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GİRİŞ

Toplumu bilgilendirmek ve bilinçli kilmak adina medya mecralarinin 
rolü yadsinamaz bir gerçeklik teşkil etmektedir. Bu doğrultuda mesaj 
içerikli yapimlarin hedef kitle üzerinde uyandirdiği etki, ayrica mühimdir. 
Nitekim günümüz dünyasinda sinema yapimlarindan dizi/film içeriklerine 
kadar birçok görsel medya unsuru, farkindalik sağlamak için izleyiciye 
sunulmaktadir. Görsel hafizanin insan zihninde güçlü bir edinim 
sağlamasi da dikkate alindiğinda bir filmin ya da dizinin sosyal mesaj 
veren sahneleri, düşünce dünyasinda yillarca kalici olabilmektedir. 

Son yillarda Hint ve Kore sinemasinin küresel dünyada izleyiciler 
üzerinde uyandirdiği etkinin temelinde de, esasen mesaj veren yapimlarin 
yer almasi yatmaktadir. Dolayisiyla gerek gerçek öyküleri sunarak gerekse 
bu öykülerin farkindalik oluşturan noktalarini öne çikararak kitlelere 
sunulan yapimlar, daimi bir talep görmektedir. Bu noktada yapimlarin 
senaryo ekibinde görev icra eden senaristlerin de söz konusu bilinci 
uyandirmak adina etkin bir rolü bulunmaktadir.

Ülkemizde yakin zamanda ekranlarda boy gösteren diziler 
irdelendiğinde ise bilhassa gerçek yaşamdan esinlenilerek yansitilan 
yapimlara olan ilgiyi görmek mümkündür. Ayni zamanda bu yapimlarda 
fiziksel ve psikolojik hastaliklara temas edilmesi ayri bir etki sağlamaktadir 
ve izleyiciler öyküyü takip ettiği gibi senaryoda işlenen hastalik vb 
farkindaliklari hususunda bilgi sahibi olmaktadir. Üstelik izlediği dizide 
bahsedilen hastaliğa dair internet arama motorlarindan inceleme yapilmasi 
ve sosyal medya platformlarinda açilan formlar üzerinden bu hususlarin 
konuşulmasi, denilebilirse zincirleme biçiminde farkindalik devamliliği 
sağlamaktadir.

Ayrica dizi ihracati bağlaminda dünyanin önde gelen ülkeleri 
arasinda yer alan ve bu kategoride ABD’nin hemen ardindan gelen 
Türkiye’nin yüzlerce ülkeye ve nihayetinde milyarlarca insana Türk 
dizilerini izletmesi, oluşacak farkindaliğin küresel düzeye ulaşmasini 
sağlamaktadir. Hatta Türk dizileri yayina girer girmez yurtdişindaki 
medya pazarlama şirketlerinin ve televizyon kanallarinin devreye girerek 
birçok yapimla ön anlaşma imzalamasi, neredeyse tüm dizilerimizin yakin 
zamanda sinir ötesine ihraç edileceğini göstermektedir. Böylece çeşitli 
hastaliklar üzerinden farkindalik oluşturulmasiyla beraber televizyon 
dizileri ekseninde büyük bir atilimin sağlanmasi gerçekleşebilecektir.

Televizyon ekranlarinda öne çikan yapimlarda sosyal mesajlari etkin 
bir düzeyde verebilmek adina devlet mekanizmasiyla işbirliği yapilmasi 
da bir diğer önemli noktadir. Nitekim sosyal içerikli reklamlar bağlaminda 
izleyiciye sunulan ve kanserle mücadeleden down sendromu hastaliğina 
kadar geniş bir bilgi içeriğini kapsayan veriler, hem dizi sahnelerinde hem 
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de reklam aralarinda kamu kurumlarinin desteğiyle sunulmaktadir. Bu 
yaklaşim neticesinde ticari kaygilar bir kenara birakilarak reklam olgusu 
tamamen sosyal mesaj vermek üzerine kurgulanmaktadir.

Netice olarak mevcut çalişmanin hareket noktasi da; televizyon 
izleyicileri üzerinde bilinç uyandirmak ve böylece farkindalik 
kazandirmak bağlaminda belirlenmiştir. Bu doğrultuda; prime time 
kuşağinda yani akşam saatlerinde yayinlanarak yaygin kitlelere hitap 
eden televizyon dizileri ölçüt alinmaktadir ve hastalik farkindaliğinin 
nasil sağlandiği/sağlanabileceği meselesi üzerinde durularak dizilerin bu 
minvaldeki rolünü ortaya çikarmak amaçlanmaktadir. Söz konusu amaç 
ekseninde bilhassa ‘Otizm Spektrum Hastaliği’ farkindaliğinin dizilerde 
nasil yansitildiği, mevcut izleyici üzerinde ne gibi bir etki biraktiği ve 
dizi senaryolarina teknik ve yazinsal anlamda nasil işlendiği anlaşilmaya 
çalişilmaktadir.

Zira, literatür kisminda kavramsal verilere temas ettiği gibi otizmin 
televizyon dizilerinde nasil yer bulduğuna da vurgu yapan çalişmada, 
araştirma sürecinde ise mülakat görüşmeleri yapilarak nitel bulgular 
elde edilmiştir. Televizyon dizilerinin senaryo yazarlari ile yürütülen 
mülakat görüşmeleri neticesinde ise; çalişmanin merkezini teşkil eden 
otizm farkindaliğina dair veriler sağlandiği gibi genel anlamda dizilerin 
sosyal mesaj verme hususundaki rolüne dair bilgiler de ayrica bulgulara 
yansitilmiştir. Diğer taraftan analiz sürecinde yorumlayici fenomenolojik 
model uygulanarak katilimci senaryo yazarlarinin kodlari belirlenmiştir 
ve mevcut bulgular irdelenirken bu kodlamalar dikkate alinarak hareket 
edilmiştir. 

1. SENARYO KAVRAMI

Yazinsal içerikleri görsel sunumlara dökebilmek bağlaminda medya 
ortamlarinda siklikla müracaat edilen senaryo olgusu, gerek sinema 
endüstrisinin gerekse televizyon dünyasinin önemli faktörleri arasinda 
yer almaktadir. Dolayisiyla senaryo; bilhassa film, dizi ve program 
yapimi planlamalarinda yola çikmanin ilk adimidir ve öykünün başlangiç 
noktasidir. Belirli teknik ve betimleyici kaliplar üzerine inşa edilerek 
ortaya çikmasinin yani sira dizi/film/program çalişmalarinin diğer 
parametrelerini bir noktada buluşturma minvalinde de ehemmiyet teşkil 
etmesi, senaryo olgusunu bütünün güçlü bir parçasi kilmaktadir. 

Kavramsal açidan ise senaryoyu tanimlarken; bir öykünün en etkili 
olarak nasil anlatilabileceği sorusuna cevap aramak gerekir. Nitekim 
senaryo kavrami, iyi bir öykünün doğru, güçlü ve etkin düzeyde 
anlatilabilmesinin temel faktörüdür. Görsellik imgesini de düşünerek 
gerçekleştirilen bu anlatim biçimi, senaryo kavramini öne çikarmaktadir 
(Aksu, 2003). Bu nedenle yazilan her anlati biçimi senaryo değildir ve 
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senaryoyu öyküden farkli kilan temel husus, yazi içeriğinin teknik kaideler 
dikkate alinarak dönüştürülmesidir. 

Zira eldeki öyküyü serim/düğüm/çözüm formatinda biçimsel bir 
kaliba sokmak, ilgili süreçte sade ve net bir anlatim yapisi tercih etmek, 
konuyu her daim sicak tutmak ve bayağilaşan temalardan kaçinarak 
hareket etmek senaryoyu oluşturma açisindan gereklidir (Öngören, 
1996: 42). Her ne kadar özgün ve farkli olabilmek adina senaristler yeni 
formatlar denese de senaryonun özünde hikâyeyi doğru ve anlaşilir olarak 
sunma edinimi bulunmaktadir. Keza senaryoyu muğlak birakarak görsel 
içeriği öne çikarmak, konunun ana bütünlüğünü sarsabilmektedir.

Öyle ki senaryo kavrami, öyküleri görsel biçimde kitlelere sunma 
sanati olarak tanimlanmaktadir (Field, 2013: 11). Dolayisiyla açik ve 
anlaşilir bir anlatimla kitaplarin, romanlarin ve diğer yazinsal içeriklerin 
görselliğe dönüşmesi ve ayni zamanda söz konusu yazinsal içeriklerin 
güçlü bir etki birakabilmesi senaristin kalemiyle ilişkilidir. Öyküyü 
kitaptan takip eden okuyucunun ekran veya perde karşisinda izleyici 
statüsüne geçerek ayni içeriği yeni ve güçlü bir duyguyla hissetmesi 
senaryonun yansitmiş olduğu etkiye bağlidir. Bu çerçevede senaryo, 
içeriği her ne olursa olsun ham öykülere duygu katan ve yeni anlamlar 
uyandiran teknik bir yazi biçimidir.

Öte yandan senaryo kavramindan bahsederken, içeriğindeki 
betimlemelere ve diyalog oluşturma planlamalarina ayrica dikkat 
çekmek gerekir. Senaryolar bu betimleme ve diyaloglari drama içerisine 
yerleştirerek yeni bir hikâye oluştururlar ve tasarlanan içerik hangi 
biçimde yayinlanacak ise o doğrultuda bir hareket alani teşkil ederler 
(Şimşek, 2020). Böylece hikâyenin ya da programlar için kurgulanacak 
olan yazinsal içeriklerin uygulama alani belirlenmiş olur. Bu noktada 
çekim planlamalari da önemlidir. 

Özellikle film ve dizi senaryolarinda konuyu zihninde kurgulayan 
senaristler çekim ölçeklerini de tasarladiği için; sahneler yazilirken 
iç mekân, diş mekân, gece, gündüz, hava şartlari, işiğin konumu vb 
gibi teknik detaylara çekim açilarini da eklenebilmektedir. Bu hususta 
yapimin yönetmen ve görüntü yönetmeni başta olmak üzere teknik 
ekibiyle sürekli irtibatta kalabilen senaristler, senaryoyu en etkili şekilde 
görsele yansitmak adina set ortaminda kalabilmektedir ve gerekli görülen 
anlarda çekimleri yönlendirebilmektedir. Yani artik masa başinda senaryo 
yazip çekime yollayan senaristler olduğu bizzat setlerde işi takip eden 
senaristler de mevcut bulunmaktadir. Senaryonun ve nihayetinde sunulan 
görsel yapimin izleyicide uyandirdiği etki de aslinda bu yaklaşimda tecelli 
etmektedir. 
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Senaryoyu edebi içeriklerden farkli ve özgün kilan husus ise teknik 
bir yetenek gerektiriyor olmasidir. Teknik ve biçimsel kurallar eşliğinde 
yaziya dökülerek perdeye vb uyarlanan senaryo kavrami (Eliot, 1972: 
64), senaristleri de yazarlardan ayri kilmaktadir. Ekranlarda ve sinema 
perdelerinde giriş/çikiş jenerikleri yansitilirken hikâyenin ayri bir 
başlikta senaryonun ise ayri bir başlikta verilmesinin temel nedeni de 
budur. Senarist, yapimin hikâyesini yazan kişinin sunmuş olduğu eseri 
denilebilirse yeniden biçimlendirerek teknik anlamda dönüştürmektedir 
ve izleyiciye aktarilmasi açisindan hazir duruma getirmektedir. 

Senaryo olgusunu izleyici ile bütünleştiren nokta ise ana temanin net 
olarak belirlenmiş olmasidir. Böylece konuya egemen olan bir izleyici 
profili oluştuğu gibi ayni zamanda eserin teknik ekibi de mevcut tema 
etrafinda birleşmektedir (Egri, 1982: 25). Nitekim senaryoyu çemberin 
merkezinde yer alan bir unsur olarak değerlendirecek olursak bu çemberin 
çevresini de yönetmen, senarist, teknik ekip ve izleyiciler oluşturacağindan, 
söz konusu temanin bilinirliği senaryo çalişmalari açisindan belirleyici 
olmaktadir. 

Yazili eserleri senaryoya çevirme ve görsele dönüştürme bağlaminda 
senaristlerin rolü de oldukça önemlidir, zira senaristler eldeki malzemeyi 
işler duruma getiren kişiler olarak nitelendirilmektedir. Teknik becerilerinin 
ve senaryoya dair kavramsal bilgilerinin yani sira sosyolojik anlamda 
toplumu tanimalari ve analiz edebilmeleri gereken senaristler (Aziz, 
1979: 68), böylece izleyiciye verilen mesajin doğru anlamlandirilmasini 
sağlamaktadir. Reel olmayan ve derinlemesine irdelenmeden senaryoya 
çevrilen içeriklerin toplum nezdinde eleştiriye maruz kalmasi, toplumsal 
yapiyi doğru okuyamayan senaristlerden kaynaklanmaktadir. Bu nedenle 
mevcut senaryoya ve gerekli biçimsel becerilere egemen olan senaristlerin 
toplumu da iyi gözlemlemesi ve senaryoyu kurgularken bu gözlemlerinden 
yola çikarak hareket etmesi gerekmektedir.

Senaryolari film yapimlarina ve diğer görsel içeriklere dönüştürme 
bağlaminda titiz ve meşakkatli bir sürecin söz konusu olmasi, senaryo 
çalişmalari üzerindeki olasi değişkenliklerin de dikkate alindiğini 
göstermektedir. Yapimcidan yönetmene, öykü yazarindan izleyici 
beklentilerine kadar farkli parametrelerin etkili olduğu değişkenlikler 
son aşamaya kadar sürebilmektedir. Öyle ki bir film gösterime girmeden 
önce senaryo üzerinden on kere geçilirken filmin ise yalnizca bir kere de 
seyredilecek olmasi (Aslanyürek, 2012), senaryo ve film arasindaki arka 
plan mücadelesini göstermektedir. Bu mücadele; hazirlanan senaryoyu en 
etkin biçimde filme çevirmek ve son rötuşlarin ardindan izleyiciye sunulan 
filmi senaryoyla doğru biçimde bütünleştirmek açisindan gereklilik teşkil 
etmektedir.
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Senaryoda görsel öğelerin anlatim sürecini ve yapimlara nasil 
aktarilacağini ise Murat Aksu şu ifadeleriyle açiklamiştir (Aksu, 2003):

“Senaryoda görsellik nasıl anlatılır: Bir senaryo ana fikirden yola 
çıkar. Senaryo yazılırken önce bunun “sinopsis”i sonra “treatment”ı 
yazılır. Yani her sahnede neler olacağı, önce sadece görsel olarak anlatılır. 
Diyaloglar hale hazırda yazılmamıştır. Sonrasında resimlerin yetmediği 
yerde senaryo yazarken diyaloglar sadece gerektiğinde araya girer. Film 
çıkışında hiçbir diyalog kolay kolay hatırda kalmaz. Görsel hafıza daha 
kuvvetli olduğundan sinemayı sinema yapan görselliğidir. Karakteri 
yaptığı şeyler tanımlar. Karakter aksiyonun içine atılınca bir reaksiyon 
gösterir ve böylece karakteri ortaya çıkar. Hisler hareketlerle daha 
belirgin bir şekilde ortaya koyulur. Örneğin “senden nefret ediyorum” 
demektense tokat atmak daha etkili olur ve akılda kalır”.

Dolayisiyla senarist elindeki senaryoyu yazarken ayni zamanda 
düşünce dünyasinda canlandirdiği için her sahnenin ayrintilari onun 
zihninde gizlidir. Yeri geldiğinde diyalog yerine fiziksel anlamda eyleme 
geçilmesi dahi senaryonun gereği olabilir. Görsel sunumlarin hedef kitle 
üzerindeki etkisi de göz önünde bulundurulduğunda senaryonun bu 
doğrultuda biçimlenmesi kaçinilmaz olur. Diğer taraftan ise elbette ki 
yönetmenin dokunuşlari önemli bir faktördür ve bazen senaristin kafasinda 
canlandirdiği sahne bütünlüğünün dişina çikildiği anlar olabilir. Bu 
noktada yönetmen ve senarist arasindaki istişareler söz konusu olabildiği 
gibi yönetmenin doğrudan inisiyatifi de devreye girebilmektedir. Ayrica 
oyuncu statüsündeki karakterlerin sahnede, sette ve programda çekim 
devam ederken gerçekleştirdikleri doğaçlamalar senaryoyu yeniden 
biçimlendirebilmektedir. Bu gibi durumlar senaryo üzerinde icra 
edilen olasi değişiklikleri ve eklemeleri ortaya koyarak senaristin karar 
vericiliğini bir anlamda sorgulatmaktadir.

Endüstriyel sektördeki ticari kaygilar dikkate alindiğinda söz 
konusu karar verici olma durumu yapimcinin dahi devreye girmesine 
zemin hazirlayabilmektedir. Bilhassa dizi ve programlarda öne çikan 
bu durum, reytingler düştüğünde izleyici beklentileri bağlaminda 
senaryo değişikliklerini gündeme getirebilmektedir ve yapimcinin 
talimatiyla senaristler yeni hikâyelerle biçimlendirdikleri senaryolari öne 
çikarabilmektedir.

Görüldüğü üzere senaryolari değişken kilan ve daha doğrusu 
değişime zorlayan birtakim faktörler, senaryo içeriklerinin kurgulanma 
sürecindeki ana öğelerden kaynaklanmaktadir. Senaryolarin ve ayni 
zamanda sunulacak olan yapimlarin ana şemasini teşkil eden bu öğeleri 
ise aşağidaki hususlar üzerinden yansitmak mümkündür (Chion, 2003):
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•	 Senaryolarda olay örgüsü ana şemayi inşa etmek açisindan 
önemlidir ve ilgili senaryo hangi içeriğe yansitilacak ise (film, dizi, 
program vb) o doğrultuda örgüler bütünlüğü sağlanmasi gereklidir. 
Böylece olaylar arasi ilişkilerin tutarliliği ve ilk ve son sahne arasindaki 
bağlanti daha net olarak kurgulanmiş olacaktir. Ayrica senaryodaki serim, 
düğüm ve çözüm aşamalarinin olay örgüsünün bütünlüğünü temsil etmesi 
ve bu bütünlüğün senaryolarda oluşabilecek kopukluklari engellemesi 
nitelik açisindan değerlidir. Yönetmenin hamleleri, oyuncularin hareket 
alanlari ve izleyicilerin içeriği algilayiş biçimleri de dolayli olarak olay 
örgüsünün tutarliliğina ve devamliliğina bağlidir.

•	 Kişi ya da kişilerin mevcudiyeti, senaryonun etkin ilerleyişi 
ve olaylarla ilişkilendirilmesi açisindan devreye giren bir diğer önemli 
husustur. Tek kişi üzerinden bir program senaryosu inşa edileceği gibi 
geniş bir kadro minvalinde planlanan senaryolar da kapsamli bir hazirlik 
neticesinde izleyiciye aktarilmaktadir. Senaryo gereği her karakterin 
ayrica tanimlanmasi ve niteliklerinin belirlenmesi, kişi faktörünü yazinsal 
içerikle bütünleştirmektedir.

•	 Bir önceki maddede öne çikan kişi faktörünü görsel olarak 
izleyiciye aktaran ve karaktere hayat veren oyuncular ise, senaryolarin 
mekanizmasini oluşturan unsurlari oluşturmaktadir. Rol yapmak, role 
girmek vb terimleri de oyuncularin senaryoya hayat vermesi bağlaminda 
işin teknik tarafini temsil etmektedir.

•	 Senaryolarin kurgulanmasi ekseninde öne çikan bir diğer faktör 
ise mekân olgusudur. Yalnizca senaryonun değil ayni zamanda olay örgüsü 
içerisinde yer alan karakterlerin de izleyiciye etkin olarak yansitilabilmesi 
ve konu ile çekim yerlerinin uyumlu olabilmesi bağlaminda, mekân 
olgusu kayda değer nitelik arz etmektedir. Bu nedenle gerek iç mekânlar 
gerekse diş mekânlar senaryoyla ilişkilendirilmek açisindan ön hazirliklar 
neticesinde planlanmaktadir ve set işleyişi bu ölçekte ilerlemektedir.

•	 Zaman faktörü de senaryo akişinin ve ana şemanin planlanmasinda 
önemlidir. Zira sahneler ve bölümler arasindaki devamlilik açisindan 
zaman faktörü ehemmiyet arz ettiği gibi senaryonun yeniden 
şekillenmesi gereken durumlarda da ayrica devreye girmektedir. Böylece 
flashback yapilirken ve sahneler ileriye sarilirken zamana ayrica dikkat 
çekilmektedir. Diğer taraftan; zaman faktörü bağlaminda senaryo gereği 
kronolojik siralama yapilacaği gibi hizli ve düzensiz geçişlerle yorumu 
izleyiciye birakan zaman hamleleri ayrica gerçekleşebilmektedir.

•	 Yazinsal içerikleri teknik yetkinliği ile biçimlendirerek senaryoya 
dönüştüren senaristler kadar söz konusu senaryolarin işlenmesi ve hayat 
bulmasi bağlaminda ana dokunuşu yapan yönetmenler de senaryonun etkin 
bir parçasidir. Dolayisiyla gerek oyuncularin ve teknik ekibin kontrolünü 
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sağlamak noktasinda gerekse senaryo içeriğini teşkil eden sahneler arasi 
bağlantiyi inşa edebilmek doğrultusunda söz konusu yönetmenler ana 
şemanin etkin bir unsurunu oluşturmaktadir.

•	 Son olarak ise hem senaryolarin hem de senaryolarla bütünleşerek 
sunum düzeyine gelen yapimlarin değer kazanmasi için hedef kitleyi 
teşkil eden izleyicilere temas etmek gerekir. Öyle ki izleyiciler senaryoyu 
yüceltme ve yerme durumlarinda da ana faktör konumundadir. Bununla 
birlikte hazirlanan yapimlarin başarisini ve doğal olarak senaryolarin 
niteliğini test eden izleyicilerin değerlendirmeleri, kurgulanan ana 
şemanin vazgeçilmez bir dişlisini meydana getirmektedir.  

Mevcut faktörler; senaryo olgusunun faaliyete geçmesini ve 
uygulanacaği yapim içeriğiyle güçlü bir bütünleşme oluşturmasini 
sağlamaktadir. Netice olarak; ticari endişeler, reyting beklentileri, sosyal 
medya yönlendirmeleri, hukuki yaptirimlar vb gibi diğer parametreler de 
senaryolarin ana şemalarini etkilese de bilhassa üzerinde durduğumuz 
yukaridaki unsurlar senaryo oluşumunun ana bileşenleri teşkil etmektedir. 

1.1. Dizi Senaryoları

Senaryo olgusunun işleme geçtiği alanlardan birisi olan dizi sektörü, 
gerek televizyon ekranlarindan gerekse dijital platformlar üzerinden 
yoğun bir kitleye hitap eden mecra konumundadir. Yalnizca ulusal 
bağlamda değil ayni zamanda küresel düzeyde de farkli dil seçenekleriyle 
geniş bir yelpaze edinen dizi sektöründe, yeni ve özgün konulara temas 
edebilmek için güçlü senaryolara gereksinim duyulmaktadir. Dolayisiyla 
hem sahne devamliliğini kurgulamak hem de karakter analizlerini doğru 
betimlemek açisindan dizi senaryolari ayrica öne çikmaktadir.

Zira dizilerin bölümler üzerinden yayinlanmasi ve sezonluk 
olarak planlanmasi, karakter sunumunu farkli kilmaktadir. Ayrica 
izleyiciler sunulan karakterlerle güçlü bir bağ oluşturarak, senaryonun 
devamliliğindan kopmamaktadir (Tutar, 2018: 56). Bu nedenle film 
senaryolarinda daha az karakter üzerinden tasarlama yapan senaristlerin 
dizi senaryolarinda ise hem ana karakterleri hem de yeni bölümlerde 
içeriğe dâhil olacak olan diğer karakterleri hikâyeden kopuk olmayacak 
düzeyde analiz etmesi beklenmektedir.

Dizi senaryolarinda karakterleri belirgin kilan ve ayni zamanda 
mevcut hikâye içerisinde ne gibi değişiklikler yaşatacağini düşündüren 
ana husus ise, izleyicide oluşan merak duygusudur. Öyle ki merak 
duygusu kaybolmaya başladiği an dizilerin hedef kitle üzerindeki etkisi 
de giderek azalmaya başlayacaktir ve reytingleri düşerek yayindan kalkan 
yapimlar arasina yenileri eklenecektir. O halde dizi senaristlerinin hem 



Hakan Yüksel10 .

sezonluk hem de bölümlük sahne analizlerini doğru irdelemeleri ve 
hareket getirecek senaryolari hayata geçirmeleri önemlidir.

Dizi senaryolarindaki merak olgusuna ve bu durumun film 
senaryolarinda farkli geliştiğine temas eden Cem Arikan ise, mevcut 
yaklaşimi üzerinden bir değerlendirme yapmiştir (Arikan, 2015):

“Dizi her an merak uyandırmalı, he bölüm bir diğer bölümü 
bekletmeli ve kesinlikle izleyiciyi sıkmamalıdır. Sinemada ise iş farklıdır. 
Olayın büyük bölümünü önceden izleyiciye verirsiniz sonra izleyici o 
olayların nasıl gelişeceğini merak eder sadece ama sonucun ne olduğu en 
başından kısmen bellidir. Ya da küçük bir hile ile ters köşe de yapılabilir 
ama kısmen de olsa bazı şeyleri seyircinin tahmin etmesine izin verilir”.

Öte yandan dizi senaryolarinin güçlü ve etkin olmasi dizilerin 
devamliliğini sağlayacağindan ötürü, birtakim parametreler bu sürecin 
doğal neticesi olarak etkilenmektedir. Söz konusu yansimanin ortaya 
çikaracaği neticelere şu doğrultuda yer verebiliriz:

•	 Etki uyandiran dizi senaryolari mevcut dizileri hedef kitle 
bağlaminda tercih edilir kilacağindan dolayi, reytingleri yükselen ya da 
dijital ortamda takipçileri artan diziler ciddi reklamlar almaya başlayacaktir. 
Böylece yapimcidan yönetmene, oyuncudan teknik ekibe ve elbette ki 
senaryo grubuna kadar tüm ekibin ekonomik iyileştirme yaşayacaği ortam 
oluşacaktir. Bu noktada çekim kaliteleri, oyuncu performanslari vb de 
önemli etkenler olarak değerlendirilmelidir. Yine de güçlü bir senaryo tek 
başina dahi dizileri sürükleyici ve ilgi çekici kilabilmektedir.

•	 Senaryo faktörü üzerinden ilgi gören dizilerin hedef kitlesi, yayin 
haklarinin farkli ülkelere satilmaya başlanmasiyla ulus ötesi düzeye 
ulaşabilecektir. Bu doğrultuda dizinin çekildiği ülkelerin tanitimina önemli 
bir katki sağlanacaği gibi, dizi turizmi adinda yeni bir mecra doğmaya 
başlayacaktir. Örneğin Kapadokya’da çekilen bir dizinin İtalya’da ciddi 
bir kitle tarafindan izlenmesi, bu bölgeye gelecek olan turist sayisini ve 
profilini doğrudan etkilediği gibi benzer şekilde diğer ülkelere ithal edilen 
diziler üzerinden de yine yoğun bir turist hareketliliği yaşanacaktir.

•	 Sürükleyici, merak uyandirici, gizemli vb niteliğiyle öne çikan 
dizi senaryolari sosyal medyada da yanki uyandiracağindan, televizyon 
yerine tüm bölümleri internetten izleyen bir kitle oluşacaktir. Nihayetinde 
sadece ekranlardan değil internet mecralari üzerinden de dizileri takip 
eden önemli bir kitle oluşacaği için, sanal reklam uygulamalarina daha 
fazla ağirlik verilecektir ve reklamin hedef kitlesi daha da artacağindan 
ötürü önemli bir gelir kaynaği meydana gelecektir.

Etki ağini teşkil eden yukaridaki olumlu tabloya rağmen bu süreç, 
senaristler üzerinde ise ayri bir iş yükü ve baski oluşturacaktir. Nitekim 
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ABD gibi ülkelerde 40 dakika olarak ve üstelik iki haftada bir ekranlara 
verilen dizi yapimlari söz konusuyken, Türkiye’de her hafta adeta sinema 
filmi çekercesine yaklaşik iki saatlik diziler yapildiği görülmektedir. 
Prime Time kuşağinda haberler sonrasi başlayan (20:00 itibariyle) ve 
gece 00:15’e kadar devam eden bir dizi profili olduğu gözlemlendiğinde; 
özetlerin, reklamlarin ve yeni bölümün neredeyse dört saati aşkin süre 
izleyiciye sunulduğu anlaşilmaktadir. Her ne kadar bu tablo her hafta 
milyonlari bulan reklam gelirleri sağlasa da bölüm yetiştirmeye çalişan 
ve ciddi anlamda yipranan senaristleri gündeme getirmektedir.

Öyle ki bu yoğun iş temposunda, artik dizi senaryolarinin ağirlikli 
olarak en az iki kişi tarafindan hazirlandiği görülmektedir. 2021 yili 
itibariyle ekranlardaki yayinlarina devam eden televizyon dizilerini 
irdelediğimizde bu tabloyu görmek mümkündür. Dolayisiyla aşağidaki 
içerik birden çok senaristin katkisiyla ancak yoluna devam edebilen 
mevcut dizileri karşimiza çikarmaktadir:

DİZİ ADI SENARİSTLER KANAL – YIL 
Kuruluş Osman Mehmet Bozdağ - Atilla Engin ATV – 2021
Yasak Elma Melis Civelek - Zeynep Gür FOX TV – 2021
Sadakatsiz Kemal Hamamcioğlu - Dilara Pamuk KANAL D - 2021
Sefirin Kizi Eylem Canpolat - Ozan Aksungur STAR TV – 2021
Gönül Daği Ali Asaf Elmas - Mustafa Becit TRT 1 – 2021
Çukur Gökhan Horzum - Damla Serim SHOW TV – 2021
Doğduğun Ev Kaderindir Ayşenur Siki - Defne Gürsoy TV8 – 2021
Hercai Feraye Şahin/Sema Ali Erol ATV – 2021
Mucize Doktor Pinar Bulut/Onur Koralp FOX – 2021
Ariza Yilmaz Şahin/Çağla Kizilelma SHOW TV – 2021
Masumlar Apartmani Deniz Madanoğlu/Rana Mamatlioğlu TRT 1 – 2021

Tablo 1: Mevcut Dizilerin Senaryo Ekipleri (2021)

Bu tablonun dişinda ATV ekranlarinda yayinina devam eden Bir 
Zamanlar Çukurova, Fox TV ekranlarinda izleyiciye sunulan Son Yaz 
ve uzun yillardir Kanal D ekranlarinda serüvenini devam ettiren Arka 
Sokaklar dizilerinde üç ve üzeri senarist görev almaktadir. Ayrica Alev 
Alev, Ramo, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Payitaht Abdülhamit, 
Benim Adim Melek ve Maraşli dizilerinde de birden çok senarist görev 
icra etmektedir.

Dolayisiyla dizi senaryolari hem daha kapsamli hem de daha 
meşakkatli olmasi gerekçesiyle film senaryolarindan zor bir mecra olarak 
değerlendirilmektedir. Keza yukaridaki tabloda da görüldüğü üzere her 
hafta iki saat ve üzeri görsel içerik hazirlanmasi gerekmektedir. Üstelik 
bahsi geçen bu iki saatlik dilim, kurgu sonra kullanilan ayiklanmiş 
görüntüleri teşkil etmektedir. Bazi durumlarda sahnelerin kesildiği 
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de dikkate alindiğinda 3-4 saati geçen ham görüntülere yazinsal içerik 
yetiştirmek söz konusudur. 

Nihayetinde sürekli olarak hikâye üretmek mantiği üzerine 
kurgulanmiş olan ve bununla birlikte söz konusu hikâyeler arasindaki 
kopukluğu engellemek adina sahne bağlantilarini derinden irdeleyen 
bir dizi senaryosu olgusu bulunmaktadir. İlgili detaylar gözden kaçtiği 
takdirde başta dizi yapimi olmak üzere senaristler ve tüm ekip eleştirilere 
maruz kalacağindan, denilebilirse kili kirk yararak hareket edilmektedir. 
Öyle ki artik çok dikkatli bir izleyici kitlesi mevcuttur ve örneğin bir 
dizinin herhangi bir bölümünde havada kalan ve devami getirilmeyen 
sahneler sorgulanabilmektedir. Dolayisiyla internet üzerinden diziler 
izlenebildiğinden ötürü, yalnizca çekim hatalari değil senaryo hususundaki 
eksiklik ve yanlişliklar da kolayca gündeme getirilebilmektedir.

2. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU HAKKINDA

20. yüzyilin literatüre geçen hastaliklarindan birisi olan Otizm ile 
ilgili ilk kavramsal kullanim, Leo Kanner tarafindan yapilmiştir. Zira 
Leo Kanner, psikiyatri kliniğinde on bir çocuğu gözlemleyerek ve bu 
çocuklarin tutum/davranişlarini kontrol ederek bariz bir düzeyde iletişim 
ve ilişki kurma problemi yaşandiğini sezmiştir. Ayrica Leo Kanner bu 
çocuklarin tek kalmayi tercih etmesini de göz önünde bulundurarak 
mevcut hastalikla ilgili bir edinim sağlamiştir ve Otizm kavramindan 
bahsetmiştir (Kanner, 1943: 247). 

Dolayisiyla Otizm kavramindan söz ederken; bireylerin 
sosyalleşmeden ve iletişimden uzak bulunmasina, dil becerisi hususunda 
eksik kalmasina ve olağan olarak görülemeyecek birtakim davraniş 
modellerine sahip olmasina (Smith, 2007) vurgu yapmak gerekir. 
Ayni zamanda bu hastaliğa sahip olan bireylerin doğru göz kontaği 
kurmaktan kesintisiz konuşabilme becerisine ve ses tonunu planli olarak 
ayarlayabilmesine kadar mevcut yetileri tam olarak yerine getirememesi 
(Korkmaz, 2005), Otizm Spektrum Bozukluğu tanisi konulmasina 
sebebiyet vermektedir.

Çocukluk sürecinde net olarak tespit edilip bireyin hayati boyunca 
devam eden Otizm tanisi, takintili düzeydeki yineleyici davranişlara 
neden olmaktadir ve söz konusu bireylerin ilgi alanini kisitlandiran bir 
gelişim bozukluğu tanisiyla değerlendirilmektedir (Sadock, 2012: 65). 
Bu gelişim bozukluğunun yalnizca fiziksel olmadiği ise 1980 yilinda 
resmileşmiştir ve nitekim Amerikan Psikiyatri Birliği tarafindan Otizm 
Spektrum Bozukluğu, psikiyatrik bir bozukluk olarak tanimlanip kayitlara 
geçmiştir (Karadeniz, 2007).
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Milli Eğitim Bakanliği ise Otizm Spektrum Bozukluğunu, literatürde 
yer alan verilere benzer bir yaklaşimla ele almiştir ve bu bağlamda kişiler 
arasi etkileşimin hangi düzeyde başlayip nasil neticelendirileceğine kadar 
geçen süreçte gerekli olan sosyal ve iletişimsel yetilerin yoksunluğu 
olarak tanimlamiştir (MEB, 2013).

1980 yilindan itibaren Otizm Spektrum Bozukluğu üzerine 
derinlemesine incelemeler yapan Amerikan Psikiyatri Birliği, ilgili 
hastalik üzerine el kitabi hazirlayarak şu değerlendirmeleri yapmiştir 
(Amerikan Psikiyatri Birliği, 2014):

•	 Sosyal yaklaşimlarin eksik olmasi ve güçlü bir iletişim 
kurulamayarak duygularin net biçimde ifade edilememesi

•	 Arkadaşlik kurma noktasinda zorlanilmasi ve ayni yaş grubundaki 
diğer bireylere ilgi gösterilememesi

•	 Etkileşim kurulacağinda iletişimi başlatan taraf olunamamasi ve 
ayni zamanda sosyal etkileşim içerisine girilememesi

•	 Gerek sözlü gerekse bedensel iletişimde yetersiz kalinmasi ve 
bilhassa mimik kullaniminin neredeyse hiç olmamasi

•	 Birtakim nesnelere denilebilirse takinti derecesinde yönelim 
gösterilmesi ve bu alişkanliğin giderek saplanti düzeyine ulaşmasi

•	 Selam verilirken dahi resmi bir tutum sergilenmesi ve bu 
yaklaşimin dişina çikilamayarak ayni hareketleri devam ettirme 
bağlaminda israr edilmesi

•	 Alişkanliklara bağli kalinmasi ve bu alişkanliklarda değişimler 
yaşandiği takdirde bu durum nedeniyle büyük sikintilarin hissedilmesi

•	 Basmakalip düzeyde olan ve tekrarlayicilik teşkil eden birtakim 
davraniş modellerinin devam ettirilmesi

•	 Söz konusu tüm bu davraniş biçimlerinin Otizm Spektrum 
Bozukluğu olan hastalarda erken yaşlarda görülmeye başlanmasi

Paylaşilan içeriklerden de yansimiş olduğu üzere, Otizmin bireyleri 
toplumdan soyutlayan ve iletişim kurma noktasinda kisitlayan bir 
etkisi söz konusudur. Bu hastaliğa sahip olan bireyleri sosyal etkileşim 
içerisinde dâhil etmek ise esasen herkesin görevidir. Medya mecralari ise 
Otizm konusunda bilinç oluşturulmasi minvalinde ayri bir sorumluluk 
mekanizmasini teşkil etmektedir. Bu çerçevede televizyon dizilerinin 
Otizme nasil temas ettiği üzerinde durabiliriz.
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3. OTİZME VURGU YAPAN TÜRK DİZİ YAPIMLARI

Televizyon dizilerinin yaygin kitlelere hitap eden bir mecra niteliği 
taşimasi, sosyal sorumluluk bağlaminda farkindalik oluşturulmasi adina 
önemlidir. Örneğin ekranlardaki dizilerde araçlara binilirken mutlaka emniyet 
kemeri takilmasi bir mesajdir ve farkindalik oluşturmaktadir. Benzer şekilde 
sigara ve alkol sahnelerinin puslanmasi, spora teşvik eden içeriklerin siklikla 
tercih edilmesi gibi planli sunumlar karşimiza çikabilmektedir. 

Bunun yani sira hastaliklar konusunda farkindalik oluşturmak 
da artik dizilerin misyon edindiği bir yaklaşim durumuna gelmiştir. 
Nitekim kanserle mücadeleler, SMA hastaliğina yapilan vurgular ve 
Down Sendromu temasi işleyen içerikler gibi birçok senaryo planlamasi, 
ekranlarda izleyicilere sunulmaktadir. Mevcut çalişmamizin merkezini 
teşkil eden Otizm Farkindaliği ise bu minvalde öne çikarilan bir sosyal 
mesaj ve bilgilendirme niteliği arz etmektedir. 

Dolayisiyla televizyon dizilerine yönelik detayli bir literatür irdelemesi 
yaptiğimizda karşimiza çikan birçok dizide,  Otizm Spektrum Bozukluğu 
hususuna temas edildiği ve hatta bazi dizilerde ana karakterlerin otizmli 
olarak işlendiği görülmektedir. Bu doğrultuda birkaç diziyi bilhassa öne 
çikarmak mümkündür:

İlk olarak Çukur dizisini ele alacak olursak, dizinin ana karakterleri 
arasinda olan ve Riza Kocaoğlu tarafindan canlandirilan Aliço’dan 
bahsedebiliriz. Keskin zekâsi, iyi niyetli yaklaşimi ve oldukça güçlü 
olarak yansitilan hafizasiyla öne çikarilan Aliço karakteri, 23 Ekim 
2017’den itibaren yayinda olan ve Show TV üzerinden izleyiciye sunulan 
Çukur dizisinde başrol oyuncularindan birisi olarak gösterilmektedir. 
Yaklaşik dört yildir reytinglerde ilk siralarda yer alan ve 2021 itibariyle 
de bu niteliğini koruyan ilgili dizinin Otizmli bir bireyi yansitan Aliço 
karakterini ilk bölümden beri dizi içerisinde tutmasi ve izleyiciye 
sevdirmesi, ayrica önem teşkil etmektedir.

Resim 1: Çukur Dizisinde Otizm Farkındalığı (Youtube, 2018)
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Diğer yandan Çukur dizisinde Otizm Farkindaliği konusunda 
sosyal sorumluluk içeren tanitim spotlarina belirli periyotlar halinde yer 
verilmesi ayrica dikkat çekmektedir ve bu tanitimlarda başrol oyunculari 
öne çikarildiği gibi yukaridaki resimde de yansitilan Aliço karakteri 
bizatihi gösterilmektedir. Böylece izleyicinin Otizm hakkinda bilgi 
sahibi olmasi ve sosyal yaşam içerisinde bu farkindalik ile hareket etmesi 
hedeflenmektedir. 

Otizmli bir birey olarak aktarilan Aliço rolüne hayat veren Riza 
Kocaoğlu’nun konuya dair beyan ettiği düşünceler ise şöyledir (haberturk.
com, 2018):

“Otizme dair çok yüzeysel bir bilgiye sahiptim. Ancak karaktere 
çalışmaya başladığımda, daha derin bir bilgiye ulaştım. Sonra, aslında 
bunun ne kadar önemli bir durum olduğunu ve bununla ilgili bir 
farkındalık yaşamanın ne kadar değerli olduğunu anladığımda Tohum 
Otizm Vakfı’yla iletişime geçtik ve umarım çok yakında onlarla birlikte 
çok güzel projelere başlayacağız”.

Otizm Spektrum Bozukluğu hususuna yer veren bir diğer dizi ise yine 
yayin hayatina devam eden diziler arasindaki Mucize Doktor adli yapimdir. 
Fox TV ekranlarinda seyirciyle buluşan bu dizide bizzat başrol oyuncusu, 
otizmli bir doktor olarak sunulmaktadir ve dolayisiyla her bölümde Otizm 
konusuna temas edilmektedir. Taner Ölmez tarafindan canlandirilan ve Ali 
Vefa karakteri olarak izleyiciye sunulan otizmli doktor, ilgili dizide çok 
sevilen bir karakter olarak paylaşilmaktadir. Aliço karakterinde olduğu 
gibi Ali Vefa karakterinde de naif tavirlar ve zeki davranişlar bilhassa öne 
çikarilmaktadir. Öte yandan dizinin bölüm içeriklerinde de ayrica otizme 
temas edilmektedir ve nitekim 10. bölümde işlenen senaryo, otizmli bir 
çocuk üzerinden kurgulanmaktadir. Dolayisiyla Mucize Doktor dizisi 
hem ana karakteriyle hem de bölümlerinde işlediği konularla doğrudan 
Otizm Spektrum Bozukluğu konusunu ele almaktadir.

Resim 2: Mucize Doktor Dizisi Ali Vefa Karakteri (Haberturk, 2020)
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Mucize Doktor dizisinde canlandirdiği otizmli doktor rolüyle 
televizyon ekranlarinda ve sosyal medya platformlarinda milyonlarca 
izleyici tarafindan taninir hale gelen ve otizm farkindaliğina vurgu 
yapmak bağlaminda önemli bir rol üstlenen Taner Ölmez’in bu sürece 
dair ifadeleri ise şöyle olmuştur (instyle.com.tr, 2019):

“Mucize Doktor dizisi, otizmli bir çocuğun var olma hikâyesi. Bunun 
bir engel olmadiğinin ve farklilik olduğunun altinin çizildiği bir senaryo. 
Böyle farkli bir hikâyeye yer verilmesi sektörel açidan beni çok mutlu 
etti. Projeye çalişirken otizmli çocuklarla buluştum, aileleriyle görüştüm, 
ayni çocukla birkaç kez de görüştüm. Çoğunlukla sustum, gözlemledim. 
Onlarin rahatladiği noktada dâhil oldum dünyalarina. Evlerine gittim, 
odalarinda onlarla oturdum. O kadar hassas bir hikâye ki. Bu gözlemi 
yaparken naif davranmam gerektiğini hissettim, üzmemem gereken 
insanlar, aileleri ve arkadaşlari var”.

22 Temmuz 2018 tarihinde TRT ekranlarinda başlayip 59 bölüm 
süren ve 24 Aralik 2019 tarihinde ekranlara veda eden Elimi Birakma adli 
dizi, otizm farkindaliğina doğrudan temas eden bir başka televizyon dizisi 
olarak öne çikmaktadir. Bahsettiğimiz diğer iki diziden (Çukur ve Mucize 
Doktor) farki ise bu defa çocuk rolündeki bir karakterin otizmli olarak ele 
alinmasidir. Yiğit Kağan Yazici tarafindan canlandirilan Mert karakterinin 
otizmli bir çocuk olarak yansitildiği dizinin uzun süre ekranlarda kalmasi 
ve ciddi bir kitle tarafindan benimsenmesi, otizm farkindaliğini kitlelere 
yansitma bağlaminda değer taşimaktadir.

Müzik konusundaki yetisiyle öne çikarilan ve yaşamiş olduğu 
duygusal problemlere siklikla temas edilen Mert karakterinin izleyicide 
otizme dair merak uyandirmasi ve bu doğrultuda bilgi ediniminin 
sağlanmasi ayrica önemlidir. Ayrica dizi içeriğinde hastane sahnelerinde 
Mert karakterinden bahsedilirken otizmin de anlatilmiş olmasi, hastaliğa 
dair etkin ve bilinçlendirici bir tanitim yapilmasi niteliği taşimaktadir.

Resim 3: Elimi Bırakma Dizisi Mert Karakteri (Dizi Seti, 2018)
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Elimi Birakma adli dizi yapiminda Mert adli otizmli çocuk karakteriyle 
izleyiciyle buluşan Yiğit Kağan Yazici, şu açiklamalariyla diziye ve 
otizmde dair fikirlerini belirtmiştir (ranini.tv, 2018):

"Elimi Bırakma dizisinde canlandırdığım Mert karakteri benim için 
büyük bir şans. Çok mutluyum. Her bölüm bu karaktere, yapımcımız 
Süreyya Yaşar Önal’ın sağladığı özel psikologlar ve oyuncu koçları ile 
hazırlanıyorum. Otizm; hastalık değil, farkındalıktır."

TRT ekranlarinda uzun yillardir var olan ve halen devam eden 
Seksenler dizisi de 104. bölümünde otizme dair bilgi vermiştir. Dizide 
yer alan Basri adli karakterin detayli anlatimiyla temas edilen Otizm 
Spektrum Bozukluğu konusu böylece izleyicide farkindalik oluşturabilme 
bağlaminda destekleyici bir durum arz etmiştir.

Kanal D ekranlarinda yayinlanan ve devam eden diziler arasinda 
bulunan Hekimoğlu adli yapimda da otizm konusu bölüm içerisinde 
işlenmiştir ve gerçekleştirilen tedaviyle sürecin nasil kontrol altina 
alinacaği üzerinde durulmuştur. Dizinin 32. bölümünde ekrana gelen 
sahnede Ateş adli otizmli çocuğa doktorlarin nasil yaklaştiği ve empati 
kurduğu ise bilhassa aktarilmiştir. 

Resim 4: Kadın Dizisi Arda Karakteri (Youtube, 2020)

Fox TV ekranlarinda yayinlanip reytinglerde istikrarli bir biçimde ilk 
sirada yer alan ve 2020 yilinda ekranlara veda eden Kadin dizisinde de 
otizmli bir çocuk dizi karakterleri arasinda yer almiştir. Arda karakterini 
öne çikarak otizm farkindaliğina yer veren Kadin dizisi de bu anlamda 
gerek televizyon ekranlarinda gerekse sosyal medyada olumlu geri 
dönüşler almiştir. Geçmiş yillarda yayinlanarak otizm konusu işleyen 
diğer diziler ise ATV ekranlarinda yayinlanmiş olan Uçurum dizisi ve 
Kanal D ekranlarinda sunulmuş olan Sahra dizisidir.
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4.  ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Televizyon ekranlarinda izleyicilere sunulan dizilerin sosyal 
farkindalik oluşturmasi üzerine kurgulanan ve bu bağlamda otizm üzerinde 
ne derecede durulduğunu inceleyen mevcut çalişmanin araştirma sürecinde 
ise, Türk dizilerinin uzun yillardir sektör içerisinde bulunan ve önde 
gelen senaristleriyle mülakat çalişmasi gerçekleştirilmiştir. Dolayisiyla 
senaristlerin değerlendirmeleri doğrultusunda otizm farkindaliğini 
irdelemek, mevcut araştirmanin temel amacini teşkil etmektedir. Otizm 
Spektrum Bozukluğu meselesine gerek literatür verileri ve bu doğrultuda 
öne çikarilan dizi içerikleri bağlaminda yaklaşilmasi gerekse analiz 
safhasinda bizzat senaristlerin tespit ve değerlendirmeleri dikkate alinarak 
hareket edilmesi, ilgili çalişmayi bu anlamda önemli kilmaktadir. Ayni 
zamanda güncel veriler çerçevesinde bilimsel içerik açisindan özgünlük 
teşkil etmesi de mevcut çalişmayi öne çikarmaktadir.

Yürütülen araştirma sürecinde yöntem olarak ise nitel analiz 
gerçekleştirilmiştir ve bu çerçevede verilerin yorumlayici fenomenoloji 
modeliyle ortaya çikarilmasi hedeflenmiştir. Bu minvalde mülakat 
görüşmelerinin sağlandiği on iki senaristin değerlendirmeleri bulgulara 
dökülmüştür. Aşağida paylaşilan tablodan da görüleceği üzere her 
katilimcinin kodlari belirlenerek veriler yorumlanmiştir. 20 Mart 2021 
– 1 Nisan 2021 tarihleri arasinda sürdürülen mülakatlarda, görüşmeler 
neticesinde elde edilen veriler deşifre edilerek ele alinmiştir ve 
irdelenmiştir. Yari yapilandirilmiş görüşme olarak ilerleyen süreçte teknik 
ve yazinsal aksilik olmamasi adina önleyici tedbirler de alinmiştir ve 
salgin şartlari göz önünde bulundurularak hareket edilmiştir. Görüşme 
öncesi ise katilimcilarin sorulari incelemesi sağlanmiştir ve senaryo 
yazarlarinin öznel değerlendirmeleri doğrultusunda ortaya çikan tüm 
veriler, herhangi bir müdahale yapilmadan birebir kullanilarak, üzerinde 
yorumlamalar gerçekleştirilmiştir.

Katılımcı 
Kodu Senarist Katılımcı 

Kodu Senarist

S1 Ayşe Işikmen S7 Kamuran Süner
S2 Ozan Yurdakul S8 Erol Hizarci
S3 Deniz Gürlek S9 Uygar Şirin
S4 Murat Aras S10 Serhat Kahveci
S5 Verda Pars S11 Ali Can Yaraş
S6 Halil Özer S12 Kemal Kenan Ergen

Tablo 2: Araştırmanın Katılımcıları
İlgili araştirma safhasinda; televizyon dizilerinin senaryo yazarlarinin 

oluşturduğu çalişma evrenini yansitmak bağlaminda ise uygun örnekleme 
modeline başvurulmuştur ve bu eksende belirlenen 12 senaryo yazari 
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ile süreç devam ettirilmiştir. Dizilerin öykü yazarlari ise araştirmanin 
sinirliliği dişinda kalmiştir. Öte yandan mevcut çalişmada araştirmanin 
sorulari olarak genel anlamda şu bilgiler edinilmeye çalişilmiştir:

•	 Televizyon dizilerinin sosyal farkindalik oluşturmadaki rolü 
nedir?

•	 Otizm farkindaliğinin dizilerdeki boyutu ve izleyici üzerindeki 
yansimasi nasildir?

•	 Sosyal medya ile birlikte dizi senaryolarina yönelik geri dönütler 
ne durumdadir?

•	 Genel anlamda dizi yapimlarinin hastalik farkindaliklarina 
yaklaşim biçimi nedir?

Mevcut içerikler üzerinden kurgulanan ve araştirmanin elde edeceği 
nitel neticeleri belirleyici kilan araştirma sorulariyla birlikte, varsayimlar 
olarak ise şu hususlar dikkate alinmiştir:

•	 Televizyon dizilerinde hastalik farkindaliklarinin öne çikarilmasi, 
izleyici statüsündeki hedef kitlenin bilinçlenmesi açisindan nitelik 
oluşturmaktadir.

•	 Otizmli bireylerin dizi senaryolarinda ana karakter olarak 
işlenmesi, olumlu geri dönütler almak bağlaminda önemlidir.

4.1 Araştırmanın Bulguları

Araştirmanin mülakat sürecinde ana sorulara geçmeden önce ilk 
olarak katilimci senaristlerin daha önce senaryo yazari olarak görev 
aldiklari dizi yapimlari öğrenilmeye çalişilmiştir ve bu bağlamda bizatihi 
katilimcilarin kendi ifadeleri eşliğinde şu veriler ortaya çikmiştir:

İstanbullu Gelin, Bana Sevmeyi Anlat, Evli ve Öfkeli, Bugünün 
Saraylisi. (S1) 

Köprü, Firar, Küçük Ağa, Kurşun Yarasi, Dayan Yüreğim, Arka 
Sokaklar. (S2) 

Poyraz Karayel, Vatanim Sensin, Anne, Hakan Muhafiz, İşte Bu 
Benim Masalim. (S3)

Ayrilsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar, İki Arada Aşk, Yalanci 
Romantik, Seksenler. (S4)

Kocamın Ailesi, Ateşböceği, Bizim Hikâye, Çocukluk. (S5)

Son Ağa, Güvercin. (S6)

Geniş Aile, Yerden Yüksek, Âlemin Kıralı, Kurtlar Vadisi, 
Tutunamayanlar. (S7)
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Şevkat Yerimdar, Aşk Kaç Beden Giyer, Cuma'ya Kalsa, Dadı, 
Çekirdek Aile. (S8)

Vatanım Sensin, Anne, Poyraz Karayel (S9)

Evvel Zaman Hikâyesi, Adı Efsane, Elimi Bırakma. (S10)

Elveda Rumeli, Serseri, Filinta, Köpek, Büyük Sürgün Kafkasya. 
(S11)

İnce İnce Yasemince, Karambol, Tatlı Kaçıklar, Âlemin Kralı. (S12)

Katilimcilarin beyan ettiği mevcut verilerden de anlaşilacaği üzere, 
özellikle son yirmi yilda televizyon ekranlarinda yer alan ve hatiri sayilir 
kitleler tarafindan takip edilerek uzun yillar devam eden/ devam etmekte 
olan dizi yapimlarinin senaristleri, mülakat sürecine iştirak etmiştir.

Hastalik farkindaliği hususuna geçmeden önce katilimcilara 
yöneltilen bir diğer soru, televizyon dizilerinin izleyici üzerindeki etkisi 
üzerine olmuştur ve izleyicilerin televizyon dizilerine olan ilgisinin 
senaristler tarafindan nelere bağlandiği öğrenilmeye çalişilmiştir. Bu 
doğrultuda öne çikan yanitlar şu şekilde olmuştur:

TV dizilerine olan ilgiyi başkalarının hikâyelerini izleme merakına 
bağlıyorum. Sosyolojik sebepleri de var ama bu uzun konuşmalarla 
değerlendirilebilir. Genel olarak birey bazında bakarsak kendini 
sağaltmanın bir yöntemi olarak da düşünülebilir. Elbette izleyicinin 
hikâyeyi ve karakterleri nasıl algıladığıyla bağlantılı olarak dikkate 
almak gerekir. (S1)

Diziler, uzun uzun anlatılan hikâyelerdir. 'Hikâye' dediğimiz şey de, 
yani aslında 'anlatı' da insanoğlu kadar eskidir, sadece formu değişir. 
Ekran ışıltısı da işin içine girince, seyircinin ilgisini ve dikkatini çekmesi 
daha da kolaydır. (S2)

"Kendi hikâyelerinden kaçanlar başkalarının hikâyelerine sığınır" 
gibi bir laf okumuştum. Bence diziler de bize kendi hayatımızın 
sıkıntılarını birkaç saatliğine de olsa unutturacak bir alan sağlıyor. O 
yüzden bir kurtarıcı görevi görüyor. (S3)

Diziler dünyanın her ülkesinde yoğun ilgi görmektedir çünkü 
insanların eğlenceye ve kısa süreli keyiflere yönelimi artmaktadır. 
Televizyon veya dijital ortamda dizi izlemek dünyanın en kolay işidir. 
Sektör insanları uzun süre ekrana bağlamak konusunda giderek 
uzmanlaşmaktadır. (S4)

Televizyonlarda yayınlanan dizilere olan ilgi yeni bir şey değildir, 
ateş başında anlatılan hikâyelerin günümüzde teknolojiyle birlikte hayat 
bulmuş biçimidir. (S5)
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Ücretsiz olarak izlenmesi, seyir kültürünün oluşması ve ülkemizde 
var olan öykülerin fazlalığı bu ilginin temelini oluşturmaktadır diye 
düşünüyorum. (S6)

Diziler insanları gündelik hayat sıradanlığından bir nebze 
uzaklaştırıp hayal kurdurabildiği için izleyiciden ilgi görmektedir. 
İzleyici başkalarının rüyalarında dolaşmayı sever. (S7)

Prime - time dediğimiz saatler dizilere ayrılıyor. En önemli etken 
budur. Bizim ev ve aile kültürümüze televizyon izlemek yerleşti. Vakit 
geçirmek için alışkanlık haline geldi. Ayrıca izleyiciler eğlence ve 
dedikodu kültürüne yönelik dizileri izlemeyi tercih ediyor artık. (S8)

İzleyicilerin dizi yapımlarına olan ilgisini yeni hikâyelere yönelik 
ihtiyaca başlıyorum. (S9)

Televizyonun her evde olması ve ücretsiz hizmet sunması ilk nedendir. 
Bunun dışında elbette Türk aile yapısı da kitleleri televizyona sürükleyen 
bir sebep olarak görülebilir. (S10)

Dünyada her toplum "ekranda ve perdede" kendi hikâyelerini 
izlemeye daha meyillidir. Bu yüzden ilgi devamlılığı öne çıkmaktadır. 
(S11)

Ekonomik, kültürel ve sosyal kısıtlamalar insanların çoğu 
için zamanlarının büyük kısmını evde geçirmesine yol açtığından, 
televizyondaki herhangi bir yapımın çok izlenmesine ve buna bağlı 
olarak yoğun ilgi görüyor gibi algılanmasına neden olmaktadır. (S12)

Katilimcilarin vermiş olduklari yanitlar, izleyicilerin televizyon 
dizilerine olan yoğun eğilimini birçok alt sebebe bağlamaktadir. Bu 
minvalde; televizyonlara erişimin kolay ve ücretsiz olmasindan her 
evde bulunmasina, yeni öykülere olan ilgiden başka hayatlari merak 
etme güdüsüne ve toplumlarin seyir kültüründen evde geçirilen boş 
vakitlere kadar çeşitli parametreler öne çikarilmiştir. Öte yandan senaryo 
yazarlarinin izleyici eğilimini ve seyir kültürünü doğru algilayarak ve 
toplumu iyi gözlemleyerek edindikleri bu yaklaşim, ayni zamanda yeni 
senaryolarin nasil ilgi göreceğini ve bu bağlamda içerikte nelere temas 
edilmesi gerektiğini göz önünde bulundurmak açisindan önemlidir.

Mülakat aşamasinda bir önceki soruyla bağlantili olarak izleyici 
ilgisi üzerinden devam edilmiş ve dizi izleyicilerinin senaryolara dair 
olumlu ve olumsuz geri dönüşlerinin katilimcilar özelinde nasil dikkate 
alindiği öğrenilmeye çalişilmiştir:

İzleyicilerin eleştirilerini değerlendiriyoruz ama bizim yol haritamiz 
oluyor o yolda ilerliyoruz. Eğer reytinglerle ilgili büyük bir kriz yoksa 
yolumuzda devam ediyoruz. Eğer kriz varsa izleyicinin ne beklediği 
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neyi satin almadiği yönünde tartişmalar yapiyoruz. Genellikle sosyal 
medya yorumlari üzerinden değil analitik değerlendirmeler üzerinden 
gidiyoruz. (S1)

İzleyicilerin bir diziyi 'izlemek ve izlememek' gibi iki çok net seçenek 
arasında tercih yapmaları hem onlar için hem de proje için daha sağlıklı 
olacaktır diye düşünüyorum. (S2)

Genelde izleyici eleştirileri dizinin genel gidişatı yerine eleştiriyi 
yazan kişinin fan'ı olduğu karakterin hikâyesiyle ilgili oluyor. 
Dolayısıyla bu eleştirilerin senariste çok doğru bir perspektif sağladığını 
düşünmüyorum. (S3)

Artık objektif eleştiriler kadar kötü niyetli eleştirilerde de bir 
patlama yaşanıyor. Herkesin evlerine giren dizi yapımlarının içindeki 
yaratıcı insanlar, bu art niyetli eleştirilerden negatif etkilenebiliyor fakat 
bunu engellemenin bir yolu yok. (S4)

Senarist olarak eleştirilere mesafeli yaklaşırım. Diğer taraftan dizi 
sektörünün yolunu dakikalık reytingler belirler, izleyici diziden hangi 
hikâyede ve sahnede kopmuş, ilgi ne zaman çekilmiş, hangi yaş ve gelir 
grubu izlemiş, önemli olan budur ve sosyal medyayla nadiren uyuşur 
çünkü sosyal medya kullanıcıları, reytingi belirleyen kitleden oldukça 
farklıdır. (S5)

İzleyici eleştirileri genellikle dizide beğenilen karakterler hakkında 
oluyor. Genel eleştiri yerine hakaretlerle karşılaştığımız durumlar 
yaşanıyor. (S6)

Eleştirileri çok fazla ciddiye almak üreticiye zarar verir. Yazar ve 
yönetmen özgür olamazsa üretemez. Fikirleri dinlemek önemlidir. Ama 
bu her fikrin önemli olduğu anlamına gelmez. (S7)

Eleştiriler aslında klişeden öteye geçmiyor. Fanatik dizi seyircileri 
var, çok şaşırtıcı. Küfretseler bile izliyorlar. Dizilerimizi bu şekilde 
benimseyen nesil yetişmiş. (S8)

Sosyal medya çağında eleştirilerin gelmesi doğaldır, nasıl 
değerlendirilmesi gerektiği önemlidir. Sanırım soğukkanlılıkla 
eleştirilere yaklaşmak gerek. (S9) 

Çoğu zaman seyircileri yorumlarını ve yapılan eleştirileri haklı 
buluyorum. Çünkü dizilerin çok uzun olması senaryo ile ilgili sorunları 
da beraberinde getiriyor. (S10)

Eleştirilerin daha gerçek ve özgün senaryolara talep olduğunu 
gösterdiğini düşünüyorum. (S11)
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Her türlü eleştirinin ciddiye alınması ve üzerine düşünülmesi 
gerektiğine inananlardanım. Ego sahibi senaristler veya yapımcılar için 
bunu samimi olarak yapmanın çok kolay olmadığını bilmekle birlikte, 
muhtemelen olgunlaşmayı becerebilenler için hem kolay hem de büyük 
bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Genelde yapıldığı gibi sadece 
övgüleri kabul edenler, yerginin ne büyük bir nimet olduğunun asla 
farkına varamayacaklardır. (S12)

İzleyicilerin dizi yapimlarina ve dolayisiyla senaryolara yönelik 
eleştirilerine katilimcilarin nasil yaklaştiği dikkate alindiğinda farkli 
görüşlerin ortaya çiktiği anlaşilmaktadir. Bu doğrultuda söz konusu 
eleştirilerin her zaman dikkate alinmamasi gerektiğini düşünenler 
olduğu gibi aksine bu eleştirilerin ciddiye alinmasinin elzem olduğunu 
belirtenler de olmuştur. Ayrica sosyal medyanin bu eleştirilere zemin 
hazirladiği ve senaryodan ziyade karakter hikâyelerinin beğenilmediği 
bir anlayişin yer edindiği, dikkat çeken diğer noktadir. 

Mülakat görüşmelerinde çalişmanin merkezini teşkil eden otizm 
farkindaliği hususu üzerinde durduğumuzda ise; öncelikle televizyon 
dizilerinin gerek otizm gerekse diğer hastalik farkindaliği konusunda 
nasil bir rol üstlendiğine yönelik değerlendirmeler alinmaya çalişilmiştir:

Neye odaklanırsak ve onun gerçekliğini kavrayıp dramatize etmeden 
anlatmanın yolunu bulabilirsek farkındalık için televizyondaki dizilerin 
faydalı olabileceğini düşünüyorum. (S1) 

Otizm ve benzeri özel durumlar izleyende belli bir farkindalik 
yaratabilecek şekilde hikâyeye alinabilir ve o kişilerin sorunlari, eksikleri, 
yaşadiklari sikintilar dillendirilebilirse, hakkiyla işlenebilirse elbette çok 
güzel ve doğru bir buluşma olur. Bunu bu şekilde başariyla uygulayan 
Mucize Doktor projesi herhalde en yakin örnek olarak herkesin aklina 
gelecektir. (S2)

Mucize Doktor bu konuda çok harika bir örnek oldu. Umarim 
yapimcilara ve kanallara da klasik başkarakter kaliplarinin dişina çikmak 
konusunda cesaret olmuştur. (S3)

Diziler bu konulari ele almak ve farkindalik yaratmak için çok önemli 
yapimlar fakat yillar içindeki tecrübelerimiz gösterdi ki hastalik gibi 
konulari yazmak kolay değil. Öncelikle hastalik hakkinda çok bilgi sahibi 
olmak gerekir. Yazarken ne kadar hassas olursaniz olun bu hastaliğin 
mağduru kişilerin geneline hitap edebilseniz de bir kisminin duygularini 
incitme ihtimali çok yüksek. Drama yapimlarda bu iş daha kolay ama 
dediğim gibi hastalik mağduru insanlardan bir tanesini bile incitme riski 
yüzünden senaristler bu konulara biraz uzak durabilir. (S4)



Hakan Yüksel24 .

Bu soruya Mucize Doktor dizisi örnek olarak verilebilir. Diziyi 
seyrederken otizmli bir doktorla bağ kurup onun iyiliğini istemesinin, 
çocuğunun okulundaki otizmli bir çocuğu sınıftan attırmak için elinden 
geleni yapan kişilere engel olamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 
dizilerin halk arasında bilinç yaratma yetisine inansam da vicdan 
yapabileceğine inanmıyorum. (S5)

Drama yapımlarda bu farkındalıkların ajitasyona kaçmadan ve 
hikâyenin içerisinde doğru bir şekilde yerleştirilmiş olarak var olmasını 
destekliyorum. (S6)

Son yıllarda televizyon dizilerinde otizm ve diğer hastalıklarla ilgili 
birçok karakter işlendi ve hâlen işleniyor. Burada toplumsal farkındalık 
oluşturmak kadar toplumu bu konularda doğru bilgilendirmek de hedef 
olmalıdır. (S7)

Dizilerde; doğuştan farklı olan çocukları erken ayırt etmek, dengeli 
ve uyumlu yetişmesi için nasıl bir çaba harcamak gerektiği anlatılabilir. 
Bunun çok değerli bir kazanım olduğu benimsetilebilir. Sinema ve TV 
görsel olduğu için dışsaldır. İç dünyaya girmek kolay değildir. Oysa 
oradan anlatılırsa empati yapmanın yolu açılır. (S8)

Bu farkındalık eğer hikâyenin organik bir parçası haline 
getirilebiliyorsa anlamlı buluyorum. Kamu spotu mantığında yaklaşılırsa 
ise seyircide karşılık bulacağını, dolayısıyla fayda getireceğini 
sanmıyorum. (S9)

Bu hastalıklara özel projeler oluşturmalıdır fakat bunun ticari 
karşılığı olmadığı için devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları vb ortak 
bir çalışma yapmalıdır. (S10)

Yağmur Adam filmi otizm konusunda dünyada büyük bir farkındalık 
yaratmıştı. Bu örnek bile konunun önemini anlatmak açısından mühimdir. 
Bu tür örnekler muhakkak ki artmalıdır. (S11)

Hastalıklar konusunda bilinç oluşturmanın en kolay yolu, insanların 
bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. İyi eğitim görmeyen toplum, ahlaki 
olarak da zafiyet göstermeye müsaittir. Eğitimli ve ahlaklı insanların 
farkındalıklarla ilgili bir sorunu ve eksiği olacağını zannetmiyorum. 
(S12)

Söz konusu hastalik bilincine ve otizm farkindaliğina 
dair değerlendirmeler, genellikle mevcut yapimlar üzerinden 
anlamlandirilmiştir ve Mucize Doktor dizisi örnek olarak verilmiştir. 
Diğer taraftan ise bu farkindaliklar oluşturulurken reyting kaygisini 
güdülmemesi yani ajitasyon yapilmamasi hususu önemsenmiştir. Ayrica 
hastalik konularina temas eden yapimlara sicak yaklaşan katilimcilar 
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olduğu gibi bu konularin hassas ve önemli olduğunu düşünerek uzun 
vadeli bir değerlendirmeye gereksinim duyulduğu da belirtilmiştir.

Yöneltilen bir sonraki soruda ise; katilimcilarin senaryo hazirlarken 
otizm ve diğer hastaliklara dair konu işleyip işlemedikleri öğrenilmek 
istenmiştir ve geri dönüşler şu ifadelerle olmuştur:

Çalıştığım projelerde doğrudan hastalık üzerinde durmadık fakat 
İstanbullu Gelin dizisinde ana karakterimiz hamileydi ve engelli bir 
bebek doğurma tehlikesi üzerinden bir çatışma kullanmıştık. Annenin 
bebeğinin hastalığını bir özür olarak ve çocuğunun özür dilemesi 
gereken bir kusur olarak görmemesi ve bunu savunması ile ilgiliydi. 
Farklı ve değerli bir yerden baktığımızı düşünüyorum. Senaryoyla ilgili 
izleyici değerlendirmeleri de bizimle aynı fikirde olan insanlar olduğunu 
göstermişti. İyi tepkiler almıştık. (S1)

Benim yer aldığım herhangi bir projede özel olarak otizm ya da 
benzeri durumları işlemek, anlatmak şansım henüz olmadı. Ancak ilerde 
elbette belli bir hazırlıkla ve önce dersimize iyi çalışarak böyle bir hikâye 
için kolları sıvayabiliriz. (S2)

Poyraz Karayel dizisinde Alzheimer hastalığına genç yaşta yakalanan 
bir karakteri işledik. Hastalığı doğru aktarabilmek için Alzheimer Derneği 
söyleşilerine bile katıldım. Ama buna rağmen seyircilerden "Alzheimer 
öyle olmaz, şöyle olur" tarzında kendi çevrelerindeki hastalarla sınırlı 
birçok olumsuz yorum da geldi. Bir yandan da bu hastalığı işlediğimiz 
için teşekkür mesajlarını fazlasıyla aldık. (S3)

Biz hastalık gibi konulara çok girmedik ama Engelli bireylerle 
ilgili bazı bölümlerimiz var. Şimdi Seksenler dizisinde Metin Şentürk 
tarafından oynanan karakter üzerinden görme engellilerde eğitimin ne 
kadar önemli olduğu ile ilgili farkındalık sahneleri yazıyoruz ve olumlu 
geri dönüşler alıyoruz. (S4)

İki bölüm olarak Kırmızı Oda dizisinde misafir senarist olduğum 
için şunu söyleyebilirim ki, izleyici kişinin hastalığıyla ilgilenmedi, hasta 
olan karakterin ilişkileriyle daha çok ilgilenildi. Boncuk’un kocası gitti 
mi? Kocasını aldatıyor mu? Geçmişinde ne olmuş, kim nasıl davranmış 
onlarla ilgiliydiler. Kimse de dönüp vah vah şizofreni böyle bir hastalık 
mı demedi açıkçası. (S5)

Bulunduğum dizilerde esasen otizm ve diğer hastalıklara dair 
konulara yer vermedik. (S6)

Daha önce bu konuları içeren bir senaryo yazmadım. Fakat bu yıl 
içinde bir kör, bir otistik ve bir down sendromlu kişinin olduğu sinema 
projesi yazmayı hedefliyorum. (S7)
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Hayata geçen projelerimde otizm ve benzeri konular henüz yer 
bulamadı. Bu konuda roman yazdım. Umarım gelecekte böyle bir projem 
de ekrana çıkar. (S8)

Tasarladığım bir dizide fiziksel engelli karakter vardı fakat dizi 
hayata geçmedi. Bunun dışında dizi ya da filmde değil ama Büyük 
Deniz Yükseliyor adlı romanımın başkarakterlerinden biri fiziksel 
engelliydi. Karakteri yazarken ve yazdıktan sonra engellilerin kurduğu 
bazı derneklerle iletişme geçmiş, karakterle benzer durumda kişilerle 
konuşmuştum. Romanın yayınından sonra da birlikte bir etkinlik 
gerçekleştirmiştik, geri dönüşler oldukça olumluydu. (S9)

Elimi Bırakma dizisinde otistik bir ana karakterimiz vardı. Fakat bu 
bir farkındalık yarattı mı bilemiyorum. Seyirci geri dönüşleri genelde 
diğer karakterlerle ilgiliydi. Otizmli karakterinize ilgili geri dönüşler ise 
daha çok acıma duygusu üzerineydi. (S10)

Maalesef bu konuları işlediğimiz böyle bir çalışmam olmadı. (S11)

Senaryolarımda otizmi ve diğer bazı hastalıkları içerik olarak daha 
önce kullanmadım. (S12)

Paylaşilan veriler genel anlamda doğrudan otizm konusu işlenmese 
de alzheimer, görme engellilik, fiziksel engellilik gibi hastalik 
farkindaliklarina yer verildiğini ve izleyici geri dönüşlerinin yine 
genel anlamda olumlu olduğunu göstermektedir. Şizofren hastaliğina 
dair işlenen konuya yönelik izleyici geri dönüşleri konusunda ise, S5 
kodlu katilimcinin da belirttiği gibi hastaliktan ziyade karakterler arasi 
ilişkilere bakilmiştir ve ilgili katilimci bu anlamda izleyicilerin tutumunu 
eleştirmiştir. Öte yandan hastalik temali konulari işleyen senaristler 
olmadiği gibi bu hususa kitaplarinda yer veren ve ileride dizi ve sinema 
projesi olarak temas etmeyi tasarlayan katilimcilar göze çarpmiştir.

Mülakat görüşmelerindeki bir sonraki soru, izleyicilerin hastalik 
konularini işleyen yapimlar da dâhil olmak üzere gerçek hayat 
hikâyelerinden esinlenilen yapimlara duymuş olduğu etkiyi nasil 
değerlendiriyorsunuz şeklinde olmuştur. Yanitlarin şu beyanlar ekseninde 
olduğu görülmektedir:

Biz yaptığımız işte her zaman gerçek hayat hikâyelerinden besleniriz. 
Bir hikâyenin gerçek olmasından ziyade onun nasıl anlatılacağı önemlidir 
bir hikâye anlatıcısı için. Eğer hikâyeyi fiziksel ve psikolojik hastalıklar 
üzerinden kurduysanız daha dikkatli olmak zorundasınız ne anlattığınız 
ne söylediğiniz daha önemlidir. O sebeple bu hikâyeleri doğru bir yerden 
kurgulayıp anlattığınızda hem farkındalık kazandırabilir hem de ilgi 
çekebilirsiniz. Özellikle psikolojik rahatsızlıklar üzerinden anlatılan 
hikâyeleri şu sebeple değerli buluyorum; izleyene yalnız olmadığı, her 
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zaman bir yol bulabileceği yönünde inanç ve güven vermesi açısından. 
(S1)

Gerçek, ya da gerçeğe yakınlık her zaman 'kurgudan' daha ilgi 
çekici olmuştur. Hayatın ne kadar içindeyse bir hikâye ya da bir karakter 
seyirciye de o oranda tanıdık gelir, yakınlaşır diye düşünüyorum. İlgiyi 
de buna bağlayabiliriz. (S2) 

Hastalık konuları da dâhil olmak üzere yaşanmış hadiselerin 
anlatılması seyirci için yeni bir soluk oldu bence. Ama bu tip hikâyelere 
seyircinin ilgisi sürecek mi, zaman gösterecek. (S3)

Son dönemde özellikle psikolojik sorunların odakta olduğu dizilere 
ilgi arttı. Hikâye anlatımında insanın doğasına ne kadar dokunulursa 
başarılı olunur. Psikolojik hikâyeler sanırım bunu sağlıyor ve kitlelerin 
ilgisini çekiyor. Olay psikolojik sorunlar olunca durum biraz farklı, az ya 
da çok herkesin bazı psikolojik sıkıntıları var. Hastanede geçen, sağlık 
sorunlarının ele alındığı diziler de ilgi görüyor çünkü bu tip sorunlar da 
hayatta herkesin başına az çok geliyor. (S4)

İnsanlar önceden tamamen kurgu olan hikâyeleri, “bak bunlar oluyor 
ha!” diye izlerken, şimdi “bak bunlar gerçek” diye izlemekten çok keyif 
almaya başladi. Hâlbuki alakasi yok, gerçeği 3 ise izlenir kilmak için dizi 
de 7-8 hatta 10 oluyor ama izleyici buna şuan bağlanmiyor. (S5)

Seyirci gerçek hayatta gördüğü olaylarin ve kişilerin hikâyesini 
izlemeyi tercih eder her zaman. Bu nedenle işlenen konulara ilgi giderek 
artiyor. (S6)

Kisaca yanitlamak gerekirse gerçeğe yaslanan her hikâye izleyicide 
karşilik bulur. (S7)

Toplumda psikolojik sorun yaşayanlarin sayisi fazla ve bireyler 
depresyonda. Seyircimizin çoğunluğu kadin ve kadinlar yeniliğe açiklar. 
Tümüyle arayiş içindeler. Kadinlar empatiye ihtiyaç duyuyor, bunu 
zorlayacaklar. Haliyle, yüzeysel kalsa bile empatiye yönlendiren gerçekçi 
içerikler ilgilerini çeker. (S8)

Gerçek hayat hikâyelerine tüm dünyada yoğun bir ilgi var son 
yıllarda. Bence en önemli sebebi izlediklerinin gerçek olduğunu 
düşünmenin seyircinin hissettiği duyguları katbekat artırması, heyecan, 
gerilim, acıma, mutluluk gibi her ne hissediyorsa gerçek olay olduğunu 
bilince bunu daha kuvvetli olarak hissetmesidir. (S9)

Aslında konunun bir hastalık olması o yapımın ilgi göreceği ya 
da görmeyeceği anlamına gelmez. Senaryo teknik bir metindir ve iyi 
hazırlanırsa, iyi de çekilirse ilgi görecektir. Fakat göze parmak hiçbir 
farkındalık konusunun ilgi görmediğini görüyoruz. (S10)
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Televizyon ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda ve Masumiyet 
Apartmanı dizileri son dönemde bu konuda önemli projeler olarak öne 
çıktı ve hak ettikleri ilgiyi de gördüler, görüyorlar. Bu yapımlar öncü 
kabul edilip örneklerin artması gerekiyor. (S11)

Dizi piyasası dediğiniz şey, diğer her şey gibi büyük oranda siyasi 
erkin kontrolünde olan bir piyasadır. Bu gün ülkemizdeki dizi piyasasında 
ilgi gören diğer şeyleri de düşününce, bu konuda fikir beyan etmemeyi 
tercih ederim. (S12)

Katilimcilarin içtenlikle yanit verdikleri bu mülakat sorusunun 
ortaya çikardiği tablo, izleyicinin yaşanmiş öykülere olan ilgisinin esasen 
hem merak duygusuyla hem de senaryonun gerçek olduğunu bilmenin 
oluşturmuş olduğu bakiş açisiyla ilişkilidir. Dolayisiyla fiziksel ve 
psikolojik hastaliklar başta olmak üzere dizi yapimlarinin son yillarda 
bu konulari işlemesi ve işlemeye devam etmesi, bu ilginin sürdürülebilir 
olacağinin düşünülmesinden kaynaklanmaktadir. Öte yandan S10 kodlu 
katilimcinin da paylaştiği gibi, konular her ne kadar gerçek metinlere 
dayansa da senaryonun teknik anlamdaki hazirliği eksik kalirsa eğer, 
yeterli etki uyandirmayacaği sonucu ortaya çikabilecektir. Zira senaryo 
olgusunu bu bağlamda öne çikaran faktör de; hayatin gerçek olaylarindan 
beslenen yapimlarin neyi içerdiğinin değil nasil anlatildiğinin önemli 
olmasidir. Nitekim teknik ve metinsel yapisiyla öne çikan senaryolar 
ham öykülerin nasil anlatilacağinin kurgulandiği sürecin adidir ve bu 
niteliğiyle sektörde ve izleyici gözünde karşilik bulmaktadir.

Son olarak ise otizm konusu başta olmak üzere sosyal içerikli olarak 
ve sağlik özelinde yansitilan bilinç oluşturma ediniminin günümüz 
dizilerini nasil öne çikardiği öğrenilmeye çalişilmiştir. Bununla birlikte 
katilimcilarin genel değerlendirmelerine başvurularak fenomenolojik 
model üzerinden kurgulanan mülakat süreci tamamlanmiştir. Bu minvalde 
öne çikan verileri ise mevcut başliklar altinda toplayabiliriz: 

•	 Televizyon mecrasinda risk alan kanal ve yapimcilar bir araya 
geldiğinde farkindalik konulari da içeren özgün hikâyelerin anlatabilmesi

•	 Dizi yapimlarinda sürelerin gittikçe uzamasi ile birlikte izleyici 
için de senaryo yazarlari için de zorlayici bir sürecin öne çikmasi 

•	 Seyirci ezberlerine firsat sunup yeni fikirleri dişlayan piyasa 
dinamiklerinde, senaryo yazarlarinin başarili bir iş çikardiğinin 
düşünülmesi

•	 Otizme temas eden Mucize Doktor ve psikolojik hastaliklari 
işleyen Masumlar Apartmani örneklerinde olduğu gibi yeni hikâye 
türlerine daha fazla şans verilmesinin beklenmesi
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•	 Reyting ölçüm sisteminin dizi yapimlarini her anlamda kisitlamasi 
neticesinde özgün senaryolara yer vermenin zorlaşacağinin dile getirilmesi

•	 Dizi süreleri normalinden çok daha uzun olduğundan ötürü, 
hastalik farkindaliği işleyen ve diğer konulara vurgu yapan dizilerde bile 
kopukluklarin yaşanabilecek olmasi

•	 Yurtdişi uyarlamasi olan dizi senaryolari yerine genç senaristlere 
daha fazla şans taninarak özgün ve güçlü senaryolara kapilarin açilmasi

•	 Dijital platformlarin giderek artmasi ve yoğun ilgi görmesiyle 
beraber dizilerde ve dolayisiyla dizi senaryolarinda değişimlerin 
yaşanacağinin değerlendirilmesi

•	 Dizi süreleri kisalirsa eğer senaryolar açisindan kisir döngüden 
kurtulmanin söz konusu olmasi ve özgün içeriklere daha fazla yer 
verilebilmesi

•	 Otizm konusu yeni dizi yapimlarinda işlenecekse eğer bu hususta 
ticari kaygilar bir tarafa birakilarak devlet mekanizmasiyla temasa 
geçilmesinin beklenmesi ve ayrica gerekli kurumsal destekler alinarak 
sosyal farkindalik sağlamak adina işbirliği yapilmasi

•	 İzleyicilerde otizm ve diğer hastaliklara dair acima duygusu 
oluşturacak düşünceye sebep olan içerikleri dizi yapimlarinda sunmak 
yerine, bilgilendirici ve bilinçlendirici düzeyde fiziksel ve psikolojik 
problemlere vurgu yapilmasi.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Anlatilacak hikâyelerin fazla olmasi ve artik kurgusal yapimlardan 
ziyade roman uyarlamalari ve yaşanmiş olaylara siklikla temas edilmesi, 
Türk dizilerini dünyadaki dizilerden giderek farkli kilmaktadir. Dizi 
süreleri, çekim kaliteleri, yapilan harcamalar, profesyonel set ortamlari, 
iki farkli ekiple sürdürülen çekim süreçleri vb dikkate alindiğinda her 
hafta sinema filmi çekercesine hareket edildiği görülmektedir. Üstelik 
kamu kanali olarak tanimlanan TRT de dâhil olmak üzere en çok izlenen 
ulusal kanallarin neredeyse her gün dizi yapimlarina yer vermesi, geniş bir 
dizi havuzunu ve dolayisiyla çeşitli hikâyeleri karşimiza çikarmaktadir.

Her ne kadar gerek oyuncular ve teknik ekipler açisindan gerekse 
sahneleri yetiştirme adina büyük mücadeleler veren senaryo yazarlari 
bağlaminda çok zorlu bir iş icra edilse de, ortadaki mali pay göz önünde 
bulundurulduğunda diziler mevcut yapisiyla her sezon devam etmektedir. 
Elbette ki yaz dizileri de buna dâhildir ve reyting oranlari başarili 
bulunduğunda bu diziler de ana sezon içerisinde sürdürülmektedir. Ayrica 
söz konusu diziler Türkiye’de final yapsa bile her kitadan onlarca ülkeye 
ihraç edilerek ciddi bir küresel dizi sektörü oluşmasini sağlamaktadir.
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Dolayisiyla televizyon dizilerinin ekranlardaki etkisi kalici 
kilindiği gibi ayni zamanda dijital ortamlarda yayinlanan yeni dizi 
yapimlariyla sektör giderek büyümektedir. Ele alinan konularin 
çeşitliliği, yaşanmiş öykülerin öne çikarilmasi ve yurtdişi 
uyarlamasi yapimlarin yer bulmasiyla senaryo aği da ayni paralelde 
genişlemektedir. Mevcut çalişmada ise söz konusu senaryolarin 
bilhassa hastalik farkindaliklarina ne ölçüde temas ettiği üzerinde 
durulmuştur ve literatür verileri ekseninde otizm hastaliğinin 
televizyon dizilerindeki boyutu incelenmiştir.

Araştirma safhasinda ise mülakat görüşmelerine iştirak eden 
katilimcilarin fikirleri doğrultusunda otizm farkindaliğina dair kapsamli 
bir analiz yapilmasi sağlanmiştir. Ayni zamanda fiziksel ve psikolojik 
boyuttaki diğer hastaliklara da vurgu yapilarak katilimci senaristlerin 
beyanlari çerçevesinde izleyici eleştirileri/beklentileri dikkate alinmiştir. 
Netice olarak hem dizilerin izleyici üzerindeki etkileri irdelenerek 
hem de işlenen senaryolarin toplumda bilinç uyandirmak açisindan 
nelere temas ettiği ölçüt alinarak şu önerilerin nitelik arz edebileceği 
değerlendirilmektedir:

•	 Mülakat verileri de dikkate alindiğinda otizm farkindaliği başta 
olmak üzere sosyal mesaj içeren ve toplumu bilgilendirmek adina kayda 
değer nitelik arz eden tüm dizi yapimlarinda ticari kaygilar bir kenara 
birakilarak ana mesaj üzerine odaklanilmalidir ve konuyu dramatize ederek 
reytingleri yükseltmek yerine doğal ver gerçekçi bir tavir takinilmalidir.

•	 Süreleri oldukça uzun olan dizilerde hastalik farkindaliklarina 
gönderme yapilacaksa eğer konuya dair ön araştirmalar derinlemesine 
yapilmalidir ve öncesi/sonrasi irdelenmeden ekrana verilen içeriklere 
karşi doğabilecek tüm tepkiler dikkate alinarak hareket edilmelidir.

•	 Otizm farkindaliği konusu yeni yayinlanacak dizilerde de 
işlenecekse eğer, sadece otizmli karakter üzerinde durmak yerine otizme 
dair bilgilere de siklikla yer verilmelidir ve böylece izleyici ayni anda 
hem sahnelerden kopmamalidir hem de dolayli olarak hastaliğa dair 
yeterli bilgiyi edinebilmelidir.

•	 Yayinlanan dizi reklamlarinda ise kanal yöneticileri ve dizi 
yapimcilari devlet kurumlariyla (Sağlik Bakanliği vb) temasa geçerek, bu 
tarz hastalik farkindaliklarina ağirlik verilmesi için işbirliği yapilmalidir 
ve kamu spotlari desteklenmelidir.

•	 Söz konusu dizilerin ulusal olduğu kadar ihraç edildikten sonra 
ulus ötesi etki uyandiracaği da göz önünde bulundurulduğunda, otizm 
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ve diğer hastaliklara dair bilinçli bir küresel izleyici profilinin yolunun 
açilmasi sağlanmalidir.

•	 Diziler yayinlanmadan önce otizm vb konularina yönelik ön 
çalişmalara daha fazla temas edilmelidir ve oyuncularin bu karakteri 
sunmadan önce bizzat o hastaliği yaşayan kişileri uzun süre gözlemlemesi 
için ortam oluşturulmalidir. Benzer şekilde diğer karakterler de bu 
gözlemleri yaparak dizide ana karaktere nasil yaklaşacağini test etmelidir.

•	 Oyuncular kadar senaristlerin tutumu da oldukça önemlidir. Bu 
tarz hassas konulari işlemeden önce kapsamli bir ön çalişma gerekli 
olduğundan ciddi bir hazirlik süreci geçirmelidir ve yönetmenle istişareler 
yapilarak eyleme geçilmelidir.
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1. GİRİŞ

İnsanoğlunun varliğindan beri sosyal ve ekonomik üstünlüğün temel 
taşlarindan olan enerji bilinen tüm alanlarda kullanilmaktadir. (Kavaz, 
2019).  Dünya üzerindeki enerji kaynaklarin eşit olmamasi ülkeler 
arasinda rekabete yol açmaktadir. Enerji kaynaği fazla olan ülkeler dünya 
ekonomisinde önemli yer tutmaktadir (Karaman, 2006). Yenilenebilir 
enerji kaynaklarinin gün geçtikçe önem kazanmasina rağmen şu an enerji 
ihtiyacinin büyük bir kismi fosil yakitlari tarafindan sağlanmaktadir. Fosil 
yakitlarindan biri olan kömürün sağlik ve çevre konularinda bazi olumsuz 
sonuçlari olmasina rağmen üretim maliyetlerinin az olmasi ve kullanim 
sirasindaki kolayliklar nedeniyle tercihler arasinda yer alan enerji türüdür 
(Kavaz, 2019). Kömür, %50-95 arasinda karbon elementi içeren ve 
havadaki oksijen ile yanabilen kayaçtir. Fiziksel özelliklerine göre turbo, 
linyit, taş kömürü, antrasit siniflandirilmasi yaygin kullanilmaktadir (11. 
Kalkinma Plani, 2018) Kömür; uygun şartlar altinda batakliklar içinde 
bozulmamiş ve çürümemiş bitki kalintilarinin zamana bağli olarak 
kimyasal ve fiziksel etkiler sonucu değişmesiyle meydana gelir.

Kömürün ülkeler arasinda önemini artiran birkaç özelliği vardir. 
Bunlar;

a) Yaygın olarak bulunması: Diğer fosil yakitlari gibi sadece belirli 
bir bölgede değil, geniş bir alanda üretilmektedir.

b) Emniyetli olması: Kullanilmasi, depolanmasi ve nakliyatina 
kadar tüm aşamalarinda fosil yakitlari içinde en emniyetlisidir.

c) Güvenilir olması: Dünya genelinde birçok ülkede var oluşu 
ve üretiminin sağlaniyor olmasi, tedarik konusunda güvenilirlik 
sağlanmaktadir.

d) Temiz olması: Yeni temiz kömür çikarma teknolojileri 
kullanildiğinda çevreyi kirletmemektedir.

e) Ucuz olması: Dünyadaki ülkelerin büyük bir kisminda 
elektrik üretiminin %40’ina yakini kömür madeninden daha ucuza elde 
edilmektedir (ETKB, 2020).

1.1.  Kömür Madenciliğinde Tehlike Unsurları ve Tedbirleri
Madencilik, çalişanlari fiziksel olarak zorlayan risk oranin yüksek 

olduğu, bilgiye, deneyime, uzmanliğa ve sürekli kontrollere ihtiyaç duyan 
dünyada tanimli iş kollarinda en ağir olanidir (Torun,2014).

İş kazasi ve meslek hastaliklari verileri incelendiğinde madencilik, 
inşaat iş kolundan sonra en çok iş kazasinin yaşadiği, meslek hastaliklari 
bakimindan kimya sanayi ve elektrikli cihaz bakim ve onarim iş kollarindan 
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sonra en fazla meslek hastaliğinin görüldüğü alandir. Bir iş kolunda hem 
iş kazasi hem de meslek hastaliği sayisi yüksek olmasi üretimde de ciddi 
kayiplara yol açacaktir (Guyaguler ve Bozkurt, 1992).

1.2.  Kömür Madenlerinde İş Kazası Türleri ve Nedenleri
Meydana gelen iş kazlarina göre yer alti kömür madenciliğinde kaza 

türleri şu şekilde siniflandirilmiştir. Bu siniflandirma;

•	 Elektriğe bağlı iş kazaları

•	 Gaz, kömür tozuna bağlı patlamalar

•	 Patlayıcılardan kaynaklı kazalar

•	 Tavan boşalmaları ve göçükler sonucu yaşanan kazalar

•	 Nakliyat ve mekaniğe bağlı kazalar

•	 Su basması sonucu kazalar

•	 Ocaklarda meydana gelen yangınlar

•	 Ocaktaki gazlardan kaynaklı zehirlenmeler

•	 Diğer kazalar. (Guyaguler ve Bozkurt, 1992)

Ülkemizde meydana gelen maden iş kazalarinin %44’ü göçük, %34’ü 
grizu patlamasi, %14’ü yangin, %4’ü patlama, %3’ü gaz boşalmasi ve 
%1’i diğer nedenlere bağli olarak meydana gelmiştir (Maden İşletmeleri 
Grubu, 2016). Maden sektöründe meydana gelen kazalarin yaninda 
bir de potansiyel tehlike türleri bulunmaktadir. Oluşabilecek kazalari 
engelleyebilmek için bu tehlikelerin iyi bilinmesi ve gerekli tedbirlerin 
önceden alinmasi gerekir. Tehlike kaynaklari ILO tarafindan genel olarak 
fiziksel, kimyasal ve ergonomik şeklinde siniflandirilmiştir. Bu siniflarda 
yer alan tehlikeler iş güvenliği uzmanlarina önemli derecede rehberlik 
sağlayacaktir (ILO, 2011). 

1.2.1. Fiziksel Tehlike Kaynakları
a- Gürültü: Yüksek düzeylerde gürültüye maruz kalmak işitme 

kaybina neden olabilir. İşitme kayiplarinin yaninda iletişimde sorunlara 
ve sinirliliğe yol açabileceğinden iş kazalarinin artmasina neden 
olabilir. Kömür maden ocaklarinda malzemelerin nakliyati, kayalarin 
parçalanmasi, kesilmesi gibi işlemler çeşitli makinalar ile kapali alanlarda 
yapildiğindan çalişanlar yüksek gürültülüye maruz kalmaktadirlar.

b- Titreşim: Çalişanlar tüm vücut veya elle titreşime maruz 
kalabilirler. Endüstri makinalarinin oluşturduğu titreşim, nakliyat 
esnasinda titreşim veya titreşimin olduğu bir alanda işçinin çalişmasindan 
dolayi vücudu doğrudan titreşime maruz kalabilir. Elle vücuda geçen 
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titreşim ise; titreşimli aletlerle çalişma sonucunda olmaktadir. Titreşime 
maruz kalinan ortamlarin soğuk olmasi çalişanlarda beyaz parmak 
(Reynauld) hastaliğina neden olur.

c- Sıcak-soğuk stresi: Isinin çok yüksek veya düşük olmasi, nem 
oraninin yüksek olmasi, yüksek radyant isilarda çalişilmasi, ağir koruyucu 
elbiselerle çalişilmasi gibi durumlar maden ocaklarinda çalişanlarda risk 
oluşturmaktadir (ILO, 2011).

1.2.2. Kimyasal Tehlike Kaynakları 
a- Maddeler: Çalişma ortamlarinda kati, sivi, gaz halinde kimyasal 

maddeler bulunabilir. Kimyasal maddeler vücuda deriyle, sindirim ve 
solunum yoluyla girebilir. Vücuda giren kimyasal maddeler akut veya 
kronik sağlik sorunlarina yol açabilir. Kömür maden ocaklarinda yaygin 
olarak kullanilan çözücüler, temizleyiciler, spreyler ve zamklar gibi birçok 
kimyasallarin çalişanlara zararlari vardir.

b- Solunabilen kimyasal maddeler: Madenlerde yapilan işler 
sonucunda oluşan gaz, duman, toz gibi solunabilir maddeler ortaya 
çikmaktadir. Bu maddeler kişilerde toksikolojik tehlikeler meydana 
getirebilir. Madenlerde en çok karşilaşilan kömür tozu ve kristal 
silikadir. İşçiler tarafindan solunan kömür tozlari pnömokonyoz ve farkli 
akciğer hastaliklarina neden olabilir. Havada yüksek oranda bulunan ve 
solunabilen gazlar oksijenin yerine geçtiklerinden saniyeler içinde kişinin 
ölümüne sebep olabilirler (ILO, 2011).

1.2.3.  Güvenlikle İlgili Tehlikeler
a- Düşen malzemeler: Kömür maden ocaklarinda tavanin, galerinin, 

yan kisimlarin çökmesi, kömür ve taş patlamalari bu siniftaki tehlikeler 
arasinda yer alir.

b- Kaymalar, tökezlemeler ve düşmeler: Kömür madenlerinde 
kömür taşima sirasinda yola dökülen malzemeler, kullanilan malzemelerin 
dağinik halde olmasi, maden zeminin islak ve eğimli olmasi işçilerin 
ayaklarinin takilarak düşmelerine sebep olacak tehlikelerdendir (ILO, 
2011).

1.2.4. Ergonomiyle İlgili Tehlike Kaynakları
Maden ocaklarinda işçilerin ağir malzemeleri siklikla elle taşima ve 

kaldirmalarina bağli olarak kaslarinda hasar meydana gelebilir. Ayrica 
madenlerde sicakliğin yüksek olduğu ortamlarda kaldirma işlemleri aşiri 
yorgunluklara neden olmaktadir (ILO, 2011).
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1.2.5. Kömür Tozu Kaynaklı Tehlikeler
Kömürün çikarilmasi, taşinmasi ve kullanima hazir hale getirme 

aşamalarinda kömür tozu meydana gelir. Oluşan kömür tozunun ortamdaki 
miktari belirli seviyenin üstüne çikinca patlama gerçekleşebilir. Patlama 
ve yangin sonucu isinan hava ortam hizlica yayilarak işçilerde öldürücü 
etkiler yaratabilir. Ayrica patlama sonucu kapanan çikiş yollarinda oksijen 
yerine boğucu gazlarin yer almasi ölümlerin başka nedenleri arasindadir 
(ILO, 2011).

1.2.6. Maden Yangınları
Bir ortamda yanginin olabilmesi için yakit, oksijen ve yeterli isi 

gereklidir. İşçilerin çaliştiği ortamlarda kömür bazen kati bazen de oluşan 
tozlardan dolayi gaz yakit olarak, havalandirma kaynakli ortamdaki 
oksijen ve kaynak makinalari gibi isi kaynaği oluşturan ortam her zaman 
mevcuttur. Bu üçlünün bir arada olmasi yangin tehlikesinin madenlerde 
her zaman olacağinin göstergesidir (ILO, 2011).

1.2.7. Elektrik Kaynaklı Tehlikeler
Kömür madenlerinde çalişmalar karanlik ortamlarda yapilmaktadir. 

Bu yüzden çalişma esnasinda yakinda bulunan elektrik devreleri, 
elektrikle çalişan araçlarin olmasi nedeniyle elektrik çarpmasi sonucu 
ölümler olabilmektedir. Özellikle patlayici tozlarin bulunduğu ortamlarda 
elektrikle çalişan makinalarin kullanimindan patlamalar gibi olumsuz 
durumlar yaşanmaktadir (ILO, 2011).

1.2.8. Makine ve Teçhizat Kaynaklı Tehlikeler
Kapali alanlarda yapilan işlerde kullanilan makinelerde koruyucularin 

olmamasi veya eksik olmasi sonucu çalişanlarda ezilmeli veya kesilmeli 
iş kazalari siklikla görülebilmektedir (ILO, 2011).

1.2.9.  Patlayıcı ve Ateşlemeden Kaynaklı Tehlikeler
Kömür madenlerinin çikarilmasi esnasinda kapali ortamlarda 

kullanilan patlayicilarin içerde var olan kömür tozlarini alevlendirmesiyle 
patlamalar meydana gelebilir. Ayrica patlama esnasinda ortaya çikan 
zehirli ve zararli gazlarin solunmasi da işçilerin ölümüne neden olabilir 
(ILO, 2011).

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1.  Araştırmacının Amacı
Bu çalişmanin amaci; Çorum ilinde faaliyet gösteren yer alti ve yer 

üstü maden işçilerinin iş sağliği ve güvenliği algilarini tespit etmektir. Bu 
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ana amacina bağli olarak alt hipotezler belirlenerek bunlarin doğruluğu 
tespit edilmeye çalişilmiştir. Bunlar;

H1- Maden işçilerin yaşa bağli olarak İSG algilarinda farkliliklar 
görülmektedir.

H2-Maden işçilerin eğitim düzeylerine bağli olarak İSG algilarinda 
farkliliklar görülmektedir.

H3-Maden işçilerin medeni durumuna bağli olarak İSG algilarinda 
farkliliklar görülmektedir.

H4- Maden işçilerin işyerinde çalişma sürelerine bağli olarak İSG 
algilarinda farkliliklar görülmektedir.

H5- Maden işçilerin çalişilan maden türüne bağli olarak İSG 
algilarinda farkliliklar görülmektedir.

H6- Maden işçilerin alinan İSG eğitim sayisina bağli olarak İSG 
algilarinda farkliliklar görülmektedir.

H7- Maden işçilerin iş kazasi geçirme durumuna bağli olarak İSG 
algilarinda farkliliklar görülmektedir.

2.2.  Evren ve Örneklem
Araştirmanin evrenini Çorum ilinde maden ocağinda çalişan işçiler 

oluşturmaktadir. Çalişmanin örneklemini ankete gönüllü olarak katilan 
100 maden işçisi oluşturmaktadir. Çalişmamizda maden işçilerinin 
kendilerine uygulandiği ankete özgür iradeleriyle ve objektif cevap 
verdikleri kabul edilerek gerçekleştirilmiştir.

2.3. Veri Toplama Aracı
Maden işçilerinin İSG algilarini tespit etmek amaciyla nitel veri 

toplama tekniklerinden biri olan anket yöntemi kullanilmiştir. Temel 
amaç doğrultusunda hazirlanan anket iki kisimdan oluşmaktadir. Birinci 
kisimda demografik bilgilere ait 8 soru, ikinci kisimda ise maden 
işçilerinin İSG algilarini tespit etmek için 38 soruluk ölçek yer almaktadir. 
İSG algi ölçeğinde yer alan ifadelerin değerlendirilmesinde “5’li Likert 
Ölçeği” kullanilmiştir. Olumlu anket ifadelerinde; “1: Kesinlikle hayir, 2: 
Hayir, 3: Kararsizim, 4: Evet ve 5: Kesinlikle evet” kodlama ve olumsuz 
anket ifadelerinde; “5: Kesinlikle hayir, 4: Hayir, 3: Kararsizim, 2: Evet 
ve 1: Kesinlikle evet” kodlamasi yapilarak maden işçilerinin İSG algilari 
ölçülmeye çalişilmiştir. 
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA
 Anket sorularina verilen cevaplar “IBM SPSS Statistics 22.0” 

programi ile analiz edildiğinde “Cronbach Alpha (α)” değeri 0.835 
bulunmuştur. Bulunan değerin 0.8 <α <1,0 araliğinda olmasi araştirmanin 
çok güvenilir olduğunu kanitlamaktadir. Demografik veriler için frekans 
ve yüzde hesaplamalari yapilmiştir. Hipotezlerin doğruluğunu test 
etmek için öncelikle gruplar arasinda homojen dağilimlarin varliği tespit 
edilmiştir. Gruplar arasinda homojen dağilimin olduğu analizlerde t testi 
ve Tek Yönlü Anova Testi, gruplar arasi homojen dağilimlarin olmadiği 
analizlerde Mann Whitney U analizi ve Kruskal-Wallis testleri yapilarak 
elde edilen sonuçlar yorumlanmiştir. Yapilan anket çalişmamizin 
sonuçlarinin birbiriyle tutarli olmasi maden çalişanlarinin anket sorularini 
doğru anladiğini göstermektedir. Araştirmada p<0.05 değeri anlamliliği 
ifade etmektedir.

3.1. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
Maden işçilerinin demografik özelliklerinin dağilimlari tablo 3’de 

verilmiştir.

Tablo 1: Maden işçilerinin demografik özellikleri

Cinsiyet N %
Erkek 100 100
Yaş N %
20-29 20 20,0
30-39 38 38,0
40-49 30 30,0
50 Ve Üstü 12 12,0
Eğitim Düzeyi N %
İlkokul 31 31
Ortaokul 43 43
Lise 23 23
Ön Lisans 1 1
Lisans 2 2
Medeni Durum N %
Bekâr 36 36
Evli 64 64
İşyerinde Çalışma Süreleri N %
0-5 Yil 51 51
6-10 Yil 33 33
11-15 Yil 9 9
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16 Yil ve Üzeri 7 7
Çalışılan Maden Türü N %
Yeralti 40 40
Yerüstü 60 60
Alınan İSG Eğitim Sayısı N %
1 24 24
2 14 14
3 32 32
4 30 30
İş Kazası Geçirme N %
Evet 15 15
Hayir 85 85

Tablo 3’e göre araştirmaya katilan maden işçilerinin tamami erkektir. 
Çalişanlardan 38 kişi 30-39, 30 kişi 40-49, 20 kişi 20-29 ve 12 kişi 50 ve 
üzerinde yaş gruplari arasindadir.

Çalişanlarin en son mezun olduklari okullara bakildiğinda 31 kişi 
ilkokul, 43 kişi ortaokul, 23 kişi lise ve 1 kişi ön lisans ve 1 kişi lisans 
mezunudur. Maden işçilerinin 36 kişi bekâr, 64 kişi evlidir.

 İşçilerin 51 kişi 0-5 yil, 33 kişi 6-10 yil, 9 kişi 11-15 yil ve 7 kişi 16 
yil ve üzeri hizmet yilina sahiptir.  Ankete katilan maden işçilerinin 40 
kişi yeralti madeninde, 60 kişi ise yer üstü madeninde çalişmaktadir. 

İşçilerden 24 kişi bir kez, 14 kişi iki kez, 32 kişi üç kez ve 30 kişi dört 
kez ve daha fazla İSG eğitimi almiştir. Yine maden işçilerinin 15 kişi iş 
kazasi geçirirken, 85 kişi ise iş kazasi geçirmemiştir.

3.2. Hipotezlere İlişkin Sonuçlar

3.2. 1.  Yaşa Bağlı Kruskal-Wallis Analizi
Maden işçilerinin iş sağliği ve güvenliği algilarinin yaşa bağli olarak 

farklilik gösterip göstermediğini belirlemek için analizler yapilmiştir. Yaş 
gruplari arasinda homojen dağilim olmadiği (p<.005) tespit edilmiş buna 
bağli olarak Kruskal-Wallis testi yapilmiştir.
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Tablo 2: Yaşa Bağlı Kruskal-Wallis Analiz Sonuçları

Yaş N Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 
fark

İS
G

 A
LG

I 20-30 20 43,48

3 3,480 ,323 Fark yok
31-40 38 56,47
41-50 30 50,40
50 ve üstü 12 43,54

Kruskal-Wallis analizi testi sonucunda x2(3, n=100) =3.480; p=.323 
elde edildi ve p<.05 olduğu için maden çalişanlarin İSG algilarinda yaşa 
bağli anlamliliğin olmadiği tespit edilerek H1 hipotezi ret edilmiştir.

3.2.2. Çalışma Süresine Bağlı Kruskal-Wallis Analizi
Maden işçilerinin iş sağliği ve güvenliği algilarinin maden de çalişma 

yilina bağli olarak farklilaşip farklilaşmadiğini belirlemek için analiz 
yapilmiştir. İşçi çalişma süreleri ve sorulara verilen cevaplarin ortalamalari 
varyanslarinin dağilimlari arasinda homojen dağilim olmadiği (p<.005) 
tespit edilmiş buna bağli olarak Kruskal-Wallis Analizi yapilmiştir.

Tablo 3: Çalışma Süresine Bağlı Kruskal-Wallis Analizi Sonuçları

Yaş N Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 
fark

İS
G

 A
LG

I 0-5 yil 51 46,06

3 2.502 ,475 Fark yok
6-10 yil 33 54,58
11-15 yil 9 55,28
16 yil ve üstü 7 57,50

Kruskal-Wallis analizi testi sonucu x2(3,n=100)=2.502;  p=.475 
bulunmuş ve p<.05 olduğu için maden işçilerinin İSG algilarinda çalişma 
yillarina bağli anlamlilik olmadiği tespit edilmiş ve H2 hipotezi ret 
edilmiştir.

3.2.3. Mezun Olduğu Okula Göre Tek Yönlü Varyans 
Analizi
Çorum ilinde çalişan maden işçilerin eğitim düzeylerinin İSG 

algilarinda anlamli farklilik oluşturup oluşturmadiği test edilmiştir. 
İşçilerin eğitim düzeylerinin varyanslari arasinda homojenlik katsayisi 
p>.005 olduğundan homojen dağildiği görülmüştür.
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Tablo 4: Mezun Olduğu Okula Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

Mezun olunan okul KT sd KO F p
Gruplar arasi 38,468 43 ,895 1,335 *,154
Gruplar içi 37,532 56 ,670
Toplam 76,000 99

Tek Yönlü Anova analizi sonucu F (43,56) = 1,335; p= 0,154 değerleri 
elde edilmiş ve p<0,05 olduğundan H3 hipotez ret edilmiştir. Sonuç 
olarak maden işçilerinin eğitim düzeylerine bağli olarak İSG algilarinin 
değişmediği tespit edilmiştir ve H3 hipotezi ret edilmiştir.

3.2.4. Alınan İSG eğitim Sayısına Göre Kruskal-Wallis 
Analizi
Maden işçilerinin iş sağliği ve güvenliği algilarinin, aldiklari İSG 

eğitim sayisina göre olarak farklilik olup olmadiğini belirlemek için 
analizler yapilmiştir. İşçilerin aldiklari eğitim sayilarinin varyanslari 
arasinda homojen dağilim olmadiği (p<.005) tespit edilmiş buna bağli 
olarak Kruskal-Wallis Analizi yapilmiştir.

Tablo 5: Alınan İSG eğitim Sayısına Göre Kruskal-Wallis Analizi Sonuçları

Yaş N Sira Ort. sd X2 p Anlamli 
fark

İS
G

 A
LG

I 1 24 74,63

3 21,895 p<0,001

1 -2
1-3
1-4

2 14 43,25
3 32 43,30
4 ve üzeri 30 42,27

Kruskal-Wallis analizi testi sonucu x2(3,n=100)=21,895;  p<0,001 
elde edilirken p<.05 olduğu için maden işçilerinin İSG algilariyla almiş 
olduklari eğitim sayilari arasinda anlamli ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
H4 hipotezi kabul edilmiştir. Eğitim sayilarina göre bir defa İSG eğitimi 
alan işçilerin İSG algisinin ( =74,63); 2 defa İSG eğitim alan  ( =43,25), 
3 defa İSG eğitim alanlar ( =43,30) ve 4 veya daha fazla İSG eğitim 
alan ( =42,27) maden işçilerinin İSG algilarindan daha düşük olduğu 
belirlenmiştir. Eğitim sayisi arttikça maden işçilerinin İSG algilari da 
artmaktadir. Verilen eğitimlerin niteliği, konu seçimlerinin önemi ve 
yönetimin sorumluluklarini yerine getirmesi ilerleyen yillarda maden 
işçilerinin İSG algilarini daha da artacağinin göstergesidir.
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3.2.5. Medeni Duruma Göre Mann Whitney U testi Analizi
Maden işçilerinin demografik özelliklerinden medeni durumuna 

bağli olarak İSG algilarinda anlamli farkliliğin olup olmadiği belirlenmek 
istendi. Kullanilacak analiz türünü belirlemek için İSG algilarina verilen 
cevap ortalamasi ile medeni durum gruplari arasinda homojen dağiliminin 
olup olmadiği test edildi. Test sonucunda p<.05 olduğu belirlendiğinden 
homojenliğin sağlanmadiği tespit edilmiştir.

Tablo 6: Medeni Duruma Göre Mann Whitney U testi Analizi Sonuçları

İS
G

 a
lg

is
i

Cinsiyet N Sıra 
Toplamı

Sıra 
Ortalaması U                                     z    p

Evli 64 3254,00 50,84 1130,000 -,158 ,874

Bekâr 36 1796,00 49,89

Mann Whitney U analiziyle işçilerin medeni durumuna göre İSG 
algilarinda anlamli farklilik olup olmadiğini test edilmiştir. İSG algi-
medeni durum anlamlilik testinde U= 1130,000; z= -,158; p=,874 sonucu 
elde edilmiştir. Analiz sonucunda p>.05 olduğu için H5 hipotezi ret 
edilmiştir ve maden işçilerinin medeni durumuna göre İSG algilarinda 
anlamli farklilik olmadiği tespit edilmiştir. 

3.2.6. Çalışılan Maden Türüne Bağlı t Testi
Ankete katilan maden işçilerinin çaliştiklari maden türüne göre 

İSG algilarinda farklilik olup olmadiği t-testi ile incelenmiştir. Bu testi 
yapmadan önce verilerin homojen dağilip dağilmadiği test edilmiş ve p> 
0,05 olduğundan varyanslarinin homojen dağildiği görülmüştür.

Tablo 7: Çalışılan Maden Türüne Bağlı t Testi Analizi Sonuçları

Maden 
Türü

N     Ss Sd t p

Yeralti 40 4,0730 ,57236 98 2,182 *,032
Yerüstü 60 3,882 ,26403

Bu durumda yapilan t-testi analizi sonucunda t (98) =2,182; p= 0,032 
verileri elde edilmiştir.  p<0,05 olduğundan H6 hipotezi kabul edilip; 
personelin çaliştiklari maden türüne bağli olarak İSG algilarinda anlamli 
farkliliğin olduğu tespit edilmiştir. Yeralti madeninde çalişan işçilerin 
İSG algilarinin ( =4,0730) yerüstü madeninde çalişan işçilerin İSG 
algilarindan ( =3,882) daha anlamli olduğu tespit edilmiştir. Yeraltinda 
çalişan işçilerin yer üstünde çalişanlardan farkli işveren, işveren 
temsilcisi, çalişan temsilcisi, iş güvenliği uzmani ve iş yeri hekime sahip 
olmasi bunda etken olabilir. Ayrica yeralti madeninde çalişanlarin yer üstü 
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maden çalişanlarindan daha fazla risk altinda olduğu düşünüldüğünde 
İSG konularini ve buna bağli İSG farkindaliklarinin daha çok olduğu 
söylenebilir.

3.2.7. İşçilerin İş Kazası Geçirme Durumuna Göre Mann 
Whitney U testi Analizi
İşçilerin çaliştiği madende iş kazasi geçirme durumuna bağli olarak 

İSG algilarinda anlamli farkliliğin olup olmadiği belirlenmek istendi. 
Yapilacak analiz türünü belirlemek için maden işçilerinin İSG algilarina 
yönelik anket sorularina verdikleri cevap ortalamasi ile iş kazasi geçirme 
durumlarina göre homojen dağiliminin olup olmadiği test edildi. Test 
sonucunda p<.05 olduğu belirlendiğinden homojenliğin sağlanmadiği 
tespit edilmiştir ve Mann Whitney U analiziyle işçilerin iş kazasi geçirme 
durumuna göre İSG algilarinda anlamli farklilik olup olmadiğini test 
edilmiştir.

Tablo 8: İşçilerin İş Kazası Geçirme Durumuna Göre Mann Whitney U testi 
Analizi Sonuçları

İS
G

 a
lg

is
i

İş kazası 
geçirme N Sıra 

Toplamı
Sıra 
Ortalaması U z p

Evet 15 624,00 41,60
504,000 -1,290 ,197

Hayir 85 4426,00 52,07

İSG algi- iş kazasi geçirme durum anlamlilik testinde U=504,000; z= 
-1,290; p=,197 sonucu elde edilmiştir. Analiz sonucunda p>.05 olduğu için 
H7 hipotezi ret edilmiştir. Maden işçilerinin iş kazasi geçirme durumuna 
göre İSG algilarinda anlamli farklilik olmadiği tespit edilmiştir.

3.3. Tamamlayıcı İstatistikler
Maden işçilerinin İSG algilarini tespit etmek için oluşturulan 38 

anket sorularina cevap verenlerin sayisi (N), ortalamasi (ORT), standart 
sapmasi (SS) ve ortalamalara karşilik gelen kodlamalar aşağidaki tabloda 
verilmiştir.

Tablo 9: Tamamlayıcı İstatistikler

SORULAR   N    ORT      SS         Sonuç
Tedbir alarak çalişsam da meslek 
hastaliğina yakalanacağimdan eminim, 
bu yüzden önlem ve tedbir alarak 
çalişmama gerek yoktur

100 3.21 1.54 Kararsızım

. Kaderde iş kazasi geçirmek varsa bunu 
hiç kimse engelleyemez 100 3.17 1.78 Kararsızım
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İş Kazasi ve Meslek Hastaliği 
Sonucunda Tazminat Hakkim Olduğumu 
Biliyorum

100 4,45 0.87 Kesinlikle evet

Madencilerin kaza geçirme 
olasiliklarinin diğer sektördeki 
çalişanlardan daha fazla olduğuna 
inaniyorum

100 4.41 0.88 Kesinlikle evet

Uzun yillar bu meslekte çalişanlarin 
daha az iş kazasi geçireceğine 
inaniyorum

100 4.04 1.15 Evet

Ramak kala olaylarinin bir tesadüf değil 
gelecekte olabilecek kazalar için uyari 
olduğunu düşünüyorum

100 4.28 0.92 Kesinlikle evet

 İş kazasi geçirmekle ilgili korkularim, 
çalişma verimimi düşürmektedir 100 2.84 1.56 Kararsızım

 İş yerinde iş kazasi olmamasi kendimi 
güvende hissetmemi sağliyor 100 4.44 1.01 Kesinlikle evet

 Alinan eğitim arttikça iş kazasi veya 
meslek hastaliğina yakalanan işçi 
sayisinin daha az olacağina inaniyorum

100 4.21 1.04 Kesinlikle evet

İSG Eğitimlerindeki Bilgilerin Çalişma 
Hayatimin Dişinda da Faydali Olacağina 
İnaniyorum

100 4.03 1.05 Evet

İSG eğitimlerinin amacinin çalişanlari 
korumak olduğu kadar işletme ve üretim 
güvenliğini sağlamak olduğunu biliyorum

100 3.47 1.10 Evet

İSG eğitimlerinde farkli eğitim 
metotlarinin kullanilmasinin, eğitimleri 
daha zevkli hale getireceğine inaniyorum

100 4.17 .89 Evet

İSG eğitimlerinde İşimle İlgili 
Verilmeyen Önemli Konular Olduğunu 
Düşünüyorum  

100 3.99 .94 Evet

6331 sayili iş sağliği ve güvenliği sadece 
çalişanlari kapsamaktadir 100 3.88 1.19 Evet

İş Kazasi ve Meslek Hastaliklarinin 
3 Gün İçinde ÇSGB’na Bildirilmesi 
Gerektiğini Biliyorum

100 3.92 1.08 Evet

Belirli araliklarla sağlik raporumun 
yenilenmesi gerektiğini biliyorum 100 4.24 1.06 Kesinlikle evet

Tehlikeli durumla karşilaştiğimda 
çalişmaktan kaçinma hakkim olduğunu 
biliyorum

100 4.33 .74 Kesinlikle evet

Yasalarin belirlediği çalişma saatleri 
dişinda çalişmama hakkim olduğunu 
biliyorum

100 4.18 1.02 Evet

Yillik izinlerimin işverenin değil 
yasalarin verdiği temel hak olduğunu 
biliyorum

100 4.41 .89 Kesinlikle evet

Çalişma ortamindaki tehlike ve riskleri 
biliyorum 100 4.30 1.00 Kesinlikle evet
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Tehlikeler sadece ortamdan kaynaklanir. 
Kişilerin buna etkisi yoktur 100 4.50 .73 Kesinlikle hayır

İşyerinde tüm tehlike ve risklerin 
belirlendiğine inaniyorum 100 3.00 1.66 Kararsızım

Çalişma ortaminda iş güvenliği ile ilgili 
tüm önlemlerin alindiğina inaniyorum 100 4.18 .94 Evet

Çaliştiğimiz bölümlere alinacak yeni 
güvenlik önlemlerinde bölümde 
çalişanlarin görüşleri alinir

100 4.22 .93 Kesinlikle evet

Yönetimin sik sik iş güvenliği uygunluk 
denetimi yapmasi, beni daha fazla 
güvenli çalişmaya zorlamaktadir

100 4.36 .90 Kesinlikle evet

İSG kurul kararlarinda alinan önlem 
ve kurallarin düzenli olarak çalişanlara 
duyurulmasi güvende olduğum hissi 
sağliyor

100 4.40 .84 Kesinlikle evet

Çaliştiğim bölümde yapilacak her iş için 
bir prosedür vardir 100 4.36 .83 Kesinlikle evet

İş güvenliği kurallarina uyan kişilerin 
ödüllendirilmeye gidilmesi, diğer 
çalişanlarin kurallara uymasinda etkili 
olacaktir

100 4.53 .70 Kesinlikle evet

Yönetim veya iş güvenliği uzmaninin 
koyduğu yeni güvenlik kurallarini 
uygulamakta sikinti yaşiyorum

100 4.58 .67 Kesinlikle hayır

Yönetim iş sağliği ve güvenliğini hayat 
felsefesi haline getirmiştir 100 2.99 1.59 Kararsızım

İş güvenliği kurallarina uymak, işimi 
yaparken zaman kaybina neden 
olmaktadir

100 3.83 1.36 Hayır

İş sağliği ve güvenliği tedbirleri için 
harcanan paralarin boşuna olduğuna 
inaniyorum

100 2.98 1.52 Kararsızım

KKD’ leri Nasil Kullanacağimi, 
Temizleyeceğimi ve Saklayacağimi 
Biliyorum

100 3.02 1.69 Kararsızım

KKD’lerin İş Kazasi ve Meslek 
Hastaliklarindan Beni Koruyacağina 
İnanmiyorum

100 4.32 1.05 Kesinlikle hayır

Acil durumlarda hasta/yaraliya 
müdahale edecek kadar ilk yardim 
bilgisine sahibim

100 3.21 1.57 Kararsızım

Denetimlerin, İSG kanunun 
uygulanmasinda önemli bir faktör 
olduğuna inaniyorum

100 4.16 1.06 Evet

İş güvenliği kurulunda bizi temsil eden 
çalişan temsilcisi ile iletişime geçmem 
kolay olmaktadir

100 4.14 1.12 Evet

KKD’ler İşimi Yaparken Bana Engel 
Olmaktadir 100 4.32 .82 Kesinlikle hayır
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Maden işçilerinin İSG algilarinin hangi demografik özelliklere göre 

anlamli farklilik olduğunu belirlemek için yapilan çalişmaya 100 maden 
işçisi katilmiştir. 4857 sayili İş Kanunu’nun 72. Maddesi ve İLO’ nun 
45 nolu sözleşmesinde kadinlarin yeraltinda çaliştirilmasinin yasak 
olmasindan ankete katilan tüm işçiler erkektir. Maden işçilerinin %58’inin 
39 yaş ve altinda olmasi maden işçilerinin genç olduğunu göstermektedir. 
Fiziksel güç isteyen iş kollarindan biri olan maden ocaklarinda işçilerin 
büyük bir kisminin genç yaş grubunda olmasi beklenen bir sonuçtur. 
Ankete katilan işçilerin %74’nün lise eğitim düzeyinden daha az bir eğitim 
aldiklari görülmektedir. Çalişanlarin büyük bir kisminin geç yaş grubunda 
olmasina rağmen eğitim düzeyinin az olmasi dikkat çekmektedir. Maden 
işçilerinin 36’si bekâr 64’ü evlidir. 

İşçilerin %84’ü 10 yil veya daha az hizmet yilina sahiptir. Çalişma 
yaşinin 18 yaş ve üzeri olarak belirlendiği maden iş kolunda, genç yaş 
grubunda yer alan işçilerin hizmet yilinin da az olmasi beklenen bir 
durumdur. Ankete katilan işçilerden 24 kişi bir defa eğitim aldiğini, 
14 kişi ise iki defa eğitim aldiğini ifade etmiştir. Maden ocaklari çok 
tehlikeli iş kolunda yer aldiği için çalişanlarin yilda bir kez İSG eğitimi 
almasi yasalarla zorunlu hale getirilmiştir. Aldiği eğitim sayisinin az 
olduğunu belirten grubun yeni işe başladiği düşünülebilir. İSG’nin temel 
amaci; verilen eğitimlerle kişilerde farkindalik oluşturmak ve yaşanan iş 
kazalarinin %88 nedenini oluşturan kişisel hatalari ortadan kaldirmaktir. 
Maden işçilerinin 15 kişi iş kazasi geçirmiştir. İş kazasi sayisina oranla en 
fazla toplu ölümlerin olduğu iş kollarindan biri olan maden ocaklarinda 
iş kazasi geçirenlerin sayisi önemli veridir. Kaza nedenlerin belirlenip 
gerekli önlemlerin alinmasi ilerde yaşanacak iş kazasi sayisini azaltacaktir.

Dünyada ve ülkemizde iş sağliği ve güvenliği ile ilgili yasalarin, ILO 
sözleşmelerinin yapilmasi ve sürekli güncellenmesinin temel sebebi işçi 
sağliğinin korunmasidir. Meydana gelen iş kazalarinin yalnizca %2’si 
doğal afet gibi engellenemeyen durumlardan kaynaklandiği bilindiğinden 
iş kazalarinin en aza indirgenmesi mümkündür. Ayni şekilde meslek 
hastaliği yapilan işten kaynakli olumsuzluklar sonucu oluştuğu için 
meslek hastaliğini tamamen ortadan kaldirmak mümkündür. İş kazasi 
ve meslek hastalik sayisini azaltmak devlet, işçi ve işveren üçlüsünün 
gayretleriyle ancak olabilir.

Devlet yeni ortaya çikan iş kollarina, gelişen teknolojiler sonucu 
kullanilan yeni makinelere, yeni iş yeri ortam veya koşullarina uygun 
kanunlar çikarmakta veya ilgili kanunlari revize etmektedir. İşveren var 
olan yasalari özümsemeli ve çalişanlarinin sağliğini tehlikeye atacak her 
türlü durum için tedbir almalidir. Çalişanlarin ise işveren, iş güvenliği 
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uzmani ve iş yeri hekimi tarafindan uyarilara uymalari gerekmektedir. 
“Tedbir alarak çalışsam da meslek hastalığına yakalanacağım dan eminim. 
Bu yüzden önlem ve tedbir olarak çalışmama gerek yoktur” ve “kaderde 
iş kazası geçirmek varsa bunu hiç kimse engelleyemez” sorulari işçilerin 
iş kazasi ve meslek hastaliklari konularinda bilinçli olup olamadiklarini 
belirlemek için sorulmuştur. İSG eğitimi almiş çalişanlarin bu sorulara 
verdikleri cevap ortalamalarinin evet veya kesinlikle evet olmasi 
beklenirken, sonuç kararsizim olmuştur. Bu sonuç maden işçilerinin bir 
kisminin iş kazasi ve meslek hastaliklarinin önceden engellenebileceğinin 
farkinda olduğunu, diğer bir yarisinin ise bunun farkinda olmadiğini 
göstermektedir. İş kazasi ve meslek hastaliğini engellenemeyeceğini 
düşünen çalişanlara geçmişte yaşanan kaza örneklerinin izletilmesi, 
anlatilmasi ve bunlara neden olan olaylarin işveren, iş güvenliği uzmani 
ve işçiyle ortak olarak irdelenip alinmasi gereken tedbirlerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Aksi halde gerekli tedbir ve kurallara uymak söz konusu 
olmayacaktir.

“İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda tazminat hakkım olduğunu 
biliyorum” sorusuna işçilerin verdikleri cevaplarin ortalamasi kesinlikle 
evettir. Gerek son zamanlarda yaşanan maden iş kazalarinin medyada 
gündeme gelmesi gerekse verilen eğitimlerde çalişan haklarina yer 
verilmesi kişilerin yasal haklarindan haberdar olmalarina sebep olmuştur 
şeklinde yorumlanabilir. 

“Madencilerin kaza geçirme olasılıklarının diğer sektördeki 
çalışanlardan daha fazla olduğuna inanıyorum” sorusuna verilen 
cevaplarin ortalamasi kesinlikle evettir. Çalişanlarin yaptiklari işin çok 
tehlikeli sinifta yer aldiğini bilmesi kişisel hastalara karşi daha dikkatli ve 
duyarli olmasini sağlayacaktir.

“Uzun yıllar bu meslekte çalışanların daha az iş kazası geçireceğine 
inanıyorum” sorusuna işçiler evet cevabi vermiştir. Ayni sektörde uzun 
yillar çalişan işçilerin tüm tehlike ve risklerden haberdar olduklari bu 
yüzden işçilerin tehlikelere karşi kişisel tedbirlere daha fazla uyduğu için 
daha az iş kazasi geçireceğini düşünmüş olabilirler.

Maden işçilerinin “ramak kala olaylarının bir tesadüf değil gelecekte 
olabilecek kazalar için uyarı olduğunu düşünüyorum” sorusuna verdikleri 
cevaplarin ortalamasi kesinlikle evettir. İşçiler iş kazasi kadar kil payi 
atlatilan olaylarin da kötü sonuçlarin habercisi olduğunun farkindadirlar. 
Gerçekleşen ramak kala olayinin nedenleri eğer dikkatle irdelenmezse 
yaralanma, ölüm gibi istenmeyen sonuçlar doğuracak iş kazalarinin 
olmasi kaçinilmazdir.

“İş kazası geçirmekle ilgili korkularım, çalışma verimini 
düşürmektedir” sorusuna verilen cevaplarin ortalamasi kararsizim ve 
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“işyerinde iş kazası olmaması kendimi güvende hissetmemi sağlıyor” 
sorusuna verilen cevaplarin ortalamasi ise kesinlikle evettir. Maden 
işçilerinin bir kismi iş kazasi korkularina bağli çalişma esnasinda yeterli 
performansi sergileyemediklerini, diğer bir kismi ise iş kazasi korkusu 
olsa bile bunun performansina yansimadiğini belirtmişlerdir. Korku ve 
kaygilar kişilerin hem verimini azaltabilir hem de iş kazalarina davetiye 
çikarabilir. Bu durumda kaygi ve korkularla başa çikma yöntemleri üzerine 
İSG eğitim konulari seçilebilir. Uzman destek sağlanarak kişilerde kaygi 
ve korkuya sebep olan nedenler temelinde yok edilmeye çalişilmalidir. 
“İş yerinde iş kazası olamaması kendimi güvende hissetmemi sağlıyor” 
sorusuna işçilerin verdiği cevaplarin ortalamasi kesinlikle evettir. 

İşçilerin almiş olduklari İSG eğitimle ilgili algilarini belirlemek için 
beş soru sorulmuştur. Bu sorular “alınan eğitim sayısı arttıkça iş kazası 
veya meslek hastalığına yakalanan işçi sayısının daha az olacağına 
inanıyorum” sorusuna verilen cevaplarin ortalamasi kesinlikle evet, “İSG 
eğitimlerindeki bilgilerin çalışma hayatımın dışında da faydalı olacağına 
inanıyorum”, “İSG eğitimlerinin amacının çalışanları korumak olduğu 
kadar işletme ve üretim güvenliği sağlamak olduğunu biliyorum”, “ 
İSG eğitimlerinde farklı eğitim metotlarının kullanılmasının, eğitimleri 
daha zevkli hale getireceğine inanıyorum” ve “İSG eğitimlerinde işimle 
ilgili verilmeyen önemli konular olduğunu düşünüyorum” sorularina ise 
verilen cevaplarin ortalamalari evettir. Verilen cevaplar doğrultusunda 
maden işçilerinin çalişma hayatinda İSG eğitiminin gerekliği, amaci 
ve önemi hakkinda farkindaliklarinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Fakat işçiler klasik eğitim metotlarinin eğitim sirasinda etkili olmadiği 
belirtmektedirler. Eğitimi veren iş güvenliği uzmani veya iş yeri hekimi 
yetişkin eğitim metotlarini araştirmali, öğrenmeli ve uygulamaya 
çalişmalidir. Eğitimden alinan geri dönütler doğrultusunda çalişanlara 
daha uygun eğitim metotlari belirlenebilir.

Ankete katilan işçiler “6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuni 
sigortalı çalışanları kapsamaktadır” sorusuna evet cevabi vermişlerdir. 
Çalişanlar, sigortasiz çaliştiklarinda veya buna mecbur birakildiklarinda 
herhangi bir iş kazasi, meslek hastaliği durumunda temel haklardan 
yaralanamayacaklarini bilmektedirler. 

Maden işçilerinin 6331 sayili İSG Kanunu ile kendilerine taninan 
haklardan bazilariyla ilgili algilarini ve farkindaliklarini belirlemek için 
alti soru sorulmuştur. Bunlardan “iş kazası ve meslek hastalıklarının üç 
gün içinde ÇSGB’na bildirilmesi gerektiğini biliyorum” ve “yasaların 
belirlediği çalışma saatleri dışında çalışmama hakkım olduğunu 
biliyorum” sorularina verilen cevaplarin ortalamasi evet olmuştur. 
“Belirli aralıklarla sağlık raporunun yenilenmesi gerektiğini biliyorum”, 
“tehlikeli durumla karşılaştığımda çalışmaktan kaçınma hakkım olduğunu 
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biliyorum” ve “yılık izinlerimin işverenin değil yasaların verdiği temel 
hak olduğunu biliyorum” sorularina ise verilen cevaplarin ortalamasi ise 
kesinlikle evet olmuştur. Verilen cevaplar işçilerin kendilerini korumaya 
yönelik kanun maddelerinden haberdar olduklarini göstermektedir. 
Maden işçilerinin yasal dayanaklarindan haberdar olmasi, kişilerin daha 
özgüvenli, daha dikkatli ve daha özverili çalişmalarina sebep olacaktir. 
Bu durumda kişisel hatalarla ortaya çikan iş kazalari sayisi giderek 
azalacaktir.

İş sağliği ve güvenliğinin temel amaci ortamda var olan tehlikeleri 
ve riskleri belirleyip, bunlarla ilgili gerekli önlemleri almaktir. Maden 
ocaklari da en tehlikeli iş kollarindan biridir.  Bu yüzden çalişmamizda 
maden ocaklarinda alinan tedbirlerin işçilerin tarafindan nasil algilandiğini 
belirlemek için beş anket sorusu soruldu. Bu sorulardan “iş yerinde tüm 
tehlike ve risklerin belirlendiğine inanıyorum” sorusuna kararsizim, 
“çalışma ortamında iş güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alındığına 
inanıyorum” ise kesinlikle evet cevabi verilmiştir. İşçiler bu cevaplariyla 
yasal belgeler üzerinde belirlenen riskler için gerekli tüm önlemlerin 
alindiğini vurgularken, göz ardi edilen ve kendileri için tehlike ve risk 
oluşturabilecek durumlarin hala var olduğunu düşünüyor olabilirler. 
“Çalıştığınız bölümlere alınacak yeni güvenlik önlemlerinde bölümde 
çalışanların görüşleri alınır” sorusuna verilen cevaplarin ortalamasi 
kesinlikle evet olmuştur. Çalişanlarin ilgili bölümlerle ilgili alinacak İSG 
tedbirleri için görüşlerin alinmasi kişilerin İSG önlemlerini ve kurallarini 
ciddiye almalarini, benimsemelerini ve uygulamada daha hassasiyet 
göstereceklerinin bir göstergesidir. 

“Yönetimin sık sık iş güvenliği uygunluk denetimi yapması, beni 
daha fazla güvenli çalışmaya zorlamaktadır” sorusuna ve “İSG kurul 
kararlarında alınan önlem ve kuralların düzenli olarak çalışanlara 
duyurulması güvende olduğu hissi sağlıyor” sorularina verilen cevaplarin 
ortalamasi kesinlikle evet olmuştur.  İşçiler yönetimin İSG politikalarinin 
iyi olduğunu düşünmektedirler. Yönetimin İSG politika, tedbir ve 
denetimde kararli olmasi çalişanlari daha güvenli çalişmaya sevk edecek 
ve kişisel hatalara bağli iş kazasi sayisi en aza indirilmiş olacaktir.

Ankete katilan maden işçileri “çalıştığım bölümde yapılacak her iş 
için bir prosedür vardır” sorusuna kesinlikle evet vermişlerdir. Bu cevap 
maden ocaklarinda yönetim tarafindan araç-gereç kullanimlarindaki 
bilinçsizliğin en aza indirilmeye çalişildiğinin işçilerden tarafindan fark 
edildiğinin göstergesidir.

“İş güvenliği kurallarına uyan kişilerin ödüllendirilmeye gidilmesi, 
diğer çalışanların kurallara uymasında etkili olacaktır” sorusuna 
kesinlikle evet, “yönetim veya iş güvenliği uzmanının koyduğu yeni 
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güvenlik kurallarını uygulamakta sıkıntı taşıyorum” sorusuna kesinlikle 
hayir cevabi verilmiştir. Çalişanlar alinacak önlemlerde söz sahibi olduğu 
için yeni konulan kurallari yadirgamamakta ve çalişanlarin yeni belirlenen 
kurallara kolay uyum sağladiklari söylenebilir. Ayrica işçiler önlemlere 
uyan kişilerin yönetim tarafindan ödüllendirilmesinin de kurallara 
uymakta sikinti yaşayanlarin kurallara daha kolay uyum sağlamalarina 
yardimci olacağini düşünmektedirler.

“Yönetim iş sağlığı ve güvenliğini hayat felsefesi haline getirmiştir” 
sorusuna verilen cevaplarin ortalamasi karasizimdir.  Çalişanlarin diğer 
sorularda yönetimin gerekli İSG tedbirlerini aldiğini belirtmesine rağmen 
bu soruya karasizim cevabini vermelerinin sebebi, çalişanlarin uymasi 
gereken kurallara yönetimin tam anlamiyla uymamasi olabilir. Tüm iş 
kollarinda olduğu gibi maden ocaklarinda da yönetimden çalişanina kadar 
tüm personel İSG kurallarina ve tedbirlerine tam anlamiyla uyduğu zaman 
İSG’nin gerçek amacina ulaşilacaği unutulmamalidir.

“İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri için harcana paraların boşuna 
olduğuna inanıyorum” sorusuna verilen cevaplarin ortalamasi kararsizim 
olmuştur. Çalişanlar tehlikeli ve risklere karşi alinan önlemlerin alindiğina 
inanmasina rağmen bu konuda harcanan paralarin boşuna olduğunu 
ifade etmesi engellenemeyen tehlikeli ortam şartlarinin var olduğunu ve 
tamamen iş kazalarinin azaltilamayacağini bilmelerinden kaynaklanabilir. 
İşçilerin “iş güvenliği kurallarına uymak, işimi yaparken zaman kaybına 
neden olmaktadır” sorusuna verilen cevaplarin ortalamasi hayir olmuştur. 
Maden işçileri İSG kurallarinin hayat kurtaracak en önemli etkenler 
olduğunun bilincindedirler. Verilen cevaplar işçilerin İSG kurallarini 
benimseyerek hayat felsefesi haline getirdiklerinin göstergesidir.

İş sağliği ve güvenliğinde temel hedefi tehlikelerin öncelikle 
kaynağinda yok edilmesi, kaynağinda yok edilemeyen tehlike durumlarinin 
uygun başka prosedür, araç-gereçlerle değiştirilmesidir. Eğer her ikisi de 
yapilamiyorsa; çalişan kişileri iş kazasi veya mesleki hastaliğina karşi 
korumak için işçilere gerekli KKD’lerin sağlanmasidir. Tüm tehlike ve 
risklerin sifira indirgemenin mümkün olmadiği maden ocaklarinda çalişan 
işçilerin KKD algilarini belirlemek için üç adet anket sorusu soruldu. 
“KKD’lerin nasıl kullanılacağını, temizleteceğini ve saklayacağını 
biliyorum” sorusuna karasizim, “KKD’lerin iş kazası ve meslek 
hastalıklarından beni koruyacağına inanıyorum” ve “KKD’ler işimi 
yaparken bana engel olmaktadır” sorularina verilen cevaplar kesinlikle 
hayir olmuştur. İşçiler KKD’lerin iş kaza ve meslek hastaliklarindan 
korumak veya meydana gelebilecek iş kazasini en az zararla atlatmak 
için gerekli olduğunun farkindadirlar. KKD’lerin çalişirken işlerine engel 
olmamasi kişilere uygun kişisel KKD seçildiğinin önemli göstergesidir. 
Fakat çalişan işçilerin bir kisminda KKD’lerin kullanimi, temizlenmesi 
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ve saklanmasi ile ilgili bilgilerin eksiklik olduğu verilen cevaplardan 
anlaşilmaktadir. KKD’lerle ilgili işçilere İSG eğitimi verilmesi ve eğitim 
sonrasi uygulamalarinin yaptirilmasi bu eksikliği ortadan kaldiracaktir.

Maden çalişanlari “acil durumlarda yaralıya /hastaya müdahale 
edecek kadar ilk yardım bilgisine sahibim” sorusuna kararsizim cevabi 
vermiştirler. Çalişanlarin ilk yardim konusunda eğitimler aldiği fakat bu 
eğitimlerin teoride kaldiği için uygulamada ne tür sorunlarin çikacağini 
bilmediklerinden bu cevabi verdikleri düşünülebilir.

“Denetimlerin İSG kanununun uygulamasında önemli bir faktör 
olduğuna inanıyorum” ve “İSG kurulunda bizi temsil eden çalışan 
temsilcisi ile iletişime geçmem kolay olacaktır” sorularina işçiler evet 
cevabi vermişlerdir. İSG’nin üçayağindan biri olan devlet denetimin 
önemli olduğu işçiler tarafindan bilinmektedir. Devlet denetimi ve 
yaptirimlari hem işveren hem de işçiler üzerine sorumluklar yüklemektedir. 
Maden işçileri İSG kurulunun varliğinda ve kendi sorunlarini yönetime 
iletecek bir temsilcilerinin olduğundan da haberdardir. Böylece işveren, 
iş güvenliği uzmani veya iş yeri hekimi tarafindan görülmeyen veya 
fark edilmeyen durumlar yönetime veya kurula iletilebilecek ve gerekli 
tedbirler alinmasi sağlanacaktir.
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1. Giriş
21. yüzyilda, teknolojide yaşanan ilerlemeler sayesinde otomatik 

sistemler, toplumsal olaylarin küresel ölçekte izlenebilmesini sağlamiştir. 
Bu sistemler, siyasi protestolardan ekolojik değişimlere kadar her şeyi 
kapsayan haber makalelerinden yola çikarak, gerçek zamanli “olay 
verilerinin” geniş bir kataloğunu kodlamakta ve toplamaktadir. Bilim 
insanlari, güvenilir veri izleme sistemlerinin, çatişmalarin artmasini 
öngören, salginlarin ilerleyişini öngören veya küresel isinmanin ekosistem 
üzerindeki etkisini izleyen modeller oluşturmak için kullanilabileceğini 
öne sürmektedir.

İsyanlar, protestolar, suikastlar ve darbeler gibi yaklaşmakta olan 
toplumsal huzursuzluklarin başarili bir şekilde öngörülmesi, uluslarin 
dünyadaki istikrarsizliklari proaktif bir şekilde ele alma kabiliyetlerini 
büyük ölçüde arttirmaktadir. Bu gelişmeler küresel belirsizlikleri artirarak 
ekonomik ve politik kararlari da etkilemektedir. Artan belirsizliklere karşi 
IMF, EPU ve FRED gibi kurumlar belirsizlikleri hesaplayan endeksler 
geliştirmişlerdir. Bu endeksler ise savaş, terör olaylari, ticari belirsizlikler, 
seçimler ve krizlerin ülkelerin ekonomik ve siyasi kararlarina yönelik 
önemli bilgiler vermektedir (Şanli ve Ateş, 2020:85). Bu potansiyeli fark 
eden gelişmiş ülkeler, çatişma tahmini konusundaki çalişmalara büyük 
finansal yatirimlar yapmişlaradir. 

Araştirmacilar ve politika yapicilar, hem demokrasinin bir parçasi 
olarak anlaşilan barişçil protestolar hem de tehdit ve şiddet içeren olaylarla 
ilgili tartişmali kolektif eylemler hakkinda daha iyi ve daha kisa sürede 
verilere ihtiyaç duyulduğunu kabul etmektedir. Haber medyasi, devlet 
istihbarat teşkilati dişindaki tek tutarli bilgi kaynağini sağlamakta ve bu 
nedenle toplu eylem verilerini iyileştirmek için tüm bilimsel çabalarin 
odağini oluşturmaktadir. 

Günümüzde olay verilerinin en kapsamli tutulduğu veritabani 
projesi olan GDELT (The Global Database of Events, Language and 
Tone), dünya genelinde yaşanan olaylari kaydetmek, analiz etmek, 
görselleştirmek ve hatta tahmin etmek için tasarlanmiştir (Bi, 2014). 
“GDELT, basin-yayinda ve web formatlarinda, 100’den fazla dilde, her 
günün her aninda dünyadaki haber medyasini dünyanin her köşesinden 
izleyen ve günümüzden 1 Ocak 1979’a kadar uzanan güncel bir haber 
platformudur” (The GDELT Project, 2019). GDELT, son 40 yilda tüm 
dünyadaki önceki politikalarin etkisini inceleyerek, yeni politikalarin 
etkisini tahmin etmemizi mümkün kilmaktadir. Örneğin; belirli bir 
bölgede yeni bir doğal kaynak yönetimi stratejisi tasarlanirken, son 40 
yilda herhangi bir zamanda benzer bir politikadan sonra o ülkelerdeki iç 
huzursuzluk üzerindeki etki değerlendirilebilmektedir. Böylece, küresel 
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politikalarin tabandaki etkilerini anlamak ve buna göre politika belirlemek 
mümkündür (The GDELT Project, 2019). GDELT’in kurucusu Leetaru, 
Forbes dergisinde yayimlanan makalesinde, tarihi daha önce asla hayal 
edemediğimiz şekillerde görselleştirmek ve anlamak için hem büyük 
veriye hem de çeşitli hesaplama araçlarina sahip olduğumuzu ifade etmiş 
ve çeşitli görsel araçlarla bu ifadesini örneklendirmiştir (Leetaru, 2019). 
GDELT ile çalişmanin en büyük zorluklarindan biri, bu büyüklükteki 
veri seti ile nasil etkileşime girileceğidir. Google’in BigQuery veritabani, 
GDELT gibi veri kümeleri için özel olarak tasarlanmiştir. BigQuery, tüm 
veri kümesinde gerçek zamana yakin anlik sorgulama sağlamaktadir (The 
GDELT Project, 2019) .

GDELT projesi blogunda, 13 Ağustos 2014’te yayimlanan 
“Psikotarihe Doğru: Google BigQuery ile Dünya Tarihinin Yapilarini 
Keşfetmek” adli makalede, Google BigQuery ile GDELT üzerinden 
sorgular yaparak ve BigQuery’nin korelasyon özelliğini kullanarak bir 
araştirma yapilmiştir. Bu araştirmada öncelikle, Misir’daki devrimden 
önceki iki aya en çok benzeyen, dünya tarihinde geçen tüm dönemlerin 
bir listesi ortaya konmuştur. Böylece, Misir örneği üzerinden dünya 
tarihinde birbirine benzeyen yapilarin varliği araştirilmiş ve tartişilmiştir. 
Çalişmanin bulgulari, Misir devriminden önce yaşananlara oldukça benzer 
dönemlerin başka ülkelerce farkli zamanlarda yaşandiğini göstermektedir. 
Çalişmada ikinci olarak, Ukrayna Cumhurbaşkani Viktor Yanukoviç’in 
22 Şubat 2014’te ülkesinden kaçişinin öncesindeki ve sonrasindaki 
yaşananlar ile korelasyonlu olan ülkeler, Türkiye ve Lübnan olarak 
bulunmuştur. GDELT projesi blogundaki bu makale, çalişmamizin temel 
çikiş noktasini oluşturmaktadir (Leetaru, 2014). 

Literatürde, tarihin farkli olaylar açisindan tekrar edip etmediğini 
irdeleyen bazi çalişmalar bulunmaktadir. Eren ve Saraçoğlu, ilk küresel 
finansal krizden bu yana gerçekleşen finansal krizlerin bir desenini ortaya 
koymuştur (Eren ve Saraçoğlu, 2017). Tayfur, Yunanistan’in geçmiş 
dönemde yaşadiği mali-finansal krizlerden yola çikarak, günümüz hakkinda 
bir değerlendirmede bulunmuştur (Tayfur, 2012). Rizvanoğlu, çizgisel 
tarihe karşi döngüsel tarih yaklaşiminin öncüleri kabul edilen Spengler 
ve Toynbee’nin görüşlerini irdelemiştir. Rizvanoğlu, Toynbee’nin tarihte 
yinelenen durumlari ortaya koymak için belirli modeller aradiğini ve 
geleceğe geçmişin işiğinda bakmamiz gerektiğini aktarmiştir (Rizvanoğlu, 
2013: 240).  Qiao ve Wang (2015) çalişmalarinda GDELT veri setini 
kullanarak hesaplamali bir yaklaşimla protesto olaylarini tespit ve tahmin 
etmişlerdir. Chen, Qiao ve Wang (2016) çalişmalarinda GDELT’ten elde 
edilen çatişma verilerini kullanarak büyük veri teknikleriyle korelasyon 
analizi yapmişlardir. Keneshloo ve arkadaşlari (2014) iç siyasi krizleri 
tespit ve tahmin etmede GDELT’i kullanmişlardir. Yonamine (2013), 
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Afganistan’da gelecekteki şiddet düzeylerini dinamik olarak tahmin etmek 
için ARIMA zaman serisi modelini kullanmiştir. Çelik ve Şanli (2019), 
dünya geneli için GDELT’den elde edilen çatişma verilerini kullanarak 
altin piyasalari hakkinda değerlendirmede bulunmuşlardir. Çelik (2019), 
hesaplamali bir yaklaşim kullanarak 25 Temmuz 2013 sonrasinda 30 
günlük süreçte Tunus’ta yaşananlari tahmin etmiştir. 

Bu çalişmanin amaci, dünya tarihinde belli bir zaman araliğinda 
yaşanan fiziksel çatişmalarin zaman ve mekandan bağimsiz olarak 
tekrar edip etmediğini araştirmaktir. Bu bağlamda öncelikle, Google 
BigQuery’nin korelasyon özelliği kullanilarak Türkiye’nin 15 Temmuz 
2016’dan önceki 60 günlük zaman dilimi ile dünya tarihinde bu dönem 
ile en yüksek korelasyonlu 60 günlük zaman dilimleri, ülkeler bazinda 
bulunmuştur. Ardindan, elde edilen bu yüksek korelasyonlu ülkelerin 
izleyen 60 günlük zaman dilimleri ile Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 
sonrasi 60 günlük dönemi karşilaştirilmiştir. Böylece kritik öneme sahip 
çatişmalarin öncesinde ve sonrasinda ülkelerin benzer şiddette olaylar 
yaşayip yaşamadiği araştirilmiştir.

2. BigQuery Nedir?
Google tarafindan geliştirilen BigQuery, Google altyapisinin işlem 

gücünü kullanarak, büyük veri kümelerine karşi hizli, SQL benzeri sorgulari 
etkinleştirir. BigQuery hizmeti, SQL benzeri sözdizimi kullanarak 
milyarlarca satir veriyi ayriştirmak için tasarlanmiştir. Sistem, Google’in 
veri işlemeyi önemli ölçüde hizlandiran dağitilmiş bulut depolama 
altyapisini kullanmaktadir. Böylece, büyük veri setleri bile birkaç 
saniye içinde işlenebilmektedir. Hizmete REST odakli bir programlama 
arayüzü (API) kullanilarak erişilebilir (Rouse, 2013). Ayrica, verileri 
görselleştirmek veya yüklemek gibi BigQuery ile etkileşimde bulunmak 
için kullanilabilecek çeşitli üçüncü taraf araçlari da vardir. BigQuery’de 
veri sorgulamak için önce bir projeye, veritabanlarina ve tablolara ihtiyaç 
duyulur. BigQuery’de veri kümeleri oluşturulabilir veya Hadoop ve diğer 
ilişkisel veritabanlarindan veriler de alinabilir. Bununla birlikte BigQuery, 
Hadoop, Spark ve MapReduce gibi açik kaynakli yazilimlardan çok daha 
hizli çalişmaktadir. 

BigQuery’de GDELT’e sahip olmanin en çiğir açan yani, yalnizca 
karmaşik sorgulama ve veri çikarma işlemine değil, ayni zamanda ilk 
kez gerçek dünya analizlerinin tamamen veritabaninda yapilmasina izin 
vermesidir. BigQuery’de GDELT verilerini kullanarak son 40 yilda, 
dünyadaki en önemli çatişma etkileşimini aylara göre hesaplamak veya 
bir dizi ülke arasindaki farkli ilişki siniflari arasinda korelasyonlari 
araştirmak mümkündür. Bu tür sorgular tamamen BigQuery’nin içinde 
çaliştirilabilir. BigQuery’nin bu özelliği, gerçek zamanli olarak küresel 
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ölçekte trendler üzerine bazi hipotezlerin test edilmesini sağlamaktadir 
(Skvorc, 2014).

3. Veri ve Metodoloji

3.1. Veri 
Bu çalişmada kullanilan çatişma verileri Google BigQuery’nin alt 

yapisinda bulunan GDELT veritabanindan alinmiştir. GDELT veritabani, 
dünya haber meydasini takip ederek yapilan haberleri veritabaninda 
kodlayarak kayit altina almaktadir. GDELT Projesi kendisini “Şimdiye 
kadar oluşturulan insan toplumunun en büyük, en kapsamli ve en yüksek 
çözünürlüklü açik veritabani” olarak tanimlamaktadir. Bu nedenle, 
GDELT Projesi tarafindan yayimlanan tüm veri kümeleri, akademik, 
ticari veya resmi amaçlar için sinirsiz kullanilabilmektedir (Analysis And 
Policy Observatory, 2015). GDELT, çeşitli kategorilere ilişkin metin verisi 
halinde topladiği haber verilerini kodlayarak kaydetmektedir. GDELT’in 
bu özelliği sayesinde, arzu edilen konu ile ilgili son 40 yilda gerçekleşmiş 
olaylari, sayisal veriler şeklinde elde etmek mümkündür. Örneğin; 
Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 öncesindeki 60 günlük döneminde yaşanan 
çatişma (protesto, grevler, intihar saldirilari, iç savaşlar, işgal olaylari vb.) 
verileri, bu konunun dünya medyasinda yer alma sikliğina göre GDELT 
tarafindan sayisallaştirilmaktadir. 

GDELT Projesi, dünya çapindaki ortaklarla işbirliği içinde geliştirilen 
ve dünyadaki tüm erişilebilir basili, yayin ve çevrimiçi haber raporlarinin 
gerçek zamanli olarak izlenebilmesi için dünyadaki haber medyasinin 
büyük bir envanterini kullanmaktadir. Yerel dillerde GDELT izleyicilerin 
her biri, ilk önce makineye İngilizce’ye çevrilir, daha sonra geniş bir 
algoritma dizisi kullanilarak işlenilmektedir. Bu algoritmalar yüzlerce 
olay kategorisini (protestolardan bariş gösterilerine kadar), binlerce 
duygudan (kaygidan heyecana kadar), milyonlarca anlati temalarindan 
(kadinlarin haklarindan temiz su erişimine kadar) ve konumlardan, 
insanlardan, kuruluşlardan ve diğer göstergeleri kodlamaktadir (Leetaru 
ve Hoffa, 2015). 

GDELT içerisinde iki veri seti oluşturulmuştur. Birincisi, Olay Veri 
Tabani şehre göre düzenlenmiş 300’den fazla CAMEO fiziksel aktivite 
kategorisini kaydedilerek coğrafi konum her olay için “uzun süreli” ve 
“enlem” sütunlarinda belirtilmektedir. İkincisi, Global Bilgi Grafiği 
insanlari, kuruluşlari, yerleri ve bu olaylarin altinda yatan 230’dan fazla 
temayi kaydetmektir. Global Bilgi Grafiği sonuçlari, tüm dünya üzerinde 
coğrafi referansli bir ağ şemasi olarak gösterilebilir ve yalnizca olayin 
kendisini değil, katilimcilarini ve içeriğini de gösterebilmektedir.
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GDELT’te kodlanmiş meta veriler (ancak makalelerin asil metni 
değil) her 15 dakikada bir güncellenen ve dünya haberlerinin çok dilli bir 
açiklamali endeksini sağlayan açik bir veri akişi olarak yayinlanmaktadir 
(Leetaru ve Hoffa, 2015). GDELT, dünyanin her köşesinden 100’den fazla 
dilde yüz binlerce yayin, yazili ve çevrimiçi haber kaynağina dayanmakta 
ve kaynak listesi her geçen gün artmaktadir. Dünya çapinda tercüme 
edilmiş haber materyallerine ek olarak, GDELT’nin 1979’a dayanan tarihi 
geçmişi, AfricaNews, Agence France Presse, Associated Press, Associated 
Press Online, Associated Press Worldstream, BBC Monitoring, Christian 
Science Monitor, Facts on File, Foreign Broadcast Information Service, 
The New York Times, United Press International ve The Washington 
Post’tur (The GDELT Project, 2019).

3.2. Metodoloji
İki değişken arasindaki doğrusal ilişkinin yönü ve şiddeti korelasyon 

katsayisi ile belirlenir. İlişkisi araştirilan iki sürekli değişken söz konusu 
ise Pearson korelasyon katsayisi kullanilir. Eğer değişkenler siralayici 
ölçek seviyesinde ölçülmüşse, bu durumda Spearman sira korelasyon 
katsayisi kullanilir. Her iki durumda da korelasyon katsayisi -1 ile 
+1 arasinda değer alir. Bu durumda eğer korelasyon katsayisi 0 ise; 
değişkenler arasinda ilişki olmadiği söylenir. Buna karşilik korelasyon 
katsayisi +1’e yaklaştikça, değişkenler arasindaki ilişkinin pozitif yönde 
güçlendiği ve -1’e yaklaştikça değişkenler arasindaki ilişkinin negatif (zit) 
yönde güçlendiği söylenir (Işiğiçok, 2019: 223). Birden fazla değişkenli 
bir veri kümesi varsa, korelasyon katsayilarina bakmak gerekmektedir. 
Pearson korelasyon katsayisi, her iki değişken de sürekli (yani aralik veya 
oran) bir ölçekte ölçüldüğünde kullanilmaktadir. 

Korelasyon katsayisinin istatistiksel olarak anlamli olup olmadiğini 
test etmek amaciyla istatistiksel hipotez testi gerçekleştirilir. Bu durumda 
kurulan hipotez takimlari, ρ (Ro) anakütle için korelasyon katsayisini 
göstermek üzere, şu şekildedir:

H0:      ρ=0 

H1:      ρ≠0             (1)

Sifir hipotezi, anakütle korelasyon katsayisinin istatistiksel olarak 
anlamsiz olduğunu, alternatif hipotez ise anlamli olduğunu ifade 
etmektedir. İlgili hipotez belirlenen anlamlilik seviyesi için t testi ile 
sinanir (Gürsakal, 2013: 351). 

İstatistiksel işlemlerde z puani kolaylik sağladiğindan veriler z 
puanina dönüştürülerek gerekli hesaplamalar yapilmiştir. z puani, 
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bir verinin ortalamadan kaç standart sapma uzaklikta ve hangi yönde 
olduğunu belirtmektedir. Bu puan arti sonsuz ve eksi sonsuz arasinda 
değerler alabilmektedir. z puani (2) denklemindeki formül ile hesaplanir.

z = (x-x)~

s
            (2)

Denklem (2)’deki x, standartlaştirilacak veri noktasini, ~x  verilerin 
ortalamasini ve s ise verinin standart sapmasini belirtmektedir. Denklem 
(2)’de yapilan hesaplamaya standartlaştirma de denir. Yani z puani ayni 
zamanda standart değerdir.

Çalişmada, Google BigQuery de SQL veritabaninda aşağida 
verilen kodlar kullanilarak sorgulamalar yapilmiştir. Bu algoritma 
şöyle çalişmaktadir: Öncelikle algoritma 15 Temmuz 2016 dan önceki 
iki ay boyunca Türkiye de yaşanan huzursuzluk yoğunluğunun bir 
zaman çizelgesini oluşturmuştur. Daha sonra, dünyadaki her ülkeyi 
1979 yilindan günümüze kadar 60 günlük bir zaman penceresinde 
izleyerek, bir Pearson korelasyonu kullanarak Türkiye’nin son iki ayi ile 
karşilaştiracaktir. Bu karşilaştirma şöyle yapilmaktadir: Afganistan’dan 
başlayarak 1 Ocak 1979 – 2 Mart 1979 arasindaki çatişmalarin zaman 
çizelgesi oluşturulacak ve Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 öncesi 60 günlük 
dönemi ile karşilaştirilacaktir. Ardindan Afganistan 2 Ocak 1979’dan 3 
Mart 1979’a kadar tekrar Türkiye ile karşilaştirilir. Böylece, GDELT’in 
açtiği son 40 yillik pencerede, Afganistan’in Türkiye’deki 15 Temmuz 
öncesi son iki ayina en çok benzeyen dünya tarihindeki geçmiş dönemleri 
belirlenmektedir. Bu süreç tüm ülkeler için tekrarlanir (Leetaru, 2014). 
Böylece, Türkiye ile 15 Temmuz öncesi dönem için en yüksek korelasyonlu 
ülkeler elde edilir. Bu çalişmada, Türkiye’nin 15 Temmuz öncesi dönemi 
ile en yüksek korelasyonlu olan 5 ülke değerlendirmeye alinmiştir. Daha 
sonra, bu beş ülke ile Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasi 60 gününün yeniden 
korelasyonlu olup olmadiği araştirilmaktadir. BigQuery’yi sorgulama 
yapmak için aşağidaki SQL kodu kullanilmiştir.
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Şekil 1: BigQuery Sorgulama Kodu

SELECT
  STRFTIME_UTC_USEC(a.ending_at, “%Y-%m-%d”) ending_at1,
  STRFTIME_UTC_USEC(b.ending_at-60*86400000000, “%Y-%m-%d”) 
starting_at2,
  STRFTIME_UTC_USEC(b.ending_at, “%Y-%m-%d”) ending_at2,
  a.country, b.country, CORR(a.c, b.c) corr, COUNT(*) c
FROM (
  SELECT country, date+i*86400000000 ending_at, c, i
  FROM [gdelt-bq:sample_views.country_date_matconf_numarts] a 
  CROSS JOIN (SELECT i FROM [fh-bigquery:public_dump.numbers_255] 
WHERE i < 60) b
) b
JOIN (
  SELECT country, date+i*86400000000 ending_at, c, i
  FROM [gdelt-bq:sample_views.country_date_matconf_numarts] a 
  CROSS JOIN (SELECT i FROM [fh-bigquery:public_dump.numbers_255] 
WHERE i < 60) b
  WHERE country=’Turkey’
  AND date+i*86400000000 = PARSE_UTC_USEC(‘2016-07-16’)
) a
ON a.i=b.i
WHERE a.ending_at != b.ending_at
GROUP EACH BY ending_at1, ending_at2, starting_at2, a.country, b.country
HAVING (c = 60 AND ABS(corr) > 0.254)
ORDER BY corr DESC

LIMIT 5

Kaynak: https://blog.gdeltproject.org/towards-psychohistory-uncovering-the-
patterns-of-world-history-with-google-bigquery/, Son erişim tarihi:15.10.2019.

Yukaridaki kodu kullanarak farkli ülkeler için benzer analizler 
yapmak mümkündür. Bunun için sadece ülke ve tarih kismini değiştirmek 
yeterlidir. Bunla birlikte yuvarlanan pencereyi değiştirerek farkli zaman 
dönemleri içinde farkli analizler yapmak da mümkündür. Çalişmada 60 
günlük bir dönem kullanilmiştir. Bu dönem arzu edilirse 30 ile 255 gün 
arasinda alinabilmektedir.   

4. Bulgular
BigQuery’de, Şekil 1’deki kodla yapilan analiz sonucunda, 46 

saniyede toplam 15 GB veri analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yüksek 
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korelasyonlu toplam 28.667 dönem bulunmuş ve en yüksek korelasyonlu 
ilk 5 dönem Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 1’deki kod kullanilarak 15 Temmuz 2016’dan önceki iki 
ayda Türkiye’deki çatişma olaylarinin gününe göre haber kapsamina 
bakilmiştir. Burada 60 günlük bir dönem ve Pearson korelasyonu 
kullanilmiştir. Dünyadaki her ülkenin son 40 yilindaki 60 günlük 
periyotlar, Türkiye’nin 15 Temmuz öncesi 60 günü ile fiziksel çatişmalar 
anlaminda karşilaştirilmiş ve en yüksek korelasyonlu çikan 5 periyot 
(dönem) Tablo 1’deki gibi bulunmuştur. Tablo 1’de, 60 günü kapsayan 
ilişkili dönemin başlangiç ve bitiş tarihleri ile hesaplanan korelasyon 
katsayilari da görülmektedir.

Tablo 1: Türkiye’nin 15 Temmuz Öncesi 60 Günlük Dönemi İle En Yüksek 
Korelasyonlu 5 Ülke

Sira
İlişkili
Ülkeler

İlişkili Dönem 
Başlangiç

İlişkili Dönem
Bitiş

Gün 
sayisi

Korelasyon
Katsayisi

1 Kolombiya 2014-09-18 2014-11-17 60 0.878*

2 Filipinler 2018-12-15 2019-02-13 60 0.877*

3 Ürdün 2018-06-30 2018-08-29 60 0.871*

4 Ürdün 2013-01-08 2013-03-09 60 0.869*

5 Misir 2006-03-13 2006-05-12 60 0.845*

*Korelasyon katsayısı 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

Tablo 1 dikkate alindiğinda, beş ülke için hesaplanan ve 1’e oldukça 
yakin bulunan korelasyon katsayilari dikkat çekicidir. Bu bulgular; 
analizler sonucunda belirlenen 5 ülkenin, fiziksel çatişmalar anlaminda, 
Türkiye’nin 15 Temmuz öncesi 60 gününe çok benzer olaylar yaşadiğini 
göstermektedir. Ülkelerin yaşadiği olaylar, yine Tablo 1’de görülen 
tarihler arasinda gerçekleşmiştir. 

Bu olaylara yakindan bakmak ve hesaplanan korelasyon katsayilarinin 
nedenlerini anlayabilmek adina, söz konusu tarihler arasinda ilişkili 
ülkelerin yaşadiği bazi fiziksel çatişma olaylari Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: İlişkili Dönemlerde Ülkelerin Yaşadığı Bazı Çatışmalar

ÜLKE 60 GÜNLÜK DÖNEM OLAY

Kolombiya 2014-09-18 ile 2014-11-17
Kolombiyali General Ruben Dario 
Alzate Mora FARC (Devrimci Silahli 
Güçleri) tarafindan kaçirildi.

Filipinler 2018-12-15 ile 2019-02-13

Filipinler’in güneyindeki bir Katolik 
kilisesini hedef alan iki ayri bombali 
saldirida 27 kişi öldü, 77 kişi 
yaralandi.

Ürdün 2018-06-30 ile 2018-08-29
Amman’in Fahis ilçesinde bulunan 
Jandarma Komutanliğina ait bir 
araçta patlama meydana geldi.

Ürdün 2013-01-08 ile 2013-03-09

Genel seçimler öncesinde ve 
sonrasinda şiddetli protestolar 
düzenlendi. 9 Mart’ta Kral Abdullah 
Ensar’i yeniden Başbakan olarak 
atadi.

Misir 2006-03-13 ile 2006-05-12

Misir’in Sina Yarimadasinin 
Kizildeniz kiyisindaki Dahab 
beldesinde gerçekleşen terör 
saldirisinda arka arkaya üç 
patlama meydana geldi.

Tablo 2’de görüldüğü gibi Türkiye’nin 15 Temmuz öncesi 60 günlük 
dönemi ile güçlü derecede ilişkili bulunan 4 ülke de ilişkili bulunduklari 
dönemde terör saldirilarina maruz kalmiştir. Ürdün’ün 2013 döneminin 
ilişkili çikmasi ise daha çok siyasi protestolardan kaynaklanmaktadir. Bu 
durum, Türkiye ile yaşanan benzerliği açiklamaktadir. Her ne kadar farkli 
zamanda ve mekanda gerçekleşse de; çatişmalarin meydana gelmesinden 
önceki süreçler, ülkeler açisindan benzerlik göstermektedir. Peki olaylar 
yaşandiktan sonra, aralarinda daha önce benzerlik bulunan ülkelerde 
yaşananlar ne derecede ilişkilidir? Bu soruya cevap verebilmek için Tablo 
3’te, 5 ülkenin belirlenen dönemin sonrasindaki 60 günü ile Türkiye’nin 
15 Temmuz sonrasi 60 günü arasindaki ilişki ortaya konmuştur.
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Tablo 3: Türkiye’nin 15 Temmuz Sonrası 60 Günlük Dönemi İle 5 Ülkenin 
Korelasyonu

Sıra
İlişkili
Ülke

İlişkili Dönem 
Başlangıç

İlişkili Dönem
Bitiş

Gün sayısı
Korelasyon
Katsayısı

1 Kolombiya
2014-11-18

2015-01-16 60 0.212

2 Filipinler
2019-02-14

2019-04-14 60 0.083

3 Ürdün
2018-08-30

2018-10-28 60 0.447*

4 Ürdün
2013-03-10

2013-05-08 60 0.205

5 Misir
2006-05-13

2006-07-11 60 0.083
*Korelasyon katsayısı 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

15 Temmuz sonrasi dönem için hesaplanan korelasyon katsayilari 
düşüş göstermiştir. Burada yalnizca Kolombiya için ilişkiler zayiflayarak 
devam ederken; Ürdün’ün iki farkli dönemi, Filipinler ve Misir ile sonraki 
dönemde ilişki neredeyse sifir olmuştur. Bu durum, belirli bir zaman 
araliğinda benzer çatişmalar yaşayan bazi ülkelerin takip eden süreçte de 
benzer olaylar yaşayabileceğini ortaya koymaktadir.

Elde edilen bu bulguyu görsel olarak desteklemek amaciyla, söz 
konusu 5 ülke ile Türkiye’deki 120 günlük dönemde (60 gün öncesi ve 60 
gün sonrasi) yaşanan çatişma verileri çizgi grafiği ile görselleştirilmiştir. 
Çizgi grafiğinde, birbirini takip eden 60 günlük iki dönem, kesikli siyah 
bir çizgi ile ayrilmiştir. Kesikli siyah çizginin solunda BigQuery’nin 
korelasyon için kullandiği 60 günlük dönem bulunurken sağda, 
bunu izleyen 60 gün içinde, Tablo 3’teki ülkelerde yaşananlar ile 
karşilaştirilmiştir. Karşilaştirmalari kolay yapmak için çatişma ham 
veri sayilari (frekanslari) “z puanlari” (ortalamadan standart sapmalari) 
hesaplanarak işlemler yapilmiştir.
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Şekil 2: Kolombiya 2014-09-18 – 2014-11-17 (siyah çizginin solu) ve 2014-11-
18 – 2015-01-16 (Siyah Çizginin Sağı),  Türkiye (15 Temmuz Öncesi ve Sonrası) 

ile Karşılaştırılması

Şekil 3: Filipinler 2018-12-15 – 2019-02-13 (Siyah Çizginin Solu) ve 2019-02-
14 – 2019-04-14 (Siyah Çizginin Sağı),  Türkiye (15 Temmuz Öncesi ve Sonrası) 

ile Karşılaştırılması
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Şekil 4: Ürdün 2018-06-30 – 2018-08-29 (Siyah Çizginin Solu) ve 2018-08-30 
– 2018-10-28 (Siyah Çizginin Sağı),  Türkiye (15 Temmuz Öncesi ve Sonrası) ile 

Karşılaştırılması

Şekil 5: Ürdün 2013-01-08 – 2013-03-09 (Siyah Çizginin Solu) ve 2013-03-10 
– 2013-05-08 (Siyah Çizginin Sağı),  Türkiye (15 Temmuz Öncesi ve Sonrası) ile 

Karşılaştırılması
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Şekil 6: Kolombiya 2006-03-13 – 2006-05-12 (Siyah Çizginin Solu) ve 2006-05-
13 – 2006-07-11 (Siyah Çizginin Sağı),  Türkiye (15 Temmuz Öncesi ve Sonrası) 

ile Karşılaştırılması

Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’da siyah kesikli çizgi ile 
ifade edilen nokta, Türkiye için 15 Temmuz 2016 tarihini göstermektedir. 
Söz konusu şekiller dikkate alindiğinda Türkiye’ye yönelik darbe 
girişiminin yapildiği bu tarihte (15 Temmuz 2016) çatişmalar zirveye 
ulaşmiştir. Grafiklerde siyah çizginin solu, Türkiye’nin 15 Temmuz 
öncesi 60 günlük dönemiyle en yüksek korelasyonlu olan ülkelerin, 
kendi dönemlerindeki çatişmalarinin seyrini göstermektedir. Grafikler 
dikkate alindiğinda korelasyon bulgularini da destekleyecek şekilde, 
ülkeler arasinda bu dönem için güçlü benzerlikler görülmektedir. Siyah 
çizginin saği ise; Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasi 60 günlük dönemiyle 
diğer ülkelerin devam eden 60 günlük dönemlerini karşilaştirmaktadir. 
Burada da korelasyon katsayilarinin yansittiği gibi; aradaki ilişki her ne 
kadar azalsa da ülkeler arasinda bir takim benzerlikler görülmeye devam 
etmektedir.

5. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalişmada, Dünya’daki fiziksel çatişmalarin farkli zaman ve 

mekanlarda tekrar edip etmediği, Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz 2016 
darbe girişimi baz alinarak araştirilmiştir. Bu araştirmada, GDELT 
veritabaninda küresel ölçekte haber sitelerinden derlenerek oluşturulan 
sayisallaştirilmiş metin verileri kullanilmiştir. Bu veriler, 1979 yilindan 
günümüze küresel ölçekte meydana gelen tüm fiziksel çatişmalarin 
frekanslaridir. Buradan verilerden hareketle, Türkiye’de yaşanan 15 
Temmuz darbe girişimi öncesindeki 60 gün ile ilişkili/benzer süreçler 
yaşayan ülkeler Pearson korelasyon katsayisi kullanilarak belirlenmiştir. 
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Bu işlem, Google BigQuery üzerinden SQL sorgular ile GDELT 
veritabanina ulaşilarak yapilmiştir. 

Analizler sonucunda ilk olarak, Kolombiya, Filipinler, Ürdün’ün iki 
farkli dönemi ve Misir olmak üzere; Türkiye’nin 15 Temmuz öncesine 
en çok benzeyen 5 ülke (5 dönem) Tablo 1’de listelenmiştir. Tablo 2’de, 
söz konusu ülkelerde belirlenen dönemler arasinda yaşanan olaylara 
bakildiğinda, şiddetli terör olaylari ve siyasi protestolar görülmektedir. 
Korelasyon sonucunu doğrulayan/açiklayan bu bulgular, tarihin belirli 
dönemlerinde farkli mekanlarda benzer olaylarin yaşandiğinin istatistiksel 
bir göstergesidir. Ayni zamanda, bu analizin temeli haber sitelerinden 
gelen verilere dayandiğindan, Tablo 2’de verilen olaylar ile Türkiye’de 
gerçekleşen olaylarin haber medyasinda benzer siklikta yer bulduğu da 
söylenebilir.

İkinci olarak, 15 Temmuz öncesi ile yüksek korelasyonlu bulunan 
ülkelerin, devam eden 60 günlük dönem ile ne derecede ilişkili olduklari 
belirlenmiştir. Eğer fiziksel çatişmalar anlaminda, tarihin bir döneminde 
benzer süreçler yaşayan ülkeler, o olaylarin sonrasinda da benzer süreçler 
yaşiyorsa, bu durum geleceği öngörmek için büyük bir firsat sunar. Bu 
amaçla yapilan analizler sonucunda, korelasyonlarin oldukça düştüğü 
görülmüştür. 15 Temmuz öncesi dönem Kolombiya, Filipinler, Ürdün 
(2018), Ürdün (2013) ve Misir için sirasiyla 0.878, 0.877, 0.871, 0.869 ve 
0.845 olarak hesaplanan korelasyon katsayilari, 15 Temmuz sonrasi dönem 
ayni sira ile 0.212, 0.083, 0.447, 0.205 ve 0.083 olarak bulunmuştur. 15 
Temmuz sonrasi dönem için aradaki ilişkiler oldukça zayiflasa da özellikle 
Kolombiya ve Ürdün’ün iki dönemi için sürmektedir.

Tüm bu bulgular, 15 Temmuz öncesi-sonrasi iki dönem ve 5 farkli ülke 
(dönem) için çizgi grafiği ile görselleştirilmiştir. Grafikler, 15 Temmuz 
öncesi için hesaplanan yüksek korelasyonlari doğrular niteliktedir. 
Bu dönemde, iki ülkenin çatişma sikliklarini gösteren çizgilerin daha 
çok örtüştüğü, 15 Temmuz sonrasi dönemde ise bu uyumun azaldiği 
görülmektedir.

Kuşkusuz, önemli politik kararlar almak veya güvenlik stratejileri 
oluşturmak için hesapladiğimiz bu korelasyonlar politika belirleyiciler için 
yeterli değildir. Ancak, büyük veriler içerisinde gizlenen bu tip döngülerin 
veya desenlerin belirlenmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadir. Bu 
çalişmanin bulgulari bize geleceği öngörmek için güçlü kanitlar sunmasa 
da bu yolda ilerleyişin önemli basamaklarini oluşturmaktadirlar. Bu 
çalişmanin, Türkiye’nin siyasi tarihi ile ilgili benzer bir çalişma olmamasi 
nedeniyle literatüre katki sağlayacaği düşünülmektedir. Çalişmanin 
bir diğer önemli yönü, büyük veri kümelerinin analizidir. Bu analizin; 
tarih, milli güvenlik, siyaset, sosyoloji, vb. alanlarda kullanilmasi sosyal 
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bilimler açisindan önemlidir. Böylece, geçmişe ait keşfedilmeyi bekleyen 
sosyolojik veya siyasi desenler/döngüler belirlenerek geleceği proaktif bir 
biçimde ele almak mümkün olabilir.
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GİRİŞ
Yakin zamanda dünya çapinda yeni tip koronavirüs salgini (SARS-

CoV-2) 140’ tan fazla ülkeye ulaşti ve Dünya Sağlik Örgütü tarafindan 
pandemi ilan edildi (WHO, 2020). 13 Ocak 2020’de tanimlanan yeni 
koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ülkemizdeki ilk vakasi 11 Mart 
2020’de tespit edilmiştir. Bu tarihten itibaren yeni koronavirüs (Covid-19) 
pandemisi dünyayi tehdit etmiş ve hükümetlerin hizli ve koruyucu 
önlemler almasina neden olmuştur (Sağlik Bakanliği, 2020). Alinan bu 
tedbirlerin en önemlileri ‘’sokağa çikma kisitlamasi’’ ve “sosyal izolasyon 
”dur (TC. İçişleri Bakanliği Genelgesi, 2020). 24 Nisan 2021 itibariyle 
Covid-19, dünyada 147 milyondan fazla kişiyi enfekte etti ve 3 Milyon 
yüz binden fazla ölümle sonuçlandi (Worldometers, 2021). Bu bölümün 
yazildiği tarihlerde Türkiye’de Covid 19’un bulaştiği kişi sayisi 4.501.000 
ve ölen kişi sayisi ise 38.000’ni geçmiştir (Sağlik Bakanliği, 2021).

Dünya Sağlik Örgütü tarafindan Mart 2020’de pandemi olarak 
adlandirilan bir virüs salgini olan Covid-19’un ortaya çikmasiyla dünya 
büyük ve ani bir değişime uğramiştir (WHO, 2020). Covid-19 salgini, 
tüm eğitim sisteminde birçok değişikliği tetiklemiş – bazi öğrenciler 
evlerinden uzaktan öğrenme gibi büyük, bazilari ise kismen uzaktan 
eğitim kismen yüz yüze eğitim uygulamalari gibi beklenmedik süreçlerle 
karşi karşiya kalmişlardir (UNESCO, 2020). Nisan 2020’den bu yana 
189 ülkede sokağa çikma kisitlamalarinin sonucu olarak üniversitelerde 
ve okullarda derslerin askiya alinmasi (UNESCO, 2020) ve neredeyse 
tüm eğitim sistemleri çevrimiçi olarak değişmesi, öğrencilerin günlük 
yaşamlari büyük ölçüde değiştirmiştir (Bundesministerium Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, 2021).

Covid-19 virüsünün yayilmasinin önlenmesi için maske, sosyal mesafe 
ve hijyen gibi tüm temel tedbir ve düzenlemelere ek olarak, tüm uzmanlar 
ve yöneticiler bunu eğitim alaninda sağlayabilecek en iyi uygulamanin 
uzaktan eğitim olduğuna karar verdiler (Terzi, Azizoğlu ve Özhan, 
2021). Böylece tüm öğretim kademelerinde uzaktan eğitim uygulamaya 
konulmuştur (Telli Yamamoto ve Altun, 2020). Ancak üniversitelerde 
birçok alanin temel unsurlarindan olan temel beceri uygulamalarinin ve 
iletişim becerileri eğitiminin nasil sürdürüleceği konusu, diğer birçok 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de endişe verici bir konudur (Costa, Lino 
ve Souza, 2020). Tüm bu durumlar okulöncesinden yükseköğretime kadar 
her kademede genelde eğitim teknolojilerini özelde ise uzaktan öğretim 
uygulamalarini ön plana çikarmiştir.
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1. Eğitimde Dijital Teknoloji Kullanımı

Günümüzde her alanda olduğu gibi dijital teknolojisi alaninda da 
hizli bir gelişim kaydedilmektedir. Teknolojik gelişmelere daha çok 
gelişmiş ülkeler öncülük etmektedir. Bu duruma bağli olarak gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler arasindaki farkliliklar her geçen gün artmaktadir. 
Zaman içinde dünyamiz iki kutuplu bir hal almiştir. Bilgiyi üreten, 
kullanan ve uygulayan ülkeler bir kutupta yer almakta, bilgiyi üretemeyen, 
yeni bir şeyler keşfedemeyen ve dişa bağimli ülkeler ise bir kutupta yer 
almaktadir. Bu ülkeler arasinda eğitim başta olmak üzere ekonomi, milli 
gelir, sağlik gibi alanlarda çok önemli farkliliklar oluşmuştur. Özellikle 
eğitim, ülkelerin gelişmişlik düzeyini doğrudan etkileyen önemli bir 
faktördür. Eğitim için ayrilan bütçe ve yeni yatirimlar arttikça ülkelerin 
dişa bağimliliklari azalmaktadir. Eğitim alanina önem veren ülkeler 
toplumsal ihtiyaç ve beklentileri karşilamada daha başarili olmaktadir 
(Özkiliç vd., 2007).

Eğitimin amaçlarindan biri de kişinin duyuşsal bilişsel ve psikomotor 
becerilerinin gelişmesiyle ilgilidir. Eğitimin bir diğer amaci ise kişinin 
arzularini, yeteneklerini ve ilgilerini potansiyeli ölçüsünde geliştirmektir. 
Önemli olan bir diğer konu ise, öğrencinin eğitim sürecinde her zaman 
ve mekânda bilgiye ulaşabiliyor olmasidir. Öğrenme sürecini geliştirmek 
için oluşturulan her türlü sistem, teknik ve yardim Eğitim Teknolojisi 
kapsamindadir. Doğumdan ölüme kadar hayatin bütün aşamalarinda 
karşilaşilan ve çözüm bulunmasi gereken sorunlar öğretimsel problemlerdir 
(Sayan, 2016). 

Öğrencilere aktarilacak bilgilerin kitap sayfalari ve çoğunlukla 
metin halinde sunulmasi klasik eğitim anlayişinda bulunmaktadir. 
Günümüzde ise öğrencilere kazandirilmak istenen bilgiler video, fotoğraf, 
görüntü, grafik gibi ses ve görsel destekli yeni bilgiler içermektedir. 
Bilgiye doğrudan erişme imkâni bulabilmek için bu süreçte bireyin 
daha aktif olabilmesini desteklemektedir (Pekdağ, 2005). Her noktada 
teknolojik gelişmeler etkisini göstermektedir. Eğitim alanlarinda bu 
gelişmeler siklikla görülebilir. Eğitim ve öğretim sürecinin daha nitelikli 
gerçekleşmesine imkân taniyan eğitim entegrasyonu ve teknolojidir. Bu 
bağlamda teknolojiden daha fazla yararlanmak adina projeler geliştirme 
çabasi içine giren gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri görmekteyiz. Bu 
sayede eğitime olumlu katkisi nedeniyle teknoloji yok sayilamaz bir 
yerdedir (Beard, Carpenter ve Johnston, 2011).

Teknolojiyi rasyonel bir disiplin olarak ifade etmek gerekirse, 
insanoğlunun doğaya üstünlük kurmasi için işe koştuğu bilimsel yaklaşimi 
olarak görebiliriz. Teknoloji, insan ve makine etkileşimi farkli bir bakiş 
açisiyla karşimiza çikmaktadir. Teknolojik faaliyetler ise etkileşimin 
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geliştirilip işletilmesi ve yeniden tasarlanmasi olarak görülmektedir. Bir 
başka bakiş açisiyla bakacak olursak teknoloji, çeşitli düzenlemeler ile 
bir araya getirilen insan, makine etkileşimi için kullanilan metotlarin, 
süreçlerin, sistemlerin ve kontrol mekanizmalarinin oluşumudur. Böylece 
temelleri atilmiş bir köprüyü bilim ve uygulama arasinda görmemiz 
mümkündür (Özkiliç vd., 2007). 

Rasyonel bilgilerin uygulamasini içeren çok boyutlu kavramlar, 
teknolojinin belirli amaçlara ulaşmasi için belirli sorunlarin çözümünde 
kullanildiği ifade edilmektedir. Bir takim sürdürülebilir fonksiyonlarin 
gelişmesi, kazanilan yeteneklerin uygulanabilmesiyle, doğaya üstünlük 
sağlanmasi da teknoloji olarak görülmektedir. Günümüzde teknolojiyi 
her alanda görmemiz mümkündür. Buna örnek olarak teknoloji temelli 
uygulamalara baktiğimizda eğitim, sağlik, hukuk ve mühendislik gibi 
birçok alanda kullanildiğini görebiliriz. Teknolojik araç ve gereçleri, 
öğretim sürecinin daha nitelikli hale gelmesini sağlamak için eğitim 
alaninda özellikle kullanildiği görülmektedir. Öte yandan teknolojik 
gelişmelere eğitimin katkisi olduğu yadsinamaz bir gerçektir. Eğitimin 
lokomotif görevi yaparak teknolojik gelişmelere öncülük ettiğini 
görmekteyiz. Eğitim sürecinin bir ürünü olarak değerlendirilen bazi 
teknolojik gelişmeler bu doğrultuda karşimiza çikmaktadir. Birbirini 
karşilikli olarak tetikleyen faktörlerden biri teknoloji, diğeri ise eğitimdir. 
Eğitimin teknolojik gelişmelerin önünü açtiğini vurgularken, teknolojinin 
de eğitim sürecinin yapisini değiştirmekte olduğunu söyleyebiliriz (Alkan, 
1998).

Öğrenmeyi ve öğretmeyi desteklemek için materyal ve araçlar 
kullanilmaktadir. Eğitim teknolojisi bu araçlar için kapsayici bir terim 
olarak ifade edilmektedir. Yüksek teknoloji ile sinirli olmayan eğitim 
teknolojisi; sinif öğreniminde harmanlanmiş, çevrimiçi veya yüz yüze 
öğrenmenin kullaniminda geliştirilmiş bir araç olarak ifade edilmektedir.  
Eğitim ve öğretim sürecine hâkimiyet kurabilmek için lazim olan bilgi 
ve becerilerin hayata geçirilmesiyle, öğrenme ve eğitim süreçlerinin 
fonksiyonel olarak yapilandirilmasi eğitim teknolojisi olarak ifade 
edilmektedir. Teknolojiyi eğitim açisindan değerlendirdiğimizde, öğretim 
sürecinde teknolojinin amaç değil araç rolü üstlendiği vurgulanmiştir. 
Öğretim sürecini daha nitelikli hale getirebilmek için öğretim 
ortamlarini öğrencilerin seviyelerine uygun halde oluşturmak, sağlikli 
değerlendirmeler yapabilmek için öğrenmenin kaliciliğini sağlamak ve 
teknolojik araç ve gereçleri yaygin bir şekilde kullanilmaktadir (Ateş vd., 
2009: 11). 

Alan yazinda öğretim teknolojisi ve yardimci teknoloji kavramlari 
eğitim teknolojisi ile ilişkilendirilebilir. İletişim ve öğrenme alanlarindaki 
araştirma sonuçlari ve kurumsal açiklamalari, eğitim teknolojisinde 
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davraniş bilimlerinin temel kavrami olarak ele alinmaktadir. İnsan gücü ve 
diğer kaynaklar, sistemi planlar geliştirilerek belirli yöntem ve teknikler 
kullanilarak işe koşulmaktadir. Bu sayede eğitimde yer alan hedeflere 
hangi ölçülerde ulaşildiği, elde edilen sonuçlarin değerlendirilmesiyle 
anlaşilmaktadir (Demirel, 2001). Bunu örnek olarak, öğrencilere 
aktarilmak istenen fen ve teknoloji derslerinin hedeflediği kazanimlari bu 
derslerle ilişkili olarak teknolojik ürünleri, öğretim sürecinde sistematik 
bir yaklaşim uygulamak için davraniş bilimlerinin önerdiği yöntem ve 
tekniklerle hareket etmektedir. Bu bağlamda daha nitelikli bir hale gelen 
öğrenme ve öğretme sürecini görmekteyiz.

Öğretimde amaçlanan hedeflere ulaşmak için kullanilan araç 
gereçlerden öğretim teknolojisi matematik, fen, sosyal bilgiler gibi belirli 
alanlari kapsamaktadir. Öğrencilerin derse katilimini kolaylaştirmak ve 
öğrencilerin karşilaşabilecek zorluklari minimuma indirmek amaciyla 
kullanilan araç gereçler ile yardimci teknolojileri ifade eder (Hersh ve 
Johnson, 2008). Öğretim teknolojisi ve yardimci teknolojiler kavrami 
eğitim teknolojisi içinde olup daha geniş bir kavram ile ifade edilebilir.

Alana ilişkin kaynaklar gözden geçirildiği zaman çağdaş teknolojilerin 
eğitimde belirli amaçlari gerçekleştirmek için kullanildiğini görüyoruz. 
Bunlari aşağidaki biçimde siralamak olanaklidir (Yildiz vd., 2004):

1. Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesine (Yönetimine) Yardim Etmek,

2. Dokümantasyon Sağlamak,

3. Öğrenciye Danişmanlik Yapmak,

4. Öğretmene Yardim Sağlamak,

5. Öğretim Araci Olarak Kullanmak.

Öğrenmede teknolojik araçlarin etkili kullanilmasi, eğitim teknolojisi 
olarak ifade edilebilir. Kavram olarak eğitim teknolojisi, ağ donanimi, 
makineler ve medya gibi bir takim araçla ilgilidir ve temelde yatan teorik 
perspektifler etkili uygulamalar için dikkate alinir. Eğitim teknolojisi 
büyükçe bir alani kaplamaktadir. Bu sebeple, birbirinden farkli tanimlarin 
eğitim teknolojisi için yapildiği gözlenmektedir. Eğitim teknolojisi 
öğrenme, öğretme ve sosyal organizasyonun veya bir tasarim bilimi 
olarak temel konularini ele alan farkli mütalaa alanlarinin bir bileşimi 
olarak düşünülebilir.  Yapilan tanimlarin ortak noktasi incelendiğinde, 
eğitim teknolojisinde şu sonuçlara ulaşilabilir (Seels ve Richey, 1994).

•	 Temelde teknolojinin kullanildiği görülür. Teknoloji, sistematik 
olarak bilimsel bilginin pratik görevlere uygulanmasi anlamina gelir. 
Eğitim teknolojisi bu nedenle farkli disiplinlerden (Eğitim, iletişim, 
sosyoloji, psikoloji, yapay zekâ, felsefe, bilgisayar bilimi vb.) elde 
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edilen teorik bilgi arti uygulanan eğitimden çikarilan deneyimsel bilgiye 
dayanmaktadir.  

•	  Eğitim teknolojisinin amaci eğitimi geliştirmektir. Etkinlik veya 
verimlilik açisindan teknoloji, eğitim sisteminin performansini artirirken, 
öğrenme süreçlerini kolaylaştirmalidir.

2. Uzaktan Eğitim Nedir?

Öğrencilerin derste fiziksel olarak bulunmadan gerçekleşen herhangi 
bir öğrenme uzaktan eğitim olarak tanimlanir. Öğrenciler, okullari veya 
öğretmenleri ile uzaktan eğitimin temellerini posta yoluyla iletişim 
kuracaklari yazişma kurslarina dayandirmaktadir. Yakin zamanda uzaktan 
eğitim, çok çeşitli sistemler ve yöntemler içerecek şekilde neredeyse tüm 
cihazlarda çevrimiçi hale gelmiştir. Uzaktan öğrenmenin temel önermesini 
oluşturmaya, uzaktan eğitim ile ilgili yapilan tanimlar yardimci olmaktadir. 
Fiziksel olarak eğitimciler ve öğrenen kişiler ayni yerde bulunmazlar. 
Bu, öğretim üyeleri veya diğer öğrencilerle yüz yüze değil, uzaktan 
öğrendikleri anlamina gelir. Uzaktan eğitim internet, e-posta gibi uzaktan 
eğitime olanak sağlayan çözümler sunan bir yaklaşimi temsil etmektedir. 
Günümüzde “e-öğrenme”, “çevrimiçi öğrenme” ve “sanal siniflar” gibi 
terimler genellikle uzaktan eğitim ile eş anlamli olarak kullanilmaktadir. 
Fakat bu kullanim doğru bulunmamaktadir. Uzaktan öğrenmenin türü 
olan e-öğrenme veya çevrimiçi öğrenme, uzaktan eğitime göre daha sinirli 
bir yapiya sahiptir (İşman, 2008). Uzaktan eğitim, “öğretmen ve öğrenci 
(ler) fiziksel uzaklıkla ayrıldığında ve öğretim boşluğunu kapatmak 
için teknoloji kullanıldığında gerçekleşen eğitim” olarak tanimlanabilir 
(Willis, 1993).

Uzaktan eğitim, öğrencilerin ve eğitmenlerin farkli yerlerde 
bulunduğu, öğrencilere zaman ve konum açisindan bireysellik, esneklik 
ve bağimsizlik sağlayan sistematik bir öğretim teknolojisi olarak 
tanimlanmaktadir (Fidan, 2016). Uzaktan eğitimde öğrenme ortami, 
belirli yazilim sistemleri kullanilarak kurulan öğrenci yönetim sistemi 
ile sağlanmaktadir (Terzi, Azizoğlu ve Özhan, 2021). Öğrenci yönetim 
sistemi, bir ağ bağlantisi araciliğiyla ortamin yönetilmesini sağlayan, 
öğretme-öğrenme için belirli öğelerden oluşur. Sistem, uzaktan eğitim 
için eğitim yazilimi, siniflarin eşzamanli veya eşzamansiz yapilmasini ve 
çeşitli işlevler (örneğin, animasyonlar, videolar ve sunumlar, etkileşimli 
sanal siniflar, tartişmalar ve forumlar, anketler gibi) ekleme-düzenleme-
paylaşma öğretim materyalleri (öğretim-öğrenme ortami için kullanicilara 
ödev verme, raporlar ve mesajlaşma) sağlar (Telli Yamamoto ve Altun, 
2020).
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Bazi temel özelliklerden bahsetmek, uzaktan öğrenmeyi tanimlarken 
onun daha iyi anlaşilmasina yardimci olabilir. Uzaktan eğitimin temel 
özelliklerini genel olarak şu şekilde siralayabiliriz (Toker Gökçe, 2008);

•	 Bireysel çalişmanin aksine, akademik olmayan kurumlar 
tarafindan yürütülür,

•	 Bir öğrenme grubunun oluşturulmasiyla öğretmenler, öğrenciler 
ve kaynaklar karakterize edilir, 

•	 Doğal bir ayrim öğretmenler ve öğrenciler arasinda bulunmaktadir,

•	 Telekomünikasyon yoluyla öğrenme grubundaki bireyler 
bağlantida kalir,

•	 Uzaktan eğitim sistemine, bireylerin bilgisayar ve kişisel iletişim 
araçlari ile dahil olmalari mümkündür. Bu durumda bireyler daha esnek 
hareket edebilirler,

•	 Dünyanin her yerinde sunulan çevrimiçi eğitime, bireyler 
WEB üzerinden dahil olabilir. Öğrenciler değerlendirilen çalişmalarin 
sonuçlarini hizli geri besleme özelliği sayesinde görebilir.

Öğrenci veya öğretmenin fiziksel varliği açisindan, uzaktan eğitim 
normal eğitimden oldukça farklidir. Hem eğitimciler hem de öğrenenler 
için uzaktan eğitimin daha fazla esneklik sağladiğini görmek mümkündür. 
Bununla birlikte daha yüksek disiplin ve planlama yapilmasi, uzaktan 
eğitimin öğretim sürecini daha başarili tamamlamak için gerekmektedir. 
Öğrenciler kendi programlarina, ilgi ve ihtiyaçlarina uyan dersleri 
uzaktan eğitimin sağladiği esnek planlama sayesinde kolayca seçme 
imkâni bulabilir. Ayni zamanda öğrenciler, kendilerine uygun öğretim 
yöntemlerini, dijital öğrenme ortamlari sayesinde belirleyebilmektedir 
(Perraton, 2000).

Uzaktan eğitim ile Çevrimiçi öğrenme arasındaki fark nedir?

Çevrimiçi öğrenme, sinifta çevrimiçi araçlarin ve platformlarin 
kullanimini içerebilir. Ancak uzaktan eğitimde, eğitim yerinde 
gerçekleşmez ve bu nedenle öğrenciler ve öğretmenler arasinda yüz 
yüze etkileşime izin vermez. Ayrica çevrimiçi öğrenme eğitmenler 
ve meslektaşlarla etkileşimi içerebilirken, uzaktan eğitim yüz yüze 
etkileşimleri içermeyebilir. Çevrimiçi öğrenme, eğitmenler için derslerinin 
bir tamamlayicisi olarak kullanilabilirken, uzaktan eğitimde eğitmenler, 
öğrenme platformlarinda talimatlariyla varliğini hissettirirler.

Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir?

Öğrencilerin disiplinli olmalari uzaktan eğitimden en iyi şekilde 
yararlanmalari için gereklidir. Belirli bir zaman veya yerde öğrencilerin 
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özellikle bulunmalarini gerektirmeyen sistemlerde, kendi kendilerini 
motive ederek, kendi sorumluluklarini takip ederler. Uzaktan eğitim 
sürecinde öğretmenlerin daha iyi organize olarak beklenmedik durumlarla 
baş edebilmeleri gerekmektedir. Uzaktan eğitim sadece gerekli değil, 
bazi durumlar için mümkün olan en iyi seçenektir. Bu bağlamda birçok 
öğrenci için uzaktan eğitim, pandemi sürecinde tercih edilebilecek en 
iyi seçenekler arasinda yer almaktadir. En çok bilinen uzaktan eğitim 
avantajlarini şu şekilde siralayabilir (Bates, 1995);

Esneklik: Esnek ders saatleri uzaktan eğitimin en büyük avantajidir. 
Öğrenciler ne zaman ve nerede nasil öğreneceklerini, eğitimleri için uygun 
olduklari zaman, yer ve ortami seçebilirler. Canli erişim isteyen öğrenciler 
için öğretmenlere doğrudan ulaşabilecekleri video konferans seçenekleri 
vardir. Uzaktan eğitimin sunduğu esneklik ile hem çalişip hem öğrenim 
gören öğrenciler, kendilerine özel program hazirlayabilir. Tüm öğrencilerin 
ihtiyaçlarina cevap verecek esneklikte, uzaktan eğitim programlarinda 
ders planlari hazirlamak mümkündür. Bir kişinin ilgi duyduğu her konuda 
kursa katilabilmesi, çevrimiçi öğrenme seçeneklerinin yayginlaşmasina 
bağli olarak mümkün olmaktadir.

Kolay erişim: Bazi öğrenciler ister farkli yeteneklere sahip 
olmalarindan ister uzak konumlarindan dolayi eğitim tesislerine temel 
erişimden yoksundur. Her öğrenciye en etkili bulduğu ortamda öğrenme 
ve kendini geliştirme firsatini, uzaktan eğitim programlari sunmaktadir. 
Uluslararasi kurumlar açisindan da uzaktan eğitim, yeni eğitim ufuklarini 
açmaktadir. Artik her yaştan öğrenciye çevrimiçi olarak taninan sertifikalar, 
dereceler ve profesyonel nitelikler, dünyanin dört bir yanindaki büyük 
üniversiteler ve ticaret okullari tarafindan sunulmaktadir. Ayrica uzaktan 
eğitim, sağlik sorunlari, yoğun çalişma saatleri, ebeveyn sorumluluklari 
veya evde kalmayi zorunlu tutan diğer durumlarda derslere katilamayanlar 
için önemli bir avantaj olarak görülebilir.

Düşük maliyet: Eğitim maliyetinin düşmesi, özellikle dijital 
öğrenmenin ölçeklenebilir doğasi sayesinde uzaktan eğitim ile bağlantilidir. 
Diploma ve sertifika alabilmek, çevrimiçi uzaktan eğitimler sayesinde 
oldukça yayginlaşmiştir.  Pahali altyapi yükü uzaktan eğitim sayesinde 
ortadan kalkmakta ve yalnizca çevrimiçi olarak akredite olan, doğrudan 
eğitime geçebilen üniversiteler kurulmaktadir. Öğrencilere, uzaktan ve 
yüz yüze eğitim olmak üzere ayni program bazi üniversiteler tarafindan 
iki seçenek olarak sunulmaktadir. Daha uygun ücretlerle uzaktan eğitim 
seçeneğinin öğrencilere sunulduğu gözlenmektedir.

Tüm dünyada uzaktan eğitim uygulamalarinin yayginlaştiğini 
görmekteyiz. Teknolojik araç ve gereçlerin kullanimi her geçen gün 
artarken, uzaktan eğitimi destekleyen ve zenginleştiren teknolojileri 
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görmek mümkündür. Uzaktan eğitimi günümüzde gerekli kilan başlica 
ihtiyaçlar şunlardir (Çakmak, 2013);

•	 Eğitim hizmetini daha fazla kişiye ulaştirmak,

•	 İmkân ve firsat eşitliğini eğitimde sağlamaya çalişmak,

•	 Ayni anda farkli yerde bulunan uzmanlardan yararlanmak,

•	 Örgün eğitim hizmetlerinden faydalanamayan öğrencilerin ilgi, 
yaş, yetenek, görev ve coğrafi bölgeleri farklilik gösteren ihtiyaçlarini 
karşilamak,

•	  Öğrencilerin istediği hiz ve yöntemlerle, ilgi ve ihtiyaçlari 
doğrultusunda öğrenmelerine imkân vermek.

Toplumsal ihtiyaç ve beklentiler, küresel anlamda yaşanan hizli 
değişimlere bağli olarak değişmektedir.  Bu süreçte eğitim hizmeti veren 
kurumlardan beklentiler, bireylerin değişen ortama ayak uydurabilmeleri 
için gereklidir. Uzaktan eğitime karşi tüm dünyada talep artişi olmuştur. 
Bu sebepleri şöyle siralanabilir (Özer, 1990);

•	 Çocuk ve yetişkinlerden oluşan, çeşitli sinirliliklara sahip kitlelere 
eğitim götürme olanağinin artmasi,

•	 Farkli nitelikteki eğitim ve hizmetlerine bireylerin yaşamin her 
döneminde ihtiyaç duymasi ve esnek planlama ile bu eğitim hizmetlerini 
almak istemeleri, 

•	 Bireylerin iş yaşamlari ile birlikte eğitimlerini sürdürmek 
istemeleri,

•	 Bireylerin eğitim hizmetlerini daha demokratik olarak almak 
istemeleri,

•	 Bireylerin her biri eğitimlerini kendi öğrenme hizinda almak 
istemesi, kendi bulunduğu yerde eğitim süreci için uygun hiz ve yöntemleri 
seçmek istemesi, 

•	 Öğretim gereçlerinin daha nitelikli olabilmesi ve teknolojik araç 
ve gereçlerle hazirlanabilmesi.

3. Uzaktan Eğitim Modelleri

Uzaktan eğitimde kullanilan modelleri iletişim biçimi bakimindan 
siniflamak mümkündür. Eş zamanli eğitim anlik iletişimin sağlanabildiği 
uzaktan eğitim uygulamalaridir. Ayni zamanda eş zamanli eğitim senkron 
eğitim kavrami ile de ifade edilir. İletişimde uzaktan eğitim uygulamalarinin 
zaman aşimina uğramiş biçimine ise eş zamansiz eğitim denmektedir.  
Eş zamansiz eğitimi asenkron kavramiyla da ifade etmek mümkündür. 
Eş zamanli ve eş zamansiz iletişim biçimlerinin kullanildiği eğitim 
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tasarimlari uzaktan eğitim modelleri arasindadir. Bu iletişim biçimlerini 
ele alan eğitim modellerine karma eğitim denmektedir (İşmam,2008). Bir 
sonraki aşamada uzaktan eğitimde kullanilan eş zamanli, eş zamansiz ve 
karma eğitim modelleri açiklanmiştir.

Şekil 1. Uzaktan Eğitim Modelleri

Eşzamanlı Eğitim

Eş zamanli eğitim öğretmen ve öğrencilerin farkli fiziki ortamlarda 
bulunup iletişimlerinde herhangi bir gecikme olmadan yapilan eğitim 
sürecini ifade eder. Bu tür eğitimde çift yönlü iletişime imkân taniyan 
öğrenci ve öğretmen arasinda köprü vazifesi gören iletişim teknolojileri 
kullanilmaktadir. Eğitim uygulamalarinda kullanilan video konferanslar, 
sesli konferanslar, canli dersler ve sanal siniflar bu teknolojilerden 
bazilaridir. Örgün eğitimdeki sinif içi eğitim uygulamasi ile eş zamanli 
uzaktan eğitim benzerlik göstermektedir. Öğretmen ve öğrencinin farkli 
fiziksel ortamda bulunmalari iki uygulama arasindaki temel farki ifade 
eder. Ayni zamanda Eş zamanli eğitim uygulamalari öğrencilere sanal 
sinif sezgisi hissettirebilir. Bu eğitim uygulamasindaki gerekli olan alt 
yapi maliyetini eş zamansiz eğitim uygulamalari ile kiyaslayacak olursak 
mali açidan oldukça fazladir. Bu eğitim modelinde eğitimlere ayni anda 
katilabilecek kişi sayisinin arttirilabilmesi alt yapiya yapilan yatirim 
ölçüsündedir (Sanchez-Vera,Leon-Urrutina ve Davis,2015).

Eş zamanli eğitim modelinde, öğreten ve öğrenen ayni anda fakat 
farkli ortamlarda iletişim teknolojileri veya uydu bağlantilari üzerinden 
tele konferans sistemi araciliğiyla karşilikli etkileşime girmektedir. Bu 
model sayesinde derslerin aninda işlenebileceği bir ortam oluşturulmuş 
olur. Öğrenen ve öğreten herhangi bir iletişim aracili ile etkileşimi 
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başlatabilir. Eş zamanli eğitim modelinde en yaygin olarak kullanilan 
ortamlardan biri video-konferans yöntemidir (Saritaş, 2009).

Eş zamanli uzaktan eğitim modelinde öğreten ve öğrenenin rolü 
geleneksel eğitim modelindeki öğrenci öğretmen rolüne benzemektedir. 
Bu modelde, dersler belli bir zaman diliminde yapilmakta ve öğretmen 
merkezli yaklaşimlar temel alinmaktadir. Eş zamanli uzaktan eğitim 
modelinde öğrenenlerin bireysel yetenek ve başarisindan ziyade grubun 
öğrenmesi ve başarisi ön planda tutulmaktadir (Pektekin, 2013).

Eş zamanli eğitim modelinde kullanilan iletişim araçlari şu şekilde 
siralanabilir;

•	 IRC server, bu sistem sayesinde özel ders kanallari kurulabilir, 
derse katilan öğrenciler arasinda iletişim bağlantilari oluşturulabilir.

•	 ICQ, aninda mesajlaşma hizmeti veren çevrimiçi programlardan 
biridir.

•	 MSN, Microsoftun internet üzerinden verdiği mesajlaşma 
hizmetlerinden biridir.

•	 Yahoo Messenger, aninda mesajlaşma hizmeti veren çevrimiçi 
programlardan biridir.

•	 Helpdestek, müşteri sorunlarini karşilamak ve çözülmesini 
sağlamak, müşterilere verilen servislerle ilgili anlik sorunlara ve taleplere 
çözüm üretme amaci güden servis hizmetidir.

•	 Skype, bir bilgisayar ve internet bağlantisiyla dünyanin her 
yerinden istenilen kişi veya kişilerle görüntülü görüşebilmeye olanak 
veren uygulamadir.

•	 Canli yayin desteği veren tüm sosyal medya platformlari,

•	 Eğitim kurumlarinin kendileri için geliştirdiği telekonferans 
yazilimlari.

•	 Eş zamanli eğitim modelinde öğretmen ve öğrencinin ayni 
anda fakat farkli fiziki ortamlarda karşilikli iletişime geçmeleri uydu 
bağlantilari veya iletişim teknolojileri üzerinden sağlanir. Derslerin aninda 
işlenebileceği bir ortam oluşturulmasi bu model sayesindedir. Öğretmen 
ve öğrenci herhangi bir iletişim aracini kullanarak etkileşimi başlatabilir. 
Bu modelde video konferans yöntemi en yaygin olarak kullanilir (Saritaş, 
2009:157).
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Eş Zamansız Eğitim

Eş zamansiz eğitim öğrenen ve öğretenin ayni zaman diliminde 
farkli fiziki ortamlarda bulunmasini gerektiren eğitim sürecini ifade 
etmektedir. Öğrencilerin kendi öğrenme hizinda ve dilediği zaman eğitimi 
sürdürebilmeleri eş zamansiz eğitimin en önemli avantajlarindan biridir. 
Çeşitli etkenlere bağli olarak çoğu zaman çevrim içi ortamlara erişim 
imkâni bulamayan öğrenenler için oldukça uygundur. Fakat öğrenenler 
ne kadar esneklik ve rahatliğa sahip olsalar da öğreten ile aralarindaki 
iletişimde aksakliklar oluşabilir. Bu eş zamansiz eğitim modelinde öğrenme 
öğretme süreci öğrenen merkezlidir. Öğrenen kendi öğrenmelerinden 
sorumlu olduğu gibi özerk bir yapiya sahiptir. Bu modelde öğreten için 
ön planda olan rehberlik hizmetidir. Öğrenme sürecinde birinci derece 
öğrenenin sorumlu olmasi öğreten ve öğrenenin farkli ortamlarda bulunup 
ayni zaman diliminde bir araya gelememesinden kaynaklidir. Eş zamansiz 
eğitime örnek olarak e postalar, öğretim yönetim sistemleri, forumlar ve 
mektup verilebilir (Herand ve Hatipoğlu, 2014).

Eş zamanli ve eş zamansiz eğitim modelinin avantajlarindan 
yararlanmak için geliştirilmiş öğretim modeline karma eğitim denir. Eş 
zamansiz eğitimin sunduğu esneklik ve öğrenen merkezli yaklaşim gibi 
avantajlar ve eş zamanli eğitimin sunduğu hizli dönüt ve etkili iletişim gibi 
avantajlar elde edilmiş olur. Eş zamanli ve eş zamansiz eğitimde kullanilan 
teknolojiler, beraber karma eğitim modelinde kullanilir. Öğrenenden 
beklenti kendisine gönderilen ders materyaline çalişmasidir. Bir sonraki 
adimda eş zamanli eğitim modeli ile öğrenen ve öğreten planlanan belirli 
gün ve saatte bir araya gelir. Eğitim sürecine daha önce paylaşilan ders 
materyali üzerinden iletişim kurularak devam ettirilir (Kaya, 2002).

4. Uzaktan Eğitim Türleri

Bilişim teknolojilerinin kullanimina bağli olarak uzaktan eğitimin 
çeşitli türleri bulunmaktadir. Uzaktan eğitim türlerini seçilen araç ve 
gereçleri dikkate alarak siniflamak mümkündür. Uzaktan eğitimin 
başlica türleri; normal ve elektronik posta yoluyla yapilan yazişmalar, 
Web tabanli uzaktan eğitim, radyo ve televizyon araciliğiyla yapilan 
telekomünikasyon yayinlar, telekonferanslar ve video konferanslar, 
bilgisayar destekli öğretim mobil öğrenme ve entegre uzaktan eğitimdir 
(Skorikova, Khromova ve Dneprovskaya, 2016). Bu bölümde uzaktan 
eğitim türleri ayrintili bir şekilde açiklanmiştir.
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Şekil 2. Uzaktan Eğitim Türleri
Normal ve Elektronik Posta Yoluyla Yapılan Yazışmalar: 

Öğrencilerin postayla alinan çeşitli eğitim materyalleri ile çalişmalari 
gerektiğini varsayan, geleneksel yazişma eğitimidir. Bu türde öğrencilere 
öğretmenler tarafindan önceden hazirlanmiş öğretim materyalleri 
gönderilir. Öğretmenler tarafindan sunulan ders materyallerini öğrenciler 
inceler. Öğrenciler posta yoluyla materyalleri öğretmene sorabilir. 
Ayrica öğrenciler, bireysel araştirma faaliyetlerinin sonuçlarini ve yazili 
ödevlerini geri gönderir. Farkli türde eğitim materyallerini günümüzde 
öğrenciler kullanmaktadir. Bu materyallere örnek olarak video ses kaseti, 
eğitim yazilimi içeren CDROM’lar vb. verilebilir. Günümüzde eposta 
ve faks geleneksel posta yerine kullanilmaktadir (Anderson ve Garrison, 
1998).

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim: Bu tür uzaktan eğitim, internet ortami 
olan interaktif web tabanli ders kitaplari, e-posta, posta listeleri, sohbetler, 
asenkron forumlar, bilgisayar modelleme ve simülasyon programlari vb. 
ile geliştirilebilir. Web tabanli uzaktan eğitim internet üzerinden öğretim 
türleri ile entegre edilebilmektedir (Bolliger ve Martin, 2018).

Radyo veya Televizyon Aracılığıyla Yapılan Yayınlar: Eğitim 
amaci ile kullanilan TV ve radyo yayinlari öğretim amaci ile de yaygin 
olarak kullanilmaktadir. Yüz yüze eğitim programlarina ilave olarak TV 
programlari çoğu zaman müfredata entegre edilir. E-posta ve asenkron 
konferanslar bu eğitim biçimindeki geri bildirim şeklidir. Öğretmenler 
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öğrencilere yardim eder ve süre gelen projelerle ilgili raporlari öğrenciler 
geri gönderir. Faaliyet gösteren radyo ve televizyon, bu zamana kadar bir 
eğitim araci olarak hizmet etmiştir. Ayrica geniş bir kitleye de kolayca 
ulaşim imkâni sağlarlar. Bu eğitim türünde temel alinan nokta tek yönlü 
bir öğretme mekanizmasi olup fazladan adimlarin atilmasi öğrenmenin 
değerlendirilmesi için gereklidir. Bu öğretim durumunda sesli uyaricilar 
televizyon tarafindan yayilan bilginin büyük bir oranini oluşturur. Eğitim 
ve öğretimin maliyetlerini, televizyon yayinciliğinin mevcut alt yapisinin 
kullanilmasi önemli ölçüde azaltmaktadir (Abuseileek, 2008; Aguilar, 
Eaglin, Batarseh ve Bakir, 1997).

Telekonferanslar ve Video Konferanslar: Öğretmen ve uzmanlarin 
desteğini ayni anda alarak birçok kolej, üniversite ve lise ayni konuda 
(proje vb.) çalişan öğrencileri işbirlikçi ekipler halinde birleştirmek 
içim telekonferans kullanir. Sesli ve görüntülü konferans biçiminde 
düzenlenen telekonferans ve video konferanslar bir dersin en başinda 
küçük grup etkinlikleri veya seminerler ile gerçekleştirilir. Öğrencilerin 
telekonferanslari kullanma amaçlari kendi projelerinde çalişip diğer 
arkadaşlari ile bir şeyler tartişip eğitmene veya öğretmene doğrudan danişip 
kendi öğrenme ve araştirma faaliyetlerini koordine etmektir. Etkileşimli 
video konferanslarin yapilmasina ikan taniyan yeni teknolojilerden biri 
IP TV’dir. Telefon, televizyon ve internetin bir arada kullanilabilmesi bu 
teknoloji sayesindedir. IP TV’nin sunduğu hizmetlerden bazilari isteğe 
bağli sesli ve görüntülü iletişim kurabilme, e-postalara sesli komutla 
ulaşim imkâni sağlama olup zaman değiştirmeli izleme imkâni ve 
geleneksel televizyon yayinciliğidir. Sunulan bu hizmetleri IP TV, birey 
bazli yayin ilkesine ve bağimsiz bir ortama dayandirmaktadir (Xiao vd., 
2007:126).

Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ): Çeşitli etkileşimli eğitim 
yazilim programlari olan yazilim ve eğitim yazilimi materyalleri 
(ders kitaplari, kendi kendine eğitim için kilavuzlar, öğrenme araçlari, 
vb.) içeren eğitim araç takimini evde bireysel bilgisayara sahip olan 
öğrenciler konuyu bu programlarla öğrenebilirler. Bir CD-ROM’da 
depolanan bilgisayar içeriğiyle öğrenci etkileşime girer. Öğrenci ayni 
eğitim kaynaklarina erişebileceği gibi ayni zamanda bu materyallerle ev 
bilgisayarinda da çalişabilir. Bu eğitim türünün avantaji öğrencinin kendi 
öğrenme hizinda ilerlemesidir. Ayni zamanda öğrenciyi ders konularini 
istediği kadar tekrar etmede özgür kilar. Bilgisayar çevrim içi olduğunda 
öğrenciler birlikte problem çözme becerilerini öğrenebilmekte ve 
bilgisayar araciliğiyla iş birliği yapma imkânina sahip olurlar (Mercan, 
Filiz, Göçer ve Özsoy, 2009).
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Mobil Öğrenme: Son yillarda yeni bir öğrenme fikrinin ortaya 
çikmasi yeni mobil cihazlarin sonucudur. Mobil öğrenme, bir mobil 
cihazda veya öğrencinin kablosuz bir sunucuda depolanan ders içeriğine 
erişerek öğrendiği eğitim türüdür. Öğrencilere her yerde ve he an öğrenme 
imkanini sunan mobil cihazlar ve kişiselleştirilmiş içerikler eğitimde 
firsat eşitliğini de beraberinde getirir. Günümüzde, Android ve iOS 
tabanli akilli telefon-tablet ve bilgisayarlar kullanicilara büyük avantajlar 
sağlamaktadir. Android ve iOS işletim sistemlerine sahip yeni nesil mobil 
araçlar kullanicilar tarafindan çok çabuk benimsenmektedir. Bu durum, 
mobil öğrenmenin gelişmesine, yayginlaşmasina ve etkin bir şekilde 
kullanilmasina imkân sağlamaktadir (Bozkurt, 2015: 66).

5. Pandemi Sürecinde Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim

En çok vaka görülen ülkeler olan Çin, İngiltere, Brezilya, Fransa, 
İspanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer ülkelerde olduğu 
gibi ülkemizde de pandeminin etkilerinin en çok hissedildiği alanlardan 
biri eğitim sektörüdür. Salgin sirasinda virüsün yayilmasini kontrol 
altina almak ve öğrencilerde enfeksiyon riskini önlemek için ilkokul, 
lise ve yükseköğrenim için tüm eğitimler uzaktan eğitim ile yapilmaya 
çalişilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu karariyla tüm üniversitelerde teorik 
ve pratik eğitimler uzaktan eğitim yoluyla yürütülmüştür (YOK 2020, 
Saraç, 2020; CHE 2020). Uzaktan eğitimin en önemli unsurlardan biri, 
içerik oluşturmaktir. Öğretim elemanlari sinif dersleri için ders içeriği 
oluşturma konusunda deneyimli olsalar da, çevrimiçi ders içeriği ve 
sunumlari oluşturmak için teknik desteğe ihtiyaçlari söz konusu olabilir. 
Diğer taraftan tüm alanlar için alişilmadik bir yöntem olan uzaktan eğitime 
geçişte eğitim sistemimiz onu destekleyecek yeterli altyapi ve donanima 
sahip olduğu söylenemez. Ancak pandeminin başlamasiyla ülkemizdeki 
tüm üniversitelerinde, derslerin süratle verilebilmesi için öğrenci bilgi 
sistemi, uzaktan eğitim merkezleri vb. destek birimleri kurulmuştur. 
Bu sayede öğrencilerin siniflari Adobe Connect, Microsoft Teams ve 
Zoom gibi bilgisayar programlari ile sorunsuz bir şekilde yürütülmüştür 
(Terzi, Azizoğlu ve Özhan, 2021). Öğrencilerin derslerde sorduğu tüm 
sorular ve sistemin nasil kullanilacaği, gerek öğrenci bilgi destek birimi 
gerekse üniversitemiz öğretim elemanlari tarafindan 7/24 cevaplanmiş ve 
çözülmüştür.

Üniversitelerde uzaktan eğitim, Covid-19 salginiyla mücadele 
etmenin etkili bir yoludur. Çünkü öğretim elemanlari ve öğrenciler fiziksel 
olarak ayni yerde bir araya gelmek zorunda olmadiklarindan, uzaktan 
eğitim programina dahil olurken diğer insanlardan izole olarak evlerinde 
kalabilirler. Uzaktan eğitim, Covid-19’un yayilma oraninin azaltilmasini 
sağlayabilse ve Covid-19’u hafifletmek için kullanilmasi kaçinilmaz 
olsa da, uzaktan eğitimde kullanilacak en iyi teknolojinin belirlenmesi, 
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eğitim sağlayicilari için zorlu bir konuyu beraberinde getiriyor (Perry ve 
Rumble, 1987). Üniversitelerde uzaktan eğitim programlarinin etkinliği 
tamamen teknoloji kullanimina bağlidir. Gelişmekte olan bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin (ICT) kullanimi, farkli BİT uygulamalari da dahil olmak 
üzere, uzaktan eğitim faaliyetleri için öğrenci ve öğretim elemanlarinda 
artan verimliliğe ve memnuniyet düzeyini sağlama potansiyeline sahiptir 
(Agrawal ve Mittal, 2018; Oyovwe-Tinuoye ve Adogbeji, 2013).

BİT’in evriminin bir sonucu olarak, uzaktan eğitim için kullanilan 
teknoloji, radyo ve televizyondan bilgisayarlara ve etkileşimli 
uygulamalara kadar çok değişti (Casey, 2008). Bu teknolojik gelişmeler, 
uzaktan eğitimin kabulünü ve etkililiğini olumlu yönde etkiledi. 
Ancak uzaktan eğitim için hangi teknolojinin en iyisi olduğu halen 
tartişilmaktadir. Bu kapsamda, bu çalişma, yükseköğretim kurumlarinda 
uzaktan eğitim amaciyla kullanilan BİT araç ve uygulamalarinin analiz 
edilmesini ve özellikle örgün eğitimden uzaktan eğitime acil geçişler 
olmak üzere uzaktan yükseköğretime yönelik daha etkili uygulamalarin 
gerekliliğini belirlemeyi amaçlamaktadir.

Almaiah, Al-Khasawneh ve Althunibat (2020) Covid-19 salgini 
sirasinda üniversitelerde uzaktan öğretim sistemini etkileyen kritik 
zorluklar ve faktörlerin üstesinden gelmek için üniversitelerin aşağidaki 
kategorileri hesaba katmasi gerektiği sonucuna varmiştir: (1) teknolojik 
faktörler, ( 2) e-öğrenme sistemi kalite faktörleri, (3) kültürel yönler, (4) 
öz-yeterlik faktörleri ve (5) güven faktörleri. Ayrica tasarimin ve içeriğin 
bir uzaktan öğretim sisteminin kullanimini destekleyen ana faktörler 
olduğu ifade edilmektedir (Almaiah ve Almulhem, 2018).

Almaiah ve Alamri (2018)’ye göre öğrenciler, öğretim elemanlarinin 
sağladiği uzaktan eğitimden memnun değildir. Ek olarak, teknik 
zorluklar uzaktan öğretimi olumsuz düzeyde etkilemektedir (Almaiah 
ve Alyoussef, 2019); bu süreçte öğrencilerin teknik zorluklari da 
önemli bir rol oynamaktadir. Ayrica öğretim elemanlari ve öğrencilerin 
dijital becerilerinin eksikliği, bu kadar kisa sürede yeni teknolojilerin 
kullanimindaki güvensizlikle birlikte eğitim kalitesini düşürmektedir. 
Bununla birlikte, çevrimiçi eğitime geçişin gerçekleşme hizi, benzeri 
görülmemiş ve şaşirtici düzeydedir (Hodges vd., 2020). Etkileşimli 
öğretimin etkileşimli çevrimiçi öğretime dönüştürülmesi gerektiğinde, 
pedagojik güvensizlik bir rol oynuyor gibi görünmektedir. Bu nedenle, 
uzaktan eğitim ile yüz yüze öğretim akillica birleştirilmelidir. Çünkü 
öğretim elemani ve öğrenci ilişkisi esastir (Elfirdoussi vd., 2020). 
Covid-19 krizini takiben yeni bir uzaktan eğitim deneyimi yaşayan 
öğretim elemanlari ve öğrenciler, hizli ve üretken olan uyum yetenekleri 
ile öne çiktilar (Khalil vd., 2020). Ancak uzaktan öğretim sistemleri, 
okullara ve üniversitelere kesin girişini yapti ve uzaktan toplantilar ve 
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uzaktan çalişma şeklinde kalici koordinasyon yoluyla yeni yönetişim 
test edilmiş oldu ve bundan böyle her düzeyde daha geniş bir şekilde 
uygulanacaği söylenebilir. Can ve Köroğlu (2020) çalişmalarinda, eğitim 
niteliğinin internet gibi teknolojilerin altyapinin yetersiz olmasindan 
düşmesi, altyapiya erişimdeki eşitsizliklerin öğrencinin eğitim almasinda 
olumsuz olarak yansimasi, eğitim gerçekleşirken öğrencinin bulunduğu 
fiziki koşullari, öğrencinin motivasyonuna ve düzenli çalişma olanaklarina 
olumsuz etkilemesi nedeniyle, uzaktan eğitimin hem tarihte, hem de 
içinden geçtiğimiz pandemi döneminde tek başina yeterli olmadiğini 
bildirmekteler.

Yükseköğretimde uzaktan eğitim sistemlerinin işleyişi sirasinda 
ortaya çikan sorunlarin üstesinden gelmek için teknik ve öğretim 
seviyesinde bazi uygulamalar etkili olabilir. Bu kapsamda Almaiah 
ve Almulhem (2018), Bozkurt ve Sharma (2020) teknik ve öğretim 
seviyesinde aşağidaki önerilerde bulunmuşlardir.

Teknik Seviye

Çoğu öğretim elemani, uzaktan eğitim araçlarinin kullanimi 
konusunda eğitim almamiştir. Dolayisiyla bu araçlarin kullaniminda 
teknik desteğe ve eğitime ihtiyaç vardir. Sonuç olarak, yükseköğretim 
kurumlari aşağidakileri sağlamalidir:

(1) Tüm öğrencilerin e-öğrenme platformlari araciliğiyla kaynaklara 
ve etkinliklere erişmesini sağlamak için gerekli altyapiyi kurmak.

(2) İçeriği çevrimiçi hale getirme görevindeki öğretim elemanlarini 
desteklemek için bir teknik yardim ekibi kurmak.

(3) Programlara etkili erişim sağlamak.

(4) Teknik yardima ve dijital kaynaklara erişimi sürekli açik tutmak.

(5) Öğretim elemanlarinin uzaktan iletişim kurma becerilerini 
kazanmalarina yardimci olan hizmet içi eğitim olanaklari sunmak.

(6) Kaynaklarin doğasi ve bunlara nasil erişileceği hakkinda etkili 
şekilde iletişim kurmak.

(7) Uzaktan eğitimin kalitesinin hazirlanmasinda ve garanti 
edilmesinde önemli bir rol oynayan bir faktör olarak öğretim elemanlarinin 
aşağidakileri içerebilecek iyi bir dijital öğrenmeye hazirlanmak için yeterli 
zamana sahip olmasi önerilir: (i) Öğretim elemanlari üzerindeki bürokratik 
ve eğitim dişi işlerin baskisini azaltmak. (ii) Başlangiç aşamasinda eğitim 
asistanlari ve fazla mesai araciliğiyla mali destek sağlamak.(iii) Eğitim 
kaynaklarina daha iyi erişim sağlamak.
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Öğretim Seviyesi

Yükseköğretim kurumlari, öğretim elemanlarinin dijital uzaktan 
öğrenimi yeterince sağlamak için iyi donanimli olmalarini sağlamalidir: 
Aşağidakiler unsurlar araciliğiyla bu gerçekleştirilebilir:

(1) Öğretim elemanlari için platformlarin kullanimi ve ders senaryo 
yazimi konusunda eğitim organize etmek.

(2) Öğretim elemanlari tüm modüllerde ve disiplinlerde harmanlanmiş 
öğrenmeyi kullanmaya motive etmek.

(3) Uzaktan eğitimin ürettiği iş yükünü tanimlamak ve değerlendirmek.

(4) Öğretim elemanlari ve öğrenciler arasindaki takibi ve etkileşimi 
geliştirmek.

(5) Kuruluşta mevcut olan dijital uzaktan eğitim için eğitim 
uzmanliğinin doğasini değerlendirmek.

(6) Eğitim uzmanliğini kullanilabilir ve görünür kilmak için 
sürdürülebilir yapilar oluşturmak.

(7) Dâhili eğitim kaynaklarini tedarik etmek ve kullanmaya teşvik 
etmek.

(8) Ulusal ve uluslararasi düzeyde en iyi uygulamalarin izlenmesini 
sağlamak.

(9) Yükseköğretim kurumlarinin fikirlerini, deneyimlerini ve yaşanan 
zorluklarini paylaşabilecekleri bir platform oluşturmak.

(10) Uzaktan eğitimle ilgili eğitim uzmanliği sağlamak için açik bir 
stratejiye sahip olmak.

Sonuç ve Öneriler

Dijitalleşme, küresel ve ulusal eğitim sistemleri için en büyük 
zorluklardan biridir. Covid-19’un hayatimizi ne kadar uzun süre 
etkileyeceği hala belirsizdir. Lang (2020)’a göre Covid-19 pandemisine 
dair üç senaryo tahmininde bulunmuştur; (1) bir ila iki yil boyunca zirveler 
ve platorlarin oluşmasi. (2) Sonbahar ve kiş aylarinda büyük dalgalarin 
beklenmesi. (3) Yeni vakalar ve ölümler görülse de zaman içinde virüsün 
zaman içinde kaybolmasi. Bu belirsizlik, yalnizca eğitimdeki hizli 
dijital dönüşümü daha da artiracaktir. Uzaktan öğretim teknolojileri 
ve döngülerinin oluşturulmasi, eğitim endüstrisindeki yenilikleri de 
kolaylaştiracaktir; Şu anda, çok sayida üniversite, özellikle kisa bir süre 
içinde uygulamaya konulmasi gerektiğinden, uzaktan eğitim ve dijital 
teknolojileri ile ilgili zorluklar yaşamaktadir. Örneğin, bazi çevrimiçi 
dersler zaman zaman kesintiye uğramakta ve erişimlerde sorunlar 
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bulunmaktadir. Çevrimiçi erişimdeki ani artiş nedeniyle üniversitelerin 
sunuculari da kismen yetersiz kalmiştir. Ancak bu sorunlar önemsizdir 
ve gelecekte çözülecektir. Tüm bu olumsuzluklar, üniversitelerdeki dijital 
dönüşümü engellemeyeceklerdir. Pandeminin başlamasiyla geleneksel 
öğretme ve öğrenme yöntemleri arka planda kaldi ve akilli telefonlar, 
tabletler ve dizüstü bilgisayarlar birdenbire en önemli iletişim ve bilgi 
aktarim araçlari haline gelmiştir. Bu “ani dijitalleşme” (Döbeli Honegger 
ve Stajić, 2020) eğitim sistemi üzerinde kalici bir iz birakip birakmayacaği 
zaman gösterecektir (Tengler, Schrammel ve Brandhofer, 2020).

Dijital uzaktan eğitim ve geleneksel eğitimin güçlü ve zayif yönleri 
vardir. Gelecekte, uzaktan eğitim öğrencilere geleneksel eğitim modeline 
daha fazla firsat ve seçenek sunabilir. Dijital eğitim teknolojileri, 
öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenmeyi ve derslerini sahiplenme 
konusunda olumlu etkileyeceği beklenebilir (Koyuncuoğlu, 2020). 
Covid-19 salgininin belirsizliği göz önüne alindiğinda, uzaktan eğitim 
yoluyla daha ne kadar üniversite eğitiminin sürdürülebileceği konusunda 
belirsizliği devam edecektir. Bu nedenle, uzaktan eğitim, yaşam boyu 
öğrenme kavramini benimsemek ve herkes için erişilebilir kilmak için 
hem yerel hem de küresel olarak bir ilgi konusu olmalidir. Covid-19 
salgini sirasinda yükseköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitim yeterlikleri, 
becerileri ve bu uygulamaya yönelik tutumlarini ve bunlari etkileyen 
faktörleri belirlemek ve öğrencilerin yetkinliklerini artirmak için gerekli 
düzenlemeleri yapmak önemlidir.

Türkiye’de salgin sirasinda uzaktan eğitim, yükseköğretimde yeni bir 
normal haline geldi. Yükseköğretim kurumlarinin çoğu uzaktan eğitimi 
iyi yönettikleri söylenebilir. Bununla birlikte öğrencilerden bazilari 
evdeki istikrarsiz internet bağlantilari nedeniyle uzaktan eğitime erişimde 
zorluklar yaşamiştir. Covid-19 salginindan önce, bazi fakültelerde öğretim 
elemanlari öğrencilere bir dereceye kadar uzaktan eğitim veriyordu; bu 
nedenle, uzaktan eğitimin en iyi uygulamalari ve örnek öğretim modelleri 
geçmişteki deneyimlerden elde edilmiştir. Bu kapsamda, üniversitelerde 
ve yüksekokullarda uzaktan eğitime giriş ilk ve ortaöğretime kiyasla 
beklenenden daha sorunsuz oldu.

Ancak Covid-19 salginina neden olan virüsün ve onun mutasyonlarinin 
hizla yayilmasi, tedavi yöntemlerinin yetersizliği ve aşinin ne kadar etkili 
olacaği ile ilgili belirsizlik, kişilerin korku, endişe, kaygi, çaresizlik gibi 
çeşitli duygulari yaşamasina neden olmaktadir (Terzi vd., 2021). 2021 
güz döneminde yüz yüze eğitimin başlayip başlamayacaği, bazi fakülte 
ve bölümlerin uygulamalarinin nerede ve nasil yapilacaği pandeminin 
ne kadar süreceği hala belirsizdir. Dolayisiyla, öğrencilerin öğrenmeye 
yönelik algilarindaki azalmanin ve artik eğitimin uzaktan eğitim olarak 
yapilacağina ilişkin kaygilarinin uzaktan eğitime yönelik olumsuz 
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tutumlar geliştirebileceği söylenebilir. Öte yandan uzaktan eğitim, 
üniversite eğitiminde kullanilan tek bir yöntem olarak ele alinmak 
yerine örgün eğitimi destekleyen, hasta güvenliğini sağlayan, yaşam 
boyu öğrenmeyi pekiştiren ve firsat eşitliği sağlayan bir yöntem olarak 
değerlendirilmektedir.

Uzaktan eğitimle öğrenmede, öğretim üyeleri, öğrenciler ve 
teknisyenler arasindaki öğrenme sürecini ve etkileşimleri geliştirmek için 
en son teknolojinin kullanilmasi gerekir. Öğrenci ve öğretim elemanlarinin 
e-öğrenmeyi kullanmasini teşvik eden bir kültür ve yönetim anlayişi önem 
arz etmektedir. Çevrimiçi öğrenme, maliyeti düşürür, ancak öğrenim 
kalitesinin düşmemesi için çaba gösterilmelidir. Bu nedenlerden dolayi, 
öğretim elemanlarinin daha fazla kolaylaştirici, işbirlikçi, akil hocasi, 
eğitmen, direktör ve çalişma ortaği olmasi ve öğrencilerin öğrenmesi 
için seçenekler ve daha fazla hesap verebilirlik sağlamasi beklenir. Bu 
kapsamda öğretim elemanlari derslerinin amaçlarini gerçekleştirmek 
için, pedagojik yaklaşimlarinda ve öğretim materyallerinde yenilik 
yapabilmelidirler (Armstrong-Mensah vd., 2020). Yenilik, öğrencilerin 
e-öğrenimi benimsemelerine yardimci olmak için çok önemlidir. Uzaktan 
öğretim sistemlerini uygulamak, bilgisayar cihazlari, uygulamalar ve 
internet gibi teknolojilerin yani sira çevrimiçi öğrenmeyi gerçekleştirmeye 
yönelik uygun adimlar gerektirir. Bu süreçte akilli telefonlar gibi esnek 
teknolojiler de kullanabilir.

Üniversite eğitimi, tüm öğrenciler için sinirsiz olarak erişilebilir 
olmalidir. Uzaktan eğitim, özellikle engelli öğrenciler için büyük bir 
potansiyel sunmaktadir. Engelsiz öğrenmenin koşullari; (1) Teknik 
düzeyde, yardimci teknolojilerin kullanabilme olanaklari sağlanmalidir. 
Örneğin, görme engelli öğrencilerin okuma ya da büyütme yazilimlarina 
ihtiyaci vardir. Hareket kisitliliği yaşayan öğrencilerin fare yerine klavye 
kullanarak web sitesinde gezinebilmeleri gerekir. (2) Dijital öğretim ve 
öğrenim materyalleri düzeyinde, görme ve işitme duyusu ilkesi dikkate 
alinmalidir. Örneğin, resimler için alternatif ses metinleri, bilgi içeriklerini 
görme engelli öğrenciler için erişilebilir kilar. İşitme engelli öğrenciler 
video alt yazilarina ihtiyaçlari vardir. Ayrica yabanci dil öğrenmede 
alt yazilar öğrencilerin dersin içeriğini daha iyi anlamalarina yardimci 
olabilir. (3) Didaktik tasariminda da engelli öğrencilerin ihtiyaçlari 
dikkate alinmalidir. Çevrimiçi derslerin bu gereksinimleri karşilamasi 
için, üniversiteler medya ve didaktik merkezleri kurmalari önerilebilir. 
Çünkü dijital uzaktan eğitim dersleri, yalnizca etkilenen kişilerin talebi 
üzerine özel olarak tasarlanmamali, genel olarak engelsiz erişim ve 
kullanim olanaklari ile sunulmalidir.
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Uzaktan eğitim yöntemi, zorunlu durumlarda her öğrenci için en iyi 
seçim olabilir. Bu tür öğretimin dezavantajlarindan çok avantaji vardir; 
özellikle her yerde ve her zaman çalişmamizi sağlar. Birçok öğrencinin 
büyük üniversitelerde ve okullarda okumak için yakin çevreden ya da 
diğer şehirlerden gelen öğrenciler için uzaktan öğretim bir çözüm olabilir. 
Bu yaklaşimla, öğrenciler programlarini takip ederek ve kendi hizlarinda 
öğrenerek çevrimiçi derslere her koşulda bağlanabilirler.

Dijitalleşme, üniversitelerin uluslararasilaşmasini daha da teşvik 
etmeli ve uluslararasilaşmayi şekillendirmek için yeni firsatlar sunduğu 
ortadadir: Çevrimiçi uzaktan dersler ve sinavlar, yabanci öğrencilerin 
sayisini artirmada yardimci olabilir. Diğer taraftan üniversiteler, 
uluslararasi partnerler ile bölümler ve ders içerikleri geliştirebilir ve 
böylece ders yelpazesini uluslararasi hale getirebilecekleri söylenebilir 
(Koyuncuoğlu, 2020). Dijitalleşmenin potansiyelini uluslararasilaşma 
konusunda kullanmak için, üniversite yönetimleri her iki konuyu en üst 
düzeyde stratejik olarak birlikte düşünmeleri gerekir.

Üniversitelerde dijital teknolojilerin anlamli kullanimi sadece teknik 
altyapilarin ve yüksek kaliteli içeriklere bağli değildir. Dijital uzaktan 
eğitimin potansiyelinden yararlanabilmek için üniversitenin yönetim 
kademesinde değişim süreçleri başlatilmalidir. Altyapi, örgüt kültürü 
ve personel gelişimi ile ilgili stratejik kararlar olmadan, başarili bir 
eğitimin gerçekleşeceği söylenemez. Stratejik karar ve uyum süreçleri, 
üniversitenin yönetim kurulu ile fakülte ve bölümler arasindaki yakin 
işbirliği ile gerçekleşeceği unutulmamalidir.
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1. Giriş
Vergi her zaman devletler için en büyük gelir kaynaklarindan biri 

olmuştur. Vergi olmadan ülkelerin yönetilebilmeleri mümkün değildir. 
Tarihten günümüze baktiğimizda da görülebileceği üzere vergiler sürekli 
olarak devletlerin en çok önem verdiği konulardan biri olmuştur. Tarihte 
eski dönemlere gidilse bile ülkeler tarafindan birçok farkli verginin 
uygulandiğini ve vatandaşlardan vergi toplandiği görülmektedir. 
Dolayisiyla vergisiz bir ülke, devlet veya toplum düşünülemez.

Devletler için en büyük gelir kaynaklarindan olan vergiler 
sayesinde devlet yöneticileri ve hükümetler vatandaşlarina hizmetler 
sunmuşlar ve ülkelerini daha iyi yönetebilme imkâni bulmuşlardir. 
Vatandaşlardan ve vergi mükelleflerinden toplanan vergiler sayesinde 
ülke vatandaşlarina hayati birçok hizmet sunulmakta, devlet çalişanlari ve 
memurlar gibi çalişanlara ücret ödemesi yapilmakta, ihtiyaç sahibi olan 
kişi ya da kurumlara yardim edilmekte ve daha birçok devlet faaliyeti 
gerçekleştirilmekte ve yürütülmektedir. 

 Ülkeler için bu kadar önemli ve hayati bir konu olan vergi konusunda 
ülke vatandaşlarinin ve vergi mükelleflerinin de farkindalik göstermeleri 
son derece önemlidir. Çünkü devlet yönetimleri ve hükümetler vergileri 
vatandaşlar üzerinden ve vergi mükelleflerinden toplamaktadirlar. 
Bazi vergiler kaynaktan kesinti yoluyla direkt olarak kolay bir şekilde 
toplanmakta ancak bazi vergiler de beyan etme suretiyle toplanabilmektedir. 
Dolayisiyla beyan yoluyla toplanabilen ve kaynaktan kesinti yapilamayan 
vergiler için vergi ödeyecek kişilerin ya da mükelleflerin doğru olarak 
vergi beyaninda bulunmalari ve bildirim yapmalari ve sonuç olarak da 
gerçek vergi tutarini devlete ödemeleri önem arz etmektedir. 

Açiklanan tüm sebeplerden dolayi ülkelerde yaşayan vatandaşlarin, 
bireylerin ve tüm toplumun vergi konusunda bilinçli olmalari, farkindalik 
içinde bulunmalari ve hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Vergi bilinci 
ve vergi etiği kavramlari, bu yüzden üzerinde durulmasi gereken ve 
çalişmalar yapilmasi gereken konular olarak göze çarpmaktadir. İstisnasiz 
herkesin önem göstermesi gerektiği vergi bilinci ve vergi etiği, 7’den 
70’e çocuklardan yaşlilara kadar herkesin taşimasi gereken değerlerden 
olmalidirlar.  

Vergi bilincinin ve vergi etiğinin toplumda oluşmasi için gerek 
devlet tarafindan gerekse çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafindan birçok 
çalişma yürütülmektedir. Okul öncesi eğitimden başlanarak, ilköğretim, 
ortaöğretim, lisans ve lisansüstü düzeylerin tamaminda öğrencilerin 
bilinçlenmesi ve farkindalik kazanmasi için faaliyetler düzenlenmekte ve 
dersler verilmektedir. Toplumun geneli için ise afişler, reklamlar, sunumlar, 
konferanslar gibi birçok tanitici uygulama gerçekleştirilmektedir.  
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Vergi bilinci ve vergi etiği kavramlarinin taşidiklari önemden dolayi 
bu çalişmada vergi bilinci ve vergi etiği üzerinde durulmaktadir. Üniversite 
öğrencilerinin toplum için ve devletler için son derece önemli bir yere 
sahip olmalari sebebiyle, çalişma kapsaminda üniversite öğrencilerinin 
vergi bilinci ve vergi etiği hakkindaki düşünceleri ve algi düzeyleri 
araştirilmaktadir. 

2. Kavramsal Çerçeve ve Literatür Araştırması

Yapilan çalişmalar incelendiği takdirde vergi bilinci denildiği zaman 
kişilerin vergi konusundaki algilamalari ve bu algilari kendi davranişlarina 
aktarma seviyeleri akla gelmektedir. Vergi bilinci tanim olarak, devlet 
tarafindan kamusal mal ve hizmetlerin sunulabilmesi konusunda verginin 
ne kadar önemli olduğunu bilen vergi mükelleflerinin, vergi hakkindaki 
görev ve sorumluluklarini yerine getirme istek seviyesidir. Vergi bilinci 
konusunda iki önemli konu bulunmaktadir. Bu konulardan birincisi, vergi 
mükelleflerinin vergi hakkindaki farkindaliklari ya da diğer bir deyişle 
vergi mükelleflerinin vergi mevzuati ve veri uygulamalari hakkinda, 
idarenin görevleri ile ilgili bilgi sahibi olmasi durumudur. İkinci önemli 
konu ise, vergi mükelleflerinin vergilerin toplanma nedenleri hakkinda 
bilgi sahibi olmasidir. Bununla birlikte vergi bilinci sadece vergi ödeme 
bilinci olarak algilanmamalidir. Vergi bilinci ayni zamanda vergi 
mükelleflerinin ödedikleri vergilerin harcanildiği alanlarin ve alacakli 
kamu kuruluşlarinin denetimini de ifade etmektedir (Teyyare ve Kumbaşli, 
2016: 4).

Vergi etiği veya diğer bir tabir ile vergi ahlâki kavrami ise, vergi 
mükelleflerinin ya da kişilerin sağladiklari kazanç ve gelirlerinin gönüllü 
olarak hiçbir baski ya da zorlama olmadan yasal düzenlemelere uygun 
bir biçimde tam ve zamaninda ödemeleri hakkindaki davraniş, tutum ve 
inançlar gibi değerler toplamidir (Kiliçoğlu, 2017).

Vergi konusunda oluşan bilinç düzeyi ayni zamanda toplum 
nezdindeki vergi kültürüne işaret etmektedir. Vergi etiği hakkindaki uyum 
seviyesi ise vergi ahlakini meydana getirmektedir. Vergi etik düzeyi 
fazla olan toplumlarda, vergi bilincinin oluşmasi, bunun bir kültür haline 
dönüşmesi ve yerleşmesi; vergi mükelleflerinin vergiye olan uyumlarinin 
fazla olduğunu göstermektedir. Vergiye olan uyum düzeyinin fazla olmasi 
durumu da kayip ya da kaçak yüzdelerinin az olduğu, toplumun tamaminda 
vergi yüküne katilimin sağlandiği ve kamusal yararin elde edildiği sağlikli 
bir toplum düzeni anlamina gelmektedir (Ömercioğlu, 2018: 38).

Yapilan araştirma neticesinde ulaşilan ve literatürde konu ilgili 
yapilmiş olan çalişmalardan bazilari aşağida sunulmaktadir: 
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Barlas ve Güney (2017) çalişmalarinda, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sinif öğrencilerinin vergi bilinç 
düzeyleri ile fiş ya da fatura alimiyla ilgili duyarliliklarini araştirmişlardir.  
Sonuçlara göre, maliye bölümünde okuyan öğrencilerin iktisat ve işletme 
bölümlerinde okuyanlara nazaran daha fazla vergi bilinç seviyesine ve 
fatura duyarliliğina sahip olduklari tespit edilmiştir.

Çiçek ve Bitlisli (2017) tarafindan yapilan çalişmada, Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin vergi farkindaliği ve bilincinin 
oluşmasinda, vergi eğitiminin etkisinin ölçülmesi amaçlanmiştir. Ulaşilan 
sonuçlara göre, vergi eğitiminin daha küçük yaşlarda verilmesi ve tüm 
vatandaşlarin bu eğitimi almasi gerektiği vurgulanmaktadir. 

Gergerlioğlu ve Mcgee (2017), İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesinde birinci öğretimde eğitim gören öğrencilerin vergi bilincine 
yönelik tutumlarinin hangi yönde eğilim gösterdiği üzerinde bir araştirma 
yapmişlardir. Temel sonuçlara göre, üniversite öğrencilerinin, diğer tutum 
ifadelerine nazaran, vergi adaletsizliğinin vergi bilincini zayiflatabileceğine 
ilişkin tutum ifadesini ve vergi sisteminin anlaşilir olmadiği durumlarda 
toplumda vergi bilincinin zayiflayabileceğine yönelik tutum ifadesini 
daha çok destekledikleri belirtilmektedir.

Durmuş (2015) çalişmasinda, Aksaray Üniversitesinde 4 yillik eğitim 
veren İ.İ.B.F, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim 
Fakültesi ve BESYO’da okuyan üniversite öğrencilerinin vergi bilinç 
düzeylerinin, fiş fatura duyarliliklari üzerine olan etkisini incelemiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin vergi ile ilgili dersler almalarinin 
vergi bilinçlerine ve dolayli olarak da kayit dişi ekonomiyle mücadeleye 
katki sağlayacaği belirtilmiştir.

İzgi ve Saruç (2011) tarafindan gerçekleştirilen çalişmada, sosyo-
kültürel faktörlerin vergi ahlaki üzerindeki etkisini tespit edebilmek için 
üniversite öğrencileri üzerinde bir anket çalişmasi gerçekleştirmişlerdir. 

Ömürbek vd. (2007), vergi bilinci hakkinda Süleyman Demirel 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dördüncü sinifta 
öğrenim gören öğrenciler üzerinde bir anket çalişmasi yapmişlardir. 
Elde edilen sonuçlara göre, potansiyel vergi mükellefi olan üniversite 
öğrencilerine göre vergi ödemeyi ya da ödememeyi belirleyen en 
önemli faktörlerin sirasiyla ödenen vergilerin çok açik ve net olarak 
nerelerde kullanildiğinin bilinmesi, daha şeffaf ve hesap verebilir devlet 
yönetimi, adil bir vergi yükü dağilimi olduğu belirtilmiştir. Ayrica reklam 
kampanyalari yapilmasi ya da okul ve aile içi eğitimle vergi bilincinin 
oluşacağina daha az inanildiği aktarilmiştir.
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3. Araştırma
Çalişmanin uygulama kisminda araştirmaya ait genel bilgiler ve 

yapilan analizler neticesinde ulaşilan sonuçlara yer verilmektedir. 

3.1. Araştırmaya Ait Genel Bilgiler

Yapilan araştirmaya ait genel bilgiler içerisinde araştirmanin amaci, 
araştirmada kullanilan yöntem, araştirmada ele alinan örneklem ve 
araştirma kapsaminda oluşturulan hipotezler hakkinda bilgi sunulmaktadir. 

3.1.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalişmanin amaci üniversitede öğrenim gören üniversite 
öğrencileri üzerinde vergi bilinci ve vergi etiği düzeyinin tespit edilmesi 
ve vergi bilinci konusundaki algi seviyelerinin araştirilmasidir.

3.1.2. Araştırmanın Yöntemi

Araştirmada nicel araştirma yöntemleri içerisinde yer alan anket 
yöntemi tercih edilmiştir. Anket yönteminin kullanilma sebebi daha çok 
katilimciya ulaşabilmek istenmesidir. Üniversite öğrencilerine sunulan 
anket formlari neticesinde elde edilen cevaplar doğrultusunda uygulama 
gerçekleştirilmiştir. 

Çalişmada kullanilan anketin oluşturulmasi konusunda, literatürde 
konu hakkinda yer alan çeşitli çalişmalardan ve özellikle McGee ve Benk 
(2019) ile Ömürbek vd. (2007)’nin çalişmalarindan yararlanilmiştir.

Oluşturulan anket formunda ilk 4 soru, demografik bilgilere ait 
sorulardan oluşmaktadir. Demografik bilgilere ait sorularin arkasindan, 
ölçeğe ait 5’li likert tipi 18 adet ifade gelmektedir. Ölçek kapsaminda 
yer alan 18 ifade katilimcilarin vergi bilinci ve vergi etiği konusundaki 
düşüncelerini ve algi düzeylerini tespit edebilmek için hazirlanmiştir. 
Sorular ve ifadeler, tercih edilmesi gereken işaretlemeli sorulardan 
oluşmaktadir.

Anketlere verilen cevaplar toplanarak, sosyal bilimler alaninda 
kullanim alani olan bir istatistik program araciliğiyla kodlanmiş ve ardindan 
program üzerinde yapilan analizler ile sonuçlar değerlendirilmiştir.

3.1.3. Araştırmanın Örneklemi

Araştirmanin hedef kitlesi üniversite öğrencileridir. Çalişmanin 
konusu hakkinda daha fazla bilgi sahibi olabilecekleri ve aldiklari 
dersler itibariyle konuya daha yakin olabilecekleri düşünüldüğü için 
araştirmanin örneklemi olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü öğrencileri belirlenmiştir. Araştirma Akdeniz Üniversitesinde 
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak çalişma kapsaminda yapilan anket 
uygulamasi, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 



111Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yeni Arayışlar ve Çalışmalar .

İşletme Bölümü öğrencileri üzerinde yapilmiştir. Yapilan anket çalişmasi 
neticesinde toplam 177 katilimcidan geri dönüş alindiği için araştirma ve 
analizler 177 öğrenci üzerinde yapilmiştir. 

3.1.4. Araştırmanın Hipotezleri

Üniversite öğrencileri üzerinde vergi bilinci ve vergi etiğinin 
araştirilmasi amaci doğrultusunda çalişma kapsaminda oluşturulan 
hipotezler aşağida yer almaktadir:

•	 H1 Hipotezi: Katilimcilarin vergi konusundaki alt boyutlar 
hakkinda algi düzeyleri ile katilimcilarin cinsiyetleri arasinda istatistiksel 
açidan anlamli bir farklilik bulunmaktadir. 

•	 H2 Hipotezi: Katilimcilarin vergi konusundaki alt boyutlar 
hakkinda algi düzeyleri ile katilimcilarin yaşlari arasinda istatistiksel 
açidan anlamli bir farklilik bulunmaktadir. 

•	 H3 Hipotezi: Katilimcilarin vergi konusundaki alt boyutlar 
hakkinda algi düzeyleri ile katilimcilarin öğrenim gördükleri siniflar 
arasinda istatistiksel açidan anlamli bir farklilik bulunmaktadir. 

•	 H4 Hipotezi: Katilimcilarin vergi konusundaki alt boyutlar 
hakkinda algi düzeyleri ile katilimcilarin ailelerinin gelir seviyeleri 
arasinda istatistiksel açidan anlamli bir farklilik bulunmaktadir. 

•	 H5 Hipotezi: Vergi konusundaki alt boyutlar arasinda istatiksel 
açidan bir ilişki bulunmaktadir. 

3.2. Demografik Bilgiler

Araştirmada yapilan analizler sonucunda elde edilen bulgulardan, 
öncelikle demografik bilgilere ait sonuçlar sunulmaktadir. Tanimlayici 
istatistikler olarak da adlandirilabilecek veriler arasinda, katilimcilarin 
cinsiyetleri, yaşlari, öğrenim gördükleri siniflar ve ailelerinin gelir 
düzeyleri hakkinda istatistiki olarak frekans bilgileri ve yüzde değerleri 
yer almaktadir. Demografik bilgilere ilişkin olarak tanimlayici istatistikler 
aşağida sunulmaktadir.

Yapilan analizlere göre ankete katilan üniversite öğrencilerinin 
cinsiyetlerine göre dağilimlari Tablo 1’de yer almaktadir. 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımları

Cinsiyet Frekans Yüzde Kümülatif 
Yüzde

Kadin 87 49,2 49,2
Erkek 90 50,8 100,0
Toplam 177 100,0
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Tablo 1’de görüldüğü üzere öğrencilerin yaklaşik %49’u kadin, 
%51’i ise erkeklerden oluşmaktadir. 

Ankete katilan üniversite öğrencilerinin yaşlarina göre dağilimlari 
Tablo 2’de yer almaktadir.

Tablo 2. Katılımcıların Yaşa Göre Dağılımları

Yaş Frekans Yüzde Kümülatif 
Yüzde

18-20 Yaş Arasi 24 13,6 13,6
21-23 Yaş Arasi 100 56,5 70,1
24 Yaş ve Üzeri 53 29,9 100,0
Toplam 177 100,0

Tablo 2’deki sonuçlara göre öğrencilerin yaklaşik %14’ü 18-20 yaş 
araliğinda, yaklaşik %56’si 21-23 yaş araliğinda ve yaklaşik %30’u 24 
yaş ve üzerindedir. 

Ankete katilan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri siniflara 
göre dağilimlari Tablo 3’de yer almaktadir.

Tablo 3. Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Sınıfa Göre Dağılımları

Sınıf Frekans Yüzde Kümülatif 
Yüzde

1.Sinif 11 6,2 6,2
2.Sinif 26 14,7 20,9
3.Sinif 48 27,1 48,0
4.Sinif 92 52,0 100,0
Toplam 177 100,0

Tablo 3’deki sonuçlar neticesinde görülmektedir ki, öğrencilerin 
yaklaşik %6’si 1. sinifta, yaklaşik %15’i 2. sinifta, yaklaşik %27’si 3. 
sinifta ve yaklaşik %52’si 4. sinifta öğrenim görmektedir.

Çalişma kapsamindaki ankete katilan üniversite öğrencilerinin 
ailelerinin gelir seviyelerine göre dağilimlari ise Tablo 4’de yer almaktadir.

Tablo 4. Katılımcıların Ailelerinin Gelir Seviyelerine Göre Dağılımları

Ailenin Yaklaşık Gelir Seviyesi Frekans Yüzde Kümülatif 
Yüzde

0-4.000 TL Arasi 57 32,2 32,2

4.001-6.000 TL Arasi 59 33,3 65,5
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6.001 TL ve Üzeri 61 34,5 100,0

Toplam 177 100,0

Tablo 4’de görüldüğü üzere, katilimcilarin yaklaşik %32’si ailesinin 
gelir düzeyinin 4000TL ve altinda olduğunu beyan ederken, yaklaşik 33’ü 
ailesinin gelir düzeyinin 4001-6000 TL araliğinda olduğunu belirtmiş 
ve yaklaşik %35’i ailesinin gelir düzeyinin 6000 TL üzerinde olduğunu 
açiklamiştir. 

3.3. Ölçeğin Güvenilirliği ve Normal Dağılım Sonuçları

Çalişma kapsaminda kullanilan ölçeğin güvenilirliğinin tespit 
edilebilmesi için anketteki ölçekte yer alan 18 adet soruya ait Cronbach’s 
Alpha değeri hesaplanmiştir. Yapilan analiz neticesinde ölçeğin 
güvenilirlik sonuçlari Tablo 5’de sunulmuştur.

Tablo 5. Ölçeğin Güvenilirlik Sonucu

Veri Sayısı Soru Sayısı Güvenilirlik 
Değeri

Ölçeğin Güvenilirlik Testi Sonuçları 177 18 0,838

Tablo 5’de görüldüğü üzere, ölçeğin güvenilirlik değeri 0,838 
olarak bulunmuştur. Dolayisiyla ölçeğin istatistiksel açidan güvenilirlik 
değerinin yüksek olduğu ve ölçeğin güvenilir olduğu görülmüştür. 

Kullanilan ölçeğe ait katilimcilar tarafindan cevaplarin normal 
dağilima uygun olup olmadiğinin belirlenmesi için verilerin Skewness ve 
Kurtosis değerleri araştirilmiştir. Ölçeğe ait normal dağilim testi sonuçlari 
Tablo 6 yardimiyla açiklanmaktadir.

Tablo 6. Ölçeğe Ait Normal Dağılım Testi Sonuçları
Ölçekte Yer Alan İfadeler (Sorular) Veri 

Sayisi
Skewness
Değeri

Kurtosis
Değeri

Vergi kutsal bir vatandaşlik görevidir. 177 -,884 ,082

Vergi sosyal sorumluluk anlayişinin bir parçasidir. 177 -1,033 ,497

Vergi ahlaki bir konudur. 177 -,599 -,951

Ödenmemiş her vergi gelecek nesillerin vergi ve borç 
yükünü artiracaktir.

177 -1,305 1,101

Vergi kaçirmanin sebebinin vergi oranlarindan 
kaynaklandiğini düşünüyorum. 

177 -,166 -1,055
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Vergi oranlari çok yüksek olmasa bile, vergi vermek 
istenmediği için vergi kaçakçiliğinin azalmayacağini 
düşünüyorum. 

177 ,599 -,868

Vergi kaçirmanin sebebi, vergi sisteminin adil olmadiğinin 
düşünülmesidir.  

177 -,552 -,742

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin büyük bir 
kisminin boşa harcandiğinin düşünülmesidir.  

177 -,525 -1,138

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin büyük bir 
kisminin aktarildiği alanlarin vergi mükelleflerince kabul 
görmemesidir. 

177 -,007 -1,339

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin büyük bir 
kisminin vergi mükelleflerince fayda sağlamayacaği 
düşünülen alanlara aktarilmasidir. 

177 ,217 -1,308

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin şeffaf bir 
şekilde harcanilmadiğinin düşünülmesidir. 

177 -,692 -,746

Toplanan vergi devlet tarafindan şeffaf bir şekilde harcansa 
bile vergi kaçakçiliğinin azalmayacağini düşünüyorum.

177 1,497 1,433

Toplumdaki vergi kaçakçiliği çok olduğu için vergi 
kaçirmak istenmektedir.

177 ,301 -1,245

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin önemli bir 
kisminin mükellefler için yanliş görülen alanlar olmasidir. 

177 -,643 -1,048

Yakalanma olasiliği düşük olduğu için vergi kaçirmak 
istenmektedir.

177 ,032 -1,315

Vergi ödeme gücü olmadiği için vergi kaçirmak 
istenmektedir.

177 -,402 -,848

Vergi kaçirma firsati olduğu için vergi kaçirmak 
istenmektedir.

177 ,470 -,964

Vergi aflari yaygin olduğu için vergi kaçirmak 
istenmektedir.

177 -1,036 ,333

Tablo 6’da görülmektedir ki, ölçekteki sorulara verilen cevaplarin 
tamaminin Skewness ve Kurtosis değerleri -1,5 ile +1,5 arasinda değişim 
göstermektedir. Dolayisiyla ölçekteki ifadelere karşilik gelen cevaplarin 
ve verilerin normal dağilima uygun olduğu anlaşilmaktadir.

Kullanilan ölçeğe ait tanimlayici istatistikler ise Tablo 7’de yer 
almaktadir.

Tablo 7. Ölçeğe Ait Tanımlayıcı İstatistikler
Ölçekte Yer Alan İfadeler 
(Sorular)

Veri 
Sayisi

Minimum 
Değer

Maksimum 
Değer Ortalama Standart 

Sapma
Vergi kutsal bir vatandaşlik 
görevidir. 177 1,00 5,00 3,9492 1,10921

Vergi sosyal sorumluluk 
anlayişinin bir parçasidir. 177 1,00 5,00 4,0452 1,06504

Vergi ahlaki bir konudur. 177 1,00 5,00 3,6554 1,36094
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Ödenmemiş her vergi gelecek 
nesillerin vergi ve borç yükünü 
artiracaktir.

177 1,00 5,00 4,0621 1,13397

Vergi kaçirmanin sebebinin vergi 
oranlarindan kaynaklandiğini 
düşünüyorum. 

177 1,00 5,00 3,1130 1,34363

Vergi oranlari çok yüksek olmasa 
bile, vergi vermek istenmediği 
için vergi kaçakçiliğinin 
azalmayacağini düşünüyorum. 

177 1,00 5,00 2,3333 1,33001

Vergi kaçirmanin sebebi, vergi 
sisteminin adil olmadiğinin 
düşünülmesidir.  

177 1,00 5,00 3,6554 1,23853

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan 
verginin büyük bir kisminin boşa 
harcandiğinin düşünülmesidir.  

177 1,00 5,00 3,5932 1,43161

Vergi kaçirmanin sebebi, 
toplanan verginin büyük bir 
kisminin aktarildiği alanlarin 
vergi mükelleflerince kabul 
görmemesidir. 

177 1,00 5,00 3,0169 1,44786

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan 
verginin büyük bir kisminin 
vergi mükelleflerince fayda 
sağlamayacaği düşünülen alanlara 
aktarilmasidir. 

177 1,00 5,00 2,7514 1,45200

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan 
verginin şeffaf bir şekilde 
harcanilmadiğinin düşünülmesidir. 

177 1,00 5,00 3,6780 1,35815

Toplanan vergi devlet tarafindan 
şeffaf bir şekilde harcansa 
bile vergi kaçakçiliğinin 
azalmayacağini düşünüyorum.

177 1,00 4,00 1,5088 ,78602

Toplumdaki vergi kaçakçiliği 
çok olduğu için vergi kaçirmak 
istenmektedir.

177 1,00 5,00 2,7288 1,44006

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan 
verginin önemli bir kisminin 
mükellefler için yanliş görülen 
alanlar olmasidir. 

177 1,00 5,00 3,6102 1,48497

Yakalanma olasiliği düşük olduğu 
için vergi kaçirmak istenmektedir. 177 1,00 5,00 2,8814 1,42324

Vergi ödeme gücü olmadiği için 
vergi kaçirmak istenmektedir. 177 1,00 5,00 3,2994 1,31670

Vergi kaçirma firsati olduğu için 
vergi kaçirmak istenmektedir. 177 1,00 5,00 2,4802 1,37795

Vergi aflari yaygin olduğu için 
vergi kaçirmak istenmektedir. 177 1,00 5,00 3,9492 1,10921
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Tablo 7’deki sonuçlar incelendiğinde görülmektedir ki, ankete katilan 
öğrencilerin verdikleri cevaplara göre ortalama değeri en yüksek olan 
yani en fazla katildiklari 3 ifade şu şekildedir: 

•	 Ödenmemiş her vergi gelecek nesillerin vergi ve borç yükünü 
artiracaktir.

•	 Vergi sosyal sorumluluk anlayişinin bir parçasidir.

•	 Vergi kutsal bir vatandaşlik görevidir.

Ankete katilan öğrencilerin verdikleri cevaplara göre ortalama değeri 
en düşük olan yani en az katildiklari 3 ifade ise şu şekildedir:

•	 Toplanan vergi devlet tarafindan şeffaf bir şekilde harcansa bile 
vergi kaçakçiliğinin azalmayacağini düşünüyorum.

•	 Vergi oranlari çok yüksek olmasa bile, vergi vermek istenmediği 
için vergi kaçakçiliğinin azalmayacağini düşünüyorum.

•	 Vergi kaçirma firsati olduğu için vergi kaçirmak istenmektedir.

3.4. Ölçeğin Geçerliliği ve Faktör Analizi Sonuçları

Öncelikle kullanilan ölçeğin geçerliliğinin tespit edilebilmesi için 
ve araştirmaya katilan öğrencilerin ölçekte yer alan ifadelere verdikleri 
cevaplara ait verilerden elde edilen birçok değişkenin daha az sayidaki ve 
daha belirgin olan değişkenler yardimiyla açiklanabilmesi için ve üniversite 
öğrencilerinin vergi hakkindaki düşüncelerinin ve aldi düzeylerinin 
başliklar altinda toplanmasi ile daha iyi bir analiz yapilabilmesi için faktör 
analizi gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen faktör analizi neticesinde öncelikle ölçeğin 
geçerliliğini tespit edebilmek için elde edilen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
ve Bartlett testleri sonuçlari Tablo 8’de sunulmaktadir.

Tablo 8. Ölçeğin Geçerlilik Sonuçları

KMO ve Bartlett Testi Sonuçlari Değer

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterlilik Ölçüsü ,848

Bartlett Küresellik Testi Sonucu 1677,067

df Değeri 153

Sig. Değeri ,000

Tablo 8’de görüldüğü üzere, öncelikle elde edilen Significance değeri 
0,05’in altinda çiktiği için testin anlamli olduğu anlaşilmaktadir. KMO 
örneklem yeterlilik ölçüsü ise 0,848 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen 
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değer oldukça yüksek olduğu için ölçeğin geçerliliğinin yüksek olduğu 
yani ölçeğin geçerli olduğu görülmüştür. Ayrica elde edilen verilerin 
faktör analizi için uygun olduklari görülmektedir. 

Yapilan faktör analizi neticesinde elde edilen bulgular ise Tablo 9’da 
yer almaktadir.

Tablo 9. Faktör Analizi Sonuçları

Faktörler Öz Değer Varyans Açiklama Orani Varyans Açiklama 
Kümülatif Yüzdesi

1. Faktör 4,218 23,432 23,432

2. Faktör 3,085 17,138 40,569

3. Faktör 2,841 15,785 56,354

4. Faktör 1,805 10,029 66,383

Tablo 9’da görüldüğü üzere öz değerleri 1’in üzerinde olan toplam 4 
adet boyut faktörleşmişlerdir. Varyans açiklama oranlari incelendiğinde 
ise elde edilen toplam 4 faktörün açiklama oraninin %66 olduğu tespit 
edilmiştir. Dolayisiyla faktör analizi neticesinde ulaşilan 4 faktör, ölçeğin 
yaklaşik %66’sini açiklamaktadir. %66’lik açiklama oraninin faktör 
analizi için gayet yeterli olduğu söylenebilir. 

Faktör analizi neticesinde oluşan faktörlerin güvenirlik değerleri, 
ortalama değerleri ve standart sapma miktarlari Tablo 10’da sunulmaktadir.

Tablo 10. Faktörlerin Güvenilirlik, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Faktörler Güvenilirlik Ortalama Standart Sapma
1. Faktör 0,891 3,3454 1,08610

2. Faktör 0,826 3,0678 1,02864

3. Faktör 0,840 3,9280 ,96389

4. Faktör 0,567 1,9211 ,91257

Tablo 10’daki sonuçlara göre, faktörlerin güvenilirlik değerleri 
yüksek ve oldukça yeterlidir. Faktörlerin ortalamalari analiz edildiği 
takdirde görülmektedir ki, katilimcilarin en yüksek algi düzeyine sahip 
olduklari faktör, 3. faktördür. 3. Faktörü ise 1. ve 2. faktörler takip 
etmektedir. Katilimcilarin en düşük algi düzeyine sahip olduklari faktör 
ise 4. faktör olarak göze çarpmaktadir. 
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Faktör analizinden elde edilen faktörler yani başliklar en uygun 
isimler ile isimlendirilmiştir. Ulaşilan faktörlere verilen isimler ve 
faktörler altinda toplanan ölçekteki ifadeler Tablo 11’de yer almaktadir.

Tablo 11. Faktör İsimleri ve Faktörler Altında Yer Alan İfadeler

1. Faktör: Vergi Konusunda Yeterli Bilgi Sahibi Olunmaması

Vergi kaçirmanin sebebinin vergi oranlarindan kaynaklandiğini düşünüyorum.

Vergi kaçirmanin sebebi, vergi sisteminin adil olmadiğinin düşünülmesidir.  

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin büyük bir kisminin boşa harcandiğinin 
düşünülmesidir.  
Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin büyük bir kisminin aktarildiği alanlarin vergi 
mükelleflerince kabul görmemesidir.
Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin büyük bir kisminin vergi mükelleflerince 
fayda sağlamayacaği düşünülen alanlara aktarilmasidir.
Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin şeffaf bir şekilde harcanilmadiğinin 
düşünülmesidir.
Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin önemli bir kisminin mükellefler için yanliş 
görülen alanlar olmasidir.

2. Faktör: Vergi Kaçırma İsteğinin Nedenleri

Toplumdaki vergi kaçakçiliği çok olduğu için vergi kaçirmak istenmektedir.

Yakalanma olasiliği düşük olduğu için vergi kaçirmak istenmektedir.

Vergi ödeme gücü olmadiği için vergi kaçirmak istenmektedir.

Vergi kaçirma firsati olduğu için vergi kaçirmak istenmektedir.

Vergi aflari yaygin olduğu için vergi kaçirmak istenmektedir.

3. Faktör: Vergi Farkındalığının Oluşması

Vergi kutsal bir vatandaşlik görevidir. 

Vergi sosyal sorumluluk anlayişinin bir parçasidir.

Vergi ahlaki bir konudur.

Ödenmemiş her vergi gelecek nesillerin vergi ve borç yükünü artiracaktir.

4. Faktör: Bilinçli Vergi Kaçırma

Vergi oranlari çok yüksek olmasa bile, vergi vermek istenmediği için vergi kaçakçiliğinin 
azalmayacağini düşünüyorum.
Toplanan vergi devlet tarafindan şeffaf bir şekilde harcansa bile vergi kaçakçiliğinin 
azalmayacağini düşünüyorum.

Faktör analizi neticesinde faktörler altinda yer alan ifadelerin faktör 
yükü değerleri ise Tablo 12’de yer almaktadir.
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Tablo 12. İfadelerin Faktör Yükü Değerleri

Faktörler ve İfadeler Faktör Yükü
1. Faktör: Vergi Konusunda Yeterli Bilgi Sahibi Olunmamasi
Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin büyük bir kisminin boşa 
harcandiğinin düşünülmesidir.  ,871

Vergi kaçirmanin sebebi, vergi sisteminin adil olmadiğinin düşünülmesidir.  ,798

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin büyük bir kisminin aktarildiği 
alanlarin vergi mükelleflerince kabul görmemesidir. ,790

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin önemli bir kisminin 
mükellefler için yanliş görülen alanlar olmasidir. ,748

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin şeffaf bir şekilde 
harcanilmadiğinin düşünülmesidir. ,720

Vergi kaçirmanin sebebi, toplanan verginin büyük bir kisminin vergi 
mükelleflerince fayda sağlamayacaği düşünülen alanlara aktarilmasidir. ,602

Vergi kaçirmanin sebebinin vergi oranlarindan kaynaklandiğini 
düşünüyorum. ,542

2. Faktör: Vergi Kaçirma İsteğinin Nedenleri

Vergi kaçirma firsati olduğu için vergi kaçirmak istenmektedir. ,792

Yakalanma olasiliği düşük olduğu için vergi kaçirmak istenmektedir. ,783

Toplumdaki vergi kaçakçiliği çok olduğu için vergi kaçirmak 
istenmektedir. ,767

Vergi ödeme gücü olmadiği için vergi kaçirmak istenmektedir. ,695

Vergi aflari yaygin olduğu için vergi kaçirmak istenmektedir. ,505

3. Faktör: Vergi Farkindaliğinin Oluşmasi

Vergi sosyal sorumluluk anlayişinin bir parçasidir. ,875

Vergi kutsal bir vatandaşlik görevidir. ,868

Vergi ahlaki bir konudur. ,790

Ödenmemiş her vergi gelecek nesillerin vergi ve borç yükünü artiracaktir. ,730

4. Faktör: Bilinçli Vergi Kaçirma

Vergi oranlari çok yüksek olmasa bile, vergi vermek istenmediği için vergi 
kaçakçiliğinin azalmayacağini düşünüyorum. ,785

Toplanan vergi devlet tarafindan şeffaf bir şekilde harcansa bile vergi 
kaçakçiliğinin azalmayacağini düşünüyorum. ,756

3.5. Araştırma Hipotezlerinin Test Sonuçları
Araştirma kapsaminda oluşturulan hipotezlerin test edilebilmesi 

için %5 anlamlilik düzeyi kullanilmiş ve normal dağilima uyan veriler 
için parametrik testler, normal dağilima uymayan veriler için ise non-
parametrik testlerden yararlanilmiştir. 
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•	 H1 Hipotezi: Katilimcilarin vergi konusundaki alt boyutlar 
hakkinda algi düzeyleri ile katilimcilarin cinsiyetleri arasinda istatistiksel 
açidan anlamli bir farklilik bulunmaktadir. 

Katilimcilarin cinsiyetleri açisindan elde edilen veriler normal 
dağilima uygun olduğu için (kadin ve erkeklerin sayisi 30 üzerinde 
olduğu için) H1 hipotezinin test edilebilmesi için parametrik testlerden 
Independent Samples T Testinden yararlanilmiştir. 

H1 hipotezine yönelik t Testi sonuçlari Tablo 13’de sunulmaktadir.

Tablo 13. H1 Hipotezine Yönelik t Testi Sonuçları
Faktör Boyutlari Cinsiyet Sig. 

Değeri
Hipotez 
Test 
Sonucu

Kadin Erkek
Ortalama Standart 

Sapma
Ortalama Standart 

Sapma
Vergi Konusunda Yeterli 
Bilgi Sahibi Olunmamasi

3,1839 1,14905 3,5016 1,00338 0,052 Ret

Vergi Kaçirma İsteğinin 
Nedenleri

2,9494 1,10484 3,1822 ,94126 0,134 Ret

Vergi Farkindaliğinin 
Oluşmasi

3,8879 ,87501 3,9667 1,04613 0,588 Ret

Bilinçli Vergi Kaçirma 1,9310 ,89629 1,9114 ,93296 0,887 Ret

Tablo 13’de görüldüğü gibi, tüm faktörlere ait Sig. Değerleri 0,05’in 
üzerinde olduğu için oluşturulan H1 hipotezi 4 faktör için de reddedilmiştir. 
Hipotez testi sonuçlarina göre katilimcilarin vergi konusundaki alt 
boyutlar hakkinda algi düzeyleri ile katilimcilarin cinsiyetleri arasinda 
istatistiksel açidan anlamli bir farklilik bulunmamaktadir.

•	 H2 Hipotezi: Katilimcilarin vergi konusundaki alt boyutlar 
hakkinda algi düzeyleri ile katilimcilarin yaşlari arasinda istatistiksel 
açidan anlamli bir farklilik bulunmaktadir. 

Katilimcilarin yaşlari açisindan elde edilen veriler normal dağilima 
uygun olmadiği için (yaş gruplarinin frekans sayilarinin tamami 30’un 
üzerinde olmadiği için) H2 hipotezinin test edilebilmesi için non-
parametrik testlerden Kruskal Wallis Testinden yararlanilmiştir. 

H2 hipotezine yönelik Kruskal Wallis Testi sonuçlari Tablo 14’de yer 
almaktadir.
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Tablo 14. H2 Hipotezine Yönelik Kruskal Wallis Testi Sonuçları
Faktör Boyutlari Yaş Sig. 

Değeri
Hipotez 
Test 
Sonucu

18-20 21-23 24 ve 
üstü

Sira Ortalamasi

Vergi Konusunda Yeterli Bilgi Sahibi 
Olunmamasi

88,46 83,36 99,89 0,164 Ret

Vergi Kaçirma İsteğinin Nedenleri 84,77 91,59 86,03 0,741 Ret
Vergi Farkindaliğinin Oluşmasi 98,94 92,52 77,87 0,137 Ret
Bilinçli Vergi Kaçirma 89,81 85,34 95,55 0,480 Ret

Tablo 14’deki sonuçlara göre, tüm faktörlere ait Sig. Değerleri 
0,05’in üzerinde olduğu için oluşturulan H2 hipotezi 4 faktör için 
de reddedilmiştir. Hipotez testi sonuçlarina göre katilimcilarin vergi 
konusundaki alt boyutlar hakkinda algi düzeyleri ile katilimcilarin yaşlari 
arasinda istatistiksel açidan anlamli bir farklilik bulunmamaktadir.

•	 H3 Hipotezi: Katilimcilarin vergi konusundaki alt boyutlar 
hakkinda algi düzeyleri ile katilimcilarin öğrenim gördükleri siniflar 
arasinda istatistiksel açidan anlamli bir farklilik bulunmaktadir. 

Katilimcilarin öğrenim gördükleri siniflar açisindan elde edilen 
veriler normal dağilima uygun olmadiği için (öğrenim görülen siniflarin 
frekans sayilarinin tamami 30’un üzerinde olmadiği için) H3 hipotezinin 
test edilebilmesi için non-parametrik testlerden Kruskal Wallis Testinden 
yararlanilmiştir. 

H3 hipotezine yönelik Kruskal Wallis Testi sonuçlari Tablo 15’de yer 
almaktadir.

Tablo 15. H3 Hipotezine Yönelik Kruskal Wallis Testi Sonuçları
Faktör Boyutlari Sinif Sig. 

Değeri
Hipotez 
Test 
Sonucu

1. Sinif 2. Sinif 3. Sinif 4. Sinif

Sira Ortalamasi

Vergi Konusunda Yeterli Bilgi 
Sahibi Olunmamasi

91,86 82,06 87,98 91,15 0,874 Ret

Vergi Kaçirma İsteğinin 
Nedenleri

79,14 82,48 94,21 89,30 0,721 Ret

Vergi Farkindaliğinin 
Oluşmasi

75,55 96,88 96,31 84,57 0,374 Ret

Bilinçli Vergi Kaçirma 64,27 74,56 79,93 100,77 0,009 Kabul
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Tablo 15 incelendiği taktirde görülmektedir ki, Vergi Konusunda 
Yeterli Bilgi Sahibi Olunmamasi, Vergi Kaçirma İsteğinin Nedenleri ve 
Vergi Farkindaliğinin Oluşmasi boyutlarina ait Sig. Değerleri 0,05’in 
üzerinde olduğu için oluşturulan H3 hipotezi belirtilen 3 faktör için 
reddedilmiştir. Hipotez testi sonuçlarina göre katilimcilarin Vergi 
Konusunda Yeterli Bilgi Sahibi Olunmamasi, Vergi Kaçirma İsteğinin 
Nedenleri ve Vergi Farkindaliğinin Oluşmasi boyutlari hakkindaki algi 
düzeyleri ile katilimcilarin öğrenim gördükleri siniflar arasinda istatistiksel 
açidan anlamli bir farklilik bulunmamaktadir.

Ancak Bilinçli Vergi Kaçirma boyutuna ilişkin Sig. Değerleri 0,05’in 
altinda olduğu için oluşturulan H3 hipotezi bu faktör için kabul edilmiştir. 
Hipotez testi sonuçlarina göre katilimcilarin Bilinçli Vergi Kaçirma 
boyutu hakkindaki algi düzeyleri ile katilimcilarin öğrenim gördükleri 
siniflar arasinda istatistiksel açidan anlamli bir farklilik bulunmaktadir.

Bilinçli Vergi Kaçirma konusunda katilimcilarin öğrenim gördükleri 
siniflarin hangileri aralarinda anlamli farkliliğin olduğunu tespit edebilmek 
için İleri Düzey Tamhane Testinden faydalanilmiştir. 

Yapilan İleri Düzey Tamhane Testine ait elde edilen sonuçlar Tablo 
16 yardimiyla açiklanmaktadir. 

Tablo 16. Bilinçli Vergi Kaçırma Boyutu İçin İleri Düzey Tamhane Testi 
Sonuçları

Sinif Ortalama 
Farkı

Standart 
Sapma

Sig. Değeri

1. Sinif 2. Sinif -,18985 ,22738 ,958
3. Sinif -,31629 ,21642 ,641
4. Sinif -,67885* ,19713 ,018

2. Sinif 1. Sinif ,18985 ,22738 ,958
3. Sinif -,12643 ,19966 ,989
4. Sinif -,48899 ,17856 ,051

3. Sinif 1. Sinif ,31629 ,21642 ,641
2. Sinif ,12643 ,19966 ,989
4. Sinif -,36256 ,16438 ,166

4. Sinif 1. Sinif ,67885* ,19713 ,018
2. Sinif ,48899 ,17856 ,051
3. Sinif ,36256 ,16438 ,166

Tablo 16’da görüldüğü üzere Sig. Değeri 0,05’in altinda olduğu için 
1. Sinif ile 4. Sinif arasindaki farklilik anlamlidir. Yani, Bilinçli Vergi 
Kaçirma konusunda 1. sinifta öğrenim görenler ile 4. sinifta öğrenim 
görenlerin algi düzeyleri ve bakiş açilari farkli çikmiştir. Tablolardaki 
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ortalama değerler incelendiği takdirde görülmektedir ki 4. sinifta öğrenim 
görenlerin algi düzeyleri 1. sinifta öğrenim görenlere kiyasla daha 
yüksektir.

•	 H4 Hipotezi: Katilimcilarin vergi konusundaki alt boyutlar 
hakkinda algi düzeyleri ile katilimcilarin ailelerinin gelir seviyeleri 
arasinda istatistiksel açidan anlamli bir farklilik bulunmaktadir. 

Katilimcilarin ailelerinin gelir seviyeleri açisindan elde edilen 
veriler normal dağilima uygun olduğu için (ailelerin gelir seviyelerinin 
frekans değerlerinin tamami 30’un üzerinde olduğu için) H4 hipotezinin 
test edilebilmesi için parametrik testlerden Oneway Anova Testinden 
yararlanilmiştir. 

H4 hipotezine yönelik Oneway Anova Testi sonuçlari Tablo 17’de 
yer almaktadir.

Tablo 17. H4 Hipotezine Yönelik Anova Testi Sonuçları

Faktör Boyutlari

Ailenin Yaklaşik Geliri

F Değeri Sig. 
Değeri

Hipotez 
Test 
Sonucu

0-4.000 
TL

4.001-
6000 TL

6.001 TL 
ve üzeri

Ortalama

Vergi Konusunda Yeterli Bilgi 
Sahibi Olunmamasi 3,3810 3,3123 3,3443 ,057 ,944 Ret

Vergi Kaçirma İsteğinin 
Nedenleri 3,0211 3,0678 3,1115 ,113 ,893 Ret

Vergi Farkindaliğinin 
Oluşmasi 3,7237 4,0805 3,9713 2,107 ,125 Ret

Bilinçli Vergi Kaçirma 1,9872 1,8898 1,8894 ,219 ,803 Ret

Tablo 17’deki sonuçlara göre, tüm faktörlere ait Sig. Değerleri 
0,05’in üzerinde olduğu için oluşturulan H4 hipotezi 4 faktör için 
de reddedilmiştir. Hipotez testi sonuçlarina göre katilimcilarin vergi 
konusundaki alt boyutlar hakkinda algi düzeyleri ile katilimcilarin 
ailelerinin gelir düzeyleri arasinda istatistiksel açidan anlamli bir farklilik 
bulunmamaktadir.

•	 H5 Hipotezi: Vergi konusundaki alt boyutlar arasinda istatiksel 
açidan bir ilişki bulunmaktadir. 

H5 hipotezinin test edilebilmesi için Pearson Korelasyon Testinden 
yararlanilmiştir. Gerçekleştirilen test sonuçlari Tablo 18’de sunulmuştur.
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Tablo 18. H5 Hipotezine Yönelik Pearson Korelasyon Testi Sonuçları
Boyutlar Vergi 

Konusunda 
Yeterli 
Bilgi Sahibi 
Olunmamasi

Vergi 
Kaçirma 
İsteğinin 
Nedenleri

Vergi 
Farkindaliğinin 
Oluşmasi

Bilinçli 
Vergi 
Kaçirma

Vergi Konusunda 
Yeterli Bilgi Sahibi 
Olunmamasi

Pearson 
Korelasyon 
Katsayisi

1 ,600** -,158* ,378**

Sig. Değeri ,000 ,036 ,000
N 177 177 177 177

Vergi Kaçirma İsteğinin 
Nedenleri

Pearson 
Korelasyon 
Katsayisi

,600** 1 -,137 ,310**

Sig. Değeri ,000 ,069 ,000
N 177 177 177 177

Vergi Farkindaliğinin 
Oluşmasi

Pearson 
Korelasyon 
Katsayisi

-,158* -,137 1 -,358**

Sig. Değeri ,036 ,069 ,000
N 177 177 177 177

Bilinçli Vergi Kaçirma Pearson 
Korelasyon 
Katsayisi

,378** ,310** -,358** 1

Sig. Değeri ,000 ,000 ,000
N 177 177 177 177

Tablo 18’deki sonuçlar incelendiği taktirde görülmektedir ki, Sig. 
Değeri 0,05’in üzerinde olduğu için Vergi Kaçirma İsteğinin Nedenleri 
ile Vergi Farkindaliğinin Oluşmasi arasinda bir ilişki bulunmamaktadir. 
Bunun dişindaki tüm boyutlar arasinda istatistiksel açidan anlamli bir 
ilişki vardir. Ancak, Vergi Konusunda Yeterli Bilgi Sahibi Olunmamasi ile 
Vergi Kaçirma İsteğinin Nedenleri arasinda güçlü bir ilişki bulunmaktadir. 
Diğer boyutlar arasindaki ilişki düzeyi daha zayiftir. Bununla birlikte Vergi 
Konusunda Yeterli Bilgi Sahibi Olunmamasi ile Vergi Farkindaliğinin 
Oluşmasi arasinda ters yönlü bir ilişki bulunmaktadir. 

4. Sonuç
Vergiler, geçmişten günümüze gelinceye kadar her zaman, ülkeler, 

devletler ve toplumlar için en önemli konulardan biri olmuş ve varliğini 
sürdürmüştür. Devletlerin en büyük gelir kaynaklarindan birisi vergilerdir. 
Toplanan vergiler sayesinde devletler vatandaşlarina hizmet sunmakta 
ve yapilmasi gereken uygulamalari yerine getirmektedirler. Verginin 
önemi konusunda, küçük yaştan büyüklere, öğrencilerden çalişanlara 
kadar toplumun her kademesinde bir bilinç ve farkindalik oluşmasi 
gerekmektedir. Vergi bilinci sayesinde vatandaşlar vergi konusundaki 
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farkindaliklarini davranişlarina yansitabilmeli, vergi etiği sayesinde de 
vergi konusunda içsel bir motivasyon oluşturarak gönüllü bir şekilde 
vergilerini verebilmelidirler. Vergi bilinci ve vergi etiğinin küçük yaşlardan 
itibaren oluşmasi gerekmekte olup üniversite seviyesinde de olgunlaşmasi 
gerekmektedir. Dolayisiyla üniversite öğrencilerinin vergi bilinci ve vergi 
etiğine sahip olmalari son derece önemlidir. Bu çalişmada üniversitede 
öğrenim gören öğrencilerin vergi hakkindaki düşünceleri, vergi bilinci ve 
vergi etiği hakkindaki algi düzeyleri araştirilmiştir. 

Yapilan araştirma neticesinde demografik bulgulara göre; çalişmaya 
katilan öğrenciler içinde kadin ve erkekler birbirine neredeyse eşit 
sayidadir. Katilimcilarin büyük çoğunluğu 21-23 arasinda iken, yine 
büyük bir kismi 4. sinif öğrencilerinden oluşmaktadir. Katilimcilarin 
ailelerinin gelir düzeyleri de çoğunlukla orta seviyededir. 

Çalişmada kullanilan ölçekteki ifadelere verilen cevaplar analiz 
edildiği takdirde katilimcilarin vergi etiği konusunda oldukça yüksek 
algi düzeyine sahip olduklari ve vergi konusunda bilinçli olduklari 
görülmüştür. Ayrica katilimcilarin bilinçli olarak vergi kaçirmaya sicak 
bakmadiklari anlaşilmaktadir.

Araştirmadan elde edilen veriler üzerinde faktör analizi yapilmiş 
ve cevaplar başliklar yani faktörler altinda toplanmiştir. Faktör analizi 
neticesinde elde edilen faktörler; vergi konusunda yeterli bilgi sahibi 
olunmamasi, vergi kaçirma isteğinin nedenleri, vergi farkindaliğinin 
oluşmasi ve bilinçli vergi kaçirma boyutlaridir. Katilimcilarin vergi 
farkindaliğinin oluşmasi boyutu konusundaki algi düzeyleri en yüksektir. 
Bilinçli vergi kaçirma boyutu hakkindaki algi düzeyleri ise en düşüktür. 

Gerçekleştirilen hipotez testleri sonuçlarina göre ise, bilinçli vergi 
kaçirma boyutu için 4. sinif öğrencileri ile 1. Sinif öğrencilerinin algi 
düzeyleri arasinda farkliliğinin olduğu görülmüş ve 4. siniflarin algi 
düzeylerinin daha yüksek olduğu anlaşilmiştir. Ayrica vergi konusunda 
yeterli bilgi sahibi olunmamasi ile vergi kaçirma isteğinin nedenleri 
arasinda güçlü bir ilişki bulunmaktadir. Buradan anlaşilabileceği üzere 
vergi konusunda yeterli bilgi sahibi olunmamasi neticesinde vergi 
kaçirma isteğinin oluşabileceği görülmektedir. Bununla birlikte vergi 
konusunda yeterli bilgi sahibi olunmamasi ile vergi farkindaliğinin 
oluşmasi arasinda ters yönlü bir ilişki bulunmaktadir. Vergi konusunda 
bilgi sahibi olunmamasi ayni zamanda vergi farkindaliğinin oluşmasina 
da zarar verebilecektir. 

Çalişma neticesinde elde edilen bulgu ve sonuçlar çerçevesinde son 
olarak şu önerilerde bulunulmaktadir: Üniversite öğrencilerinin daha 
çok bilinçlenmesi için daha fazla seminer, sunum, ders ya da çeşitli 
bilgilendirme faaliyetlerinden yararlanilmali ve gelişen teknoloji ile 
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beraber gerek sosyal medya gerek internet gerekse diğer araçlardan azami 
ölçüde daha fazla faydalanilmalidir. Vergilerin toplanmasi, harcanmasi 
ve vergilerin aktarildiği alanlar hakkinda bireylerin sahip olduklari 
yanliş algilari ortadan kaldirmak adina ilgili konular hakkinda daha fazla 
bilgilendirme yapilmali ve vatandaşlarin daha çok vergi bilincine ve vergi 
etiği algisina sahip olmasi sağlanmalidir. 
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Giriş
Türkiye’de felsefenin kuruluşu söz konusu olduğunda “bilimsel 

düşünüş ve kavrayiş”in şekillenmesi bakimindan 1933 Üniversite 
Reformu’nun belirleyici bir rolü olduğu söylenebilir. Reformdan 
sonra ülkemize davet edilen Alman akademisyenler modern anlamda 
üniversitenin kurumsallaşmasi ve kadrolaşmasi konusunda oldukça etkin 
bir rol üstlenmişlerdir. Bu süreçte üniversite mahiyetinde Darülfünun’un 
felsefe bölümünde görev alan akademisyenler1  felsefi düşünmenin 
verimliliğinde önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş, gerek bilimsel 
yayinlar gerekse yetiştirdikleri öğrencilerle Türkiye’de oluşturulacak 
bir felsefi geleneğin temel yapisini inşa edecek öğeleri sunmuşlardir. 
Türkiye’de fenomenolojik düşüncenin kök salmasi da bu süreçle yakindan 
ilişkilidir. Bununla birlikte fenomenolojinin Türk düşüncesine nasil girdiği 
ve hangi mevcut düşünce anlayişi zemininde kavranilir olduğunu anlamak 
için Darülfünun tecrübesi göz önünde bulundurularak ve Cumhuriyet 
döneminin düşünme eyleminin arka planinda nelerin olup bittiği gözetilerek 
felsefenin hangi bağlamlarda kendisini görünür kildiği belirlenmelidir. 
Bu itibarla Türkiye’de fenomenolojinin nasil kök saldiğini anlamak için 
ülkemizde felsefenin nasil şekillendiğini kisaca görmekte yarar vardir.

Bilim alanindaki yenilikler eşliğinde kaydedilen “ilerleme” eğitim-
öğretimde de düzenleyici reformlarla (kesintiye uğrasa da) 1839’daki 
“Tanzimat Fermani” ile kendini görünür kilmiştir. Siyasi bir reform 
olan bu fermandaki eşitlik ve özgürlük idelerinin topluma sirayeti, 
meşrutiyetle ideolojik fikirlerin açiğa çikmasina ve “çağdaşlaşma” adi 
altinda Batiyla olan etkileşimin tetiklenmesine yol açmiştir (İyi 2006: 33-
38). Türkiye’deki felsefi düşünsel oluşuma hazirlik Tanzimat ile birlikte 
Osmanli Devleti’nin son dönemlerinde özellikle bilim alaninda tip, 
mühendislikte teknik bağlamda toplumsal ihtiyaca yanit verecek tarzda 
praksis alanin bilgisel gereksiniminin karşilanmasina yönelik olarak 
ortaya çikmiştir. Siyasi, sosyal ve ekonomik bağlamda devletin kendini 
yenilemeye yönelik vaadini içeren bu Hatt-i Hümayûn “Adaletname” 
(Türköne 1995: 5) türünden bir belgedir. Bu noktada Mehmet İzzet’in 
(1891-1930) Tanzimat’i üç ana fikir üzerinde toplamasi dikkat çekicidir: 

“Bunlardan birincisini, 1831 ve 1856 hümayûnu ile kurulan hürriyet 
esaslarinda, ikincisini; Şurayi Devlet, Muhakemeler ve Vilayetler teşkilati 
ile belirlenen hukuki ve devlet taazzuvunda, (örgütlenmesinde) üçüncüsünü 
de; mektepler ve hastaneler açilmasi, bayindirlik işlerine dair lâyihalar 
düzenlenmesi ile beliren terakki eğitimlerinde bulabiliriz” (İzzet 1989: 26).

1  1933 Almanya’sinda bireysel haklari askiya alan Adolf Hitler’in antisemit ve totaliter bir 
tavir sergilemesi Almanya’dan gelecek pek çok akademisyenin Darülfünun bünyesinde bir 
araya gelmesine sebebiyet vermiştir. Bu akademisyen ve bilim insanlarinin başlicalari, Ernst 
von Aster, Walter Kranz, Heinz Heimsoeth, Joachim Ritter gibi isimler olmuştur. Bkz. İyi 2006: 
50.
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İzzet’in Tanzimat’a dair yorumu fermandan itibaren 80 sene içinde 
gelinen aşamanin ne durumda olduğuna dair bir değerlendirmedir. 
Aydinlarca dile gelen “Modernleşme” bu modernleşmeye eş değer görülen 
“Batililaşma”nin kendini gerçekleştirme süreci olarak anlaşilmaktadir. 
Batililaşma düşüncesi Tanzimat’la başlayip Cumhuriyet dönemine 
kadar devam eden ve “ilerleme” ülküsünü elden birakmayan bir tarihsel 
sürece karşilik gelmektedir. Bu modernleşme kisvesinde bilimsel ve 
teknik fikirlerin Türk düşüncesine cereyan edişiyle eğitim ve felsefe 
hakkinda da yeniliklerin gerçekleşmesi olanakli hale gelmiştir. Bu 
noktada Modern düşüncenin “amelî” gayesi olduğu dikkate alindiğinda 
onun theoria alaninda ahlâk, siyaset, ilim ve felsefe için de zemin 
olduğu anlaşilmaktadir. Modern düşüncenin “amelî” oluşu “düşünce”nin 
aleladelikten feragat ederek toplumsal eylem temelinde bir disiplin olarak 
yeniden yapilanmasini sağlamiştir. Zira “Teknik ilme istinat eder; ilim 
usule dayanir, usûl kuvvetini felsefeden alir” (Ülken 2013:17) tümcesi bu 
anlayişi özetler niteliktedir. 

Bu görüşe bağli olarak Bati Avrupa’daki felsefi düşüncenin Türk 
düşüncesine olan etkisinde Tanzimat reformlariyla devlet tarafindan 
Batida ilim ve bilim alaninda neler olup bittiğinin öğrenilmesine ilişkin 
Avrupa’ya gönderilen ilim ve bilim insanlarinin Batidaki fikirlerin 
Türk düşüncesine tanitilmasinda önemli bir rol oynadiğini belirtmemiz 
gerekir. Fransa, İngiltere ve Almanya merkezli olan Avrupa’yla olan 
temasla Bati dünyasinin düşünce ufkunun taninmasinda Avrupa’ya giden 
bilim insanlari, gittikleri mahaldeki felsefi disiplinleri; Bergsonculuğu, 
pozitivizmi, idealizmi Türk tefekkürüne kazandirmişlardir. Bu doğrultuda 
felsefi düşüncenin gelişimi açisindan mecmualarin2, 1927’de kurulan 
Türk Felsefe Cemiyeti’nin3, Darülfünun’un fikri hayatin gelişmesinde 
büyük katkisi olmuştur. Bu gelişmelere yol açan kurumlardan biri olan ve 
Abdülhamit döneminde 1894’te dördüncü kez gerçekleşen bir teşebbüsle 
1894-1900’lerde resmi olarak “Darü’l-fünun-i Şahane” adiyla kurulan 
Darülfünun dikkate alinmalidir. Öyle ki 1919 Nizamnamesi ile Edebiyat 
Fakültesi’nde konulan dersler arasinda İslam felsefesinin, felsefe tarihinin, 
metafiziğin yer almasi felsefi düşüncenin gelişimini hizlandirmiş, 
ihtiyaç eşliğinde Avrupa’dan hocalarin getirilişi ise Bati idealizminin, 
pozitivizmin, pragmatizmin öğrenilmesinde “düşünce”ye etkisi olmuştur.

Avrupa’da cereyan eden fikirlerin Türk felsefesinde yerini almasi 
ve oluşturulan müfredatlar felsefe öğretiminin sistemli olmasina neden 
2  Cumhuriyet döneminde yayinlanan dergilerin listesi için bkz. Arslan 2017: 
72-73.
3  Ülken kendisinin de dahil olduğu Cemiyetin 1927’de İstiklal Lisesi’nde M. Servet, Hatemi 
Senih, Ragip Hulusi, Orhan Sadettin tarafindan kurulduğunu belirtmektedir. Cemiyete sonradan 
dahil olan isimler arasinda Darülfünun hocalarindan Mustafa Şekip Tunç, Mehmet İzzet de 
bulunur. Cemiyetin resmi yayin organi olan “Felsefe ve İçtimaiyat” dergisi ile ilmi düşünce 
daha geniş kitlelere sesini duyurabilme olanaği yakalamiştir. Bkz. Ülken 1992: 439.
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olmuştur. Nitekim Hilmi Ziya Ülken (1901-1974), Riza Tevfik’i (1869-
1949) “Türkiye’de felsefeyi öğretim haline koyan ilk kişi” ilan etmektedir 
(Ülken 1992: 259). Meşrutiyet döneminde Tevfik’in bu noktada lise için 
hazirladiği müfredat programinin ve ilk iki cildi yayinlanan “Büyük 
Felsefe Kamusu”nun (Sözlüğünün) önemi büyüktür. Türk eğitiminde 
lisede ilk felsefe derslerini veren Tevfik’in4 felsefi programi İngiliz 
ampirizmine dayanan felsefe tarihi öğretimini kapsamaktadir (Ülken 
1979: 261). Böylelikle Tevfik’in eserleri ve oluşturduğu müfredat ile 
İngiliz bilgi teorisi Türk düşüncesindeki yerini almiştir. Ancak şair 
ve mütefekkir kişiliğiyle öne çikan Riza Tevfik, sadece ampirizmi 
değil “Bilgi Dergisi”ndeki yazilariyla Kant felsefesinin ve “İçtihad”ta 
yayinladiği makalesiyle Bergsonculuğun tanitilmasindaki sorumluluğu 
almiştir (Ülken 1979: 263). Fakat bu konuda Darülfünun’da felsefe ve 
psikoloji profesörü Mustafa Şekip Tunç’un da rolü vardir (Yildiz 2010). 
Bu dönemde sözü edilen felsefeci ve akademisyenler yaninda Mehmet 
Emin Erişirgil’in (1891-1965) İstanbul Lisesi’ndeki öğretmenliği 
sirasinda Boirac’tan “Psikoloji” (İlm-i Ahvali Ruh) eserini çevirmesi, 
Dârülfünun’daki muallimliği sürecinde “Kant” kitabini çikarmasi (1922), 
“Edebiyat Fakültesi”, “Dergâh” “Mihrab” ve “Hayat” dergilerinde yazdiği 
makaleler Türk felsefe literatüründe ayricalikli yere sahiptir (Ülken 1979 
427). 

Yine Tevfik ve Erişirgil’in yani sira Cumhuriyet dönemine değin 
felsefi sahada Baha Tevfik’in (1884-1914), Ziya Gökalp’in (1876-1924), 
Salih Zeki’nin (1864-1921), İbrahim Ethem’in (1818-1893) de önemi 
göz ardi edilmemelidir. Bati düşüncesiyle olan ilmi ve bilimsel temas her 
biri ayri bir araştirma konusu olan, zikredilen isimlerle Batili düşüncenin 
Türk düşüncesinde ve öğretiminde yer almasini sağlayarak felsefenin 
kurumsallaşmasina imkân oluşturmuştur. Özellikle Tanzimat’tan itibaren 
Fransiz felsefesinin, tabiat bilimlerinin ve bu bilimlerin farkli tezahürleri 
olarak karşimiza çikan pozitivizm ve materyalizmin bir düşünce 
geleneğini oluşturmaya başladiği (Öktem 1999: 168-169), gerçekleştirilen 
yayinlarla da felsefi düşünceye ilişkin kurumsallaşmanin güçlendirildiği 
görülmektedir. Batiyla gerçekleşen bu ilmi temaslar, Alman düşüncesi 
merkezli fenomenolojinin ne olduğunu ve onun Türk düşünce dünyasina 
nasil girdiğini de izah edecek niteliktedir. Lakin belirtmek gerekir ki 
fenomenoloji diğer felsefi disiplinlerden daha sonra Türk düşüncesine 
sirayet etmiş, daha önce Türk düşüncesine giren ve erken Cumhuriyet 
döneminde akademik çevrelerde oldukça kabul gören Bergsonculuk bu 
düşüncenin ülkemize girişine zemin hazirlamiştir. Çünkü Bergsonculuk, 

4  Ülken Dârülfünun’da daha önce Ahmed Vefik Paşa’nin “Hikmet-i Tarih”, Ahmed 
Mithat’in “Dinler Tarihi”ni okuttuklarini belirtir. Bu anlamda yüksek öğrenim kurumu olarak 
Dârülfünun’da felsefe derslerinin olmasina rağmen ortaöğretimde olmadiği dikkate alindiğinda 
Tevfik’in 1914’te bu yeniliği lise için gerçekleştirmesi dikkate değerdir (Ülken 1979: 259).
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spritüalist karakteri ile materyalizm ve pozitivizme karşit bir görüş olarak 
ortaya çikmiştir.5 Ayni şekilde fenomenoloji de Avrupa’da önceden var olan 
pozitivizme ve natüralizme bir tepki olarak tabiat bilimlerinin değerden 
düşürdüğü yaşam dünyasina (Lebenswelt) yapilacak araştirma ile özel bir 
düşünce tarzi ve yöntemi olarak açiğa çikmiştir. “Avrupali düşüncenin 
bir aşamasi” olarak fenomenoloji (Lyotard 2007: 11) bu anlamda hem 
sonradan gelen hem de diğer felsefi disiplinlerin kavranilmasiyla sonradan 
anlaşilan bir düşünme alani olarak belirmektedir. 

Fenomenoloji ve Türk Düşüncesi
Fenomenolojinin Türkiye’de nasil kendini açiğa çikarmiş olduğu 

dikkate alindiğinda 1918’de Darülfünun’da bir süre görev yapan6 
Mehmet İzzet’in fenomenoloji fikrinin Türk düşüncesinde filizlenmesinde 
etkisi olduğu anlaşilmaktadir. Bu yeni düşünce alani hakkinda bir eser 
birakmamiş olsa da İzzet’in önemi, fikri münasebeti gerçekleştirmiş 
olmasinda aranmalidir. Bu anlamda fenomenolojinin Türk felsefesinde 
ilk dile getirilişinin Türk düşünce tarihinde önemli bir yeri olan Mehmet 
İzzet nezdinde gerçekleştiği söylenebilir. 

Değirmencioğlu’nun aktardiğina göre İzzet, Mehmet Emin 
Erişirgil araciliğiyla 1928 yilinda hem hastaliğinin tedavisi için 
hem de kültür ataşesi olarak Paris’e gönderilmiştir. Daha sonrasinda 
hastaliği dolayisiyla Berlin’e giden İzzet, aniden Türkiye’ye dönmüş 
Darülfünun’da “içtimaiyat” dersi vermiş, tedavisini gerçekleştirmek üzere 
tekrar Berlin’e gitmiştir. Mengüşoğlu’nun Ülken’e, Ülken’in de bize 
bildirdiği üzere İzzet, Almanya’dayken Husserl’in “phenomenologie”sine 
büyük ilgi duymuş ancak hastaliği bu konu hakkinda yazili bir kaynak 
birakmasina engel teşkil etmiştir (Değirmencioğlu 1987:14-15). Her ne 
kadar İzzet’in fenomenolojiyle ilgili bir yayin birakmadiği ifade edilse 
de yetiştirdiği öğrenciler7 ve eserleri göz önünde bulundurulduğunda 
Osmanli’nin son dönemine ve Cumhuriyet dönemine taniklik etmiş 
bir felsefeci olarak o dönem Türkiye’sinde felsefe yapma eylemini 
ve Bati’nin düşünce anlayişini ayrintisiyla analize girişip düşüncede 
tenkidi oluşturmasiyla Türk düşüncesine yeni bir zihni açilim getirdiği 
belirtilmelidir. Değirmencioğlu’nun aktardiği üzere İzzet’in meslektaşi 
Mehmet Emin Erişirgil, bu savi destekleyecek şekilde “… yazilarinin, 
onun bilgisinin genişliğini, felsefi kültürünün derecesini göstermekten 
uzak olduğunu, biraktiği bunca eserlerinin, birakabileceği eserler yaninda 
sönük kalacağini” belirtmektedir (İzzet 1989: V)8.
5  Bergsoncu felsefenin Türk düşünce dünyasina girişi ve Türk felsefesine etkileri bağlaminda 
bir çalişma için bkz. Yildiz 2011.
6  İzzet, Nizamname ile beş şubeye ayrilan Darülfünun’un Ulum-u Terbiye, Fünun ve Ulum-u 
Şer’iyye şubelerinde müdürlük yapmiştir. Bkz. Öktem 1999: 168.
7  Taninmiş olan öğrencilerinden bazilari: Hilmi Ziya Ülken, Ziyaeddin Fahri Findikoğlu.
8  İzzet’in “Makaleler” adli eserini hazirlayan Değirmencioğlu’nun “Önsöz”deki ifadesidir.
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İzzet’in felsefi düşüncede yol gösterici vasfiyla açtiği güzergâhta 
fenomenolojiye yönelik Türk felsefe literatüründeki ilk yayini 1936’da 
Hilmi Ziya Ülken’in “Yirminci Asir Düşünürleri” adli eserinde bulmaktayiz 
(Ülken 1936). Bu eserinde Ülken, fenomenolojiye bir bölüm dâhilinde 
Edmund Husserl, Max Scheler, Emile Lask, Nicolai Hartmann ve Martin 
Heidegger’e yer vermesinin yani sira “yirminci yüzyil felsefesine genel 
bakiş”la irrasyonalist, idealist, pragmatist felsefeyi, matematik ve biyoloji 
felsefesini, idealist fizikçileri de tanitma girişiminde bulunmaktadir. Ancak 
eseri incelediğimizde bu “bakiş”in genel bir tanitimi aşarak sunulan felsefi 
disiplinin müşkül yanlarini ele alan ve yöneltilecek eleştirileri de içeren 
bir düşünme sorumluluğunu aldiği anlaşilmaktadir. 

Ülken, fenomenolojiye ayrilan bölümde Avrupa’da cereyan eden bu yeni 
felsefe disiplininin gayesinin hads ile aracisiz şekilde kavranan salt yaşanmiş 
tecrübe akişinin betimlenmesi olduğunu belirtmektedir. Düşünürlere göre 
hatta ayni düşünür nezdinde de farkli anlam bağlamlari içeren, delile ihtiyaç 
duymayan, doğrudan idrak ile beliren fenomenolojik hareket, Bergson’un 
“şuurun doğrudan doğruya mutalari”nda açiğa çikan psikolojiye ve metafiziğe 
dayali bir anlayiştan farkli olarak Husserl’de yaşanmiş tecrübeden neşet eden 
salt mahiyetin yakalanabilmesine olanak verecek salt fiiller olarak kendini 
sunmaktadir (Ülken 1936: 214). Bu doğrultuda Ülken, fenomenolojinin 
Husserl’de ne anlam ihtiva ettiğini, Bergsonculuktan farkini ve diğer felsefi 
disiplinlerle olan ilişkisini mütalaa ederek, düşünürün eserlerini tanitmasinin 
yani sira fenomenolojinin çikmazlarini da tartişmaktadir.9 

Ülken’e göre Husserl, kendisinden sonra gelecek olan düşünürlerin 
çikiş noktasi olmakla birlikte farkli fenomenolojilerin oluşmasina da 
olanak vermiştir. Bu noktada fenomenolojik tarzini Husserl’den alan 
Scheler, fenomenolojiyi realizm ve irrasyonalizm (laakli felsefe) ile 
birleştirerek yeni bir fenomenolojik alan oluşturup bu sahaya “kiymetler 
sahasi”ni dâhil etmiştir (Ülken 1936: 233-253). Birbirini tamamlayan 
Lask ve Hartmann ise şuurun fenomenolojisinin ve “metalojik bir sistem” 
inşasina girişmiş (Ülken 1936: 254-268) ancak bu Kantçi anlayişlarla 
sistemleşmeye çalişan düşünürlerin eksikliği Heidegger’in fenomenolojik 
ontolojisiyle giderilmiştir. Ülken, fenomenolojinin Husserl’den beri gelen 
ve Heidegger’le (Ülken 1936: 268-278) devam eden düşünsel sürecinde 
ortak bir temayül olduğunu ifade etmesinin yani sira aşilmasi gereken 
bir meselenin varliğini da öne sürmektedir. Bu mesele ise hakikatin 
postulatinin ideal alana mi yoksa reel alana mi aitliğidir (Ülken 1936: 
278).

9  Bu hususta Ülken, Husserl’in şuurun merkezi faili olarak odak noktasi kildiği saf ben 
(absolute ben) kavraminin yarattiği güçlüğü açiklamaktadir: “bir defa, (saf benlik) ve dikkat fiili, 
Husserl’in nazariyesine temel olduğu gibi basit ve neutre fiillerden ibaret olmayip, fakat faaliyet 
ve action nev’indendir. Husserl bu müşkülü sezdiği için onlarda çok dar, mahdut bir action 
görmektedir: bir şey meydana getirmezler; yalnizca bulur ve tespit ederler” (Ülken 1936: 231).
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Türk felsefe literatüründe fenomenolojiye ilişkin bir diğer araştirma 
1939’da “Felsefe Seminer Dergisi”nde Mazhar Şevket’in (İpşiroğlu) 
(1908-1985) “Fenomenoloji” başliğiyla yayinlanan makalesidir. İpşiroğlu, 
eserinde fenomenolojiyi meseleleriyle açiklayarak fenomenolojinin ne 
olduğunu, fenomenin ne anlama geldiğini, hakikat ve realite arasindaki 
ilişkiyi, şuurun fenomenolojideki yerini, fenomenolojinin işlevlerini ve bu 
tür bir ilmin hangi kazanimi sağladiğini tartişmaya açmaktadir. Çalişma, 
fenomenoloji üzerine düşünmemizi sağlayarak evvela bizi mahiyetin ne 
olduğu ve nasil kavranilacağina ilişkin sorun üzerine düşünmeye davet 
ederek başlamaktadir. Fenomenin ne olduğuna yönelik meselenin bu 
tartişmalarla gündeme getirilişiyle bir yandan “hadise ilmi” diğer yandan 
“mahiyet ilmi” olarak tanitilan fenomenolojinin birbirine zit bir fenomen 
mefhumuna karşilik gelip gelmediği geleneksel felsefe gözetilerek 
yanitlanmaya çalişilir (İpşiroğlu 1939: 153). Bu bakimdan İpşiroğlu için 
mesele bir yandan ‘tüm açikliği’ ile “kendini gösteren” fenomenin ayni 
zamanda “kendini göstermeyen” oluşu dahilindeki varlik tarzidir. 

Sorunun üstesinden gelmeye çalişan İpşiroğlu, her realitenin fenomen 
olduğu savini tersyüz ederek her fenomenin realite olup olmadiğini 
soruşturmakla araştirmasina devam eder. Bu noktada sorduğu soru 
araştirmasini yürütmesi bakimindan değerli olacaktir: “Fenomen aleminin 
hudutlari realitenin hudutlarile bir midir?” (İpşiroğlu 1939: 155). Meselede 
beliren; fenomenoloji bir mahiyet ilmi olacaksa mahiyeti nerede arayacağimiz 
ve mahiyetin realitede hangi bağlamda bize kendisini göstereceğidir. Tabii 
alemde mahiyet gizli kalmaktaysa ona ulaşabilmek; görüleyebilmek uğruna 
fenomenoloji iş başina çağrilmalidir. Bu konuda Şevket, fenomenolojik 
betimlemeyi ve fenomenolojik indirgemeyi açiklamaktadir. 

Ona göre tabii alemin siniri dahilinde varliğin mahiyetinin açiğa 
çikarilişi fenomenolojik betimleme (ideation) ile sağlanirken, salt fenomenin 
yakalanabilmesi fenomenolojik indirgeme (reduksiyon) ile gerçekleşecektir. 
Bu arada İpşiroğlu, salt mahiyete ulaşabilmek için iş gören fenomenolojinin, 
varliği mevcudiyetinden tecrit etmediğini radikal bir akt olarak varlikta saf-
katişiksiz mahiyete ulaşmayi imkânli kilan fenomeni açiğa çikarma gayesi 
olduğunu da belirtmektedir (İpşiroğlu 1939: 158-159). Meselenin ilerleyen 
safhalarinda fenomenolojideki diş dünya problemine de değinen İpşiroğlu, 
fenomenolojinin özne merkezli anlayişlardan farkini açiklayarak varliğin 
veriliş ve mahiyet farki bağlaminda beliren “müteal ve immanent şuur”da 
neler olup bittiğine yönelik araştirmaya girişmesiyle şuur-varlik arasinda ne 
türden bir ilişki olduğunu açimlamaya çalişmaktadir. Anlatilanlar işiğinda 
İpşiroğlu’nun çalişmasinin dönem itibariyle Türk düşüncesinde Avrupa’da 
ses getiren bu yeni felsefi disiplini işlevindeki aşamalari ve açiğa çikan 
kavramlari, meseleleri aydinlik kilmaya çalişmasiyla Türk felsefesine katkisi 
olduğu söylenebilir. 
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Fenomenolojiye ilişkin İpşiroğlu’nun çalişmasindan ve Ülken’in 
“Yirminci Asir Düşünürleri”nden bir yil sonra başli başina sistemli 
bir şekilde meseleyi ele alarak tartişan ise Takiyettin Mengüşoğlu’dur 
(1905-1984). Düşünürün fenomenoloji ile ilgili ilk çalişmasi, Nicolai 
Hartmann danişmanliğinda 1937’de tamamladiği “Husserl ve Scheler’de 
Bilinebilirliğin Sinirlari” (Über die Grenzen der Erkennbarkeit bei Husserl 
und Scheler) başlikli doktora tezidir (Mengüşoğlu 1976: V). Almanca yazilan 
bu eserden sonra Mengüşoğlu’nun Türkçe yazdiği ilk eseri, 1942’de Ernst 
von Aster’in önerisiyle “Fenomenologi ve Nicolai Hartmann”dir. Eserin 
“Giriş” kismi ufak değişikliklerle İstanbul Üniversitesi yayini olan “Felsefe 
Arkivi”nin ilk sayisinda 1945 yilinda yayinlanmiştir (Mengüşoğlu 1945). 
Bu eserle düşünürün Husserl fenomenolojisinin mahiyetini, yöntemini, 
fenomenolojinin sunduğu varlik tarzlarini izaha girişmesi Ülken’in bu yeni 
felsefi disiplini tanitmasindan da farkini ortaya koymaktadir. Bu anlamda 
Ülken için fenomenoloji kendi felsefi kaygisinda beliren bir anlayiş değildir. 
Ülken’in, fenomenolojinin felsefe tarihindeki yerini ve değerini görmemize 
olanak vermesine karşilik Mengüşoğlu’nda dile gelen fenomenoloji, bizatihi 
düşünürün felsefi kaygisi ve meselesi bağlaminda içselleşen bir tavra dahildir.

Mengüşoğlu’nun ve İpşiroğlu’nun çalişmalari karşilaştirildiğinda ise 
her iki düşünürün fenomenolojiyi tanitan derli toplu bir eser sunduklarini 
söyleyebilme imkâni yakalanmakla birlikte İpşiroğlu’nun belirli meseleler 
dâhilinde fenomenolojiyi tanitmasina nazaran Mengüşoğlu’nun, ele 
aldiği meselelerle birlikte fenomenolojinin düşünce tarihindeki yeniliğini 
ve farkini ortaya koyma uğruna geleneksel felsefe hususunda daha da 
kapsamli bir tartişma alani sunduğu görülmektedir. Buna bağli olarak 
İpşiroğlu, fenomenolojik düşüncenin Husserl’den sonra düşüncedeki 
etkisini açiklamazken; Mengüşoğlu, bu düşüncenin Scheler ve Hartmann 
felsefesindeki tesirini belirterek daha kapsamli bir fenomenoloji 
araştirmasini Türk düşüncesine sunmuştur. 

Mengüşoğlu’nun akademik hayati boyunca yayinladiği eserlere 
dikkat kesildiğimizde tercümeleri ve muhtelif eserleriyle fenomenolojide 
her an iş gören bir “düşünme” mahallinde yurt edindiğine taniklik ederiz.10 

10  Bu noktada düşünürün başlica muhtelif eserlerinin tam künyesinin verilmesi yararli 
olabileceği kanisindayiz: Mengüşoğlu, T. (1958), Felsefeye Giriş̧, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat 
Fakültesi Yayinlari. Mengüşoğlu, T. (1969), Kant ve Scheler’de İnsan Problemi: Felsefi 
Antropoloji için Kritik Bir Hazırlık, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayinlari. Mengüşoğlu, 
T. (1971), Felsefi Anthropologi: İnsanın Varlık Yapısı ve Nitelikleri, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat 
Fakültesi Yayinlari. Mengüşoğlu, T. (1979), İnsan ve Hayvan Dünya ve Çevre: İnsan ve 
Hayvanın Varlık Yapısında Ortaya Çıkan Zıt Fenomonler, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 
Yayinlari. Mengüşoğlu, T. (1988), İnsan Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi. Tercüme 
eserlerinden başlicalari: Hartmann, N. (1946), Almanya’da Yeni Ontoloji Cereyani, Felsefe 
Arkivi. 1(2-3). Scheler, M. (1947), İnsan ve Kainattaki Yeri, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 
Yayinlari. Löringhoff, V. F. (1973), Mantık: Saf Mantık Sistemi, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat 
Fakültesi Yayinlari. Heimsoeth, H. (1986), Felsefe Temel Disiplinleri, İstanbul: Remzi Kitabevi. 
Heimsoeth, H. (2007), Kant’ın Felsefesi, Ankara: Doğu Bati Yayinlari. 



Murat Erdoğan, Mahmut Sami Öztürk138 .

Bu “düşünme eylemi”ni Mengüşoğlu, 1958’de yayinlanan “Felsefeye 
Giriş” adli çalişmasinda da sürdürmektedir. Araştirma; felsefenin 
epistemoloji, ontoloji, etik, hukuk, sanat alanlarinin varlik fenomenlerinin, 
varlik tarzlariyla meselelerinin tartişildiği fenomenolojik bir betimin 
tezahürüdür. Düşünürün eserlerindeki anlam içeriklerini, yöntemini ve 
üslubunu gözettiğimizde fenomenolojisinde Hartmann mirasindan gelen, 
Klasik felsefenin varlik tasavvurundaki kategoriyel söylemin aksine 
“varliğin kendisinde olan determinasyon ilkesi” (Mengüşoğlu 1958:124) 
olduğu tezi korunmaktadir. Bu tez Husserl’in “fenomenlerin kendisine 
dönme” saviyla olan tutarliği bize gösterirken felsefe yapma eylemindeki 
fenomenolojik sadakate de işaret etmektedir. Bu tavir, varliğin asli 
yapisina varlik fenomenleriyle odaklanmak suretiyle açiğa çikacaktir.

Fenomenolojinin Türk düşüncesine tezahür ettiği yayinlarin 
zamansal siralamasinda ve Mengüşoğlu’nun çalişmalarinin olgunlaşmaya 
başladiği siralarda Ülken’in 1966’da yayinladiği “Türkiye’de Çağdaş 
Düşünce Tarihi” adli eseri önem taşimaktadir. Ülken, bu eserinde 
fenomenolojinin (Phenomenologie) “Yeni Türk” düşünürleri arasinda 
güçlü bir tesiri olduğunu ancak bu felsefi disiplinin ne okutulduğunu ne 
de temsilcisi olan Husserl’in metinlerinin çevrildiğini belirtmektedir. 
Ülken, fenomenolojinin bir özet olarak ne olduğuna ilişkin araştirmasinda 
Mengüşoğlu’nun Hartmann danişmanliğinda gerçekleştirdiği doçentlik 
tezi olan “Fenomenologi ve Nicolai Hartmann” çalişmasinin Türk felsefe 
literatürüne olan katkisini vurgulayarak Mengüşoğlu’nu fenomenolojik 
alanin oluşturduğu meselelere dahil etmektedir. Hartmann’in metalojik 
bir nitelik taşiyan yeni ontolojisinin dönem itibariyle Heidegger ya 
da Karl Jaspers felsefelerine nazaran oldukça popüler olduğunu öne 
süren düşünür, Mengüşoğlu’nun fenomenoloji bağlamindaki tesirinin 
“Felsefeye Giriş” adli eseriyle görünür olduğunu ve Türkiye’de yeni bir 
felsefi disiplin olarak başlattiği “felsefi antropoloji”si ile fenomenolojinin 
son formuna kavuştuğunu ifade etmektedir. Ülken’e göre Mengüşoğlu, 
bu anlamda Husserl’in fenomenolojisinin ontolojiye dönüştüğü Hartmann 
anlayişinin tesiri altindadir (Ülken 1992: 476).

Ülken’in “Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi”nden sonra 1968’de 
yayinladiği “Varlik ve Oluş” adli eserinde iki bölümde yer verdiği 
“Şuurun Fenomenolojisi I-II” (Ülken 2014: 291-384), fenomenoloji ile 
ilgili yaptiği araştirmalarinin en kapsamlisini içeren çalişmadir. Ülken, 
öncelikle şuurun tarihsel-düşünsel soruşturmasini yaparak bu kavramin 
Husserl fenomenolojisinde ne anlam ihtiva ettiğini açimlama yoluna 
gitmektedir. Bu hususta Ülken, Husserl fenomenolojisinin mihenk 
taşi niteliğinde olan intentionalite kavramindan yola çikarak “kasitli 
şuur”dan ne anlamamiz gerektiğini ele almaktadir. Bunun yaninda 
Ülken, Husserl’den sonra fenomenolojinin hangi felsefi güzergâhlarda 
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açiğa çiktiği konusunda Scheler’i, Hartmann’i ve Heidegger’i konu 
almasinin yaninda belirttiğimiz diğer eserlerinde yer almayan düşünürlere 
de yer vermektedir. Düşünür, Scheler’in fenomenolojisini açiklarken 
Mengüşoğlu’nun, Max Scheler’in eseri olan “İnsanin Kainattaki 
Yeri” (Scheler 1948) çevirisinden sikça yararlandiği gibi “Kant ve 
Scheler’de İnsan Problemi, Felsefi Antropoloji İçin Tenkidi Bir Hazirlik” 
(Mengüşoğlu 1949) çalişmasindan da faydalanmaktadir. Bu perspektiften 
hareketle Ülken, Emmanuel Levinas’in “Husserl Fenomenlojisinde Görü 
Teorisi”ne, Merleau Ponty’nin “Alginin Fenomenolojisi”ne ve Jean Paul 
Sartre’in “Varlik ve Hiçlik” adli eserine başvurarak fenomenolojinin 
düşünsel seyrini aydinlik kilmaya çalişmaktadir.11 

Düşünür fenomenolojiye yönelik bu geniş kapsamli soruşturmasinda 
Husserl’in öne sürdüğü üzere şuurun mahiyetinin sadece “… ‘bir yere 
çevrilmiş olma’dan ibaret olan fenomenler zümresi” (Ülken 2014: 293-
294) olmadiğini insanin yaşadiği toplumsal alaninda, kültürel çevresiyle, 
sosyal bir tarzi olduğunu da ileri sürerek “sosyal şuur”u da soruşturmaktadir. 
Fenomenolojide ele alinan şuura yönelik meseleler şuur fenomenolojisinin 
ikinci bölümünün de ön hazirliğini oluşturmaktadir. Nitekim bu bölümde 
Ülken, şuurla girilecek ilişkinin nasil bir tarzi olacağini, şuurun zit ve 
tamamlayici vasiflarini konu edinerek epijektif, projektif, objektif, 
sübjektif şuurun, değer şuurunun araştirmasini yapacaktir. Bu bağlamda 
anlaşiliyor ki Ülken’in bu eserdeki fenomenoloji araştirmasi o vakte kadar 
Türk felsefe sahasinda yapilan çalişmalar arasinda kendine münhasir bir 
çalişma olmaktadir.

Buraya kadar belirtildiği üzere fenomenolojinin Türk 
düşünürlerine olan etkisi, Mehmet İzzet’le başlayarak Hilmi Ziya 
Ülken ve Takiyettin Mengüşoğlu’yla Türk düşünce tarihinde görünür 
olmaktadir. Fenomenolojinin bilhassa Mengüşoğlu’nun “felsefi 
antropoloji”si gözetildiğinde yeni felsefi disiplinlerin gelişme 
olanağinin gerçekleştirilmesinde etkisi olduğu belirtilmelidir. 
Zikredilen düşünürlerin yani sira fenomenolojinin Türkiye’de başli 
başina bir araştirma alani olarak gelişmesinde yaptiklari özgün 
çalişmalar ve tercüme eserler dikkate alindiğinda Nermi Uygur’un, 
Önay Sözer’in, Bedia Akarsu’nun ve Ahmet İnam’in da katki 
sağladiği anlaşilir.

Nermi Uygur, fenomenolojiyi kendi düşünce yapisinin özgünlüğünde 
yoğurmuştur. Uygur’un felsefesindeki düşünce özgünlüğü felsefenin 
ne’liği üzerinden değil, “felsefenin ölüm-dirim meselesi” (Uygur 2016: 
371) olarak klasik düşüncedeki “nedir”den başkaca bir “nedirlik” 

11  Ülken ilgili eserleri Fransizcasindan okuyarak araştirmasini gerçekleştirmiştir.
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nezdinde; “ne olmakliği” bağlaminda gerçekleşecek bir soruşturmayi 
konu edinmektedir. Bu bakimdan felsefenin olmakliği evveliyatinda 
felsefenin yapisina ve mahiyetine yönelik yapilacak bir araştirmadir. 
Felsefenin sorumluluğunu alan bu araştirmayla Uygur, modern düşüncenin 
“kriz”inde görünen felsefenin varolma alaninin yok olma tehlikesi 
kaygisiyla felsefenin ne olmakliğina ilişkin sorunla bizi hesaplaşmaya 
davet etmektedir. Bu hesaplaşma, Husserl ve Heidegger’den alinan mirasin 
fenomenolojik tavriyla ortaya konulmaktadir. Felsefenin ne olmakliğiyla 
ilgili yürütülecek araştirma ise ancak felsefeye özgü sorularin yapisini 
aşikâr kilmakla olanaklidir. Ancak bu şekilde “felsefenin tümünü saran 
sis perdesi dağilabilecektir” (Uygur 2016: 372). 

Bir felsefe sorusunun ne olduğu meselesi bu meseleye verilecek 
yanittan evvel kendi başina değerlidir. Felsefe sorusunun ne olduğu; 
onun yapisinin, mahiyetinin ve onun diğer alanlarin sorularindan ayirdini 
oluşturacak şeyin ne olduğuna yönelik elzem bir kaynak mahiyetindedir. 
Bu anlamda bir felsefe sorusunun ne olduğu, ne olmadiği ile de yakindan 
ilişkilidir. “Bir Felsefe Sorusu Nedir?” çalişmasinda felsefe sorusunu 
açimlamak üzere diğer alanlardaki sorulari karşilaştirmali ele alan Uygur, 
bu sorunun felsefenin başlangicindan itibaren hatta doğuşuyla da ilintili 
bir soru olarak felsefenin spesifikleşmiş alanlarinda yeri geldiğinde varlik, 
yeri geldiğinde bilgi ya da etik, politik, estetik bağlamda kendini felsefede 
her daim gösteren bir soru olarak karşimiza çiktiğini belirtmektedir (Uygur 
1945). Şu hâlde sorunun açimlanmasi “felsefenin ne olmakliği”na yönelik 
soru olarak felsefi meseleleri soruşturma bağlaminda belirmektedir. Başka 
bir ifadeyle bir felsefe sorusunun ne olduğu, felsefenin ne olduğu ile 
ilgilidir. Felsefenin, bir araştirma alani olduğu dikkate alindiğinda değişik 
sorularla kendini görünür kildiği anlaşilmaktadir. Ancak her ne şekilde 
açiğa çikarsa çiksin nasil bir sorunun felsefe sorusu olduğu, sorunun 
kendisinin belirgin hale getirilmesini talep etmektedir. Bu noktada felsefe 
sorusunu tesis eden felsefenin mahiyetini oluşturan yapinin izini sürme, 
fenomenolojik düşünüşü üstlenmekle gerçekleşmektedir. 

Uygur’a göre sorular eylemde değil, “dil” de kendini açiğa 
çikarmaktadir (Uygur 1945: 24). Bir felsefe sorusu, kavramin anlamina 
yöneltilen soru olarak “dile yönelen” bir sorudur. Dile yönelen anlamda 
sorun semantik sorudan farkli olarak “söz”den öte sözün dile getirdiği 
fenomen ile ilgilenir. Bu bakimdan fenomenler dilin kendisinde aranilir 
(Uygur 1945: 41). Felsefi sorulardaki anlam arayişi kendi varliğimiza ve 
evrene yönelik gerçekleştirilecek olan evren tasavvuru gereksinmemize 
dair de bir açiklama olacaktir. Bu husus bizi, dil-dünya-evren-düşünme 
kavramlari arasinda düşünmeye sürükleyecektir. Felsefe, evrenin 
anlamina yönelik bir açimlamadir. Düşünürün bu anlayişi fenomenolojik 
ontolojinin düşüncesi ile temellenmektedir. Nitekim Heidegger’in 
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“Hümanizm Üzerine”de belirttiği insanin varlikla kuracaği özsel bağin 
“düşünme”, “düşünme”nin ise varliğin dile gelmesiyle gerçekleşeceği 
savi, Uygur’un meselesindeki varliğin temellendiği felsefi sorularin 
dil üzerinden kendini nasil temsile getirdiğini anlamamiz açisindan 
işlevseldir. Bu nedenle Heidegger’in tümcesiyle “Dil, varliğin evidir” 
(Heidegger 2013: 5) görüşünün ele alinmasi Uygur’un araştirmasindaki 
fenomenolojik ontolojiyi felsefi sorularin ve felsefenin yapisinin izini 
sürmesini anlamada yarar sağlayacaktir. 

Heidegger “eylem” üzerine düşünmemiz gereğini belirtmektedir. 
Eylem bir şeyi yerine getirmektir. İnsan söz konusu olduğunda onu diğer 
var olanlardan ayiran, varliğin hakikatini kavrama olanaği yakalamasina 
sebep olan “düşünme eylemi”dir. Düşünme, bu eyleme varliğin kendisi 
üzerine anlamaya çalişmakla ulaşir. Bundan dolayi felsefe düşünme ile 
yapiliyorsa; düşünmenin kendisi de başli başina bir eylemdir. Bunun nedeni 
düşünmede varliğin kendisinin birakilmişlik halinin izahinin sunulmasidir 
(Heidegger 2013:28). Varlik, kendisini düşünmede gerçekleştirir. Bu, 
varliğin kendisini gerçekleştirmesi olduğu kadar düşünmenin de kendisini 
gerçekleştirmesidir. Dolayisiyla varliğin açimlanmişliği dilde kendini 
ele vermektedir. Bu anlamda varliğin hakikatinin anlaşilma olanaği, 
dil ve düşünme eylemi üzerinden temellenir. Bu fenomenolojik bakişin 
göstermeğe çaliştiği, dilde beliren içerik ve dilin formlari değildir. 
Fenomenolojik bakiş dilin gösterdiği fenomene odaklanmaktir ki ancak 
burada felsefe sorusunu; felsefenin kendini tamamlamasi için neyi 
sorduğunu bulabiliriz. Uygur’un ifadesiyle, “Felsefe sorusu ne evren 
olarak evreni ne de dil olarak dili sorar. Kisaca söylemek gerekirse, felsefe 
sorusu, dünyaya-yönelmiş-olan-dilin-anlaminda derinleşmeyi başlatir” 
(Uygur 1945: 36). 

Görülüyor ki, Uygur’un fenomenolojik bir gelenekten geldiği dikkate 
alindiğinda “dünyaya yönelmişlik”te intentionalite’ye dahil olan bir 
eyleme olanaği bulunmaktadir. Fenomenologlarin temel slogani olarak 
beliren “bilinç daima bir şeyin bilinci” ise nesneye ya da şeye yönelen 
her bilinç bir eylemeye de konu olur ve kendinde de bunu konu edinir. 
Çünkü bilinç maddesel nesnenin mahiyetindeki “öz”leri yakalarken ve 
intentionel bir tavir alirken kendi bilincinin refleksiyonelliğine de zemin 
hazirlar. O halde bilinç kendi içinde de bir eyleme dahil olarak kendi 
“öz”ünü gerçekleştirmesi doğrultusunda fenomenolojik eyleme kaynaklik 
etmektedir. Böylece “bilincin düşünmesi”nde karşimiza çikan anlam 
arayişi, felsefi sorularin eylemsel temelde yapisinda bulunan olanağini 
açiklar niteliktedir. Uygur yaşami boyunca bu bakiş açisindan hareketle yol 
aldiği anlaşilan görüşünü Husserl fenomenolojisindeki “öznelerarasilik” 
meselesinden yola çikarak “Başkasinin Ben’i” meselesinde açikliğa 
kavuşturmaktadir.
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Bu bağlamda Uygur’un 1958’de yayinlanan “Edmund Husserl’de 
Başkasinin Ben’i Problemi” adli eseri düşünmenin fenomenolojisinin 
yaşama adanmiş meselelerine ilişkin bir yanit denemesi olarak karşimiza 
çikmaktadir. Bu meselelerin başinda Uygur’un öncelikle kendi felsefi 
problemi; “tutkusu” olan “başkasinin ben’i” gelmektedir. Burada 
düşünürün, başkasinin ben’inde “ben’i” görüleyebilme uğruna12 açiğa 
çikan fenomenolojik meselesinde başkasinin ben’inin nasil görülendiğine 
odaklandiği anlaşilir. Uygur, Mengüşoğlu’nun Hartmann çizgisinde 
ilerlemesinden başkaca bir felsefi güzergâhta yol almaktadir. Bu güzergâh 
Husserl’e yakin olmakla birlikte ondan bazi öğelerle ayrilmiş, Uygur’un 
dünya deneyimiyle kendi özüne eşlik eden bir “düşünme”nin açiğa 
çikmasina neden olmuştur (Uygur 2007: 15). Bu anlamda aleladeliğin 
sunduğu düşünme tarzini epokhe’ye alarak her an fenomenin kendisine 
odaklanan fenomenoloji Uygur’da, tüm olasi ayrintilariyla fenomenin 
asli yapisina; “yaşam”dan “öteleştirme”den var olanin zaman, varlik, 
bellek, bilinç, kültür, tarih, dil öğeleri ile ilişkilerini ve bu ilişkilerde 
oluşan baği dikkate alan bir araştirma alanina dönüşmektedir. Bu kökeni 
önceleyen düşünme biçimini temele alan Uygur’da fenomenolojinin ilim, 
bilim alanlarinin inşa edilmesine imkân veren yapinin garantörü olarak 
görülmesi, bu yeni felsefi düşüncenin sadece felsefe alaninda değil; bilim, 
ilimde de kendi hakkinda konuşulma olanağini sağlamiştir. Bunun nedeni 
fenomenoloji ile başlayan bakişin ve düşünüşün bilime, felsefeye, sanata, 
dine, hukuka, yaşama, dünyaya ve varliğin açikliğina girişin parolasi 
olmasidir.

Türkiye’de fenomenolojik bakişin “düşünme”ye ilişkin tavrinin 
oluşmasinda felsefe-bilim alaninda önemli bir rol oynayan bir diğer 
düşünür Önay Sözer’dir. Sözer’in 1976’de yayinladiği “Edmund Husserl’in 
Fenomenolojisi ve Nesnelerin Varliği” adli eseri, fenomenolojinin ortaya 
çikardiği meselelerden maddesel nesnenin varliği ve bilgisiyle ilgili 
sorunlara ilişkin yanit denemesini içermektedir (Sözer 1976). Bu eseri 
özel kilan, fenomenoloji üzerine daha önce yazilan eserlerde doğrudan 
sorun konusu yapilmayan ve fenomenolojik bir problem olarak ortaya 
çikan “Diş Dünya” meselesinin “maddesel nesne” sorununa bağli olarak 
Husserl’in terminolojisine sadik kalinma suretiyle açiklanmiş olmasidir. Bu 
çalişmada Sözer, transendental13 fenomenolojide “duyusallik” sorununu, 
sorunda beliren doğruluğun ölçütünün ne olduğunu, fenomenolojik 
aklin duyusallik ile olan ilişkisini bir filozofun titizliğiyle Husserl’in 
orijinal kaynaklarina ve el yazmalarina başvurarak araştirmaktadir. 
Fenomenolojiyi ayrintilariyla tanitma sorumluluğunda bu özel düşünmeyi 

12  Belirtilen savi destekleyecek şekilde Uygur, “…benimin senle birlikte var olduğunu 
algilamakta olduğuma inanip güvenirim” ifadesinde bulunur (Uygur 2007:14).
13  Terim TDK’de “transandantal” olarak yer almaktadir. Ancak çalişmamizda ele aldiğimiz 
eserlerdeki kullanim dikkate alinarak bahsi geçen terim “transendental” olarak ifade edilecektir.
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tartişmaya açan Sözer, araştirmasinin amaç, kapsam ve yöntemini “Giriş” 
kisminda14 açiklamaktadir. Bu bakimdan maddesel nesnenin varliğinin 
ve bilgi sorununun fenomenoloji ve felsefe tarihi açisindan neden önemli 
olduğunu açiklayan Sözer, bölümlerde kovuşturulan sorunlarin ihtiyatla 
düşünülmesi ve anlaşilmasi için araştirmaciya yol göstermektedir. Bu 
yolda amaç yola koyulana fenomenolojinin 20. yüzyil düşüncesindeki 
önemi hakkinda düşündürmek ve duyusallikla ilgili meseleleri ortaya 
koymaktir. 

Çalişma, fenomenolojiye ilişkin karşit savlari içeren anlayişlari 
dillendirmesi bakimindan da önemlidir. Bu anlamda fenomenolojinin 20. 
yüzyil düşüncesinde Scheler, Heidegger, Sartre, Marxçi ekol ve Frankurt 
Okulu temsilcileri üzerinde etkisini göstermesinin insan varoluşu ile ilgili 
olduğunu belirten Sözer, özellikle Marxçi ekol, Adorno ve Vietnamli 
Tran-Duc-Thao bağlaminda dile gelen karşit savlarin iddia ettiği 
fenomenolojik açmazlari da ele almaktadir (Sözer 1976: 5). Eleştirilerin 
ortak noktasi, pozitivist düşüncede yer alan “fenomenlerin her nasilsa öyle 
kalacaği” argümanina karşilik fenomenin, transendental bilincin özsel 
içerikleri haline gelerek konkre varlik yapisindan feragat edişinin tarihsel 
determinizmdeki özne-nesne ilişkisinin göreliliğini bertaraf etmesine 
neden oluşu ve buna bağli olarak insanin “göreli-tarihsel-ekonomik 
koşullar”inin oluşturduğu varlik tarzindan koparilişidir. Bundan dolayi 
eleştiri, insanin “öz”lerle kurulu dünyasinda a priorik bir zorunluluğun 
var-oluşa feda edilişine ilişkindir (Sözer 1976: 6). 

Bu eleştirilerle Husserl’in önemle üzerinde durduğu yaşam 
dünyasinin ne olmakliğiyla gerçekleşecek bir hesaplaşmanin varliği 
da açiğa çikmaktadir. Yaşam dünyasinin önemini Avrupa’nin krizi ile 
açimlayan Husserl, “kriz”in “tarihsel varoluş” ile düşünülmesi gerekliliği 
savini 1935’teki Viyana Kongresi’nde ele almaktadir. Bu hususta Sözer 
ve Ayça Sabuncuoğlu eşliğinde çevrilen Husserl’in Viyana’daki bildiri 
metni olan “Avrupa İnsanliğinin Krizi ve Felsefe” (Husserl 1994) yine 
1994 yilinda İstanbul’da düzenlenen kolokyumdaki bildirilerin ve 
Husserl’den, Heidegger’den, Joachim Ritter’dan başlica kaynaklarin 
konulmasiyla derlenen “Avrupa’nin Krizi: Fenomenolojik Sorun Olarak 
Avrupa’nin Dönüşümü” (Der. Sözer & Turhan 2007) “kriz” düşüncesiyle 
fenomenolojinin nasil bir araya geldiğinin ele alindiği; tartişildiği 
kapsamli bir çalişmadir.

Derleyici ve filozof vasfiyla Sözer’in bu çalişmada yer alan 
“Avrupa’nin Sorunu Olarak Felsefi Başlangicin Değişimleri” başlikli 
makalesi, Husserl’in Viyana Kongresi bildirisini ve Heidegger’in Roma 
Konferansi’ndaki bildirisini dikkate alarak “geriye-doğru-bir-okuma”yla 
14  Transendental idealizm bağlaminda “kendinde nesne”nin yapilandirilmasinda “duyusallik”in 
nasil bir rol oynadiğini ele aldiği “Giriş” diğer bölümlere hazirlik mahiyetindedir.
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Avrupalinin ve Avrupa’nin ne olduğunu bir yandan transendental 
fenomenoloji diğer yandan Yunan başlangici ile ilişki içinde konu 
edinmektedir. Bu anlamda araştirmaciyi karşilayan, Avrupaliliğin 
krizi olarak kendi varoluşunda “yaşam ve doğruluğun anlaminin krizi” 
(Sözer 2007:133) ve felsefenin Yunanli başlangiç sorunudur. Dolayisiyla 
“kriz”e ilişkin bir meseleyle başlayan araştirma “Katkilar” ve “Kriz” 
ekseninde “Avrupa’ya yeni başlangiç” ve “Avrupa’nin dönüşümü” 
olarak Avrupa’nin “tarihsel oradaliği”ni ve “Avrupa’nin tinsel Geist”ini 
araştirma gayesindedir. Sözer, Avrupa sorununu Heidegger’in Kehre’sini 
ve Husserl’in son dönemini dişta birakmayacak şekilde fenomenolojik 
indirgemeye başvurarak irdelemektedir. Bu indirgemeye başvurmanin 
nedeni araştirmanin “bir tür olarak geriye-doğru-okumayi” oluşturmasidir 
(Sözer 2007: 134). Bu türden bir geriye-dönüş, “transendental 
ben”e götürebilecektir. Düşünür bu noktada Avrupa krizinin yaşam 
dünyasi analizinin temelinde “eidetik indirgeme”nin önemli olduğunu 
bildirmektedir. Bununla birlikte buradaki sorun Yeniçağ düşüncesinin 
İlkçağ eidos’unu nasil üstlendiğidir. Bu bakimdan Sözer, Husserl’in dünya 
uğruna dünyayi epokhe’ye almasinin Platoncu bir dikotimiye düşmediğini, 
‘dünyanin bu şekilde her nasilsa o haliyle kalacaği’ saviyla15 Husserl 
fenomenolojisine yöneltilen eleştirilere Husserl fenomenolojisi içinden 
açiklik getirmeye çalişmaktadir. Bu doğrultuda Husserl fenomenolojisine 
yöneltilen eleştiriler Husserl bağlaminda yanitlanmaya çalişilmaktadir. 
Sözer’e göre Husserl’in başarisi düalizmin yarattiği dikotimiyi bertaraf 
etmesidir (Sözer 2007: 135-136). 

Anlaşiliyor ki Avrupalinin tarihsel varoluşu ve başlangiç meselesinin 
sorumluluğunu alan Sözer’in bu çalişmasiyla Heidegger ve Husserl’le 
hesaplaşma yoluna giderek ve her iki düşünürün ilgili eserlerine başvurarak 
“başlangiç” ve “dönüşüm” sorunlarini ele almasi daha önce ele alinan 
sorunlar olmamasi nedeniyle fenomenolojinin bir başka yüzünü aydinlik 
kilmaktadir. Şunu da belirtelim ki Sözer, her iki düşünürün esasinda 
uzlaştiklarini da ifade etmektedir. Öyle ki başlangiç değişime dâhil 
oluşuyla dönüşümü de beraberinde getirmektedir. Dönüşüm değişimin 
“nereden nereye”sinin gözetilmesidir. Ancak Heidegger’de dönüşümün 
eksikliğini belirten Sözer, Husserl’in fenomenolojisinde de bu sorunun 
tam anlamiyla çözümlenmediğini de dile getirmektedir (Sözer 2007: 141).

Fenomenolojinin izinde olan düşünürün 1992’de yayinlanan bir diğer 
eseri “Felsefenin Abc’si” fenomenolojik kisvede “metafiziğin dökümü”nü 
(Sözer 1992: 71-77) sunarken felsefenin geçmişinde öne sürülen ontolojik 
ve epistemolojik çikmazlarin çözümüne ilişkin fenomenolojik meseleleri 
gün yüzüne çikarma girişimine de kaynaklik etmektedir. Bu anlamda 

15  Zira bütünsel var olanin fenomenolojik bilinçteki öz içeriğine yerleştirilmesi epokhe ile 
olanaklidir.
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Sözer’de fenomenolojinin Husserl fenomenolojisi çizgisinde ilerleyen bir 
yönelimde kendini ele verdiği ve bu ontolojik fenomenolojinin mahiyetinin 
felsefeye getirilen köklü bir anlayiş olduğu açiğa çikmaktadir. 

Sözer’in “Edmund Husserl’in Fenomenolojisi ve Nesnelerin Varliği” 
çalişmasindan sonra 1979’da Bedia Akarsu, bir felsefe tarihi mahiyetinde 
“Kant’tan Günümüze Felsefe Akimlari” bağlaminda “Çağdaş Düşünce”de 
fenomenolojiyi bir başlik dahilinde tanitmiştir. “Fenomenoloji” başliğiyla 
ayrilan bölümde Brentano, Husserl ve Scheler’i konu edinen düşünürün 
fenomenolojiyi “görüngübilim” olarak çevirmesi dikkat çekicidir. 
“Özü görüleme” yöntemini üstlenen fenomenolojinin Brentano’da 
kaynağini bulduğunu öne süren Akarsu, Husserl’e ayirdiği bölümde 
fenomenolojinin mantiği ruhbilimin etkisinden kurtarma göreviyle 
felsefenin kendi özgünlüğünün de ortaya çikacağini ifade etmektedir. 
Bu anlamda Husserl’de ruhbilimsel ve mantiksal düşünme tarzi olarak 
ayrim yapan Akarsu, ruhbilimcinin ruh yaşantilarini görmesine karşilik, 
mantikçinin “düşüncel özlükler”e odaklandiğini belirtmektedir (Akarsu 
1979: 157). Bu nedenle fenomenoloji düşüncel özlüklere odaklanarak 
düşüncenin salt yasalari ile iş gören “öz”leri yakalama bilimi olarak 
belirmektedir. Böylelikle düşünür fenomenolojinin modern düşüncedeki 
bilim yerinin özbilimleri olduğunu iddia ederek “bilinç”in önemini gözler 
önüne sermektedir. Amaç bu özbilimlerinde arinmiş bilinci keşfetmek ve 
bilincin yaşantisinda neler olup bittiğini açiğa çikarmaktir. Bundan dolayi 
“anlam”a dikkat kesilen (Akarsu 1979: 160) Akarsu, bilinçte düşünülen 
şeyin işaret ettiği anlam olanaklarinin “yönelimsellik” ile olan ilişkisini 
araştirmaktadir.

Husserl’in fenomenolojisinde Türk düşüncesinde daha öncesinde 
başli başina ele alinmayan bir sorunu “Edmund Husserl Felsefesinde 
Mantik” çalişmasiyla gündeme getiren ise Ahmet İnam olmuştur. İnam, 
1980 yilinda doktora çalişmasina bir eklemeyle 1995 yilinda yayinlanan 
bu eseriyle Husserl fenomenolojisi ile mantik arasindaki ilişkiyi 
açiklamaktadir. Üç bölümden oluşan araştirma, “Giriş” kisminda amaç 
ve yöntemin ne olduğunu bildirmekle yola koyulmaktadir. Bu hususta 
İnam, ele alinan böylesine bir çalişmada mantiğin fenomenolojide önem 
ve mahiyetinin ne olduğunu, çalişma boyunca hangi sorular bağlaminda 
iz süreceğini ve bu sorulara ilişkin yanit denemelerinin “çalişma”ya nasil 
bir yardimi olacağini belirtmektedir. İzleyeceği yöntem konusunda ise 
İnam, birincil kaynaklara başvuracağini söyleyerek Husserl’i önyargisiz 
bir zihnin öngördüğü ihtiyatla çalişmasini gerçekleştireceğini ifade 
etmektedir (İnam 1995: 12-13). 

Bu doğrultuda belirttiğimiz üzere üç bölümden oluşan araştirmanin 
ilk bölümü “Husserl Felsefesinin Başlica Amaçlari ve Mantik” 
bağlaminda ele alinarak Husserl terminolojisindeki açiklik, öz, kaynak, 
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bilim kavramlarini ve onlarin oluşturduklari meseleleri analiz etmektedir. 
Göze çarpan bu bölümde “Husserl’in Felsefede Amaçlarini Anlamak 
Açisindan Kişiliği ve Çevresi” başliğinda filozofun felsefi kaygilarini 
anlamak açisindan “yaşama çevreni” ile hesaplaşmamizin sağlanmasidir. 
Bu bakimdan Husserl’in yaşadiği coğrafi konum, kültürel, sosyal, politik 
çevreni göz önünde bulundurularak fenomenolojinin nasil bir “kriz”le 
kendini öncelikle filozofun düşüncesinde görünür kildiği ve sonrasinda 
Bati düşüncesi tarihinde kendini nasil serimlediği ortaya konulmuştur. 
Öyle ki filozofun öz’leri arama tutkusunda Hocasi Brentano’ya yazmiş 
olduğu mektuptan alinan şu tümce meselenin anlaşilmasinda yarar 
sağlamaktadir: “Şimdi kirk beşindeyim ve hala berbat bir başlayiciyim. 
(Anfänger) Ne umabilirim? Fazla okumuyorum. Okuduklarim da özgün 
düşünürlerden (sayisi üçü beşi geçmez) Onlarda benim için yeni ne 
bulsam, bu, kendi durumumu gözden geçirmeye götüren bir uyari oluyor” 
(İnam 1995: 24).

Yine İnam’in bu bölümde fenomenolojik yöntemin anlaşilmasi 
uğruna Husserl’in yazilarini üslup açisindan değerlendirmesi, Husserl 
okuyucusunun karşilaşacaği güçlükleri bildirmesi açisindan önemlidir. 
Husserl fenomenolojisinin anlaşilamama güçlüklerinden biri de düşünürün 
başvurduğu “ima”lardir. Kestirme yollarin olmadiği bu felsefi güzergâhlar 
ipuçlari verse de tasvir edilmeyi bekleyen belirsiz yollardir. Bu, Husserl’in 
diline ve mantiğina gösterdiği ihtimamdir (İnam, 1995:30). İnam’in 
Husserl fenomenolojisini anlamadan evvel araştirmaciya/okuyucuya 
Husserl’in dilini anlamaya yönelik davetkâr bir talepte bulunduktan sonra 
epokhe, reduktion ve konstitution meselelerini içeren fenomenolojik 
yöntemin bize neyi vaat ettiğini açiklamasi fenomenolojinin yanliş 
anlaşilmasinin da önüne geçmektedir. Bu değerlendirmelerle ve ortaya 
koyduğu sorularla İnam, fenomenolojide her daim iş başinda olacak sorun 
bilincinin diri tutulmasini sağlamaktadir. 

İnam’in birincil kaynaklarla ele aldiği gerek bu bölümde gerekse 
üçüncü bölümde “Mantik ve İlişkileri” kapsaminda göz önünde 
bulundurduğu mantiğin temellerinin Husserl fenomenolojisinin en önemli 
dayanaği olduğudur. Bu düşünceye göre fenomenolojide üstesinden 
gelinen şey algida görünür olan mantiksalliktir (matematiksellik). 
Fenomenolojinin özleri yakalayabilme imkâni ancak mantiksal olanin 
fark edilmesiyle olanaklidir (İnam 1995: 44-45).

Türk düşünce dünyasinda Husserl fenomenolojisinde araştirma yapan 
zikredilen isimler dişinda başli başina bir çalişma da Kasim Küçükalp’in 
derlediği ve kaleme aldiği “Husserl” başlikli eserdir (Küçükalp 2006). 
Husserl’in hayatini, eserlerini ve anlayişini açiklamada Husserl’in seçme 
metinlerine başvurularak oluşturulan çalişma, Husserl fenomenolojisi 
üzerine araştirma yapmak isteyen araştirmacilara derli toplu bir kaynak 



147Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yeni Arayışlar ve Çalışmalar .

mahiyetinde olup, Bati düşüncesinin nüvelerini de açiğa çikarmaktadir. 
Küçükalp’in çalişmalari dikkate alindiğinda Husserl fenomenolojisi 
hakkindaki makaleleri, kitap bölümleri ve ansiklopedi maddeleri16 Türk 
düşüncesinde fenomenolojik düşüncenin oluşmasinda ufuk açicidir. 

Değerlendirme
Türk düşüncesinde fenomenolojinin gelişmesinde Mehmet İzzet’in, 

Hilmi Ziya Ülken’in önemli17 bir payi olduğunu söylememiz mümkün 
olmakla birlikte bir anlayişin şekillenmesi ve yeni fikirlere kök salmasinda 
yapilan istişarelerin değeri de gözetilmelidir. Bundan dolayi fenomenoloji 
hususunda telif eserleriyle Mengüşoğlu’nun fenomenolojiyi tanitmasi, 
bu yeni felsefi disiplini geliştirerek felsefi antropolojisini oluşturmasi 
ve felsefesinde fenomenolojik görünün açiğa çikmasinda Almanya’da 
gördüğü eğitimle Husserl fenomenolojisinin birincil kaynaklarina 
başvurarak araştirmasini gerçekleştirmesi önemlidir. Ancak bir görüşün 
ortaya çikmasi ve gelişmesi kadar bir görüşün düşünmeden feragat 
etmesini engellemeye ilişkin gerçekleştirilen gayret de düşüncenin 
sürdürülebilirliği açisindan gereklidir. Bu noktada Türk düşüncesinde 
fenomenolojinin daha geniş kitlelere ulaşabilmesinde Mengüşoğlu 
sonrasi dönemde Bedia Akarsu’nun, Nermi Uygur’un, Önay Sözer’in, 
Ahmet İnam’in telif eserleri felsefi düşünüşün zenginleşmesinde fayda 
sağlamiştir. 

Öte yandan çalişmamizda dile gelen isimler gözetildiğinde18 
fenomenolojinin Türk felsefi literatürüne tanitilma çabasi olmasina karşin 
Türk düşüncesinde fenomenolojik geleneğin oluştuğunu söylemek de 
pek mümkün görünmemektedir. Bunun en önemli nedeni Husserl üzerine 
çalişmalar yapilmiş olsa da eserlerinin orijinal dilden sadece birkaçinin 
Türkçeye tercüme edilmesidir. Ancak burada Husserl fenomenolojisi 
hakkinda yazilan makaleler, ansiklopedi maddeleri, telif eserler ve tezler 
dikkate alindiğinda bu fenomenolojinin Türk düşünce dünyasi içindeki 
yeri göz ardi edilmemelidir. Yine, çağdaş düşünce üzerine yapilan 
çalişmalarda Husserl fenomenolojisi görmezden gelinemeyecek bir 
uğraktir. Bu anlamda çağdaş düşüncenin herhangi bir disiplininin ya da 

16  Küçükalp’in bu bağlamdaki çalişmalarinin tam künyesini sunmak fayda sağlayacaktir: 
Küçükalp, K. (2009), Fenomen, Felsefe Ansiklopedisi VI, Ankara: Babil Yayinlari, 351-353. 
Küçükalp, K. (2009), Fenomenoloji, Felsefe Ansiklopedisi VI, Ankara: Babil Yayinlari, 382-398. 
Küçükalp, K.  (2008), Edmund Husserl ve Fenomenoloji, Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonu: 
Heidegger ve Derrida, Bursa: Sentez Yayinlari, 103-150. Küçükalp, K. (2011), Fenomenolojinin 
Türkiye Serüveni, TALİD, 9(17), 273-317. Küçükalp, K. (2006), Avrupa Bilimlerinin Krizi ve 
Yaşam-Dünyasi Kavrami, Yeditepe’de Felsefe, 1(5), 167-177.
17  Bu tesirin karşilikli olduğunu söylememiz mümkündür.
18  Şunu da belirtmek icap etmektedir ki düşünür/yazarlarin çalişmalarina başvurarak Türk 
düşüncesinde fenomenolojinin gelişme seyrini ele alan bu çalişmanin dar kapsamda olduğu da 
ifade edilmelidir. Zira başvurulan düşünür/yazarlarin eserlerinin daha geniş bir kapsamda ele 
alinmasi mümkündür.
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meselesinin konu edinildiği çalişmalarda Husserl fenomenolojisi referans 
noktasidir. Burada çevirilerin önemi de hesaba katilmalidir. Nitekim Harun 
Tepe’nin Husserl çevirisi ve çevirisindeki “Giriş” yazisi (Husserl 2003) 
Husserl fenomenolojisiyle ilgili çalişma yapacak araştirmaci için kilavuz 
olacak niteliktedir. Buna bağli olarak Küçükalp’in “Husserl” çalişmasinda 
Husserl’in seçme metinlerinden yaptiği çeviriler ve Ahmet Cevizci’nin 
“Felsefe Tarihi”nde fenomenolojiye ayirdiği bölüm de dikkate alinmalidir 
(Cevizci 2009). Cevizci, açik ve anlaşilir üslubuyla fenomenolojinin 
anlaşilmasinda okuyucuya bir çerçeve sunmaktadir. Bu sebeple Husserl 
fenomenolojisi, Türk düşünce dünyasinda yapilan çalişmalarla önemli 
bir yol kat etse de bir fenomenolojik geleneğin oluşmasinda, filozofun 
çevrilmeyen eserleriyle ve hakkinda yazilacak telif eserlerle araştirilmayi 
beklemektedir.
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Giriş
Sinema çerçevesinde gerçekleştirilen çalişmalarda göstergebilimsel, 

içerik ve söylem çözümlemeleri ile bir kavram ya da kuram çerçevesinde 
yorumlamaya dair inceleme metotlari kullanilmaktadir. Bu çalişmanin 
öznesini oluşturan eleştirel söylem çözümlemesi ise, film çalişmalarinda 
çok fazla tercih edilmemektedir. Yöntemin; haber incelemelerine özel olarak 
algilanmasi, filmlere uyarlanmasinin biraz karmaşik olmasi ve filmlerin 
yazili bir metin olarak görülmemesi bu durumun nedenlerini oluşturmaktadir. 

Oysa eleştirel söylem çözümlemesi, filmlerdeki sözcüklerin, 
cümlelerin, diyaloglarin ve karakterlerin sunumunun toplumsal sorunlar 
bağlaminda kod açima uğratilmasinda oldukça etkili bir veri toplama 
aracidir. Sinemanin hem görünen hem de alt zemininde görünmeyen bir 
metne sahip olduğu, ideolojik bir çerçevede oluşturulduğu ve söylemsel 
temelinin bu bağlamda kurulduğu unutulmamalidir. Bu noktada da eleştirel 
söylem çözümlemesi, anlatinin derinlikli yönlerinin ortaya çikarilmasi, 
verilerin sistemsel bir biçimde toplanmasini ve değerlendirilmesini 
mümkün kilan temalariyla nitelikli bir potansiyel oluşturmaktadir.

Buradan hareketle film incelemelerinde; eleştirel söylem 
çözümlemesinin kullanilmasina katki sunmayi amaç edinen bu çalişmada, 
öncelikle dil ve söylem olgularinin ideolojik bağlamla ilişkisi anlatilacak 
ve ardindan da bir araştirma yöntemi olarak eleştirel söylem çözümlemesi 
ortaya koyulacaktir. Tüm bunlara ek olarak yöntemin nasil uygulanacaği 
da örnek bir çalişma ile netleştirilecektir. 

1. Dil ve Söylem
Dil, toplumsal yapinin bir yansimasi olarak kurulur. Toplumsal 

durumlar dilsel olmamasina karşin dil, toplumsaldan el almaktadir 
(Fairclough, 2001, s. 19). Toplumsala egemen olan sistemlerin belirlediği 
gerçekliğin ifade araci olarak dil, belirli bir bağlam çerçevesinde 
biçimlenmektedir. Dolayisiyla gerçekliğin yansiticisi olarak dil, olay 
ve olgulara işaret edici gücüyle bir bağlam oluşturmaktadir  (Ervin-
Tripp, 2014, s. 21).  Bağlamlar, toplumsal yapilarin bir yansimasi olarak 
dilde kurulmakta ve yerleşmektedir. Toplumsal yapilarin içine doğan 
birey, doğal olarak bu yapilarin oluşturduğu bağlamla biçimlenen bir 
dil kullanmaktadir. Böylece bireyin ifade araci olarak kullandiği dil; 
toplumsal alanda egemen olan bakiş açilarinin, ideolojilerin ve sistemlerin 
bağlamindan oluşmaktadir. Bu noktada Hall’e değinmek önemlidir. 
Çünkü ona göre bireyin toplumsal ilişkileri, toplumsal yapi ve sistemler 
çerçevesinde biçimlenmektedir (1994, s. 169):

Daha gelişkin tüm toplumsal yapi biçimleri, işbölümü, farkli toplum 
tipleri arasindaki ayrimin gelişmesi, maddi koşullarin içsel değişikliğe 
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uğratilmasi amaciyla insan becerilerini ve bilgisini uygulamanin yeni 
yollari, medeni ve siyasal birlik biçimleri, farkli aile ve devlet tipleri, 
insanlarin inançlari, düşünceleri ve teorik inşalari ve bunlara uygun ya 
da karşilik gelen toplumsal bilinç biçimleri bu verili matriksden – üretim 
güçleri ve ilişkilerinden ve bunlarin farkli tarihsel çağlardaki toplumsal 
olarak örgütlenme biçimlerinden- doğar. 

Dolayisiyla toplumsala ait olan tüm yapilar ve kurumlar karşilikli 
ilişkiler bağlaminda biçimlenirken, bireyin anlam çerçevesi de bundan 
etkilenmektedir. Bu sinirlarin nereye kadar ulaşacağini ise, tüm toplumsali 
kapsayan sistemler ve yapilar çerçeveye almaktadir. 

Sonuç olarak dil, kendi olağan yapisi dişindaki bileşenlerin ve 
toplumsal taleplerin üstlendiği rol bağlaminda kurulmaktadir (Lemke, 
1995, s. 7).  Bu biçimde kurularak ifade edilen anlamli cümlelere 
ise söylem denilmektedir. Bir kavram olarak söylem, metnin olasi 
anlamlarini örüntüleyen yorumlama, etkileşim ve karşilikli bilgi aliş 
veriş biçimleridir (Stillar, 1998, s. 12). Dilin sosyal ilişkilerle gelişen 
ve onlari da etki altina alabilen bir araç olduğunu belirten Saussure, tüm 
söylemlerin ardinda da çok yönlü genel bir sistemin mevcut olduğunun 
altini çizmektedir. Lacan ise, özneler arasinda kurulan bir dil dünyasinin 
içinde yer aldiğimizi ifade ederek toplumsal bilincin ve bilinçdişinin özne 
ile öteki arasindaki ilişki bağlaminda biçimlendiğini vurgulamaktadir. 
Dolayisiyla Lacan için söylem, birey ve toplum bağlaminda konuşmanin 
karakterini oluşturmaktadir (Akt., Sözen, 2017, s. 43-45, 47). Derrida’ya 
göre dil, başli başina gerçeği yansitmaktan ziyade gerçeği yapilarla 
bütünleşik hale getirmektedir. Dolayisiyla toplumsal yapilardan bağimsiz 
bir dil ve söylem düşünülemez. Foucault’un söyleme yaklaşimi ise, 
bilgi ve güç çerçevesindedir. Tüm söylemlerin merkezinde bilgi ve bu 
bilginin içinde de güç unsurunun gizli olduğunu belirten Foucault, 
söylemin egemen ideolojinin bir araci olabileceğinin altini çizerken, 
ideolojik hegemonyadan kurtulmanin karmaşik bir yolunu sunduğunu 
da ifade etmektedir (Akt., Sözen, 2017, s. 63). Ancak Baudrillard buna 
katilmamaktadir. Baudrillard’a göre, bütün tahakkümden kurtulma 
biçimlerinin arkasinda bir baski mevcuttur (Baudrillard, 1998, s. 37). 

Bu “baski” olgusunun izini, söylem ve ideoloji bağlaminda 
aramak gerekmektedir. Bu noktada ideolojinin etkisini birey ve toplum 
çerçevesinde ortaya koyan teorisyenlerin görüşlerine bakmak söylemin 
oturduğu zeminin anlaşilmasi açisindan faydali olacaktir. 

2. Dil ve Söylemin İdeoloji ile İlişkisi
Marks ve Engels; yaşami belirleyenin bilinç olmadiğini aksine bilinci 

belirleyenin yaşam olduğunu vurgulayarak ideolojiyi yanliş bir bilinç 
olarak ele almaktadir. Onlara göre toplumsaldaki üretim araçlarina egemen 
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olan sinif, ayni zamanda düşünsel alan üzerinde de baski oluşturmaktadir. 
Maddi olarak kavranan egemen ilişkiler, egemen düşüncenin de egemen 
ilişkilerini kurmaktadir (Marks & Engels, 2013, s. 46, 75).  Dolayisiyla 
egemen ilişkilere haiz olan egemen sinif, egemen bir düşünce yapisinin 
oluşmasina ortam hazirlayarak toplumsal ilişkilerin de bu bağlamda 
kurulmasina neden olmaktadir. Bu durumu Marks, altyapı ve üstyapı 
kavramlari ile açiklamaktadir (2005, s. 28):

Varliklarinin toplumsal üretiminde insanlar, aralarinda zorunlu, kendi 
iradelerine bağli olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, 
onlarin maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder. 
Üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapisini, belirli toplumsal 
bilinç şekillerine tekabül eden hukuki ve siyasal bir üstyapinin üzerinde 
yükseldiği somut temeli oluşturur. Maddi hayatin üretim tarzi, genel olarak 
toplumsal, siyasal ve entelektüel hayat sürecini koşullandirir. İnsanlarin 
varliğini belirleyen şey, bilinçleri değildir; tam tersine onlarin bilincini 
belirleyen, toplumsal varliklaridir.

Gramsci’ye göre (2014, s. 33); maddi unsurlarin merkezinde 
dolayimlanan toplumsal ilişkiler, riza temelinde bir hegemonyaya karşilik 
gelmektedir. Ona göre, egemen sinifin karşit gruplar üzerinde oluşturduğu 
hegemonya, düşünce ve kültür alaninda da geçerlidir. İdeoloji, toplumsal 
yapilardan azade değildir. Aksine yapilari değiştiren ideolojidir. Ona 
göre ideoloji, tarihsel bakimdan organik ve belirli toplumsal yapilar için 
zorunluluk arz etmektedir (Gramsci, 2014, s. 89).

Althusser ise ideolojiyi; üretim koşullarinin, üretici güçlerin ve 
üretici ilişkilerinin yeniden üretilmesi noktasinda ele almaktadir. Ayrica 
Marks’in aksine Althusser, ideolojiyi yanliş bilinçten ve bir yanilsamadan 
ibaret görmemektedir. Ona göre ideoloji, sadece altyapinin bir ürünü değil 
ayni zamanda üstyapinin da başli başina bir olgusudur. 

Althusser, ideolojinin maddi gerçekliğine vurgu yaparak onun 
toplumsal kurum ve araçlar tarafindan sürekli ortaya koyulan bir 
olgu olduğunun altini çizmektedir. Devletin İdeolojik Aygıtları isimli 
çalişmasiyla bu araçlari ve kurumlari devletin baski aygitlari (hükümet, 
yönetim, ordu, polis, mahkeme, cezaevi) ve ideolojik aygitlari (aile, din, 
okul, sendika, hukuk) olmak üzere ikiye ayiran Althusser, ideolojinin 
bu kurumlar araciliğiyla toplumsal alanda sürekli yeniden üretildiğini 
belirtmektedir. Ayrica bu durumun etkisiyle birey, ideolojik bir yapi içinde 
özneleştirilerek sistem tarafindan sürekli bir çağriya maruz kalmakta ve bu 
çağri ile isimlendirilmektedir (Althusser, 1994, 33, s. 62-65). Bu adlandirma 
biçimine ise, dilin toplumsal söylem pratiklerinde rastlanmaktadir. 

Dolayisiyla içinde nefes aldiğimiz toplumsal yapilar, ideolojinin ve 
son noktada da ideolojiyi besleyen söylemin kaynağini oluşturmaktadir. 
Bir ‘belirlenen’ olarak dil ve söylem, toplumsal ifadelerin de ‘belirlenen’ 
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olmasina zemin hazirlamaktadir. Dil, söylemin temel unsuru olarak hem 
bilinci ve özneyi hem de ötekiyi imlemektedir.  

Bu belirleyici özelliğiyle özne ve ötekinin içinde yaşadiği toplumsal 
çevrenin de anlam kazanmasini sağlayan dil; toplumsal eşitsizliklerin, 
önyargilarin, empati eksikliklerinin, irkçiliğin, yoksulluğun ve tüm ayrimci 
yaklaşimlarin baskin hale gelmesine neden olmaktadir.  Bu durumu 
söylemin hegemonik gücü olarak nitelendiren van Dijk (1993, s. 84); 
toplumsal olarak güçlü grup ya da kurumlarin kamu söylemi üzerindeki 
etkilerini kendi söylemsel mekanizmalariyla gerçekleştirdiklerini 
vurgulamaktadir. Bireylerin zihinleri egemen görüşler çerçevesinde 
etki altina alinarak kamusal söylemler inşa edilmekte ve bu söylemler 
hegemonyanin gücüyle yeniden üretilmektedir (van Dijk, 2015, s. 472). 

Dolayisiyla toplumsal yapilarin ve bu yapilar çerçevesinde oluşan 
ideolojik söylemsel pratiklerin bir yansimasi olan dilin ve anlamin 
ortaya koyulmasina yönelik gerçekleştirilecek olan bilimsel çalişmalar 
için söylemin kodlarinin deşifre edilmesi önemlidir. Eğer bir anlatinin 
yerleştiği ideolojik ve toplumsal bağlam anlaşilmak isteniyorsa söylem 
ve dil olgularina hakim olmak gerekmektedir. 

3. Eleştirel Söylem Çözümlemesi

Toplumsal eşitsizliklerin, ideolojik yanilsamalarin, irkçiliğin, 
yoksulluğun ve tüm ayrimci yaklaşimlarin dildeki yansimalarini 
yakalayacak ve hegemonyanin dildeki etkisini gözler önüne serecek 
olan eleştirel söylem çözümlemesi, sosyal bilimler alaninda önemli 
bir araştirma biçemidir. Göçmen, mülteci, azinlik, önyargi, irkçilik, 
ötekileştirme ve cinsiyetçilik gibi toplumsal eşitsizlik meselelerinin 
iletişimsel çerçevede yansimalarini ortaya koyma gücüne sahip olan 
eleştirel söylem çözümlemesi; adaletsizlik ve eşitsizlik sorunlarina baski 
ve ön yargi çerçevesinde bir bakiş getirmektedir (van Dijk, 1993, s. 253). 
Bu bakiş, iletişim çalişmalari alaninda her ürünün bir metin olarak ele 
alinarak söylemsel olarak derinlikli bir çözümlemeye tabi tutulmasina 
cesaret vermelidir. Çünkü toplumsal meselelerin ideolojik temelleri ve 
eşitsizlik kaynaklari ancak bu şekilde net bir biçimde ortaya koyulabilir. 

Eleştirel söylem çözümlemesi; toplumsal güç ve egemenlik ilişkilerinin 
söylemsel nitelikte tespit edilmesini, bunlara gerektiği yerde meydan 
okunmasini ve sosyal etkileşim ile sosyal yapilarin çözümlenmesinin 
disiplinli bir biçimde yerine getirilmesini amaç edinmektedir. Dilin; kim 
tarafından, nasıl, ne için ve ne zaman kullanildiği sorulari ile söylemin 
sistemsel ve ideolojik kodlarini anlaşilir kilmaya çalişan (Ercan & 
Daniş, 2019, s. 532) eleştirel söylem çözümlemesi; toplumsal sorunlara 
odaklanan, yorumlayici ve açiklayici niteliklere sahiptir. Fairclough ve 
Wodak (1997, s. 271-280) için söylem; toplumu ve kültürü meydana 



157Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yeni Arayışlar ve Çalışmalar .

getiren metinler ile toplum arasindaki ideolojik ve tarihi bir araçtir. van 
Dijk’e göre eleştirel söylem çözümlemesi, temel olarak aşağidaki üç 
soruya odaklanmaktadir (2015, s. 470):

(a.) Güçlü gruplar halk söylemini nasil kontrol eder? (b.) Bu söylem, 
güçlü gruplarin aklini, eylemini nasil kontrol eder ve sosyal eşitsizlik gibi 
bir kontrolün sosyal sonuçlari nelerdir? (c.) Güçlü gruplarin, kurumlarin 
ve kuruluşlarin söylemlerinin özellikleri nedir ve nasil bu tür özellikler 
iktidarin kötüye kullanilma biçimlerini oluşturmaktadir?

van Dijk, bu sorular çerçevesinde haber metinlerine odaklanarak 
haber söylemini sentaktik ve semantik olarak iki çözümleme biçimiyle 
ele almaktadir. Haber sentaksi, haberi oluşturan cümlelerin gramatik 
yapilaridir. Semantik ise, sözcüklerden ve cümlelerden oluşan bütün 
söylemin anlaşilir kilinmasina yöneliktir (Özer, 2011, s. 83). Bu 
kavramlardan hareketle çözümlemesini iki ana eksene oturtan van Dijk; 
güç, hegemonya ve toplumsal gruplar arasindaki sosyal eşitsizliğe 
odaklanan tematik, konusal ve söylemsel çözümleme kismina makro 
yapi; sentaks çerçevesinde retorik yapiya odaklanan kisma da mikro yapi 
adini vermiştir (van Dijk, 2015). van Dijk’in haber metinlerine yönelik 
ortaya koyduğu eleştirel söylem çözümlemesinin içeriği makro ve mikro 
yapi bağlaminda şu şekilde oluşturulmuştur (Özer, 2011, s. 85):

A. Makro Yapı

1. Tematik Yapi 

a. Başliklar

b. Haber Girişi, (Spot/lar. Spot olmadiğinda haber metninin ilk 
paragrafi alinmalidir. Haber tek paragraftan oluşuyorsa ilk cümle haber 
girişi olarak alinabilir.)

c. Fotoğraf

2. Şematik Yapi

a. Durum, (Ana Olayin Sunumu, Sonuçlar, Ardalan Bilgisi, Bağlam Bilgisi)

b. Yorum, (Haber kaynaklari, Olay taraflarinin olaya getirdikleri yorumlar)

B. Mikro Yapı

1. Sentaktik Çözümleme

(Cümle yapilarinin aktif ya da pasif olmasi, cümle yapilarinin basit 
ya da karmaşik olmasi) 

2. Bölgesel Uyum

(Nedensel İlişki, İşlevsel İlişki, Referanssal İlişki)
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3. Kelime Seçimleri

4. Haber Retoriği

(Fotoğraf, İnandirici Bilgiler, Görgü Taniklarinin İfadeleri)

Eleştirel söylem çözümlemesi, sadece sözel ya da metinsel 
ifade biçimlerinin incelenmesinde kullanilacak bir yöntem olarak 
algilanmaktadir. Ancak tüm iletişim formlari çerçevesinde el alinmasina 
dair çağrilar yayginlaşmaktadir (Bateman, 2017, s. 612). Wodak ve Meyer 
(2016, s. 2), eleştirel söylem çözümlemesiyle film ve fotoğraf gibi görsel 
sunumlarin da inceleneceğine işaret etmektedir. Bateman’in Critical 
Discourse Analysis And Film, Khalil’in Critical Discourse Analysis of 
Artful and Political language of “Loki” in the Movie “Thor” ve Pradeep’in 
Analysing Tamil Films with Critical Discourse Analysis Approach isimli 
çalişmalari, film incelemeleri kapsaminda eleştirel söylem çözümlemesine 
örnek oluşturan çalişmalardir. 

En nihayetinde sinema da dil ve anlatim biçimine sahip bir metindir.  
Filmler izleyici ile söylemsel olarak temas kuran anlatilar ve bağlamlar 
oluşturmaktadir. Sözcüklerin bir araya gelmesiyle anlam kazanan metinler 
ile sinematografik kodlarin bir araya gelmesiyle ortaya çikan filmler 
arasinda bir fark bulunmamaktadir (Ekinci, 2014, s. 57). 

Toplumsal sistem ve yapilar içinde ideolojik bağlamlarin çerçevesinde 
üretilen sinema ürünleri, dil ve söylem olarak derinlikli anlatilara sahiptir. 
Eleştirel söylem çözümlemesiyle filmlerin konusu, açiliş sekansi, dikkat 
çeken görüntüleri, karakterlerin sunumu ve diyaloglari toplumsal atmosfer 
ve ilişkiler bağlaminda incelenirse, anlatinin sinirlari ve yerleştiği çerçeve 
açik bir biçimde ortaya çikacaktir. van Dijk’in haber çerçevesinde 
geliştirdiği makro ve mikro yapilardan oluşan çözümleme biçemi, sinema 
bağlaminda aşağidaki aşamalar işiğinda gerçekleştirilebilir. 

Şekil 1 Çözümleme Aşamaları
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Makro Yapıya Yönelik Şematik İnceleme başliği altinda, filmdeki 
karakterlerin filmin öyküsü içindeki rollerine dikkat çekilerek konu ve 
olay çözümlemesi yapilir. Filmin konusu ve akişi çalişmanin kuramsal 
kisimdaki meselesiyle bağlanti kurularak ifade edilir. 

Makro Yapıya Yönelik Tematik İnceleme kisminda filmin açiliş sekansi 
ele alinir. Filmin hangi sahneyle ve görüntüyle açildiği anlatinin ipuçlarini 
taşir. Bu yüzden açiliş sekansinin çalişmanin amaciyla ve filmin konusuyla 
birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Ayrica çalişmanin araştirma 
problemine uygun düşen ve öne çikan diğer sahneler ve görüntüler de bir 
metin gibi okunmali ve bağlamsal çerçevede yorumlanmalidir. 

Mikro Yapıya Yönelik İnceleme basamağinda ise; karakterlerin 
söylemleri, öne çikan cümle ve sözcükleri çalişmanin kuramsal kismina 
uygun bir biçimde çözümlenir. Karakterlerin birbirleriyle kurduklari 
diyaloglar filmin alt metninin ortaya çikarilmasi noktasinda birçok kod 
barindirir. Dolayisiyla film, bir metin gibi ele alinarak öne çikan söylemler 
bu başlik altinda çözümlenmelidir. Film içinde taşidiği söylem ve anlatiyla 
bir metindir. Bu yüzden filmin retorik bağlamda değerlendirilmesi ve 
yorumlanmasi araştirmanin sonuçlari açisindan oldukça önemlidir. 

4. Örnek Çözümleme: 1986 tarihli Yoksul Filminin 
Neoliberalizm Bağlamında İncelenmesi1

Bu kisimda örnek teşkil etmesi açisindan Zeki Ökten’in Yoksul filmi 
neoliberalizm çerçevesinde sinirli bir biçimde ele alinmiştir. 

4. 1. Makro Yapıya Yönelik Şematik İnceleme
Çalişmanin bu kisminda filmin künyesi, konusu, karakterlerin sosyal 

statüleri ve rolleri ile filmin öyküsüne yer verilerek, van Dijk’in eleştirel söylem 
çözümlemesi yöntemindeki makro yapinin şematik kismi çözümlenmiştir.

4. 1. 1. Filmin Konusu, Künyesi ve Öyküsü
Film; bir iş haninda çayci olarak çalişan Yoksul’un patronu 

Süleyman’la (Yaman Okay) ve handaki işletme sahipleriyle kurduğu 

1  Bu inceleme örnek niteliğindedir ve öncesinde kuramsal bir bilgi verilmemiştir. Dolayisiyla 
kuramsal artalana sahip bir araştirma şüphesiz daha detayli verilere ve çözümlemelere haiz 
olacaktir. Detayli bir araştirma için aşağidaki çalişmalara bakilabilir:

Uçar, A. K. (2020) Toplumsal Atmosfer Bağlaminda Türk Sinemasinda Yoksulluk ve Hayaller. 
Journal of Institute of Economic Development And Social Researches 6(21), 10-19. Erişim 
adresi: https://www.academia.edu/42055108/TOPLUMSAL_ATMOSFER_BAĞLAMINDA_
TÜRK_SİNEMASINDA_YOKSULLUK_VE_HAYALLER

Uçar, A. K. (2020) Neoliberalizmin Dayanilmaz Ağirliğinin Gölgesinde Yaşama Tutunmak: 
Türk Sinemasi Çerçevesinde Suriyeli Siğinmacilar. International Journal of Social and 
Humanities Sciences (IJSHS) 4(2), 11-26. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/
article-file/1341197
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ilişkilere (Kemal Sunal) odaklanmaktadir. Yoksul, iş haninda tekstil 
atölyesinde çalişan Leyla’ya (Şehnaz Dilan) aşiktir. Leyla Yoksul’un 
duygularini kullanarak sürekli ondan borç almaktadir. Yoksul ise onunla 
evlenme hayali kurmaktadir.

Filmin Künyesi

Yıl: 1986

Yönetmen: Zeki Ökten

Yapımcı: Şerafettin Gür

Senaryo: Umur Bugay

Oyuncular: Kemal Sunal, Şehnaz Dilan, Yaman Okay, Kerem Yilmazer

Şekil 2 Filmin Künyesi

Dönemsel olarak film, Türkiye’nin neoliberalizmle taniştiği ekonomik 
ve politik atmosfere karşilik gelmektedir. Serbest piyasa ekonomisi 
çerçevesinde paradan para kazanmak her şeyin ötesindedir. Herkes bir 
şekilde zengin olmanin derdindedir. Leyla da bu idealini gerçekleştirmek 
için bir müteahhit ile kaçar. Yoksul ise Kerim Bey’in tavsiyeleriyle patronu 
Süleyman’in handaki odalarin kirasini yüksek göstererek aradaki miktari 
cebine attiğini ortaya çikartir. Böylece Süleyman, handan kovulur. Yoksul, 
Kerim Bey ile ortak bir şekilde çay ocağini işletmeye başlar. Filmin 
başindaki mahcup ve parasini başkalarina kaptiran Yoksul karakteri yerini 
gözü açik neoliberal birey tipine birakir.  

Filmde yoğun bir biçimde yer verilen döviz, ticaret, ihracat ve ithalat 
gibi olgularla Türkiye’nin 24 Ocak 1980 Kararlari neticesinde yelken 
açtiği neoliberal düzene işaret edilmektedir. Filmde karakterler, dürüst 
ve erdemli tavirlar yerine tüketen, para için her şeyi yapan ve çikarci 
davraniş tarzlarini benimsemiştir. Çünkü neoliberal piyasa ekonomisi, 
yaşama tutunma noktasinda bireylerden bunu beklemektedir.  
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4. 2. Makro Yapıya Yönelik Tematik İnceleme

Şekil 3 Filmde Öne Çıkan Görüntüler
Soldaki ilk fotoğrafta serbest piyasa ekonomisine geçişin en önemli 

ipuçlarindan biri olan yabanci marka içki unsuru dikkat çekmektedir. 
24 Ocak 1980 Kararlari ve ardindan gelen neoliberal ekonomik 
model, her alanda piyasa temelli serbestleşmenin önünü açmiştir. Sağ 
üstteki görüntüde Yoksul karakterinin elinde elektronik bir kaset çalar 
bulunmaktadir. Bu hem tüketim kültürünün yayginlaşmasina hem de 
yabanci markalarin Türkiye pazarina girdiğine işaret etmektedir. Son kare 
ise, Yoksul’un patron olduktan sonraki halidir. Neoliberalizmin dayattiği 
gözü açik ve rekabetçi birey tipine dönüşerek çay ocağinin sahibi olan 
Yoksul, patron olarak çirağina nasihatler vermektedir. 

4. 3. Mikro Yapıya Yönelik İnceleme
Sözcük/Cümle Yerleştiği Bağlam
Devir ekonomi devri Serbest piyasa ekonomisinin toplumsalin 

belirleyicisi haline gelmesine işaret 
etmektedir.

Önüne geleni kaziklayacaksin Dürüst ve erdemli olmanin yerini 
neoliberalizmle birlikte rekabet ve 
acimasizlik almiştir.

Ayağini kaydir Rekabetçi ve kurnaz birey tipolojisine 
karşilik gelen bu söz, neoliberalizmin anti 
değer sistemine örnek teşkil etmektedir.

Şekil 4 Filmde Öne Çıkan Sözcük ve Cümleler2

2  Örnek kapsaminda teorik bir art alan bulunmadiği için sözcükler ve cümleler bağlamsal 
çerçevede atiflarla yorumlanamamiştir. İlk dipnotta sunulan çalişmalarda kapsamli çözümleme 
görülebilir. 
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Zeki Ökten “sinema bize yoksulluktan kaldı” diyerek sinemasinin 
yoksulluk ile ilişkisinin altini çizerken toplumsal gerçekçi bir anlayişla 
film yaptiğini da ifade etmektedir.  Filmin gösterime girdiği tarih 1986 
yilidir. Bu yillar, çalişmanin odak noktasi olan Türkiye’nin neoliberal 
dönüşüm yillarina denk düşmektedir. Bu dönüşümü, filmdeki iş hani ve o 
iş haninda çaycilik yapan Yoksul karakteri araciliğiyla görürüz. Yansitilan 
iş hani bütünsel bir halde dönüşen Türkiye’nin bir örneğini teşkil eder. 
Konfeksiyon mağazalari piyasaya iş yetiştirme telaşinda, işçiler geçim 
sikintisi içerisinde sürekli patron gölgesi altinda çalişmaktadir. Buna 
karşin el gücüyle ayakkabi yapan üretici ise, iflas etmiş durumdadir.  

Bu dönemin piyasasini ve toplumsal ruh halini Yoksul adindaki 
çaycinin gözünden bize yansitan film, emeği ile yaşama tutunmaya çalişan 
bir çaycinin neoliberal bir bireye dönüşümünü ortaya koymaktadir. Bu 
dönüşümün gerçekleşmesinde etkili olan Kerim Bey’dir.  Kerim, “Patron 
olmak istemez misin? Patronun ne kadar para götürüyor bu handan 
biliyor musun? Ayağını kaydır.” gibi sözler ile Yoksul’un neoliberal bir 
sermayedar olmasinin önünü açar. 

Ayrica filmde çalan müziklerde dönüşüm içerisindeki Türkiye’nin 
karmaşik ruh haline bir göndermedir. Filmin açiliş sekansinda Ümit 
Besen’in “I Love You I Love You” isimli şarkisi çalar. Ayakkabi işçileri, 
arabesk şarkilar dinlerken, ağirlikli olarak gençlerin çaliştiği ve işlerinin 
iyi gittiği anlaşilan konfeksiyon ortaminda ise yabanci pop müzikler 
çalmaktadir. Yoksul’un nişanlisi olan genç kiz ise, dönüşen bireyin tüm 
özelliklerini yansitmaktadir. Tüketim heveslisi, popüler müzik seven ve 
sürekli Yoksul’dan para isteyen ve bu parayi almak için Yoksul’a nişanlisi 
gibi davranan bir genç kiz imgesi, neoliberal sistemin sunduğu kolaycilik, 
firsatçilik ve kurnazlik ile yoksulluğun getirdiği sancilari dindirme 
çabasinda olanlari temsil eder. Üzerine basarak söylediği “Paranın gözü 
kör olsun. Para lazım para” cümlesi, para hirsina ve yoksulluğa bir 
göndermedir. Hayat pahaliliğina ve yoksulluğa asil vurgusu ise, Yoksul’un 
evlenme arzusunu patronuna açtiği şu diyalogla belirginleşir: 

Patron: Neyine güveniyon lan? Evlen evlen de gör gününü! Senin 
kiralardan haberin var mı?

Yoksul: Niye biz bu memlekette yaşamıyor muyuz?

Patron: Yaşamıyon ya! Dünya’dan haberin yok senin!

Ayrica çalişanlardan birinin “şu imar affı çıkarsa seni evlendiririz” 
söylemi de Yoksul’un geleceğinin piyasaya bağli olduğunu ortaya 
koymaktadir. Filmin neoliberal sisteme en net göndermesi ise, Yoksul’un 
patronunun şu cümlelerinde saklidir:

Ne diyor Başbakan? Biraz boğazınızı tutun. Devir ekonomi devri 
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Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest aslanım. Gözünü aç! 

Bu sözler, neoliberalizmin “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” 
söylemine denk düşmektedir.  

Filmin devam eden sahnelerinde Patron Süleyman, Yoksul’a “Bu 
İstanbul’da para kazanacağım diyorsan önüne geleni kazıklayacaksın” 
der. Kazanmak için her türlü yolun meşru olduğu ve özellikle de 
kurnazliğin ve insanlari aldatmanin elzem olduğu vurgulanir. 

Filmin sonunda Yoksul, Kerim Bey’in planiyla çay ocağina patron 
olur. Çizgili kruvaze ceketi, oturuşu ve elemanina verdiği direktiflerle artik 
bir iktidardir. Yoksul, kendi patronundan duyduğu her şeyi bu kez yaninda 
çalişan gence söyler. Bu sahne ile film süresince “yırtma” çabasi içerisinde 
gelgitler yaşayan Yoksul’un neoliberal dönüşümü tamamlanmiştir. 

Filmdeki hayali ihracat yapan esnaf, yatirim danişmani, yukarida 
detaylandirilan diyaloglar, atari, müzik setleri, elektronik oyuncaklar, 
içilen yabanci sigara ve içki görüntüleri; Türkiye’nin 24 Ocak 1980 yili 
ile başlayan  neoliberal dönüşümüne işik tutmaktadir. 

Sonuç 
Bu çalişma, eleştirel söylem çözümlemesinin sinema alaninda 

gerçekleştirilecek araştirmalarda kullanimina katki sunmayi amaçlamiştir. 
Bu bağlamda eleştirel söylem çözümlemesinin teorik art alani dil, söylem 
ve ideoloji bağlantisiyla ifade edilmiştir. Ayrica örnek bir inceleme 
gerçekleştirilerek yöntemin nasil kullanilacaği da açiklanmiştir.

Çalişmada toplumsal yapilarin ve sistemlerin merkezinde kurulan dil 
olgusuna dikkat çekilerek öznenin ifade biçimlerinin ideolojik çerçevede 
dönüştüğü ve toplumsal bağlamdan bağimsiz bir söylem zeminin mümkün 
olmadiği vurgulanmiştir. Dolayisiyla toplumsal bağlamda oluşturulan tüm 
metin ve anlatilar, toplumsal atmosferden ve egemen ilişkiler araciliğiyla 
dolayimlanan egemen ideolojiden bağimsiz değildir. Bu yüzden bu 
bağlamda ortaya koyulan anlatilar ve ifade biçimleri derinlikli ve nitelikli 
bir biçimde incelenmek isteniyor ise, eleştirel söylem çözümlemesi 
önemli bir yöntem olarak karşimizda durmaktadir. 

İletişim çalişmalari çerçevesinde gerçekleştirilen film merkezli 
araştirmalarda, inceleme için seçilen filmlerin toplumsal atmosferle 
ilişkisi, ideolojik göstergeleri ve anlatisinin kültürel boyutlari eleştirel 
söylem çözümlemesi ile açik bir biçimde ortaya koyulabilir. Bu bağlamda 
eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi, filmlerdeki anlatilarin kodlarini, 
karakterlerin diyaloglarini ve kullandiklari sözcükleri toplumsal yapilar, 
sistemler ve ideolojiler ekseninde açiğa çikararak daha sistematik bir veri 
toplama ve çözümleme pratiğinin oluşmasina katki sunacaktir. 
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1. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
İnsan gerek bireysel gerekse kurumsal anlamda birden fazla kriteri 

dikkate alarak alternatifler arasinda seçim yapma konusunda karar verme 
durumu ile karşi karşiya kalmaktadir. Çok sayida ve birbiri ile çelişebilen 
kriterlere göre karar verme durumunun yaşandiği karar problemleri “Çok 
kriterli karar problemleri” olarak ifade edilmektedir. Çok kriterli karar 
verme (ÇKKV) problemleri kendi içinde, alternatifler arasindan seçim 
yapma problemleri, değerlendirilen olgulari siniflama problemleri ve farkli 
alternatiflerin siralanmasi problemleri şeklinde üç gruba ayrilmaktadir. 
Birden fazla kritere dayali olarak seçim yapma, siniflama veya siralama 
problemlerinin çözümü için sistematik çözüm adimlari ortaya koyan 
yöntemler literatürde ÇKKV yöntemleri olarak ifade edilmektedir (Turan, 
2015: 18).     

ÇKKV yöntemleri değerlendirilen alternatiflerin çoklu kriter 
yapisina göre değerlendirmesi amaciyla geliştirilmiş yöntemler olarak 
ifade edilebilir. ÇKKV yöntemlerinin genel olarak kullanim alternatifleri 
verilen karar kriterlerine göre değerlendirerek önceliklendirmektir (Choo 
ve diğerleri, 1999:527). ÇKKV yöntemleri, seçimlerde ulaşilmak istenen 
hedefin çok sayida parametreye göre belirlendiği ve değerlendirilecek 
alternatiflerin her birinin kriterler bakimindan diğer alternatiflere göre 
avantajli değerlere sahip bulunduğu durumlarda karar almayi kolaylaştiran 
yöntemlerdir. ÇKKV yöntemleri, alternatiflerin birbiri ile çelişebilen karar 
alternatifleri bakimindan birbirlerine göre avantajli olabildiği durumlarda 
ortaya çikan karşilaştirilamazlik durumlarini ortadan kaldiran çözümler 
ortaya çikmasini sağlayan yöntemlerdir (Urfalioğlu ve Genç, 2013: 
332). ÇKKV yöntemleri, ölçülebilen veya ölçülemeyen birçok stratejik 
ve operasyonel kriteri bir arada değerlendirme imkani sağlayan, ayni 
zamanda karar verme sürecinde uzman görüşlerinin de dikkate alinmasina 
olanak sağlayan analitik yöntemler içerir (Ömürbek ve Şimşek, 2014: 
307). 

ÇKKV yöntemlerinden bazilari karar problemleri için belirlenen 
karar kriterlerinin ağirliklandirilmasi için kullanilirken, bazilari ise karar 
alternatiflerinin siralanmasi amaciyla kullanilmaktadir. AHP, MACBETH 
gibi bazi yöntemler ise hem kriter ağirliklandirma hem de alternatiflerin 
siralanmasi amaçli olarak kullanilabilmektedir. Bu çalişmada literatürde 
karar problemlerinde yaygin bir şekilde uygulanan iki objektif, iki sübjektif 
kriter ağirliklandirma yöntemin sonuçlarin karşilaştirilmasi amaciyla ele 
alinmasi ve avantaj ve dezavantajlarinin ortaya konulmasi amaçlanmiştir. 
Çalişmada internet haber sitelerinin belirlenen kriterlere göre siralanmasi 
amaçli bir karar problemi için belirlenen kriterlerin ağirliklari objektif 
ve sübjektif yöntemlerle hesaplanmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 
Ayrica Maut yöntemi ile alternatifler siralanarak farkli yöntemlerle elde 
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edilen kriter ağirliklarinin alternatiflerin siralamasina etkisinin görülmesi 
amaçlanmiştir.

2. Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri
ÇKKV problemlerinde belirlenen karar kriterleri karar alternatiflerinin 

değerlendirilmesinde ayni derecede önem ifade etmeyebilir. Böyle 
durumlarda kriterlerin alternatiflerin siralama değerlerine sağladiği 
katkiyi ifade eden önem ağirliklarinin hesaplanmasi gerekir. Karar 
kriterlerinin ağirlik değerlerinin hesaplanmasinda kriter ağirliklandirma 
yöntemleri kullanilmaktadir. Çok kriterli karar problemlerinde problem 
açisindan en uygun kriter ağirliklandirma yönteminin seçimi büyük önem 
taşimaktadir. Zira karar kriterlerinin ağirlik değerlerinin hesaplanmasinin 
alternatiflerin öncelik değerlerini önemli derecede etkileyen çok önemli 
bir aşama olduğu ifade edilebilir (Odu, 2019: 1449). Literatürde karar 
kriterlerinin ağirliklarinin hesaplanmasinda kullanilan çok sayida yöntem 
mevcuttur. Literatürde yaygin bir şekilde kullanilan kriter ağirliklandirma 
yöntemlerinden bazilari aşağida siralanmiştir. Kriter ağirliği hesaplamak 
üzere kullanilan yöntemler; kriter ağirliklarinin karar vericilerin veya 
uzmanlarin belirlediği önceliklere göre belirlendiği sübjektif yöntemler 
ile karar vericilerin veya uzmanlarin görüşlerinin dikkate alinmadiği, 
kriter ağirliklarinin verilere dayali olarak hesaplandiği objektif 
yöntemler olarak iki gruba ayrilmaktadir (Kiliç ve Çerçioğlu, 2016: 212). 
Ayrica söz konusu iki grupta yer alan ağirliklandirma yöntemlerinin 
dezavantajlarini ortadan kaldirmak amaciyla uygulanan sübjektif ve 
objektif ağirliklandirma metotlarinin temel mantiğinin entegre edilerek 
uygulandiği entegre ağirliklandirma yöntemleri de mevcuttur (Zoraghi 
vd., 2013: 3).  Entegre ağirliklandirma yöntemleri olarak ifade edilen 
yöntemleri hem karar vericilerin bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeyi, 
hem de matematiksel modellerin sağladiği objektiflik avantajindan 
yararlanmayi amaçlamaktadir (Odu, 2019: 1451). Entegre ağirliklandirma 
yöntemleri literatürde oldukça sinirli sayida çalişmada uygulanmiştir. 

Sübjektif ağirliklandirma yöntemlerinde kriter ağirliklari, karar 
vericilerin veya uzmanlarin kişisel değerlendirme veya yargilari 
doğrultusunda yaptiklari değerlendirmelere göre hesaplanmaktadir. Söz 
konusu yöntemlerde  ağirliklandirmada baz alinan veriler, karar vericiler 
veya uzmanlarin çalişmalari sonucunda elde ettikleri bilgi ve tecrübelere 
göre belirlenir (Ai, vd., 2019: 576). Literatürde yer alan çalişmalarda 
ağirlikli olarak kriter ağirlik değerleri sübjektif ağirliklaindirma 
yöntemleri ile belirlenmektedir (Vavrek, 2019: 1828). Ekseriyetle endüstri 
uygulamalarinda kriterlerin önem ağirliklari karar vericiler açisindan 
önem ifade etmektedir. Böyle durumlarda kriterler farkli karar vericiler 
için farkli öncelik değerlerine sahip olabilmektedir. Dolayisiyla karar 



171Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yeni Arayışlar ve Çalışmalar .

vericilerin değerlendirmeleri daha sağlikli sonuçlar elde edilebilmesine 
katki sağlayabilir. Buna benzer durumlar için sübjektif ağirliklandirma 
yöntemlerinin kullanilmasi daha gerçekçi sonuçlarin elde edilmesi 
bakimindan faydali olabilir.  Öte yandan, sübjektif ağirliklandirma 
yöntemleri özellikle birden fazla karar verici veya uzmanin bulunduğu 
durumlarda karar vericilerin kriterlerin öncelik durumlarina ilişkin 
değerlendirme konusunda fikir birliğine varamadiklari durumlar ciddi 
zaman kaybina neden olabilmektedir (Odu, 2019: 1450). Sübjektif 
ağirliklandirma yöntemlerinde karar vericilerin yargilari genel olarak 
kriterlerin önem ağirliklarini tam olarak yansitmayabilir. Bu durum 
kriter ağirliklarinin güvenilirliğinin zayif olmasina neden olabilir (Yin 
vd., 2017: 172). Ayrica karar vericilerin üzerinde çalişilan konu ile ilgili 
objektif değerlendirme yapmasi oldukça zordur (Ai vd., 2019: 576). 

Objektif kriter ağirliği hesaplama yöntemlerinde kriter ağirliklari 
karar probleminde bulunan kriterlerin karşitliğina dayali olarak hesaplanir 
(Akin, 2019: 25). Objektif ağirliklandirma yöntemlerinde ağirlik değerleri 
karar matrisinde bulunan objektif verilere göre belirlenir (Chen ve Li, 
2009: 470). Objektif ağirliklandirma yöntemlerinde ağirlik değerleri 
matematiksel modeller yardimiyla hiçbir karar verici müdahalesi 
olmaksizin belirlenmektedir (Odu, 2019: 1451). Kriter ağirliklarinin 
belirlenmesinde uzman görüşlerinin önemli görülmesi nedeniyle objektif 
ağirliklandirma yöntemlerinin sübjektif yöntemlere oranla daha kisitli 
sayida çalişmada uygulandiği söylenebilir (Vinogradova vd., 2018: 2). 
Objektif ağirliklandirma yöntemleri üzerinde çalişilan konuda güvenilir 
biz uzman bulunmayan veya güvenilir sübjektif yargilara varilamayan 
karar problemleri için daha yaygin tercih edilebilmektedir (Jahan vd., 
2012: 413). Objektif ağirliklandirma yöntemlerinin en önemli avantaji; 
kriter ağirliklarini matematiksel modeller yoluyla, verilere dayali olarak 
hesaplama imkani sağlamasidir. Diğer yandan karar vericilerin bilgi 
ve tecrübelerinin göz ardi edilmesi söz konusu yöntemlerin önemli bir 
dezavantaji olarak ifade edilmektedir (Yin vd., 2017: 172). Ayrica bazi 
durumlarda kriter ağirliklarinin karar vericiler açisindan ifade ettiği önem 
düzeyi karar problemi açisindan belirleyici nitelik taşiyabilmektedir. Böyle 
durumlarda uzman görüşünün ve karar vericilerin değer yargilarinin göz 
ardi edilmesi, objektif yöntemlerle elde edilen sonuçlarin uygulayicilar 
için uygun olmamasi sonucunu doğurabilmektedir (Ai vd., 2019: 576).

Literatürde son beş yilda yaygin bir şekilde kullanilan sübjektif ve 
objektif kriter ağirliklandirma yöntemleri incelenmiş ve en yaygin şekilde 
kullanilan iki sübjektif, iki objektif ağirliklandirma yöntemi seçilerek 
bu çalişmada ayrintili olarak ele alinmiştir. Çalişmada ele alinan kriter 
ağirliklandirma yöntemleri aşağida siralanmiştir.  

•	 DANP (DEMATEL Tabanli Analitik Ağ Süreci)



Anıl Kaan Uçar172 .

•	 SWARA (Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis)

•	 Entropi

•	 CRITIC (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation)

Literatürde yukarida siralanan yöntemler dişinda, Analitik Hiyerarşi 
Süreci (AHP), Analitik Ağ Süreci (ANP), DEMATEL,, ENTROPİ, 
MACBETH, FUCOM, BWM gibi sübjektif ağirliklandirma yöntemleri ve  
CILOS, IDOCRIW gibi objektif ağirlik hesaplama yöntemleri mevcuttur. 
Ancak yukarida siralanan yöntemler, ÇKKV yöntemleri ile ilgili yapilan 
literatür taramasinda son 5 yilda kriter ağirliklandirma amaçli olarak 
en yaygin kullanilan yöntemler olarak ön plana çikmiştir. Çalişmanin 
bundan sonraki bölümlerinde yukarida siralanan kriter ağirliği hesaplama 
yöntemleri ayrintili olarak açiklanmiştir. Ayrica örnek bir olay üzerinden 
belirlenen kriterlerin ağirlik değerleri her bir yöntemle hesaplanan elde 
edilen sonuçlar karşilaştirilmiştir. 

2.1. DANP (DEMATEL Tabanlı Analitik Ağ Süreci)
DEMATEL tabanli Analitik Ağ Süreci (DANP), DEMATEL ve 

Analitik ağ süreci tekniklerinin kombinasyonu sonucu elde edilen bir 
ağirliklandirma yöntemidir. DEMATEL yöntemi Battelle Memorial 
Enstitüsü tarafindan kriterler arasi ilişkileri ölçümleyerek karar 
problemlerini çözmek amaciyla geliştirilmiştir. ANP yöntemi ise Saaty 
tarafinda geliştirilen ve kriterler arasi ağ yapilarini dikkate alarak çözüme 
ulaştiran bir ÇKKV yöntemidir (Çakin ve Özdemir, 2015: 125). DANP 
literatürde pazarlama stratejisinin belirlenmesinden proje seçimine 
kadar birçok işletme probleminin çözümünde belirlenen kriterlerin 
ağirliklandirilmasi amaciyla kullanilmiştir. (Hsu vd., 2012: 96). DANP 
yönteminde DEMATEL yöntemi adamlari ile kriterler arasindaki 
ilişkiler belirlenirken ANP yöntemi adimlari ile kriter ağirlik değerleri 
hesaplanmaktadir (Chiu vd. 2013: 50). 

DANP yönteminin uygulanmasinda öncelikle DEMATEL yönteminin 
aşamalari izlenerek direk ilişki matrisine ulaşilmaktadir. İlk adimda 
direk ilişki matrisi Tablo 1’de verilen DEMATEL skalasi kullanilarak 
hazirlanmaktadir (Altuntaş ve Dereli, 2015: 1006). Kriterler arasindaki 
ilişkilerin belirlenmesinde uzman görüşlerinden istifade edildiği için, 
DANP yöntemi sübjektif ağirlik hesaplama yöntemlerinden birisi olarak 
ifade edilebilir.



173Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yeni Arayışlar ve Çalışmalar .

Tablo 1: DEMATEL İkili Etki Skalası

Sayisal Değer Tanim 
0 Etki Yok
1 Düşük Etki
2 Orta Düzey Etki
3 Yüksek Etki
4 Çok Yüksek Etki

Kaynak:  Karaatlı ve diğerleri, 2016: 51     
İkinci adimda direk ilişki matrisi normalize edilmektedir. Normalize 

edilmiş direkt ilişki matrisi direk ilişki matrisinin satir ve sütunlarinda yer 
alan maksimum değerlerin tersi ile çarpilmasi ile elde edilir. Minimum 
değer almasi istenen kriterler için normalize edilmiş direkt ilişki matrisi 
satir ve sütunlarda yer alan maksimum değerlerin direk ilişki matrisinde 
yer alan değerlere bölünmesi ile elde edilir (Yang ve Diğerleri, 2009: 782). 

Üçüncü adimda toplam ilişki matrisi elde edilmektedir. (T) toplam 
ilişki matrisini, (D) normalize edilmiş direk ilişki matrisini ifade edecek 
şekilde toplam ilişki matrisi aşağidaki eşitlikle elde edilir (Wu, 2012: 
529).

T=D (I-D)-1

Dördüncü adimda toplam etki matrisinin satirlari toplanir ve matriste 
yer alan değerler satir toplamina bölünerek matris normalize edilir.  
(Çakin ve Özdemir, 126).  

  
Normalizasyon işleminden sonra elde edilen matrisin transpozesi 

alinarak ağirliklandirilmamiş süpermatris elde edilir.  (Chiu ve diğerleri, 
2013: 52). 
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Ağirliklandirilmamiş süpermatrisin elde edilmesinden sonra 

normalize edilmiş toplam ilişki matrisi ile ağirliklandirilmamiş süper 
matris çarpilarak ağirliklandirilmiş süpermatris elde edilir (Govindan ve 
diğerleri, 2015: 6352).  

Son adimda ağirliklandirilmiş süpermatrisin çok sayida kuvveti 
alinarak limit süpermatris elde edilir ve kriterlere ilişkin nihai ağirlik 
dereceleri hesaplanir (Hu ve diğerleri, 2014: 4407).  

2.2.  SWARA Yöntemi

Keršuliene vd. (2010) tarafindan geliştirilen SWARA 
(Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis), ÇKKV 
problemlerinde kriter ağirliklarinin hesaplanmasi için kullanilan 
bir ağirliklandirma yöntemidir (Adali ve Işik, 2017: 63). Kriter 
ağirliklarinin hesaplanmasinda kullanilan SWARA yöntemi diğer 
kriter ağirlik yöntemlerine göre uygulama kolayliği avantajina 
sahiptir. (Karabasevic, 2017: 16). SWARA yöntemi diğer sübjektif 
ağirliklandirma yöntemlerine göre daha az sayida ikili karşilaştirma 
yaparak çözüme ulaşma imkani sağlamaktadir. Bu durum ise hem 
uygulama kolayliği sağlamakta hem de daha az ikili karşilaştirma 
imkanindan dolayi daha tutarli ikili karşilaştirma sonuçlarinin elde 
edilmesine olanak sağlamaktadir. Uygulama kolayliği avantaji 
nedeniyle son yillarda birçok çalişmada kriter ağirliklandirma 
işlemi için SWARA yöntemi tercih edilmiştir.  SWARA metodu 
kriterlerin ağirlik değerlerinin hesaplanmasinda konunun 
uzmanlarinin görüşlerine dayanmaktadir (Zolfani vd., 2018: 7400). 
Bu nedenle sübjektif kriter ağirliklandirma yöntemlerinden birisidir. 
Yöntemde temelde uzman görüşlerine göre kriterlerin siralamalari 
belirlenmekte, yapilan işlemlerin sonucunda siralamasi belli olan 
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kriterlerin ağirlik değerleri hesaplanmaktadir.  SWARA yönteminin 
adimlari aşağidaki gibi siralanabilir;

İlk adimda uzmanlardan alinan görüşlere en büyük öneme 
sahip kritere “1” değeri verilecek şekilde kriterleri siralanir. 
Diğer kriterlerin karşilaştirmali önem puanlari (sj), 0 < (sj) < 1 ve 
değerler 0,05’in katlari olacak şekilde ilk sirada belirlenen kriterle 
kiyaslanarak belirlenir (Adali ve Işik, 2017: 64). Bu aşamada bütün 
kriterler birinci siradaki kritere göre değerlendirildiği için elde 
edilen değerler göreli önem ağirliği değerleri olarak ifade edilebilir 
(Ayyildiz ve Demirci, 2017: 80).

İkinci adimda kj katsayisi aşağidaki şekilde hesaplanir 
(Karabasevic vd., 2017: 17); 

Üçüncü adimda kriterlere ilişkin önem vektörleri aşağidaki eşitlikle 
hesaplanir (Doğan ve Erol, 2020: 102);;

Son adimda karar kriterlerinin ağirlik değerleri aşağidaki eşitlikle 
hesaplanir (Çakir, 2018: 1913). 

2.3. CRITIC Yöntemi
CRITIC (The Criteria Importance Through Intercriteria Correlation) 

yöntemi Diakoulaki vd. (1995) tarafindan geliştirilen bir kriter 
ağirliklandirma yöntemdir (Akçakanat vd. 2018: 5). CRITIC yönteminde 
kriterlerin ağirlik değerleri, kriterlerin aldiği değerlerin standart sapmasi 
ile kriterler arasi korelasyon değerleri kullanilarak hesaplanmaktadir 
(Akin, 2019: 24). CRITIC yöntemi, kriter ağirliklarinin karar vericiler 
ve uzmanlarin görüşlerine dayali öznel sonuçlara göre değil, verilere 
dayali olarak hesaplandiği bir yöntemdir. Dolayisiyla yöntem objektif 
kriter ağirliklandirma yöntemlerinden birisi olarak ifade edilmektedir 
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(Demircioğlu ve Coşkun, 2018: 187). CRITIC yönteminde kriter 
ağirliklari aşağidaki adimlarla hesaplanmaktadir. 

Birinci adimda kriter ve alternatiflerin kriterler açisindan aldiği 
değerlerin yer aldiği karar matrisi oluşturulur (Kiraci ve Bakir, 2019: 160). 

rij normalize edilmiş karar matrisi değeri olmak üzere karar matrisi 
aşağida verilen eşitlikler kullanilarak normalize edilir (Ulutaş ve Cengiz, 
2018: 883). 

Üçüncü adimda ifade edecek şekilde normalize edilmiş karar 
matrisindeki değerler kullanilarak kriterler arasi korelasyon değerleri ve 
kriterlerin standart sapmalari hesaplanir (Aksoy ve Teker, 2019: 160). Pjk  
j ve k kriterleri arasindaki korelasyon değerini ifade edecek şekilde;

σj j. kriterin standart sapma değerini ifade edecek şekilde;

Korelasyon ve standart sapma değerlerinin hesaplanmasindan sonra 
her bir kriterin taşidiği toplam bilgi miktari (Cj) aşağidaki eşitlikle 
hesaplanir (Kiraci ve Bakir, 2019: 161).  

Son adimda kriterlerin ağirlik değerleri aşağidaki eşitlik yoluyla 
hesaplanir (Akin, 2019: 25). 
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2.4. Entropi Yöntemi
Entropi kavrami ilk olarak Alman fizikçi Clausiu tarafindan 1865 

yilinda termodinamik alaninda kullanilmiştir. Daha sonra 1948’de 
Claude Shennon, Entropi yöntemini geliştirmiş ve bilgi kaynaklarindan 
alinan işaretlerin belirsizliklerini ölçmek amaciyla enformasyon teorisine 
uygulamiştir. Bu uygulama Enformasyon Entropisi veya Shennon 
Entropisi olarak adlandirilmiştir (Chen, 2020: 5). Böylece Entropi yöntemi 
mühendislik, yönetim vb. gibi birçok alanda kullanilmaya başlanmiştir 
(Wu, vd., 2011: 5163). 

Entropi, olasilik teorisi ile formüle edilmiş bilgilerin belirsizlik ölçüsü 
olarak bilinmektedir (Wu, vd., 2011: 5163; Ömürbek ve Kişi, 2019: 268). 
Ayrica belirlenen kriterlerin önem düzeylerinin tespiti için kullanilan 
objektif ağirliklandirma yöntemlerinden biridir. Karar kriterlerinin önem 
düzeyleri farklilik gösterebilmekte olup, kriterlerin önem düzeyleri 
kriterlere atanan ağirlik değerleri ile belirlenmektedir. (Ömürbek ve Kişi, 
2019: 268). 

Karar verme problemlerinde verilen kararin doğruluğu ve 
güvenilirliği elde edilen verilerin sayisi ve kalitesi ile ölçülmektedir (Wu, 
vd., 2011: 5163). Bu bağlamda Entropi yönteminde problemlerin çözümü 
için matematiksel denklemler kullanilir ve bu nedenle yöntem objektif ve 
yansizdir. Çünkü Entropi yönteminde çözüm karar vericilerin kararlarindan 
bağimsiz bir şekilde elde edilmektedir (Özaydin ve Karakul, 2021: 4). 
Objektif ağirliklandirma yapiyor olmak Entropi yönteminin en büyük 
avantajlarindan biridir (Chen vd., 2015: 89-98). Bu yöntemde objektif 
kriter ağirliklari, karar matrisindeki belirsiz bilgilerin ölçülmesine bağlidir 
(Vujicic vd., 2017: 425). Ancak entropi yönteminde karar matrisinde 
yer alan değerlerin logaritmasi alindiği için negatif değer alan değerler 
için çözüm yapilamamaktadir. Ayrica yöntem uç değerler bulunan karar 
matrisi değerlerine hassas bir yöntem olarak ifade edilmektedir.

Entropi yönteminin uygulama adimlari aşağida gösterilmiştir (Vujicic 
vd., 2017; 425; Wu vd., 2011: 5163; Ömürbek ve Kişi, 2019: 268; Karami 
ve Johansson, 2014: 523-524; Chen vd., 2020: 5-6).

İlk adimda karar matrisinde yer alan değerler; alternatif değer i, kriter 
değeri j, i alternatifin j. kriterdeki fayda değeri xij ve normalize edilmiş 
değer rij  olacak şekilde aşağidaki eşitlik yardimiyla hesaplanmaktadir.
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İkinci adimda karar matrisinin normalizasyonu sonrasinda entropi 

katsayisi normalize edilmiş değerler ve entropi değeri  
olacak şekilde eşitlik (2) yardimiyla tüm kriterlerin entropi değerleri 
hesaplanmaktadir. Eşitlikte bulunan; k =1/ln.n şeklinde elde edilir. 
Formülde yer alan n değeri alternatif sayisini ifade etmektedir. 

Üçüncü adimda her bir kriter için entropi değerleri hesaplandiktan 
sonra kriterlerin ağirlik değerleri wj ve entropi değerleri ej olacak 
şekilde tüm kriterlerin ağirlik değerleri eşitlik (3)’te görüldüğü gibi 
hesaplanmaktadir. Böylece kriterler ağirliklari belirlenmektedir.

3. İnternet Haber Portallarının Web Sitesi 
Performanslarına Göre Sıralanması Probleminde Kriter 
Ağırlıklarının Hesaplanması
Çalişmanin bu bölümünde Türkiye’de faaliyet gösteren 7 internet 

haber sitesinin web sitesi performanslarina göre siralanmasi amaciyla 
yapilan bir uygulama için, önceki bölümlerde ele alinan kriter ağirlik 
yöntemleri kullanilarak kriter ağirlik değerleri hesaplanmiştir. Ağirlik 
değerlerinin hesaplanmasindan sonra objektif ve sübjektif ağirliklandirma 
yöntemleri ile elde edilen sonuçlara göre Maut yöntemi ile her bir 
ağirliklandirma yöntemi ile elde edilen sonuçlar baz alinarak alternatifler 
siralanmiştir. Böylece farkli kriter ağirlik değerlerinin alternatşflerşn 
siralanmasina etkisinin analiz edilmesi amaçlanmiştir. Karar matrisinde 
yer alan karar kriteri değerleri www.similarweb.com ve www.gtmetrix.
com adreslerinden, Nisan 2021 dönemi için elde edilmiştir. Web sitelerinin 
performans kriterleri; sitelerin performans yüzdeleri, tamamen açilma 
süreleri, müşterilerin siteden hemen ayrilma orani, toplam ziyaretçi sayisi, 
sitede geçirilen ortalama süre ve sitede ziyaretçi başina açilan ortalama 
sayfa sayisi şeklinde belirlenmiştir. Sitenin tamamen açilma süresi ve 
hemen ayrilma orani minimizasyon yönlü kriterler, diğer kriterler ise 
maksimizasyon yönlü kriterlerdir. Performans siralamasi için belirlenen 
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kriterler ve alternatiflerin kriter değerlerinin yer aldiği karar matrisi Tablo 
2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Karar Matrisi

HABER PORTALLARI
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Cnntürk 42 31,3 55,99 34,59 1,21 3,22
Ensonhaber 72 6,3 44,05 29,25 9,19 4,87
Haberturk 52 11,0 50,18 83,93 5,36 5,89
Hurriyet 44 7,3 50,94 220,46 4,57 5,63
İnternethaber 59 4,1 35,36 24,27 4,02 6,91
Milliyet 25 36,1 51,44 136,61 4,38 7,56
Ntv 34 16,2 60,43 34,54 3,53 4,65

İlk aşamada kriter ağirliklari sübjektif ağirliklandirma yöntemleri 
ile hesaplanmiştir.  DANP yöntemi için belirlenen direkt ilişki matrisi 
Tablo 3’de, DANP yöntemi ile hesaplanan kriter ağirliklari ise Tablo 4’de 
verilmiştir. 

Tablo 3: DANP Direkt İlişki Matrisi

KRİTERLER Performans 
(%)

 Açilma 
Süresi 
(Sn.)

Hemen 
Ayrilma 
Orani (%)

Görüntülenen 
Ortalama 
Sayfa Sayisi

Geçirilen 
Ortalama 
Süre (Dk.)

Toplam 
Ziyaretçi 
Sayisi 
(Milyon)

 Performansi (%) 0 4 2 2 2 2

 Açilma Süresi (Sn) 1 0 3 3 2 2

Hemen Ayrilma Orani (%) 1 1 0 3 4 1

Görüntülenen Ortalama Sayfa 
Sayisi 2 2 1 0 4 1

Geçirilen Ortalama Süre (Dk) 1 1 2 4 0 1

Toplam Ziyaretçi Sayisi (Milyon)2 2 1 1 2 0
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Tablo 4: DANP Yöntemi İle Hesaplanan Kriter Ağırlık Değerleri

KRİTERLER AĞIRLIK DEĞERLERİ
 Performansi (%) 0,124
 Açilma Süresi (Sn) 0,156
Hemen Ayrilma Orani (%) 0,152
Görüntülenen Ortalama Sayfa Sayisi 0,223
Geçirilen Ortalama Süre (Dk) 0,23
Toplam Ziyaretçi Sayisi (Milyon) 0,115

DANP yöntemi ile kriter ağirliklarinin hesaplanmasindan sonra diğer 
sübjektif ağirlik hesaplama yöntemi olan SWARA yöntemi ile de ağirlik 
değerleri hesaplanmiştir. Bir uzman görüşünden istifade ederek elde 
edilen kriter ağirlik değerleri Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: SWARA Yöntemi İle Elde Edilen Kriter Ağırlık Değerleri

KRİTERLER s k q AĞIRLIK DEĞERLERİ

 Performansi (%) 1 1 1 0,372
Geçirilen Ortalama Süre (Dk) 0,6 1,6 0,625 0,233
Görüntülenen Ortalama Sayfa 
Sayisi 0,5 1,5 0,4166670,155

 Açilma Süresi (Sn) 0,45 1,45 0,2873560,107
Hemen Ayrilma Orani (%) 0,4 1,4 0,2052550,076
Toplam Ziyaretçi Sayisi 
(Milyon) 0,35 1,35 0,15204 0,057

Kriter ağirliklarini sübjektif kriter ağirliklandirma yöntemleri ile 
hesaplanmasindan sonra ayni kriterler için ağirlik değerleri objektif kriter 
ağirliklandirma yöntemleri ile de hesaplanmiştir. Tablo 2‘de verilen karar 
matrisinde yer alan veriler kullanilarak Critic ve Entropi yöntemleri ile 
hesaplanan kriter ağirlik değerleri Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 6: ENTROPI Yöntemi İle Hesaplanan Ağırlık Değerleri

KRİTERLER AĞIRLIK DEĞERLERİ
Performansi (%) 0,062
Geçirilen Ortalama Süre (Dk) 0,323
Görüntülenen Ortalama Sayfa Sayisi 0,015
Açilma Süresi (Sn) 0,407
Hemen Ayrilma Orani (%) 0,149
Toplam Ziyaretçi Sayisi (Milyon) 0,039
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Tablo 7: CRITIC Yöntemi İle Hesaplanan Kriter Ağırlık Değerleri

KRİTERLER AĞIRLIK DEĞERLERİ
 Performansi (%) 0,151
Geçirilen Ortalama Süre (Dk.) 0,164

Görüntülenen Ortalama Sayfa Sayisi 0,126

 Açilma Süresi (Sn.) 0,259
Hemen Ayrilma Orani (%) 0,125

Toplam Ziyaretçi Sayisi (Milyon) 0,175

İki sübjektif, iki objektif ağirliklandirma yöntemi ile kriter 
ağirliklarinin hesaplanmasindan sonra, son olarak hesaplanan kriter 
ağirliklari kullanilarak Maut yöntemi ile haber sitelerinin siralamasi 
yapilmiştir. Dört farkli ağirliklandirma yöntemi ile elde edilen ağirlik 
değerleri kullanilarak hesaplanan öncelik değerleri ve alternatiflerin 
siralamasi Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8: Dört Farklı Yöntemle Elde Edilen Ağırlık Değerlerine Göre 
Alternatiflerin Maut Yöntemi İle Sıralanması

İnternet 
Siteleri

SUBJEKTİF YÖNTEMLER OBJEKTİF YÖNTEMLER

DANP SWARA ENTROPI CRITIC

Siralama 
Değeri Siralama Siralama 

Değeri Siralama Siralama 
Değeri Siralama Siralama 

Değeri Siralama

Cnntürk 0,314 6 0,466 3 0,331 4 0,311 6
Ensonhaber 0,467 3 0,542 1 0,264 5 0,404 4

Haberturk 0,453 4 0,463 4 0,339 3 0,448 3

Hurriyet 0,544 2 0,441 5 0,558 2 0,565 2

İnternethaber 0,268 7 0,344 7 0,130 7 0,302 7

Milliyet 0,588 1 0,481 2 0,664 1 0,618 1

Ntv 0,351 5 0,361 6 0,226 6 0,324 5

SONUÇ
İşletme yönetimi başta olmak üzere birçok ve birbiri ile çelişen 

kriterlere göre karar alma durumu ile karşi karşiya kalinmaktadir. Çok 
kriterli karar verme yöntemleri bu tür karar problemleri için etkin ve 
organize bir yaklaşim sunan bir dizi yöntemi ifade etmektedir. Çok kriterli 
karar verme yöntemlerinin uygulanmasi bakimindan temel adimlardan 
birisi belirlenen kriterlerin önem ağirliklarinin hesaplanmasidir. Zira 
kriterlerin ağirlik değerlerinin alternatiflerin siralanmasini önemli düzeyde 
etkilediğini gösteren çok sayida çalişma mevcuttur. Literatürde yer alan 
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kriter ağirliklandirma yöntemleri temelde sübjektif ağirliklandirma 
yöntemleri ve objektif ağirliklandirma yöntemleri olmak üzere iki başlik 
altinda ele alinmaktadir. Ayrica söz konusu iki başlik altinda yer alan 
yöntemlere oranla nadiren kullanilan ve hem sübjektif hem de objektif 
yöntemlerin avantajlarindan istifade etmek amaciyla uygulanan entegre 
ağirlik hesaplama yöntemleri de mevcuttur. 

Bu çalişmada literatürde son beş yilda en yaygin şekilde kullanilan 
iki sübjektif, iki objektif kriter ağirliklandirma yöntemi ayrintili olarak 
ele alinmiştir. Çalişmada sübjektif yöntemlerden DANP ve SWARA 
yöntemleri, objektif yöntemlerden Entropi ve Critic yöntemleri ele 
alinmiştir. Hem sübjektif, hem de objektif yöntemlerden ikişer tane 
seçilmesinin temel nedeni; her iki gruptan ağirliklandirma yöntemleri ile 
elde edilen sonuçlarin karşilaştirilmasinin amaçlanmasidir. İnternet haber 
sitelerinin web sitesi performans kriterlerine göre siralanmasi amaçli 
bir uygulamada seçilen ağirliklandirma yöntemleri ile kriter ağirliklari 
hesaplanmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmiştir. Ayrica farkli 
yöntemlerle elde edilen, farkli kriter ağirlik değerlerinin alternatiflerin 
siralanmasina etkisinin analiz edilmesi amaciyla Maut yöntemi ile dört 
farkli yöntemle elde edilen kriter ağirliklari kullanilarak alternatif haber 
sitelerinin siralamasi yapilmiştir. 

Sübjektif yöntemlerden DANP ve SWARA yöntemleri ile yapilan kriter 
ağirliği hesaplama işlemleri sonucunda iki yöntemle hesaplanan kriter 
ağirliklari farkli bulunmuştur. Kriter ağirliklarinin farkli bulunmasinin 
sonucu olarak her iki yöntemle hesaplanan kriter ağirliklari kullanilarak 
yapilan alternatif siralamalari da farkli bulunmuştur. SWARA yöntemi, 
karar vericilerin direkt olarak kriterlerin öncelik siralamasini belirlediği 
bir yöntem özelliği taşimaktadir. DANP yönteminde ise, karar vericiler 
DEMATEL skalasina göre kriterlerin birbirilerine etki düzeylerine göre 
değerlendirme yapmaktadir. Dolayisiyla kriterlerin öncelik değerleri 
direkt olarak karar vericiler tarafindan başlangiçta belirlenmemektedir. 
SWARA yöntemi, kriterlerin önem siralamasi bakimindan karar 
vericilerin kişisel değerlendirmelerinin önem taşidiği karar problemleri 
için daha uygun bir yöntem olarak ifade edilebilir. DANP yöntemi ise 
karar kriterlerinin birbirlerini etkileme durumlarinin söz konusu olduğu 
ve etkileme düzeyinin kriter ağirliği bakimindan belirleyici olduğu karar 
problemleri için uygundur. 

Objektif yöntemlerden Entropi ve Critic yöntemleri ile elde edilen 
kriter ağirlik değerleri de farkli olarak bulunmuştur. Her iki yöntemde de 
açilma süresi kriteri ilk sirada çikmiştir. Ancak diğer kriterlerin ağirlik 
değerleri siralamasi farkli olarak bulunmuştur. İki yöntemle hesaplanan 
kriter ağirlik değerleri farkli olmasina rağmen, Maut yöntemi ile yapilan 
alternatif siralama işlemlerinde yakin sonuçlar elde edildiği söylenebilir. 
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Her iki objektif yöntemle elde edilen siralama işlemlerinde ilk üç sirada 
çikan haber sitesi değişmemiştir. 4., 5. ve 6. sirada çikan haber sitelerinin 
yeri değişmiştir.   Critic yöntemi ile yapilan ağirlik hesaplamasinda diğer 
kriterlerin aldiği değerlerle daha yüksek korelasyona sahip olan karar 
kriterlerinin ağirlik değerleri daha yüksek olarak bulunmuştur. Entropi 
yönteminde ise özellikle uç değerlerin yer aldiği toplam ziyaretçi sayisi 
kriterinin ağirlik değeri Critic yöntemine göre oldukça düşük olarak 
bulunmuştur. Critic yönteminde ağirlik değeri siralamasinda 2. sirada 
bulunan toplam ziyaretçi sayisi kriteri, Entropi yöntemi ile elde edilen 
ağirlik değerleri siralamasinda 5. sirada bulunmuştur. 
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GİRİŞ
Günümüzde hizla değişen rekabet ortaminda örgütlerin başarisi 

çalişan bireylerin performansiyla ilişkilidir. Bireylerin örgütsel veya kişisel 
problemlerini ifade etmesi ve problemlerin çözüme ulaşmasi başariyi 
olumlu etkilemektedir. Örgüt içindeki çalişanlarin davranişlari örgütün 
etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu davraniş şekillerinden biri de örgütsel 
sessizliktir. Örgütsel sessizlik, kişinin ifade özgürlüğünün olmamasidir. 
Özellikle çalişilan kurumlarda çeşitli nedenlerden dolayi sessiz kalma 
durumudur. Kamu ve özel sektörde çalişanlar bireyler, örgütsel sessizliği 
tercih ederek sorunlari dile getirmekten kaçinmakta ve kendilerini ifade 
etmekten uzak durmaktadirlar (Morrison and e al.  2000: 706). Örgütsel 
sessizlik hizmet sektörü olan sağlik kurumlarinda da oldukça önem teşkil 
etmektedir. ‘Sağlik kurumlarinda başarinin sağlanabilmesi için çalişanlarin 
ifade özgürlüğünün olmasi, mesleklerine ve örgüte olan bağliliği ve örgüt 
içindeki davranişlari önemli bir rol oynamaktadir’ (Erigüç, 2012:62-64). 

Hemşirelik, hastalarla yakin temas, yoğun çalişma ve gün içinde 
yaşanan olumsuz durumlar açisindan bakildiğinda stresli bir meslek olarak 
tanimlanmaktadir. Hemşirelerin, fazla iş yükü, aci çekmekte olan insanlara 
hizmet vermesi nedeniyle yaşadiklari duygusal stres, hasta bireyler ve 
yakinlari ile yaşanan çatişmalar, nöbet şeklinde ve fazla çalişma saatleri 
gibi faktörler tükenmeye, iş tatminsizliği ve mesleği birakmaya neden 
olmaktadir (Tayfun ve Çatir 2013: 114-134).

1.KAVRAMSAL YAPI

1.1 Örgütsel Sessizlik 

Sessizlik, çoğu zaman kendini korumak, karşilikli çatişmalari 
önlemek ve daha huzurlu bir yaşam için yapilan bir eylemdir.

Örgütsel sessizlik, çalişanlarin örgüt ile ilgili konularda düşüncelerini 
beyan edememeleri, başka kişilere anlatamadiklari sorunlara sessiz 
kalmalaridir (Bowen ve  Blackman , 2003: 1396).

‘Örgütsel sessizlik, çalişanlarin görevleri ya da görevlerini yaptiklari 
yer ile ilgili teknik ya da davranişsal konulara ilişkin bilgi, fikir ve 
görüşlerini bilerek amirlerine söylemeyip sessiz kalmalari biçiminde 
tanimlanabilmektedir’ (Çakici, 2010: 10).

1.2.Örgütsel Sessizliğin Nedenleri

Örgüt içerisinde çalişan bireylerin iletişim problemi yaşamalarinin, 
diğer çalişanlarla konuşurken isteksiz görünmelerinin, yönetici ve bireylere 
karşi mesafeli olmalarinin birden çok sebebi olabilir (Demir, 2010: 579).

‘Bireyler en çok korku ve inanişlarindan, deneyim eksikliği, 
hiyerarşik yapi ve desteklenmeyen örgüt kültürü gibi bireysel ve örgütsel 
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özelliklerden ve yöneticileri ile olan zayif ilişkilerinden dolayi sessiz 
kalmaktadir’ (Çakici, 2007:125)

Örgütsel sessizlik üç ana başlikta incelenmektedir; 

Örgütsel Faktörler: Çalişan bireyleri etkileyen örgütsel faktörler; 
çaliştiklari birim, örgüt normlari, alt-üst ilişkilerinin kuralsiz olmasi, 
yöneticilere olan güven eksikliği, sürekli gözetim altinda olmak, insan 
ilişkilerinin değersiz görülmesi, rekabet ortami, örgütsel adalet, karar 
verme sürecinde çalişanlarin fikirlerine danişilmamasi olabilmektedir 
(Karacaoğlu ve Cingöz, 2008:162; Özgen ve Sürgevil, 2009:318)

Yönetsel Faktörler: Çalişan bireyleri etkileyen yönetsel faktörler; 
yönetimin örgüt içi şeffafliği samimi ilişkilerden uzak durmasi, 
çalişanlarin ilişkilerinde mesafe istemesi, yöneticilere karşi güvensizlik, 
düşünce paylaşimi yapilmamasi, çalişan veya müşterilerin geri dönüşlerini 
önemsememek, problemleri çözüme ulaştirmak yerine yeni problemler 
yaratmak neden olabilmektedir (Çakici, 2010:29)

Bireysel Faktörler: Çalişan bireyleri etkileyen bireysel faktörler; 
kişisel ve demografik özellikler, problemin konusu, bireyin ruh hali ve 
ailevi veya iş ile ilgili yaşadiği sorunlar neden olabilmektedir. Belli bir 
problemi çalişma arkadaşlari ile paylaşan birey, ayni problemi yöneticisi 
paylaşmaktan uzak durarak sessiz kalmaktadir (Özgen ve Sürgevil, 
2009:315)‘Sessiz kalmanin nedeni ne olursa olsun, bu durum hem örgüt 
hem de örgüt çalişanlari açisindan olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. 
Dolayisiyla sessizlik örgütler için yönetilmesi gereken bir süreç haline 
gelmektedir’ (Yeşilaydin ve  Bayin, 2012: 4).

Yine bu bağlamda Morrison ve Milliken Örgütsel sessizlik 
tutumlarina etki eden, örgütsel sessizliğe neden olan dinamikleri yedi 
faktör doğrultusunda açiklamaya çalişmişlardir.  Bu faktörler, Üst 
yönetim, Örtük yönetsel inançlar, Yöneticilerin astlardan gelebilecek 
negatif geri besleme korkusu, Örgütsel ve çevresel faktörler, Örgüt yapisi 
ve politikalari: Yönetimsel uygulamalar ve Çalişan etkileşimini etkileyen 
faktörlerdir. (Morrison ve Milliken 2000  akt, Kalay ve diğ . 2014:131).

1.3. Örgütsel Sessizliğin Boyutları

Örgütsel sessizlik, organizasyonlarda yaygin bir durum olmasina 
karşin ilgili yazinda kendine yeteri kadar yer bulamamasindan dolayi 
örgütsel alanda yeni bir kavram olarak değerlendirilebilmektedir (Durak, 
2014: 89). Örgütlerde personellerin sessiz kalmayi tercih etmelerinin 
temelleri, bekleyiş teorisi, sessizlik sarmali, susma etkisi, kendini 
uyarlama teorisi ve fayda-maliyet analizine dayandirilmaktadir  (Uçar, 
2016:71;)
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Örgütsel sessizlik tarihsel süreç açidan üç farkli dönemi kapsamaktadir. 
1. dönem, 1970’lerden 1980’lerin ortasina kadar olan süreçte bu süreçte 
iletişim bilimi üzerine yogunlaşilmiştir. 2. dönem, 1980’lerin ortasindan 
2000’lere kadar olan süreçte daha çok ses/sessizlik kavraminin yönetim 
ile ilişkisi üzerine çalişmalar yapilmiştir.  3.dönem, 2000’den günümüze 
geçen süreçte ise örgütsel sessizlik üzerine çalişmalarin yapildiği bu 
alanlar üzerinde önem verildiği görülmekledir (Acaray, 2014: 96).

Dyne ve arkadaşlari sessizliği üç ana başlik altinda incelemiş ve  
Örgütsel sessizliğin boyutlarini ; ilgili yazinda  sessizliğin; 3k’si olarak  
ifade edilen,  kabullenici, korunma amaçli ve koruma amaçli sessizlik 
olarak tanimlamişlardir.(Dyne vd., 2003: 1365-1368 (Çakici, 2010; 31-32).

1.3.1 Kabullenici Sessizlik: Bu sessizlik modelinde, bireyler 
sorunlari ifade etmekten kaçtiklarinin farkindadir fakat durumu 
değiştirmenin mümkün olmadiğini düşündükleri için sessiz kalmaya 
devam etmekteler. Çalişanlarin farkindaliklari sinirlidir ve sorunlari 
sorgulamaktan kaçinirlar. Bu sessizlik modelinde çalişanlarin kuruma 
karşi itaat ettikleri görülmektedir (Dyne vd., 2003: 1366).

1.3.2.Savunmacı Sessizlik: Savunmaci sessizlikte birey, koruma 
amaçli sessizliğe göre birey çözüm için uğraşmaktadir. ‘Herhangi bir 
konuyla ilgili görüş ve fikirlerin gizlenmesinin daha iyi bir fikir olduğu 
düşünülür, Dolayisiyla koruma amaçli sessizlikten farkli olarak stratejik 
bir davraniş türüdür. Çalişanlar iş ile ilgili problemleri görmezden gelme 
ya da kendi hatalarini gizleme davranişlarinda kasitli olarak bulunabilir’ 
(Çakici, 2010:33).

1.3.3.Örgüt Yararına Sessizlik: Bu sessizlik modelinde çalişanlar, 
örgüt ile ilgili problemler karşisinda sessiz kalmaktadir. Bunun nedeni örgütün 
olumsuz söylemlerini azaltmaktir. Çalişanlar örgüte bağlidir ve bu sessizlik 
sürecinin örgüte olumlu etkileri olacağini düşünür (Briensfield, 2009: 34).

2.PERFORMANS
Bir kuruluşun başarili olmasi ve süreklilik arz etmesi, sergilediği 

performansa bağlidir. Kuruluşun bir bütün halinde sergilediği performans ne 
kadar etkili ve kaynak kullanimi açisindan verimli ise elde edilen başari da o 
ölçüde tatmin edici olacaktir. Performans kavrami hem teorik hem de pratik 
alanda çeşitli terimleri içermesi nedeniyle oldukça önemli bir kavramdir. 
Performans, Fransizca kökenli bir kavramdir. Türkçede “Başarim” anlamina 
gelmektedir.   Performans, bir görevin belirlenen standartlara uygun bir 
şekilde gerçekleştirilme becerisi olarak ifade edilebilir. Performansi, Türk Dil 
Kurumu “herhangi bir olayi veya durumu başarma isteği ve gücü, başarim” 
şeklinde tanimlamaktadir (http://www.tdk.gov.tr). Performans kelimesi 
rekabet etme, üretken olma, karlilik sağlama işi büyütme gibi unsurlari 
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göstergeleri içeren bir kavramdir.  Kelime anlami olarak performans, bir işin 
üstesinden gelmek veya bir kimsenin üzerine düşen görevi aktif bir şekilde 
tamamlamasi anlamina gelmektedir. İşlevsel anlamda performans kavrami 
ele alindiğinda, işin gereği olarak, ölçüleri karşilayacak biçimde görevin 
yerine getirilmesi ve amacin gerçekleşme orani şeklinde ifade edilmektedir 
(Gümüştekin vd. 2005: 280).

Performans, daha önce planlanmiş ve amaçlanmiş etkinliklerin 
sonucunda ortaya çikan sayisal veya sayisal olmayan sonuçlardir 
(Saruhan vd. 2012). Performans, kişinin kendisi için tanimlanan, 
özellik ve yeteneklerine uygun olan işi, kabul edilebilir sinirlar içinde 
gerçekleştirmesi olarak tanimlanabilir (Erdoğan, 1991: 154).    Başka 
bir tanima göre ise performans; işletme iş görenlerinin görevlerini 
yerine getirirken gerçekleştirdikleri sonuçlardir. Büyüköztürk (2007, 29) 
‘performansin “edim”, “başari”, “iş başarimi, bireyin bir göreve ilişkin 
neleri yapabildiğinin nicel ve nitel anlatimi”, “bir işin gerçekleştirilmesine 
yönelik tüm çabalar” bireyin bir işi yaparken gösterdiği çaba”, “istenilen 
işin tamamlanmasi” olarak tanimlamiştir. Performans, iş görenin yetki ve 
sorumluluk alaninda önceden belirlenen ölçütleri karşilayacak biçimde, 
görevin yerine getirilmesi ve amacin gerçekleştirilmesi yönünde ortaya 
konan faaliyet hizmet ya da düşüncedir (Pugh, 1991: 7, 8).  Performans, bir 
eylemi gerçekleştirme becerisidir (Özgen vd. 2005). Sağlik hizmetlerinde 
performans, hizmeti en son teknoloji kullanilarak sağlamak, yeni bilgi 
ve becerilerle, doğru zamanda, güvenilir bir şekilde hastaya sunmak ve 
uygulamaktir (Tengilimoğlu vd. 2009: 322).

İş görenlere verilen sorumluluklarin ve yetkilerin, iş görenler 
tarafindan nasil hangi şekilde gerçekleştirildiği veya görevlerini yaparken 
beklenen davranişlari gösterip göstermedikleri öğrenme ihtiyaci günümüz 
örgütleri için ihtiyaç duyulan önemli kriterlerin başinda gelmektedir.  
Performans, işletme yönetici veya sahiplerinin beklentilerine göre iş 
görenlerin yapmasi gereken işe yönelik tutumlari gerçekleştirecekleri 
davranişlardir.  Kisaca performans işletme amaçlarina iş görenlerin nitelik 
ve nicelik olarak yapacaği katkidir.

Örgütlerde belli başli performansin unsurlari vardir. Performans 
unsurlari kavramiyla, performansi değerlendirirken kullanilan araçlar 
ve ölçütler akla gelmektedir. Örgütlerde performans araçlari olarak ele 
alinacak unsurlara baktiğimizda. Bu unsurlari; kalite, verimlilik, kârlilik, 
etkililik, maliyet, tasarruf, yenilik, müşteri memnuniyeti ile iş görenlerin 
memnuniyeti olarak ifade edebiliriz. (Yümlü 2017:8).

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

3.1.Araştırmanın Konusu ve Amacı
Çalişmanin konusu üniversite hastanelerinde çalişan hemşirelerin 

örgütsel sessizlik ve çalişan performans düzeyleri arasindaki ilişkinin 
incelenmesi ve değerlendirilmesidir. 
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Çalişmanin amaci ise, hemşirelerin demografik özellikleri ile örgütsel 
sessizlik türleri arasinda ilişki olup olmadiğini tespit etmek ayni zamanda 
örgütsel sessizlik ve çalişan performans arasindaki ilişkiyi belirlemektir.

3.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklem
Araştirmanin ana evrenini Van Yüzüncü Yil Üniversitesi’nde görev 

yapan 650 hemşire oluşturmaktadir. 250 anket formundan 215 anket formu 
geri dönüş sağlamiştir. 15 anket formundaki sorulara verilen cevaplarin 
eksik veya hatali olmasindan dolayi değerlendirmeye alinmamiştir. 
Araştirma sonucunda 200 anket analiz edilmiştir.

3.3.Araştırmaın Yöntemi
Bu araştirmada veri toplamak için anket formlarindan yararlanilmiştir. 

Yapilan anketler yüz yüze yapilmiştir. Anket formu 3 bölümden 
oluşmaktadir. İlk bölümde katilimcilarin demografik özelliklerine ilişkin 
sorular yer almaktadir. İkinci bölümde çalişanlarin performanslarinin 
ölçülmesinde Kirkman ve Rosen (1999) tarafindan kullanilan iş 
performans ölçeği kullanilmiştir. Üçüncü bölümde ise Dyne ve diğerlerinin 
(2003) yapmiş olduğu çalişmadan ve Briensfield‟in (2009)’da yapmiş 
olduğu doktora tezinden yararlanilarak oluşturulan 30 soruluk bir ölçek 
kullanilmiştir. Ölçekte kullanilan ifadelerin değerlendirilmesinde 5’li 
Likert Ölçeği kullanilmiştir. 

3.4.Araştırmanın Hipotezleri
Hipotez 1. Örgütsel sessizlik ve çalişan performansi arasinda anlamli 

bir ilişki vardir.

Hipotez 1 a. Kabullenici sessizlik ile çalişan performansi arasinda 
anlamli bir ilişki vardir.

Hipotez 1b. Savunmaci sessizlik ile çalişan performansi arasinda 
anlamli bir ilişki vardir.

Hipotez 1.c. Örgüt yararina sessizlik ile çalişan performansi arasinda 
anlamli bir ilişki vardir.

Hipotez 2. Örgütsel sessizlik ile katimcilarin demografik özellikleri 
arasinda anlamli bir ilişki vardir.

Hipotez 3. Çalişan performansi ile katilimcilarin demografik 
özellikleri arasinda anlamli bir ilişki vardir.

3.5.Verilerin Analiz Yöntemi
Bu araştirmada anketlere verilen cevaplar sonucunda elde edilen 

veriler SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences) programi 
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kullanilarak analiz edilmiştir. Analiz yöntemi olarak iki grup arasindaki 
farkliliklari incelemek için ‘T testi’, ikiden fazla grup arasindaki 
farkliliklari incelemek için ‘Tek yönlü Anova’ testi kullanilmiştir, 
bağimli veya bağimsiz değişkenler arasindaki ilişkiyi incelemek için ise 
‘Korelasyon Analizi’ yapilmiştir.

4.ARAŞTIRMA BULGULARI

4.1. Demografik Özellikler
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Özellikler N %

Cinsiyet
Kadin 123 61,5
Erkek 77 38,5

Yaş

20-24 101 50,5
25-29 63 31,5
30-34 24 12
35-38 5 2,5
39-45 3 1,5
45 üstü 4 2

Medeni Durum
Evli 49 24,5
Bekâr 151 75,5

Öğrenim Durumu

Lise 61 30,5
Önlisans 57 29
Lisans 63 31,5
Yüksek Lisans 17 8,5
Doktora 2 0,5

Görev Süresi

1 yildan az 48 24
1-5 yil 106 53
6-10 yil 34 17
10 yil üzeri 12 6

Mesleğinizi İsteyerek mi seçtiniz?
Evet 124 62

Hayir 76 38

TOPLAM  200 100

Yapilan anket sonucunda katilimcilarin %61,5’i kadinlardan, %38,5’i 
erkeklerden oluşmaktadir. Katilimci hemşirelerin yaş ortalamasina 
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bakildiğinda çoğunluğun %50,5’i 20-24 yaş olduğu görülmektedir. 
Bunlari sirasiyla, %31,5’u 25-29 yaş, %12’si ise 30-34 yaş takip 
ettiği görülmektedir. Ankete katilanlarin çoğunluğunun bekâr olduğu 
görülmektedir. Hemşirelerin %75,5’i bekâr, %24,5’u evlidir. Katilimcilarin 
öğrenim durumlarina bakildiğinda lise %30,5, ön lisans %29, lisans 
ise %31,5’luk bir oranda olduğu görülmektedir. Katilimci hemşirelerin 
görev süreleri sirasiyla 1yildan az %24, 1-5 yil %53, 6-10 yil %17, 10 
yil ve üzeri %6 olduğu görülmektedir. Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz 
sorusuna verilen cevaplara bakildiğinda çoğunluğun evet cevabi verdiği 
görülmektedir. Hayir, cevabi veren katilimcilar %38’lik bir orandadir.

4.2. Örgütsel Sessizlik Boyutlarının Cinsiyete Göre 
İncelenmesi

Tablo 2. Örgütsel Sessizlik-Cinsiyet Independent T Testi

Sessizlik 
Boyutlari Cinsiyet N Ortalama 

Mean
SS (Std. 

Devation) T Sd(df) P Sig. 
(2-tailded)

Kabullenici 
Sessizlik

Kadin 123 2,33 ,787
1,547 198 0,123

Erkek 77 2,51 ,836

Savunmaci 
Sessizlik

Kadin 123 2,41 ,846
1,232 198 0,219

Erkek 77 2,57 ,877

Örgüt Yararina 
Sessizlik

Kadin 123 2,45 ,839
1,422 198 0,156

Erkek 77 2,52 ,759

  
  Hemşireler de, kabullenici sessizlik ile cinsiyet arasindaki 

farklilaşmayi analiz etmek için yapilan t testi sonucuna göre kabullenici 
sessizlik ile cinsiyet arasinda anlamli bir farklilik bulunamamiştir 
(p>0,05). 

Savunmaci sessizlik ile cinsiyet arasindaki farklilaşmayi analiz etmek 
için yapilan t testi sonucuna göre savunmaci sessizlik ile cinsiyet arasinda 
anlamli bir farklilik bulunamamiştir (p>0,05).

Örgüt yararina sessizlik ile cinsiyet arasindaki farklilaşmayi analiz 
etmek için yapilan t testi sonucuna göre örgüt yararina sessizlik ile cinsiyet 
arasinda anlamli bir farklilik bulunamamiştir (p>0,05).
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 4.3. Örgütsel Sessizlik Boyutlarının Medeni Duruma Göre 
İncelenmesi

Tablo 3. Örgütsel Sessizlik-Medeni Durum Independent T Testi

Sessizlik Boyutlari Medeni 
Durum N Ortalama 

Mean
SS(Std. 
Devation) T Sd(df) P Sig. 

(2-tailded)

Kabullenici 
Sessizlik

Evli 49 2,59 ,745
1,902 198 0,059

Bekâr 151 2,34 ,822

Savunmaci 
Sessizlik

Evli 49 2,69 ,778
2,099 198 0,037

Bekâr 151 2,40 ,874

Örgüt Yararina 
Sessizlik

Evli 49 2,75 ,731
2,287 198 0,023

Bekâr 151 2,44 ,824

Kabullenici sessizlik ile medeni durum arasindaki farklilaşmayi 
analiz etmek için yapilan t testi sonucuna göre kabullenici sessizlik ile 
medeni durum arasinda anlamli bir farklilik bulunamamiştir (p>0,05).

Savunmaci sessizlik ile medeni durum arasindaki farklilaşmayi analiz 
etmek için yapilan t testi sonucuna göre savunmaci sessizlik ile medeni 
durum arasinda anlamli bir ilişki vardir (p<0,05).

Örgüt yararina sessizlik ile medeni durum arasindaki farklilaşmayi 
analiz etmek için yapilan t testi sonucuna göre örgüt yararina sessizlik ile 
medeni durum arasinda anlamli bir ilişki vardir(p<0,05).

4.4. Örgütsel Sessizlik Boyutlarının Meslek Seçimindeki 
İsteğe Göre İncelenmesi

Tablo 4. Örgütsel Sessizlik-Meslek Seçimi Independent T Testi

Sessizlik 
Boyutlari

Mesleğinizi 
İsteyerek Mi 
Seçtiniz?

N Ortalama 
Mean

SS (Std. 
Devation) T Sd(df) P Sig. 

(2-tailded)

Kabullenici 
Sessizlik

Evet 124 2,29 ,805
2,384 198 0,018

Hayir 76 2,57 ,792

Savunmaci 
Sessizlik

Evet 124 2,37 ,855
2,27 198 0,024

Hayir 76 2,65 ,844

Örgüt Yararina 
Sessizlik

Evet 124 2,40 ,818
2,648 198 0,009

Hayir 76 2,71 ,767

Kabullenici sessizlik ile mesleğin isteyerek seçilme durumu arasindaki 
farklilaşmayi analiz etmek için yapilan t testi sonucuna göre kabullenici 
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sessizlik ile mesleğin isteyerek seçilme durumu arasinda anlamli bir ilişki 
vardir (p<0,05).

Savunmaci sessizlik ile mesleğin isteyerek seçilme durumu arasindaki 
farklilaşmayi analiz etmek için yapilan t testi sonucuna göre savunmaci 
sessizlik ile mesleğin isteyerek seçilme durumu arasinda anlamli bir ilişki 
vardir (p<0,05).

Örgüt yararina sessizlik ile mesleğin isteyerek seçilme durumu 
arasindaki farklilaşmayi analiz etmek için yapilan t testi sonucuna göre 
örgüt yararina sessizlik ile mesleğin isteyerek seçilme durumu arasinda 
anlamli bir ilişki vardir (p<0,05).

4.5. Örgütsel Sessizliğin Yaşa Göre İncelenmesi
Tablo 5.Örgütsel Sessizlik-One-Way Anova Testi

Yaş Araliği N Ortalama 
Mean

SS(Std. 
Deviation) F P(Asymp.

Sig.)

Örgütsel 
Sessizlik

20-24 101 2,43 ,754

,575 ,719

25-29 63 2,41 ,833
30-34 24 2,71 ,739
35-38 5 2,49 ,760
39-35 3 2,55 ,661
45 üzeri 4 2,53 ,702

Hemşireler de örgütsel sessizlik ile yaş gruplari arasindaki 
farklilaşmayi test edebilmek için yapilan tek yönlü anova testi sonucuna 
göre örgütsel sessizlik ile yaş gruplari arasinda anlamli bir farklilik 
bulunamamiştir (p>0,05).

4.6. Örgütsel Sessizliğin Öğrenim Durumuna Göre 
İncelenmesi

Tablo 6. Örgütsel Sessizlik-Öğrenim Durumu One-Way Anova Testi

Öğrenim 
Durumu N Ortalama 

Mean
SS(Std. 
Deviation) F P(Asymp.

Sig.)

Örgütsel 
Sessizlik

Lise 61 2,60 ,842

1,354 ,252
Önlisans 58 2,44 ,791
Lisans 63 2,36 ,696
Yükseklisans 17 2,39 ,683
Doktora 1 3,60 -
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Örgütsel sessizlik ile öğrenim durumlari arasindaki farklilaşmayi 
test edebilmek için yapilan tek yönlü anova testi sonucuna göre 
örgütsel sessizlik ile öğrenim durumlari arasinda anlamli bir farklilik 
bulunamamiştir (p>0,05).

4.7. Örgütsel Sessizliğin Görev Süresine Göre İncelenmesi
Tablo 7.Örgütsel Sessizlik-Hizmet Süresi One-Way Anova Testi

Hizmet 
Süreleri N Ortalama 

Mean
SS(Std. 
Deviation) F P(Asymp.

Sig.)

Örgütsel 
Sessizlik

1 yildan az 48 2,50 ,744

,837 ,475
1- 5 yil 106 2,41 ,848

6-10 yil 34 2,63 ,594

11 ve üzeri 12 2,35 ,628

Örgütsel sessizlik ile hemşirelerin hizmet süreli arasindaki 
farklilaşmayi analiz etmek için yapilan tek yönlü anova testi sonucuna 
göre örgütsel sessizlik ile hizmet süreli arasinda anlamli bir farklilik 
bulunamamiştir (p>0,05).

4.8. Performansın Demografik Değişkenlere Göre 
İncelenmesi

Tablo8. Performans- Demografik Değişkenler Independent T Testi
Demografik Değişkenler N Ortalama Mean SS (Std. 

Devation)
t Sd(df) P Sig. 

(2-tailded)
Cinsiyet Kadin 123 3,85 1,035 0,806 198 0,421

Erkek 77 3,73 1,033

Medeni Durum Evli 49 3,73 1,152 0,507 198 0,613

Bekâr 151 3,82 0,995

Mesleğini 
İsteyerek 
Seçme Durumu

Evet 124 3,95 1,007 2,673 198 0,008

Hayir 76 3,55 1,035

Performans ölçeğinin hemşireler de cinsiyet faktörüne göre 
farklilaşmasini analiz etmek için yapilan t testi sonucuna göre performans 
ile cinsiyet arasinda farklilik bulunamamiştir (p>0,05).
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Performans ile medeni durum arasindaki farklilaşmayi analiz etmek 
için yapilan t testi sonucuna göre performans ile medeni durum arasinda 
anlamli bir farklilik bulunamamiştir (p>0,05).

Performans ile mesleğin isteyerek seçilme durumu arasindaki 
farklilaşmayi analiz etmek için yapilan t testi sonucuna göre performans 
ile mesleğin isteyerek seçilme durumu arasinda anlamli bir ilişki vardir 
(p<0,05).

Tablo 9. Performans- Demografik Değişkenler One-Way Anova Testi

Demografik 
Değişkenler

Kareler 
Toplami df Kareler 

Ortalamasi F Sig.

Yaş

Gruplar 
arasinda 3,446 5 0,678

0,639 0,67
Gruplar 
içinde 209,199 194 1,078

Toplam 212,645 199

Öğrenim 
Durumu

Gruplar 
arasinda 13,107 5 2,342

2,246 0,066Gruplar 
içinde 199,538 194

1,042

Toplam 212,645 199

Hizmet 
Süresi

Gruplar 
arasinda 1,524 5 0,508

0,472 0,702Gruplar 
içinde 211,121 194 1,077

Toplam 212,645 199

Hemşireler de performans ile yaş gruplari arasindaki farklilaşmayi test 
edebilmek için yapilan tek yönlü anova testi sonucuna göre performans ile 
yaş gruplari arasinda anlamli bir farklilik bulunamamiştir (p>0,05).

Performans ile öğrenim durumlari arasindaki farklilaşmayi test 
edebilmek için yapilan tek yönlü anova testi sonucuna göre performans ile 
öğrenim durumlari arasinda anlamli bir farklilik bulunamamiştir (p>0,05).

Performans ile hemşirelerin hizmet süreli arasindaki farklilaşmayi 
analiz etmek için yapilan tek yönlü anova testi sonucuna göre performans 
ile hizmet süreli arasinda anlamli bir farklilik bulunamamiştir (p>0,05).
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4.9. Örgütsel Sessizlik Boyutları Ve Performans Arasındaki 
Bulgular 

Tablo 10. Örgütsel Sessizlik-Performans Korelasyon Analizi

Değişkenler Performans

Performans Pearson Correlation 1
Sig. (2-tailed) 

Kabullenici Sessizlik
Pearson Correlation -0,162
Sig. (2-tailed) 0,382

Savunmaci Sessizlik
Pearson Correlation -0,093
Sig. (2-tailed) 0,19

ÖrgütYararina Sessizlik Pearson Correlation -0,10
Sig. (2-tailed)  0,16

İki değişken arasinda ilişkinin yönü ve gücü ile ilgili bir araştirma 
yapilmak istendiğinde korelasyon analizinden yararlanilir. Analiz 
sonucunda çikan 0‟a yakin değerler, iki değişken arasinda doğrusal ve 
zayif, 1‟e yakin değerler ise, iki değişken arasinda doğrusal ve güçlü bir 
ilişkinin olduğunu gösterir (Bayram N., 2004: 115).

SONUÇ
Örgütsel kuruluşlar da çalişanlarin verimli ve iyi hizmet 

verebilmeleri için, örgüt içerisinde karşilaştiklari sorunlari ve çözüm 
önerilerini dile getirmeleri beklenmektedir. Bu durum örgüt başarisini 
olumlu etkilemektedir. Bir diğer durum ise çeşitli nedenlerden dolayli 
sessiz kalmadir. Başarinin sağlanmasi için, örgütsel sessizlik düzeyinin 
belirlenmesi ve bu konu da eğitimlerin düzenlenmesi önemlidir. 

 Çalişma da hemşirelerin demografik özelliklerinin örgütsel sessizlik 
ve çalişan performansi üzerine etkileri incelenmiştir. Bu çalişma 
sonucunda yapilan analizler de örgütsel sessizlik boyutlarinin cinsiyet, 
yaş, öğrenim durumu ve hizmet süreleri ile aralarinda anlamli bir farklilik 
bulunmamiştir. Literatürdeki çalişmalar incelendiğinde farkli yazarlar da 
benzer sonuçlar bulmuşlardir (Çiftçi vd. (2015), Nartgün ve Kartal (2013), 
Gökçe (2013), Oruç (2013). Örgütsel sessizlik boyutlari ile medeni durum 
arasinda anlamli bir farklilik olup olmadiğini incelemek için yapilan 
analiz sonucunda, kabullenici sessizlik ile aralarinda anlamli bir farklilik 
bulunamamiştir. Ancak savunmaci sessizlik ile örgüt yararina sessizlik ile 
aralarinda anlamli bir farklilik olduğu görülmüştür. Evli olan hemşirelerin 
savunmaci ve örgüt yararina sessizlik ortalamalarinin daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Örgütsel sessizlik boyutlarinin, mesleğini isteyerek 
seçme durumuna göre aralarinda anlamli bir farklilik olup olmadiğini 
incelemek için yapilan analiz sonucunda aralarinda anlamli bir farklilik 
olduğu görülmektedir. ‘Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz?’ sorusuna 
hayir cevabi verenlerin örgütsel sessizlik boyutlarinda, ortalamalarinin 
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daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun mesleğini severek 
yapmama veya çalişma şartlarina uyum sağlamakta yaşanan zorluklardan 
kaynaklandiğini ifade edebiliriz.

Hemşirelerin demografik özellikleri ile çalişan performansi aralarindaki 
ilişki incelediğinde cinsiyet, medeni durum, yaş, hizmet süreleri, öğrenim 
durumu ile aralarinda anlamli bir farklilik bulunamamiştir. Mesleğini 
isteyerek seçme faktörüne göre incelendiğinde çalişan performansinin 
mesleğini isteyerek seçen hemşireler de daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Mesleğini severek yapmak bireysel performansi artirdiği gibi 
örgütsel başariyi da artirir. Örgütsel başarinin yüksek olmasi için çalişanlara 
korku ve endişelerinden uzak bir çalişma ortami sunulmalidir. 

Örgütsel sessizlik boyutlarinin çalişan performansi ile aralarindaki 
ilişki incelendiğinde yapilan analizler sonucunda negatif yönlü bir etki 
yapmaktadir. Literatürde farkli sonuçlar bulunmuştur. Şehitoğlu ve 
Zehir (2010)’in yaptiği çalişmaya göre, örgütsel sessizliğin savunma 
amaçli sessizlik ile çalişan performansi arasindaki ilişki ters yönlü; örgüt 
yararina sessizlik ile ayni yönlü anlamli bir ilişki olduğu bulunmuştur. 
(Kilinç 2012; (Tayfun & Çatir 2013), çalişmalarinda örgütsel sessizlik ile 
çalişan performansi arasinda anlamli bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 
Kilinç ve Ulusoy (2014), çalişan performansi ile kabullenici sessizlik 
ve savunmaci sessizlik aralarinda istatistiksel olarak anlamli bir ilişki 
bulunmadiğini belirlemiştir.

Yüz yüze yapilan anketler sonucunda hemşirelerin sessiz kalma 
nedenleri, sorunlara uygun çözümlerin bulunmamasi, yöneticilerin baskisi, 
kendini savunma amaçli veya çalişma ortaminda huzurun bozulmamasi 
şeklinde siralanmiştir. 

Araştirma sonucunda genelleme yapilmasi için benzer çalişmalarin 
farkli sektörlerde ve daha geniş bir evrende daha farkli örneklem üzerinde 
yapilmasi gerekmektedir. Bu araştirma kapsaminda yalnizca Van Yüzüncü 
Yil Üniversitesi’nde görev yapmakta olan hemşireleri kapsadiği için 
sonuçlarin bu bağlamda değerlendirilmesi daha uygun olacaktir. 
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GİRİŞ 
Bir ülkedeki ekonomik kalkinma için o ülkede faaliyet gösteren 

kurumlarin finansal performanslarinin yüksek olmasi büyük önem 
taşimaktadir. Ekonomik kalkinma ile finansal etkinlik/performans 
arasinda güçlü bir ilişki vardir. Bu yüzden önemli finansal kurumlardan 
biri olan bankalarin finansal performanslari sadece banka paydaşlarini 
değil, tüm ekonomiyi önemli ölçüde  etkilemektedir (Levine, 1997; 
Altintaş ve Ayriçay, 2010; Çakar vd., 2018; Robinson,1952; Favara, 2003; 
2017; Patrick, 1966; Shan ve Jianhong 2006; Mckinnon, 1988). Ekonomik 
kalkinma için yüksek performansli bir bankacilik sistemi gereklidir. 
Etkin işleyen, performansi yüksek bir bankacilik sisteminde toplanan 
mevduatlarin verimli yatirimlara yönlendirilmesi ciddi bir üretim artişina 
neden olmaktadir. Bu amaçla, düşük performansli bankalarin saptanarak 
gerekli tedbirlerin zamaninda alinmasi son derece önemlidir. 

Bu araştirma 2020 yilinda aktif toplami en büyük 20 mevduat 
bankasinin finansal performanslarini karşilaştirmak için yapilmiştir. 
Çalişmanin amacinin belirtildiği giriş kisminda, bankaciliğin ekonomik 
kalkinma açisindan önemi vurgulanmaktadir.  İlk kisimda karşilaştirmali 
banka performansini araştiran literatürdeki çalişmalara özet olarak 
değinilmiştir. İkinci kisimda araştirmada kullanilan yöntemler ile ilgili 
açiklayici bilgiler yer almiştir. Üçüncü kisimda uygulamali yaklaşimla 
toplam aktif tutari en büyük 20 bankanin finansal etkinlik/performansina 
ilişkin bulgular elde edilmiştir. Son kisimda bulgulardan ortaya çikan 
sonuçlara yer verilmiştir.

1. LİTERATÜR TARAMASI
Bankacilik sektörü ile ilgili ENTROPİ ve/veya EDAS yöntemleri 

uygulanarak gerçekleştirilen daha önceki finansal performans çalişmalari 
Tablo 1’de özetlenmiştir: 

Tablo 1. Literatür Özeti

Yazar
Çalişma 
Dönemi Kapsami

Kriter 
Ağirlik 
Yöntemi

Performans 
Siralama 
Yöntemi Bulgular

BAYRAM, E.(2021) 2010-2019 Türkiye’de faaliyet 
gösteren katilim 
bankalari

Critic EDAS Çalişmada 15 kriter kullanilmiştir. En 
yüksek performans gösteren banka 
2019 yilinda Ziraat Katilim olmuştur. 
Onu Türkiye Finans Katilim Bankasi 
izlemiştir. Özel sermayeli bankalar 
içinde Albaraka Türk en başarili 
bankadir. Kamu sermayeli bankalarin 
faaliyete başlamasi özel sermayeli 
bankalarin performansini etkilemiştir.
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IŞIK ve ERSOY 
(2020)

2015-2018 Türkiye’de faaliyet 
gösteren özel 
sermayeli mevduat 
bankalari

Critic EDAS Türkiye’deki sekiz özel sermayeli 
mevduat bankasinin performansi 
incelenmiştir. Çalişmadaki en başarili 
banka Akbank’tir.

EŞ ve KAMACI 
(2020)

2014-2018 Türkiye’de faaliyet 
gösteren kamu ve 
yerli özel sermayeli 
bankalar 

Entropi EDAS, ARAS Kamu sermayeli (Ziraat Bankasi, Halk 
Bankasi, Vakiflar Bankasi) ve yerli 
özel sermayeli (İş Bankasi, Akbank, 
Yapi Kredi Bankasi, Şekerbank) toplam 
yedi mevduat bankasi incelenmiştir. 
Çalişmada 11 kriter kullanilmiştir. 
Kriterlerin 4’ü sosyal, 5’i ekonomik 
ve 2’si çevresel sürdürülebilirlik 
kriterleridir. En önemli kriter vergi 
öncesi kar kriteri olmuştur. Tüm 
yillarda ve her iki yöntemde de en 
yüksek performans gösteren banka İş 
Bankasi’dir.

KOŞAROĞLU, M. 
(2020)

2015-2019 BİST’te işlem gören 
bankalar

SD EDAS Kriter ağirliklari yillara göre 
değişmektedir. Aktifler, Mevduat, 
Krediler, Öz kaynaklar, Net Dönem Kari, 
Bilanço Dişi Hesaplar, Personel Sayisi 
ve Şube Sayisi performans kriterleri 
olarak seçilmiştir. Akbank 2015, 2016 
ve 2017 yillarinda, Yapi ve Kredi, İş 
Bankasi ise 2018 ve 2019’da ilk sirada 
yer almiştir. Tüm dönem boyunca en 
başarili banka Akbank’tir.

AYDIN, Y. (2020) 2015-2018 BİST petrol, kimya, 
plastik ürünler, 
kauçuk sektörü 
endeksindeki 
şirketler

Entropi Korelasyon 
analizi, MAUT 

SODSN performansi en yüksek, 
SANFM en düşük şirkettir. Finansal 
performans ile getiri arasinda güçlü bir 
pozitif ilişki vardir.

KÜÇÜKÖNDER 
ve ŞİŞMANOĞLU 
(2020)

2018 BIST tekstil ve 
dokuma sektörü 
endeksindeki 
şirketler 

Entropi OCRA, 
MAUT,  
EATWIOS, 
WASPAS,  
BORDA,  
Korelasyon 
testi

Çalişmada 21 şirket incelenmiş ve 10 
kriter kullanilmiştir. En önemli kriter 
faaliyet kar marjidir. BORDA’nin 
siralamasiyla dört adet çok kriterli karar 
verme tekniği siralamalari arasinda 
güçlü ilişki vardir. BORDA siralamasi 
ile en güçlü ilişki WASPAS siralamasi 
arasinda vardir.

GEZEN, A. (2019) 2010-2017 Türkiye’de faaliyet 
gösteren katilim 
bankalari

Entropi WASPAS Çalişmada 3 katilim bankasi 
incelenmiştir. Türkiye Finans 2010-
2015 yillarinda, Kuveyt Türk ise 2016, 
2017 yillarinda en yüksek performansli 
katilim bankalardir.

AKBULUT, O.Y. 
(2019)

2009-2018 Türkiye İş Bankasi Critic EDAS Çalişmada 10 kriter kullanilmiştir. 
Mevduatin krediye dönüşüm orani en 
önemlisidir. Türkiye İş Bankasi’nin 
performansi 2009’de maksimum, 
2018’de minimum düzeydedir.

ÜNAL, E.A. (2019) 2018 BIST sigorta 
sektöründe faaliyet 
gösteren yedi 
sigorta şirketi

Entropi EDAS Vergi Öncesi Kar/Alinan Brüt Primler 
en önemli performans kriteridir. 
Performansi en yüksek Anadolu Hayat 
Emekliliktir. En yüksek performansli 
iki şirket hayat ve emeklilik şirketidir. 
Hayat dişi sigorta şirketlerine kiyasla 
hayat ve emeklilik şirketlerinin daha 
başarilidir.
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AYÇİN, E. ve 
ORÇUN, Ç. (2019)

2016-2017 Türkiye’de faaliyet 
gösteren mevduat 
bankalari

Entropi MAIRCA Şube adedi beş yüzün üzerindeki on 
mevduat bankasinin aktifler, krediler ve 
alacaklar, mevduat, öz kaynaklar, şube 
sayisi ve çalişan sayisi kriterler olarak 
seçilmiştir. Ziraat Bankasi en yüksek, 
Vakiflar Bankasi en düşük performansli 
bankalardir.

IŞIK, Ö. (2019) 2008-2017 Türkiye’de mevduat 
toplayan bankalar 
sektörü 

Entropi ARAS Performans kriterleri olarak sermaye 
yeterlilik, etkinsizlik, kredi-varlik, 
mevduat-varlik, takibe düşen krediler, 
likit varlik, aktif karliliği, faiz dişi 
gelirler oranlari seçilmiştir. Faiz dişi 
gelirler orani en önemli kriterdir. 
Sektörün en başarili yili 2010’dur.

AKGÜL, Y. (2019) 2010-2018 Türkiye’deki 
bankacilik sektörü

Entropi SAW, MAUT, 
ARAS

En önemli performans kriteri likit 
aktiflerin kisa vadeli yükümlülüklere 
orani olurken, onu alinan kredilerin 
toplam varliklara orani ve duran 
varliklarin toplam varliklara orani 
kriterleri izlemiştir. Türk bankacilik 
sisteminin en başarili yili 2010, en 
başarisiz yili ise 2018 yilidir.

AYDIN, Ü. 
vd.(2018)

2006-2016 Türkiye’de faaliyet 
gösteren mevduat 
bankalari

Entropi WASPAS Çalişmada en büyük on mevduat bankasi 
incelenmiş ve elli adet finansal rasyo 
kriter olarak seçilmiştir. T. İş Bankasi ve 
Ziraat Bankasi en yüksek performansli 
bankalardir.  Yapi ve Kredi, Denizbank 
ve TEB en düşük performansli mevduat 
bankalaridir.

DEMİRELİ, E. ve 
URAL, M.(2018)

2012 
-2016

Türkiye’deki kamu 
mevduat bankalari

Entropi WASPAS Çalişmada 3 banka incelenmiştir. Toplam 
aktifler, krediler-alacaklar, mevduat, öz 
kaynaklar, ödenmiş sermaye, şube ve 
personel sayisi kriter olarak seçilmiştir. 
2012, 2013 yillarinda Vakiflar Bankasi, 
2014-2016 yillari arasinda Ziraat 
Bankasi en iyi bankalardir.

AKÇAKANAT, Ö. 
vd. (2018)

2012-2017  TR_61 Bölgesinde 
faaliyet gösteren 
bankalar

Critic ve 
MDL

EDAS TR_61 bölgesi Burdur, Antalya, 
Isparta illerini kapsar. İki farkli ağirlik 
belirleme yöntemi ayni sonucu vermiştir. 
Performans siralamasi en iyiden 
başlamak üzere Isparta, Antalya ve 
Burdur şeklindedir.

Bu araştirma Türkiye’de en yüksek aktif toplamina sahip ilk 20 
bankanin performans analizinde entegre ENTROPİ-EDAS ağirlik 
belirleme ve performans siralama tekniklerinin uygulandiği ilk 
araştirmalardan biri olarak değerlendirilebilir.  

2. YÖNTEMLER 
Bankalarin performans değerlendirme sürecinde başvurulan 

kriterlerin önem düzeylerinin belirlenmesi işleminde ENTROPİ, banka 
seçeneklerinin arasinda yapilacak siralama işlemi için EDAS yöntemi 
uygulanacaktir. Her iki yönteme ilişkin temel bilgilere ve uygulama 
adimlarina bu kisimda yer verilmektedir.
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2.1. ENTROPI ile Ağırlık Belirlenmesi
İlk kez fizikçi R. Clausius tarafindan 1865 yilinda “evrende kendi 

haline ve doğal şartlara birakilan tüm sistemlerin zaman içerisinde… 
düzensizliğe uğrayip bozulmasi” olarak tanimlanan ENTROPI kavrami, 
daha sonra Shannon tarafindan haberleşme alaninda “belirsizliğin bir 
ölçüsü” olarak 1948 yilinda yeniden tanimlamiştir. Kriterlerin ağirlik 
katsayilarini belirlemek için kullanilan bu yöntemde,  mevcut verilere 
dayali olarak kriter ağirliklarinin hesaplanmasi söz konusudur. Bu yönüyle 
karar vericilerin kişisel yargi ve düşüncelerinden uzaklaşilmaktadir. 
Böylece karar verme süreci nesnel olarak hesaplanmaktadir. Yöntem  beş 
adimdan oluşmaktadir (Zhang vd., 2011; Karami ve Johansson, 2014;  
Ömürbek vd. 2017; Ayçin ve Orçun, 2019; Işik, 2019; Aydin, 2020).  

Adim 1: Başlangiç Matrisi: ENTROPİ yöntemi ile ağirlik belirlenmesi 
işlemlerinin ilk adiminda  aşağidaki başlangiç karar matrisi düzenlenir. 

Denklem (1)’de (m) terimi karar seçeneğini, (n) terimi ise karar 
kriteri sayisini göstermektedir. Başlangiç karar matrisinde yer alan (xij) 
terimi (j). karar kriterine göre (i). karar seçeneğinin performans değerini 
ifade etmektedir.  

Adim 2: Başlangiç Matrisinin Normalize Edilmesi: Başlangiç 
karar matrisinde bulunan bütün elemanlarin normalizasyon işlemi 
yapilir. Normalizasyon işleminde aşağidaki iki denklemden hangisinin 
kullanilacağini belirleyen unsur, herhangi bir elemana ilişkin kriterin 
fayda mi, yoksa maliyet yönlü mü olduğudur. Kriter fayda yönlü ise 
(2) no.lu, maliyet yönlü ise (3) no.lu denklem kullanilir. Fayda yönlü 
kriterlerde elemanin sayisal değerinin büyük olmasi iyi iken, maliyet 
yönlü kriterlerde sayisal değerin küçük olmasi iyidir.

Adim 3: Kriterlerin Entropi Değerleri: Normalize edilen 
değerlerin entropi katsayisi kullanilarak (4) no.lu denklem yardimiyla 
entropi değerleri (ej) hesaplanir.
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Denklem (4)’te yer alan ej entropi değerini, k=In(n)-1 entropi 
katsayisini,  (rij) normalize edilen değerleri göstermektedir.

Adim 4: Bilginin Farklilaşma Derecesi (dj): Aşağidaki (5) no.lu 
denklem yardimiyla idealden uzakliği gösteren (dj) değeri hesaplanir.

Adim 5: Kriterlere İlişkin Entropi Ağirliklari: Son aşamada kriter 
ağirliklari veya önem dereceleri olan (wj) aşağidaki (6) no.lu denklem 
yardimiyla hesaplanir.

2.2. EDAS ile Performans Sıralaması
EDAS (Evaluation Based on Distance from Average Solution) 

performans siralama yöntemi, M. Keshavarz Ghorabaee ve diğerleri 
tarafindan 2015 yilinda tanimlanmiştir. Ortalama Çözüm Uzakliğina 
Dayali Değerlendirme olarak Türkçeye çevrilen bu yöntemde seçenekler 
iki farkli göstergeye göre tercih edilmektedir. Bunlardan biri, ortalama 
çözüme pozitif uzaklik (PDA) değeri ve diğeri ortalama çözüme negatif 
uzaklik (NDA) değeridir. Optimum çözümde pozitif uzakliğin maksimum, 
negatif uzakliğin minimum olmasi tercih edilmektedir. Bu yöntem en 
iyi alternatifin belirlenmesinde yol göstericidir. EDAS’ta pozitif ideal 
ve negatif ideal çözüme uzaklik fikri reddedilerek, ortalama çözümden 
uzaklik değeri önemsenmektedir. Yöntemin uygulanmasi alti aşamada 
gerçekleşmektedir (Ghorabaee vd., 2015; Trinküniene vd., 2017; Özbek, 
2017; Özbek ve Engür, 2018; Ulutaş, 2019; Eş ve Kamaci, 2020).

Aşama 1: Başlangiç Matrisi: Yöntemin ilk adiminda aşağidaki 
seçeneklere ve kriterlere ait olan sayisal değerlerin yer aldiği başlangiç 
matrisi düzenlenir. 

Denklem (7)’de (m) terimi alternatifi (seçeneği), (n) terimi kriteri 
sayisini işaret etmektedir. Başlangiç karar matrisinde yer alan (xij) terimi, 
(j). kriterine göre (i). alternatifinin performans değerini göstermektedir.  
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Aşama 2: Tüm kriterler bazinda Denklem (8) yardimiyla ortalama 
çözüm hesaplanir. 

Aşama 3: Önce ortalamadan pozitif  (PDA) ve sonra ortalamadan 
negatif uzaklik (NDA) matrisi oluşturulur. 

Bu matrislerdeki her bir eleman kriterin fayda / maliyet yönlü 
olmasina bağli olarak farkli denklemlerle hesaplanir. Kriterler fayda 
yönlü ise PDA ve NDA matrisleri Denklem (9) ve (10) ile oluşturulur. 
Maliyet yönlü ise PDA ve NDA matrisleri Denklem (11) ve (12) ile 
elde edilir. 

Aşama 4: Seçeneklerin ağirlikli toplami hesaplanir. Her 
seçenek için ağirliklandirilmiş toplam pozitif değer (SP i) ve toplam 
negatif değer (SPi) Denklem (13) ve (14)  kullanilarak bulunur. Bu 
denklemlerdeki (Wj)  (j). kriterinin ağirliğini göstermektedir.

Aşama 5: Seçeneklerin ağirliklandirilmiş toplami değerleri (SPi ve 
SNi) normalize edilir. Her seçenek için Denklem (15) ve (16) kullanilarak 
seçeneklerin ağirlikli normalize edilmiş toplam pozitif (NSPi) ve negatif 
(NSNi) değerleri hesaplanir.
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Aşama 6: Seçeneklerin siralama puanlari hesaplanir. Bütün seçenekler 
için Denklem (17) ile değerlendirme puanlari (ASi) hesaplanir. ASi sayisal 
değeri 0 < AS i < 1 koşulunu sağlamalidir.

Aşama 7: Seçenekler siralanir. Seçenekler, değerlendirme skoruna 
(AS puani) göre büyükten küçüğe doğru dizilir. En büyük puana sahip 
seçenek “en iyi” seçenek olarak belirlenir. En küçük skoru olan seçenek 
ise “en kötü” performansi göstermektedir. 

3. BULGULAR
Türkiye’de mevduat bankaciliği sektöründe faaliyet gösteren varlik 

(aktif)  toplami en büyük 20 tane bankanin 2020 yilindaki finansal 
performanslarinin karşilaştirmali analizini yapmak amaciyla bu çalişma 
yürütülmüştür. Bankalarin finansal performans analizine ilişkin bilgiler 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nin web sayfasinda (https://www.tbb.org.
tr) açiklanan verilerden sağlanmiştir. 

Banka performans analizinin temelini oluşturan performans 
kriterlerinin belirlenmesi yapilacak uygulama için başlangiç noktasidir. 
Bu çalişmada banka kuruluş yili, toplam aktifleri, toplam kredileri, toplam 
mevduati, toplam öz kaynaklari, ödenmiş sermayesi, net dönem kari, 
bilanço dişi hesaplari, şube ve çalişan sayisi performans kriterleri olarak 
seçilmişlerdir. Seçilen bu on değişik performans kriteri aşağidaki Tablo 
2’de yer almaktadir. Kriterlerin, maksimum/minimum (fayda/maliyet) 
şeklindeki, hedef yönlerine ilişkin olarak yapilan ayirim, söz konusu 
tablodan görülebilir. Tabloda kriter hedefinin sayisal değerinin büyük 
olmasi isteniyorsa performans kriteri  “Mak.” (=maksimum), küçük 
olmasi isteniyorsa “Min.” (=minimum) şeklinde kodlanmiştir.

Tablo 2. Seçilen Kriterlerin Hedef Yönleri

Seçilen Kriterler Kodu Hedef Yönü
Banka Kuruluş Yili K-1 Min.
Toplam Aktifleri K-2 Mak.
Toplam Kredileri K-3 Mak.
Toplam Mevduati    K-4 Mak.
Toplam Öz kaynaklari K-5 Mak.
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Ödenmiş Sermayesi K-6 Mak.
Net Dönem Kari  K-7 Mak.
Bilanço Dişi Hesaplari K-8 Mak.
Şube Sayisi K-9 Min.
Çalişan Sayisi K-10 Min.

Bu çalişmadaki örneklem kümesi, Türkiye’de 2020 yilinda faaliyet 
gösteren mevduat bankalari içinden, 2020 yili sonunda aktif toplami 
bakimindan, en büyük 20 mevduat bankasidir. 

Tablo 3. Karar Seçenekleri: Türkiye’deki En Büyük 20 Mevduat Bankası 

KOD BANKA SAHİPLİK
s1 Ziraat Bankasi Kamu
s2 Vakiflar Bankasi Kamu
s3 Halk Bankasi Kamu
s4 İş Bankasi Özel
s5 Garanti Bankasi Yabanci
s6 Yapi ve Kredi Bankasi Özel
s7 Akbank Özel
s8 QNB Finansbank Yabanci
s9 Denizbank Yabanci
s10 Türk Ekonomi Bankasi Özel
s11 ING Bank Yabanci
s12 HSBC Bank Yabanci
s13 Odea Bank Yabanci
s14 Şekerbank Özel
s15 Alternatifbank Yabanci
s16 Fibabanka Özel
s17 Anadolubank Özel
s18 ICBC Turkey Bank Yabanci
s19 Burgan Bank Yabanci
s20 Intesa Sanpaolo Yabanci

Tablo 3’teki bankalarin bir kismi kamu sermayeli, bir kismi yerli özel 
sermayeli ve diğer kismi yabanci sermayeli mevduat bankasidir. 

3.1. ENTROPİ Ağırlık Belirleme Yöntemi
Performans (değerlendirme) kriterlerinin ağirliklari (önem dereceleri) 

CRITIC, SD, AHP vb. birkaç yöntem uygulanarak bulunabilir. Ağirlik 
belirleme yöntemlerinin bazilari öznel yargilara, bazilari nesnel ölçütlere 
dayanmaktadir. ENTROPİ nesnel verilere dayali bir ağirlik belirleme 
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yöntemidir.  Bu yüzden bu çalişmanin “kriter önem derecesini belirleme” 
yöntemi olarak seçilmiştir. 

Öncelikle Türkiye’deki aktif toplami en büyük 20 mevduat bankasinin 
seçilen 10 kritere ilişkin 2020 yilindaki bilgilerinin (en güncel verilerdir.) 
TBB istatistiklerinden çikarilarak, seçenek ve değerlendirme kriterlerine 
göre yeniden düzenlenerek, Tablo 4’teki başlangiç matrisi elde edilmiştir. 
Dikkat edilecek olursa,  (K1), (K9) ve (K10) kodlu kriterler minimum 
yönlü, diğer 7 kriter ise maksimum yönlüdür.  

Tablo 4. Başlangıç Matrisi: En Büyük 20 Mevduat Bankasının Kriter Değerleri
KRİTERLER K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10
YÖNÜ Min Mak Mak Mak Mak Mak Mak Mak Min Min

s1 1863 942,601 600,660 629,874 93,278 13,100 7,825 3,421,705 1,752 24,673
s2 1954 698,897 439,487 414,044 46,485 3,906 5,010 8,084,652 936 16,748
s3 1938 680,026 449,745 457,286 42,931 2,474 2,600 2,225,015 1,013 20,171
s4 1924 593,902 365,522 368,876 67,781 4,500 6,811 1,793,919 1,227 23,518
s5 1946 492,798 315,085 321,512 62,082 4,200 6,238 2,595,239 892 18,656
s6 1944 459,694 293,225 254,280 47,564 8,447 5,080 1,361,734 835 16,037
s7 1948 446,101 253,319 268,570 62,919 5,200 6,267 2,089,129 716 12,459
s8 1987 227,253 149,358 130,560 19,222 3,350 2,487 1,658,544 475 11,111
s9 1997 199,256 135,018 123,366 22,889 5,696 1,793 1,197,873 696 11,932
s10 1927 140,048 82,932 93,773 11,410 2,204 1,177 383,553 455 8,850
s11 1984 61,225 38,725 40,205 8,954 3,486 627 333,337 191 3,442
s12 1990 43,482 26,269 30,990 3,497 652 430 317,240 77 1,948
s13 2011 40,036 21,260 25,639 3,456 3,289 134 244,260 48 1,109
s14 1953 37,504 25,927 30,744 2,636 1,860 53 886,505 238 3,272
s15 1991 35,598 22,729 18,403 2,326 2,038 95 129,330 44 859
s16 1984 27,225 19,520 17,667 1,874 941 230 292,213 50 1,549
s17 1996 25,394 14,704 16,604 3,223 600 415 186,446 114 1,646
s18 1986 24,863 9,969 12,036 1,315 860 58 120,741 39 730
s19 1991 23,124 17,522 13,942 1,670 1,535 -267 205,986 32 951
s20 2013 20,142 16,722 10,527 1,781 677 184 272 1 32
Max 2,013 942,601 600,660 629,874 93,278 13,100 7,825 8,084,652 1,752 24,673
Min 1,863 20,142 9,969 10,527 1,315 600 -267 272 1 32

Kaynak: TBB (2021). İstatistiki Raporlar. (http://www.tbb.org.tr/Veri-Seti)
İkinci olarak, kriter değerleri normalize edilmiştir.  Böylece farkli 

ölçütlere sahip olan her bir kriter değeri kendi aralarinda karşilaştirma 
yapilabilmesi için (0-1) ölçeğine indirgenmiştir. Normalize edilen kriter 
değeri (1)’e yaklaştikça yüksek performansi, (0)’a yaklaştikça düşük 
performansi göstermektedir. maksimum/minimum yönlü olmasina bağli 
olarak Denklem (2) ya da Denklem (3) kullanilmaktadir.  Maksimum 
hedefli (yönlü) kriterler için Denklem (2) ve minimum hedefli kriterler 
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için Denklem (3) kullanilmiş ve aşağidaki Tablo 5’deki normalize edilmiş 
karar matrisi düzenlenmiştir.

Tablo 5. Normalize Edilmiş Karar Matrisi

KRİTERLER K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10

YÖNÜ Min Mak Mak Mak Mak Mak Mak Mak Min Min

s1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.423 0.001 0.001
s2 0.953 0.741 0.732 0.657 0.498 0.298 0.640 1.000 0.001 0.002
s3 0.961 0.721 0.749 0.726 0.460 0.189 0.332 0.275 0.001 0.002
s4 0.968 0.630 0.609 0.586 0.727 0.344 0.870 0.222 0.001 0.001
s5 0.957 0.523 0.525 0.510 0.666 0.321 0.797 0.321 0.001 0.002
s6 0.958 0.488 0.488 0.404 0.510 0.645 0.649 0.168 0.001 0.002
s7 0.956 0.473 0.422 0.426 0.675 0.397 0.801 0.258 0.001 0.003
s8 0.938 0.241 0.249 0.207 0.206 0.256 0.318 0.205 0.002 0.003
s9 0.933 0.211 0.225 0.196 0.245 0.435 0.229 0.148 0.001 0.003
s10 0.967 0.149 0.138 0.149 0.122 0.168 0.150 0.047 0.002 0.004
s11 0.939 0.065 0.064 0.064 0.096 0.266 0.080 0.041 0.005 0.009
s12 0.936 0.046 0.044 0.049 0.037 0.050 0.055 0.039 0.013 0.016
s13 0.926 0.042 0.035 0.041 0.037 0.251 0.017 0.030 0.021 0.029
s14 0.954 0.040 0.043 0.049 0.028 0.142 0.007 0.110 0.004 0.010
s15 0.936 0.038 0.038 0.029 0.025 0.156 0.012 0.016 0.023 0.037
s16 0.939 0.029 0.032 0.028 0.020 0.072 0.029 0.036 0.020 0.021
s17 0.933 0.027 0.024 0.026 0.035 0.046 0.053 0.023 0.009 0.019
s18 0.938 0.026 0.017 0.019 0.014 0.066 0.007 0.015 0.026 0.044
s19 0.936 0.025 0.029 0.022 0.018 0.117 0.000 0.025 0.031 0.034
s20 0.925 0.021 0.028 0.017 0.019 0.052 0.024 0.000 1.000 1.000
TOPLAM 18.955 5.537 5.490 5.206 5.439 5.268 6.072 3.405 1.165 1.241

Üçüncü adimda, Tablo 5’te ayni sütunda yer alan her bir değerin 
sütun toplami içindeki payi bulunmuştur. Mesela Tablo 5’teki s2K1 değeri 
(=0,953) K1 sütun TOPLAM değerine (=18.955) oranlanarak Tablo 6’daki 
s2K1 değerine (=0,0503) ulaşilmiştir. 

Tablo 6. Toplamdaki Pay Oranı Matrisi
KRİTERLER K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10
YÖNÜ Min Mak Mak Mak Mak Mak Mak Mak Min Min

s1 0.0528 0.1806 0.1821 0.1921 0.1839 0.1898 0.1647 0.1243 0.0005 0.0010
s2 0.0503 0.1339 0.1333 0.1263 0.0916 0.0566 0.1054 0.2937 0.0009 0.0015
s3 0.0507 0.1303 0.1364 0.1395 0.0846 0.0358 0.0547 0.0808 0.0008 0.0013
s4 0.0511 0.1138 0.1108 0.1125 0.1336 0.0652 0.1433 0.0652 0.0007 0.0011
s5 0.0505 0.0944 0.0955 0.0981 0.1224 0.0609 0.1313 0.0943 0.0010 0.0014
s6 0.0506 0.0881 0.0889 0.0776 0.0938 0.1224 0.1069 0.0495 0.0010 0.0016
s7 0.0505 0.0855 0.0768 0.0819 0.1240 0.0753 0.1319 0.0759 0.0012 0.0021
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s8 0.0495 0.0435 0.0453 0.0398 0.0379 0.0485 0.0523 0.0603 0.0018 0.0023
s9 0.0492 0.0382 0.0409 0.0376 0.0451 0.0825 0.0377 0.0435 0.0012 0.0022
s10 0.0510 0.0268 0.0251 0.0286 0.0225 0.0319 0.0248 0.0139 0.0019 0.0029
s11 0.0495 0.0117 0.0117 0.0123 0.0177 0.0505 0.0132 0.0121 0.0045 0.0075
s12 0.0494 0.0083 0.0080 0.0095 0.0069 0.0095 0.0091 0.0115 0.0112 0.0132
s13 0.0489 0.0077 0.0064 0.0078 0.0068 0.0477 0.0028 0.0089 0.0179 0.0233
s14 0.0503 0.0072 0.0079 0.0094 0.0052 0.0270 0.0011 0.0322 0.0036 0.0079

s15 0.0494 0.0068 0.0069 0.0056 0.0046 0.0295 0.0020 0.0047 0.0195 0.0300

s16 0.0495 0.0052 0.0059 0.0054 0.0037 0.0136 0.0048 0.0106 0.0172 0.0166
s17 0.0492 0.0049 0.0045 0.0051 0.0064 0.0087 0.0087 0.0068 0.0075 0.0157
s18 0.0495 0.0048 0.0030 0.0037 0.0026 0.0125 0.0012 0.0044 0.0220 0.0353
s19 0.0494 0.0044 0.0053 0.0043 0.0033 0.0222 0.0000 0.0075 0.0268 0.0271
s20 0.0488 0.0039 0.0051 0.0032 0.0035 0.0098 0.0039 0.0000 0.8587 0.8059
TOPLAM 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Son olarak, toplamdaki pay orani matrisindeki değerlere bağli olarak 
sirasiyla Denklem (4), (5) ve (6) kullanilarak hesaplanan performans 
kriterlerinin entropi değerleri (ej), bilginin farklilaşma dereceleri (dj) ve 
ağirlik katsayisi (wj)  Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Tablo 7. Kriterlerin Entropi Değerleri 
KRİTERLER K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10
YÖNÜ Min Mak Mak Mak Mak Mak Mak Mak Min Min

s1 -1.6624 -0.9670 -0.9622 -0.9322 -0.9569 -0.9389 -1.0192 -1.1781 -4.3060 -3.8781
s2 -1.6893 -1.1360 -1.1387 -1.1692 -1.3504 -1.6227 -1.2711 -0.6923 -3.9518 -3.6592
s3 -1.6847 -1.1515 -1.1257 -1.1131 -1.3953 -1.8808 -1.6417 -1.4213 -3.9965 -3.7642
s4 -1.6806 -1.2280 -1.2429 -1.2345 -1.1373 -1.5427 -1.0976 -1.5430 -4.1048 -3.8510
s5 -1.6870 -1.3335 -1.3268 -1.3121 -1.1869 -1.5817 -1.1472 -1.3343 -3.9246 -3.7201
s6 -1.6864 -1.3728 -1.3674 -1.4447 -1.3374 -1.1869 -1.2633 -1.6987 -3.8873 -3.6347
s7 -1.6876 -1.3897 -1.4501 -1.4138 -1.1794 -1.4610 -1.1446 -1.4569 -3.8004 -3.4920
s8 -1.6988 -1.7708 -1.7486 -1.8213 -1.8494 -1.7094 -1.6668 -1.5873 -3.5685 -3.4273
s9 -1.7016 -1.8451 -1.8056 -1.8534 -1.7507 -1.4095 -1.8516 -1.7712 -3.7844 -3.4676
s10 -1.6814 -2.0443 -2.0810 -2.0083 -2.1441 -1.9459 -2.0894 -2.4146 -3.5442 -3.2988
s11 -1.6979 -2.5119 -2.5113 -2.4868 -2.2810 -1.6869 -2.4457 -2.4939 -3.0538 -2.7652
s12 -1.6996 -2.7052 -2.7306 -2.6339 -2.8122 -2.6339 -2.6579 -2.5219 -2.5405 -2.4435
s13 -1.7056 -2.7519 -2.8501 -2.7410 -2.8190 -1.7198 -3.3164 -2.6696 -2.2734 -2.1252
s14 -1.6890 -2.7888 -2.7380 -2.6385 -2.9719 -2.0419 -3.8455 -1.9413 -3.1781 -2.7365
s15 -1.6999 -2.8183 -2.8123 -2.9284 -3.0426 -1.9901 -3.5093 -3.0289 -2.2243 -1.9809
s16 -1.6979 -2.9698 -2.8983 -2.9515 -3.1648 -2.4268 -3.0124 -2.5683 -2.2965 -2.3140
s17 -1.7013 -3.0091 -3.0584 -2.9865 -2.8583 -2.6812 -2.6781 -2.8222 -2.7622 -2.3483
s18 -1.6985 -3.0211 -3.2780 -3.1683 -3.3647 -2.4777 -3.7900 -3.0677 -2.1561 -1.8889
s19 -1.6999 -3.0620 -2.9594 -3.0853 -3.2298 -2.1504 -14.0295 -2.7659 -2.0443 -2.0384
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s20 -1.7061 -3.1400 -2.9858 -3.2440 -3.1936 -2.6131 -3.1373 -6.5113 -0.0861 -0.1219
Ortalama -1.6928 -2.1508 -2.1536 -2.1583 -2.2013 -1.8851 -2.8307 -2.2744 -3.0742 -2.8478
dj= (1-ej) -0.6928 -1.1508 -1.1536 -1.1583 -1.2013 -0.8851 -1.8307 -1.2744 -2.0742 -1.8478
ej= (1-dj) 0.3072 -0.1508 -0.1536 -0.1583 -0.2013 0.1149 -0.8307 -0.2744 -1.0742 -0.8478
wj 0.0522 0.0867 0.0869 0.0873 0.0905 0.0667 0.1380 0.0960 0.1563 0.1393

Tablo 7’ye göre, en önemli performans kriteri  % 15,63 ağirlik orani 
ile şube sayisidir. Onu % 13,93 ağirlik oraniyla çalişan sayisi kriteri 
izlemektedir. Üçüncü en önemli kriter % 13,80 ağirlik orani ile net 
dönem karidir. Performans kriterlerinin entropi ağirlik oranlari Tablo 8’de 
sunulmaktadir.

Tablo 8. Kriterlerin Entropi Ağırlık Oranları

Kriter Kodu Yönü Entropi Ağirliği

Kuruluş Yili K-1 Min. 0.052
Toplam Aktifler K-2 Mak. 0.087
Toplam Krediler K-3 Mak. 0.087
Toplam Mevduat    K-4 Mak. 0.087
Toplam Öz kaynaklar K-5 Mak. 0.091
Ödenmiş Sermaye K-6 Mak. 0.067
Net Dönem Kar/Zarari K-7 Mak. 0.138
Bilanço Dişi Hesaplar K-8 Mak. 0.096
Şube Sayisi K-9 Min. 0.156
Çalişan Sayisi K-10 Min. 0.139
TOPLAM   1.000

3.2. EDAS Sıralama Yöntemi
Çalişmada BİST bankacilik endeksinde yer alan mevduat bankalarinin 

karşilaştirmali performans sirasini oluşturmak için çok kriterli karar 
verme tekniklerinden EDAS uygulanmiştir. Bunun için Türkiye’deki 
en büyük 20 mevduat bankasinin kuruluş yili, toplam aktifleri,  toplam 
kredileri, toplam mevduati, toplam öz kaynaklari, ödenmiş sermayesi, net 
dönem kari, bilanço dişi hesaplari, şube ve çalişan sayilari, 2020 yilindaki 
performans değerlendirmesinde kullanilmak üzere, incelenmiştir. Söz 
konusu performans kriterlerinin yilsonu değerleri TBB’nin internet 
sitesindeki istatistiklerden elde edilmiştir.

Öncelikle, daha önce seçilen 10 kriterin 2020 yilindaki sayisal 
değerleri Tablo 9’daki başlangiç matrisi içinde bir araya toplanmiştir. 
Tablo 9,  en alttaki iki satiri dişinda Tablo 5 ile aynidir. Tablonun son 
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satirinda kriter bazinda sütun ortalamalari Denklem (8) yardimiyla 
alinmiştir ve böylece tüm kriterlere göre ortalama çözüm belirlenmiştir.

Tablo 9. Başlangıç Matrisi
KRİTERLER K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10
Ağirlik 0.052 0.087 0.087 0.087 0.091 0.067 0.138 0.096 0.156 0.139
YÖNÜ Min Mak Mak Mak Mak Mak Mak Mak Min Min
s1 1863 942,601 600,660 629,874 93,278 13,100 7,825 3,421,705 1,752 24,673
s2 1954 698,897 439,487 414,044 46,485 3,906 5,010 8,084,652 936 16,748
s3 1938 680,026 449,745 457,286 42,931 2,474 2,600 2,225,015 1,013 20,171
s4 1924 593,902 365,522 368,876 67,781 4,500 6,811 1,793,919 1,227 23,518
s5 1946 492,798 315,085 321,512 62,082 4,200 6,238 2,595,239 892 18,656
s6 1944 459,694 293,225 254,280 47,564 8,447 5,080 1,361,734 835 16,037
s7 1948 446,101 253,319 268,570 62,919 5,200 6,267 2,089,129 716 12,459
s8 1987 227,253 149,358 130,560 19,222 3,350 2,487 1,658,544 475 11,111
s9 1997 199,256 135,018 123,366 22,889 5,696 1,793 1,197,873 696 11,932
s10 1927 140,048 82,932 93,773 11,410 2,204 1,177 383,553 455 8,850
s11 1984 61,225 38,725 40,205 8,954 3,486 627 333,337 191 3,442
s12 1990 43,482 26,269 30,990 3,497 652 430 317,240 77 1,948
s13 2011 40,036 21,260 25,639 3,456 3,289 134 244,260 48 1,109
s14 1953 37,504 25,927 30,744 2,636 1,860 53 886,505 238 3,272
s15 1991 35,598 22,729 18,403 2,326 2,038 95 129,330 44 859
s16 1984 27,225 19,520 17,667 1,874 941 230 292,213 50 1,549
s17 1996 25,394 14,704 16,604 3,223 600 415 186,446 114 1,646
s18 1986 24,863 9,969 12,036 1,315 860 58 120,741 39 730
s19 1991 23,124 17,522 13,942 1,670 1,535 -267 205,986 32 951
s20 2013 20,142 16,722 10,527 1,781 677 184 272 1 32
ORTALAMA 1966 260958 164885 163945 25365 3451 2362 1376385 492 8985

İkinci aşamada, Tablo 10’da ortalamadan pozitif uzaklik (PDA) 
matrisi oluşturulmuştur. Bu matrisin her bir elemani kriterin fayda ya da 
maliyet yönlü olmasina göre farkli şekilde hesaplanmiştir. K2, K3, K4, 
K5, K6, K7 ve K8 kriterleri fayda yönlü olduğundan Denklem (9) ve 
(10), buna karşilik K1, K9 ve K10 kriterleri maliyet yönlü olduğundan 
Denklem (11) ve (12) kullanilmiştir. 

Tablo 10. Ortalamadan Pozitif Uzaklık (PDA) Matrisi

KRİTER K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10
s1 0.0526 2.612 2.643 2.842 2.677 2.796 2.312 1.486 0.0000 0.0000
s2 0.0063 1.678 1.665 1.526 0.833 0.132 1.121 4.874 0.0000 0.0000
s3 0.0144 1.606 1.728 1.789 0.693 0.000 0.101 0.617 0.0000 0.0000
s4 0.0215 1.276 1.217 1.250 1.672 0.304 1.883 0.303 0.0000 0.0000
s5 0.0103 0.888 0.911 0.961 1.448 0.217 1.641 0.886 0.0000 0.0000
s6 0.0114 0.762 0.778 0.551 0.875 1.448 1.150 0.000 0.0000 0.0000
s7 0.0093 0.709 0.536 0.638 1.481 0.507 1.653 0.518 0.0000 0.0000
s8 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.053 0.205 0.0337 0.0000
s9 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.651 0.000 0.000 0.0000 0.0000
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s10 0.0200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0744 0.0150
s11 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.6114 0.6169
s12 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.8434 0.7832
s13 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.9023 0.8766
s14 0.0068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.5158 0.6358
s15 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.9105 0.9044
s16 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.8983 0.8276
s17 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.7681 0.8168
s18 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.9207 0.9188
s19 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.9349 0.8942
s20 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.9980 0.9964

Üçüncü aşamada, Tablo 11’de, ortalamadan negatif uzaklik (NDA) 
matrisi oluşturulmuştur. Bu matrisin her bir elemani kriterin fayda veya 
maliyet yönlü olmasina göre değişik şekilde hesaplanmiştir. K2, K3, K4, 
K5, K6, K7 ve K8 kriterleri fayda yönlü olduğundan Denklem (9) ve 
(10), buna karşilik K1, K9 ve K10 kriterleri maliyet yönlü olduğundan 
Denklem (11) ve (12) kullanilmiştir. 

Tablo 11. Ortalamadan Negatif Uzaklık (NDA) Matrisi
KRİTER K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10
s1 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.564 1.746
s2 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.904 0.864
s3 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2831 0.0000 0.0000 1.061 1.245
s4 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.496 1.618
s5 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.815 1.076
s6 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0106 0.699 0.785
s7 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.457 0.387
s8 0.011 0.1292 0.0942 0.2036 0.2422 0.0292 0.0000 0.0000 0.000 0.237
s9 0.016 0.2364 0.1811 0.2475 0.0976 0.0000 0.2409 0.1297 0.416 0.328
s10 0.000 0.4633 0.4970 0.4280 0.5502 0.3612 0.5016 0.7213 0.000 0.000
s11 0.009 0.7654 0.7651 0.7548 0.6470 0.0000 0.7347 0.7578 0.000 0.000
s12 0.012 0.8334 0.8407 0.8110 0.8621 0.8110 0.8178 0.7695 0.000 0.000
s13 0.023 0.8466 0.8711 0.8436 0.8638 0.0469 0.9432 0.8225 0.000 0.000
s14 0.000 0.8563 0.8428 0.8125 0.8961 0.4610 0.9777 0.3559 0.000 0.000
s15 0.013 0.8636 0.8622 0.8877 0.9083 0.4093 0.9596 0.9060 0.000 0.000
s16 0.009 0.8957 0.8816 0.8922 0.9261 0.7273 0.9027 0.7877 0.000 0.000
s17 0.015 0.9027 0.9108 0.8987 0.8729 0.8261 0.8242 0.8645 0.000 0.000
s18 0.010 0.9047 0.9395 0.9266 0.9481 0.7508 0.9754 0.9123 0.000 0.000
s19 0.013 0.9114 0.8937 0.9150 0.9342 0.5552 1.1132 0.8503 0.000 0.000
s20 0.024 0.9228 0.8986 0.9358 0.9298 0.8039 0.9220 0.9998 0.000 0.000
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Dördüncü aşamada, Tablo 10’daki matrisin her bir elemaninin 
ağirlikli toplam pozitif değeri Tablo 12’de, Denklem (13) yardimi ile 
hesaplanmiştir. 

Tablo 12. Ağırlıklandırılmış PDA Matrisi

KRİTER K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10
s1 0.003 0.227 0.230 0.248 0.242 0.187 0.319 0.143 0.000 0.000
s2 0.000 0.146 0.145 0.133 0.075 0.009 0.155 0.468 0.000 0.000
s3 0.001 0.139 0.150 0.156 0.063 0.000 0.014 0.059 0.000 0.000
s4 0.001 0.111 0.106 0.109 0.151 0.020 0.260 0.029 0.000 0.000
s5 0.001 0.077 0.079 0.084 0.131 0.014 0.226 0.085 0.000 0.000
s6 0.001 0.066 0.068 0.048 0.079 0.097 0.159 0.000 0.000 0.000
s7 0.000 0.062 0.047 0.056 0.134 0.034 0.228 0.050 0.000 0.000
s8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.020 0.005 0.000
s9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000
s10 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.002
s11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.096 0.086
s12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.132 0.109
s13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.141 0.122
s14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.081 0.089
s15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.142 0.126
s16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.140 0.115
s17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.120 0.114
s18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.144 0.128
s19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.146 0.125
s20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.156 0.139

 
Beşinci aşamada, Tablo 11’deki matrisin her bir elemaninin ağirlikli 

toplam negatif değeri Tablo 13’te, Denklem (14) yardimi ile hesaplanmiştir.  

Tablo 13. Ağırlıklandırılmış NDA Matrisi

KRİTER K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10

s1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.401 0.243

s2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.141 0.120

s3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.166 0.173

s4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.234 0.225

s5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.127 0.150

s6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.109 0.109

s7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.071 0.054

s8 0.001 0.011 0.008 0.018 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000 0.033
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s9 0.001 0.021 0.016 0.022 0.009 0.000 0.033 0.012 0.065 0.046

s10 0.000 0.040 0.043 0.037 0.050 0.024 0.069 0.069 0.000 0.000

s11 0.000 0.066 0.067 0.066 0.059 0.000 0.101 0.073 0.000 0.000

s12 0.001 0.072 0.073 0.071 0.078 0.054 0.113 0.074 0.000 0.000

s13 0.001 0.073 0.076 0.074 0.078 0.003 0.130 0.079 0.000 0.000

s14 0.000 0.074 0.073 0.071 0.081 0.031 0.135 0.034 0.000 0.000

s15 0.001 0.075 0.075 0.077 0.082 0.027 0.132 0.087 0.000 0.000

s16 0.000 0.078 0.077 0.078 0.084 0.049 0.125 0.076 0.000 0.000

s17 0.001 0.078 0.079 0.078 0.079 0.055 0.114 0.083 0.000 0.000

s18 0.001 0.078 0.082 0.081 0.086 0.050 0.135 0.088 0.000 0.000

s19 0.001 0.079 0.078 0.080 0.085 0.037 0.154 0.082 0.000 0.000

s20 0.001 0.080 0.078 0.082 0.084 0.054 0.127 0.096 0.000 0.000

Altinci aşamada, öncelikle seçeneklerin ağirlikli toplami 
hesaplanmiştir. Her seçenek için ağirliklandirilmiş toplam pozitif değer 
(SPi) ve ağirliklandirilmiş toplam negatif değer (SNi) Denklem  (13) ve 
(14)  yardimi ile bulunmuştur. Ardindan bulunan bu değerler normalize 
edilmiştir. Her bir seçenek için Eşitlik (15) ve (16) kullanilarak seçeneklerin 
ağirlikli normalize edilmiş toplam pozitif (NSPi) ve negatif (NSNi) 
değerleri hesaplanmiştir. Son aşamada, tüm seçenekler için Denklem (17) 
ile değerlendirme puani (AS) hesaplanarak bankalar arasinda siralama 
yapilmiştir. Bu işlemler Tablo 14’te gösterilmektedir.

Tablo 14. Seçeneklerin SP, SN, NSP, NSN, AS Değerleri

 Seçeneklerin Ağirlikli 
Toplami

Ağirlikli Toplamlari 
Normalize Etme

Nihai Siralama  (AS) 
Puanlari

Kod SP SN NSP NSN AS SIRA

s1 1.5978 0.6440 1.0000 0.0000 0.5000 4

s2 1.1308 0.2617 0.7077 0.5937 0.6507 1

s3 0.5822 0.3581 0.3644 0.4440 0.4042 7

s4 0.7873 0.4591 0.4927 0.2870 0.3899 8

s5 0.6976 0.2772 0.4366 0.5695 0.5030 3

s6 0.5169 0.2195 0.3235 0.6591 0.4913 5

s7 0.6100 0.1252 0.3818 0.8055 0.5937 2

s8 0.0322 0.0945 0.0202 0.8532 0.4367 6

s9 0.0434 0.2239 0.0272 0.6523 0.3397 9

s10 0.0148 0.3332 0.0092 0.4827 0.2460 10
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s11 0.1822 0.4320 0.1140 0.3292 0.2216 11

s12 0.2409 0.5357 0.1508 0.1682 0.1595 14

s13 0.2631 0.5144 0.1647 0.2012 0.1829 12

s14 0.1695 0.4994 0.1061 0.2245 0.1653 13

s15 0.2683 0.5570 0.1679 0.1352 0.1515 15

s16 0.2557 0.5652 0.1600 0.1223 0.1411 16

s17 0.2338 0.5676 0.1463 0.1186 0.1325 17

s18 0.2719 0.5997 0.1701 0.0688 0.1195 20

s19 0.2707 0.5941 0.1694 0.0774 0.1234 19

s20 0.2948 0.6021 0.1845 0.0650 0.1247 18

Aşağidaki Tablo 15’de, bir önceki tabloda gösterilen performans sirasi 
en büyük 20 mevduat bankasinin ticari unvani belirtilerek gösterilmiştir.

Tablo 15. En Büyük 20 Mevduat Bankası Performans Sıralaması (2020)

Kod BANKA SIRA AS
s1 Ziraat Bankasi 4 0.5000
s2 Vakiflar Bankasi 1 0.6507
s3 Halk Bankasi 7 0.4042
s4 İş Bankasi 8 0.3899
s5 Garanti Bankasi 3 0.5030
s6 Yapi ve Kredi Bankasi 5 0.4913
s7 Akbank 2 0.5937
s8 QNB Finansbank 6 0.4367
s9 Denizbank 9 0.3397
s10 Türk Ekonomi Bankasi 10 0.2460
s11 ING Bank 11 0.2216
s12 HSBC Bank 14 0.1595
s13 Odea Bank 12 0.1829
s14 Şekerbank 13 0.1653
s15 Alternatifbank 15 0.1515
s16 Fibabanka 16 0.1411
s17 Anadolubank 17 0.1325
s18 ICBC Turkey Bank 20 0.1195
s19 Burgan Bank 19 0.1234
s20 Intesa Sanpaolo 18 0.1247
 

Tabloya göre, 2020 yilinda en başarili banka Vakiflar Bankasi olurken, 
onu sirasiyla Akbank ve Garanti Bankasi izlemektedir. Listenin en altinda 
ise, sondan başa doğru,  Intesa Sanpaolo, Burgan Bank ve ICBC Turkey 
Bank yer almaktadir. Vakiflar Bankasi’nin bu yüksek performansinda 
bilanço dişi varliklarinin, aktif toplaminin, toplam mevduatlarinin diğer 
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bankalara göre nispeten büyük olmasinin yaninda şube sayisinin ve çalişan 
sayisinin aktif toplamina göre nispi olarak düşük olmasi etkili olmuştur.

SONUÇ 
Ekonomik kalkinma ile finansal kurumlarin sağladiklari finansal 

performans düzeyi arasinda güçlü bir ilişki vardir. Bankalar finansal 
sistem içinde en büyük aktif toplamina sahip finansal kurumlardir. 
Yüksek karliliğa, yeterli sermayeye, verimli varliklara, düşük maliyetli 
mevduatlara, köklü bir geçmişe sahip bankalarin, üretken insan kaynaklari 
ve şube organizasyonu yapisi ile finansal performanslarini sürdürülebilir 
şekilde yüksek düzeyde gerçekleştirmesi mümkündür. Mevduat 
bankaciliği sektörü özellikle kredilendirme politikalari ile reel sektörü 
ve ulusal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Mevduat bankaciliği 
sektörünün etkin çalişmasi, sadece paydaşlarini ve bankacilik sistemini 
denetleyen kurumlari değil, tüm toplumu ilgilendirmektedir.

Bu çalişmada, Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 20 mevduat 
bankasinin performanslari karşilaştirilmiştir. Kriterlerin ağirliklari 
için Entropi, performans siralamasi için EDAS tekniği uygulanmiştir. 
Bankalarin kuruluş yili, aktifleri, mevduati, kredileri, öz kaynaklari, 
ödenmiş sermayesi, net dönem kari, bilanço dişi hesaplari, şube ve çalişan 
sayilari performans kriteri olarak belirlenmiştir. 

En önemli kriter olarak bankanin sahip olduğu şube sayisi 
saptanmiştir. Onu sirasiyla çalişan sayisi ile net dönem kari izlemektedir. 
Bankalarin 2020 yilindaki performanslarina bakildiğinda, en yüksek 
(düşük) performansi Vakiflar Bankasi (ICBC Turkey) göstermiştir. 
Vakiflar Bankasi’nin başarisinda bilanço dişi varliklarinin, aktif ve 
mevduat toplaminin, şube sayisi ve çalişan sayisina göre yüksek olmasi 
etkili olmuştur. İkinci en yüksek  (düşük) performansli banka Akbank 
(Burgan Bank) ve üçüncü en yüksek (düşük) performansli banka ise 
Garanti Bankasi (Intesa Sanpaolo) olmuştur. 

Araştirmada seçilen dönem, örneklem, kriterler, ağirlik belirleme 
ve performans siralama yöntemleri araştirma sonucuna doğrudan etki 
etmektedir. Bu yüzden sözü edilen değişkenler dişinda başka değişkenlerin 
kullanilmasi tavsiye edilir.  
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