun alt patlama sınırı üzerindeki etkisi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

 

Şekil 10. Partikül Boyutunun Alt Patlama Sınırına Etkisi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kılavuzu, 2017). 

Maksimum Patlama Basıncı-Pmax(Maximum exlosionpressure) 

Patlama anında test tankında ölçülen maksimum basınç değeridir. Tüm bunların sonucunda Amerika’da yeni 
yöntemler ve yeni fikirler üretmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yıkıcı ve ölümcül bir toz bulutu 
patlaması, mevcut standartları ve ölçüm yöntemlerini iyileştirmeye yönelik çalışmaları ateşledi. Şu anda 
deneyimler, toz patlamalarının iki ana nedeni olduğunu göstermiştir (Layık, 2016): 

✓ Bir boru perforasyonu, yani yakındaki bir patlama ve üretimdeki herhangi bir işlem sırasında beklenmedik 
ani toz hareketi havaya karışır. 

✓ Havada asılı kalan toz parçacıkları 

Un Sanayisinde Risk Değerlendirmesinin Yapılması  
Ortamda potansiyel olarak patlayıcı toz, yanıcı, yanıcı gazlar veya sıvıların varlığı ile ilgili soruların cevapları 
setidir. Ortamdaki tozu konsantrasyon, partikül boyutu, nem, tutuşturma kaynağı vb. açılardan değerlendirin 
ve gerekirse testler yapın. Hibrit karışımlar, tozun, toz patlamalarından daha yıkıcı ve tehlikeli olabilen 
patlayıcı gaz ve buharlarla karıştığı, ortamda karışık bir karışım oluşabileceği ortamlardır. (TMMOB, 2021).  

Mevcut ve alınacak önlemler arasında toz patlamalarını önlemenin en ucuz ve kolay yolu kesinlikle uyulması 
gereken iş güvenliği kurallarının uygulanmasıdır. Sigara içme, kesme ve kaynak işleri izinli olarak yapılabilir, 
çeşitli ısıl ölçüm cihazları ile sıcak yüzeyler tespit edilebilir, uygun bakım ve temizlik yapılabilir ve özellikle 
uygun kablolama ve ekipman seçimi yapılabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde diğer birçok problemde olduğu gibi un sanayisinde meydana gelen toz patlamaları konusunda da 
güvenilir istatistikler ve kaza analizleri bulunmamaktadır. Bina Yangın Yönetmeliği'nde sadece buhar, sis ve 
gaz tehlikeleri ile ilgili önlemler yer almaktadır. Nitroselüloz, selüloit ve benzeri yanıcı ve patlayıcı maddeler 
için güvenlik önlemleri içeren 1973 PARPAT Yönetmeliği buna ilişkin önermeler vermektedir. Bu bölüm ise 
3. Bölümdür. Bir sonraki bölüm 6'da un, yem ve benzeri maddeler için güvenlik önlemleri yer almaktadır. 
Bölüm 7, nişasta ve benzeri maddelerle ilgili güvenlik önlemlerini içerir. Bu bölümler bazı genel ifadeler 
içermektedir. Örneğin toz patlamalarında en büyük tehlike olan elektrostatik önlemlerden 
bahsedilmemekteditr. Aynı şekilde 2003 yılı Çalışanlarının Patlayıcı Ortamlardan Korunmasına Dair 
Yönetmelik, patlayıcı toz açısından çok genel olup, bölge tanımı dışında herhangi bir başvuru belgesi ile 

desteklenmemektedir. 

Her halükarda “zone” kavramı ayrıntılı değildir. İnsanların kafasında oluşan bu önlemlerin nasıl alınacağı ve 
uygulanacağı konusunda da çoğu kişinin bir fikri yoktur. Toz özelliklerinin ölçümüne ilişkin herhangi bir 
belge yoktur ve hiçbir test yöntemi tanımlanmamıştır. Tüm destekleyici belgeler (mevzuat, uyarı ve eğitim 
yayınları, broşürler) en kısa sürede hazırlanmalıdır. Toz karakterizasyon çalışması bir an önce dilimize 
çevrilmelidir. Toz karışımların özellikleri geliştirme konusu olmaya devam etmektedir. Bu nedenle toz 

Kömür Tozu 
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patlaması partikül boyutu, nem, türbülans, partikül morfolojisi gibi birçok faktörden etkilenir. Bazı 
parametreler formüle edilmiş olsa da tüm parametreleri aynı anda ölçmek ve değerlendirmek zordur.  
Test laboratuvarında işletme içindeki ortam simüle edilir ve bina, makine ve teçhizatın tasarım aşamasında 
önleyici tedbirler planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bazı proseslerde tozlu bir ortam kaçınılmazdır. Burada 
alınan önlemlere ek olarak çeşitli toz giderme sistemlerini de dikkate almak önemlidir. Ülkemizde toz 
konsantrasyonu ölçümü işletmelerde kurumlar tarafından yapılmaktadır. Ancak herhangi bir tozun veya 
karışımının patlayıcı özellikleri ölçülemez, her şeyden önce mevcut toz patlama özellikleri çalışmasının 
Türkçe'ye çevrilmesi gerekir. O zaman gerekli düzenlemelerin ve standartların yayımlanması ilgililer 
açısından son derece öğretici olacaktır. 
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GİRİŞ 

Dünya var olduğundan bugüne farklı dönemlerde, farklı şekillerde ve farklı etkilere bağlı olarak gelişim, 
değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Modern dönem, gelenekselliğin reddi üzerine kendini inşa etmiştir. Bu 
dönemde her şey yeni, iyi ve güzel ilkeleriyle süslenmiştir. Geleneksel dönemde dünya sabitlere dayalıyken, 
modern dönemle birlikte sürekli değişen, hızlanan ve tahmin edilemeyen birçok şeye tanıklık etmiştir. 
Modernite, sürekli gelişim sağlamış ve bu gelişimini ise anlık durumlarla gerçekleştirmiştir. Bu anlık gelişimin 
en büyük örneklerinden biri internettir. İnternetin ortaya çıkması ve yaygınlaşması ile birlikte birey ve 
toplumun hayatında önemli değişimler meydana gelmiştir.  İnternet, birey ve toplumun hayatında 
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Etkileşimlerin ve Görünürlüklerin Arttığı Sosyal Medyanın Aile 
İşleyişine Etkisi 
The Effect of Social Media on Family Functioning with Increased Interactions and 

Visibility 

ÖZET 

Etkileşimlerin ve görünürlüğün arttığı sosyal medya hayatımızın birçok noktasını olumlu ve 
olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Sosyal medyanın hayatımızı hem olumlu hem de olumsuz 
yönde etkilemesi, sosyal medya ile kurduğumuz etkileşimden kaynaklanmaktadır. Sosyal 
medya bireysel ve toplumsal olarak belirli platformlar aracılığı ile ailenin işleyişini olumsuz bir 
şekilde etkilemektedir. Çünkü sosyal medya platformlarında her şeyin görünür olması, hızlı 
değişip dönüşmesi ailenin bazı işlevlerinin aksamasına ve sosyal medyadan olumsuz 
etkilenmesine neden olmaktadır. Sosyal medyanın hızlı değişim ve dönüşümlere neden olması 
ile birlikte toplumun her kesiminden bireylerin görünür kılınması da ailenin işleyişine karşı 
olumsuzlukların artmasına yol açmaktadır. Eşcinsel birliktelikler, birlikte yaşam, sosyal 
medyanın ailenin özel alanını yani mahremiyetini görünür kılması bu durumlara örnek olarak 
gösterilmektedir. Bu olumsuzlukların karşısında ailenin kurumsal olarak varlığını koruması 
gerekmekte ve bununla birlikte ailenin toplumsal, kültürel ve inanç noktasındaki diğer 
işlevlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bunun için büyük risklere karşı tek bir yönden 
aileyi ele almanın aksine aileyi birçok yönden değerlendirip, ailenin işleyişini olumsuz 
etkileyecek durumlara karşı analizler yapılması ve aile kavramının farkında olunması 
gerekmektedir. Bu çalışmada ailenin işleyişine yönelik çeşitli riskler üzerinde durularak ailenin 
işleyişinde meydana gelen bozulmalar bu riskler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sosyal 
medya, aile ve tanımı, ailenin işleyişi, ailenin işleyiş kuralları ve sosyal medyanın aile işleyişine 
etkisi başlıkları ile araştırma şekillenmiştir.  

Anahtar Kavramlar: Sosyal Medya, Aile, Ailenin İşleyişi 

ABSTRACT 

Social media, where interactions and visibility increase, affects many aspects of our lives in a 

positive and negative way. The fact that social media affects our lives both positively and 

negatively are due to the interaction we have with social media. Social media negatively affects 

the functioning of the family individually and socially through certain platforms. Because the 

visibility of everything on social media platforms and the rapid change and transformation 

cause certain functions of the family to be disrupted and negatively affected. Along with the 

rapid changes and transformations of social media, the fact that it allows every field and 

identity to be visible, leads to an increase in the negativities against the functioning of the 

family. Same-sex partnerships, cohabitation, and the fact that social media makes the private 

area of the family visible are examples of these situations. In the face of these negativities, 

besides stating that the family should protect its institutional existence, other functions of the 

family should also be taken into account in terms of social, cultural and religious beliefs. For 

this, it is necessary to evaluate the family in many ways, analyze and be aware of the situations 

that will negatively affect the functioning of the family, as opposed to dealing with the family in 

a single direction against great risks. In this study, various risks for the functioning of the 

family were emphasized, and the deterioration in the functioning of the family was evaluated 

within the framework of these risks. The research has been shaped with the titles of social 

media, family and its definition, the functioning of the family, the rules of operation of the 

family and the effect of social media on the family functioning. 

Keywords: Social Media, Family, Functioning of Family 
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görünmeyeni görünür kılmış, uzakları yakınlaştırmış ve insanların yıllar süren uğraşlarla edindiği bilgi 
birikimini ve değerleri alt üst ederek yeni bir sistem geliştirmiştir. İnternetin ulaşılabilir hale gelmesi sosyal 
medyanın oluşmasına ve hızla gelişmesine zemin hazırlamıştır. Sosyal medya, içerisinde hem olumluluğu hem 
de olumsuzluğu bir arada barındıran bir mecradır. Yani zıtlıkların mekânıdır. Bu çalışmada sosyal medyanın 
olumlu ve olumsuz yönleri dikkate alınarak sosyal medyanın aile işleyişinde meydana getirdiği etkiler ele 
alınmaktadır.  
İnsanlık tarihi kadar kadim bir tarihi olan aile, toplumun en temel yapı taşı olarak ifade edilmektedir. Tüm 
insanlık ve kurumlar ailenin eseri olarak anlam bulmakta ve varlığını devam ettirmektedir. Aile, bireylerin 
toplumsal yaşama uyum sağlayabilmesi için ön hazırlıkların yapıldığı bir kurumdur. Bu hazırlıklar kültür, 
inanç, ahlak yani bir nevi tüm değerleri kapsamaktadır. Aile, bireyi bu değerlerle hayata hazırlamakta ve 
topluma kazandırmaktadır. Ancak günümüzde yeni bir iletişim aracı olan sosyal medyanın insanların 
toplumsal yaşamlarına nüfuz etmesiyle birlikte ailenin değerleri esnetilmekte ve çoğu zaman değerler 
görmezden gelinmektedir ve bu durum ailenin işleyişini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü ailenin işleyişi 
kendisine özgü kuralların, sınırların, ayrımların, dilin ve iletişimin ortak etkileşimiyle devam etmektedir. 
Ancak, sosyal medya bunların tamamını değersizleştirerek ailenin özel alanını kamuoyu ile paylaşmaktadır. 
Ayrıca yeni aile modelleri ile ailenin işleyişini bulanıklaştırmaktadır. Ailenin işlevlerinde meydana gelen bu 
durum aile kurumunu günümüzde çeşitli risklerle karşı karşıya bırakmaktadır ve gelecekte de aile kurumunun 
benzer türde risklerle karşı karşıya kalacağı düşünülmektedir.  
Aile, risklerin değil güvenin temsilidir. Ailenin işleyişinin farklı türden olumsuzluklara maruz kalması ailenin 
tamamen yok olduğu ve teslim olduğu anlamına da gelmemektedir. Aile her dönemde olduğu gibi bu dönemde 
de varlığını sürdürmekte ve nesillerin devamını sağlamaktadır. Ancak ailenin tamamen yok olmaması tüm 
meselenin üzerinin örtülmesi anlamına mı gelmektedir? Yani her şeyin hızlı bir şekilde değişip dönüştüğüne 
tanıklık ederken, birçok şeyin içi boşaltılmaya çalışılırken, ailenin yalnızca kurumsal varlığını devam 
ettirmesine umut olarak mı bakılmaktadır? 

SOSYAL MEDYA 

Teknolojik gelişmeler günümüzde oldukça iyi bir noktaya gelmiştir. Bu gelişmeler iletişim ağlarına da 
yansımıştır.  İletişim ağlarında oluşan hızlı gelişmelerden sonra internet, bireyin ve toplumun yaşamında 
önemli olmaya başlamıştır (Zafer, 2021: 51). İnternetin bireyin ve toplumun hayatında önemli olmaya 
başlamasıyla bireyin ve toplumun siyasi, kültürel, ekonomik vs. yaşantısında büyük değişiklikler yaşanmıştır. 
İnternetin yaygın bir şekilde kullanılması günümüzde sosyal medya kavramının daha fazla gündeme gelmesine 

sebep olmuştur. Sosyal medya kavramının işlevlerinden dolayı net bir tanımı yapılamamaktadır. Çünkü bilişim 
ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler her zaman geçerli olabilecek uzlaşılmış bir tanım yapmayı 
güçleştirmektedir (Metin ve Karakaya, 2017: 115). Sosyal medyanın net bir tanımı yapılmasa dahi yapısından 
ve işleyişinden ne olduğu anlaşılmaktadır.  
 Sosyal bilimlerde herhangi bir davranışın sosyal bir davranış haline gelebilmesi için karşılıklı ve iki yönlü bir 
etkileşimin olması gerekmektedir. Bu iki yönlü etkileşim etkileme ve etkilenmedir. Medyanın sosyal boyutu 
da bu şekilde iletişim ve etkileşim şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu karşılıklı etkileşim ve iletişimden dolayı 
medya sosyal olma özelliğine sahiptir. İletişim temelinde sosyal medya, “insanların birbirleriyle etkileşimli 
iletişimlerini sağladığı çevrimiçi platformlardır” (Metin, 2016: 224-225). Sosyal medya platformları; 
Facebook, Twitter, Instagram ve Tik-tok gibi çeşitli uygulamalardan oluşmaktadır. Bu uygulamalar ortaya 

çıktıkları günden beri çeşitli değişimler geçirmişlerdir. Ancak ürünleri paylaşmak, duygularını, düşüncelerini 
aktarmak ve paylaşılan ürünlere yönelik etkileşimlerde bulunmak ana temaları olarak kalıcılığını korumuştur. 
Sosyal medya uygulamalarının ana temalarına bakıldığında hem iletişim aracı olarak kullanıldıklarını hem de 
ürün paylaşımı üzerinden ticari amaçla kullanıldıklarını görmek mümkündür. Bu sebeple sosyal medyayı tek 
yönlü değil karşılıklı etkileşim ve iletişim üzerinden değerlendirmek gerekmektedir. 

Bilişim teknolojilerinin gelişmesi internetin gelişmesine öncülük etmektedir. Bundan dolayı internet ilk ortaya 
çıktıktan sonra çeşitli değişimlere uğramıştır. Bu değişimin en önemli yansıması Web 2.0 teknolojisidir (Kara, 
2013: 29). Web 2.0 dünyada ilk olarak 2005’ te bir teknoloji konferansında dile getirilmiştir (Ercan, 2020: 5). 
Web 2.0 teknolojisi, Web 1.0 teknolojisinin tek yönlü bilgi akışının aksine karşılıklı bir iletişim sağlamaktadır. 
Web 2.0’ ın karşılıklı iletişime olanak sağlaması sosyal medyada hızlı bir şekilde etkileşim kurulmasına ve 
bilgi paylaşımının hızlanmasına sebep olmuştur. Bu bilgi paylaşımı eğitimden sosyal faaliyetlere, kültürden 
spora kadar çeşitlilik göstermektedir (Zafer, 2021: 18). Sosyal medyanın birçok alanda görünür olması ve 
çeşitlilik arz etmesi iletişimde sınırların ortadan kalkmasına imkân sağlamakta, geleneksel yapısından 
sıyrılarak yani -Web 1.0’ ın yalnızca bilgi vermek amacıyla tek taraflı bir iletişim aracı olarak kullanılmasının 
aksine- farklı iletişim noktalarının oluşmasına sebep olmaktadır (Dağıtmaç, 2015: 11).  
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 Teknolojinin gelişmesi ile birlikte Web 2.0’ dan sonra Web 3.0, Web 4.0 ve şuan için Web 5.0’ a doğru 
gidildiği aşikârdır. İnsanoğlunun keşfetme arzusu ve merakından dolayı 18. yüzyılda makineler icat edilmiştir. 
Makinelerin icat edilmesi daha kısa sürede daha çok ürün üretilmesine imkân sağlamıştır (Öztemel, 2020:15). 
Makinenin icat edilmesinden sonra hayatımızda hızlı bir şekilde yer edinmesi makineleşme sürecine 
girilmesine sebep olmuştur. Bu durumu Japonlar makineleşme sürecinin tarım toplumundan bir adım ileriye 
geçişi olarak nitelendirmekte ve toplum 3.0 diye nitelendirmektedirler (Öztemel, 2020: 19). Web 3.0 bireysel 
içerik üretim formuna odaklanmış ve bireysel içerik üretim anlayışı da bilginin değişik metotlardan sermayeye 
çevrilmesine neden olmuştur. Ayrıca yeni iş modellerine imkân tanımıştır (Ersöz Karakulakoğlu, 2015: 126). 
Web 3.0’ın yeni iş modellerine imkân tanıması teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesine bağlı olarak her gün 
yeni alanların oluşmasına, yeni iş imkânlarının doğmasına neden olmuştur.  

Bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin insan yaşamındaki hâkimiyeti günümüzde yoğun bir şekilde 
hissedilmektedir. Bu his özellikle yaşanan toplumsal ve endüstriyel değişimlerde görülebilmektedir. 

Bilgisayarın ve bilişim teknolojilerinin hâkim olması geçmişte sosyal dönüşümlere sebep olmuş ve 
günümüzde de sebep olmaya da devam etmektedir. “Enformasyon teknolojilerinin hâkim olduğu dünyayı, 
Almanlar Endüstri 3.0, Japonlar Toplum 4.0 diye ifade etmektedir” (Öztemel, 2020: 22). Toplum 4.0 ile insan 
dijital dünyayla daha çok etkileşim halinde olmaya başlamıştır. Bu durumda insan bu gelişmenin de ötesine 
geçmek istemiş ve daha çok merakını gidermeye, keşfetmeye ve hizmet alanında daha rahat olmaya yönelik 
yeni bir toplum evresi oluşturmaya çaba göstermiştir ve halâ da göstermektedir. 
 Bu doğrultuda ilerleyen süreçte bilgi toplumu, dijital toplumun yerini alacaktır. Bundan dolayı insanlık artık 
ağalar, patronlar ve dijital tasarımcılardan daha çok bilgilerin ve davranış tasarımcılarının hâkim olduğu bir 
dünyaya doğru ilerlemektedir. “Bu dünyaya doğru ilerlemenin en iyi habercisi insansız fabrikaların ve kendi 
kendine hareket eden ve karar veren sistemlerin insan hayatına girmesidir. Almanlar bu bilgi toplumuna 

Endüstri 4.0, Japonlar ise süper zeki toplum ifadesi ile Toplum 5.0”(Öztemel, 2020: 29) adını vermektedirler. 
Ağ bağlantılı iletişim kanalları, dijital bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişmesi ile birlikte ağ toplumu ortaya 
çıkmıştır. Ağ toplumu belirlenmiş sınırların dışına çıkarak küresel ölçekte iletişim sağlamaktadır. Dolayısıyla 
ağ toplumu; uzakları yakınlaştırarak, mesafeleri yerelleştirerek bağlantı sağlamaktadır. Castells (2008: 622)  
ağı “birbiriyle bağlantılı düğümler dizisi olarak tanımlamaktadır. Yeni medyanın düğümler dizisinin 
televizyon sistemleri, eğlence alanları, bilgisayar grafiği ortamları, haber ekipleri, sinyalleri üreten, gönderen, 
alan mobil cihazlar” olduğunu belirtmektedir. 
Ağ toplumu, bireylerin ilişkilerindeki sınırları ortadan kaldırmakta ve bedensel iletişimi de devre dışı 
bırakmaktadır (Zafer, 2019: 52). Ağ toplumu ile birlikte iletişim artık sosyal medya üzerinden sağlanmaktadır. 
Sosyal medya üzerinden sağlanan iletişim, toplumun ve bireyin yeni bir şekil almasına neden olmaktadır. 
Çünkü somut iletişim ortamının ortadan kalktığı, sanal iletişim ortamının oluştuğu ve iletişimin sanal ortamın 
kurallarına ve sınırlarına göre belirlendiği bir iletişim oluşmaktadır. İletişimin sanal ortamda oluşması birçok 
kişiye ulaşılabilmeyi sağlamaktadır. Bundan dolayı iletişim yerel olmaktan çıkarak küresel bir boyut 
kazanmıştır. Küresel iletişim de ağlar üzerinden gerçekleşmekte ve bu doğrultuda ağ toplumu oluşmaktadır. 
Özetle teknolojide yaşanan gelişmelerin iletişim ağlarına yansıması ile birlikte internet, toplum ve bireyin 
hayatında önemli bir kavram olarak yer almaya başlamıştır. İnternetin yaygın bir şekilde kullanılması sosyal 
medya kavramını da merkezi bir konuma yerleştirmiştir. Sosyal medyanın bu merkezi konumu, bireylerle 
karşılıklı etkileşimi neticesinde hem bireyi ve toplumu etkilemeyi hem de birey ve toplumdan etkilenmeyi 
beraberinde getirmektedir. Sosyal medyanın bu etkileşimi Facebook, Twitter, Instagram ve Tik-tok 

uygulamalarında bireylerin resim, video, fotoğraf ve ürün paylaşımlarında görülmektedir. Dolayısıyla sosyal 
medya günümüzde iletişim ve etkileşim noktasında önemli bir yer edinmektedir. Ancak sosyal medya, bazı 
noktalarda bireyi ve toplumu olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu duruma sosyal medyanın ailenin 
mahremiyetine, işleyişine ve iletişimine olan olumsuz etkileri örnek verilebilir.   

AİLE VE TANIMI 

İnsanlığın en büyük değeri ve mirası olan aile, insanlık tarihi kadar eski bir toplumsal birimdir. Aile; toplumsal 
yapılanmanın, işleyişin, düzenin ve devamlılığın temel unsurudur. Ailenin varlığı toplumsal düzenin, 
toplumsal norm ve sınırların işleyişini korumaktadır. Ailenin biyolojik, toplumsal, dini, siyasi ve eğitim gibi 
çok yönlü işlevleri bulunmaktadır. Ailenin bu işlevleri diğer kurumlar ile ilişkisinin olduğunu göstermektedir. 
Bu doğrultuda aile, ilişkiler çerçevesinde işleyişini devam ettirmektedir. Aile bu işleyişi asırlarca korumuştur 
ve korumaya devam etmektedir. Ailenin işlevlerini koruması ailenin benimsediği değerlerle ilişkilidir. Çünkü 
yaşamımızdaki tercihlerimizi, kararlarımızı, değerlerimizi aile belirlemektedir (Koçak ve Ünal, 2020: 218). Bu 
doğrultuda aile kendi değerlerini işlevleri doğrultusunda devam ettirmektedir. 
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Aile, birincil ilişki anlamını taşıyan ve Arapça kökenli bir kelimedir. Antikçağda ailenin yerine Grekçe oikos 
sözcüğünde polis (kent) ve politikos, kamusal alana karşılık özel alana işaret etmektedir. Ancak bu özel alan 
evsel, ailesel anlamında kullanılmaktadır. Türkçede ise aile ev/sel, hane, yuva gibi kavramlarla 
kullanılmaktadır. Ancak aile kurumsal, grupsal ve içerik olarak daha geniş bir kavramdır ve derdimizi 
anlatmaya daha uygundur (Sarı, 2014: 17-18). Aile kavramı bu özelliklerinden dolayı yalnızca iki farklı cinsin 
birlikteliği değil; akraba, soy ve çocuk gibi unsurlarla da ilişkilidir. Bu nedenle aileyi iki farklı cinsin 
evliliğiyle meşruiyet kazanmış bir birim olarak düşünmek aile kavramının yalnızca bir yüzünü göstermektir. 
Aile bunlarla birlikte “sevgi, şefkat, güven, paylaşma, dayanışma kaynağıdır” (Dikeçligil, 2012: 46) Bundan 

dolayı ailenin bu çerçevede düşünülüp tanımlanması, aile kavramının işleyişinin ve yapısının daha iyi 
anlaşılmasını sağlamaktadır.  

Ailenin geniş bir çerçevede tanımlanması Türk Dil Kurumunun da aileyi çeşitli şekillerde tanımlamasına sebep 
olmuştur. Bu doğrultuda “aile; Evlilik ve kan bağına dayanan en küçük birlik, aynı soydan gelen ya da 
aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kişilerin tamamı, birlikte oturan akraba ve yakınların tamamı ayrıca halk 
ağzında; eş, karı, aynı amaç doğrultusunda anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin tamamı, esas niteliği bir olan 
dil, hayvan ya da bitki topluluğu, familya” (Canatan, 2019: 54) şeklinde altı madde ile sıralanmıştır. 

Aileyle ilgili dar ve geniş kapsamlarda birçok tanım yapılmaktadır. Dar anlamda aile; yalnızca karı ve kocadan 
oluşan bir birliktelikken geniş anlamda anne, baba, çocuklar ve kan bağıyla olan hısım ve akrabaları 
kapsamaktadır (Türkkahraman, 2006: 150). Ailenin, karı-koca, hısım, çocuklar ve kan bağı ile tanımlanması 
ailenin evrensel bir şekilde tanımlanmasını gerektirmiştir. Ancak gerçekten ailenin evrensel bir tanımını 
yapmak mümkün müdür? Bu durumu Canatan, mikrokosmos ve makrokosmos kavramları ile açıklamaktadır.  

Felsefe insanı mikrokosmos, evreni ise makrokosmos olarak görmektedir. Felsefenin bu algısı toplumbilime 
taşındığında aile mikrokosmos, toplum ise makrokosmostur. Dolayısıyla aile ilk olarak geniş toplumun en 
küçük yaşam birimi olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu çok genel bir tanımdır. Çünkü her birlikte yaşama 
durumunu aile olarak tanımlamak güçtür. Bundan dolayı aile kavramı oldukça tartışmalıdır. Evrensel bir aile 
tanımı yapmanın önünde iki engel bulunmaktadır. Birincisi ailenin dünyadaki çeşitliliğidir. Doğum, evlilik, 
evlat edinme bu çeşitliliğe örnek gösterilmektedir. İnsanların biyolojik olarak çocuk sahibi olmaları nasıl bir 
gerçekse evlat edinme de bir o kadar gerçektir. Bu gerçeklik ailenin çeşitlilik gösterdiğinin kanıtıdır. Yani her 
toplumda ve kültürde aile kurma süreci farklılık göstermektedir. Evlat edinme bazı toplumlarda aile kurmak 

için yeterli bir sebepken, bazı toplumlarda ise biyolojik olarak evlat edinme aile kurmak için yeterli bir neden 
olarak görülmektedir. İkinci engel, değişen ve dönüşen dünya ile ilişkilidir. Tarihsel süreçte aile kurumunun 
sürekli olarak değişmeye maruz kalmasıyla ailenin yapısı, aile içi pozisyonlar ve ilişkiler, ailenin işlevleri ve 
hususları değişmektedir. Bunlarla birlikte aile hakkındaki fikirlerde de değişimler görülmektedir. Aile 
hakkındaki fikirlerin değişmesine bağlı olarak aile tanımlaması da genişlemektedir (Canatan, 2019: 53-62).  

Toplumsal bir kurum olarak aile, “varlığını devam ettiriyor olsa da tanımı, işlevi, birlikteliğini sağlayacak olan 
çiftlerin cinsiyetlerinin ne olacağı gibi konulara ilişkin düşünceler, giderek farklılaşmaktadır. Ailenin önemli 
bir dönüşüm içerisinde olduğu ve bu dönüşümün giderek aile kurumunu olumsuz yönde etkilediği de bilinen 
bir gerçekliktir” (Dilekli ve Koyuncu, 2022: 89). Bu gerçekliğe kanıt olarak aileye alternatif yaşam biçimleri 
örnek verilmektedir. Aileye alternatif yaşam şekilleri aile başlığı altında yer almaktadır. 
Aile başlığı altında yer alan alternatif yaşam biçimleri; birlikte yaşam, tek ebeveynli aile, eşcinsel evlilik ve 
eşcinsel birliktelik olarak belirtilmektedir. Alternatif yaşam biçimleri ailenin işleyişini ve sınırlarını ortadan 
kaldırmaktadır. Bu doğrultuda aile içi ilişkilerin ve aile sınırlarının tanımlanması kolaylaşmaktadır. Ailenin, 
alternatif yaşam biçimleriyle karşı karşıya kalması işleyişini aksatmaktadır. Bu durum günümüzün gelişen, 
değişen ve dönüşen yapısıyla ilişkilidir.  

AİLENİN İŞLEYİŞİ 

Aile kurumu da diğer sosyal kurumlar gibi, yapısı, işleyişi ve değerleri itibariyle değişime açık bir kurumdur. 
Aile kurumunun çeşitli biçimlerde sınıflandırılması ailenin sosyal değişime açık bir kurum olduğunu 
göstermektedir. Endüstrileşme süreci, çekirdek aile, bireysel hazlar ve bireyselliğin gelişmesi bu değişimi 
kanıtlamaktadır (Türkkahraman, 2006: 170). Aile, sınıflandırılmaya ve sosyal değişime açık bir kurum 
olmasına rağmen varlığını devam ettirmektedir. Bu durumda aile; işlevsel, yapısal ve işleyişsel öğeleri 
doğrultusunda kendisini korumakta ve devam ettirmektedir. Ailenin yapısal öğeleri çevre ve aktör gibi somut 
unsurları kapsamaktadır. Ailenin işlevsel öğeleri “yapı öğelerinin iş ve işleyişine işaret etmektedir”. Ailenin 
işleyişsel öğeleri “iletişim, karar alma, değişme ve farklılaşmayı kapsamaktadır (Nacak ve Karaarslan, 2014: 
128). 
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Günümüzde ailenin işleyişi yoğun bir şekilde değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Ailenin işleyişinin değişim 
ve dönüşümü hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ile gerçekleşmektedir. Ailenin yapısındaki bu değişim 
aileyi aile yapan değerlerin de değişmesine neden olmaktadır. Geleneksel aile yapısında geleneklerin ve dinin 
belirleyici olması, ailedeki kişiler arasındaki ilişkilerin kutsal değerlere göre değerlendirilmesi, büyüklere 
sadakat ve en önemlisi ailenin mahremiyet alanı olarak görülmesi gibi hususlar modern dönem ailesinde 
çözülmeye başlamıştır (Başaran, 2014: 144). Bu durunu Giddens, artan coğrafi hareketlilik ve kitle iletişim 
araçlarının kullanımının yaygınlık göstermesine bağlamaktadır. Modernliğe toplumsal hayatta direnç 
göstermeye çalışan geleneğin öğelerinin giderek otoritesini kaybetmeye başladığını belirtmektedir. 
Düşünümsel olarak devamlı bilgi edinilmesi kuralsızlığa neden olmakta ve bunun yanı sıra hem küresel hem 

de kişisel eylem bağlamlarında değişim ve dönüşümü de beraberinde getirmektedir (Giddens, 2010: 33). 
Toplumsal bir kurum olan aile de bu değişim ve dönüşümden etkilenmektedir. 
Modernleşmenin toplumsal bağlamı modern aileyi hem icat eder hem de doğurur. Modern aile hem bir 

gerçeklik hem de bir muhayyile olarak karşımıza çıkmaktadır. Modernite kendi içinde bir aile imajı 
geliştirmektedir. Bu aile imajı olumsuzluğun aksine, olumluluğu temsil etmektedir. Yani eşitlikçi, özgür, 
bağımsız ve bireyselliği temele alan bir aile imajı oluşturulmaktadır (Yıldırım, 2019: 124). Modern aile bu 
durumda en iyi, en mükemmel olanı tasavvur etmektedir. Ancak ailenin tek bir yönden değerlendirilmesi 
ailenin yapısının ve doğasının anlaşılmasına engel olmaktadır. Çünkü aileyi oluşturan bireyler tek bir 
karakteristik özelliğe sahip değillerdir. 
Bireylerin tek bir karakteristik özellikleri dikkate alınarak değerlendirme yapılması, aileye kör bir noktadan 
bakılmasına neden olmaktadır. Çünkü aileyi oluşturan bireylerin iletişimleri, kültürleri, olaya bakış açıları vs. 
aile içerisinde çeşitlilik sağlamakta ve bu özellikler ailenin yapısına yansımaktadır. Bu özellikler her aile 
üyesinde farklı derecelerde bulunmaktadır. Ancak bu özellikler her aile ferdinde farklı olsa da aile çatısı 
altında ortak bir yapıda birleşmektedir. Dolayısıyla aile içerisindeki farklı özellikler ailenin yapısına uygun bir 
hale bürünmektedir. Bunun sonucunda aile kendisine yönelik sınırlar belirlemektedir. Ailenin sınırlar 
belirlemesi kendisine özgü bir ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Çünkü aile dışarı ile arasına sınırlar 
koyarak mahremiyetini korumaya çalışmaktadır.   
Aile ile ilgili aile içi şiddet, boşanma, aşk ilişkileri gibi konuların televizyonlarda konuşulması mahremiyetin 
dönüştüğünün en büyük kanıtıdır. Giddens aile ile ilgili mahrem olan şeylerin tartışılmasını, dile getirilmesini 
yani kamuoyunun duymasını mahremiyetin dönüşümü olarak ifade etmektedir. Küreselleşmeyle birlikte 
mahremiyet, dönüşümün ötesinde bir patlama süreci geçirmektedir. Çünkü gelenekselliğin sıkı kuralları 
moderniteyle gevşerken küreselleşmeyle kuralsızlıklara savrulmaktadır (Yıldırım, 2019: 124). Mahremiyetin 
dönüşümüyle birlikte aileye ait olan ve kamuoyunun bilmemesi gerekenlerin tamamı bilinmekte ve 
görülmektedir. Ailenin mahremiyetinin dönüşümü, ailenin işlev ve işleyiş yapısını yıpratırken aynı zamanda 
toplumun en mahrem kurumu ailenin kurallarını ve sınırlarını da ihlal etmektedir. 

AİLENİN İŞLEYİŞ KURALLARI 

Bütün sosyal yapılar için geçerli olan işleyiş kuralları, aile için de geçerlidir. Ailenin işleyiş kuralları: Aileyi 
oluşturan öğeler birbirleriyle bir bütünleşme ve iç bağımlılık sağlamaktadır. Aile de her sosyal varlık gibi 
kendisi için sınırlar belirlemektedir. Dolayısıyla ailedeki bireyler dışarıyla ilişkilerinde seçici olmaktadır. Aile 
kendisine özgü bir iletişim sistemi kurmakta, bazı kanalları kapamakta, bazı kanallarıysa açık tutmaktadır. 
Aile, üyeleri için gerekli işlevleri sağlamakla birlikte üyelerini bir arada tutabilmek için ikincil görevleri 
üretmektedir (Başaran, 2014: 145). 
Aileyi oluşturan öğelerin birbirleriyle bir bütünleşme halinde ve iç bağımlılığa sahip olması ailenin 
çözülmesini engellemektedir. Bu durumda aile işleyişini devam ettirmekte ve değişime direnç göstermektedir. 
Ailenin kendi için sınırlar oluşturması ve dışarıyla ilişkilerinde seçici olması düşüncesi, ailenin özel alanının 
yani mahrem alanın korunması gerektiği ve sadece ailenin bu alanda hâkim olmasının, yaşam bulmasının 
gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum ailenin kendisine yönelik ve ona özgü özelliklerinin 
olduğunu da ortaya koymaktadır. Yani her ailede yaygın bazı özellikler olmasına karşın (Hallaç ve Öz, 2014: 
148) her ailenin kendisine ait özellikleri bulunmaktadır. 
Ailenin dışarıdakine sınır belirlemesi ailenin içeri ve dışarı ayrımı yapmasından kaynaklanmaktadır. 
Dışarıdaki yabancı olarak görülmektedir. Yabancıya karşı kapalı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar ailenin 
mahremiyetidir. Ailenin iletişimi kendisine özgü bir dille gerçekleşmektedir. Bu dille aile üyeleri birbirlerini 

anlamaktadır. Kapı kapatıldığı vakit ailenin içeride bir özel alanı ve anlaşmak için kullandığı sembolleri 
bulunmaktadır. Aile üyelerinin dışındaki kişiler bunları anlamakta zorlanmaktadır. Ancak akrabalar bu dile 
yakındırlar. Çünkü aileyle ortak noktaları bulunmaktadır (Başaran, 2014: 146). Ailenin iletişimini kendisine 
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ait bir dille gerçekleştirmesi iyi bir iletişim kurmasına olanak tanımaktadır. Özel ilişkilerine, başkalarının 
müdahale etmesine ve onları anlamasına da engel olmaktadır. 
Aile içi iletişimde ebeveynlerin kendi aralarında, çocukların kendi aralarında, ebeveynler ve çocuklar arasında 
ve kardeşler arasında sağlıklı bir iletişimin olması gerekmektedir. Bu nedenle aile işleyişinde iletişim önemli 
bir faktör olarak görülmektedir. Ebeveyn, çocuklar, kardeşler ve eşler bütünlüğünde gerçekleşen iletişim 
tarzları ailenin bütünlüğü açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Aile içi iletişimi sağlamanın en makul yolu 
“önce kişinin kendisini duyurmasından ziyade karşıdakini duymak, dinlemek ve ne dediğini anlamaya 
çalışmaktan geçmektedir” (Yıldırım ve Yıldırım, 2019:149). Kişinin öncelikle karşıdaki kişiyi dinleyip 
anlamaya çalışması sağlıklı bir iletişimim oluşmasını sağlamaktadır. Aile üyelerinin de bu yöntemle iletişim 
kurması aile içi iletişimin sağlıklı olmasını kolaylaştırmaktadır. Ebeveynlerin kendilerine ve çocuklarına karşı 
yeterli düzeyde ilgi göstermeleri ve rollerinin gerekliliklerini sağlamaları yine ailenin sağlıklı iletişim 
kurmasına katkı sağlamaktadır (Güleç, 2018: 107).  
Ebeveynlerin çocuklarına, çocukların ebeveynlerine ve kardeşlerin birbirlerine yeteri kadar vakit ayırmaları, 
ilgi göstermeleri sağlıklı bir iletişimin ve bunun sonucunda sağlıklı bir ailenin oluşmasına yardımcı 
olmaktadır. Aile bu durumların tamamını yüz yüze ilişkiler doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Çünkü 
iletişimin jest ve mimiklerle sağlanması yani duyguların doğrudan karşıdaki kişiye yansıtılması iletişimin 
sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır. Yüz yüze iletişimin dışında sanal mekânlarda veya sosyal medyada 

kurulan iletişim, fiziksel olarak bir ortamda olmadığından ve duygular karşıdaki kişiye doğrudan 
aktarılmadığından aksayabilmektedir.  
Sağlıksız iletişimin diğer bir faktörü kitle iletişim araçlarına bağımlılık ve bu bağımlılığın aile içi iletişimi 
olumsuz etkilemesidir. Özetle ailenin işleyişine yönelik çeşitli riskler bulunmaktadır. Bu risklerin ailenin özel 
alanına müdahale etmesi ve görünmemesi gereken kısımları görünür kılması ailenin yapısını ve işlevlerini 
olumsuz etkilemektedir. Bütün bu olumsuzluklar aile içi iletişimi, sınırları, özel alanı esnetmektedir. 

SOSYAL MEDYANIN AİLE İŞLEYİŞİNE ETKİSİ 

Sosyal medyanın aile işleyişine etkisi çeşitli şekillerde görülmektedir. Bu etkilere örnek olarak ailenin 
mahremiyetinin dönüşmesi, aile içi iletişimin aksaması, ailenin sınırlarının esnetilmesi, ailenin iç ve dış 
ilişkilerinin belirsizleşmesi gibi durumlar verilmektedir.  

Gazeteyle başlayıp sosyal medyaya kadar uzanan bu gelişmelerle birlikte, bireylerin mahrem alanlarına girme 
ve mahrem alanlarının ortaya çıkarılması birbirine koşul olarak gelişmiş ve daha sonra medyanın gelişiminde 
mahremiyetin gönüllü veya gönülsüz sunumu her zaman önemli bir rol oynamıştır (Arık, 2013: 112). 
Mahremiyetin gönüllü veya gönülsüz sunumu, aile mahremiyetinin bazen alınıp satılabilir olmasına yol 
açmaktadır. Ayrıca mahremiyetin ifşa edilmesi bireylere beğenilme, ünlü olma, takipçi sayısının artması, 
iletilerinin beğenilmesi gibi durumlar sunmaktadır. Bu durum da ailenin mahremiyetini ifşa etmektedir (Arık, 
2013: 126). Dolayısıyla “mahremiyet hakkımızı rızamızla katlettiriyoruz veya yalnızca bize sunulan harikalar 
karşılığında ödenecek bir bedel olarak mahremiyet kaybına rıza gösteriyoruz” (Bauman ve Lyon 2018: 35). 
Mahremiyet kaybına rıza gösterilmesinin temel nedeni ticari kazanç elde etmektir.  
Ailenin görünmemesi gereken kısmı ailenin özel alanı yani sınırları olarak ifade edilmektedir. Sosyal 
medyanın bu alana müdahale etmesi ailenin işleyişini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. En temel 
mahremiyet alanı olarak görülen ailenin içine yerleştiği evin avluları, pencereleri, odaları mahremiyetin 
mimarideki yansımaları olarak belirtilmektedir (Yıldırım, 2019: 123). Ancak sosyal medya ailenin gizliliğini 
iletişim araçlarının kameralarıyla ortadan kaldırmaktadır. Kameralar pencere görevini üstlenmekte ancak 
bunlar perdesiz, mahremiyeti ifşa eden ve örtmeyen pencerelerdir. Bu doğrultuda ailenin özel alanı ifşa 
edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ailenin mahremiyetinin sunulması ailenin sınırlarının ortadan 
kalktığını ve içeriyle dışarı ayrımının yok edildiğini göstermektedir. 

İçeri ve dışarı ayrımı, ailenin mahremiyetini belirtmektedir. Çünkü dışarı aileden olmayan yani yabancıyı 
temsil etmektedir. Ancak içeri aileden olan birisi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla içerideki bizden 

birisidir ve bizden birisiyle “sen” dili ile iletişim kurulmaktadır. Sosyal medya, içeri ve dışarı ayrımını ortadan 
kaldırmaya çalıştığı veya kaldırdığı için yabancının ve evden olan birisinin ayrımı ortadan kaldırmaktadır. Bu 
durum ailenin özel alanının görünür olmasıyla birlikte özel alandaki işleyişini olumsuz bir şekilde 
etkilemektedir. Çünkü ailenin özel alanı herkesin özel alanı olmaya başlamaktadır. Örneğin, Tik-tok 

platformunda yapılan canlı yayınlar aile içi ilişkileri, ailenin mahrem alanını, aile bireylerinin birbirlerine olan 
davranışlarını açık bir şekilde yayın esnasında o platformu izleyen kişilerin tamamına göstermektedir. Bu 
durumlar ise aile mahremiyetini ve iletişimini farklı şekillerde olumsuz yönde etkilemektedir. 
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 “İletişim, çeşitli sesler, hareketler veya simgeler vasıtasıyla sağlanan haberleşme, bilgi iletiminden, aile içi 
ilişki şekillerine kadar insanların gerçekleştirdiği duygu, düşünce ve bilgi paylaşımı” üzerinden kurulmaktadır 
(Karaca, 2016: 627). Yani iletişimin gerçekleşmesi ve sağlıklı olabilmesi için karşılıklı bir etkileşimin olması 
gerekmektedir. Aile içi iletişimin sağlıklı olabilmesi için karşılıklı düşünce, duygu,  ilgi ve vaktin ayrılması 
gerekmektedir. Ancak araştırmalar, yaşanan toplumsal ve teknolojik değişimler sebebiyle ve yoğunlaşan iş 
yaşantılarından dolayı aile fertlerinin birbirlerine zaman ayıramadıkları bilgisini ortaya koymuştur (Güleç, 
2018: 115). Aile fertlerinin birbirine vakit ayıramamaları aile içi iletişimi olumsuz etkilemektedir. Aile fertleri 

boş zamanlarında bile internette vakit geçirmekte ve bu durum boş zamanın dahi aile bireylerinden ayrı 
geçirildiği ve aile fertlerinin bunun farkına olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır (Güleç, 2018: 115). Aile 
fertlerinin iletişimlerinin bu denli olumsuz etkilenmesi ebeveynler, çocuklar ve kardeşler arasında ailenin iç 
bağlılığını azaltmaktadır.  
Aile içi bağlılığın olumsuz etkilenmesi aslında sosyal medyanın çeşitli alternatifler sunmasından ve aile içi 
ilişkileri bazı noktalarda unutturacak noktalara çekmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü sosyal medya 
zamanın birçoğunu onunla ve onun verdikleriyle geçirilmesini istemektedir. Örneğin bütün sosyal medya 
platformlarında bir profil sayfası bulunmaktadır. Bu profil sayfası sizin kim olduğunuzu anlatmak için 

ayrılmıştır. Bunun için oluşturduğunuz profilin etkili olması çok önemlidir. Çünkü profiliniz sizi 
yansıtmaktadır. Yani sizin “özgeçmişinizdir”(Kawasaki ve Peg Fitzpatrick, 2015: 13). Yukarıda ifade edilen 
örnekten hareketle sosyal medya ilk öncelikle oluşturacağınız profil aracılığıyla sizi tanıtmakta ve zaman 
içerisinde size etkili paylaşımlar, profil resimlerinizin aynı olması, asimetrik olması, sürekli aktif olması, yeni 
ilişkiler kurmanız gibi imkânlar sunmaktadır (bkz. Kawasaki ve Peg Fitzpatrick). Bu doğrultuda insanlar 
sunulan imkânların tamamını yapboz parçaları gibi birleştirmeye çalışmaktadır. İnsanların bu parçaları 
tamamlamak istemeleri zamanlarının birçoğunu sosyal medyada geçirmelerine ve iletişimlerinin olumsuz 
etkilenmesine neden olmaktadır. Çünkü insanlar sürekli sosyal medyada vakit geçirerek bağımlı olmaktadır. 
Bu durumda aile fertlerinin birbirine olan bağlılığı sosyal medya bağımlılığına dönüşmektedir. Sonuç olarak 
da aile içi iletişim ve aile fertleri arasındaki bağlılık zayıflamaktadır. 

Aile işleyişine olumsuz etki eden diğer bir durum ise alternatif yaşam biçimleridir. Teknolojik ve politik 
gelişmelere bağlı olarak dönüşümler yaşanmaktadır. Bu dönüşümlere bağlı olarak aile yapısal olarak çeşitli 
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlar içerisinde eşcinsel evlilikler, eşcinsel evlilikler sonrası evlat 
edinme istekleri, eşcinsel birliktelikler, sperm bankaları ve tek ebeveynlilik vs. olarak ifade edilmektedir 
(Nacak ve Karaarslan, 2014: 136). Eşcinsel evlilikler ve birliktelikler bugün her ne kadar bazı toplumlarda ve 
ülkelerde kabul edilmiş olsa da yaşadığımız toplumda eşcinsel evlilikler ve birliktelikler kabul 
edilmemektedir. Ailenin kendisine özgü işleyiş kuralları, bu gibi durumları reddetmektedir. Çünkü aile bazı 
kanalları açarken bazılarını kapatmakta, dolayısıyla gerektiği yerde sınırlar belirlemekte ve iç bağımlılığını 
korumaktadır (Başaran, 2014: 145).  
Bugün gelinen noktada sosyal medya alternatif yaşam biçimlerine imkân tanımaktadır. Eşcinsel birlikteliklerin 
sosyal medya platformlarında yer edinmeleri ve burada kimliksel mücadele vermeleri sosyal medyanın 
alternatif yaşam biçimlerine imkân tanıdığını göstermektedir. Özellikle ülkemizde eşcinsel birliktelik yaşayan 
kişilerin Tik-Tok platformunda gündelik yaşamlarını paylaştıkları görülmektedir. Bu durumda söz konusu olan 
kişiler sosyal medyada görünür olmakta ve kimliklerini bu platformlarda yansıtmaktadırlar. Sosyal medya 
platformlarında aileler de yer aldığından dolayı bu birlikteliklerden etkilenmektedirler. Bazı durumlarda 

eşcinsel birlikteliklerde sergilenen davranışlar aile içerisinde de görülmektedir. Bu durum ailenin sınırlarını 
ortadan kaldırmakta ve aile olma bilincini olumsuz etkilemektedir. Çünkü birlikte bir arada olma, yaşama, 
belirli temel ihtiyaçları karşılama gibi işlevler aileye atfedilen durumlardır. Eşcinsel birliktelikler ve birlikte 
yaşam aileye atfedilen durumları, toplumun istemediği ve kabul etmediği noktalarda gerçekleştirmektedir. 

Sosyal medya yukarıda ifade edilenlerin ulaşılabilirliğini kolaylaştırmakta ve görünürlüğünü arttırmaktadır. 
Görünürlüğü artan birliktelikler toplum içerisinde yaygınlaşarak sıradanlaşmaktadır. Belirli bir süre sonra 
toplum bu duruma alışık hale gelmekte ve tepki göstermemektedir. Bütün bu ifade edilen durumlar ailenin 

değerinin esnetilmesine ve ailenin değerinin dönüşmesine neden olmaktadır. 
Ailenin işleyişinin bunca olumsuzluktan etkilenmesi, ailenin mahremiyetinin dönüşmesi, sınırlarının 
esnetilmesi, içeri ve dışarı ayrımının kaldırılmak istenmesi tamamen ailenin işlevini yitirdiğinin ve varlığının 
son bulduğu anlamına mı gelmektedir? Var olan risklere karşı ailenin yok olduğu, temel bir kurum olmaktan 
çıktığı mı söylenmektedir? Ya da kabullenilmekte midir? gibi sorulara Dikeçligil’in aile ile ilgili cümlesinden 
hareket ederek cevap bulunabilmektedir. 

“İnsanın doğası gereği hem canlı bir varlık hem de sosyal bir varlık olarak; varlığını koruyarak hayatta 
kalma, üreyerek devam ettirme, barınma, beslenme gibi fizyolojik ihtiyaçlar kadar, sevgi, şefkat ve güven gibi 
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temel psikolojik ihtiyaçların karşılanması birey için vazgeçilmezdir ve zorunludur. Aile, her şeyden önce insan 
doğasının gerektirdiği bir etkileşim ağıdır diyebiliriz”(Dikeçligil, 2012: 46).  
Bu ifadelerden hareket ederek ailenin kurumsal varlığını koruduğunu, yalnızca birincil ilişkilerinin değil, 
ikincil ilişkilerini de devam ettirdiğini; duygu, şefkat ve sevginin de ailede var olduğunu ifade etmek 
gerekmektedir. Dolayısıyla aile, insanlığın en kadim kurumlarından biri olarak her dönemde çeşitli riskler ile 
karşı karşıya kalmış olsa da günümüzde varlığını ve değerini devam ettirmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

İnternet teknolojisinin gelişmesi birey ve toplumun yaşamını ekonomik, siyasi, kültürel ve değerler gibi birçok 
noktada etkilemektedir. İnternetin, birey ve toplumun hayatını etkilemesi gün geçtikçe daha görünür bir hale 
gelmektedir. Bu durumun görünür hale gelmesine ise sosyal medya neden olmaktadır. Sosyal medya bireyin 
hayatını hem olumlu hem de olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Olumlu yönden etkilemesine bireyin ve 
toplumun her şeyden haberdar olması, kendisinin yaşadığı dünyanın dışında başka dünyalarında var olduğunu 
bilmesi gibi durumlar örnek olarak gösterilmektedir. Olumsuz özeliklerine ise her şeyi görünür kılması, 
sınırları ve özel alanı ortadan kaldırması ve mahremiyeti dönüştürmesi örnek olarak verilebilir. Hatta olumlu 
olarak ifade edilen özellikleri de bazı olumsuz özellikler barındırmaktadır.  

Sosyal medyada ifade edilen olumsuz özellikler, aile işleyişi üzerinden düşünüldüğünde ailenin işleyişini 
olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Ailenin istediği gibi işleyişini devam ettirmesi toplumun ve bireyin sağlıklı 
bir şekilde iletişim kurmasına, varlığını devam ettirmesine imkân tanımaktadır. Ancak sosyal medya her şeyi 
sıradanlaştırdığı ve ortadan kaldırmaya çalıştığı için aile istediği gibi işleyişini devam ettirmekte 
zorlanmaktadır.  

Sosyal medya her kimliğe ve gruba alan açmaktadır. Sosyal medyanın herkese alan açması, her bireyin ve 
grubun kendisini istediği gibi ifade etmesine ve kimliğini var etmesine imkân tanımaktadır. Bu durum eşcinsel 
birlikteliklerin görünmesine, ailenin özel alanını görünür olmasına, birçok şeyin sınırlarının ortadan 
kaldırılarak sunulmasına, ailenin kendisine özgü olan dilinin herkes tarafından bilinmesine, mahremiyetinin 

görünür olmasına, içeri ve dışarı ayrımının ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bütün bu ifade edilenler 
gündelik yaşamda konuşulduğu ve uygulanmaya çalışıldığı için aileyi de olumsuz etkilemektedir. Ayrıca aile 
bireylerinin sosyal medya platformlarında yer alması da aile içi iletişimi ve işleyişi değiştirmektedir. Çünkü 
teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar sanal ortamlarda sosyalleşmeye başlamışlardır. İnsanların bu 
ortamlarda sosyalleşmesi her ne kadar bireysel bir eylem olarak görülse de her bireyin bir ailede yaşadığı 
unutulmamalıdır.  

Birey bu ortamlarda sosyalleşmesini fiziksel temasın olmadığı bir şekilde gerçekleştirdiği için bulunduğu 
mekânın bir odasını tercih etmektedir. Bireyin belirlediği odada canlı bağlantılar sağlaması özel alanının 
görünür olmasına, içeri ve dışarı ayrımının ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bu şekilde ailenin kendisine 
özgü alanı ihlal edilerek mahremiyetin dönüşümü gerçekleşmektedir. Bütün bu ifade edilen durumlar ailenin 
işleyişine olumsuz bir şekilde etki etmektedir. Ancak aileye özgü işleyişin, dilin ve mahremiyetin her zaman 
korunması ve devam ettirilmesi gerekmektedir. Ancak sosyal medyanın somut sınırların ötesinde hareket 
etmesiyle birlikte ailenin her şeyi görünür olmakta ve dönüşmektedir. Bu durum, ailenin geleceği açısından 
riskler oluşturmaktadır. Çünkü bugün alternatif yaşam biçimleri tartışılmakta ve birçok ülkede kabul 
edilmektedir. Bu durumların tamamı etkileşimler halinde diğer birçok ülkede de yer edinmeye başlamıştır. 
Dolayısıyla bir şeylerin kabul edilmesi bugün sosyal medyadaki etkileşimler nedeniyle olduğu için 
yaşamımızda ve toplumumuzda çok hızlı bir şekilde yayılmakta ve yer edinebilmektedir. 
Sosyal medya mecralarında her şeyin hızlı bir şekilde yayılması, aile hakkındaki düşüncelerde de değişimlere 
neden olmaktadır. Çünkü sosyal medyanın hızlı dönüşümleri, aile değerlerinin de hızlı bir şekilde değişmesine 
yol açmaktadır. Bu durum aile kurmak isteyen bireylerin fikirlerinin de değişmesine neden olmaktadır. Ailenin 
kurumsal olarak varlığını devam ettirdiği her an dile getirilmektedir. Ancak aileyi bekleyen risklere karşı 
yalnızca kurumsal bir yapıdan mı bahsetmemiz gerektiğini düşünmemiz gerekmektedir. Çünkü ailenin belirli 
sorumluluk ve işlevleri yerine getirirken toplumsal, kültürel ve inanç noktasında da belirli şartları sağlaması 
gerekmektedir. Ancak bugün tek ebeveynli, eşcinsel vb. aile türlerinden bahsedilmektedir. Bu yapıların 
kuracağı bir aile kurumsal olarak varlığını kanıtladığında, ailenin kurumsal olarak devam ettiğini ifade 
etmemiz ne derece geçerli olacaktır. Bunun için ailenin kurumsal yapısının temele alınarak ailenin toplumdan, 
değerden, belirli işlevlerden, bulunduğu toplumun kültüründen ve inancından bağımsız olmadığı noktaları da 
dikkate alınarak ailenin olumsuz etkileşimlere karşı korunması gerekmektedir. 

Aileye yönelik ifade edilen tutumların gerçekleştirilmesi, aileyi sosyal medya veya diğer alanlardan gelen 
risklere karşı korurken aynı zamanda ailenin değerlerinin belirsizleşmesini, akışkan hale gelmesini de 
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engellemektedir. Aile toplumun en temel yapı taşı, rahmi veya merkezi olarak görülmektedir. Bundan dolayı 
ailenin işleyişine, değerlerine, yapısına gelecek olumsuz durum toplumun diğer tüm kurumlarını da 
etkilemektedir. Bunun için olumsuz durumların veya tehlikelerin ilk uğradığı yerin aile olduğunu düşünerek 
bu doğrultuda ailenin işleyişi ile ilgili çeşitli tedbirler ve alternatifler düşünmek gerekmektedir. 
Bunun için bu çalışmada aileye yönelik çeşitli risklerin olduğu ve bu risklerin sosyal medyada daha etkili 

olduğu ifade edilmektedir. Risklerin, sosyal medyada daha etkili olmalarının nedeni insanların zamandan ve 
mekândan bağımsız olarak hareket etmeleri ve etkileşim olanaklarının daha hızlı ve güçlü olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı bu çalışmada ailenin tek bir yönünü merkeze alarak hareket etmenin aksine 
risklere yönelik farkında olmak ve farkındalık yaratmak, çeşitli örnekler verilerek ailenin işleyişi noktasında 
riskleri ifade etmek gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

İnsanın doğumuyla beraber karşılaştığı ilk gerçeklik içine girdiği toplumsal yapıdır. Bu yönüyle toplum 
olabilmenin de zorunlulukları vardır. Bu zorunlulukların ahlaki veya cebri yaptırımları da vardır ki toplumsal 
yapı içerisinde bir yaşam sürdürülebilsin. Kişinin yaratılışında olan yapısal özellikleri, ancak etkileşime girdiği 
toplumsal yapıyla açığa çıkabilir. Kin ve nefret duygusu da, sevgi ve saygı anlayışı da, kıskançlık ve 
mücadeleci yapısı da ancak bir toplum içerisinde kendisini gösterir. Zorunlu bu birliktelikte kişisel bağlamda 
farklılıkların olması olağandır. Farklılıkların birlikteliğinden doğan toplumsal yapının uyumlu bir 
sürdürülebilirliğinin esası ise aynı kurallar etrafındaki birliktelikle mümkündür.  

“Farklı görüş ve ihtiyaçların ve çelişen çıkarların alanını oluşturan ve göreceli bir öze sahip olan sivil toplum, 
teorik anlamda demokrasiye tam karşılık gelmese bile pratikte ideal anlamda bir sivil toplumun varlığı 
demokrasiyle yakından bağlantılıdır” (Aslan, 2010: 358). “Çünkü demokrasi, bireyin sosyal yaşamda vücut 
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Demokratik Olmayan Yönetimlerde Ekonomik ve Toplumsal 
Yansımalar       
Economic and Social Reflections in Non-Democratic Managements 

ÖZET 

Demokrasi, ihtiva ettiği gerçeklikler bağlamında genel geçer bir kavram olmaktan çok öte, kişi 
ve bağlamında toplumların bir ve beraber olabilmelerinin çekirdeğidir denilebilir. Demokrasi, 
doğuştan gelen kazanımların, yönetim tarafından sağlamasının yapıldığı tartışmasız 
gerçekliklerdir. Eşitlik, özgürlük, adalet ve seçme/seçilme hakkının bir bütün olarak ele alındığı 
kavramın adıdır. Bu değerler bir bütün olarak her ne kadar bazı toplumlarda demokrasi 
söylemiyle dile getirilmese bile, eylemsel yönden toplumsal etkileşimleri adına demokrasi 
temel değerlerinin yansıtılması olarak kabul görür. Demokrasi değerlerinin tezahürü, bireylerin 
ötekileştirilmeyerek eşitçe davranıldığı, kişi ve bağlamında toplumun özgür olduğunu hissettiği, 
adalet duygusuyla korunduğu, fikri ve eylemsel anlamda da seçme/seçilme hakkını 
kullanabildiği gerçekliğin adıdır. Bu durum demokrasinin varlığını gösterirken, demokratik 
olmayan durumlar adına da antidemokratik uygulamalar olarak kendisini hissettirir ve sonuçları 
itibariyle de toplumsal hezeyanları beraberinde getirir. 

Antidemokratik uygulamalarda; demokrasi temel değerlerinin, özellikle devlet yönetimindeki 
yaptırıma sahip kişi ve makamların, şahsi menfaatleri veya yasal olmayan uygulamalarının yine 
demokrasi adı altında uygulanmaya konulması işlemidir. Bu yönüyle demokrasi dinamik bir 
yapıya sahiptir ve uygunsuz eylemlere de bir kılıf gibidir. Bu bağlamda toplumsal yansımaları 
da kaçınılmaz felaketleri beraberinde getirir. 

Anahtar Kelimeler : Demokrasi, Anti-Demokrasi, Ekonomi, Toplum, Yönetim 

ABSTRACT 

It can be said that democracy is far from being just a general concept in the context of the 

realities it contains, in fact, it is the core of the ability of individuals and societies being together 

in their own context. Democracy is the sum of the indisputable realities in which the innate 

gains of people are conserved by the administration. It is the name of the concept in which 

equality, freedom, justice and the right to vote / to be elected are considered as a whole. 

Although these values as a whole are not expressed with the discourse of democracy in some 

societies, their social interactions on an operational basis are accepted as the reflection of the 

basic values of democracy. The manifestation of the values of democracy is the name of the 

reality in which individuals are treated equally without being marginalized, the society feels 

free in its person and context, is protected by a sense of justice, and can exercise the right to 

vote/be elected in the intellectual and operational sense. While this shows the existence of 

democracy, it also makes itself felt as anti-democratic practices on behalf of non-democratic 

situations and brings social delusions with it as a result. 

In antidemocratic practices; It is the process of putting into practice the basic values of 

democracy, especially for the personal interests or illegal practices of the people and authorities 

in the state administration, again under the name of democracy. In this respect, democracy has a 

dynamic structure and is like a cover for inappropriate actions. In this context, its social 

reflections also bring inevitable disasters 
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bulduğu bir toplumsal yapıda ortaya çıkabilir. Belki bireyin olduğu her yerde demokrasi olmak zorunda 
değildir, ama demokrasinin olduğu yerde birey gereklidir” (Uluç, 2012: 1). 
Demokrasi ihtiva ettiği değerler bağlamında toplumla birebirde ilişki içerisindedir. Demokrasi temel 
değerlerinin merkezinde insan ve bağlamında toplum vardır. Bu bağlamda bilinen her rejim ve anlayıştan daha 
fazla toplum, demokrasi ve değerlerinin varlığından veya yokluğundan etkilenir. Demokrasinin işletilmesinin 
sonuçları da doğrudan toplumun sosyo ekonomik yapısını, kültürel gereksinimlerinin yerine getirilmesini ve 
bağlamında adalet anlayışıyla gelen kalkınmayı netice verir. 
Demokrasi kavramının dinamik yapısının olumsuz yönleri de yok değildir. Yönetim erki tarafından rahatlıkla 
kendi menfaatleri, söylemleri ve algılarına da hizmet edebilmektedir. Gücü elinde tutan yönetim erki, 
kendisine karışıldığı veya yasal her müdahaleyi demokrasiye vurulmuş bir darbe olarak değerlendirebilir. 
Kuvvetler ayrılığı dediğimiz ve birbirinden bağımsız hareket etmesi gerekli yasama, yürütme ve yargı erkleri 
de bu bağlamda hayati öneme haizken, gücü elinde bulunduran ve bu durumu yaptırım olarak değerlendiren 
siyasi yönetimler tarafından da demokrasi adı altında baskıya maruz bırakılabilirler. O zaman şunu demek 
mümkündür; Yasal gibi gözüken ve fakat şahsi menfaatleri veya ideolojilerine hizmet etmek adına yapılan bu 
türden olumsuz ve uygunsuz müdahalelerin neticeleri nerede ve nasıl hissedilir. Bu çalışmada demokrasiye 
yapılan müdahale süreçleri ile demokrasinin anti demokratik yönelim almasıyla ortaya çıkan toplumsal 
sonuçlar tartışılacaktır. 

DEMOKRASİ VE DEĞERLERİNE BAKIŞ 

Genel bir ifade olarak demokrasi, “Halkın kendi kendisini yönetmesi” olarak tanımlansa da, bu yönetmede 
esas gerçeklik özgür, eşit ve genel bir adalet anlayışı merkezli iradenin ortaya çıkartılması sürecidir. 
Demokrasilerde esas olan halkın iradesidir ki diğer yönetim usullerinden ayıran temel özelliği de budur. Bu 
bağlamda demokrasiyi halkın yönetici ve egemen güç olduğu anlayış olarak ifade edebiliriz. 

Sartori demokrasiyi semantik bağlamda değerlendirir. Demokrasi kavramının dinamik yapısının varlığı da bu 
kelimenin etimolojik farklılığıyla ilgilidir. Şöyle ki;  

Kıta Avrupa aydınlanmacı geleneğine sahip İtalya, Almanya ve Fransa’ da halk 
kavramı organik bir tekelliği düşündürürken, Kıta Avrupa’ sından farklı olarak 
bireycilik kültürünün gelişmiş olduğu Anglo-Sakson kültürde halk tabiri, 
bireyciliğinde etkisiyle, tek tek ve farklı bireylerden müteşekkil çoğul bir varlığa 
işaret etmektedir (Sartori, 2011: 41). 

Kısacası demokrasi kavramsal olarak her dilde aynı gibi görünse bile anlamsal olarak bulunulan yerin kültürel 
ve sosyolojik yapısına göre farklılık göstermektedir. Demokrasi kavramının dinamizmi de etimolojisinin bir 
sonucu gibi gözükmektedir. 

Demokrasi kavramının dinamik yapısı, zamanla değişimlere ayak uydurma eğilimi adına onu zengin kılarken, 
değişik isimlerle türetilen kavramlarının bir sonucu olarak da farklı anlamlandırma ve aynı zamanda yönetim 
erkinin menfaatlerine hizmet etmelerine sebebiyet verdiği bir gerçekliktir. Kavramsal anlamda ilk olarak 
Yunan devletinde görülen demokrasi tanımı, dönemi itibariyle eşitliği, özgürlüğü ve adaleti tesis edemediği 
düşüncesiyle itibar gören bir anlayış olarak görülmez. Aktaş (2015:88) bu durumu özetle; Platon, tiranlığa 
sebebiyet veren anlayışın sebebinin demokrasi olduğunu ve devletin içerisindeki en büyük hastalıklı durumun 
varlığının bu gerçeklik olduğunu ifade ederken, Aristo ise demokrasiyi anayasaya uygun bulmadığını ifade 
etmektedir. Demokrasiyi gerçekler adına bir sapma olarak değerlendiren Aristo’ nun söylemlerine karşılık 
Kant ise, demokrasiden despotizmin bir sonucu olarak bahseder. 18.yy ın son çeyreğinde, Kant’ ın bu 
ifadelerinin yerini olumlayan ilk fikirsel açılım ise Alexis Tocgueville’ nin 1830’ lu yıllarda Amerika’ da 
demokrasiye getirdiği tanımlarla yönünün değiştiği gerçeğidir. 
Fransız bir düşünür olan Tocqueville’ nin anlayışında demokrasi, kavramsal gelişiminin yanında muhteviyatı 
bağlamında da özünü bulmaya başlayan bir yapı taşı gibidir. Demokrasi kavramının geçmişinden gelen yanlış 
anlayışlardan sıyrılması gerektiğini ve etik ahlaki gerçekliklerin hayata geçirilmesi gerektiğini savunur. Bu 
durumu Özçelik (2021: 335) özetle; İnsanların eşitlik anlayışı doğrudan gelen bir kazanım olmakla beraber, 
toplumun her kademesinde de eşit ve söz sahibi bir toplumsal sözleşmenin oruması altındadır. Bu yönüyle 
eşitlik özgürlüğün bile bir adım önünde değerlendirilmelidir. Basın yoluyla demokrasi kavramına analizler 
getiren Tocqueville, demokrasinin vazgeçilmezleri içerisinde gördüğü ifade özgürlüğünü, iktidarı ve yargıyı 
sınırlandırması ve çoğunluğun dışında azımsanamayacak ve görmezden gelinemeyecek bir çoğulculuğunda 

farkına varılması gerektiğini önemle vurgular. Bu tanımlar bize demokrasinin ihtiva ettiği gerçekliklerin bir 
yansımasını göstermesi açısından önemlidir. Demokrasiyi kişilerin seçimlerine rehberlik etmesi ve kişilerin 
tercihlerinin değerlendirilmesine ve yorumlanmasına rehberlik eden kavramlar olarak ele alınan  açıklamalar 
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da; “İnsan haklarına saygı, eşitlik, özgürlük, katılma, uzlaşma, serbest tartışma, açıklık, hoşgörü, çoğulculuk, 
farklılaşma, hukuk devleti, sosyal devlet, şiddetten kaçınma, eleştirel düşünme ve ifade etme özgürlüğü” 
(Kışlalı, 1994; Erdoğan, 1997b; Tanilli, 1995 akt, Gökçe, 2014: 130) olarak kabul edilebilir. 

Eşitlik kelimesi dilde pelesenk haline gelen ve tekdüze bir tanım gibi gözükmekle birlikte, çeriğinin bütün bir 
hayatı kapsayan etkinlikte olduğuna şüphe yoktur. Eşitlik kavramının özelinde İnsan Hakları 
Beyannamelerinde geçen kavramsal gerçekliği Baltacı tarafından özetle (1993: 200-201); dünyada genel kabul 
görmüş İnsan Hakları Beyannamesinin özellikle 6. Maddesine göre bütün vatandaşların dil, din, ırk, mezhep 
v.b. hiçbir fark gözetmeksizin eşit haklara sahip olduğu, yine 1795 İnsan Hakları Beyannamesinin eşitlikle 
ilgili  bir değerlendirmenin de haksızlıklara karşı devrimci madde niteliğine haiz olan, eşitliğin ister bir 
cezalandırma veya ister koruma amaçlı olsun yasaların herkes adına eşit hükümler içerdiğini ve doğumun bir 
neticesinin asla iktidara sebep kalıtımsal bir sonuç olamayacağı ve bunun kabul edilebilir olamayacağı 
belirtilmiştir. Buradaki maddelerden anlaşılanın, eşitsizlik adına her ne varsa ortadan kaldırılmak istendiği 
gerçeğidir. 

Demokrasi kavramı modern dünyada siyasi bir kavram gibi algılanmaktadır. Oysa ki demokrasi bir yaşam 
biçimi, yaşamsal standartların vazgeçilmezi olan değerler bütünüdür. Bu değerleri yaşayabilmekte ancak 
kişilerin özgür olabilmesiyle mümkündür. F. Almanya Anayasa Mahkemesinin “Özgürlükçü demokratik 
düzen, her türlü zorlama ve keyfilik yolunun kapalı olduğu, halkın çoğunluğun iradesine göre kendi kaderini 
tayin etmesine ve eşitlik esasına dayanan bir hukuk düzenidir” (Gören, 2021: 235) şeklindeki kararı ve 
beyanatı, demokrasinin özgürlük, eşitlik ve adalet anlayışının vazgeçilmezliğinin önemini vurgulamak adına 
çok önemlidir. 

Demokrasi değerlerinin vazgeçilmezliği aynı zamanda anayasa hükümlerinde de kendini gösterir. Anayasal 
demokratik düzen; 

✓ Seçimlerde siyasal iradenin oluşumuna ve şekillenmesine doğrudan doğruya serbest ve eşit 
katılım 

✓ Siyasal yöneticilerin özgürce onaylanması 

✓ Azınlığın birgün çoğunluk olma konusunda eşit şansa sahip olması 

✓ Serbest ve açık bir siyasal sürecin garanti edilmesi 

İle oluşur (Gören, 2021: 236). Burada bir yönüyle kuvvetler ayrılığından da bahsedilebilir. Şöyle ki; 
Demokrasilerde kuvvetler ayrılığı bireysel ve bağlamında toplumların temel haklarının oluşması ve korunması 
adına zorunludur. “Erkler ayrımı olmadan devletin hukuka bağlılığından, devletin hukuka bağlılığı olmadan da 
güvence altına alınmış özgürlükten söz edilemez” (Gören, 2021: 236). 
Adalet denildiğinde akla gelen ilk olgu, herkese eşit olarak davranılması gerçekliğidir. Fakat bu anlayış 
eksiktir. Bulunulan fiziksel, ruhsal ve sosyo ekonomik gerçeklikler de göz önünde bulundurularak eşitlik 
gerçeği değerlendirilmelidir. Hatta mesleki tavırlar ve eylemlerde eşitlik kavramı içerisinde ayrı ayrı 
değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu durumu özetle Urhan (2016: 104-105); Platon ve Aristoteles’ in eserlerine 
bakıldığında adalet mesleki zorunluluklar üzerinden değerlendirilmiştir. Asker cesaretli olmalı, üretimde esas 
ölçü üzerinde değerlendirilmeli ve yöneticilerde bilge olmalıdır. Fakat hepsinin nirengi noktasındaki erdem 
adalet olmalıdır. Eğer yönetimin merkezinde servet esas unsur ise yönettikleri rejim oligarşi, özgürlük 
merkezli bir yönetim anlayışı var ise de demokrasi anlayışlı bir yönetim söz konusudur. Demokrasi 
merkezinde söz sahibi olmuş Grek filozoflarının adalet anlayışında da eşitlere eşit, eşit olmayanlara da eşit 
olmayan bir anlayışla davranılması gerektiği gibi bir fikir birliği hakimdir. Kısacası adaletli olmanın veya 
adaletle hükmetmenin adı, kişinin layıkı olduğunu görmesi veya elde etmesi şeklinde değerlendirilmiştir. Bu 
bağlamda 18.yy filozofları özellikle siyaset ve hukuk alanında ağırlıklı olarak etik ve ahlaki kural olarak 
adaleti merkeze almışlardır. Nasıl ki ahlak denildiğinde kişinin kendi yapısallığı ve toplum içerisinde 
yaşamanın bir zarureti olarak davranışlarını ve bağlamında yasaklarla sınırlarını kendisi tarafından çizdiği 
görülürken, hukuk denildiği zamanda kişinin düşüncelerinin dışa vurumu olan ve toplumsal bir zorunluluk 

halini alan hukuksal ve siyasi bir toplum sözleşmesinin uygulama alanı ve zorunlulukları oluşur. Bu bağlamda 
kişiden toplumsal yapıya uzanan otonom bir gerçeklikten heteronom bir sonuca uzanan değerler bütününden 
bahsetmek mümkündür. 

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR 

İçerdiği değerler bağlamında demokrasi değerlerinin dışındaki her eylem ve demokrasi adı altında demokratik 
olmayan, şahsi menfaatler ve kazanımlar adına da demokrasi değerlerinin dinamizminden kaynaklı menfaat 
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devşirmelerinin hepsi antidemokratik eylemlerdir ve bağlamında da despotizme, tiranlığa ve baskıyla 
yönetime kadar giden bir zorbalığı netice verir. 
Demokrasi ve değerlerinin askıya alındığını gösteren bazı refleksler ve eylemler vardır ki, demokrasi adı 
altında eritilir. Kendisine resmi söylemlerde ve ideolojik anlayışına uygun ifade ve eylemlerine kutsallık 
atfeder. Keskin çizgilerle sınırlar ve bir anominin neticesiymiş gibi hayata uyarlar. Zamansal bir tecrübenin 
değil de mecburi bir durumun sonucu gibi, demokrasi ve değerlerinin askıya alınması adına eylemlerine yön 
verir. Dolayısıyla kendisini korumaya alan ve fakat sistematik bir çabanın ürünü olan bu eylemlerin 
antidemokratik bir anlayışa sürüklenmesi de, demokrasinin işletildiği gerçeğinde saklı antidemokratik 
uygulamalara zemin hazırlayan bir sistematik süreç olduğu izlenimini vermektedir. Kısacası meşruiyet 
içerisinde bir koruma mekanizması doğar ki, antidemokratik bir süreç de işletilmeye başlanmış olur (Aktaş H. 
E., 2016: 219). 

Demokrasi mahiyeti itibariyle zulmeden yöneticilerden ve menfaat odaklı otokrat yönetimlerden korunma 
adına yardımcı bir sistemdir. Kötü yönetimlerin hepsinin nirengi noktasında da otokrat bir yöneticilik anlayışı 
olduğu görülür. Bunların  kendileri doğuştan kazanımlı ve donanımlı olduklarına inandırılmış, çıkarcılığı ve 
milliyetçilik anlayışıyla bir ideolojinin varlığını sindirmiş, yetkilerini de bu bağlamda şiddet ve zor kullanma 
şekliyle kullanabilen kişilikler olduğu görülür (Demir, 2013: 78). 
Tarihi süreç devri daimi içerisinde antidemokratik uygulamaları seçen yönetimler ve yöneticilerde yükselme 
de yine demokrasi yapısı içerisinde gerçekleşmiş ve başarılmıştır. Demokrasilerde de insan merkezli bir 
iradenin varlığının kaçınılmaz olması, antidemokratik eğilimler adına da dinamik yapısı gereği demokrasi 

içerisinde eritilebilen bir gerçekliği açığa çıkartabilmektedir. İnsan iradesini merkezine alan demokrasiler için 
bu kaçınılmaz bir olgudur. Bu bağlamda topluluklar duygusal bağlamda tetiklenebilmekte ve düşmanlığın da 
yine demokrasilerde olduğu anlaşılmaktadır. Kısacası antidemokratik uygulamalar olarak değerlendirilen 
monarşik, oligarşik veya başkaca rejimlerin değil, birebirde demokrasi anlayışının içerisinden çıktığı 
görülmektedir. Başlangıçta demokrasi değerlerinin işletildiği ve önem verildiği, hatta her hamlede nirengi 
noktası olarak demokrasi ve değerlerinin alındığı görülürken, sonrasında antidemokratik eğilimlere girildiği ve 
bir bağlamda demokrasinin bir sıçrama tahtası olarak kullanıldığı görülmektedir. (Akça, 2021: 3-15).  

Antidemokratik uygulamaları kısaca; Halkın gücünün elinden alınması veya otoritesinin yönetim süreci 
içerisinde işletilemez hale getirilmesi, yönetim erkinin halkın  hakimiyetine saygı duyulmayan ve çoğu 
zamanda yasal boşluklardan veya demokrasi gerçeğinin dinamik yapısından kaynaklı anlam devşirmesiyle 
demokrasi değerlerinden uzaklaşılması olarak ifade edebilmek mümkündür. Bir yönüyle antidemokrasiyi;  

Vatandaşlarının çoğunluğunun isteklerini takip ederek bir ülkenin kararlarına 
liderlik etmenin en adil yolu olarak demokrasiyi reddeden eylemlerle temsil edilir. 

Antidemokratik pozisyonlar ve eylemleri genellikle demokrasinin belirli sorunları 
çözemediğini düşünen siyasi ve sosyal guruplar tarafından yürütülür. Daha sonra 
bunlar, çoğunluk tarafından halihazırda tesis edilmiş ve kabul edilmiş olana çeşitli 
olumsuz uygulamaları dayatır. Çoğu durumda, bu eylemler açık bir şekilde 
sunulmaz, bunun yerine nüfus ve yasalar incelikle manipüle edilir ve yerleşik 
düzenlerden kopmayı başarır (Ward, 2021)  

şeklinde ifade etmek mümkündür. 
Antidemokratik uygulamalardan bazılarını şu şekilde özetlemek mümkündür; Her şeyden önce medyanın ve 
bu bağlamda halkla olan iletişimin kesilmesi veya manipüle edecek şekilde yönlendirilmesi. Kısacası 
antidemokratik uygulamalardan halkın haberdar olmaması çok önemlidir. Bu gerçeklik, hukuksuz 
uygulamalara kapıyı aralayan esas unsurdur denilse yanlış olmaz. Demokrasi adı altında antidemokratik her 
eylemin sorun teşkil etmeden halk tarafından sindirilebilmesi, ancak bilinmezliğiyle veya yanlış 
aksedilmesiyle mümkündür. 
Liyakatin yok edilerek kayırmaların başrol oynadığı, kamu veya özel çalışma sahalarının sadece gücü elinde 
tutan siyasal yöneticilerin alanlarıyla sınırlı kaldığı bir durumda antidemokratik uygulamalarda çok sık 
karşılaşılan gerçeklerdendir. 
Aynı şekilde bir diğer antidemokratik uygulamada; yine gücü elinde tutan kişi ve kurumların, bu gücü siyasi 
menfaat devşirmeleri adına veya ideolojilerini gerçekleştirmek yönüyle hareket ettikleri gerçeğinde saklıdır. 
Kısacası, bulundukları makamı görevinin gerektirdiği bağlamda devleti ve halkının değil de, kendi yaşantısı 
adına yasaları ve yetkilerini kullanma gerçeğinin yansıması niteliğinde bir uygulamadır. 
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Bir diğer antidemokratik uygulama ise özellikle adli ve güvenlik güçlerine olan baskılayıcı eylemlerdir. 
Yasaların icrasına engel teşkil edecek şekilde baskılayıcı ve caydırıcılığı sağlayarak gücünü revize etme 
şeklinde değerlendiren siyasi erkin bu yöntemi de antidemokratik ve hukuksuzdur. Müteselsilen birçok 
kurumu ve bağlamında da halkın kendisini ve geleceğini menfi manada etkileyen esaslı bir antidemokratik 
uygulamadır. Sonuç itibariyle antidemokratik uygulamalar, halkın gücüne, otoritesine ve bağımsızlığına 
duyulmayan saygının sonucudur. Anayasanın ve kuvvetler ayrılığının hiçe sayılması ve bulundukları 
makamlarda siyasi, ideolojik veya maddi menfaat devşirmelerinin merkezinde, yine demokrasi adı altında 
antidemokratik uygulamaların yattığı gözlemlenmektedir. 

YÖNETSEL ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARIN TOPLUMSAL YANSIMALARI 

Burada yönetsel uygulamalardan maksat, özellikle gücü elinde tutan siyasal yönetimin tavrı olarak 
değerlendirilmelidir. Bu durum alınan kararlar ve uygulamaların kapsayıcı rolünü göstermesi açısından 
önemlidir. Demokrasi ve değerleri adına merkezde insan ve toplum vardır. Toplumsal birliktelikteki uyum 
ancak bu değerlerin uygulanabilmesiyle mümkünken, bu uygulanabilirliğin esası da konulmuş kanunlardır. 
İşte burada kanun yapıcı konumundaki siyasal yönetimin amacından şaşması, toplumların ve bağlamında 
ülkenin bekası adına nirengi noktasıdır. 

Örnekleriyle anlatılmaya çalışılan antidemokratik uygulamaların topluma bakan yönleri nelerdir? 
Demokrasilerde etik değerler dediğimiz normlar neler ise, antidemokratik uygulamaların karşılığı da tam 
anlamıyla bu gerçekliğin zıddı şeklindedir. Adalet, eşitlik, özgürlük, çoğunluk/çoğulculuk gibi değerlerin yok 
olduğu ortamlarda toplumsal yapı nereye evriliyorsa, demokrasinin işletilmediği yapılarda gelecek nokta 
aynıdır. Kısacası antidemokratik uygulamaların toplumsal yansımalarını da, her bir demokrasi değerlerinin 

karşıtlığıyla ayrı ayrı incelenmeye ihtiyaç duyurur. 
Adalet gerçeği antidemokratik yapılarda askıdadır. Fakat demokrasi işletiliyor gibi davranılarak adalet 
sisteminin işletildiği izlenimini vermek de zor değildir. Çünkü demokrasi dinamik bir yapıya sahiptir. Adalet 
neden göz ardı edilir ve sonuçları neleri beraberinde getirir? 

Yunan düşüncesinde adaletin önemi, adaletsizlik olgusuyla ölçülmeye çalışılmıştır. Adaletin yoksunluğu ve 
neticeleri bağlamında adaletin önemi vurgulanmıştır. Özellikle adalet tek başına alınmamış, hukuk ve ahlak 
kavramlarıyla bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Toplumu birebirde bağlayan yönüyle de Aristotales’ te 
hukuk ve adaletin tanımı; devletin asli ve nihai amacı, devlet yönetiminde egemen unsur ve aynı zamanda da 
devletin temeli olarak değerlendirilmiştir ki bu yönüyle de iyilik sevgisi olarak ifade edilmiştir (Güriz, 1994: 
13). Adaletin yoksunluğ bu yönüyle işleyen ana çarkın kırılması demektir ki bütün kurumları işleyemez hale 
getirir. Aristo’ nun adaleti, hukuk ve ahlak kavramlarıyla beraber ve iyilik sevgisi olarak boşuna kullanmadığı 
anlaşılmaktadır. Adaletsizlikle beraber, kişiler kendi adaletini tesis etmeye başlayarak çeteleşmelere ve güce 
göre de güçsüzün dayanağının kalmadığı bir realiteye doğru yol alınması olağan hale gelmektedir. Güçsüzün 
haksız olduğu, ötekileştirildiği, yaşama hakkının tanınmadığı, hatta kendisini ifade etme hakkı dahi 
tanınmadığı bir yokluğu netice verecektir. Bu neticeler sadece kişi ve bağlamında içerisinde bulunulan 
toplumsal yapıyla da ilgili değildir. Adaletin yokluğu veya kesintiye uğraması, küreselleşen dünya adına da 
her şeyden önce bir güvensizliği oluşturacağından ekonomik yatırımlardan turizme her türlü gelişime engel bir 
gerçekliği de doğuracaktır. Bu duruma da değinen Aristo adaleti geniş anlamda; bireysel ve toplumsal 
faaliyetlerin rahatça dolaşımda olması ve fakat hakkından fazlasının alınmaması gereken bir sistem olarak 
açıklama getirir. Olması gerekli bu durumun tersiyle hareket edildiğinde, yani fazla mal, mevki sahibi 
olunmak istenmesi ve ideolojik saiklerle adalet gerçeğinin dışına çıkılarak en başta saygınlık ve sonrasında da 
bütün değerler kaybolmaya başlayacaktır (Özgüven, 2003: 36). Antidemokratik uygulamalarla yolu seçilen 
zorbalığın merkezinde adaletsizlik olduğu, diğer her türlü dikta anlayışının da devamının geleceği 
anlaşılmaktadır. 

Demokrasilerde özgürlük, kişinin yaratılışıyla beraber fıtri bir gerçeklik ve istek olarak sonradan değil 
doğuştan bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. İnsan ancak özgürlükle kendi özünü bulabilir. Bu 
yönüyle özgürlüğü alınan insanın, toplum içerisinde olmaması ve rehabilite edilmesi zorunluluğu vardır. 
Fakat, gücü elinde tutan kişi ve bağlamında kurumların şahsi veya ideolojik olarak kendisine engel 
olunduğunu düşündüğü bir yerde demokrasinin askıya alınarak özgürlüklere dokunulması ile antidemokratik 
uygulamalar baş göstermiş ve zorbalık tercih edilmiş demektir. Özgür olabilme anayasal koruma altına alınmış 
bir zorunlulukken, yine yasalar ve demokrasi adı altında bu olmazsa olmaz hak da demokrasilerin 

işletilememesi adına kişilerin ve bağlamında bir toplumun da elinden alınabilir. Yasal gücü elinde tutan ve 
ideolojilerini, şahsi menfaatlerini dikte edebilmek ve bu yasal olmayan menfaatlerin devamı adına zemin 
oluşturmanın bir adı da, özgürlüğün elinden alınabileceği tehdid ve uygulamalarıdır ki, bu durum da hukukun 
askıya alındığında verdiği neticeler gibi sonuçları beraberinde getirecek ve bir toplumu sefalete ve yokluğa 
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sürükleyecektir. Adalet gibi özgürlükler de birbirini tamamlayan dinamik bir yapıya sahiptir ve birisi yıkıldı 
mı diğeri de ortadan kalkacaktır. Yoklukları kişileri değil  bir toplumu yok etmeye yetecek öneme haizdir. 
Antidemokratik eylemlerde eşitlik kavramı da ortadan kaldırılmıştır fakat anayasal veya yazılı haklar 

bağlamında değil, eylemlerde bu durum kendisini gösterir. Demokrasilerde en gerilimli nokta, uzlaşma ile 
çatışma arasındaki ince çizgide kendisini gösterir. Farklı siyasal anlayışlarla beraber, ideolojik veya yöntemsel 
farklılıkların siyasal zeminde yer bulması, devletlerin gelişimi adına çok önemlidir. Sistemin kesintiye 
uğramadan devam edebilmesi ancak ortak bir noktada birleşmeyle mümkündür. Demokratik yaşamın devam 
edebilmesi, mücadelenin yasal zemin içerisinde hoşgörüyle olabilmesinde ve ötekileştirilmeden ortak bir 
anlayışla hareketle mümkündür. Ötekileştirmelerin olduğu yerde ne eşit davranışlardan ve ne de hakların 
iadesinden bahsedebilmek mümkün değildir. Antidemokratik tavırlar, eşitlik anlayışını absorbe ederek 
siyaseten veya menfaatlerin çakıştığı yer ve zamanlar adına ayrımcılığı esas tutarak, güçlünün güçsüz olanı 
ezerek ringin dışına atmasını gerektirir. Bu durum toplum adına güvensizliği doğurarak sosyo-ekonomik, 

kültürel, siyasal ve daha birçok alanda yoksunlukları beraberinde getirir. 

Demokrasilerin vazgeçilemez fakat en çok suistimal edilen anlayışı belki de çoğunlukçuluk/çoğulculuk 
anlayışıdır. Bu anlayışın diktatörlüğe evrilen tarafı ise çoğunluğun zorbalığı olarak karşımıza çıkar. Azınlığı 
temsilen çoğulcu grupların göz ardı edilmesi karşısında bu durum farkındalık kazanmıştır. Her ne kadar 
çoğunluk anlayışı iktidarı temsil etse de, azınlık görülen hiçbir hakkı da ötelenemeyecek veya görmezden 
gelinemeyecek kadar kutsaldır. Demokrasinin en zayıf yönü ve diğer suistimallere sebep tarafı burada saklı 
gibidir. Günümüz adına ideal demokrasiden bahsedebimenin adı, özgürlükçü ve çoğulcu anlayışı ötelemeyen 
demokrasidir. İdeal ve sürdürülebilir bir toplumsal yaşamla beraber, herkesin kendisini güvende hissedip 
fikirlerini, yanlışları, yöntemlerini söylemlerle ve eylemlerle ortaya koyabildiği ölçüde toplumsal huzur ve 
ilerleme mümkün olabilecektir. Kısacası ideal demokrasi, çoğunluğun iktidarına rağmen sınırsız yetkilerle 
değil de yetkilerinin sınırlandırıldığı ve süzgeçten geçirildiği bir mekanizmanın varlığıyla mümkündür (Yavuz, 
2009: 283). Demokrasinin bu anlayışı işletilmezse ne olur? Tamda diktatörlük veya zorbalık burada 
gerçekleşir. Seçilmişliğin her hukuksuzluğu da yapmaya sebep bir gerçekliği ve hatta demokrasinin bir gereği 
gibi lanse edilerek sonuçlanmasıyla ortaya çıkar ki ülkelerin ve toplumların çöküşü de burada yatmaktadır. Her 
hukuksuzluğun kılıfının iktidarın yetkisi altında değerlendirildiği bir yerde, kendinizi ifade edebilme imkanı 
da savunma imkanı da bulamazsınız. Diktatöryal yapılarda istenilen sonuç budur.   

SONUÇ 

Demokrasi kavramının muhteviyatı, dil, din, ırk, mezhep, soy vb. realiteler farketmeksizin her kişi ve 
toplumlar adına olmazsa olmaz değerleri içerir. Kişi değer görmediği, özgür olamadığı, fikirlerinin eşit 
değerlendirilmediği veya kendisine eşit hakların verilmediği, ötekileştirildiği, seçme/seçilme hakkını 
kullanamadığı veya şüpheli durumların varlığını hissettiği, adaletin herkese eşit olarak uygulanmadığı bir 
anlayışta, ne kendi melekelerini kullanabilir ve ne de toplumsal fayda görülebilecek tarzda yeteneklerini 
sergileyebilir. Sadece kendisini koruyabileceği şekliyle tavırlar sergiler ki bu durum sürdürülebilir 
olmayacaktır. Kişiler ve bağlamında toplumların yok oluşu da bu merkezden başlar. 
Antidemokratik her eylem toplumsal çöküşün ayak izlerini taşır. İzah edilmeye çalışılan konuda; şahsi veya 
ideolojik gayeler adına devleti ve kurumlarını yönetme şeklinin, toplumları çıkmaza ve yok olmaya 
götüreceği, fakat hukuksuzluğun bir şekilde neticesinin yönetici kişilere de dokunacağı gerçeğidir. Devletlerin 
esas varoluş amacı olan fakat demokrasinin dinamik yapısının bir sonucu olarak da menfi manada bu 
gerçekliğin kullanıldığı aşikar olarak görüldüğü bir yerde, olması gerekenin kanserli durumdan kurtulunması 
gerçeğinde saklı olduğu muhakkaktır. Burada önemli olan, kuvvetleri ayrılığının işletilebilmesi, oto kontrol 
sisteminin devre dışı bırakılmamasıdır. 
Bilinçli toplumlarda demokrasilerin yok edilmesine müsaade edilmez. Çünkü bilinir ki, antidemokratik 
uygulamalar öncelikle halkın refahını ve mutluluğunu, sonrasında da her şeyini yok eder. 
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GİRİŞ  
Afiş, tarihsel süreç boyunca, toplumsal bilinç ve kültürün bir parçası olmuştur. İnsanların bazı olayları 
algılamasında afişte kullanılan tipografi önemli bir göstergedir. Afiş, belirli bir tasarım süreci sonunda ortaya 
çıkan grafik tasarım ürünlerinden biri olup, bilgiyi plastik sanatlar aracılığıyla topluma ileten iletişim kavramı 
içinde dikkate alınması gereken bir araçtır. İyi bir tipografi kullanımı afişin bir tasarım ürünü olarak 
algılanmasını olumlu yönde sağlayabilir. 
Algılamanın ilk adımı deneyimlemektir. Göz, ışığı algılayarak, depolama ortamı olmayan bir kamera gibi 
davranmaktadır. İkinci aşamada, seçim, nesnenin birincil odak noktasıdır. Seçim zihinsel bir süreç ve bilinçli 
bir karardır. Bu kısım gözün algılamasında diğer kısımlardan önde gelir. Seçilen imge bu noktada tanınır. Bu 
prosedür zihinsel olarak daha zahmetlidir. Önceki bilgilerle birlikte görsel ipuçları, bu aşamada anlamanın 
birincil yoludur. Bu zihinsel eylemlerin bir sonucu olarak, görüntüler arasında görsel çağrışımlar oluşur ve 
merak tatmin edilir (Onursoy, 2017, s. 50).  Güçlü bir algı yaratan tipografi afiş tasarımlarının yüzeyini 
oluşturduğunda; tasarımın içeriğinin algılanmasına hizmet eden bir imgeye dönüşür. Yeni tipografi ve gelişen 
teknoloji ile birlikte tasarımcıların neredeyse afiş yüzeylerini tipografik imgelerle tasarlaması adeta yeni bir 
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Afişte Tipografik Anlatımın Algıya Etkisi 
The Effect of Typographic Expression on Perception on The Poster 

ÖZET 

Grafik tasarımın önemli ürünlerinden biri olan afiş tasarımı başlangıcından günümüze çeşitli 
değişimler yaşamıştır. Fakat tarih boyunca her zaman önemini korumuştur. Tipografi ise 
iletişimin en yoğun kullanılan görsel biçimidir. Dolayısı ile afiş ve tipografi birbiriyle ayrılmaz 
bir ikili olarak geçmişten günümüze gelmiştir. Afiş tasarımının önemli anlatım dili olan 
tipografi düşünce ve kavramları kitlelere aktarmada önemli bir rol üstlenmektedir. Mağara 
resimlerinden sonraki süreç içerisinde kullanılmaya başlanan tipografi afiş tasarımının bir 
parçası olmak bir yana afişi oluşturan ana unsurlardan biri olmuştur. Afiş tasarım tarihinin 
başlangıcında duvarlarda duyuru amaçlı kullanılan, bu kullanımda da özellikle tipografinin ön 
plana alındığını görmekteyiz. Gladyatör savaşlarını anlatırken tahta levhalar üzerinde, kiliseye 
yardım toplarken kapılara asılan afiş zaman içerisinde görsel bir obje ve tipografik bir ifade ile 
izleyicilere sunulmuştur. 
Bu araştırmada özellikle yüzey olarak tipografiyi kullanan tasarımcıların eserleri üzerine 
incelemelerde bulunarak, afiş tasarımında tipografik anlatımın algılamaya etkisine yönelik 
incelemeler yapılacaktır. Grafik tasarım açısından afiş tasarımında tipografi tüm yüzeyi 
kapladığında ya da sadece tipografik ifadeler ile yapılan anlatımların izleyici üzerinde nasıl bir 
etkiye sahip olduğuna yönelik tasarımlar incelenerek sonuca gidilecektir. 
Anahtar kelimeler: Afiş, Görsel Algı, Tipografi 
ABSTRACT 

Poster design, which is one of the important products of graphic design, has undergone various 

changes since its inception. But it has always maintained its importance throughout history. 

Typography is the most commonly used visual form of communication. Therefore, poster and 

typography have come from the past to the present as an inseparable duo. Typography, which is 

the important expression language of poster design, plays an important role in conveying ideas 

and concepts to the masses. Apart from being a part of the typography poster design, which 

started to be used in the process after the cave paintings, we see that it is one of the main 

elements that make up the poster. At the beginning of the poster design history, we see that 

typography was used for announcement purposes on the walls, and in this use, especially 

typography was given priority. While describing the gladiator wars, the poster hung on wooden 

boards and on the doors while collecting aid for the church was presented to the audience as a 

visual object and with a typographic expression over time. 

In this research, analyzes will be made on the effect of typographic expression on perception in 

poster design, by examining the works of designers who use typography as a surface. In terms 

of graphic design, when typography covers the entire surface in poster design or how the 

expressions made with only typographic expressions have an effect on the audience, the results 

will be reached by examining the designs. 

Keywords: Poster, Visual Perception, Typography 
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görsel anlatım dilini ortaya koymaktadır. Tipografik imgeler yüklendiği görsel anlatım unsurları ile izleyici 
üzerinde çok yönlü bir etki ve çağrışımlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda tasarımcının tipografik tavrı tasarıma 
farklı bir algı kanalı oluşturabilir. 

Tipografiye klasik yaklaşım öncelikle metnin estetiği ve okunabilirliğiyle ilgilenirken, modern tipografi farklı 
amaçlara odaklanmıştır. Artık grafik tasarımda tipografi, bir stil, kişilik, görsel bir dil, farklı bir imaj, bilgi ve 
mesajı anlaşılır bir dille ileten bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Lehimler, 2018, s. 1448). Tipografinin 

yeni bir imge olarak karşımıza çıkması afiş yüzeylerinin tamamen tipografik unsurlarla oluşturulması algıya 
pozitif bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

Bu makalenin amacı, tipografinin algılamaya etkisine bakış sunmaktır. Çalışma, yazı yapıları tarafından 
sunulabilecek sanatsal, dinamik ve algısal bir unsur olarak tipografinin yeni olanaklarını araştırma arzusuyla 
yapılmıştır. Bu çalışmanın konsepti, neredeyse tipografi ve algılama bağlamında afiş tasarımlarının sanatla 
olan güçlü ilişkisinin incelenmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tasarımcıların afişlerindeki tipografi 
kullanımını araştırma yollarını keşfederken, yazının güzelliği ve modern tipografiyi günümüzde kullanan 
tasarımcıların eserleri incelenmiştir. Bu anlayışla Türk grafik tasarımcılarından dört tasarımcının birer afişi 
üzerinde yorumlamalar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmanın amacı yalnızca tasarımcıların tipografiyi 
kullanmaları değil aynı zamanda bir kanaati de ifade etme ihtiyacını taşıyordu; yani tipografik unsurların 
estetik kullanımını yapan, algıyı sağlayan ve aynı zamanda sanat yaşamları boyunca bu durumu bir deneyime 
dönüştüren tasarımcı çalışmalarının olmasını sağlamaktır. Tipografi tek boyutlu bir yapı ve katı kurallar 
bütününe uyan bir yapı değil tasarımın algılanması ve anlamlandırılmasına olanak tanıyan tasarıma göre 
ilkelere bağlı kalınarak dönüşebilen bir yapı haline gelebileceğini gösterebilme gayretidir. 

Tipografi 

Kil tabletlerle başlayan ve papirüslere kadar ilerleyen yazı süreci, matbaanın icadıyla tipografideki izlerini 
sürdürmüştür. Yazının tasarımlar üzerindeki etkileri Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Tasarım 
ürünlerinde yazının etkilerinin görülmesi ve farklı alanlarda kullanılması yazı karakterlerinin çeşitliliğini 
beraberinde getirmiştir. Yazı, dönemin bilimsel, teknik ve sosyal gelişmelerinden etkilenmiştir (Becer, 2011, s. 
92). 

Tipografi terimi ilk olarak 1450'lerde Johannes Gutenberg'in geleneksel yaklaşımdan farklı olarak yarattığı 
baskı yöntemiyle ortaya çıkmıştır. Tipografinin tanımı "tip" ve "grafik" kelimelerinden türetilmiştir. “Type”, 
yüksek kaliteli baskı için metalden dökülen veya kesilen harfleri tanımlamak için kullanılan terimken, 'grafik', 
aslen Latince olan çizimleri, çizimleri vb. tanımlamak için kullanılan terimdir. Gutenberg, hareketli metal tipi 
yöntemi kullanarak baskı sürecini otomatikleştirdi, bu yöntem daha önce kullanılan ahşap harflerden farklıydı 
(Özkan, 2020, s. 14). Daha sonraki süreçlerde ise artık tipografideki değişim tasarım olgusuyla birleşmeye ve 
yeni karakterler üretilmeye başlanmıştır. William Morris Londra yakınlarında kurduğu Kelmscott Basımevi ile 
bu sürece önemli katkılar sunmuştur. 
William Morris'in eski yazı karakterlerini ve grafik tasarım tarihini yeniden düşünmesi, tasarım ve baskı için 
mevcut yazı karakterlerinin çeşitliliği ve kalitesinde önemli ilerlemelere yol açmıştır. Kitap tasarımına uzun 
bir ilgi duyduktan sonra grafik tasarım ve matbaaya geçmeye karar veren Morris, Nicholas Janson tarafından 
1470-1476 yılları arasında oluşturulan Venedik Roma harflerini inceledi ve "Golden" adını verdiği ilk harf 
tasarımını gerçekleştirdi. Golden tipi tasarım, Janson'ın çalışmasının özünü yakalar ancak onun bir kopyası 
değildir. Morris bu sembolleri dökmek için Kelmscott yakınlarındaki yazlık olarak satın aldığı evini matbaaya 
çevirmiş ve 1890'da Golden Harf'in sembolleri burada dökülmüştür. Morris'in ikinci harf tasarımı Gotik 
harfleri inceleyerek hazırladığı "Troy" isimli harflerdir. W. Morris, çoğu Gotik harften daha geniş, okunaklı 
olan bu siyah harfleri korudu, benzer karakterler ve yuvarlak köşeli karakterler arasında ayrım yaptı. Troy'un 
daha küçük bir versiyonu olan Chaucer, W. Morris'in yarattığı üç karakterin sonuncusudur (Bektaş, 1992: 15).  
Arts and Crafts ile başlayan bu tasarımlar Art Nouveau ile ivme kazanmıştır. 
Devrim niteliğinde bir tasarım özelliği taşıyan Art Nouveau, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde farklı isimlerle 
karşımıza çıkmaktadır. Avrupa ülkelerinde kendine has karaktere sahip bir hareketin oluşmasının nedeni, 
geleneksel vizyonla yüzleşmek ve onu değiştirmek istemeleridir. Avrupa ülkelerinde; Fransa'da "Art 
Nouveau", Almanya'da "Jugendstil" ve Avusturya'da "Secessionstil" olarak kendini göstermektedir (Özkan, 
2020, s. 28). 

Görsel Algı 
Algı sözcüğü, dilimizde ve Batı dillerinde almak kökünden gelmektedir. Batı dillerinde algı kelimesi, almak 
anlamına gelen Hint-Avrupa kök başlığından gelir ve kapari ile eşanlamlı olarak Latince ‘ye çevrilir. Algı 
kavramının sayısız tanımı birçok kaynaktan bulunabilir. Bu çok geniş ve karmaşık bir kavramdır (Şimşek 
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Yüksekbilgili, 2013, s.12).  Görsel algılamada, tasarımcıların ürün ve hizmetlerinin, yaş veya yetenekten 

bağımsız olarak mümkün olan en geniş kitleye hitap etmesini sağladığı genel bir tasarım yaklaşımıdır. 
Algılama kavramını, tüm tasarım disiplinlerinde dikkate almak önemlidir. Birçok sanat ürününde olduğu gibi, 
tipografik yüzeylerin algılanmasında nasıl bir tutum sergileneceği konusunda tasarımcılar izleyicilerin görsel 
algılamasına odaklanmıştır. Hem algılamanın hem de tipografinin alan üzerindeki kapsayıcılığına yönelik 
tasarımcı yüzeyi tipografik ögelerle tasarladığında algısal yönden başarıyı yakalamış olacaktır. Grafik 
tasarımda tipografinin görsel olarak algılamasında diğer disiplinlere göre çok daha hızlı algıyı yaratma 
çabasıdır. Tipografik yüzeylerde görsel algı, genel kapsayıcılığı belirleyen temel bir unsurdur. 

Görme, algılamanın ilk aşamasıdır. Gözün fiziksel yapısının bir sonucu olarak göz küresi içinde bir 
görüntünün gelişmesi, ışığın cisimlerden nasıl yansıdığını kısaca anlatmak için kullanılabilir. Sinir sinyalleri 
aracılığıyla bu görüntü beyne iletilir. Görsel olaydan sonra beyne iletilen görüntü anlaşılır ve yorumlanır 
(Özpolat, 2013, s.5). Tipografinin yüzey uygulamalarında algıyı tam anlamıyla gerçekleştirmede görmeyi ve 
dikkat çekmeyi başarmak, tipografik anlatımın etkili bir şekilde algılanmasını sağlayabilir. 

Tipografik Anlatımın Algıya Etkisi 
Tipografik tasarımlarda kullanılan her yazı tipinin kendine özgü özellikleri ve çağrışımsal ilişkileri vardır. 
Tasarımcı, bir yazı tipi seçerek, bir kelimenin anlamını veya oluşturdukları bir kelime resminin özelliklerini 
temsil etmenin yanı sıra görsel ağırlık, ciddiyet, samimiyet, inandırıcılık ve stil sağlayabilir (Turgut, 2012, 

s.586). Bu duruma göre seçilen tipografi, mesajın izleyiciye ulaşmasını sağlayabilir, ancak doğru 
kullanılmazsa okunma problemleri yanı sıra yanlış anlaşılmalara da yol açabilir. Tipografik düzenlemeler 
görsel olarak neyi çağrıştıracağı konusu, tasarımcılar için tekrarlanan bir durum olmuştur.  

Yazının temel işlevi, fikir ve bilgilerin işaretler aracılığıyla aktarılması olarak tanımlanırsa, tipografi bu 
tanımın bir adım ötesindedir; bir bakıma “yazarak sanat/tasarım yaratma” boyutudur (Uçar, 2004, s.106). 
Tipografi, sadece bilgi ve mesajın anlaşılır bir biçim diliyle iletilmesini değil, aynı zamanda bir üslup, kişilik, 
görsel dil, farklı bir imaj olarak ortaya konulan bir unsuru ifade eder. Yazı tipi seçiminden harflerin boyutuna, 
mekanların planlanmasından sunuldukları arka plandaki konumlarına kadar görsel ve işlevsel düzenin birlikte 
düzenlenmesi tipografik iletişimin genel sorunlarındandır (Turgut, 2012, s.585). Tipografi çeşitli işlevsellik 
durumlarına göre tanımlanmıştır. 

Tipografi, Yunanca “typos” (biçim) ve “graphia” (yazı) kelimelerinden türetilmiş olup, forma uygun olarak 
yazmak anlamına gelmektedir. Yazı karakterlerini, yazı boyutunu, satır uzunluğunu, boşlukları ve benzeri 
unsurları içeren tipografi, hem harfle ilgili diğer unsurların görsel, işlevsel ve sanatsal bir düzenlemesi hem de 
edebi-görsel iletişim ve bir tasarım dili olup, bu unsurlarla oluşturulmuş bir anlayıştır. Mesajı inandırıcı kılan 
tipografi, yazılı iletişimin vazgeçilmez bir unsurudur. Günümüzde tipografi kimilerine göre bir sanat olarak 
kabul edilirken, kimilerine göre yazıyı okunaklı kılmak için yapılan görsel ve işlevsel düzenlemeler olarak 
tanımlanmaktadır (Nakilcioğlu, 2013, s. 37). Tipografi algıyı anlamlandırmada şekiller, sayılar ve sembollerle 
birleştiğinde mesajı ulaştırmaya yönelik işlevini tamamlamış olur. 

Tipografinin en ünlü tanımlarından biri, Fransız bir tipograf olan Francis Thibodeau'dan gelmektedir. 
Tipografi, animasyonlu yazı tiplerini kullanarak metinleri çoğaltma ve gruplandırma ve onlara eşlik etme ve 
bunları ilgili süslemelerle kullanma sanatıdır. Daha geniş anlamda, "tipografi" kelimesi, matbaaya katkıda 
bulunan tüm sanatları içermektedir. Tipografi, harfleri çizme sanatı anlamına gelir, ancak düzeni de 
içermektedir. Tipografi, yazılı veya görüntülenen iletişim mesajlarının metnindeki sözcüklerin ve cümlelerin 
biçimi, aralığı ve düzenlenmesiyle ilgilidir. Bu tanımlamalarda açıktır ki, tipografiyle her gün her tür metin 
iletişiminde karşılaşmaktayız. Yazının önemi tüm iletişimlerde önemlidir ve tipografi dikkat edilmesi gereken 
bir kavramdır. Okunabilir bir yazı tipinin insanları okumaya devam etmeye teşvik ettiğine ve hatta okuma 
verimliliğini artırdığına yaygın olarak inanılmaktadır. Ayrıca psikolojik açıdan bakıldığında yazı tipinin 
fiziksel özelliklerinin (stil, boyut, renk) metinlerin okunabilirliğini etkilediği gösterilmiştir (Amar, vd., 2017, 
s.78). Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere okunabilir bir yazı tipinin okuyucuları okumaya devam etmeleri 
için motive ettiği ve hatta okuma etkinliğini geliştirdiği düşünülebilir. Diğer taraftan, psikolojik bir bakış 
açısıyla, metinlerin okunabilirliğinin yazı tipinin stili, boyutu ve renk özelliklerinden etkilendiği söylenebilir. 
Bu durumun algılamayı büyük oranda etkilediği söylenebilir. 

Araştırmanın Yöntemi 
Bu araştırma afişte tipografik anlatımın algılamaya etkisini incelemektedir. Bu nedenle tipografik yüzey içeren 
afiş tasarımlarına yönelik yapılacak olan bu araştırmanın verilerini toplamak için tarama modeli kullanılmıştır. 
Tarama modelinin temel özelliği geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan bir araştırma yaklaşımı olmasıdır (Karasar, 2005). Ayrıca doküman analizi yöntemi de 
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kullanılacaktır. Bu yöntem kayıtlı bilgi içeren her tür basılı, görsel, elektronik ve diğer türden belgelerin 
analizini araştıran bilimsel bir yöntemdir. 
Doküman kelimesine bakıldığında sırasıyla Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ve Oxford Sözlüğünde bir şey 
hakkında bilgi veren veya herhangi bir şeyin delili veya ispatı olarak kullanılabilecek resmi yazı, kitap veya 
elektronik dosya olarak tanımlanmaktadır. Türkçe konuşanlar, doküman analizi fikrini tanımlamak için "belge 
incelemesi" ifadesini kullanmışlardır. Fakat literatürde kullanılan “doküman analizi” terimi tercih edilmiştir. 
Doküman analizi, basılı ve elektronik materyaller de dahil olmak üzere tüm dokümanların incelenmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Nitel araştırmalarda kullanılan diğer yöntemler gibi, 
doküman analizi de verileri anlamak, ilgili konuları anlamak ve ampirik bilgi geliştirmek için verilerin 
incelenmesini ve yorumlanmasını gerektirmektedir (Kıral, 2020, s.173). 

Dokümanlar (bilgi ve belgeler); özelliklerine ve içeriğine göre kategorize edilmelidir. Belgeler, metin tabanlı 
veya görüntü tabanlı, ses tabanlı veya görsel-işitsel olarak sınıflandırılabilir. Metin tabanlı belgeler; metinleri, 
kitapları, ansiklopedileri, raporları, sözlükleri, dergileri ve günlükleri içerir. Görüntü tabanlı belgeler arasında 
fotoğraflar, afişler, haritalar bulunmaktadır. Ses tabanlı belgeler arasında ses kayıtları, müzik yayınları ve 
radyo yayınları bulunur. Türüne göre belgeleri ise; yazılı (kitaplar, raporlar ve dergiler dahil), görsel 
(fotoğraflar dahil), bilgisayar tabanlı (veri tabanları dahil) ve taşınabilir manyetik olanlar (CD, flash gibi) 
şeklindedir (Geray, 2006). Araştırmada tipografiyi yüzey tümünde kullanan tasarımcıların afişler 
incelenecektir. Grafik tasarım ürünlerinden afiş tasarımlarının tipografi kullanılarak algılanması, çağrışım 
yapması, mesajın tipografik olarak ifade edilmesi üzerine incelenmesi bulgular ve yorum bölümünde 
yapılacaktır. 

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırma, günümüzde üretilen tipografik afiş tasarımlarının Türkiye özelinde incelenmesini ve 
değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu doğrultuda, dijital kaynaklardan elde edilen afiş tasarımları arasından 
çözünürlük sorunsalı olmayan ve tipografiyi yüzey olarak kullanan afiş tasarımlarına yer verilmiştir. Bu 
sayede, tipografiyi afişin temel yapısı olarak kullanan tasarımcıların mesajı iletmedeki başarısı incelenmiştir. 
Araştırmada afiş tasarımında bir imge olarak tipografi tek başına olsa bile izleyici üzerinde nasıl etkiler 
oluşturabileceğine odaklanmıştır.  

Araştırmanın Sınırlılıkları 
Bu araştırma; 

Türk grafik tasarımcıları ile, 

Tipografiyi tasarımlarında kullanan dört grafik tasarımcının birer afişi ile, 

Dijital kaynaklarda yer alan yüksek çözünürlüklü afiş tasarımlarıyla sınırlıdır. 

Bulgular ve Yorum 

Özellikle Türk grafik tasarımcıların günümüzde ürettikleri afiş tasarımlarının incelemesi yapılmıştır. Afiş 
sanatına yön veren gerek akademik gerekse sektörel çalışmalarda bulunan afiş tasarımcıların yere aldığı 
araştırmanın temel odak noktası tipografinin algılamaya etkisini açıklamayı amaçlamıştır. 
Araştırmanın bir parçası olarak, tasarımcıların ürettikleri afiş tasarımlarından tipografiyi yüzey olarak kullanan 
mevcut afiş literatürü taranmıştır. Bu afişlerden araştırmanın odaklandığı çalışmalar bir şekilde birbirinden 
farklıdır; tipografi tasarımın ve okuma deneyiminin daha bütüncül keşfi için fırsatlar mevcuttur. Örneğin, 
tipografik anlatıma odaklanan tasarımlar özellikle algıyı destekleyici tipografik deformasyonları ana temayı 
anlatmaya yönelik bir bakış olarak kullanmışlardır. 
Afiş tasarımlarında kullanılan tipografinin bir imge olarak algılanması tasarımcının izleyicinin bilincine 
yansıtması ile ilgili bir konudur. Tipografiyi algılamada çağrışımlardan yararlanan tasarımcılar izleyici 

üzerinde algısal etkiler bırakabilirler. Şekil 1 de yer alan afiş tasarımı Erman Yılmaz tarafından tasarlanmıştır.  
Türkiye'nin ilk mural festivali olan Mural İstanbul'da her yıl dünyanın dört bir yanından çeşitli sanatçılar 
katılmaktadır. Şehrin en önemli sokak sanatı etkinliklerinden biridir. Yel değirmeni mahallesi, festivalin 
başladığı 2012 yılından itibaren açık hava müzesine dönüştürülmüştür. Dünyanın dört bir yanından 
sanatçıların katıldığı bir bina büyüklüğündeki duvar resimleri, mahalleyi müze haline getirmektedir. 
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Şekil 1 : Mural İstanbul, Afiş Tasarımı 
Kaynak: Erman Yılmaz  

Mural İstanbul afiş tasarımı tipografik algılama için iyi örneklerden biri olarak görülmektedir. Mesajı sokak 
sanatı olarak verirken, tipografik bir anlatımla algıyı şehir ve duvar imgelerine odaklamaktadır. 

Şekil 2’de “Mekânda Adalet ve Sakatlık” afiş tasarımı yer almaktadır. Afiş tasarımında tipografiyi yüzeye 
hâkim kılmayı yeni bir tasarım anlayışı ve ögesi olarak değerlendirmesek bile bu afiş tasarımının farklı bir 
yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tipografi mesajı verirken diğer tasarım ögelerinin yardımıyla 
algılamayı anlamlandırdığını görmekteyiz. Tasarımcı tipografiyi en sade ve anlama dayalı algılatma isteğiyle 
biçimlendirmiştir. Şöyle ki tasarımda tipografik bölünmeler ilk başta anlamsız gelse bile içeriği kavrayınca 
aslında anlama dayalı bir algı ilkesiyle tasarlandığını görmekteyiz. Tasarım yüzeyini tamamıyla tipografinin 
hâkim olduğu bir yapıda biçimlendirmenin yanında algıyı güçlü kılacak diğer tasarım ögelerine de yer 
verilmiştir. 
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Şekil 2 : Mekânda Adalet Ve Sakatlık, Afiş Tasarımı 
Kaynak: Volkan Ölmez 

Mekânda Adalet ve Sakatlık afiş tasarımı konusu bakımından biçimlendirilmiş olsa da tipografik bir anlatımla 
algı üst düzeye çıkarılmıştır. Araştırmanın ana teması olan tipografik algıya etkili bir örnek olduğunu 
söyleyebiliriz. 
Şekil 3’de İncelenen “17. İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri” afiş tasarımında, göze çarpma ve 
okunabilirliği koruma kapasitesine sahip, mesaja odaklanmış bir tipografi kullanıldığını gözlemleyebiliriz. 
Harf formları büyük bir ölçekte çalışır ve genel anlamıyla yüzeyde diğer tasarım ögelerinden baskın bir 
konumda durmaktadır. Özellikle, grafik tasarımın renkli dünyasına atıfta bulunmak için kurgulanan 
tipografinin popüler bir seçim olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek etkiye sahip çekici ayarlar için tasarımda 
yazının alt zemini renkli olarak izleyiciye sunulmuştur. Pek çok tipografi biçiminde olduğu gibi, algısal 
çağrışımlar, tipografinin mesajı vermedeki tonunu tanımamıza ve okumamıza katkıda bulunur. Tipografi 
belirgin bir şekilde okunabilir ve algısal olarak grafik tasarımın renkli dünyasını yansıtabilir niteliktedir. 
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Şekil 3 : 17. İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri, Afiş Tasarımı 
Kaynak: M. Ferruh Haşıloğlu 

 “17. İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri” afiş tasarımı günümüzde yapılan etkili tasarımlardan 
biridir. Grafik tasarımın yalın anlatımıyla belirgin şekilde ilişkilendirilen bir tipografi kullanılması 
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu tipografi kullanımında diğer afiş tasarımlarıyla yan yana gelmesi 
durumunda ayırt edici yönleriyle öne çıkma konusunda da ele alınabilir. 
Tasarımın anlamlandırılması açısından tipografi oluşturma tasarımın verimliliğini artırmaya yönelik bir 
çözümdür; bu tipik olarak gerekli tipografinin tasarıma sağladığı kılavuzluk veya kılavuzluk altında uygun 
çözümlerle otomatik olarak üretilmesini sağlamaktadır. Şekil 4’de “To Forget To Remember” afişi 
tasarımcının algıya uygun çözümü bulduğunu görmekteyiz. Tipografi, afişlerde ve grafik tasarımın diğer 
ürünlerinde her zaman hayati bir rol oynamıştır. Nitelikli bir tipografi, okunabilirliği ve estetiği aynı anda 
sağlamalıdır, bu da tasarımcıların tasarlamak ve üretmek için çok çaba sarf etmesini gerektirir. Tasarımcı 
tipografiyi, sadece bilgi ve mesajın anlaşılır bir biçim diliyle iletilmesini değil, aynı zamanda bir üslup, kişilik, 
görsel dil, farklı bir imaj olarak ortaya koymuştur. Yazı tipi seçiminden harflerin boyutuna, mekanların 
planlanmasından sunuldukları arka plandaki konumlarına kadar görsel ve işlevsel düzenin birlikte 
düzenlenmesi bir sorun olmaktan çıkartmıştır. Yukarıda bahsedildiği gibi, afiş tasarımlarında tipografi 
kullanımı bir sorun olmaktan çıkarılmış ve izleyicinin algılamasına olanak tanıyan bir kurguya dönüştürülmüş 
diyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında tasarımcı yazıyı tipografi yoluyla geliştirmiştir. “To Forget To Remember” 

afiş tasarımında tipografiyi tasarımcı belirli bir senaryoya göre yansıttığı görülmektedir. Bu tasarım anlayışı ile 
algıyı en üst seviyeye çıkartmıştır. 
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Şekil 4 : To Forget To Remember, Afiş Tasarımı 
Kaynak: Zafer Lehimler 

 “To Forget To Remember” afiş tasarımı tasarım ögesi olarak sadece tipografi içermektedir. Bu açıdan 
bakıldığında tasarımcı hem bir risk almıştır hem de farklı bir tasarım bakışı geliştirmiştir. Şöyle ki tasarım bir 
hiyerarşi ile hareket etmekle birlikte ana ifade anlamsal bütünlük içerisinde izleyiciye aktarılmıştır. 
Okunabilirlik açısından bakıldığında ise okunabilirlik yanında anlamlandırmaya dayalı bir tasarım üslubunun 
da geliştirildiği görülmektedir. 

SONUÇ 

Grafik tasarım ürünü olan afiş tasarımlarında tipografi kullanımına yönelik algının etkisinin incelendiği bu 
araştırmanın genel olarak tasarım ögesi olarak tipografinin kullanılmasında belirli bilgi birikiminin ötesinde 
anlamlandırmada tasarımcının özel bir çabası olduğunu görmekteyiz. Konu ve içerik bağlamında tasarımların 
tek başına tipografi diliyle anlatılmasının mümkün olduğunu yaptığımız incelemede görmekteyiz. 
Günümüzde neredeyse grafik tasarımcıların çokça başvurduğu bir tasarım yöntemi olan tipografi kullanımının 
doğru çözümlemelerle hedef kitle ile iletişim kurmasını sağlamaktadır. Afiş tasarımının bir ögesi olan 
tipografinin tek başına kullanıldığında etki alanının büyük olduğu da araştırmanın sonuçlarından biridir. 
Tipografinin afiş tasarımlarında geniş bir etkiye sahip olması tipografinin başlangıçtan itibaren kendini sürekli 
güncelleyen yapısına bağlanabilir. Tasarımcılar yeni fontları bazen sadece bir tasarım için kurgulayabilirler, 
bunun temel nedeni afiş tasarımında tipografiyi anlama uygun görsel bir yapıya büründürürken aynı zamanda 
algıyı güçlü kılma gayretlerindendir. 

Tasarımcılar büyük bir hızla değişen afiş tasarımlarında tipografiyi farklı bir anlayışla sunmak zorunda 
kaldılar. Bu anlayış daha çok algıyı güçlü kılma gayretiyle açıklanabilir. Araştırmada Türk grafik 
tasarımcıların tasarımlarını konu edinmenin ana nedeni kültürel olarak ve dilsel olarak algı boyutunun 
değişmesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla algının kullanılan dille ilişkisini de göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir. Tipografik bir iletişim sağlanırken algı ve dil birlikte hareket ederek zihnimizde ifadeyi 

gerçekleştirmektedir.   
Afişte tipografik anlatımın algıya etkisini incelediğimiz araştırmada, yapılan doküman analizlerinde 
tasarımcılar eserlerini genellikle konuyu çağrıştırma, anlamı sağlamlaştırma üzerine kurgulamışlardır. Bu 
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açıdan araştırmanın tipografinin algılama açısından doğru tasarımlar gerçekleştirildiğinde çok önemli etkileri 
olduğu görülmüştür. Tasarımcı tipografik anlatım kurgusuyla yarattığı eserinde algıyı sağlayacak 
anlamlandırmayı yapmak için tasarımlarında tipografi ve algı bakımından sağlam bağlar kurmak zorundadır. 
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