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ÖZBEKİSTAN’DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMIN ARTMA NEDENİ YABANCI 

İMTİYAZLAR MI? 

IS FOREIGN CONCESSIONS THE REASON FOR THE INCREASE IN FOREIGN DIRECT 

INVESTMENT IN UZBEKISTAN? 

 

İlknur ÇEVİK TEKİN 

Selçuk Üniversitesi, İşletme Bölümü  

 

ÖZET 

Özbekistan, Orta Asya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 32 milyondan fazla nüfusu ile bölgedeki 

en geniş tüketici pazarını oluşturmaktadır. Elverişli coğrafi konumu ve en büyük pazarlara yakın 

olması, Özbekistanʼı yabancı yatırımcılar için cazip hale getirmektedir. Özbekistan’ın bağımsızlığının 

ilk yıllarında ülkenin toplam ihracatının %70'inden fazlasını ham maddeler oluşturuyorken, ihracatın 

çeşitlendirilmesi ve artırılmasına yönelik çok sayıda reform sonucunda, Özbekistan günümüzde katma 

değerli ürün ihraç eden, üstelik ihracatın %76’sı tamamlanmış ve yarı mamul ürünlerden oluşan bir 

ülke haline gelmiştir. Son yirmi yıl içerisinde Özbekistan'ın ihracatı 30 kattan fazla artmıştır. Devlet, 

ihracat yapan şirketleri desteklemek ve ihracat hacmini artırmak için birtakım vergi muafiyetlerini 

getirmiştir. İhracatçı işletmeler ÖTV'den muaf tutulmuştur ve KDV oranı “0”dır. Ayrıca, ihracatçı 

işletmelerin gelir vergisi, emlak vergisi ve tek vergi matrahı diğerlerine göre daha düşük 

hesaplanmaktadır. Ülkede ticareti kolaylaştırmak amacıyla gümrük vergi ve harçlarının büyük bölümü 

ya kaldırılmış ya da önemli oranda azaltılmıştır. Liberalleşme politikaları etrafında yabancı 

imtiyazların Özbekistan’da doğrudan yabancı yatırımları artırdığını ortaya koymak amacıyla bu 

çalışma yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Özbekistan, Yabancı 

 

ABSTRACT 

Uzbekistan is the largest consumer market in the region with a population of more than 32 million, 

accounting for about half of Central Asia's population. Its convenient geographical location and 

proximity to the largest markets make Uzbekistan attractive to foreign investors. In the first years of 

Uzbekistan's independence the country's total exports more than 70% of raw materials when creating 

the increase and diversification of exports as a result of numerous reforms, Uzbekistan today, value-

added products exporting and exports 76% of completed and semi-finished products of the country has 

become. Over the past two decades, Uzbekistan's exports have increased more than 30-fold. The state 

has introduced a number of tax exemptions to support exporting companies and increase export 

volume. Exporters are exempt from SCT and the VAT rate is equal to “0”. In addition, the income tax, 

property tax and single tax base of exporting enterprises are calculated lower than others. In order to 

facilitate trade in the country, most of the customs duties and duties were either abolished or 

significantly reduced. This study was conducted around liberalization policies in order to show that 

foreign concessions increase foreign direct investment in Uzbekistan. 

 

Keywords: Uzbekistan, Foreign 

 

1. GİRİŞ 

Dünyadaki küreselleşme hareketleri ülkeler arasındaki sınırları kaldırıp, ekonomi ve ticaret 

politikalarındaki serbestlik ve farklı ekonomiler arasındaki bütünleşme sermayenin serbest dolaşımını 

sağlamaktadır.   Sermaye sıkıntısı çeken gelişmekte olan ülkeler için doğrudan yabancı yatırımlar 

sermaye eksikliğini gidermenin en etkili yoludur. Özbekistan’da da ülke ekonomisine ileri teknoloji ve 

yabancı yatırımların teşvik edilmesi yönünde kararlar alınmaktadır. Başta vize muafiyeti olmak üzere 

özellikle son birkaç yıldır yabancı yatırımcıyı teşvik edici adımlar atılmaktadır. Yabancı yatırımcıyı 

çekmek için yapılan imtiyazların Özbekistan’da doğrudan yabancı yatırımın artmasına neden olduğu 

düşüncesi ile yapılan bu çalışmada, kavramlar ile ilgili kısa açıklamalar yapıldıktan sonra 

Özbekistan’da doğrudan yabancı yatırımın artma nedenleri irdelenip, yabancı imtiyazların söz konusu 

yatırımlara etkisi ortaya konacaktır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kavramsal açıdan yabancı kavramı, yabancı yatırımcı, doğrudan yabancı yatırım ve imtiyaz 

kavramları kısaca açıklanacaktır. 

 

2.1. Yabancı 

Tdk, yabancı kelimesini “başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan (kimse), bigâne, 

ecnebi” olarak tanımlamaktadır.  Cornu (2000)’e göre bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan kişilere 

“yabancı” denir. Devletler Hukuku Enstitüsünün 1892 ‘de Cenevre toplantısında yapılan tanımı 

yabancı kavramı ile ilgili genel kabul görmüş bir tanımdır. Enstitü, “bir devletin ülkesinde bulunan ve 

o devletin vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kişi” ye yabancı demiştir. 5901 Sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanunu’na göre, “Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı 

bulunmayan kişiyi ifade eder”. 

 

2.2. Yabancı Yatırımcı 

OECD (2008)’e göre yabancı yatırımcı olmak için bir ekonomide faaliyet gösteren bir işletmenin oy 

hakkının en az %10’luk kısmını doğrudan ya da dolaylı olarak edinmiş olmak gerekmektedir.  

 

Doğrudan yabancı yatırımcı aşağıdakilerden herhangi biri olabilir 

 • Bir şahıs,  

• Birlikte hareket eden şahıslar, 

 • Anonim şirket,  

• Kamu ya da özel teşebbüs, 

 • İlgili şirketler grubu  

• Bir hükümet organı,  

• Sivil toplum kuruluşu,  

• Oy oranı yüzde 10’dan fazla olmak kaydıyla yukarıdakilerden herhangi birinin kombinasyonunın en 

az %10’luk kısmını doğrudan ya da dolaylı olarak edinmiş olan kuruluştur. 

 

2.3. Doğrudan Yabancı Yatırım 

Yabancı ülkelerde elde edilen veya kurulan bina, arazi, fabrika, üretim tesisi gibi maddi değerlere 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) denilmektedir. Bir işletmenin üretimini kendi ülkesinin dışına 

yaymak amacıyla, başka bir ülkede üretim tesisi kurması veya mevcut üretim tesislerini satın alması, 

doğrudan yabancı yatırıma örnektir (Arıkan, 2006: 8). DYY, üretimin ulus ötesi şirketler ya da 

girişimciler tarafından başka ülkelere yayılmasını ifade eder (Aytemiz, 2009: 190). Doğrudan yabancı 

yatırımlar genel olarak başka bir ülkede şubeler, iştirakler, bağlı ortaklıklar, birleşmeler, iktisaplar, 

sıfırdan işletmeler kurulması yollarıyla yapılan yatırımlar şeklinde ortaya çıkmaktadır (Kılınçer, 2019: 

9). Yabancı sermayeye duyulan ihtiyacın nedeni, yeterli büyüme hızına ulaşabilmek için gerekli olan 

ülke sermayesinin yetersiz olmasıdır. Özellikle sermaye birikiminin yetersiz olduğu az gelişmiş ve 

gelişme aşamasındaki ülkeler, ekonomik kalkınma ve büyümelerini sağlayacak yatırımları belirlemek 

için dışarıdan borçlanmak yerine doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını tercih etmektedir (Çütçü ve 

Kan, 2018: 2). 

 

2.4. İmtiyaz  

TDK’ya göre imtiyaz, “ayrıcalık; bir işin başkaları yapamamak üzere, özel izin ile bir kimseye veya 

bir kuruluşa verilmesidir”. Latince “concessio”, “concedere”, fiilinden gelen imtiyaz, İngilizcede ve 

Fransızcada “concession”, İspanyolcada “concesion”, Almancada “konzession”, Rusçada “konzéssia”, 

İtalyancada ise “concessione” kelimeleriyle ifade edilmektedir (Örsten Esirgen, 2010).  İnalcık 

(2000)’ın imtiyaz tanımı; “Sözlükte ‘ayrıcalık, üstünlük’ anlamına gelen imtiyaz kelimesi (çoğulu 

imtiyazat), bir devletin kendi ülkesinde özellikle yabancı kişi, zümre, kurum veya devletlere verdiği 

bazı iktisadi hak ve ayrıcalıkları ifade eder.” şeklidedir.  

 

3. ÖZBEKİSTAN’DA YABANCI YATIRIMLARIN ARTMA NEDENLERİ 

Özbekistan, Orta Asya’nın en kalabalık ülkesi olmasının yanı sıra tarihsel derinliği ve sahip olduğu 

zengin yer altı kaynaklarıyla gelecek vadeden ve ticari anlamda büyük fırsatlara sahip olan bir ülkedir 

(Hepaktan ve Çılbant, 2016: 106). Ülkenin genel olarak yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilme 
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nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (https://www.sondakika.com, https://www.aa.com.tr,  

http://www.sanayicidergisi.com.tr, http://www.ikmib.org.tr, https://www.corlutso.org.tr) 

 

• Ülkenin enflasyon oranı tek haneli olması yabancı yatırımcıları etkilemektedir. En çok ithalat 

yapan ülkeler Çin, Bangladeş, Türkiye, İran, Polonya, Portekiz ve Rusya'dır. Özbekistan’da 231 

şirket kuran Türkiye, 2019 yılı ilk yarı verilerine göre yabancı sermayeyle en çok şirket kuran 

ülkeler arasında Çin ve Rusya'nın ardından 3. oldu. 

 

               Tablo 1. Türkiye ile Özbekistan Ticareti 

Göstergeler 2017 2018 Büyüme oranı  

      Diş ticaret 1 552,4 2 171,7 %40  

      Özb. İhracatı 877,8 936,2 %6,7   

      Özb. İthalatı 674,6 1 235,5 %83,1  

         Kaynak:         https://www.corlutso.org.tr 

                     

• Özbekistan Cumhuriyeti’nin Vergi düzenlenmesine göre, mikro ve küçük işletmeleri, tek bir vergi 

ödeme temelindeki genel vergi ve diğer zorunlu ödeme yükümlükler yerine basitleştirilmiş 

vergilendirme biçimini seçebilme olanağı sunulmaktadır.. Son yirmi yılda, ülkedeki vergi yükü üç 

kat azaltılmıştır. Özbekistan'da temel Kurumlar Vergisi oranı %7,5, küçük işletmeler için Tek 

Vergi oranı sadece %5'tir 

• Özbekistan topraklarında mineral ve doğal kaynaklarının büyük rezervlerine sahiptir. Özbekistan,  

altın, bakır, gümüş, kurşun, çinko, volfram, nadir metaller ve diğer kaynakları açısından zengindir. 

• Özbekistan, doğal gaz ve petrol, kömür ve uranyum kaynak rezervleri konusunda dünyada 10 ülke 

arasında yer almaktadır. Örneğin dünyanın en büyük 7'nci doğalgaz, 4'üncü uranyum, 6'ncı pamuk 

üreticisi ve 2'nci büyük pamuk ihracatçısı konumunda bulunmaktadır. Dünyanın en iyi pamuğuna 

sahip olan Özbekistan hazır giyimi ithal etmektedir. Birkaç Türk girişimcinin dışında iplik fabrikası 

dahi bulunmamaktadır. 

•  Ülkede üretilen elektro enerjisinin fiyatı, gelişmiş ülkelerde endüstriyel tüketicileri tarafından 

ödenen ortalama fiyatından 4 kat altındadır 

• güneş, rüzgar, katı atıklardan üretilen alternatif enerji kaynakların sınırsız potansiyelde üretimi 

sağlama gibi ek olanağı sunmaktadır. Bu enerjiler, yıllık 51 Milyar ton hacmindeki petrolden elden 

edilen enerjisine eşit değerdir. 

•  Özbekistan’ın elverişli coğrafi konumu ve büyük pazara yakın olması yabancı yatırımcıları için 

teşvik edicidir. Örneğin meyve suyu fabrikası kuran işletmelerin tüm pazara satma şansı 

bulunmaktadır.  

• Özbekistan’da serbest bölgede muaf tutulan vergiler:  Arazi vergisi, emlak vergisi, kurumlar 

vergisi, tek vergi, gümrük vergisi, sosyal alt yapı aidatları, yol Fonu aidatları, bütçe dışı fonuna 

zorunlu aidatlardır. 

• Yabancı yatırımcı iştirakiyle kurulacak işletmelerdeki yabancıların payının en az yüzde 30 olma 

zorunluluğu da yüzde 15'e indirilirken, yabancı sermayeli işletmelerde yabancı özel şahısların 

iştirakini kısıtlayan ve sadece yabancı tüzel şahısların yer alabileceği talebi de iptal edildi.  

• 1 Şubat 2019’da 45 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti, 76 ülkenin vatandaşına 

sadeleştirilmiş vize imkânı tanımıştır. Ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 109 ülkenin 

vatandaşına konut satın almaları durumunda ikamet izni verilmesini kararlaştırmıştır  

•  Ülkedeki yabancı yatırımcılara 1 Mart 2019’dan itibaren "yatırım vizesi" verilmeye başlanmıştır. 

Özbekistan’da en az 3 milyon dolarlık yatırım yapana 10 yıllık oturma izni verilmiştir. Ayrıca 

yabancı yatırımcı ve aileleri için de geçerli olacak "yatırım vizesi" ileride uzatma hakkı ile 3 

yıllığına verilmiştir. Yatırım vizesi" sahibi veya oturma izni alan yabancılar, bu uygulama 

kapsamında Özbekistan vatandaşlarının yararlandığı tıbbi, eğitim ve diğer sosyal haklardan 

yararlanabiliyorlardır. .  

• Ülkede yabancı yatırımcıları için geniş çaplı hukuki teminat ve imtiyaz sistemi oluşturularak, 

yabancı yatırımlarla şirket faaliyetlerini teşvik edilmesini sağlayacak entegre bir sistem 

tasarlanmıştır.1998 yılında kabul edilen vergi yasasına göre yabancı sermaye ile yeniden üretim 

https://www.sondakika.com/
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-ozbekistan-da-en-cok-sirket-kuran-ucuncu-ulke-/1535041
http://www.sanayicidergisi.com.tr/firsatlar-ulkesine-yatirim-yapmak-ister-misiniz-makale,662.html
https://www.corlutso.org.tr/
https://www.corlutso.org.tr/uploads/docs/uzbekistan_presentation_.pdf
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şirketi olarak kurulacak işletmeler, vergi ödemelerini 5 yıl boyunca kuruldukları tarihte yürürlükte 

olan oranlarda ödeme hakkına sahip olacaklardır.  

• Ülkenin yabancı para yönetimi ile ilgili politikalarında liberalleşme politikaları dikkat çekicidir. 

Örneğin önceden ihracatçıların yabancı para gelirlerinin ¼’ünü devlete satmaları gerekiyorken şu 

an gelirin tamamı ihracatçıya aittir. Özbekistan para birimi olan Somunun ABD doları karşısında 

kuru kontrol altındaydı şu an ise kur piyasa tarafından belirlenmektedir. 

 

4. SONUÇ 

Özbekistan’ın 2016 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 2018 yılına göre % 3,5 büyüme oranıyla 

194.809 milyar Sum’a ulaşmıştır. GSYİH içinde özel sektörün payı ise % 82.9 olarak gerçekleşmiştir. 

USGS (ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi) Merkezi verilerine göre, Özbekistan altın üreten ülkeler 

arasında yedinci sıradadır. Orta Asya'daki birleşik enerji güç kaynağı toplam kapasitesinin yaklaşık % 

50’si Özbekistan'dadır. Ülkenin elektrik enerji gücü 11.264 MW olup toplam 11.000 MW güce sahip 

olan 39 santral mevcut ve bu santraller 55 milyon MW/s miktarda elektrik üretebilme potansiyeline 

sahiptir. 2019 yılı ilk altı ayında Özbekistan'a giren yabancı sermaye hacminin 5.6 milyar dolar olduğu 

açıklanmıştır. Bu veriler Özbekistan ekonomisinin büyüdüğünü ve üstelik ülke ekonomisinin yabancı 

sermaye yatırımları ile büyüdüğünü göstermektedir. 1 Temmuz 2019 itibarıyla ülkedeki yabancı 

sermayeli şirketlerin toplam sayısı 9 bin 14’e iken 2018 yılında ülke genelinde yabancı sermayeli 2 bin 

385 işletme kurulmuştur. Yabancı sermayenin artışında da, finansal açıdan büyüme ile ilgili de ülkenin 

yabancı yatırımcılara sağladığı imtiyazların neden olduğu açıktır. 1998 yılında kabul edilen Yabancı 

Yatırımlar Yasasında yapılan değişikliğe göre, yabancı sermaye ile yeniden üretim şirketi olarak 

kurulacak işletmeler, vergi ödemelerini “5 yıl boyunca kuruldukları tarihte yürürlükte olan oranlarda 

ödeme hakkına sahip olacaktır” yasası ile birlikte ülke, yabancı sermayeye kapılarını açmıştır. 

Özbekistan özellikle son birkaç yıldır politikalarını yabancı yatırımcıyı ülke ekonomisine dâhil edecek 

şekilde liberalleşmeyi destekleyerek uygulamaktadır. Üç yıllık yatırım vizesi uygulaması, vergi 

muafiyetleri gibi uygulamalar yabancı yatırımcılar için Özbekistan’ı oldukça cazip hale getirmektedir. 
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ÖZET 

Değişim yönetimi, bireylerin, takımların ve organizasyonların mevcut durumdan istenen gelecek 

duruma geçişi, vizyon ve stratejiyi yerine getirmesi veya gerçekleştirmesi için yapılandırılmış bir 

yaklaşım olmaktadır. Çalışanların mevcut ortamlarındaki değişiklikleri kabul etmelerini ve 

benimsemelerini sağlamayı amaçlayan örgütsel bir süreç olmaktadır. Değişim yönetimi pratiğini 

şekillendiren birkaç farklı düşünce akımı bulunmaktadır. Başarılı değişim yönetiminin, mevcut rekabet 

gücü yüksek ve sürekli gelişen iş ortamında hayatta kalmak ve başarılı olmak için anyorganizasyon 

için çok önemli olduğu söylenebilmektedir. Bununla birlikte, akademisyenler ve uygulayıcılar için şu 

anda mevcut olan yönetim değişikliğine ilişkin teoriler ve yaklaşımlar çoğu zaman çelişkilidir, 

çoğunlukla pratik kanıtlardan yoksundur ve çağdaş örgütsel değişim yönetiminin doğası ile ilgili 

tartışmasız hipotezlerle desteklenmektedir.  

 

Değişim yönetimi örgütlerde bazı değişkenleri etkilemektedir. Bu değişkenlerden en önemlisi işten 

ayrılma niyeti olmaktadır. Çalışanlar kendilerini işyerine ait hissmedikleri zaman ayrılma niyetlerini 

ortaya koymaktadır. İşten ayrılma niyeti işletmeler açısından çalışan devir hızının artmasına neden 

olmaktadır. Bu durum tecrübeli çalışanlardan elde edilmesi beklenen verimin azalmasına neden 

olmaktadır. İşten ayrılmaların işletmelere bir diğer maliyeti ise zaman olmaktadır. İşletmeler yeni 

çalışanlarının adaptasyonu için belirli bir süreyi atıl süre olarak kabul etmek zorunda kalmaktadır. Bu 

nedenle işten ayrılma niyeti üzerinde farklı değişkenlerle çalışmalar literatürde sıkça yer almaktadır. 

Değişim yönetiminin etkin bir şekilde yürütülememesi çalışanların bağlılık düzeyini olumsuz 

etkilemekte ve işten ayrılma niyetine yol açmaktadır. Bunun nedeni çalışanların değişime alışamaması 

olmaktadır.  Bu nedenle, bu makalenin birincil amacı, örgütsel değişime yönelik temel teoriler ile 

yaklaşımların bazılarının eleştirel bir gözden geçirilmesi olmaktadır. İkincil amacımız ise değişim 

yönetiminin işten ayrılma düzeyi üzerindeki etkisinin belirlenmesi olmaktadır. Bu çerçevede 

çalışmamız literatür tarama modeli ile oluşturulmuştur. Çalışmamızda alanda yazılmış olan tez, kitap 

ve makalelerden yararlanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Değişim, Örgütsel Değişim Yönetimi ve İşten Ayrılma Niyeti 

 

1. GİRİŞ 

1.1. Problem 

Örgütlerde değişim yönetiminde değişime direnme karşılaşılacak engellerden birisi olmaktadır. 

Değişime direnmenin birçok sebebi olduğu gibi üstesinden gelmenin de birçok yöntemi 

bulunmaktadır. Projenin amacı tüm bu kavramları örgütsel değişim yönetimi açısından ele almak ve 

çalışanlar üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde incelemektir. 

 

1.2. Amaç 

Bu çalışmanın amacı, örgütsel değişim ile ilgili tüm kavramları birarada ele alarak örgütlerde değişim 

yönetiminin çalışanlar üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde incelemektir.  Ayrıca değişim 

yönetiminin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi incelenmektedir. 

 

Çalışmanın içeriği, değişim, örgütsel değişim, örgütsel değişim yönetimi kavramları tüm detaylarıyla 

ele alınarak örgütlerde değişim yönetiminin çalışanların işten ayrılma üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi olmaktadır. Kaynak taraması metodu ile birçok kaynak üzerinden edinilen bilgiler 

üzerinden örgütlerde değişim yönetiminin çalışanlar üzerindeki etkileri sunulmaktadır. 
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Buna göre araştırmanın temel amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

a) Örgütlerin değişim karşısındaki bakış açıları ve davranışları 

b) Örgütsel değişim sırasında örnek alınan yönetim tarzı 

c) Örgütsel değişimin işten ayrılma niyetine etkisi 

 

1.3. Önem 

Çalışmanın planında, örgütsel değişim, örgütsel değişim yönetimi, örgütsel değişim yönetiminde 

değişime direnme, işten ayrılma niyeti anahtar kelimeleri ile kaynak taraması yapılmaktadır. Kaynak 

taraması sonucunda edinilen bilgiler derlenerek sunulmaktadır. Kullanılmakta olan yöntem ise bu 

çalışma özelinde kaynak taraması yöntemi kullanılmıştır. Konuyla ilgili tezler, projeler, makaleler ve 

dergiler incelenmiştir. 

 

2. TEORİK ÇERÇEVE  

Değişim Kavramının Tanımı 

Değişim kelime anlamı olarak “bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünüdür” (TDK, 2017). 

Değişim kavramı ise geçmişten günümüze her dönem var olan ancak teknolojik gelişmelerle birlikte 

son yüzyıllarda her alanda hızlı bir şekilde ilerleyen bir olgu olmaktadır.  

 

Gücü, etkileri ve derinliği sebebiyle değişim kavramı büyük önem taşımaktadır. Değişim olgusunu 

ortaya çıkaran güç ise bilgi olmaktadır. Ancak değişim ve bilgi sürekli etkileşim halindedir ve 

karşılıklı olarak birbirlerine katkı sağlamaktadır (Sezin, Sürgevil ve Tolay, 2016). 

 

Değişim kendi açısından da değişime uğramaktadır. Aynı düzlemde ilerleyen değişim hareketleri 

yerini sıradışı değişim hareketlerine bırakmıştır. Öyle ki teknolojik, sosyal, kültürel, ekonomik 

değişimlerin gelecekte hangi boyuta geleceğini tahmin edebilmek imkansızlaşmıştır.  

 

Günümüzde değişimin en önemli özelliği hızlı olması olmaktadır. Bu yüzden geleneksel değişim 

modelleri günümüz değişim hareketlerini algılamada yetersiz kalmaktadır. Dünya üzerindeki tüm 

kavramlar ve süreçler hızla değişmektedir. Ancak bu değişim hızı sosyolojik, psikolojik veya 

ekonomik bazı sorunları ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda geçmişte yalnızca sınırlı bir alana etki 

edebilecek değişimler, şimdilerde tim dünyayı bir anda etkisi altına almaktadır (Eroğlu, 2000). 

 

Genel anlamda değişimi üç başlık altında inceleyebiliriz; 

I.Toplumsal değişim: Toplumsal değişim toplum içindeki davranışsal ve iletişim kaynaklı 

farklılaşmaları kapsamaktadır. Toplumsal değişimi bireyler veya gruplar arasındaki etkileşimi 

içerdiğinden kültürel değişim olarak da ifade edilmektedir. Toplumsal değişme toplumun hem 

maddi hem de manevi kültüründe farklılık gözlenmesi olmaktadır. Nüfus, çevre, ekonomi, eğitim, 

siyaset ve hukuk alanındaki değişimleri toplumsal değişime örnek olarak gösterebiliriz. 

II.Teknolojik değişim: Her türlü değişim toplum tarafından hissedilmektedir. Ancak teknolojik 

değişimlerin etkisi daha net ve daha hızlı olmaktadır. Teknolojik değişimler mevcut teknolojilerin 

değişime uğraması ve daha kapsamlı hale gelmesi olmaktadır. Genel olarak iki tip teknolojik 

değişim vardır diyebiliriz; sürekli değişimler ve ani değişimler. Sürekli teknolojik değişimler 

mevcut ürün ve süreçlerdeki değişim hareketlerini kapsamaktadır. Ani değişimler ise, devrim 

değerindeki teknolojik değişimleri ifade etmektedir. 

III.Ekonomik değişim: Çevre koşulları ekonomik değişimi zorunlu kılmaktadır. Rekabet piyasasındaki 

durum, rakiplerin tavır ve tutumları, liderlerin davranışları, siyasi gelişmeler ekonomik 

değişimlerin gerçekleşmesinin temelindeki nedenler olmaktadır. Ekonomik yapının değişmesi 

toplumun gelişmesine veya gerilemesine neden olabilir. Ancak ekonomik yapıdaki gelişmeler 

öncelikle örgütleri etkilemektedir. 

 

Değişim planlı veya plansız olarak ortaya çıkabilmektedir. Fakat iki şekilde de etkileri farkedilebilir 

olmaktadır. Diğer bir açıdan değişimi bireysel ya da örgütsel olarak ele almak mümkün olmaktadır. 

Bireysel değişimin örgütsel değişime de etkisi olmaktadır. Ancak örgütsel değişim yarattığı etkiler 

açısından daha büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda örgütsel değişim kavramına ayrıntılı bir 

şekilde değinilmektedir (Koç, 2014). 
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Örgütsel Değişim Kavramı 

Örgüt en az iki kişinin ortak bir amaç uğruna biraraya geldiği, iş bölümünün yapıldığı düzen 

olmaktadır. Örgüt açısından değişim ise birçok farklı şekilde tanımlanabilir. Örneğin ortak amaçların 

daha etkin kılınabilmesi için planlanmış, özgün çaba olarak ifade edebiliriz (Demirel, Özçınar ve 

Seçkin, 2016).  

 

Örgütsel değişim oldukça geniş kapsamlıdır; yaratıcılık, yenilik, büyüme, gelişme gibi kavramları 

içinde barındırmaktadır. Günümüz koşullarında bu kavramların önemini ve değişimin gerekliliğini 

kabul etmek kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü geçmişten günümüze gelen kurallar ve işleyişler artık 

yetersiz ya da geçersiz kalmakta, değerini kaybetmekte ve değişime mahkum olmaktadır.  

 

Değişimi kabul etmeyen örgütler varlıklarını devam ettirmekte zorlanırken, değişime uyum gösteren 

örgütler yerel ve global rekabet ortamında başarıyı yakalayabilmektedir. Bugün gerek ülkemizde gerek 

dünyada pek çok örgüt çalışma yöntemlerini değiştirerek değişim sürecine girmektedir. Bu değişim 

sürecine uyum gösteremeyen örgüt üyeleri veya ürünler zorunlu olarak sürecin dışında kalmaktadırlar. 

Devamlı olarak değişim gösteren teknolojik, sosyal, siyasal ve ekonomik yapılar örgütlere değişimi 

dayatmaktadır. Bu sebeple örgütler değişime ve gelişime açık kalmak, bu şekilde rekabet ortamında 

var olmak zorunda kalmaktadır (Tunçer, 2013). 

 

Değişim sürecine girmek ve bu süreci başarıyla yürütmek oldukça zordur ve bu zorluğun üstesinden 

gelebilen örgüt sayısı oldukça az olmaktadır. Başarıya ulaşabilenler ise değişimin gerekliliğini tüm 

örgüt üyelerine kabul ettiren örgütler olmaktadır. 

 

Örgütsel Değişimin Amacı 

Hızla değişen dünya, örgütleri yeniden yapılanmaya mecbur etmektedir. Birçok örgüt değişimin 

gerekliliğinin ve değişime uyum sağlamanın öneminin farkına varmış durumda bulunmaktadır. 

 

Örgütsel değişimin amacı, örgütün içsel ve dışsal değişimlere uyum sağlar hale gelmesi ve rekabet 

ortamında varlığını devam ettirebilmesi olmaktadır. Değişim sürecindeki temel unsur örgüt üyeleri 

sayılmaktadır. Örgütlerin değişim sürecini başarıyla yönetmeleri bilgi, yetenek ve davranış düzeyi 

açısından gelişime açık, yenilikleri takip eden ve değişime uyum gösteren çalışanlar ile mümkün 

olabilmektedir. Tüm örgüt üyeleri tarafından belirli amaçlar doğrultusunda, daha iyiye ulaşmanın 

hedeflendiği değişim süreçleri her zaman başarıyla sonuçlanmaktadır. Ancak bu süreçte aşağıda 

belirtilen amaçlar doğrultusunda ilelemek önem arz etmektedir (İnce, 2005). 

 

Örgütsel Değişimin Nedenleri 

Örgütler ve örgüt üyeleri çevre ile sürekli iletişim halinde olan, değişime açık ve değişen koşullara 

uymak zorunda kalan yapılar olmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda değişimin hızı akıl almaz 

düzeyde bulunmaktadır. Bu sebeple örgütler açısından değişim kaçınılmaz olmaktadır. Ancak değişim 

kadar değişimi uygulama yöntemi de önemli sayılmaktadır. Yöntemi belirlerken ise değişimin 

nedenlerinin dikkate alınması gerekmektedir (Saylı ve Tüfekçi, 2007). 

 

Örgütleri değişime iten faktörler örgüt dışı ve örgüt içi nedenler olabilmektedir. Örgüt dışı nedenler 

teknolojik, bilimsel, ekonomik, sosyal, kültürel veya rekabet ortamında yapılan yeniliklerden 

kaynaklanmaktadır. Örgüt içi nedenler ise kalite, verimlilik, motivasyon düzeyindeki düşüş gibi örgüt 

yapısındaki bazı durumsal değişiklikler olarak tarif edilebilinir. 

 

İşten Ayrılma Niyeti 

Önceki araştırmalar, tutarlı bir şekilde gerçekleşen performans ve ayrılma niyetinin sıklıkla ilişkili 

olduğunu tespit etmiştir. Aslında, performans konusundaki bazı çalışmalar, cironun niyetinin gönüllü 

cironun en iyi belirleyicisi olduğunu göstermiştir. Ayrılma isteğinin en iyi tahmin edici ve cironun en 

güçlü öncüsü olduğu ve bu nedenle araştırmacıların çoğu zaman performans için bağlı olarak ayrılma 

niyetini kullandıkları söylenmektedir (Omar, Anuar, Ahmad, İsmail ve Din, 2015). 
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Ayrılma niyeti, bir çalışanın mevcut işinden veya şirketinden ayrılma veya  başka bir daha iyi teklif 

önererek ilerleme planı olarak tanımlanabilir.  Çalışanların memnuniyetsizliği üzerine yapılan bir 

araştırmaya dayanarak, çalışanların işten ayrılma niyetine yol açan faktörler düşük maaşlar, esnek 

olmayan çalışma saatleri veya program, kariyer gelişimi beklentisi, zayıf yönetim, iş stresi, aile 

yükümlülüğü, erken emeklilik, hizmet süresi, düşük motivasyon düzeyleri, duygusal tükenme ve 

tükenmişlik ve sosyal görünüm yetersizliği olarak sıralanabilmektedir. Vurgulanan tüm faktörler hala 

iş taahhüdü, iş tatmini, iş stresi, kontrol odağı, benlik ve sosyal destek kategorileri altında olmaktadır 

(Ramamurthi, Vakilbashi, Rashid, Mokhber, Basiruddin, 2016).  

 

Ayrılma veya bırakma niyeti, organizasyona bağlılık, stres ve iş tatmini eksikliğinden büyük ölçüde 

etkilenmektedir. Bu, genel işlerin ve araştırma hedeflerine ulaşılabileceğini göstermektedir. İş yükü 

izleme ve denetleyici yönetimin alt ilişkileri, sadece stresi azaltamaz, aynı zamanda iş tatmini ve 

organizasyona bağlılığını da arttırmaktadır. Ayrıca, işten ayrılma niyetlerindeki önemi göz önüne 

alındığında, yöneticiler çalışanlara sağlanan dışsal ve içsel iş tatmini kaynaklarını izlemesi 

gerekmektedir. Bu da istifa ve nihayet performansı azaltma niyetini azaltabilir, organizasyonları 

değiştirme personelinin işe alımı, kabulü ve eğitimi için gereken yüksek mali maliyet ve çabayı 

korumaktadır (Rizwan, Arshad, Munir, Iqbal ve Hussain, 2014). Ayrılma niyeti, mevcut performans 

bir tezahürü olmaktadır. Teoriye göre, davranışsal niyet, gerçek bir niyetin iyi bir göstergesi 

sayılmaktadır. Bırakma niyeti muhtemelen performans niyetlerinin en önemli ve en acil öncüsü 

olmaktadır (Cha, 2012). 

 

Bir çalışmada sosyal değişim perspektifine ve örgütsel destek teorisine dayanarak, bu çalışma 

çalışanların adalet algıları, algılanan örgütsel destek, örgütsel bağlılık ve ayrılma niyetleri arasındaki 

ilişkileri incelemiştir. Hong Kong'da çalışan 514 avukattan oluşan bir örneklemde hiyerarşik regresyon 

analizleri kullanılarak hipotez modeli oluşturulmuş ve test edilmiştir. Sonuçlar hem prosedürel hem de 

dağıtıcı adaletin değişim yönetimi gelişimine katkıda bulunduğunu ve değişim yönetiminin örgütsel 

bağlılık ve ayrılma niyeti üzerindeki etkisine aracılık ettiğini göstermiştir. Beklendiği gibi, örgütsel 

bağlılık bırakma niyeti ile negatif ilişkili olmaktadır (Loi, Hang-Yue ve Foley, 2006). 

 

Başka bir araştırma, örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisini ve bir fitness personeli anketi ile 

organizasyondan ayrılma niyetini incelemiştir. Örgüt kültürü, üye davranışlarını yönlendirmeye ve 

koordine etmeye yardımcı olan değerler, inançlar ve temel varsayımlar olarak bilinir. Özellikle spor 

endüstrisindeki organizasyon kültürünü ölçmek için Spor Organizasyonları Kültür Endeksi  

geliştirilmiştir. Keşfedici faktör analizi , bu bağlamda ortak olan kültürel boyutları temsil eden sekiz 

faktörü ortaya çıkarmıştır: personel yetkinliği, atmosfer, bağlılık, formalizasyon, satış, servis 

ekipmanları, servis programları ve örgütsel varlık. Örgüt kültürü faktörleri, iş tatmini ve ayrılma niyeti 

arasındaki ilişkiyi incelemek için yol analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, iş tatminindeki varyansın% 

14.3'ünü ve organizasyondan ayrılmak niyetiyle varyansın% 50.3'ünü açıklayan kısmen aracılı bir 

örgüt kültürü modeli üretmiştir. Bulgular örgütsel kültürün çok boyutluluğunu ve spor endüstrisindeki 

karmaşıklığını vurgulamaktadır (Macintosh, Doherty, 2010). 

 

Son olarak başka bir çalışma, örgütsel iklim, çalışan kişiliği ve Malezya bağlamında bir organizasyon 

bırakma niyetleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Bu çalışma için dört örgütsel iklim 

boyutu seçilmiştir, yani yapı, sorumluluk, ödüller ve destek. Hakimiyet ve girişkenlik seçilen kişilik 

boyutlarıdır ve ılımlı etkileri örgütsel iklim ile ayrılma niyeti arasındaki ilişki üzerine olmaktadır. 

Çalışma sonuçları, örgütsel iklimin çalışanların ayrılma niyetiyle önemli bir ilişkiye sahip olduğunu 

ortaya koymuştur. Dört örgütsel iklim boyutunun hepsinde, çalışanların ayrılma niyeti ile önemli 

negatif korelasyonlara sahip olmaktadır. Bu arada, hem egemenlik hem de sosyal kişilik kişilikleri, 

örgütsel iklim ile çalışanların ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi önemli ölçüde değiştirecek şekilde 

bulunmuştur (Hong ve Kaur, 2008). 
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SONUÇ 

Tüm kuruluşlar için sağlam ve güncel kaldıklarından emin olmaları önem kazanmıştır. Bunu 

yapmamak, kuruluşların modası geçmiş olmalarına ve nihayetinde rekabet nedeniyle piyasadan 

çıkmalarına neden olabilir. Organizasyonlar gittikçe karmaşıklaşırken, yöneticilerin organizasyonun 

her alanına eşit derecede önem vermesi önemli olmaktadır.  İnsan süreci müdahaleleri, çalışanların 

herhangi bir organizasyonda kullanılan iletişim protokollerini anlamalarına yardımcı olmaktadır. İnsan 

süreçleri müdahalelerinin geliştirilmesi ve anlaşılması, organizasyondaki bilgi akışının temelini attığı 

için çok önemli sayılmaktadır. 

 

Çalışanların değişime direnç, duygular ve duygu düzenlemesi arasındaki ilişki kuruluşlarda ve 

araştırmalarda genellikle göz ardı edilmektedir. Teknolojik yenilikler, bilgiye dayalı ekonomiye geçiş 

ve daha sıkı ekonomik kaynaklar gibi çevresel baskılar çalışanların değişime uyum gösterme talebini 

artırmaktadır. Örgütsel değişiklikler ve değişime direnç, bu duygularla uğraşmak zorunda olan ve buna 

cevap vermek zorunda olan çalışanların  duygularının deneyimlenmesine yol açmaktadır. 

 

Araştırmacıların çoğu, örgütsel değişimin duygusal etkisi konusunda hemfikir olsa da, az sayıda 

çalışma, çalışanların duygusal olarak nasıl tepki verdiğini ve bunlarla nasıl başa çıktığını ve duygusal 

düzenlemelerinin örgütsel değişimle başa çıkmadaki rolünü incelemektedir. Çalışanların duygularına 

ve çalışanların bu duyguları nasıl düzenlediğine dikkat etmek önemli olmaktadır. 

 

Değişime direnç iş tatmini ile ilişkili sayılmaktadır. Böylece çalışanların duygularını nasıl 

düzenledikleri de bu ilişkiyi etkilemektedir. Araştırmaların çoğu, iletişim ve yönetime olan güven gibi 

değişime karşı direnci etkileyen genel örgütsel özellikler üzerine yapılmıştır. Bu çalışmanın kuruluşlar 

için pratik sonuçları bulunmaktadır. Bu çalışma, işverenler arasında değişime direnç ve işten ayrılma 

niyeti etkisi konusunda farkındalık yaratabilir. Ayrıca, bu çalışma, bu ilişkilerde içgörü kazanarak 

duygu düzenleme stratejilerinin değişime direnç ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki üzerindeki 

etkisine dikkat çekebilir. 

 

ÖNERİLER 

Çalışmamızda ortaya çıkan öneriler şu şekilde sıralanabilir; 

• Değişim yönetimi, ihtiyaç duyulan iş sonuçlarını elde etmek için değişimin insan tarafını yönetme 

süreci, araçları ve teknikleri olarak tanımlanabilir. Örgütsel değişim, kuruluşların yüzleşmesi 

gereken bir sabittir ve değişim sürecini uyarlamama veya yönetmeme sonuçları bir firmanın 

başarısı için ölümcül olabilir.  

• Sonuç olarak, eğer rekabet edebilecekleri takdirde firmaların değişimin yönetimine önem vermesi 

gerekmektedir. 

• Değişim çeşitli ve dinamik olsa da, sürdürülebilir ve olumlu değişimi teşvik etmek için 

yönetilebilir. Değişim yönetimi, organizasyonların değişim sürecini istikrarlı veya dönüşümlü bir 

şekilde yönetme becerisine yardımcı olma yaklaşımını içeren geniş bir terim olmaktadır.  

• Süreci desteklemek, değişimi planlamak, yönetmek ve pekiştirmek gerekliliğinin farkında olan bir 

dizi reçeteli veya tanı aracı kullanılabilir. 
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SUMMARY 

The aim of this study is to examine the students' academic achievement changes and their affective 

attitude towards science, technology, engineering and mathematics by applying the subjects and gains 

included in the secondary school science curriculum to the STEM education model. For this purpose, 

5th, 6th, 7th. STEM activity books were prepared and applied to 183 students according to 2015-2016 

education 1st semester science curriculum and achievements. After the application in all classes, 

activity evaluation questions were applied and evaluated for each activity. STEM attitude scale was 

applied to all students in the form of pre-test and post-test. Based on this approach of STEM education 

model, the design of instructional design on the basis of STEM education in secondary school science 

course; the answer to the question of whether there is a change in students' academic achievement and 

attitudes. It is aimed to develop engineering thinking structures by engineering design and 

programming in STEM activities at a young age. As a result of the study, it was determined that 

students' interest towards science developed positively with STEM activities. 

 

Key Words: STEM, Science, Engineering, Technology, Mathematics 

 

INTRODUCTION 

STEM; It is an interdisciplinary learning approach consisting of the initials of the words Science, 

Technology, Engineering and Mathematics. The aim is to enable students to learn science, technology, 

engineering and mathematics by engaging solid academic disciplines with real-life subjects. STEM is 

to educate individuals who have entrepreneurial spirited lifelong learning skills and who are sensitive 

to society by asking questions, defining problems, asking for creative thinking (Akgündüz, Aydeniz, 

Çakmakçı, Çavaş, Çorlu, Öner, Özdemir, 2015). 

 

STEM is particularly referred to as a new approach to science education in Turkey. (SciTechEnM 

(science, technology, engineering and mathematics). Since we are expecting individuals from our age 

to produce, Science and Technology, Engineering and Mathematics are foreseen to be able to bring 

together their knowledge in the fields of science, technology, engineering and mathematics. In 

addition, it has been found that STEM education increases students' interest and motivation towards 

science courses (Yamak, Bulut, Dündar, 2014). 

 

STEM students who play an important role in the development of twenty-first century skills are 

trained as adaptability, communication, social skills, problem solving, self-control and scientific 

thinking (Bybee, 2010). Maltese and Tai (2010) 's study with STEM shows that the level of orientation 

towards the STEM disciplines of middle school senior students in the following term is three times 

higher than those who are not educated on the basis of STEM education. Therefore, it has been 

emphasized that students' interest in STEM disciplines will be discovered at an early age and will help 

them to move towards STEM related fields in the following years (Maltese, Tai, 2011). It is seen that 

students with STEM skills cannot turn to science and engineering professions or to disciplines that 

require mathematics, science and technology literacy (Merrill and Daugherty, 2010). 

 

It is ensured that individuals who are experts in the disciplines of science, technology, engineering and 

mathematics, which will take part in the labor force to ensure and sustain the superiority of STEM 

education in the scientific and economic fields of a country (Raines, 2012). In this respect, in recent 

years, there has been a rapid development in many countries on the basis of STEM training. Murphy 
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and Mancini-Samuelsen (2012) state that STEM education is generally aimed at high school students 

but recently it has started to focus on secondary school students (Murphy, Mancini-Samuelson, 2012). 

STEM education is one of the new approaches that aims to educate students in a holistic way and to 

give them 21st century skills. The most difficult area for teachers is not to explain the subject, but to 

integrate the activities prepared in accordance with the subject with the science program. Therefore, 

more applications are needed with STEM education discipline. 

 

The most important indicator of the applicability of teaching models is the level of achievement of the 

objectives. Therefore, the impact of STEM education on students' academic achievement and 21st 

century skills needs to be examined. Sentence of the research problem ı Is there an effect on the 

attitudes and academic achievement of secondary school students in science course by using STEM 

education model? ”. 

 

Thus, in this study, the effect of restructured instructional design on students' affective and cognitive 

skills towards science, technology, engineering and mathematics will be investigated. 

 

Sub research questions 

1. Is there a significant difference in the attitudes of science students towards STEM education model? 

2. Is there a significant difference in STEM activities applied to the students taking science course and 

their interest in science and engineering knowledge? 

3. Is there a statistical difference in the STEM attitude scales of the secondary school students taking 

the science course? 

4. Is there a statistical difference in STEM attitude scales of secondary school students taking science 

course according to gender? 

 

1. Purpose of the Study 

Today, the education system of many countries aims to educate students as individuals with 21st 

century skills. STEM education aims to compare students with questions and problems that will 

encourage students to learn, eliminate interdisciplinary distinction and provide a fully integrated 

education. 

 

The aim of STEM education is to provide learning in a holistic way by establishing a relationship 

between disciplines (Smith, Karr-Kidwell, 2000). In general, in STEM education, Moore, Stohlmann, 

Wang, Tank, and Roehrig, (2013) attempt to integrate the disciplines of science, mathematics, 

technology and engineering by establishing a relationship between real life problem and content. In 

STEM education, inclusion emphasized that these four areas should be adapted as content or one 

should be considered as the focus and the others should be used as context to teach the content of this 

focused discipline (Moore, Stohlmann, Wang, Tank, Roehrig, 2013). This can also be done by 

combining at least two, if not all, of these four areas. In other words, STEM education can be 

considered as a shift from division of science and mathematics courses into multidisciplinary 

education (Riechert, Post, 2010). 

 

The aim of this study is to examine the students' academic achievement changes and their sensory 

attitude towards science, technology, engineering and mathematics by applying the subjects and gains 

included in the curriculum of the Secondary Science Science course within the curriculum according 

to STEM education model. Based on the STEM education model, the design of instructional design on 

the basis of STEM education in secondary school science course; the answer to the question of 

whether there is a change in the academic achievement and attitudes of students. 

 

2. Importance of Research 

We should work on increasing the interest in STEM education by making the STEM education model 

attractive for students everywhere by applying the development of Science, Technology, Engineering 

and Mathematics skills at every level of the education system, from pre-school to higher education, 

out-of-school activities and in-school activities. 
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Developing a holistic program in our schools and creating an environment conducive to STEM 

education in order to enable students to connect between disciplines, to be willing to learn, to increase 

their success in mathematics and science, to improve the teaching and learning of STEM subjects 

(Gallant, 2011). Hartzler, who conducted thirty individual studies on the effect of integrative teaching 

on student achievement, (2000), found that science and mathematics, which was taught on the basis of 

a holistic understanding, increased the students' success, interest, desire and self-efficacy. 

 

STEM training has strategic importance in order to protect the competitiveness of our country on an 

international scale. innovation in this area has become especially critical for Turkey's competitiveness 

in the economic area (in Corlu, Capraro, 2014). Studies on STEM in particular, science, technology, 

mathematics and engineering education, in general; will contribute to education and the national 

economy. Thus, the economy of the country will develop and the level of developed countries will be 

reached (Marulcu and Sungur, 2012). For this reason, this research will be a step for the studies to be 

carried out towards the development of the national economy. 

 

Practicing in science helps the student to understand how scientific knowledge develops, such direct 

participation teaches them to understand the broad approaches to understanding the world, modeling, 

and research. Participating in engineering allows students to understand both the work of engineers 

and the link between engineering and science. 

 

It is thought that activity books covering science, technology, engineering and mathematics in STEM 

discipline will be prepared and contribute to better understanding of the necessary gains. STEM 

students receive practical training by making use of technological products, producing solutions to 

problems, by doing STEM activities. While finding solutions to the problems that come before them at 

a young age, it finds multiple solutions by developing different alternatives in its thinking structure. 

This situation is to get rid of the student's memorization system and become individuals with 21st 

century skills. It contributes to the future occupations of the students through STEM activities and 

experiences gained at school. 

 

METHOD 

1.Research Model 

In this research, relational survey (descriptive) research model was used. Participants' views on a topic 

or event, or interest, skills, abilities, attitudes, etc. The characteristics of which are generally 

determined on larger samples than other studies are called screening studies. Descriptive methods are 

aimed at revealing the current situation of the problem to be investigated and to be investigated. The 

main feature of these methods is to work the current situation in their own conditions and as it is 

(Sönmez, Alacapınar, 2011). 

 

STEM education approach used in the research studies carried out respectively. In order to prepare 

STEM activity books, STEM activity booklets were prepared together with three specialist science 

teachers according to the achievements by examining the curriculum of Primary Education Institutions 

Science Education Program of Ministry of Education and Education (TTKB, 2013). Scales were 

prepared by using literature review. Pre-test questions were prepared and applied. Prepared STEM 

activity books were applied. After the activities, the students were given activity points. After the final 

test, the expected changes and the end-of-year report card grades were evaluated. Finally, all data were 

analyzed and comments were made. 

 

2.Working Group 

The research was carried out in the 5th (n = 67) - 6. (n = 34) - 7. (n = 42) in a private education 

institution in Bahçelievler district of Istanbul in the first semester (17 weeks) of the 2015-2016 

academic year. and 8th (n = 40) students. The participants of this study were provided with 183 

students from 5th, 6th, 7th and 8th grade levels. Classes and number of students are shown in Table 1: 
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Table 1. Number of participants 
 Female Student Male Student Total number 

5-A 7 10 17 

5-B 7 9 16 

5-C 8 10 18 

5-D 9 7 16 

6-A 9 9 18 

6-B 7 9 16 

7-A 8 6 14 

7-B 7 8 15 

7-C 9 4 13 

8-A 7 7 14 

8-B 8 5 13 

8-C 7 6 13 

Total 93 90 183 

 

3.Data Collection Tools 

Firstly, a questionnaire containing 10 questions demographic information about STEM education 

model and 38 questions STEM attitude scale about STEM education model were applied to the 5th, 

6th, 7th and 8th grades. The questions applied in the survey including demographic information; 

gender, class, number of siblings, status of having own computer, presence of own cell phone, 

presence of internet connection in cell phone, level of computer usage (according to personal 

perception), for which purposes internet use, social networks and how many hours per day is at the 

computer. 

 

3.1. SYSTEM Attitude Scale 

In this study, the validity and reliability of the STEM Attitude Scale, which was previously adapted to 

Turkish at secondary school level, was adapted to Turkish by analyzing its validity and reliability 

(Yıldırım & Selvi, 2015). In this study, EM STEM Attitude Scale dayalı was named as EM STEM-

Middle School Attitude Scale dayalı based on the related literature. This 5-point Likert scale 

developed by Faber et al. (2013) consists of four sub-dimensions: Mathematics, science, engineering-

technology and 21st century skills. During the implementation phase of the scale, students were given 

one lesson time and the scale was applied in the classroom environment after the necessary 

explanations were made by the researchers. As a result of validity analysis, 38-item STEM Attitude 

Scale was prepared in 5-point Likert type. The rating consists of 5 options: “strongly disagree”, orum 

disagree ”,“, undecided ”,“ agree ”and“ strongly agree ”. The reliability analysis measures the 

consistency of the responses to the questionnaire prepared according to a predetermined type of scale. 

By consistency here is meant the consistency of answers to questions containing only ordinal scale 

answers. The main analysis used for reliability analysis is to find the Cronbach Alpha (α) value. Each 

item can have a single α value, or all questions can have an average α value. The α value obtained for 

all questions indicates the total reliability of that attitude scale and is expected to be greater than 0.7, 

lower α values indicate that the questionnaire has poor reliability, and α> 0.8 indicates that the attitude 

scale has high reliability. Pre-test reliability analysis ratio shows that it is high reliability as 0.867. 

 

Pre test validity analysis 
 Summary of statement process 

 N % 

Statement Valid 168 97,7 

Unvalid 4 2,3 

Total 172 100,0 

a. List based on all variables in operation  

 

 

 

Final test validity analysis 

  

Validity Statistics 

Cronbach's Alpha N Unit 

0,867 38 
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The final test showed that the reliability analysis ratio was as high as 0.843. 
 Summary of statement process 

 N % 

Statement Valid 180 98,4 

Unvalid 3 1,6 

Total 183 100,0 

a. List based on all variables in operation 

 

 

 

 

 

3.2. STEM Activity Evaluation Schedule 

17-week STEM activities were applied to each class and students were scored at the end of each 

activity in line with the activity evaluation schedule. The total score was changed from a 16-point 

system to a hundred-point system. Table 2 shows their score table. 

 

Table 2. STEM activity evaluation chart  
 Control List   Very good: 4     Good: 3     Average: 2    Needs to be developed : 1 
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4 4 4 4 16 100 
 

 

In the STEM activity evaluation chart, experimental design, scientific results, data collection and 

verbal expression structures of the students were evaluated. In the experimental design, students were 

designed to make designs like an engineer. By analyzing scientific results and scientific data, 

mathematical gains of science were evaluated. Data were collected by using technological products 

and evaluated with mathematical concepts. In the oral expression, he makes the analysis of the data he 

obtained by comparing the data he obtained on the model he designed with the scientific results. 

 

In the activity, the students create their models by designing like engineers. Science understands the 

concept of speed on the subject of force and movement. It collects data using technological tools and 

transfers the collected data to the graph using mathematical expressions. Students are able to 

comprehend four different sciences in an activity with STEM education approach. 

 

Finally, at the end of the semester, science scorecard grades data of all the students who participated in 

the study were collected and edited. Students have had three written exams during the semester. They 

received three in-class performance grades. The performance of their in-class grades was evaluated 

according to three situations. 

 

 1. Participation in the course activity was evaluated. 

 2. The assignments given in the course activity were evaluated. 

 3. The STEM activities are evaluated in the classroom activities and the table analyzes are given in 

Table 3. 

  

Validity Statistics 

Cronbach's Alpha N Unit 

0,843 38 
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Tablo 1. End-of-term school report chart 

 Control List  A : (85-100)      B :(70-84)     C:(55-69)    D: (45-54)    E :(24-44) 
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49  X Student  89 95 94  90 100 100 95 A 

50 Y Student 100 86 91 100 100 100 96 A 

 

4.STEM Event Applications 

The aim of this study is to apply the activities of science, technology, engineering and mathematics 

(STEM) compatible science course to the students. The aim of this course is to reveal the students' 

experiences, achievements and cognitive and affective effects of these activities on students. Within 

the scope of this aim, STEM was applied to the students and data were collected from the students 

before and after the application. In order to prepare STEM activities, unit analyzes were made in the 

curriculum of the Ministry of National Education and activities were prepared according to the gains. 

5, 6, 7. 17-week practice-based activity booklets for Grades 8 and 8 were designed. 

 

STEM training model implementation process; 

1. The first week students were informed about STEM education approach to all classes. Information 

was given about STEM training approach and practices. Information about science laboratory 

usage, iPad usage and applications will be given. 

2. The science curriculum was examined and activities appropriate to the curriculum were created. The 

created events have been uploaded to the students' iPads. Activities were made using the activity 

books installed on their iPads. 

3. The activities were implemented in accordance with the curriculum. The students analyzed the 

necessary data by using iPad applications and evaluated the results of the activities by the teachers. 

4. The students were evaluated by using the activity booklets loaded on Ipad and evaluated according 

to the table in Table-2. 

 

Achievements and applications created by STEM education approach in the science course were 

prepared according to class levels. 

 

5.Data Analysis 

Before starting the analysis of the collected data, it should be decided whether the analysis is 

parametric or non-parametric. Therefore, the normality test should be performed to determine which 

of these tests is appropriate for the available data. Parametric tests are appropriate if the data is 

normally distributed, and non-parametric tests are appropriate if the data is not normally distributed. 

For this purpose, the 38-item STEM attitude scale, pre- and post-tests, which could affect the STEM 

education approach, were tested for normal distribution according to class factor. For this purpose, all 

items of the pre and post tests were subjected to the normality test separately by using SPSS 20.0 

program. Since the significance values of the preferred Shapiro-Wilk test are less than 0.05, the 

hypothesis that 95 95% confidence data is normally distributed red is rejected since there are fewer 

than 50 participants in the sub-values of the class variable in the normality test. In this case, non-

parametric tests were used for the analysis of the data set. 

 

5.1. Demographic analysis of STEM questionnaire 

In the study, firstly, a questionnaire containing 10 questions about demographic information about 

STEM education model was applied to 5.6.7 and 8th grades. Gender, class, number of siblings, own 

computer and mobile phone, internet connection status (according to pre-test and post-test) were 

analyzed in the demographic values of STEM questionnaire. 
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5.2. STEM attitude analysis 

Wilcoxon Signed Color Test (Paired Samples) was performed after the STEM attitude scale's pre-test 

and post-test. This test was used to test the significance of the difference between the scores of the two 

related sets of measures. 

 

5.3. Analysis of STEM activities 

Kruskal Wallis H-Test (Independent Samples) was used for the analysis of the activities applied to the 

classes. The Kruskal Wallis technique tests whether two or more unrelated sample environments differ 

significantly from each other. The analysis compares the scores of a dependent variable of 172 

samples. 

 

5.4. Analysis of difference between classes 

The difference between the classes was also analyzed by Kruskal Wallis H-Test. 

 

5.5. Gender-based analysis 

The Mann Whitney U-test tests whether the scores obtained from two unrelated samples differ 

significantly from each other. This test tests whether two unrelated groups have similar distributions in 

the universe in terms of the variable of interest. 

 

RESULTS AND COMMENTS 

1. Demographic analysis of STEM questionnaire 

As the first week of the school, 172 students participated in the pre-test and all students participated in 

the final test (n = 183). As can be seen in Table 4, the participants of the study are equally distributed 

in terms of gender. It is seen that the majority of students have a computer and mobile phone with 

Internet connection. 

 

Table 4. Analysis of STEM questionnaire demographic values in pre and 

post tests 

 

Demographic Demographic Information Subfields Pre test Post Test 

Gender Female     90      92 

Male 82 91 

Class 5. Grade     65      67 

6. Grade 34 38 

7. Grade 40 40 

8.Grade 33 38 

Number of siblings 

(himself included) 

1 39 42 

2 78 86 

3 35 35 

4 20 20 

Having his own personal 

computer 

Yes (With internet)     129     133 

Yes (No internet) 7 6 

No – but I’m using someone elses 30 37 

No – I don’t have any access to PC 6 7 

Having his own mobile 

phone 

Yes Post paid line      67               81 

Yes- Prepaid line  54 55 

No 51 46 

If he has mobile phone, 

internet access 

No     116      121 

No 56 62 

 

In the continuation of demographic questions, questions were asked about computers and students' use 

of computers, which is an important element for STEM. As can be seen in Table 5, more than half of 

the students perceive themselves as individuals with good computer skills. Students will be more 

active in the courses by using computer technology in a good way. 
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Table 5. Students' computer usage analysis   

Demographic Demographic Information Subfields 
Pre 

test 
Post test 

How do you define your 

own use as a computer 

user? 

Expert 13 15 

Good user 58 59 

Normal 80 87 

Amateur 19 20 

Beginner 2 2 

 

2. SYSTEM attitude scale analysis 

The first week of the school (pre-test) and last week (post-test) was applied to measure the change in 

attitude between. Table 6 shows the questions of the scale, pre-test and post-test participants, 

minimum and maximum scores, scale means and standard deviations. 

 

Table 6. Analysis of STEM attitude survey in pre and post tests 
STEM Attitude Scale 

Questions 

Pre test Post test 

n Min Max Ort S.S n Min Max Average S.S. 

1. I always be succesful 

in science. 

172 1.00 5.00 3.72 0.89 183 1.00 5.00 3.61 0.92 

2. I would like to have 

more science classes 

in school. 

172 1.00 5.00 3.48 1.17 183 1.00 5.00 3.38 1.26 

3. Science is more 

difficult for me than 

most of my subjects. 

172 1.00 5.00 2.12 1.22 183 1.00 5.00 2.33 1.31 

4. Science is not one of 

my strengths. 

172 1.00 5.00 2.15 1.12 183 1.00 5.00 2.49 1.34 

5. I learn things about 

science quickly. 

172 1.00 5.00 3.56 0.93 183 1.00 5.00 3.55 1.17 

6. Science is boring. 171 1.00 5.00 1.82 1.12 183 1.00 5.00 2.27 1.43 

7. I think that learning 

science will help me 

in my daily life. 

172 1.00 5.00 4.11 1.08 183 1.00 5.00 4.01 1.11 

8. I need science to 

learn the other 

subjects at school. 

172 1.00 5.00 3.52 1.08 183 1.00 5.00 3.50 1.17 

9. I need to be 

successful in science 

to enter my preferred 

university. 

172 1.00 5.00 4.05 1.14 183 1.00 5.00 3.73 1.24 

10. I need to be 

successful in science 

to get the job I want. 

172 1.00 5.00 3.83 1.12 183 1.00 5.00 3.61 1.31 

11. Knowing science is 

important to get a 

good job. 

172 1.00 5.00 3.86 1.07 183 1.00 5.00 3.80 1.14 

12. Knowing engineering 

is important to get a 

good job. 

171 1.00 5.00 3.40 1.21 181 1.00 5.00 3.52 1.28 

13. Knowing digital 

technologies is 

important to get a 

good job . 

171 1.00 5.00 3.95 1.06 183 1.00 5.00 4.04 1.13 

14. In order to get a good 

job, it is important to 

know mathematics. 

172 1.00 5.00 4.44 0.84 183 1.00 5.00 4.31 1.05 

15. Science, technology, 

engineering and 

mathematics make 

our lives better . 

172 1.00 5.00 4.34 0.87 183 1.00 5.00 4.19 1.08 

16. Science, technology, 

engineering and 

mathematics are very 

important in our lives. 

172 1.00 5.00 4.30 0.90 183 1.00 5.00 4.13 1.09 
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17. Having a job 

involving science, 

mathematics, 

engineering or 

technology makes me 

more successful in 

my life. 

172 1.00 5.00 4.25 0.93 183 1.00 5.00 4.15 1.11 

18. Science, technology, 

engineering and 

mathematics are 

important for the 

future of our country. 

172 1.00 5.00 4.34 0.94 183 1.00 5.00 4.34 1.05 

19. The benefits of 

science, technology, 

engineering and 

mathematics are far 

greater than the 

harmful effects they 

may cause. 

172 1.00 5.00 3.54 1.24 183 1.00 5.00 3.80 1.14 

20. I would like to have a 

job involving science, 

math, engineering or 

technology. 

171 1.00 5.00 3.88 1.17 183 1.00 5.00 3.97 1.21 

21. In order to learn 

engineering, I must 

be successful in 

science and 

mathematics 

171 1.00 5.00 4.18 0.95 183 1.00 5.00 4.27 0.94 

22. When something new 

is discovered, I enjoy 

learning it quickly. 

171 1.00 5.00 4.12 0.96 183 1.00 5.00 4.34 0.85 

23. It is fun to learn 

engineering. 

171 1.00 5.00 3.43 1.08 183 1.00 5.00 3.81 1.05 

24. I believe I can 

succeed in 

engineering. 

171 1.00 5.00 3.54 1.17 183 1.00 5.00 3.64 1.15 

25. I would like to take 

more courses 

involving 

engineering. 

171 1.00 5.00 3.29 1.22 183 1.00 5.00 3.61 1.24 

26. I enjoy learning 

science. 

171 1.00 5.00 4.09 1.04 183 1.00 5.00 3.99 1.07 

27. Learning Engineering 

helps me learn 

science, math or 

technology. 

171 1.00 5.00 3.82 1.04 183 1.00 5.00 3.88 1.18 

28. I'd like to take more 

courses with science. 

171 1.00 5.00 3.60 1.16 182 1.00 5.00 3.66 1.23 

29. I'm good at science. 171 1.00 5.00 3.85 1.06 183 1.00 5.00 3.91 1.05 

30. Learning science 

helps me learn math, 

engineering or 

technology. 

171 1.00 5.00 3.93 1.03 183 1.00 5.00 4.11 0.96 

31. Learning 

mathematics helps me 

learning science, 

engineering or 

technology. 

171 1.00 5.00 4.04 1.03 183 1.00 5.00 4.11 1.07 

32. Using technology 

helps me to learn 

science math or 

engineering. 

171 1.00 5.00 4.01 0.97 183 1.00 5.00 4.11 1.11 

33. I enjoy learning math. 171 1.00 5.00 3.97 1.18 183 1.00 5.00 4.10 1.16 

34. I’m successful in 

maths. 

171 1.00 5.00 3.98 1.09 183 1.00 5.00 3.99 1.23 

35. I would like to have 

subjects which 

171 1.00 5.00 3.73 1.24 183 1.00 5.00 4.09 1.13 
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contains more maths. 

36. I’m good at using 

technology. 

171 1.00 5.00 4.07 0.90 183 1.00 5.00 4.28 0.93 

37. I enjoy learning 

technolgy. 

171 1.00 5.00 4.36 0.84 183 1.00 5.00 4.30 0.97 

38. I would likte to have 

more subjects about 

technology.. 

171 1.00 5.00 4.20 1.03 183 1.00 5.00 4.24 1.03 

  

Wilcoxon Signed Ranks Test was performed to see if there was a statistically significant change in the 

elapsed time interval. This test is a non-parametric test which is used in place of the dependent sample 

t-test in parametric tests and tests whether two different time measurements of the same individuals 

are different in terms of a variable specified by the measurement. 

 

As can be seen in Table 6, it was made to test whether there was a significant difference between the 

pre-test and post-test scores of the STEM attitude scale. As a result of Non-Parametric Wilcoxon 

Signed Ranks Test; The difference between the means of the rankings was statistically significant on 8 

questions out of 38 questions at p <.000 level. The difference was in favor of the pre-test. In other 

words, it is stated in Table 7 that the attitudes of the students who make up the study group at the end 

of STEM applications have changed significantly. Students realize that they do not need only science 

in order to be successful in the university (question 9), and they have realized both the benefits and 

harms of science practices (question 19). 

 

Table 7. Significance of the difference between STEM attitude scale pre-test and post-test scores test 

results 

STEM Attitude Scale Questions  N Rank Average Row total z p 

Final Test Question 4 – Pre Test Question 4 

Negative 

Rank 
59 60.95 3596.00 

-2.215 0.027 Positive Rank 76 73.47 5584.00 

Equal 37   

Total 172   

Final Test Question 6 – Pre Test Question 6 

Negative 

Rank 
48 47.42 2276.00 

-3.373 0.001 Positive Rank 70 67.79 4745.00 

Equal 53   

Total 171   

Final Test Question 9 – Pre Test Question 9 

Negative 

Rank 
69 64.68 4463.00 

-2.034 0.042 Positive Rank 52 56.12 2918.00 

Equal 51   

Total 172   

Final Test Question 19 – Pre Test Question 19 

Negative 

Rank 
45 58.23 2620.50 

-2.174 0.030 Positive Rank 71 58.67 4165.50 

Equal 56   

Total 172   

Final Test Question 22 – Pre Test Question 22 

Negative 

Rank 
49 56.56 2771.50 

-2.204 0.028 Positive Rank 70 62.41 4368.50 

Equal 52   

Total 171   

Final Test Question 23 – Pre Test Question 23 

Negative 

Rank 
45 59.83 2692.50 

-3.149 0.002 
Positive Rank 80 64.78 5182.50 

Equal 46   
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Table 7. Significance of the difference between STEM attitude scale pre-test and post-test scores test 

results 

STEM Attitude Scale Questions  N Rank Average Row total z p 

Total 171   

Final Test Question 25 – Pre Test Question 25 

Negative 

Rank 
53 62.30 3302.00 

-2.384 0.017 Positive Rank 78 68.51 5344.00 

Equal 40   

Total 171   

Final Test Question 35 – Pre Test Question 35 

Negative 

Rank 
41 59.43 2436.50 

-2.817 0.005 Positive Rank 76 58.77 4466.50 

Equal 54   

Total 171   

 

3.STEM Analysis of Activities 

During the study, 17 weeks of STEM activities were applied to each class and at the end of each 

activity, students were given an activity evaluation chart. Experimental design, scientific results, data 

collection and verbal expression categories were scored in the range of 1-4. The total score was 

converted to 16 for ease of analysis and 100 for the maximum total score. Table 8 shows their score 

table. 

 

Table 8. Effectiveness evaluation schedule  

Control List              Very good: 4       Good: 3      Average: 2      Needs to be developed: 1 
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49  X Student  3 2 3 3 11 69 
 

50 Y Student 4 4 4 4 16 100 
 

 

When the standard deviations are examined, it is seen in Table 9 that the lowest average is in the 

experimental design step and the highest average is in the verbal presenting dimension. 

 

Tablo 9. Etkinlik değerlendirme çizelgesinin ortalaması ve standart sapması 
 n Min. Max. Average Standard Deviation 

Experimental Design 192 2.93 3.93 3.43 0.24 

Scientific Results  192 2.77 3.95 3.44 0.25 

Data Collection 192 2.87 4.00 3.47 0.24 

Verbal Lecture 192 2.85 4.00 3.60 0.20 

Total Point (Out of 16) 192 12.20 15.65 13.94 0.80 

Total Point (Out of 100) 192 76.00 98.00 87.15 5.04 

 

STEM activities were carried out for 17 weeks as Grade 5, 4, 6, 2, 7, 3 and 8. Table 10 shows the 

ranking of the average of all activities of the 5th grade from high to low by considering the averages 

one by one. 8th activity which is integrated to 5th grade National Education curriculum was “Let's get 

to know our excretory system”. The students completed their activities within the group working 

discipline. The activities were completed with design, mathematical data analysis and technological 

tools. In experimental designs, the students created the design by revealing their engineering ideas. By 

gathering data in the models they created, they obtained mathematical analyzes and reached scientific 

results. 
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Table 10. All activity results in 5th Grades 

Activity Average out of 16 Average out of 100 

8.Activity 14.85 91.23 

11. Activity 14.84 91.39 

12. Activity 14.74 91.23 

16. Activity 14.68 91.66 

4. Activity 14.67 91.31 

6. Activity 14.65 91.56 

2. Activity 14.62 90.30 

5. Activity 14.61 92.81 

1. Activity 14.60 90.97 

3. Activity 14.60 90.16 

9. Activity 14.56 92.72 

7. Activity 14.45 92.11 

10. Activity 14.43 89.83 

14. Activity 14.37 89.84 

13 Activity 14.37 88.86 

15. Activity 14.22 91.72 

 

Table 11 presents the ranking of all the activities of the 6th grades from high to low by considering the 

averages one by one. One of the activities integrated into the 6th grade National Education curriculum 

was the 6th activity “Who is this blood cell activity”. 

 

Table11. All activity results in 6th grades  
Average out of 16 Average out of 100 

6. Activity 14.06 87.88 

16. Activity 13.93 87.03 

10. Activity 13.85 86.56 

11. Activity 13.84 86.50 

9. Activity 13.77 86.06 

1. Activity 13.74 85.84 

8. Activity 13.69 85.56 

13. Activity 13.53 84.53 

2. Activity 13.43 83.91 

5. Activity 13.43 83.91 

4. Activity 13.40 83.75 

7. Activity 13.40 83.72 

12. Activity 13.37 83.56 

3. Activity 13.24 82.75 

15. Activity 13.15 82.19 

14. Activity 13.02 81.34 

Table 12 shows the ranking of the average of all the activities of the 7th grade students from high to 

low by considering the averages one by one. The 8th activity, which is integrated to the 7th grade 

National Education curriculum, was “Let's get to know the internal glands” 

 

Table 12. All activity results in 7th grades 
Activity Average Out of 16 Average Out of 100 

5. Activity 13.68 85.52 

13. Activity 13.68 85.48 

16. Activity 13.65 85.29 

3. Activity 13.56 84.75 

1. Activity 13.53 84.58 

4. Activity 13.49 84.31 

11. Activity 13.40 83.75 

2. Activity 13.35 83.44 

15. Activity 13.27 82.92 

9. Activity 13.13 82.08 

12. Activity 13.11 81.92 

8. Activity 13.10 81.88 

10. Activity 13.04 81.52 

14. Activity 12.96 80.98 

7. Activity 12.91 80.69 

6. Activity 12.56 78.52 
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Table 13 presents the ranking of all activities of the 8th grades from high to low by looking at the 

averages one by one. One of the activities integrated into the 8th grade National Education curriculum 

was the 8th activity “The effect of the displaced liquid on buoyancy ”. 

 

Table13. Activity results of 8th grades 
Activity Average out 16 Average out of 100 

12. Activity 14.69 91.83 

16. Activity 14.49 90.56 

15. Activity 14.49 90.54 

11. Activity 14.44 90.27 

13. Activity 14.37 89.81 

9. Activity 14.35 89.69 

14. Activity 14.19 88.71 

1. Activity 13.92 86.98 

10. Activity 13.80 86.23 

7. Activity 13.77 86.06 

8. Activity 13.75 85.96 

6. Activity 13.72 85.73 

3. Activity 13.71 85.67 

5. Activity 13.65 85.29 

4. Activity 13.57 84.81 

2. Activity 13.36 83.48 

 

In the activities, students will be able to; in other words, they carried out integrated interdisciplinary 

STEM education supported by mathematics, engineering and technological sciences by centering 

science. The 5th and 8th grades of the classes have a higher average than the 6th and 7th grades of the 

activities. The scores obtained by the classes from the activities made a difference according to the 

unit gains. Students were more active in designing activities with engineering knowledge and scored 

higher. 

 

Analysis of 4th Grade Difference 

According to the results of the Kruskal Wallis H test, whether the STEM attitude scale showed 

statistically significant differences by grade showed 7 statistically significant differences in the pre-test 

and 12 questions in the post-test (Table 14 and Table 15). 

 

Table 14. Kruskal-Wallis H pre  test results 
STEM Attitude 

Scale Questions 

Grade n Row Average Chi Square Degree of 

Freedom 

p 

Pre test Question 1 5.00 65 99.12 9.886 3 0.020 

6.00 34 84.87 

7.00 40 82.06 

8.00 33 68.70 

Total 172  

Pre test Question 6 5.00 65 70.88 12.791 3 0.005 

6.00 34 91.47 

7.00 40 93.08 

8.00 32 102.06 

Total 171  

Pre test Question 13 

 

  

5.00 65 85.71 8.613  

 

 

3  

 

 

0.035 

6.00 34 72.24 

7.00 40 102.91 

8.00 32 80.08 

Total 17  

Pre test Question 14 5.00 65 89.69 7.896 3 0.048 

6.00 34 80.60 

7.00 40 98.48 

8.00 33 71.77 

Total 172  

Pre test Question 29 5.00 64 100.66 10.141 3 0.017 

6.00 34 80.94 

7.00 40 76.21 

8.00 33 74.64 
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Total 171  

Pre test Question 

Soru 33 

5.00 64 94.02 10.454 3 0.015 

6.00 34 66.18 

7.00 40 80.70 

8.00 33 97.30 

Total 171  

Pre test Question 34 5.00 64 98.78 12.543 3 0.006 

6.00 34 65.47 

7.00 40 89.78 

8.00 33 77.79 

Total 171  

 

Table 15. Kruskal-Wallis post test results 
STEM Attitude 

Scale Questions 

Grade n Row Total Chi Square Degree of 

Freedom 

p 

Post test Question 1 5.00 67 106.83 9.288 3 0.026 

6.00 38 82.24 

7.00 40 85.03 

8.00 38 82.96 

Total 183  

Post test Question 6 5.00 67 79.27 13.920 3 0.003 

6.00 38 83.97 

7.00 40 114.48 

8.00 38 98.82 

Total 183  

Post test Question 12 5.00 67 98.43 8.384 3 0.039 

6.00 37 69.65 

7.00 40 94.30 

8.00 37 95.34 

Total 181  

Post test Question 13 5.00 67 108.44 15.514 3 0.001 

6.00 38 69.54 

7.00 40 87.58 

8.00 38 90.13 

Total 183  

Post test Question 18 5.00 67 84.91 12.844 3 0.005 

6.00 38 76.61 

7.00 40 105.73 

8.00 38 105.45 

Total 183  

Post test Question 32 5.00 67 101.72 14.998 3 0.002 

6.00 38 65.13 

7.00 40 99.45 

8.00 38 93.89 

Total 183  

Post test Question 33 5.00 67 108.84 23.009 3 0.000 

6.00 38 61.45 

7.00 40 94.85 

8.00 38 89.87 

Total 183  

Post test Question 34 5.00 67 102.30 10.262 3  

 

0,016 

 

  

6.00 38 70.71 

7.00 40 96.35 

8.00 38 90.55 

Total 183  

Post test Question 35 5.00 67 102.78 18.895 3 0.000 

6.00 38 62.89 

7.00 40 89.96 

8.00 38 104.25 

Total 183  

 

 

Post test Question 36 

5.00 67 91.27  

 

18.856 

 

 

3 

 

 

0.000 

6.00 38 64.78 

7.00 40 108.51 

8.00 38 103.13 

Total 183  
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Post test Question 37 

 

5.00 

67 96.22  

 

17.085 

 

 

3 

 

 

0.001 6.00 38 64.05 

7.00 40 102.15 

8.00 38 101.82 

Total 183  

Post test Question 38 5.00 67 100.16 12.031 3 0.007 

6.00 38 68.59 

7.00 40 92.99 

8.00 38 99.97 

Total 183  

 

To see where the difference comes from, all options (Class 5-6-7-8) on SPSS must be determined 

individually by performing a Mann Whitney U test. The difference from these series of analyzes is 

summarized in Table 16. According to the STEM attitude scale, the results of the last test revealed a 

significant difference in the first question, I would always be successful in science according to 5th 

and 6th grades. In addition, 35, 36, 37 and 38 in the final test of the 7th and 8th grades according to the 

6th grade; 

 

I would like to take more courses involving mathematics, 

I am successful in using technology, 

I enjoy learning using technology in education, 

 

The expressions that I would like to take more courses involving technology made a significant 

difference. 

 

Table 16. Mann-Whitney U test results 
STEM Attitude Scale 

Questions 

Grade 5 

Grade 6 

Grade 5  

Grade 7 

Grade 5  

Grade 8 

Grade 6 

Grade 7 

Grade 6 

Grade 8 

Grade 7 

Grade 8 

Pre-Test Question 1 No difference No difference 5> 8 No difference No difference No difference 

Pre-Test Question 6 6> 5 7> 5 8> 5 No difference No difference No difference 

Pre-test Question 13 No difference No difference No difference 7> 6 No difference 7> 8 

Pre-Test Question 14 No difference No difference No difference No difference No difference 7> 8 

Pre-Test Question 29 5> 6 5> 7 5> 8 No difference No difference No difference 

Pre-Test Question 33 5> 6 No difference No difference No difference 8> 6 No difference 

Pre-Test Question 34 5> 6 No difference No difference 7> 6 No difference No difference 

Post-Test Question 1 5> 6 5> 7 5> 8 No difference No difference No difference 

Post-Test Question 6 No difference 7> 5 8> 5 7> 6 No difference No difference 

Post-Test Question 12 5> 6 No difference No difference 7> 6 8> 6 No difference 

Post-Test Question 13 5> 6 5> 7 No difference No difference No difference No difference 

Post-Test Question 18 No difference 7> 5 8> 5 7> 6 8> 6 No difference 

Post-Test Question 32 5> 6 No difference No difference 7> 6 8> 6 No difference 

Post-Test Question 33 5> 6 No difference 5> 8 7> 6 8> 6 No difference 

Post-Test Question 34 5> 6 No difference No difference 7> 6 No difference No difference 

Post-Test Question 35 5> 6 No difference No difference 7> 6 8> 6 No difference 

Post-Test Question 36 5> 6 No difference No difference 7> 6 8> 6 No difference 

Post-Test Question 37 5 > 6 No diffrence No difference 7 > 6 8 > 6 No difference 

Post-Test Question 38 5 > 6 No difference No difference 7 > 6 8 > 6 No difference 

 

5. Gender-based analysis 

The non-parametric version of the independent sample t-test, Mann Whitney U test, was used to see 

whether there was a statistically significant difference in the pre-test and post-test data of the group in 

the study. As can be seen in Table 17, gender differences were observed in 4 questions for the pre-test. 

For questions 9, 13 and 24, the difference is in the direction of boys whereas in question 22 the 

difference is in the direction of female students.  
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Table 17. STEM attitude scale questions pre-test Mann-Whitney U test 

STEM 

Attitude Scale 

Questions 

Gender n Rank Average Row Total 
Mann-Whitney 

U 
p 

Pre-Test 

Question 9 

Girl 90 78.96 7106.50 

3011.500 0026 Male 82 94.77 7771.50 

Total 172     

Pre-Test 

Question 13 

Girl 90 76.54 6889.00 

2794.000 0006 Male 81 96.51 7817.00 

Total 171     

Pre-Test 

Question 22 

Girl 89 93.00 8277.00 

3026.000 0040 Male 82 78.40 6429.00 

Total 171     

Pre-Test 

Question 24 

Girl 89 77.84 6928.00 

2923.000 0020 Male 82 94.85 7778.00 

Total 171   

 

When gender difference analysis was performed on the post-test data, it was found in Table 18 that 

there were significant differences on 9 questions. In all questions in which statistical significant 

difference was observed, the difference appears to occur in the direction of men. 

 

Table 18.  Gender differences analysis on posttest data 

STEM 

Attitude Scale 

Questions 

Gender n Row Average Row total 
Mann-Whitney 

U 
p 

Post test 

question 5 

Female 92 80.65 7419.50 

3141.500 0.002 Male 91 103.48 9416.50 

Total 183   

Post test 

question 12 

Female 90 80.76 7268.00 

3173.000 0.007 Male 91 101.13 9203.00 

Total 181   

Post test 

question 20 

Female 92 84.12 7739.00 

3461.000 0.032 Male 91 99.97 9097.00 

Total 183   

Post test 

question 23 

Female 92 81.54 7501.50 

3223.500 0.005 Male 91 102.58 9334.50 

Total 183   

Post test 

question 24 

Female 92 82.98 7634.50 

3356.500 0.016 Male 91 101.12 9201.50 

Total 183   

Post test 

question 25 

Female 92 84.15 7742.00 

3464.000 0.037 Male 91 99.93 9094.00 

Total 183   

Post test 

question 32 

Female 92 83.34 7667.00 

3389.000 0.016 Male 91 100.76 9169.00 

Total 183   

Post test 

question 37 

Female 92 82.67 7605.50 

3327.500 0.008 Male 91 101.43 9230.50 

Total 183   

Post test 

question 38 

Female 92 79.02 7269.50 

2991.500 0.000 Male 91 105.13 9566.50 

Total 183   
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DISCUSSION AND CONCLUSION 

STEM It was found appropriate to present the results obtained in accordance with the research sub-

problems in this study where the effects of the activities prepared according to the educational model 

on the students' attitudes towards STEM, their scientific process levels, their views and abilities 

towards engineering discipline were investigated. In this section, the results obtained for all sub-

problems of the research are discussed and discussed within the framework of the related literature. 

 

1. Conclusions and Discussion Concerning Meaningful Change in Attitudes of Students 

Participating in the Study against STEM Education Model 

At the end of STEM applications, the attitudes of the students in the study group changed 

significantly. In this case, while students think that science has a strong side at the end of the term, 

they no longer find it boring and realize that they do not need only science to be successful in 

university. Based on these findings, it was concluded that STEM education practices had a positive 

effect on students' academic achievement. The students who complete the activities in the STEM 

activity booklets analyze the applications in their research and designs and show a positive approach 

in their attitudes towards STEM. Models created with STEM activity booklets, which are integrated to 

the science course, provide solutions to problems in daily life. With the solutions it produces, the 

subject gains of science are reinforced. The students develop different design and engineering 

concepts while producing different models. By developing different solutions, they participate in 

project competitions and develop their scientific thinking. 

 

This result obtained in the research supports the theoretical information in the literature. As a result, 

STEM education, which requires the combination of all knowledge and skills in the fields of science-

technology-engineering and mathematics, should be expanded both in and out of school activities as it 

positively improves students' scientific process skills and attitudes towards science and science. In this 

way, decreasing interest in students towards science and mathematics can be increased again. 

 

When Güzey, Harwell and Moore (2014) compared the attitudes of STEM-oriented schools to non-

STEM-oriented schools towards STEM areas, they observed a significant difference in favor of 

students studying in STEM-oriented schools. These researches also support the related research in 

terms of developing their attitudes towards STEM fields in general. 

 

2. Conclusions and Discussion on Determining Students' Interest in Science and Engineering 

Knowledge of STEM Activities 

In the activities, the students have developed their learning structures with the STEM education model 

approach. It increases cognitive development by thinking and making different interpretations. By 

taking the science course to the center, they integrate with engineering, mathematics and technological 

disciplines and create permanent knowledge in their lives. While starting STEM education in our 

country, it is aimed to provide children with a perspective between science, technology, engineering, 

and mathematics disciplines, questioning, problem solving, researching, aesthetic point of view and 

product development skills. These opportunities should be multiplied for students, encouraged in the 

field of STEM education based on research and inquiry, and their abilities and achievements should be 

recognized. 

 

The results obtained in this study showed that students' interest towards science was positively 

developed by STEM activities prepared by STEM education approach in the study conducted by Koç, 

(2017) with secondary school students. As a result, through STEM-based course activities, students' 

cognitive, affective and dynamic skills and achievements can be developed to provide meaningful 

learning in science (Çavaş et al., 2013). 
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3. Conclusion and Discussion on Statistical Differences in STEM Attitude Scales of Secondary 

School Students 

According to the results of the Kruskal Wallis H test, whether the STEM attitude scale showed 

statistically significant differences by grade showed 7 statistically significant differences in the pre-test 

and 12 questions in the post-test (Table 14 and Table 15). 

 

To see where the difference comes from, all options (Class 5-6-7-8) on SPSS must be determined 

individually by performing a Mann Whitney U test. The difference from these series of analyzes is 

summarized in Table 16. According to the STEM attitude scale, the results of the last test revealed a 

significant difference in the first question, I would always be successful in science according to 5th 

and 6th grades. In addition, 35, 36, 37 and 38 in the final test of the 7th and 8th grades according to the 

6th grade; 

 

I would like to take more courses involving mathematics, 

I am successful in using technology, 

I enjoy learning using technology in education, 

 

The expressions that I would like to take more courses involving technology made a significant 

difference. 

 

NRC, (2009) stated that STEM activity studies, which are in line with the general principles of 

engineering education, positively affected students' attitudes towards STEM. 

 

4. Conclusions and Discussion on Statistical Differences in STEM Attitude Scales of Secondary 

School Students in Working Group by Gender 

The non-parametric version of the independent sample t-test, Mann Whitney U test, was used to see 

whether there was a statistically significant difference in the pre-test and post-test data of the group in 

the study. In the analysis, gender difference was observed in the fourth question asked in the pre-test. 

For questions 9, 13 and 24, the difference was in the direction of boys whereas in question 22 it was in 

the direction of female students. Male students believe that they need to be successful in science to 

enter the university of their choice, that it is important to use technology well in order to get a good 

job and that it will be successful in engineering. It has been observed that female students enjoy 

learning quickly when something new is discovered. 

 

When gender difference analysis was performed on the post-test data, it was found that there were 

significant differences on 9 questions. In all the questions in which statistical difference is observed in 

the statistical data, the difference appears to occur in the direction of men. This may be due to the fact 

that men consider themselves more capable of dealing with machinery, repairing, designing new 

products, and dealing with electronics. The fact that there was no significant difference between the 

sex groups over the whole scale was in line with the results of Karakaya and Avgın (2016) study. 

 

5. Suggestions 

The steps to be taken as a suggestion for the transition to STEM education in our country and the 

studies to be done can be summarized as follows: 

 

5.1. Recommendations for STEM Applications 

The STEM education approach is an approach aimed at integrating the disciplines of science, 

technology, engineering and mathematics in the implementation of STEM activities in secondary 

science. Teachers should be aware of this and support the development of other disciplines during 

their activities. 

 

STEM education approach and secondary school science STEM activities with one of the objectives 

targeted by the application of students' knowledge and skills to develop the discipline of engineering. 

In this respect, it is important that teachers use a language appropriate to engineering terminology and 

support students' initiatives in this direction. It was determined that computer and I-pad simulations 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (10), Year (2019)   Page 29 

(interactive education software) used within the scope of STEM education approach and applications 

of secondary school science STEM activities increased students' motivation towards the lesson. 

Accordingly, it is thought that it would be beneficial for teachers to include these programs in their 

own practices. STEM training centers can be established. In these centers, education and activity 

support can be provided to teachers and students. STEM training center of STEM trainers and 

academics can support the research and projects of teachers and students. STEM training experts can 

be assisted in the creation and implementation of STEM activity books. The Ministry of National 

Education, TUBITAK, industrial organizations and universities should come together at STEM 

centers to support and plan how to integrate the STEM education model into the education program. 

Turkey STEM producing the next generation of science and technology centers established in all cities 

can be grown. 

 

5.2. Suggestions for STEM studies 

By integrating STEM studies into the courses, scientific articles and thesis studies can be done. 

Research on STEM education can be applied to different class levels with different units and 

comparisons can be made. In order to use secondary education science education more widely and 

effectively with STEM education approach, it is important to focus on applications that will increase 

the competencies of science teacher candidates in the future studies. With the help of computer-aided 

STEM education approach, researches can be carried out to develop science education applications 

and to disseminate educational software prepared accordingly. STEM training courses can be applied 

to teachers trained in faculties of education. 
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ÖZET 

Fıkralar diğer mizahi unsurlar gibi mizahın protesto, savunma, saldırı, sosyal tarihin kod ve 

mesajlarını taşıma gibi mizahın temel işlevlerini yerine getirirler. Fıkralar özellikle sözlü kültür 

ortamında aktarılır ve yayılırlar. Sözlü kültür ortamında anlatılar kimliğin, kültürün önemli  

unsurlarındandır topluluk üyesine hayat dersi verir, karşılaşabilceği zorluklara dair çözümleri aktarır 

ve topluluk kimliğini canlı tutar. Zaman içinde basılı ve görsel kültür ortamlarına da fıkra karakterleri 

ve fıkra metinlerinin canlandırıldığı görülmüştür bu anlamda toplumsal ve teknolojik gelişmelerle 

fıkraların aktarıldığı mecralar da çeşitlenmiştir. Mizahi unsurlar ve fıkra üretildiği toplumun 

kurallarını, yasaklarını ve kutsallarını anlamak için  önemli bir araçtır. Toplumsal kurallar ve sınırlar 

fıkra metinleri üzerinden okunabilir, fıkra metinleri ayrıca başka topluluklar hakkında geliştirilmiş ön 

yargı ve kalıp yargıları da içerirler. Bu bağlamda fıkra metinlerinde grup kültürü ve başka topluluklara 

karşı üstünlük duygusu mizahi unsur  yardımıyla ifade edilir. Fıkra metinlerinde topluluklar kendi 

olumlu özelliklerini vurgularken metindeki ‘’öteki’’ topluluğun da zayıf yönleri vurgulanır ve  kendi 

üstün yönleri mizah aracılığıyla pekiştirilir. Dikkat edilmesi gereken nokta fıkralarda aşağı konumda 

gösterilen toplulukların gerçekten diğer topluluğa göre aşağıda olup olmadığı değil kendisini üstün 

konumlandıran topluluğun, kendi üstülüğünü ve iktidarını korumak için mizahı kullanma biçimi, 

mizah yolu ile avantajlı duruma geçişi için mizahın gücünden faydalanmasıdır.  Üstünlük duygusu ve 

gülme arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişki mizah kuramlarından  üstünlük kuramı bağlamında 

değerlendirilir. Hobbes tarafından sistematize edilen  kuram, temelinde gülmenin üstünlük duygusu ile 

olan ilişkisini ortaya koyar kişi gülerken karşısındakini aşağılar ve kendini yüceltir. Rakibi küçük 

düşürmenin verdiği hazzın fiziksel ifadesi gülmedir. Kişi gülerek karşısındakini aşağılar ve kendi 

zaferine güler(Eker, 2014, 141-142 ).  Bu çalışmada  Türkiye’deki  bazı toplulukların diğer 

topluluklara karşı üstünlüklerini vurgulamak, kendi topluluklarını yüceltmek amacıyla kullandıkları 

fıkra metinleri incelenmiş ve üstünlük kuramı bağlamında değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimler: Mizah,Üstünlük, Kimlik. 

 

   

ABSTRACT 

Jokes, like other humorous elements, perform the basic functions of humor such as protesting, 

defending, attacking, carrying the codes and messages of social history. The anecdotes are transmitted 

and spread especially in oral culture. In oral culture, narratives are an important element of identity 

and culture, giving life lessons to the community member, conveying solutions to the difficulties they 

may encounter and keeping the community identity alive. Over time, it has been seen that the 

characters and the texts of the paragraphs have been revived in the printed and visual culture 

environments. Humorous elements and anecdotes are an important tool for understanding the rules, 

prohibitions and saints of the society in which it was produced. Social rules and boundaries can be 

read through paragraph texts, which also include prejudices and stereotypes developed about other 

communities. In this context, group culture and sense of superiority over other communities are 

expressed with the help of humor in the paragraph texts. In the clause texts, while the communities 

emphasize their positive characteristics, the weaknesses of the ’’ other ’’ community in the text are 

emphasized and their superiorities are reinforced through humor. The point to be considered is not 

whether the communities shown below in the paragraphs are actually below the other community or 

not, the community that positions itself superior, uses the humor to protect its own supremacy and 

power, and takes advantage of the power of humor for the transition to advantage. There is a close 

relationship between sense of superiority and laughter. This relationship is evaluated in the context of 

superiority theory of humor theories. The theory, which is systematized by Hobbes, reveals the 

relationship of laughter with the sense of superiority on the basis of humility and humiliates the other 

person while laughing. The physical expression of pleasure by humiliating the opponent is laughing. A 
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person laughs and humiliates the other and laughs at his own victory (Eker, 2014, 141-142). In this 

study, to emphasize their superiority over other communities of some communities in Turkey, 

examined paragraph text they use to elevate their communities and evaluated in the context of 

superiority theory. 

 

Keywords: Humor, Superiority, Identity. 

 

GİRİŞ 

Mizah Arapça kökenli bir kelime olup şaka, latife, eğlence anlamına gelmektedir, kelimenn aslı 

müzâh’tır. (Devellioğlu, 2006: 655) Mizah konusunda pek çok çalışma yapılmış, hakkında pek çok 

düşünce ortaya konulmuştur. Gülme hakkında fikirler yürütülmüş ve insanlığın kimlere, nelere, hangi 

durumlarda güldüğü hakkında pek çok düşünür görüş bildirmiştir. Bergson, Baudleaire, Freud  gülme 

hakkında fikir üretenlerden yalnızca birkaçıdır.  

 

Gülme son zamanlarda keskin zekanın ürünü, herkeste bulunmayan bir yetenek ve olumlu bir özellik 

gibi görülse de  tarihte aşağı tabakanın yapacağı, olumsuz, basit, küçük düşürücü bir eylem olarak 

görülmekteydi ve önemli insanların bu küçük düşürücü davranışta bulunmamaları gerektiği 

düşünülmekteydi. 

 

Mizah hakkında çeşitli kuramlar oraya konulmuş ve bu kuramlar çerçevesinde insanların nelere 

güldüğü, bunun nasıl gerçekleştiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu makalede incelenek olan Üstünlük 

kuramı  gülme ile üstünlük duygusu arasında ilişkiyi vurgular, Hobbes tarafından sistematize edilen  

kuram temelinde gülmenin üstünlük duygusu ile olan ilişkisini ortaya koyar kişi gülerken 

karşısındakini aşağılar ve kendini yüceltir. Rakibi küçük düşürmenin verdiği hazzın fiziksel ifadesi 

gülmedir. Kişi gülerek karşısındakini aşağılar ve kendi zaferine güler. (Eker, 2014: 141-142) İnsanlar 

her zaman farkında olmasalar dahi kendi benliklerinin diğer insanlardan daha değerli olduğunu 

düşünürler, kendilerini diğerlerindem daha farklı ve üstün bir konumda hayal ederler. ‘’ Düşmanımızı 

küçük, aşağı, değersiz, ya da gülünç kılarak dolaylı bir yoldan onu alt etme zevkine ulaşırız...’’ (Freud, 

1993: 134) mizah   karşıdaki rakibi alt etmek için bir silah olarak da kullanılabilir aynı zamanda 

protesto ve propaganda aracıdır. Sosyal mesajları, toplumsal hafızada yeri olan tüm olayları mizahi 

metinlerde görebiliriz. Fıkralar da bu metinlerdendir. 

 

Fıkra  Arapça kısa hikaye, masal, kıssa anlamına gelmektedir. (Devellioğlu, 2006: 265) Fıkrada 

günlük hayattaki olaylar ya da hayali durumlar abartılarak,zıtlıklar kurularak gülünç hale getirilir. 

Fıkralar bazen durumun komikliğini oraya koyarken bazen de eleştirel düşünmeyi de tetikler. 

 

 Fıkra metinleri incelendiğinde bir topluma ait pek çok veri elde edilebilir. Fıkralara konu edilmeyen, 

edilse dahi aşağı konuma düşürülmeyen kimseler toplumun değer verdiği, saygı duyduğu kişilerdir. 

Bunlar din büyükleri, halk arasında saygı duyulan Nasreddin Hoca gibi kişiler de olabilir. Fıkralarda 

anlatılan yöreler ve yöre insanlarının kalıplaştırılmış özellikleri okuyucuya fikir verir. Fıkralar 

toplumsal belleğin güldürü içeren özeti gibi görülebilirler. Her topluluğun kendi tarihine, payaştığı 

değerleri tarihi geçmişine bağlı olarak bir mizah anlayışı vardır topluluk dışından olan kişiler için 

anlatılan fıkralar, hatırlatmalar, mizahi ögeler  aynı bellek paylaşılmadığı için gülünç bulunmayacaktır. 

 

‘’Ait olduğu toplumun estetik duygusunun, hazır cevaplılığının, söz ustalığının, zekâ 

seviyesinin, az sözle çok anlam ifade etme yeteneğinin, naif mizah anlayışının göstergesi olan 

fıkralar, ‘tez’ ve ‘karşı tez’ karşıtlığı üzerine kurulur. Tez ve karşı tezin doğal sonucu olan 

çatışma ise, fıkranın estetiğini yaratan temel unsurdur.’’ (Eker, 2014: 115) 

 

Sözlü kültür toplumlarında toplumsal hafıza söz ile aktarılır bellek ve dil aktarımda temel araçtır. Bu 

sebeple sözlü kültür ortamlarında aktarılan düşünceler, olaylar, durumun özünü ifade edecek şekilde 

atasözleri gibi kısa ve kalıplaşmış olmaya ya da melodik olmaya zorlanmaktadır.  

 

Fıkralar da bir sözlü anlatım türü olduğundan anlatılarak belirli mesajlar, olaylar, fikirler kuşaktan 

kuşağa aktarılır. Bunlar olurken aynı zamanda toplumun karakteristiği ve sınırları belirlenir ‘ben’ ve 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (10), Year (2019)   Page 33 

‘öteki’ kavramları netleştirilir, kalıp yargılar geliştirilip bunlar aktarılır. Bu yol ile toplumsal düzen 

sağlanır ve korunur.  

 

Türk toplumu yazılı kültüre çok geç adapte olmuş daha ziyade dinleyici bir toplumdur. Topluluk 

değerleri sözlü olarak aktarıldığından erkekler için kahvehaneler, kadınlar için hamamlar önemli bir 

kültürel alışveriş merkezi olmuştur. Bu mekanlarda anlatılar yolu ile hem sosyalleşme sağlanır hem de 

bellekler tazelenir ve yeni kuşaklara aktarılır. Bu mekanlar aynı zamanda anlatıların yeniden üretildiği 

mekanlardır. Burada bağlam önemli bir etkendir ortamda bulunan kişiler, bu kişilerin toplumsal 

yapıdaki konumları, yaşları, cinsiyetleri anlatının seyrini değiştiren, bazen de anlatının meydana 

gelmesini engelleyen unsurlardır.  

 

Toplumsal değerlerin güldürü yolu ile anlatıldığı kısa hikayeler olan fıkralar hem geleneğin aktarımını 

sağlar hem de toplumsal kimlik inşasında önemli bir rol oynar. Fıkralar zaman zaman kendini ve 

grubunu tanımlamak, diğer gruplardan üstün olan yönleri ortaya koymak, kimlik göstergesi ve 

azınlıklar için varlığın göstergesi ve çoğunluğa karşı bir protesto aracı olarak işler. Gülme ile kişi 

kendisini rakibine karşı üstün bir konuma getirir ve mizahı bir silah olarak kullanır. Toplumlar da 

diğer topluluklara karşı mizah silahını etkin bir şekilde kullanır. Gülmenin ayrıca yıkıcı bir yönü de 

vardır ‘’ Konrad Lorenz’in ifade ettiği gibi gülme  bir çeşit sınırdır.’’ (Marjolein't Hart, Dennis Bos, 

2008: 6) bir topluluk sınırlarını ve kimliğini mizah aracılığı ile inşa edebilir. Güçsüzler kullanacak 

başka bir silahları olmadığından mizah silahını kullanarak durumu tersine çevirmeye çalışırlar. Mizah 

eleştirel düşünce ve zıtlıklardan doğar bir yerde  eleştirel düşünce  ve mücadele yoksa orada etkin ve 

keskin bir mizahtan söz edilemez. Üstünlük kuramı bağlamında da aşağı tabaka ya da ötekileştirilmiş 

gruplardan olanlar, kendi üstün durumlarını korumak isteyenler karşıdakini güçsüz kılmak için 

mizahtan ve makalenin konusu olan fıkralardan yararlanırlar. ‘’ Mizah aynı zamanda cemaat 

kimliğinin ifade biçimlerinden biridir.’’ (İréne Fenoglio, François Georgeon, 2000: 13)  

 

Toplumlar sosyal yapıyı mizah aracılığı ile eleştirirler, toplumsal yapı değiştiğinde mizah anlayışı da 

değişir, statik bir mizah anlayışından bahsetmek çok doğru olmayacaktır. Örneğin Türk toplumunun 

deneyimlediği sosyal yeniliklere bakılırsa okuma yazma oranının düşük olduğu dönemlerde mizah 

sözlü olarak yapılmaktaydı, matbaanın gelişmesi ve sosyal yaşamda kökleşmesi ile fıkra kitapları, 

güldürücü öyküler ve mizah dergileri görülür, son dönemde ise internet ile beraber kısa güldürücü 

videolar ve resimlerin altına yazılan güldürücü yazılar ile elektronik çağa ayak uydurmuş elektronik 

bir mizahtan söz edilebilir. Burada da mizah yolu ile kimlik inşasına ‘’onlarda..., bizde...’’ temalı 

tweetler, fotoğraflar ve videolar gösterilebilir. Bu kısa mizahi üretimler toplumun değerlerini, 

kimliğini ortaya koyar ve eleştirel bir unsur var ise çekincesizce mizahın yumuşatıcı etkisine sığınarak 

ortaya koyar. Bu anlamda mizah zamanda bir sosyal düzeltme aracıdır, toplulukta var olan aksaklıkları 

ortaya koyar. Aşağıdaki fıkralar da  kimlik ifadesi, ahlaki değer sınırları, diğer topluluklar ile farklılık 

ve üstünlüğün ifadesi bakış açısı ile incelenecektir. 

 

‘’Erzurumlu bir yerden bir yere giderken yolu, Karslı bir çobanın koyun otlattığı yayladan geçer. 

Karslı çobana selam verir, çoban selamı alır. Erzurumlu çobanın yanına gelir ve sohbete başlarlar. 

 

Karslı çoban:“Dadaş, bir tas ayranım, bir tane de kaşığım var. Nasıl edelim? “ 

 

Erzurumlu :“Kolayı var. Sen memleketinin civarındaki köyleri say, o arada ben ayranı içeyim. Sonra 

da ben sayayım, sen iç.” 

 

Bu çözüm Karslı çobanın aklına yatar ve başlar köyleri saymaya. O arada  Erzurumlu tastaki ayranın 

yarısını içer. 

 

Karslı :“Tamam! Şimdi de sen say ben içeyim.” der. 

 

Kaşığı alır. Erzurumlu ise saymaya başlar : “Horum, Horum, Horasan; (Aşağı Horum, Yukarı Horum). 

Saclığ ile Pirhasan.Ağaver, Vağaver; Ağa gaşığı bana ver.”Karslı çoban daha ikinci kaşık ayranı 

içmeden elinden kaşığı alır.’’ (Karslı ile Erzurumlu, 2017) 
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Bu alıntıda Erzurumlular tarafından anlatılan, Erzurumluları oldukça kurnaz ve zeki yasnıtan, 

Karslıları ise daha saf anlatan bir fıkradır. Bu alıntıda Erzurumlu akıllıca davranmış ve Karslıyı 

aldatmıştır. Burada Erzurumlu’nun zekası ve kurnazlığı ile Karslıya karşı üstünlük kurduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Bir Erzurumlu ve bir Karslı kurban bayramında koyunlarını satmak için İstanbul’a giderler 

ezan  okunmaya başlar, karslı Erzurumluya  bu nedir diye sorar Erzurumlu Ezan okunuyor der, 

Karslı sorar acaba hayvanlara zarar verir mi? Erzurumlu hayır der Karslı iyi o zaman okunsun 

der. (Kars Fıkraları, 2017) 

 

Bu alıntıda da Erzurumluların Karslılardan daha akıllı olduğunu, üstünlüğünü anlatan bir ima vardır. 

Erzurum halkının  Kars halkından daha akıllı olduklarına dair bir fikri ve Kars halkına karşı bir kalıp 

yargı ve üstünlük duygusu beslediklerini bu fıkralardan çıkarmak mümkünüdür. 

 

Eskiden, Kars’ta bir kilise varmış. Papaz her sabah kilisenin çanını temizlemek zorunda 

kalıyormuş. Karga düzenli olarak çana pisliyormuş. Papaz bir gün çanın yanına şarap koymuş 

eğer şarabı içerse bu karga Hıristiyan’dır. Yok, çana pislerse Müslüman’dır.Sabah papaz 

kiliseye geldiğinde ne görsün. Karga hem şarabı içmiş hem de çanı pislemiş.Papaz bunun 

üzerine kargaya: Ya sen nesin? Hangi millettensin, hangi dindensin, 

nerelisin?Karga: Karslıyım, Karslıyım. (Kars Fıkraları, 2017) 

 

Bu alıntıda da Karslılar hakkında olumsuz bir izlenim yaratılmışıtır. Başka yörelerin insanları 

tarafından bu fıkra Kars halkına karşı oluşturulmuş ön yargıları besleyecek ve kendi topluluklarını 

üstün konuma getirecek bir anlatıdır.  

 

‘’Kayserili bir genç yeni işe başlamış. 1 aylık çalışma sürecinin sonunda ilk maaşını almak 

için bankamatiğe gittiğinde anlaştıkları maaşın 300 TL üzerinde bir ücret yatırıldığını görmüş. 

Hiç sesini çıkartmadan, sevinerek maaşı çekmiş. Aradan bir ay daha geçmiş. Tekrar maaşını 

çekmeye gitmiş, bakmış bu seferde 150 TL eksik yatmış.  

Hemen muhasebeye gidip itiraz etmiş.  

“Neden maaşım eksik yattı” diye.  

Bunun üzerine muhasebeci “Neden geçen ay 300 TL fazla para yatırdığımızda itiraz etmediniz 

de, şimdi eksik yatınca itiraz ediyorsunuz” demiş.  

Adam sakince cevap vermiş:  

“Prensibimdir ilk hatayı her zaman affederim.’’ (Kayserili Fıkraları, 2017) 

 

Bu alıntıda da  Kayserililerin paraya düşkün ve kurnaz oldukları fikri anlatılmıştır. Kayserili köşeye 

sıkıştığı zaman dahi kurnazlık yapıp zekasını kullanarak durumu kendi lehine çevirmiştir.  

 

‘’Yıllarca Kayserililer ile Ermeniler birlikte yaşamışlardır. Birbirleriyle sıkı münasebetlerinin fazla 

olduğu yıllarda, bir Kayserili, Ermeni arkadaşından borç para ister. Ermeni arkadaşı ne zaman 

ödeyeceğini sorar. Kayserili: 

 

- "Şu Erciyes Dağı'nın karı eriyince borcumu öderim." 

Ermeni, bir yıl bekler. Kayseriliden ses yoktur. Gider yanına ve alacağını ister. Kayserili, Erciyes'i 

gösterir ve daha üzerinde kar olduğunu söyler. Bir süre sonra Ermeni, Kayserilinin oyununa geldiğini 

anlar. Bunu içine sindiremez. Artık karar vermiştir ve o da bir başka Kayseriliyi kandıracaktır. Gider 

bir arkadaşına ve borç ister. Kayserili ne zaman ödeyeceğini sorar ve o da aynı cevabı verir:  

 

- "Erciyes'in karı eriyince." 

"Pek iyi" der kayserili. Aradan bir yıl geçer ve Kayserili  alacağını istemek için Ermeniye gider. 

Ermeni vatandaşımız bu durumu beklediği için çok rahat bir tavırla Erciyes'i gösterir ve hâlâ karın 

erimediğini söyler. Kayserilinin de cevabı hazırdır: 

 

- "O gördüğün kar, bu yılın karı. Geçen yılın karı çoktaaaan eridi."  
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Ermeni ne yapacağını şaşırır ve çaresiz borcunu öder.’’ (Erciyes, 2017) 

 

Bu alıntıda da Kayserililer ve Ermenilerin para hususunda çok dikkatli oldukları ve keskin zekaları ile 

birbirlerine alt etmeye çalışmaları, Ermeni’nin  Kayserilinin keskin zekası karşısında mağlup olduğu 

görülür. Kayserililerin ticarette olan başarısı herkesçe bilinmektedir. Bu durum fıkralara da yansımıştır 

ticarette başarılı olmak, para konularında hassas olmak Kayserili kimliğinin bir parçası olarak sunulur. 

    

Temel ile Dursun promosyonlu meşrubat alırlar. Meşrubatı açan Temel hemen kapağa bakar: 

- "Tekrar deneyin." 

Kapağı kapatıp yeniden açar ve okur: 

- "Tekrar deneyin." ... ... ... 

En sonunda sinirlenen Temel: 

- "Dursun, bunlar bizi kandırıyor! İki saattir deniyorum hala bi şey çıkmadı." (Karadeniz Fıkraları, 

2017) 

 

Bu alıntıda ise Karadeniz insanının Temel fıkra tipi üzerinden saf olduğu ön yargısı geliştirilir. Bu 

fıkraların sosyal ortamlarda anlatılması ile yeni nesiller de bu kodu öğrenirler ve aktarırlar. Başka yöre 

insanları Karadeniz insanından daha zeki, daha uyanık olduklarını bu fıkralar ile kanıtlayarak üstünlük 

duyarlar. 

 

Dursun evinden çıktığında birde bakar ki komşusu Temel kendini belinden ağaca asmış halde duruyor. 

Hemen gidip ipi ağaçtan çözer. Komşusunu ağaçtan indirdikten sonra merakla sorar : 

-Sen ne yapıyordun öyle? 

-Hiç kendimi asıyordum... 

-Benim bildiğim insan boynundan asılıyor. 

Temel üzgün ve çaresiz bir halde Dursun'a baktıktan sonra cevap verir :  

-Ben de öyle yapmıştım ama ipi boynuma bağladığım zaman bir türlü nefes alamıyorum. (Karadeniz 

Fıkraları, 2017) 

 

Bu alıntıda da saf Karadenizli imgesi pekiştirilmiştir. 

Bektaşi'nin biri her gün kasabada 'Her şey Allah'tan', 'Her şey Allah'tan' diye mırıldanarak dolaşır 

dururmuş. Bir gün kasabanın serseri delikanlılarından biri, yine böyle mırıldanarak dolaşmakta olan 

Bektaşi'ye arkasından sessizce yaklaşmış, ensesine okkalı bir şaplak atmış. Canı fena halde yanan 

Bektaşi'nin pür hiddet dönüp kendisine ters ters baktığını görünce; 

 

-Öyle ne bakıyorsun baba erenler demiş, hani her şey Allah'tandı. 

-Tabii demiş Bektaşi, her şey Allah'tan da, ben hangi akılsızı aracı ettiğine bakıyorum. (Hacı Bektaş 

Web, 2017) 

 

Bu alıntıda ise bir topluluk olan Bektaşiler ne kadar hazır cevap olduklarını, karşılarındaki genelde 

daha büyük bir dini topluluğa bağlı olan insanları mizah ve keskin zeka ile nasıl alt edeceklerini, üstün 

konuma mizah aracılığı ile geçtikleri yansıtılır. Mizah burada bir silah olarak , azınlığın çoğunluğa 

karşı kendini ifade  ve savunma aracı olarak kullanılmıştır. 

 

Softanın biri Bektaşinin önüne geçti: 

-Ey Erenler; iyisin, hoşsun, ilim irfan sahibisin; bir de oruç tutup, namaz kılsan, bizim nazarımızda da 

itibarın olur o zaman, dedi. 

Bektaşi gülümseyerek: 

-Sizin nazarınızda itibar kazanmak için, tanrı önündeki itibarımı zedeleyemem, dedi. (Hacı Bektaş 

Web, 2017) 

 

Bu alıntıda da Bektaşilerin toplumun genelinin yaptığı yoldan ibadeti yapmamaları, dini farklı 

yorumlamları eleştiri konusu edilmiş ve Bektaşi tarafından mizah yine bir silah olarak kullanılmış, 

hazır cevaplılığı ile karşısındakinden üstün konuma gelmiştir. 
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SONUÇ 

Keskin zekanın ürünü olan mizahın pek çok işlevi vardır, mizahı anlamak için pek çok çalışma 

yapılmış ve kuramlar meydana getirilmiştir, üstünlük kuramında insanın başkasına gülerek kendi 

varlığını ve başarısını, kötü duruma düşmeyişini kutladığı anlaşılmaktadır. Bu bireyler ve toplumlara 

uygulanabilir bir yaklaşımdır. Bireyler karşısındakinin olumsuz durumuna anıların anlatılması ile ya 

da olumsuz olayın meydana geldiği anda gülerek kendisini kutlarken, toplumlar da kendilerini, 

kimliklerini başka toplumların kendilerinden saf, onlar kadar zeki olmadığını ima eden fıkralar ile 

anlatır ve kendi topluluklarının başka topluluklardan ne kadar üstün olduklarını anlatan bu fıkralar ile 

kutlarlar.  

 

Sözlü kültür toplumlarında anlatılar oldukça önemlidir adeta topluluğa geçmişini anlatan, geleceğine 

yön vermesini sağlayan önemli bir kimlik bileşenidir ve topluluğun mensuplarına hayat dersleri verir. 

Fıkralar da bu özelliğe sahiptir. Bir topluluk bilinci için gereken ben ve öteki algısı fıkralarda görülür. 

Topluluklar mizahı kullanarak kendi topluluklarını yüceltip, üstün konuma geçip diğer toplulukları 

geliştirdikleri bazı ön yargılardan hareket ile olumsuz bir durum içine sokarlar. Bu fıkralarda geçen 

toplulukların gerçektren saf, paragöz oldukları anlamına gelmez,  o topluluğa karşı var olan ön 

yargıları pekiştirir. Bu gibi anlatılar meslekler arasında, köyler arasında da görülmektedir.  

 

Dikkat edilmesi gereken nokta fıkralarda aşağı konuma düşürülen toplulukların gerçekten öyle olup 

olmadıklarından ziyade mizahın gücü ile  diğer topluluğun nasıl üstün konuma geçtiğidir. Fıkaralarda  

bir topluluğun göze çarpan bir özelliği abartılarak mizahi bir unsur elde edilir ve kalıp yargılar ile o 

topluluğa mensup tüm insanların aynı özellikte olduğu düşünülür. Amaç hangi topluluğun ne kadar 

anlayışlı, zeki olduğunu anlatmak değil, toplulukların mizahı nasıl kullanıkları ve nasıl kimlik 

edinmede mizahı kullandıkları, olumsuz durumlarda mizahın gücünden faydalanarak üstün konuma 

geçtikleridir. 
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ÖZET 

Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş gibi süreçlerle tüm dünyada yükseköğretime talep gün geçtikçe 
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Rekabet artışı kaliteye olan ihtiyacı da beraberinde getirmiş, Dünya çapında üniversiteleri sıralayan 

endeksler oluşmaya başlamıştır. Dünya çapında, QS, THE, ARWU ve Leiden önde gelen 

endekslerdendir. Ülkemizde ise URAP hem Türkiye hem de Dünya’daki üniversiteleri sıralamaktadır. 

Üniversitelerin daha kaliteli bir hale gelmesi ve endekslerde daha üst sıralarda yer almaları için 

yükseköğretimde kalite konusuna daha fazla ağırlık verilmeye başlanmıştır. Akreditasyon süreci 

yükseköğretimde kalite alanında yapılan başlıca uygulamalardan biridir. Ülkemizde 12 farklı ulusal 

kalite ajansı lisans programlarını akredite etmektedir. Ancak, üniversitelerin endekslerde almış olduğu 

sıralar veya bölümlerin akredite edilmeleri öğrenci memnuniyetini belirlemekte yeterli değildir. Bu 

nedenle, öğrenci memnuniyetinin ayrıca belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, yükseköğretimde 

kalite ve öğrenci memnuniyeti kavramları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) özelinde 

araştırılmıştır. Çalışmanın nihai amacı yükseköğretimin kalitesini artırmada konunun asıl muhatabı ve 

hizmet alıcılar olan öğrencilerin beklentilerine dikkat çekmektir. Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi’nin farklı fakültelerinden 11 öğrenci ile yapılan derinlemesine mülakat bulguları ışığında, 

öğrencilerin bakış açısı ile yükseköğretimde kalitenin artırılması için yapılabileceklere dair ipuçlarına 

ulaşılmak istenmektedir. Çalışmada sonucunda yükseköğretimde yaşanan sorunlar belirlenmiş ve daha 

kaliteli hizmet verebilmek için nelere ihtiyaç duyulduğu konusunda önemli cevaplara ulaşılmıştır. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyetsiz olduğu başlıca konuların 

akademik personelin yetersiz oluşu ve öğrencilere bilgi aktarmaması, akademik personel üzerinde 

yeterince denetim olmaması, öğrenci sayısının fazla ve akademisyen sayısının buna nazaran yetersiz 

oluşu ve Zonguldak’ta staj ve iş imkânlarının yetersizliği olarak tespit edilmiştir. Bu konularda 

yapılacak çalışmaların ZBEÜ’de eğitim kalitesini ve öğrenci memnuniyetini arttıracağı açıktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Memnuniyet, Öğrenci, Yükseköğretim, Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi. 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde yükseköğretime duyulan talep son yıllarda gittikçe artmaktadır. Bu nedenle açılan 

üniversite her geçen gün artış göstermektedir. Bu durum devlet tarafından da desteklenmektedir. 

Ülkenin kalkınması ve gelişmişlik düzeyi açısından yükseköğretim kurumlarının önemi büyüktür. 

Üniversiteler, bireye ve topluma önemli faydalar sağlar. Bu faydaları sağlarken bütçeyi devlet karşılar. 

Öncelikle devlet üniversitelerinin bütçelerinin yarısından fazlası devlet bütçesinden karşılanır. 

Üniversitelerin kaliteli hizmet sunabilmesi için nitelikli insan gücü, sürekli mali kaynak ve her türlü 

teknik donanıma sahip olması gereklidir. Eğitim, kişinin kendisini aynı zamanda yaşadığı toplumu 

geliştirdiği süreçlerin bütünüdür. Bunun için gerekli bilgiye ulaşmak gerekir. Bilginin en iyi 

üretilebildiği ve en uzman sunulabilen yer üniversitelerdir. Ayrıca, bir ülkenin her anlamda kalkınması 

için gerekli insan gücünü hazırlayan kurumlardır. Küreselleşme ile beraber yetişmiş ve nitelikli insan 

gücüde kısaca bilgiye dayalı toplum yapısı ile eğitim unsuru önemli hale gelmiş ve yükseköğretim 

kavramı önem kazanmıştır.  

 

Üniversite sayısının ve dolasıyla da üniversiteler arasındaki rekabetin artması kaliteyi ön plana 

çıkarmıştır (Topsakal ve İplik, 2013). Kalitenin arttırılması için akreditasyon süreçleri geliştirilmiştir. 

Aynı zamanda, üniversitelerin kaliteleri küresel çapta hazırlanan endeksler yardımı ile belirlenmeye 

başlanmıştır. Bu çalışmada, yükseköğretimde kalite kavramının üzerinde durulmuş ve uluslararası 

üniversite derecelendirme sistemleri hakkında bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda Türkiye’deki 

akreditasyon süreci konusuna da değinilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kalite ve öğrenci memnuniyeti 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (10), Year (2019)   Page 38 

kavramlarını Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) özelinde literatürdeki bilgiler ve 

öğrenciler ile yapılan kişisel görüşmeler vasıtasıyla belirlenmeye çalışılmaktır. Ayrıca, ZBEÜ’nin 

bünyesinde bulunan fakültelerde okuyan öğrencilerin eğitim alırken karşılaştıkları sorunları belirlemek 

ve çözüm yolları önermektir. Yükseköğretimde eğitim verirken daha kaliteli hizmet nasıl sunulabilir, 

neler yapılabilir gibi soruların yanıtları araştırılmıştır. 

 

2. YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE KAVRAMI  

Verilen hizmete karşılık müşterinin algıladığı yargıların değerlendirilmesi kalite olarak 

adlandırılmaktadır (Aliçavuşoğlu ve Gürbüz, 2017). Kalite kavramı, 1980’li yıllardan itibaren yeni 

boyut ve anlamlar kazanmıştır. Önceden sadece endüstriyel mallar için kullanılırken şimdi hizmet 

üretimi içinde kullanılmaktadır (Çağlar, 1998). Üniversiteler arasındaki rekabet kalite için olumlu bir 

süreçtir (İzgi, 2015). Kalite, ürün ve hizmetlerin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın verdiği 

memnunluktur (Efil, 1999). Imai (1999)’ye göre kalite, onu tanımlayan insan sayısına eşittir. Aynı 

zamanda bir ürün veya hizmetin müşteri isteklerine uygunluk derecesi olarak da ifade edilebilir 

(Bozkurt, 1996). Kalite, Kaizen ilkesine göre küçük adımlarla sürekli iyileştirme süreci (continuously 

incremental development) olarak tanımlanmaktadır. (Günay, 2014). Kalite, çok boyutludur.  Bu 

boyutlar; işlevsellik, güvenilirlik, dayanıklılık, kullanışlılık ve estetik gibi özelliklerdir (Tütek, 1996). 

Yükseköğretim’de kalite denilince ise akla programın belirli standartlarıyla ilgili aynı zamanda eğitim 

modelinin durumsal şartları, kurumsal görev ve hedeflerle de ilgili olan çok boyutlu dinamik bir 

kavram gelmektedir (Vlãsceanu vd., 2004). Özellikle yükseköğretim sektöründe alınan hizmetin kalite 

derecesine bu hizmetten faydalanan hedef kitle karar vermektedir. Kalitenin yeri, insanların zihnidir. 

Bu yüzden kalite algısı da önemlidir. Aynı zamanda insanların istek ve beklentileri de önemlidir 

(Hepkul ve Kağnıcıoğlu, 1992). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve ağırlıklı olarak Arap 

ülkelerinde 2013’den itibaren yükseköğretimde kaliteye olan ilgi artmıştır (Papanthymou ve Darra, 

2017). Üniversitelerin kendi süreç, girdi, çıktı ve müşterileri vardır. Müşterilerin mutluluğu 

doğrultusunda hareket etmek, girdilerin, süreçlerin ve çıktıların niteliklerini, kalitelerini arttırmak 

zorundadırlar (Serin ve Aytekin, 2009).  

 

Yükseköğretimde kalitenin ölçülmesi ilk olarak 1983 yılında U.S. News and World Reports tarafından 

yayımlanan “Amerika’nın Eniyi Kolejleri” çalışması ile ortaya çıkmıştır (Alma vd., 2016). Meyer ve 

diğerleri (2017) ABD’de ilk 50 içinde yer alan bir üniversitenin sonraki yıllarda ilk 50’de yer 

alamaması durumunda öğrenci başvurularının %2 ile %6 arasında azaldığını belirtmişlerdir. 

Üniversitelerin kalitesinin ölçülmesi hem toplumların hem de sanayi kuruluşlarının ilgilendiği bir 

konu haline gelmiştir. Son yıllarda üniversitelerin derecelendirildiği endekslerin geliştirilmesi ile 

üniversitelerdeki kalite kavramının ölçülmesi oldukça önem kazanmıştır. En önde gelen üniversite 

derecelendirme sistemleri olarak karşımıza çıkan endeksler şu şekildedir (Jöns ve Hoyler, 2013; Arkalı 

Olcay ve Bulu, 2017):  

 

• Quacquarelli Symonds Dünya Üniversiteleri Sıralaması (QS World University Rankings) 

• Times Yüksek Öğrenim Dünya Üniversiteleri Sıralaması (Times Higher Education World 

University Rankings, THE) 

• Dünya Üniversiteleri’nin Akademik Sıralaması (Academic Ranking of World Universities, 

ARWU) 

• Leiden Sıralaması (Leiden Ranking) 

 

Ayrıca, ülkemizde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü tarafından hazırlanan ve URAP 

adı ile bilinen Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması endeksi ise 2009 yılından itibaren 

üniversitelerdeki kaliteyi ölçmek için kullanılmaktadır (Arkalı Olcay ve Bulu, 2016). URAP 

tarafından kullanılan sıralama kriterleri makale, toplam atıf, toplam bilimsel doküman, doktora mezun 

öğrenci sayısı ve öğretim üyesi/öğrenci puanlarıdır (Özbaşı ve Uslu, 2018). Diğer uluslararası 

endekslerin hesaplanmasında kullanılan kriterler ise, her ölçüm sisteminde aynı olmamakla birlikte, şu 

şekilde listelenebilir: eğitim, araştırma, atıflar, eğitimin/fakültenin kalitesi, uluslararası görünüm, 

endüstri gelirleri, bilimsel verimlilik, araştırmaların etkileri, araştırma kalitesi ve uluslararası 

işbirliğidir (Arkalı Olcay ve Bulu, 2017; Perez-Esparrells ve Orduna-Malea, 2018). Her bir endeks için 

kriterlerin detayları ve ağırlıklı ortalamaları Arkalı Olcay ve Bulu’nun (2017) çalışmasında 
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bulunabilir. Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi adı 

geçen 5 endekste de ilk 10 sırada yer aldıkları için bu üniversitelerin dünyanın en iyi üniversiteleri 

olduğu söylenebilir (Arkalı Olcay ve Bulu, 2016). Jöns ve Hoyler, (2013) ARWU ve THE 

endekslerinde ilk 200 sıra içerisinde yer alan üniversitelerin (2009 yılı için) coğrafi dağılımlarını 

incelediklerinde bu üniversitelerin ağırlıklı olarak A.B.D., Avrupa ve Uzak Doğu’da bulunduğunu 

belirtmişlerdir. Perez-Esparrells ve Orduna-Malea (2018), 2017 yılındaki THE endeksine göre en iyi 

ilk 1000 üniversite içerisindeki 137 tane teknik üniversite ile teknik olmayan diğer üniversitelerin 

skorlarını karşılaştırmış ve teknik üniversitelerin endüstri gelirlerinin diğer üniversitelerden daha fazla 

olduğunu belirtmişlerdir. Reddy ve diğerleri (2016) ise THE ve ERWU skorları baz alarak yaptıkları 

araştırmalarında Hindistan’daki üniversitelerin Çin’deki üniversitelerin çok gerisinde olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 

3. TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ve AKREDİTASYON 

Yükseköğretimin günümüzde öneminin giderek artması, Türkiye’de yükseköğretim alanının günden 

güne büyüyüp, genişlemesine neden olmaktadır. Küreselleşme, demografik değişimler, toplumsal 

talep yükseköğretim arzını arttırmıştır. Ülkemizde son yıllarda yükseköğretim alanında aldığı mesafe 

bütün dünyada dikkat çekmektedir. Yeni kurumlar açılmıştır. Akademik özgürlüğün alanı genişlemiş 

ve yükseköğretime erişim sorunu ortadan kalkmaya başlamıştır. Yükseköğretim Kurumu’nun 

yayımlamış olduğu son istatistiklere göre ülkemizde 129 Devlet ve 74 Vakıf Üniversitesi ile 5 adet 

Vakıf Meslek Yüksek Okulu olmak üzere toplamda 208 üniversite bulunmaktadır. 2018 - 2019 

Yükseköğretim İstatistiklerine göre bu üniversitelerde eğitim gören toplam öğrenci sayısı 7.740.502 

kişidir. Öğrencilerin öğretim türüne göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir 

(https://istatistik.yok.gov.tr/). Tablo 1’den de görüldüğü gibi 8 milyona yakın öğrenci yükseköğretim 

kurumlarında eğitim görmektedir. Bu durum yükseköğretimde kalitenin arttırılması hususunun ne 

kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Eğitim alan öğrenci sayısı her geçen gün daha da 

artmaktadır.  

 

Tablo 1. Türkiye’deki Üniversitelerde Öğrenim Düzeyine Göre Öğrenci Sayıları 
Öğrenim Türü Öğrenci Sayısı 

Önlisans 2.829.430 

Lisans 4.420.699 

Yüksek Lisans  394.174 

Doktora  96.199 

Toplam 7.740.502 

 

Yine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan Özet Öğretim Elemanı Sayıları Raporu’na 

göre (23.08.2019 tarihli veriler) Türkiye’deki toplam akademisyen sayısı 168.320 olmuştur. 

Üniversitelerdeki akademik personelin 27.082’si profesör, 15.762’si doçent, 39.597’si doktor öğretim 

üyesi, 37.103’ü öğretim görevlisi ve 48776’sı araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Üniversitelerde 

ayrıca 20 çevirmen ve 36 eğitim öğretim planlamacısı da bulunmaktadır (https://istatistik.yok.gov.tr/). 

 

Günümüzde üniversiteler sıradanlaşmaya başlamıştır. İkinci öğretim programı ve açık öğretim 

programlarındaki kontenjan artışının kaliteyi düşürdüğü yönünde negatif bir yorum söz konusudur 

(Günay, 2014). Diğer bir yükseköğretim sorunu da üniversitede yetiştirilen öğretim elemanı sayısının 

azlığıdır. Günümüzde 82.441 olan öğretim üyesi sayısının 2025 yılı itibariyle 150 bin’e ulaşılması 

düşünülmektedir (YÖK, 2014). Son yıllarda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sayısında artış 

gözlenmiştir. Ama yine bu sayı yeterli değildir. Ülkemiz yükseköğretim alanından Dünya gözü ile 

bakıldığında iyi bir pazardır. Ülkemizde eğitim alan öğrenci sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu 

nedenle Türk yükseköğretimi, uluslararası anlamda yasal ve yapısal bir dönüşüme ihtiyaç duymaktadır 

(Günay, 2016). 

 

Diğer ülkelerde eğitim alanında yaşanan değişmeler, eğitim sistemlerini de değişmeye zorlar 

(Özdemir, 1995; Gencel, 2001). Bu değişime ayak uydurmak içinde akreditasyon sistemleri 

gelişmiştir. Akreditaston, belirli bir alanda önceden belirlenmiş standartların üniversiteler tarafından 

uygulanıp uygulanmadığını ölçen, değerlendiren ve bir dış kalite güvence sürecidir (MÜDEK, Eğitim 
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Çalıştayı, 2018). Ülkemizde yükseköğretimde kalite, araştırma ve uygulama için Ulusal Kalite 

Ajansları kurulmuştur. Bu ajanslar Tablo 2’de gösterilmiştir (YÖKAK, 2019).  

 

Tablo 2. Ulusal Kalite Ajansları 
ECZAK Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

EPDAB Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

FEDEK Fen Edebiyat-Fen Edebiyat Dil ve Tarih, Coğrafya, Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği 

HEPDAK Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu 

MİAK Mimarlık Akreditasyon Kurulu 

MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

SABAK Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

TEPDAD Tıp Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

TURAK Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu 

TPD Türk Psikologlar Derneği 

VEDEK Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

 

4. MATERYAL VE METOT 

4.1. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

Tarihçesi 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi'ne dayanan Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi 1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla kurulmuştur. 2018 yılında adı 

“Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilen üniversite bünyesinde 14 fakülte, 3 enstitü, 

5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar ve 33 araştırma merkezi yer almaktadır (Zeydan 

vd., 2018). Üniversite bünyesinde 185 bölüm, 198 program, 31 sanat dalı, 76 yüksek lisans ve 36 

doktora programında toplamda 33.716 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin öğrenim düzeyine 

göre dağılımları Tablo 3’te sunulmuştur (https://istatistik.yok.gov.tr/). Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi’nde 108’i profesör, 94’ü doçent, 347’si doktor öğretim üyesi, 321’i öğretim görevlisi ve 

494’ü araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 1364 akademik personel görev yapmaktadır (ZBEÜ, 

2018). 

 

Tablo 3. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Sayıları (2018 - 2019) 
  Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Genel Toplam 

Erkek 5.921 10.260 1.238 149 17.568 

Kadın 5.007 10.103 944 94 16.148 

Toplam 10.928 20.363 2.182 243 33.716 

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniveristesi’nde kalite çalışmaları kapsamında Mühendislik Fakültesinde 5 

bölüm (Çevre, Geomatik, Elektrik-Elektronik, İnşaat ve Maden Mühendislikleri) MÜDEK tarafından 

akredite edilmiştir. Fen Edebiyat Fakültesinde 4 bölüm (Biyoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı 

ile İngiliz Dili ve Edebiyatı) FEDEK akreditasyonuna sahiptir. Tıp Mezuniyet Öncesi Eğitimi 

TEPDAD tarafından ve Yabancı Diller Yüksekokulu da Pearson tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca 

12 bölümün de akreditasyon süreci devam etmektedir (ZBEÜ, 2018).  

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi QS, THE, ARWU veya Leiden gibi yükseköğretim 

endekslerinde sıralamaya girememiştir. URAP tarafından yayımlanan 2018-2019 Türkiye Genel 

Sıralamalarında ZBEÜ devlet üniversiteleri içerisinde kendisine 49. sırada yer bulmuş; tüm 

üniversiteler içinde de 58. sırada yer almıştır (http://tr.urapcenter.org/2018/index.php). Bu endeksler 

yükseköğretim kurumlarındaki kaliteyi ölçmekle birlikte öğrenci memnuniyetini belirlemekte yetersiz 

kalmaktadırlar. Aydemir (2018), danışmanlık, kütüphane, barınma, yemek, spor, eğlence ve mezun 

hizmetleri gibi ölçütlerinde endeks skorunun hesaplanmasında değerlendirmeye katılması ile öğrenci 

memnuniyetinin de ölçülebileceğini vurgulamıştır. Doğrudan öğrenci memnuniyetine odaklanan diğer 

çalışmalarda ise ZBEÜ’nin çok da iyi sıralarda olmadığı görülmektedir. Türkiye Üniversite 

Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Üniversitelerin 

Genel Memnuniyet Sıralaması’nda 2018 yılında 80. sıradayken 2019 yılında 89. sırada yer almıştır. 

ZBEÜ, Üniversitelerin “Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı” Sıralaması’nda ise 2018 yılındaki yerine 
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göre 11 sıra gerileyerek 2019 yılında 96. sıraya düşmüştür. Yine aynı raporda ZBEÜ Yerleşke ve 

Yaşamının Doyuruculuğu puanında dramatik düşüş (2018 yılında 85. sıradayken 2019 yılında 108. 

sıraya gerilemiştir) gözlemlenen üniversiteler arasında yer almaktadır. Benzer şekilde, Öğrenme 

İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği puanında da ZBEÜ’nin dramatik düşüş (67. sıradan 87. sıraya) 

kaydettiği belirtilmiştir (Karadağ ve Yücel, 2019). 

 

4.2. Veri Toplama Yöntemi 

Bu araştırmada, odak grup çalışması ve görüşme yoluyla veri toplanmıştır. Araştırma grubunu 2018 

yılında ZBEÜ’de kayıtlı olan ve çeşitli fakültelerde okuyan 11 öğrenci oluşturmaktadır. Mühendislik 

Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi (FEF), İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 

(İİBF) toplamda 11 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Tablo 4’de bu öğrencilerin eğitim gördüğü 

fakülteler hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Öğrenciler ile görüşmeler yaklaşık 1 saatlik süre 

zarfında yüz yüze yapılmıştır. 15 sorudan oluşan görüşme formunda, öğrencilerin idari sorunlarına, 

çalışma ortamının yeterliliklerine, akademisyenlerden alınan eğitime ilişkin verilere, burs, rehberlik 

hizmetleri, staj vs. konulardaki görüşlerine yer verilmiştir. Veri toplama sırasında sorulan sorular 

Tablo 5’te yer almaktadır.   

 

Tablo 4. Örneklem Grubundaki Öğrencilerin Fakülteleri Hakkında Bilgiler 
Fakülte Öğrenci 

Sayısı 

Öğretim 

Üyesi 

Sayısı 

Öğretim 

Elemanı 

Sayısı 

Öğretim 

Üyesi 

Başına 

Öğrenci 

Sayısı 

İdari 

Personel 

Dolu 

Kadro 

Sayısı 

Derslik / 

Amfi 

Sayısı 

Laboratuvar 

Sayısı 

Mühendislik F.  5071 87 69 59 36 30 39 

FEF 3863 88 57 44 13 24 46 

İlahiyat F. 1275 15 24 85 7 10 - 

İİBF 4065 48 23 85 12 22 2 

 

Tablo 5. Veri Toplama Soruları 
1 Cinsiyet 

2 Fakülte/Bölüm 

3 Öğretim Programı  

(Örgün Öğretim - İkinci Öğretim) 

4 Çalışıyor musunuz? Ne iş yapıyorsunuz? 

(Kısmi Zamanlı / Tam Zamanlı? - Programla alakalı mı? - Vasıfsız mı?) 

5 Nerede ikamet ediyorsunuz? 

(Ev - Yurt  - Ailesinin yanında) 

6 Burs alıyor musunuz? 

7 ZBEÜ öğretim elemanlarını alanlarında yeterli buluyor musunuz? 

8 ZBEÜ’deki fiziki mekan (derslik, sosyal imkanlar, kütüphane, sportif imkanlar, hakkında ne düşünüyorsunuz? 

9 Üniversitedeki idari personeli hizmet sunumunda yeterli buluyor musunuz? 

10 Üniversitede danışmanınızla olan iletişiminizi ve rehberlik hizmetlerini yeterli buluyor musunuz? 

11 ZBEÜ’de sunulan hizmetler hakkında duyuruları yeterli buluyor musunuz? 

12 Zonguldak’ta staj ve iş imkanlarını yeterli buluyor musunuz? 

13 ZBEÜ’den aldığınız eğitimi bütün olarak değerlendirildiğinde yeterli buluyor musunuz? 

14 Sizce yükseköğretimde kalitenin arttırılması hangi unsurlara bağlıdır? 

(Fiziki imkanlar - Öğrenim kalitesi - Az öğrenci ile eğitim - Diğer) 

15 Eklemek istedikleriniz var mı? 

 

5. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı 4 fakültede ve 1 enstitüde eğitim gören öğrencilerin 1 

tanesi doktora, 2 tanesi yüksek lisans, 8 tanesi de lisans öğrencisidir. Lisansüstü öğrenciler de 

eğitimlerini fakülte binalarında gerçekleştirdikleri için öğrenci memnuniyetleri sadece fakülte bazında 

araştırılmıştır. Öğrencilerin 8’i bayan, 3’ü erkek öğrencidir. Lisans öğrencilerinin 5 tanesi 1.öğretim, 3 

tanesi de 2.öğretim öğrencisidir. Öğrenciler içerisinde sadece bir tanesi PTT’de gişe görevlisi olarak 

çalıştığını beyan etmiştir. Diğer öğrenciler herhangi bir işte çalışmamaktadır. Öğrencilerin 2 tanesi 

yurtta, 6 tanesi kiralık evde, 3 tanesi de ailesinin yanında ikamet etmektedir.  
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Öğrencilerden 7 tanesi karşılıklı geri ödemeli burs almaktadır. Bu kişilerden 4 tanesi “bu durum bende 

stres yaratıyor, işimiz henüz hazır değil geri ödeme konusunda aileme yüklenmek istemiyorum” 

demiştir. Diğer 3 kişi ise okul bittikten 2 sene sonra ödemeye başladıklarını, gecikme durumunda 

gecikme faizinin silindiğini, devletin bu konu ile ilgili her türlü yapılandırmayı yaptığını, o sürede iş 

bulup geri ödeyeceklerini söylemişlerdir. Öğrencilerden 3 tanesi geri ödemesi olmayan katkı kredisi 

almaktadır. Diğer 1 kişi ise herhangi bir burs almamaktadır.  

 

ZBEÜ’deki öğretim elemanlarını yeterli buluyor musunuz sorusuna öğrencilerin 2 tanesi “evet 

çoğunluğunu yeterli buluyorum, özellikle danışman hocalar çok yardımcı oluyor” demişlerdir. 5 tanesi 

ise “hayır yeterli bulmuyorum, çoğunluğu alanında yeterli değil” cevabını vermiştir. Bu öğrenciler 

ayrıca, “hocalar bilgilerini bize aktaramıyorlar ve bazen kırıcı davranabiliyorlar. Ezbere dayalı bir 

eğitim sistemi var ve öğrenciyi geliştirici etkinlikler çok az” diye açıklama yapmışlardır. Öğrencilerin 

4 tanesi de bu soruya “kısmen memnunum, kısmen memnun değilim” yanıtını vermiştir.  

 

ZBEÜ’deki fiziki mekan (derslik, sosyal imkanlar vs.) ile ilgili sorulara öğrencilerin 9 tanesi “evet 

memnunum” diyerek özellikle amfiler, kütüphane, yüzme havuzu gibi sunulan hizmetlerin bir çok 

üniversitede olmadığını bu konuda kendilerini şanslı hissettiklerini belirtmişlerdir. 2 tanesi ise 

“sınıflarda perde olmadığını, ışıklandırmanın uygunsuz olduğunu, temizlik yapılmadığını, kafelerin 

yetersiz olduğunu” söylemişlerdir. Öğrencilerin belirtmiş olduğu fiziksel mekanlar ve temizlik ile ilgili 

sorunlar üniversite yönetimi tarafından kolaylıkla giderilebilecek sorunlardır. 

 

Üniversitedeki idari personelin hizmet sunumu hakkında 7 tanesi “evet memnunum” derken 4 tanesi 

“kesinlikle memnun değilim” cevabını vermiştir. Üniversitedeki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile 

ilgili öğrenciler genellikle lisans düzeyinde danışman hizmetlerinden ve rehberlik hizmetlerinden 

memnun olduklarını söylemişlerdir. Duyuruları zamanında gördüklerini, web sayfalarını takip 

ettiklerini ve gelişen olaylardan haberdar olduklarını söylemişlerdir.  

 

Zonguldak’ta staj ve iş imkanları ile ilgili soruya ise öğrenciler, “Zonguldak’ın küçük bir şehir 

olduğunu, iş imkanlarının yeterli olmadığını, okuyan kişilerin faklı şehirlere gittiklerini, mezun 

olduktan sonrada iş imkanlarının kısıtlı olduğu” cevabını vermişlerdir. Öğrenciler Zonguldak’ta 

sadece birkaç tane büyük firmanın olduğu ve onların da kadrosunun dolu olduğunu ayrıca, bu 

firmalardaki staj imkanlarından bile faydalanırken zorlandıklarını söylemişledir.  

 

Öğrencilere ZBEÜ’den aldıkları eğitimi değerlendirmeleri istendiğinde 6 öğrenci verilen eğitimden 

memnun değilken, 5 tanesi de verilen eğitimden memnun olduğunu söylemiştir. Öğrenciler en önemli 

olumsuzluk olarak, dersi veren öğretim üyelerinin dersi sürekli slayttan anlattıklarını bunun da hem 

konuyu anlamalarını zorlaştırdığını hem de “okula gelmeme” isteği uyandırdığını söylemişlerdir.  

 

Yükseköğretimde kalitenin arttırılmasının hangi unsurlara bağlı olduğunu sorulduğunda ise fiziki 

imkanlar, öğrenim kalitesi, az öğrenci ile yapılacak eğitim gibi tüm etmenlerin hepsinin bir bütün 

olduğunu belirtmişlerdir. Bir öğrenci “nasıl bir yemek pişerken her şeye ihtiyaç duyuluyorsa, eğitim 

için de her şey bir bütün olmalı” demiştir. Başka bir öğrenci ise “az öğrenci ile yapılacak eğitimin, 

eğitim kalitesini arttırdığını düşünmüyorum” cevabını vermiştir. Alınan öğrenci sayısına karşı öğretim 

üyelerinin sayısının yetersiz olduğu söylenmiştir. Tablo 4 incelendiğinde özellikle Mühendislik 

Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde çok sayıda kayıtlı öğrenci olduğu göze 

çarpmaktadır. URAP verilerine göre ZBEÜ’de öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı (lisans + 

lisansüstü) 29.98’dir. Ancak, Tablo 4’deki veriler incelendiğinde İlahiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi’nde bu ortalamanın 85 olduğu görülmektedir. Aynı sayı, Mühendislik Fakültesi için 

59 ve Fen Edebiyat Fakültesi için de 44 kişidir. Öğrencilerin bu konudaki şikayetlerinde haklı 

oldukları görülmektedir. Öğretim üyesi sayısının arttırılması veya öğrenci kontenjanının düşürülmesi 

bu sorunun üstesinden gelecektir.  

 

Öğrenciler, “bir dersten çok fazla sayıda kişinin kaldığını fakat denetim olmadığı için bu durumun 

kimsenin dikkatini çekmediğini, bazı hocaların 3 sene üst üste uyuyakalıp sınavına gelmediğini fakat 

yine de hocaya herhangi bir yaptırım uygulanmadığını, hocalar üzerinde denetimin yetersiz olduğunu” 
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söylemişlerdir. Öğretim üyelerinin daha kaliteli olmasının da eğitim sisteminin kalitesini 

etkileyeceğini düşünmektedirler. Tayyar ve Dilşeker (2012) de üniversitelerde öğrenci memnuniyeti 

açsından en önemli kavramın akademik personel olduğunu belirtmişlerdir. Akademik personel ile ilgili 

oluşan olumsuz algılar öğrenci memnuniyetini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, yükseköğretim 

kurumlarının kalite ve öğrenci memnuniyeti açısından önem vermesi gereken ilk konunun akademik 

personel olduğu görülmektedir. 

 

Eğitimde kalitenin arttırılması için, burs ve yurt olanaklarının arttırılması gerektiği öğrenciler 

tarafından söylenmiştir. Öğrenciler, ezbere dayalı eğitim sisteminden uzaklaşarak uygulamalı daha 

modern bir eğitim sisteminin getirilmesinin daha kaliteli öğrenci yetiştirilmesini sağlayacağını 

vurgulamışlardır. Ayrıca, iş bulma imkânı olmadıktan sonra mezun olmanın pek de bir öneminin 

olmadığı ifade etmişlerdir.  

 

6. SONUÇ  

Günümüzde bir ulusun zenginliği, o ülkedeki yükseköğretimin kalitesine bağlanmaktadır. Küresel 

refah her ülke açısından önemlidir. Tüm ülkelerin geleceği açısından da önemlidir. Yükseköğretim 

hızlı bir sosyal, kültürel, ekonomik kalkınmanın garantisidir. Yükseköğretim’de kalite standartlarını 

yakalamak, akreditasyon sistemlerine uyum sağlamak kısaca yükseköğretimde kaliteyi arttırmak 

hedeflere ulaşmada kolaylık sağlar. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 11 bölüm akreditasyona 

sahiptir ve 12 bölümün ise akreditasyon süreci devam etmektedir. ZBEÜ maalesef uluslararası 

üniversite sıralamalarında listeye girememiştir. Bunula beraber, URAP sıralamasında Türkiye’deki 

tüm üniversiteler içerisinde 58. sırada yer almaktadır.  

 

Bu çalışmada, ZBEÜ’de kayıtlı 11 öğrenci ile yüz yüze görüşülmüş ve memnuniyet algıları 

belirlenmeye çalışılmıştır.  Öğrencilerin memnuniyetsiz olduğu başlıca konuların akademik personelin 

yetersiz oluşu ve öğrencilere bilgi aktarmaması, akademik personel üzerinde yeterince denetim 

olmaması, öğrenci sayısının fazla ve akademisyen sayısının buna nazaran yetersiz oluşu ve 

Zonguldak’ta staj ve iş imkânlarının yetersizliği olarak tespit edilmiştir. Bu konularda yapılacak 

çalışmaların ZBEÜ’de eğitim kalitesini ve öğrenci memnuniyetini arttıracağı açıktır. Bu çalışma, 2018 

yılında ZBEÜ’de kayıtlı olan öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Gelecek yıllarda aynı çalışmanın 

tekrarlanması ZBEÜ’deki kalite algısının değişik değişmediğini gösterebilecektir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, Hakkâri iline bağlı Yüksekova ilçe merkezindeki bulunan ilk ve ortaokullarda görev 

yapan öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak okul yöneticilerinin liderlik stillerini ve okul 

yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını nasıl etkilediği, konusu 

incelenmiştir. Araştırmamızın evrenini 2017–2018 eğitim-öğretim yılında Yüksekova ilçe merkezinde 

bulunan 345 ilk ve ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Nitel türde yapılan araştırmanın çalışma 

grubu gönüllü olan 7 öğretmenden oluşmaktadır.  

 

Araştırma sonucuna göre okul müdürleri çağdaş yönetim davranışları konusunda yetersiz kaldıkları 

görülmüştür. Araştırma sonuçlarına bakıldığında cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık 

gözükmemektedir.  Okul yöneticilerinin hizmet süresi ve yaş durumlarına göre anlamlı farklılıklar 

gösterdikleri görülmüştür. Genç ve yeni yöneticilerin öğretmenlerin kurum kültürüne bağlılıklarını 

artırmada daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca; Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile 

öğretmenlerin okula bağlılık düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

GİRİŞ 

 

Okulda yapılan öğretimin temel amacı, öğrenci öğrenimini akademik, sosyal, kültürel ve estetik açıdan 

en üst düzeye taşımaktır. Bu faaliyetlerde lider önemli önemli bir yer tutmaktadır.  

 

Okul örgütü içerisinde insan kaynağını en iyi bir şekilde yönetebilmek ve okulun verimliliğini 

arttırabilmek için okul yöneticisinin liderlik becerilerine sahip olması gerekir. Lider etkileme kabiliyeti 

olan yöneten, sevk ve idare eden, üstün özelliklere sahip insan demektir. Liderlik lider konumuna 

sahip olmak anlamına gelmektedir. Liderlik bir örgütün veya hareketin başı demektir     

        

Liderlik olgusu açıklanırken lider kavramı bu sürecin içerisine işlenmektedir. Oysa Aydın’a göre lider 

bir bireyi simgelerken, liderlik bir davranış olarak kabul edilmektedir. Yani aslında liderlik liderin 

yaptığı eylemleri kapsamaktadır. Lider ise en geniş tanımlama olarak, başkalarını belirli amaçlar 

doğrultusunda davranışlara, eylemlere yönelten kişidir. Lider; grubun amacını belirleyen grup içi 

etkileşimi sağlayan yaratıcı, örgütleyici ve düzenleyici kimsedir. (Güney,2015 s.26) 

 

Liderlik konusunda ise yapılan tanımlardan bazıları şunlardır: 

• Liderlik belirli koşullar içinde kurumsal ya da toplumsal amaçları gerçekleştirmek için insanların 

faaliyetlerini etkileme ve yönlendirme sürecidir. 

• Liderlik grubun yaşantılarını düzenleme ve bu yaşantılar yoluyla grubun mevcut gücünden 

yararlanma işidir. Vb.(Günay,2015) 

 

Yönetim alanında, sosyal bilimcilerin en çok ilgisini çeken ve üzerinde en fazla araştırma yapılan 

konuların başında liderlik gelmektedir. Ama bütün yapılan araştırmalara rağmen liderlik bugün bile 

herkes için gizemli bir konudur. Çünkü bir lider ne zaman ortaya çıkar, bir kimse hangi özellik, 

yetenek ve koşullara bağlı olarak lider olur bu sorular hala cevabını tam bulunamamıştır. Kısacası, her 

zaman ve her yerde geçerli olan tek bir liderlik modeli yoktur.(Güney 2015). Ayrıca liderlik doğuştan 

gelen bir takım yetenekleri ile mi yapılır yoksa sonradan kişi liderlik özelliklerini eğitim yoluyla 

kazanabilir mi, yine başka bir tartışma konusudur. 

 
1 Bu makale Şehr-i Nuh Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi’nde kısmen sunulmuştur. 
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Liderlik kavramı etimolojik olarak incelendiğinde; ‘’liderlik etmek’’lider ve liderlik kelimelerinin 

Anglo-Sakson kökenli olup ‘’leadare’’ kelimesinden türemiştir. Bu kelime insanları yolculuğa 

çıkarmak ve onlara bu yolculukta rehberlik yapmak anlamına gelmektedir(Güçlü ve Koşar, 2016). 

Otokratik Lider, Demokratik Lider, Serbestci Lider,  gibi tasniflere tabi tutulmaktadır. 

 

Türkçe ’de yönetim kavramı, ‘idare’, ‘sevk ve idare’ gibi kelimelerin karşılığı olarak yer almaktadır. 

Yönetim kavramı diğer insanlara iş gördürme, diğerleri vasıtasıyla işi veya görevi tamamlamanın 

gündemde olduğu durumda kullanılan bir kavramdır. 

 

Yönetici, insan kaynaklarını ve maddi kaynakları örgüt hedefleri açısından en iyi şekilde koordine ve 

organize eden bireydir. Diğer bir ifadeyle yönetici, diğer insanlar vasıtasıyla emrine verilmiş olan bir 

insan kümesini sabit bazı amaca veya amaçlara erişmek için tam uyum ve işbirliği içinde birlikte 

çalıştırmayı başaran insandır. Yönetici, insanları kullanarak işleri yaptıran veya işleri yürüten kişidir. 

Bu insanlar kaynak bulur, kararları verir ve belirli bazı amaçlar yönünde başkalarının etkinliklerini 

idare ederler. Yöneticiler görevlerini belirli bir grup içinde yaparlar. Gruplar bilinçli bir biçimde 

organize olmuş toplumsal birimlerdir. Grup veya örgütler iki veya daha fazla insandan oluşur ve 

sürekli olarak belirli görevleri ortak amaç veya amaçlar doğrultusunda devam ettirirler. Hizmet ve 

üretim amacı güden şirketlerin hepsi bir örgüttür. Yani okuldan hastaneye, karakollara, otellere, askeri 

örgütlere kadar hepsi birer örgüttür. İşte bu örgütlerde iş yapmaya çalışan kişilerin davranışlarını ve 

çalışmalarını yönlendiren, belirli amaçlara erişmeyi hedefleyen kişiler yöneticilerdir.(Güney,2015) 

 

Yöneticilerin astlarını belirlenen amaçlar doğrultusunda etkilemelerinde etkili olan temel özellik, 

güçtür. Güç, başkalarını etkileyebilme kapasitesidir. Kısaca güç, astların liderin/ yöneticinin emirlerini 

getirip getirmediğinin belirleyicisidir. (Güney,2015: s.65)Liderin güç kaynakları olarak; Yasal Güç, 

Bilgi Gücü, Ödül ve ceza gücü, Karizmatik Güç gibi kaynaklar olarak belirtilmektedir. 

 

Yönetim sistemi içinde görev alan yöneticiler, yasalarla belirlenmiş yetkiler içinde düşünür ve 

uygulama yaparlar. Bu nedenle yöneticiler yapılan iş ya da görevlerin sonuçlarına bakarak 

değerlendirme yaparlar. Yöneticiler görev aldıkları kurum ya da kuruluşlara sıkı sıkıya bağlıdırlar. 

Kısaca yöneticiler üst makamlarda kendilerine verilen görevi yerine getiren görev adamıdırlar. 

 

Yönetici olmak aslında şeklen grup yapısıyla alakalı bir olguyu belirtmektir. Diğer taraftan, liderlik 

oluşumu için şekilsel bir örgütün var olması ilk şart olarak görülmemektedir. Yöneticiler ile liderlerin 

benzer özelliği ise, gruplarında yer alan üyeleri hedeflenen amaçlar doğrultusunda hareket ettirip 

onları sevk ve idare etme çabasına girerek ana hedefe ulaştırma eğilimine girmeleridir.  

 

Eğitim; Bireyin beyin gücünü kullanmasını sağlama, davranış kazandırma, bilgilendirme kendi 

yaşantısı, gözlem, deney veya öğretim yoluyla istendik yönde değişiklik meydana getirme süreci 

olarak ifade edilebilirken öğretim bunun planlı yapılma aşamasıdır. 

 

Öğretim de, eğitimin bir parçasıdır; eğitimden farkı öğretimin belirli bir amaca yönelik olarak, belirli 

bir süreç ve programda yapılması ve formel olarak değerlendirilmesidir. Herkes öğretim alamaz, ancak 

normal veya normal üzeri ya da sınır zekâ seviyesinde olan, ya da hafif derecede zihinsel gerilik 

gösteren kişiler öğretim alabilir. 

 

Öğretmen liderliğini, öğretmenlerin sınıfta ve okulda liderlik davranışları sergilemeleri, okulda karar 

süreçlerine bilgi, beceri ve uzmanlıklarıyla destek olmaları, en etkili öğretim uygulamalarını geliştirip 

uygulamaları ve meslektaşlarıyla beraber hareket ederek okulda yapılan öğretimin kalitesini 

artırılmasına yönelik çaba sarf ettikleri bir süreç olarak tanımlanabilir. (Güçlü ve Koşar,2016) 

 

Yüksekova ilçe merkezindeki bulunan ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine 

dayalı olarak; okul yöneticilerinin liderlik stillerini ve okul yöneticilerinin liderlik stillerinin 

öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını nasıl etkilediği, konusunu ortaya koymak araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı, Hakkâri iline bağlı Yüksekova ilçe merkezindeki bulunan ilk ve ortaokullarda 

görev yapan öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak okul yöneticilerinin liderlik stillerini ve okul 

yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını nasıl etkilediği, konusunun 

önemini ortaya koyarak amaçlanmıştır.  

 

Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1- ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak okul yöneticilerinin 

liderlik stillerini  nelerdir? 

2-  Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını nasıl etkilemektedir? 

3-  okul yöneticilerinin liderlik stillerine yönel ik ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin 

görüşleri; 

a- Cinsiyete, b- Görev yaptığı okula, b- kıdeme göre değişmekte midir? 

4- Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 

a- Cinsiyete, b- Görev yaptığı okula, b- kıdeme göre değişmekte midir? 

 

Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma ile; ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak okul 

yöneticilerinin liderlik stillerini ve okul yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel 

bağlılıklarını nasıl etkilediğini ortaya koyarak, eğitim çevrelerine ve ilgililere öneriler sunulmuştur. 

 

Yöntem 

İlk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak okul yöneticilerinin liderlik 

stillerini ve okul yöneticilerinin liderlik stillerinin, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını nasıl 

etkilediğini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel tarama modelindedir.  

Belirlenen araştırma sorularına yanıt bulmada kullanılabilecek en uygun veri toplama tekniğinin 

görüşme tekniği olduğuna karar verilmiştir. Çünkü görüşme tekniği öğretmenlerin okul müdürlerinin 

davranışlarını tarafsız bir şekilde aktarılmasına oldukça etkilidir.(Yıldırım ve Şimşek, 2011) 

 

Çalışma Grubu  

Araştırmamızın evrenini 2017–2018 eğitim-öğretim yılında Yüksekova ilçe merkezinde görev yapan 

345 ilk ve ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel türde yapılan araştırmanın çalışma grubunu 

gönüllü olan 7 öğretmenden oluşmaktadır. 

 

Öğretmenlerin belirlenmesinde gönüllülük kadar farklı cinsiyet okul ve kıdemden oluşmasına özen 

gösterilmiştir.  Tablo 1’de katılımcı sayıları ve demografik özellikleri gösterilmiştir.   

 

Tablo 1. Demografik özellikleri 

 
Okul Türü  Devlet 

Öğretmen sayısı 7 

Cinsiyet 3 Kadın, 4 Erkek 

 

Verilerin Toplanması Ve Çözümlenmesi 

Bu araştırmada; veri toplama tekniğinin görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı 

hazırlanırken; ilgili literatür taranmış, benzer çalışmalarda kullanılan veri toplama araçları incelenmiş, 

araştırmacı tarafından görüşme yeni ve çalışmamıza uygun sorular hazırlanarak soru havuzu 

oluşturulmuş, hazırlanan sorulara alan uzmanı iki öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda son şekli 

verilmiştir. Gönüllü olarak belirlenen öğretmenlere sorular yöneltilerek cevapları ses kayıt cihazlarına 

kaydedilmiş, kaydedilen veriler daha sonra bilgisayar ortamına aktarılmış nitel araştırma teknikleri 

‘’içerik analizi’’ kullanılarak çözümlenerek değerlendirilmiştir. Katılımcı öğretmenlerle görüşme 

sırasına göre KÖ1, KÖ2, KÖ3, KÖ4, KÖ5, KÖ6, KÖ7 şeklinde sıralanmıştır. 
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Araştırmacı tarafından Veriler dört aşamada analiz edilmiştir: 

Toplanan verilerin kodlanması, temalarının belirlenmesi, düzenlenmesi, Bulgular tartışma ve Yorum 

şeklinde işleme tabi tutulmuştur. 

 

Görüşlerinin çözümlenirken sorulara verilen cevaplar benzerliklerine göre gruplandırılmıştır. 

Ayrıca bazı sorulara verilen cevaplar aynen sunulma yoluna gidilmiştir. Çalışmanın güvenirliğini 

arttırmak için çözümlemelerde uzman görüşleri nede başvurulmuştur.  

 

BULGULAR 

 

KÖ1 

Soru: Okul müdürünüz demokratik liderlik davranışları (adil, şeffaf, insana saygı, eleştiriye açıklık 

vb.) sergiliyor mu? 

Cevap: Evet, müdürümüz; adil şeffaf ve eleştiriye açık bir insandır. 

 

Soru: Okul iklimini olumlu yönde geliştirmek için çalışmalar yapıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Evet,okulun paydaşlarıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor. 

 

Soru: Okul müdürü örgütsel bağlılığı artırmak için moral ve motivasyon artırıcı uygulamalar yapıyor 

mu? Nasıl? 

Cevap: Evet, bazı öğretmenlerle bazen yemekli toplantılar yapıyor 

Soru: Çocukların eğitimi ile ilgili ailelerin önerilerini dikkate alıyor mu? Nasıl? 

Cevap:  Hayır, çünkü ailelerin önerileri yok. 

 

Soru: Okuldaki görev ve sorumluluklarınız ile ilgili personelini motive edici yöntemleri mi kullanır? 

Yoksa yasal güçlerini ( Ödül, ceza, zorlayıcı güç vb.) mi uygular? 

Cevap:  Her ikisini de kullanıyor. 

 

Soru: Okul müdürü Samimi bir okulda ortam oluşturmuş mu? Nasıl? 

Cevap: Evet, oluşturmuş sosyal etkinliklerle 

 

Soru: Okul müdürü okul ile ilgili karar alırken okul toplumunun tüm üyelerinin (öğretmen, öğrenci, 

veli vb.) görüşlerini alıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Hayır okul ile ilgili kararlarda öğretmen ve öğrencilerden görüş alınmıyor. 

 

OKÖ2 

Soru: Okul müdürünüz demokratik liderlik davranışları (adil, şeffaf, insana saygı, eleştiriye açıklık 

vb.) sergiliyor mu? 

Cevap: : Kişiye göre bu davranışları sergiliyor 

Soru: Okul iklimini olumlu yönde geliştirmek için çalışmalar yapıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Bazen, öğretmenlerden ortak proje istiyor 

 

Soru: Okul müdürü örgütsel bağlılığı artırmak için moral ve motivasyon artırıcı uygulamalar yapıyor 

mu? Nasıl? 

Cevap: Sadece konuşma düzeyinde öğretmenleri motive etmeye çalışır. 

 

Soru: Çocukların eğitimi ile ilgili ailelerin önerilerini dikkate alıyor mu? Nasıl? 

Cevap:  Evet, okul aile birliğinin aldığı kararları uyguluyor 

 

Soru: Okuldaki görev ve sorumluluklarınız ile ilgili personelini motive edici yöntemleri mi kullanır? 

Yoksa yasal güçlerini ( Ödül, ceza, zorlayıcı güç vb.) mi uygular? 

Cevap:  Motive edici bir dil kullanıyor genellikle. 

 

Soru: Okul müdürü Samimi bir okulda ortam oluşturmuş mu? Nasıl? 

Cevap: Kısmen o samimi ortamı genellikle öğretmenler oluşturmuş. 
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Soru: Okul müdürü okul ile ilgili karar alırken okul toplumunun tüm üyelerinin (öğretmen, öğrenci, 

veli vb.) görüşlerini alıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Bazen görüş alır, bazen kendi başına karar alır 

 

KÖ3 

Soru: Okul müdürünüz demokratik liderlik davranışları (adil, şeffaf, insana saygı, eleştiriye açıklık 

vb.) sergiliyor mu? 

Cevap: Bu tür liderlik  davranışlarını sergileyemiyor. 

 

Soru: Okul iklimini olumlu yönde geliştirmek için çalışmalar yapıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Hayır, okul ortamına pek müdahale etmez 

 

Soru: Okul müdürü örgütsel bağlılığı artırmak için moral ve motivasyon artırıcı uygulamalar yapıyor 

mu? Nasıl? 

Cevap: Hayır, Grup bilincini artırmaya yönelik bir etkinliği yok. 

Soru: Çocukların eğitimi ile ilgili ailelerin önerilerini dikkate alıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Evet ailelerle sürekli irtibat halindedir. 

Soru: Okuldaki görev ve sorumluluklarınız ile ilgili personelini motive edici yöntemleri mi kullanır? 

Yoksa yasal güçlerini ( Ödül, ceza, zorlayıcı güç vb.) mi uygular? 

Cevap:  Motive edici etkinliklerde bulunmuyor. Genellikle yasal güçlerinden bahseder. 

Soru: Okul müdürü Samimi bir okulda ortam oluşturmuş mu? Nasıl? 

Cevap:  Hayır, herkes zorunluluktan bir arada duruyor. 

Soru: Okul müdürü okul ile ilgili karar alırken okul toplumunun tüm üyelerinin (öğretmen, öğrenci, 

veli vb.) görüşlerini alıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Toplantılarda herkesin görüşünü alır, ama pek uygulamaz. 

 

KÖ4 

Soru: Okul müdürünüz demokratik liderlik davranışları (adil, şeffaf, insana saygı, eleştiriye açıklık 

vb.) sergiliyor mu? 

Cevap: : Hayır, okul müdürümde liderlik vasıfları bulunmamaktadır. Çok az demokratik 

davranışına denk geldim 

Soru: Okul iklimini olumlu yönde geliştirmek için çalışmalar yapıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Okul müdürüm okul iklimini olumlu yönde geliştirmekten ziyade ortamı daha da gerer, 

negatif bir enerji yayar. 

Soru: Okul müdürü örgütsel bağlılığı artırmak için moral ve motivasyon artırıcı uygulamalar yapıyor 

mu? Nasıl? 

Cevap: Okul müdürümde grup bilinci bulunmamaktadır.  İnsanları daha da bireysel 

davranmaya, kendi köşesine çekilmeye mecbur bırakmaktadır. 

Soru: Çocukların eğitimi ile ilgili ailelerin önerilerini dikkate alıyor mu? Nasıl? 

Cevap:  Bazen velilere çok sert davrandığına, onlara bağırıp çağırdığına şahit oluyorum. Farklı 

görüşlere açık değildir okul müdürüm. 

Soru: Okuldaki görev ve sorumluluklarınız ile ilgili personelini motive edici yöntemleri mi kullanır? 

Yoksa yasal güçlerini ( Ödül, ceza, zorlayıcı güç vb.) mi uygular? 

Cevap:  Sıkıştığı anda yasal güçlere başvurur. 

 

Soru: Okul müdürü Samimi bir okulda ortam oluşturmuş mu? Nasıl? 

Cevap: Okul müdürümün çalışmalarında samimi olduğuna inanmıyorum. İnsanların güvenini 

kaybetmiştir 

Soru: Okul müdürü okul ile ilgili karar alırken okul toplumunun tüm üyelerinin (öğretmen, öğrenci, 

veli vb.) görüşlerini alıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Bazen görüş alır, bazen kendi başına karar alır. 
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KÖ5 

Soru: Okul müdürünüz demokratik liderlik davranışları (adil, şeffaf, insana saygı, eleştiriye açıklık 

vb.) sergiliyor mu? 

Cevap: Evet, müdürümüz demokratik tavırlar sergiliyor 

Soru: Okul iklimini olumlu yönde geliştirmek için çalışmalar yapıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Evet,okulun çalışanlarıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor. 

Soru: Okul müdürü örgütsel bağlılığı artırmak için moral ve motivasyon artırıcı uygulamalar yapıyor 

mu? Nasıl? 

Cevap: Evet, öğretmenlerle bazen yemekli toplantılar yapıyor. 

Soru: Çocukların eğitimi ile ilgili ailelerin önerilerini dikkate alıyor mu? Nasıl? 

Cevap:  Evet, ailelerin önerilerini dikkate alıyor. 

Soru: Okuldaki görev ve sorumluluklarınız ile ilgili personelini motive edici yöntemleri mi kullanır? 

Yoksa yasal güçlerini ( Ödül, ceza, zorlayıcı güç vb.) mi uygular? 

Cevap:  Her ikisini de kullanıyor. 

Soru: Okul müdürü Samimi bir okulda ortam oluşturmuş mu? Nasıl? 

Cevap: Evet, oluşturmuş çeşitli etkinliklerle 

Soru: Okul müdürü okul ile ilgili karar alırken okul toplumunun tüm üyelerinin (öğretmen, öğrenci, 

veli vb.) görüşlerini alıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Evet, alıyor 

 

KÖ6 

Soru: Okul müdürünüz demokratik liderlik davranışları (adil, şeffaf, insana saygı, eleştiriye açıklık 

vb.) sergiliyor mu? 

Cevap: : Hayır, okul müdürümüz liderlik vasıflarından yoksun. 

Soru: Okul iklimini olumlu yönde geliştirmek için çalışmalar yapıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Bazen, öğretmenlerden ortak proje istiyor 

 

Soru: Okul müdürü örgütsel bağlılığı artırmak için moral ve motivasyon artırıcı uygulamalar yapıyor 

mu? Nasıl? 

Cevap: Hayır, kibirli ve bencil davranışlar sergilemekte. 

Soru: Çocukların eğitimi ile ilgili ailelerin önerilerini dikkate alıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Hayır, okulun durumu ile pek ilgili değil. 

Soru: Okuldaki görev ve sorumluluklarınız ile ilgili personelini motive edici yöntemleri mi kullanır? 

Yoksa yasal güçlerini ( Ödül, ceza, zorlayıcı güç vb.) mi uygular? 

Cevap:  Hayır zorlayıcı yasal gücü kullanır. 

Soru: Okul müdürü Samimi bir okulda ortam oluşturmuş mu? Nasıl? 

Cevap: Kısmen 

Soru: Okul müdürü okul ile ilgili karar alırken okul toplumunun tüm üyelerinin (öğretmen, öğrenci, 

veli vb.) görüşlerini alıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Bazen. 

 

KÖ7 

Soru: Okul müdürünüz demokratik liderlik davranışları (adil, şeffaf, insana saygı, eleştiriye açıklık 

vb.) sergiliyor mu? 

Cevap: Hayır, sergileyemiyor. 

Soru: Okul iklimini olumlu yönde geliştirmek için çalışmalar yapıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Kısmen, 

Soru: Okul müdürü örgütsel bağlılığı artırmak için moral ve motivasyon artırıcı uygulamalar yapıyor 

mu? Nasıl? 

Cevap: Hayır, herhangi bir uygulama yapmıyor. 

Soru: Çocukların eğitimi ile ilgili ailelerin önerilerini dikkate alıyor mu? Nasıl? 

Cevap: Pek sayılmaz, bazen velilerle tartışmalara giriyor 

Soru: Okuldaki görev ve sorumluluklarınız ile ilgili personelini motive edici yöntemleri mi kullanır? 

Yoksa yasal güçlerini ( Ödül, ceza, zorlayıcı güç vb.) mi uygular? 

Cevap:  Motive edici etkinliklerde bulunmuyor. Genellikle olumsuz negatif bir dil kullanır. 
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Soru: Okul müdürü Samimi bir okulda ortam oluşturmuş mu? Nasıl? 

Cevap:  Hayır, öğretmenlerle sağlıksız bir iletişimi var. 

 

Soru: Okul müdürü okul ile ilgili karar alırken okul toplumunun tüm üyelerinin (öğretmen, öğrenci, 

veli vb.) görüşlerini alıyor mu? Nasıl? Cevap: Çok nadir. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmaların sonunda okul müdürünün liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu ortaya çıkmıştır 

➢ Araştırmaya konu olan okul müdürlerinden KÖ1 ve KÖ5demokratik liderlik davranışlarını 

gösterdikleri görülmüştür. Buna karşın diğerleri bu davranışları göstermedikleri tespit edilmiştir. 

➢ Araştırmaya katılan 7 okulun 5’sındaki öğretmenlerin okul müdürlerinin okul atmosferini olumlu 

yönde değiştirmeleri yönünde herhangi bir etkinlik ya da çalışma yapmadıkları gözlemlenmiştir. 

Buna karşın KÖ1 ve KÖ5 okul yöneticiler çeşitli sosyal aktiviteler yoluyla okul iklimini daha iyi 

olması için çaba sarf ettikleri görülmüştür. 

➢ Yine okul müdürlerinin çoğu çalışanlarını moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için KÖ1 ve 

KÖ5 sosyal etkinlik yapıyor. 

➢ Okul müdürlerinin hemen hemen hepsinde savundukları ve arkasında durdukları liderlik 

ilkelerinden yoksun olduğu tespit edilmiştir. 

➢ Okul müdürleri okul-aile birlikleri aracıyla öğrenci velilerinin görüşlerini almakla beraber bu 

görüşleri yönetim ilkelerine yansıtmamaktadırlar. 

➢ Araştırmaya konu olan okul müdürlerinden, KÖ2, KÖ3, KÖ4, KÖ6, KÖ7 altlarında çalışan 

personeli moral- isteklendirme yoluyla değil klasik yöneticilik güçlerini kullanarak görevlerini 

yerine getiriyorlar. KÖ1 ve KÖ5 ise motive edici davranışlarda bulunuyor 

➢ Araştırmaya konu olan okul müdürlerinden KÖ2,KÖ3, KÖ4,KÖ6,KÖ7,okulda samimi bir hava 

oluşturmak için herhangi bir çalışma yapmadıkları görülmüştür. 

 

Araştırmaya göre okul müdürlerinin önemli bir kısmı, örgüt değerlerini oluşturma ve okulun tüm 

paydaşlarını bu değerleri benimsetme konusunda eksik kaldıkları görülmektedir. 

 

AKAN ve YALÇIN’(2015) Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel 

Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi adlı makalesinde 

 

Örgütsel bağlılığın alt boyutları açısından içselleştirme boyutları ile demokratik liderlik stili arasında 

pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Bu sonuca göre okul 

yöneticilerinin demokratik liderlik stilini gösterme düzeyleri arttıkça öğretmenlerin örgütsel 

bağlılıkları olumlu yönde etkilenmekte, özdeşleştirme ve içselleştirme bağlılıkları artmaktadır. Yine 

bu araştırmaya göre okul yöneticileri serbest bırakıcı liderlik davranışı sergiledikçe öğretmenlerin 

okula olan bağlılıklarında bir azalma olduğu söylenebilir. Bu araştırma sonuçları da bizim 

sonuçlarımızı desteklemektedir. 

 

➢ Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu kendini gönüllü olarak okulun bir çalışanı olarak 

görmemektedir. Okulun var olan değerlerini paylaşmamaktadır. 

 

Bu araştırmaların sonuçlarıyla yaptığım araştırmanın benzer sonucu, her ikisinde de okul müdürünün 

liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

Cemaloğlu ve Kılınç (2012) “Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven 

düzeyleri arasındaki ilişki” adlı araştırmada okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin 

örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırma sonuçları, okul müdürlerinin 

dönüşümcü liderlik davranışlarını, işlemci liderlik davranışlarına göre daha fazla gösterdiklerini, 

öğretmenlerin okulda algıladıkları güven düzeyinin düşük olduğunu ve güvenin, liderliğin laissez-faire 

ve istisnalarla yönetim (pasif) alt boyutlarıyla negatif ve anlamlı bir ilişki içinde olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, Örgütsel güvenin çalışanlara duyarlılık alt 

boyutunun en güçlü yordayıcısının istisnalarla yönetim (pasif), yöneticiye güven alt boyutunun 
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istisnalarla yönetim, yeniliğe açıklık alt boyutunun idealleştirilmiş etki (atfedilen) ve iletişim ortamı 

alt boyutunun ise idealleştirilmiş etki (davranış) olduğu ortaya konmuştur. Bu sonuçların araştırmamız 

sonuçlarına yakın sonuçlar olduğu görülmektedir    

 

Benzer çalışmalarda okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki benim araştırmam ile benzer her üç araştırmanın sonuçlarına göre 

okul müdürünün yönetsel yeterlilikleri ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya 

konulmuştur. Benzer çalışmaların birbirine yakın sonuçlar vermesi okul müdürlerinin bu eksiklerini 

gidermek için çeşitli çalışmaların gerekliliğini ortaya koymuştu  

 

Kılınçarslan,(2013) ‘’Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık 

Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’ adlı makalesindeki bulgularında bizim sonuçlara benzer 

bulgular elde etmiştir. Buluç ve Serin’in (2012) “İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği 

davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki” adlı Araştırma bulgularına göre, 

öğretmenlerin, okul müdürlerinin, öğretim liderliği davranışlarını çoğu zaman düzeyinde 

gerçekleştirdiklerine dair düşünce içerisinde oldukları, yine öğretmenlerin okullarına üst düzey 

bağlılık duydukları görülmüştür. Araştırmanın diğer Önemli bulguları ise öğretim liderliği ile örgütsel 

bağlılık arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin olması ve okul amaçlarının 

belirlenmesi ve paylaşılması alt boyutunun örgütsel bağlılık üzerinde bir yordayıcı olarak 

görülmesidir. Bu sonuçlar araştırmamızı sonuçlarıyla büyük oranda örtüşmektedir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Araştırmanın sonuçlarına göre Yüksekova’daki okul müdürlerinin önemli bir kısmı –özellikle uzun 

süredir bu görevi yapan- çağdaş liderlik davranışlarını sergilememektedir. Buna karşın genç ve yeni 

yöneticilerin nispeten daha demokratik davrandıkları tespit edilmiştir. 

1.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim kursları açılarak, okul müdürleri yönetim bilimi; 

ilkeleri ve demokratik liderlik ve konusunda eğitimden geçirilmelidir. 

2. Öğretmenlerin okul ve görevlerine bağlılık düzeyini artırabilecek ekonomik ve sosyal çalışmalar 

yapılmalıdır. 

3- Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını önemli ölçüde 

etkilediğinden Milli eğitim bu konuda üniversitelerle işbirliği yaparak gerekli çalışmaları 

yapmalıdır. 
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30671 SAYILI KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR 

YÖNETMELİK KAPSAMINDA KOMİSER EĞİTİMİ, LİSTEYE KAYIT VE LİSTEDEN 

ÇIKARILMA USUL VE ESASLARI 
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ÖZET 

28.02.2018 tarihinde kabul edilerek 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun hedeflerinden birisi de, yeniden yapılandırma kurumunu ticari hayata kazandırmaktır. 

Bilhassa konkordato kurumuna hayatiyet kazandırarak, ekonomik hayatını devam ettirme imkanı olan 

borçluların iflas etmesinin önünün alınması için etkin ve verimli bir usul geliştirilmesidir.  

 

Alacaklıların herhangi bir şekilde söz sahibi olamadığı, sürecin borçlu ile mahkeme arasında cereyan 

ettiği İflasın ertelenmesi kurumundan farklı olarak konkordato kurumunda, borçlu ve alacaklıların söz 

sahibi olduğu, anlaşma sağlanabilmesi halinde, alacaklıların belirli bir çoğunluğunun kabul edeceği bir 

proje kapsamında borçların ödenmesi sağlanmaktadır.     

 

Konkordato kurumu kapsamında, konkordato komiserinin niteliklerine ve alacaklılar kurulunun 

zorunlu olarak oluşturulmasına dair bir yönetmelik henüz 02.06.2018 tarihinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmesine rağmen, uygulamada konkordato kurumunun işleyişinde yaşanan sorun ve 

aksaklıklar karşısında, 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Konkordato 

Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik” ile, konkordato komiserlerinin nitelikleri 

hususunda değişiklik ve yenilikler getiren düzenlemeler yeniden yapılmıştır. 

 

Bu makale çalışmasında bilhassa, eski Yönetmelikte mevcut düzenlemelerden farklı olarak yeni 

Yönetmelikte getirilen değişiklik ve yenilikler kaleme alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca, yeni yönetmelik 

çıkalı henüz aylar olduğundan bu konuda yazılmış fazlaca kaynak bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 

makalede yazımında bilhassa yönetmelikten yararlanılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İflas, İflasın Ertelenmesi, Konkordato, Konkordato Komiseri, Alacaklılar 

Kurulu. 

 

 

ABSTRACT  

One of the objectives of the Law No. 7101 on the Execution and Bankruptcy Law and Amendments to 

Some Laws, which was adopted on 28.02.2018 and published in the Official Newspaper dated 

15.03.2018 and numbered 30361, to bring the restructuring institution into commercial life. It is to 

develop an effective and efficient method to prevent the bankruptcy of borrowers who have the 

opportunity to continue their economic life, especially by bringing vitality to the concordat institution. 

Unlike the institution of postponement of bankruptcy, where the creditors cannot have any say, the 

process takes place between the debtor and the court, In the event that an agreement can be reached, 

debts and creditors have a say and a certain majority of the creditors will accept the payment of debts.  

Although a regulation on the qualifications of the concordate commissioner and the compulsory 

establishment of the creditors committee has been published and entered into force on 02.06.2018, in 

the face of problems and disruptions in the functioning of the concordat institution in practice, With 

the “Regulation on the Concordate Commissioner and Creditors Board an published” in the Official 

Gazette dated 30.01.2019 and numbered 30671, the regulations bringing changes and innovations 

regarding the qualifications of the concordate commissioners were revised. 
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In addition, there are not many sources written on this subject since the new regulation has been issued 

for months. Therefore, especially the regulation was used in the writing of the article. 

 

Key Words: Bankruptcy, Postponement Of Bankruptcy, Concordat, Concordat Commissioner, 

Creditors board. 

 

GİRİŞ   

28.02.2018 tarihinde kabul edilerek 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren ve İcra ve İflas Kanunu’nun konkordato hükümlerinde köklü değişiklikler öngören 

7101 sayılı Kanun’unun genel gerekçesinde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan iflasın ertelenmesi 

kurumundan, beklenilen maksadın hasıl olmaması nedeniyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilen 

6728 sayılı Kanunla iflasın ertelenmesi kurumunun revize edildiği ifade edilmiştir1.  

 

Makalenin özet kısmında da ifade edildiği gibi, alacaklıların herhangi bir söz hakkına sahip olmaması 

ile sürecin sadece borçlu ile mahkeme arasında yürütülüyor olması gibi yargılamada yaşanan sorunlar 

değerlendirilmiş ve İflasın ertelenmesi kurumundan tamamıyla vazgeçilmiştir. Bunun yerine, ticari ve 

sosyal hayat bakımından bir ihtiyaç olarak öngörülen, borçlu ile alacaklıların bir müzakere sonucunda 

anlaştıkları ve bu anlaşmanın mahkemece de tasdiki esasına dayanan, daha etkin, aktif ve verimli 

olacağı düşünülen konkordato düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ile Konkordato Talebine Eklenecek 

Belgeler Hakkında Yönetmelik, 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte genel olarak, İcra ve İflas Kanunu ilgili hükümleri ile 7155 sayılı 

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü 

Hakkında Kanunla getirilen değişiklikler çerçevesinde Konkordato Komiserliği kurumuna ilişkin 

temel bilgilere yer verilmiştir. Bu yeni düzenlemeler çerçevesinde, 02.06.2018 tarihli ve 30439 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu 

Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır denilebilir2. 

 

Adalet Bakanlığınca izin verilmek kaydıyla komiserlik eğitimi; bünyesinde hukuk fakültesi bulunan 

üniversiteler, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilecektir. Ayrıca ilgili mahkeme tarafından 

görevlendirilen konkordato komiserlerine, eğitim izni almış olan kuruluşlarca, üç yılda bir toplam on 

iki saatten az olmamak üzere bir defa yenileme eğitimi verileceği öngörülmüştür3. 

 

I. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNE İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELER, 

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİNE YÖNELİK GETİRİLEN SON YENİLİKLER 

VE KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ  

A. Konkordato Komiserliğine İlişkin Temel Düzenlemeler  

Konkordato süreci ve buna ilişkin ayrıntılar 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan, Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato 

Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik adlı iki ayrı Yönetmelikte düzenlenmiştir4.  

 

Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair 

30439 sayı ve 02.06.2018 tarihli Yönetmelik daha önce yayımlanmıştı. Bu yönetmelikte, alacak 

miktarı, alacakların çeşitliliği ve alacaklı sayısı ile konkordato komiserinin nitelikleri göz önünde 

 
1 Bkz. 7101 sayılı Kanun genel gerekçe. 
2 http://www.muhasebetr.com (Yararlanma Tarihi:02.08.2019). 
3 http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2019/02/konkordato-komiserligi.pdf(Yararlanma Tarihi:01.08.2019);   

30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı yeni Yönetmelik m. 10,13. 
4 Altay Sümer-Eskiocak Ali; 7101Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemelerin Işığında Konkordato Ve Yeniden Yapılanma 

Hukuku, İstanbul 2018 s. 586-587. 

http://www.muhasebetr.com(yararlanma/
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2019/02/konkordato-komiserligi.pdf(Yararlanma
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bulundurularak, zorunlu olarak alacaklılar kurulunun oluşturulacağı durumlar ile alacaklılar kuruluna 

dair diğer konulara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmişti5.  

 

30.01.2019 tarihinde yayımlanan 30671 sayılı yeni Yönetmelik ile eski düzenlemeler yürürlükten 

kaldırılmıştır. Yeni yönetmelikte, konkordato komiserinin haiz olması gereken nitelikler, konkordato 

komiserinin eğitimine yönelik hususlar ile komiserlik eğitiminden muaf tutulacak kişi ya da kişiler, 

konkordato komiserine eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar, kesin konkordato sürecinde alacaklılar 

kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı durumlar ve konkordato komiserliği ile alacaklılar kuruluna 

dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yeniden ele alınmıştır6.  

 

B. Konkordato Komiserliği Temel Eğitimine Yönelik Getirilen Son Yenilikler  

Yeni yönetmelik düzenlemesiyle, mahkeme tarafından, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde 

kurulu bulunan bölge kurulu tarafından oluşturulan listeden ya da bu listede görevlendirilecek komiser 

bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirilecek konkordato komiser/komiserleri için zorunlu 

eğitim uygulaması getirilmiştir7. 

 

Böylelikle, önceki Yönetmelik düzenlemesinden farklı olarak yeni Yönetmelik düzenlemesiyle, 

konkordato komiserinde aranacak nitelikler arasında komiserlik temel eğitimini tamamlamış olmak 

zorunlu hal olarak öngörülmüştür. Bu yeni düzenlemeyle denilebilir ki, komiserlik temel eğitimini 

tamamlamamış olanlar, konkordato komiseri olamayacaklardır.  

 

Konkordato komiseri olarak ilgili mahkemece görevlendirilecek kişilerin, konkordato komiseri temel 

eğitim şartından muaf tutulacaklar, 30671 sayılı yeni Yönetmeliğin 13. Maddesinde “Komiserlik 

eğitiminden muaf tutulacaklar” başlığı altında “Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, 

ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip 

olanlar komiserlik eğitiminden muaftır” şeklinde düzenlenmiştir.  

 

Bu Yönetmelik hükmüne göre; medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile 

işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik 

eğitiminden muaf tutulmuşlardır. Diğer bir ifadeyle, Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, 

ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip 

olanlar, konkordato komiseri temel eğitimini tamamlamamış olsalar dahi, öngörülen diğer koşulları 

taşımak kaydıyla konkordato komiseri olarak görevlendirilebileceklerdir8. 

 

C. Konkordatonun Tanımı ve Hukuki Niteliği  

Doktrinde, konkordato değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlamalardan birine göre, borçlunun 

alacaklılarının, kanunda öngörülen alacak ve/veya alacaklı oranının kabulüyle borçlarını belirli bir 

oranda ve/veya vadelerle ödemesini öngören, borçların yapılandırılmasını temin eden bir cebri icra 

şeklidir. Diğer bir tanıma göre, dürüst ve iyi niyetli bir borçlunun talebinin, mevzuatta öngörülen 

nitelikli çoğunlukla alacaklılar tarafından kabul edilmesi ve ilgili mahkemece tasdik edilmesi 

sonucunda oluşan, borçluya mehil verilmesi ya da kararlaştırılan oranda bütün adi borçlarında tenzilat 

yapılmasını ön gören hukuki bir müessesedir9. Konkordato borçlu ile onun alacaklıları arasındaki bir 

“sulh sözleşmesi” ne de benzetilebilir10. 

 

Doktrinde, hukuki nitelik olarak konkordato, bir akit, bir mahkeme hükmü yada bir kanuni işlem 

olduğu ileri sürülmüştür. Dolayısıyla, konkordatonun hukuki niteliği doktrinde tartışmalıdır 

 
5 Bkz. 02.06.2018 tarih ve 30439 sayılı Yönetmelik.; Altay Sümer-Eskiocak Ali; s. 586 vd. 
6 Bkz. 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı yeni Yönetmelik 
7 Bkz. 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Yönetmelik m.10. 
8 Bkz. 30671 sayılı Yönetmelik m.13. 
9 Tanrıver Süha/Deynekli Adnan, Konkordatonun Tasdiki, Ankara 1996 s. 29 vd.; Saraç Şükrü, 7101 Sayılı Kanun 

Çerçevesinde Konkordato, Ankara 2019, s. 2   
10 Saraç Şükrü,  s. 2. 
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denilebilir11. Doktrinimiz ile İsviçre doktrini, konkordatonun iflâsa yaklaşan özel ve hafifletilmiş 

kendine özgü bir cebri icra çeşidi ve kolektif bir tasfiye şekli olduğu hakim görüş olarak kabul 

edilmektedir12.  

 

Kendisine pratik sonuçlar yüklenmesi cihetiyle, konkordatonun hukuki niteliğinin mahiyeti önem arz 

etmektedir.  Şöyle ki, konkordatonun hukuki mahiyeti bir akit olarak kabul edilecek olursa, yorum ve 

uygulamada Borçlar Kanunu hükümleri, bir cebri icra kurumu olarak kabul edilecek olursa, yorum ve 

uygulamada İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uygulanacaktır13. 

  

II. KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ, EĞİTİM KURULUŞLARINA İZİN 

VERİLMESİ VE SÜRENİN UZATIMI  

A. Genel Olarak  

30.01.2019 tarihinde yayımlanan 30671 sayılı yeni Yönetmeliğin “Komiserlik Eğitimi” başlıklı 3. 

Bölümünde, komiserlik temel ve yenileme eğitiminin içeriği, eğitimi verecek kuruluşlar ve başvuru 

usulleri; katılım belgesi, komiserlik eğitiminden muaf tutulacaklar, eğitim kuruluşlarına izin verilmesi 

ve izin süresinin uzatılması, eğitim kuruluşlarının bilgi verme yükümlülüğü, eğitim kuruluşuna verilen 

iznin iptali ve eğitim kuruluşunun denetimine yönelik usul ve esasları; “Başvuru ve Liste” başlıklı 4. 

Bölümünde ise, listeye kayıt için başvuru, Listeden çıkarılma, İncelemenin usul ve esasları alt 

başlıkları altında, konkordato komiserlerinin bölge kurulu nezdinde çalışma usul ve esasları ile 

denetimi hususunda düzenlemeler ele alınmıştır14. 

 

B. Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi  

30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Yönetmelik üçüncü bölümü 10. maddesinde, “komiserlik eğitimi” ana 

başlığı altında, konkordato komiserliği temel eğitimi ve ders süresi düzenlenmiştir15.  

 

Söz konusu düzenlemeye göre, komiserlik görevinin icra edilebilmesi için, konkordato komiserliği 

temel eğitimi teorik ve pratik bilgilerden uluşmaktadır. Daha önce yirmi dört ders saati olarak verilen 

temel konkordato komiserliği eğitimi, 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı yeni Yönetmelik 

düzenlemesiyle en az otuz altı ders saati olarak verilme zorunluluğu getirilmiştir. Aynı düzenlemeyle, 

Başkanlığın uygun görüşünü almak koşuluyla, konkordato komiserliği eğitim kuruluşlarına 

konkordato komiserliği eğitim ders saatini arttırabilme yetkisi de tanınmıştır16. 

 

Aynı Yönetmeliğin 3. fıkrasında, konkordato komiserliği temel eğitiminin, medeni usul ve icra iflas 

hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, 

doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilebileceği hüküm altına alınmıştır17. 

 

Konkordato komiserliği temel eğitimin; icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı, 

komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai 

sorumluluğu, konkordato projesi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, finansal raporların 

analizi, işletmelerde kriz yönetimi, rapor yazım usul ve tekniği ile Başkanlık tarafından gerekli görülen 

diğer konuları kapsayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, emredici bu Yönetmelik hükmü 

karşısında, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire 

Başkanlığı tarafından gerekli görülen diğer konular hariç, eğitim kuruluşları tarafından düzenlemenin 

belirlemiş olduğu bu konular dışına çıkılması mümkün olmayacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, temel 

 
11 Arat Ayşe-Ercan Özler Meltem, Konkordato-İbra İlişkisi Çerçevesinde Konkordatonun Bir İbra Olup Olmadığı Sorunu, 

Terazi Huk. Der. S: 145, Eylül, 2018, s: 20-21.; Ercan İbrahim; Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2017, 3. 

Baskı, s. 156 vd.; Uyar Talih, Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri, Ankara 2019, s. 18. 
12 Altay Sümer/Eskiocak Ali,  Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2019, s. 23 vd.  
13 Pekcanıtez Hakan/Erdönmez Güray, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, İstanbul 2018, s. s. 4 vd.; Ulukapı 

Ömer, Konkordatonun Feshi, Konya 1998, s. 75 vd. 
14 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı yeni Yönetmelik, m. 10-20. 
15 30671 sayılı Yönetmelik m.10/1,2 “(1)Temel eğitim, komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri 

içerir. (2) Temel eğitim, en az otuz altı ders saatinden oluşur. Eğitim kuruluşları, Başkanlığın uygun görüşü ile eğitim ders 

saatini arttırabilirler ” 
16 30671 sayılı Yönetmelik m.10/1,2; http://www.bdturkey.com/mevzuat/kimler-konkordato-komiseri-olabilir-h1347.html. 
17 30671 sayılı Yönetmelik m.10/3. 

http://www.bdturkey.com/mevzuat/kimler-konkordato-komiseri-olabilir-h1347.html
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eğitimin içeriği, yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca göre Adalet Bakanlığı Hukuk 

İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından güncellenebilecek 

ve temel eğitime ilişkin usul ve esaslar ise genelgeyle belirlenebilecektir18. 

 

Konkordato komiserliği temel eğitimine katılmak zorunlu tutulmuş olup, temel ve yenileme 

eğitimlerini tamamlayan katılımcılara en geç on beş gün içinde eğitimi tamamladıklarına dair bir belge 

verilecektir19. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire 

Başkanlığı tarafından izin verilen eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu 

gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyen katılımcıların eğitim programıyla 

ilişiği kesilebilecektir20.  

 

Eğitim izni verilen kuruluşlar tarafından konkordato komiserlerine,  toplam on iki saatten az olmamak 

üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilecektir. Konkordato komiseri, yenileme eğitimine listeye 

kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorunda olup, yenileme eğitimi almayan 

komiser listeye tekrar kaydedilmeyecektir21. 

 

C. Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesi ve İznin Uzatılması Usul ve Esasları  

Adalet Bakanlığınca izin verilmek kaydıyla; konkordato komiserlik temel eğitimi, bünyesinde hukuk 

fakültesi bulunan üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilecektir. Adalet Bakanlığınca 

izin verilen eğitim kuruluşlarının listesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 

kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından elektronik ortamda yayımlanır22. 

 

Eğitim izni için başvuru, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 

Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenecek usul dairesinde yapılır. Başvuruda; eğitimin içeriği ve 

sürelerini kapsar şekilde eğitim programı, eğiticilerin sayısı, unvanları, uzmanlıkları ve yeterlilikleri 

ile eğitim verilecek mekânlar hakkında gerekçeli ve yeterli bilgiler verilir. Adalet Bakanlığı Hukuk 

İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından altmış gün içinde 

yapılacak inceleme sonucunda, eğitimin amacına ulaşıp ulaşmayacağı, eğitimin yapılacağı mekânların 

uygunluğu ve eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanıp sağlanmayacağı 

gözetilerek ilgili eğitim kuruluşuna en çok üç yıl için geçerli olmak üzere izin verilir; başvuran 

kuruluşun aranılan nitelikleri taşımadığının tespiti hâlinde talep reddedilir ve ilgilisine bildirilir23. 

 

Eğitim süresinin uzatılması için eğitim kuruluşu, izin süresinin bitiminden en az iki ay öncesinden 

başvurmak zorundadır. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 

Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından, eğitim kuruluşunun, Yönetmelik 15 inci maddeye göre 

sunduğu raporlar ile yapılan denetime ilişkin raporların incelenmesi sonucunda, eğitimin belirlenen 

şartlar ve içerikte başarılı bir şekilde devam ettiğinin ve Yönetmelik 16 ncı maddede düzenlenen 

eğitim izninin iptalini gerektirir durumların bulunmadığının tespiti hâlinde, verilen izin üç yıla kadar 

uzatılabilir. İzin süresi uzatılmayan eğitim kuruluşu listeden çıkarılır ve bu eğitim kuruluşuna ait 

belgeler dosyasında saklanır24. 

 

  

 
18 Uyar Talih, s. 314 vd.; Saraç Şükrü,  7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, Ankara 2019, s. 32 vd.; 30671 sayılı 

Yönetmelik m.10/4,6. 
19 http://www.bdturkey.com/mevzuat/kimler-konkordato-komiseri-olabilir-h1347.html; Saraç Şükrü,  s. 32 vd.; 30671 sayılı 

Yönetmelik m.12/1. 
20 Uyar Talih, s. 314 vd; 30671 sayılı Yönetmelik m.10/5. 
21 30671 sayılı Yönetmelik m.10/4-6,  m.11/1; Uyar Talih, s. 314 vd. 
22 Uyar Talih, s. 315 vd. 
23 http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/yusufozer/025; 30671 sayılı Yönetmelik m.12/1-4; Saraç Şükrü,  s. 32 vd. 
24 Saraç Şükrü,  s. 32 vd; 30671 sayılı Yönetmelik m.12/5-7. 

http://www.bdturkey.com/mevzuat/kimler-konkordato-komiseri-olabilir-h1347.html
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/yusufozer/025
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III. EĞİTİM KURULUŞLARININ BİLGİ VERME SORUMLULUĞU, EĞİTİM 

KURULUŞUNA VERİLEN İZNİN İPTALİ VE EĞİTİM KURULUŞUNUN DENETİMİ 

A. Eğitim Kuruluşlarının Bilgi Verme Yükümlülüğü 

Konkordato eğitimini verme iznini alan eğitim kuruluşları, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 

Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığına her yıl Ocak ayında bir önceki yıl 

içinde gerçekleştirdikleri eğitim programı sayısı, eğitime katılan ve eğitimi tamamlayan kişi sayısı, 

eğitim alan kişilerin uzmanlık alanları ile meslekleri, eğitim veren kişiler, eğitim verilen yerler ile 

istenilen diğer hususları içeren bir rapor sunarlar. Rapor sunmayarak bilgi verme sorumluluğunu ihlal 

eden eğitim kuruluşlarına, on beş gün içinde raporun sunulmaması durumunda, eğitim izninin iptal 

edileceği hususu yazılı olarak ihtar edilir25. 

 

B. Eğitim Kuruluşuna Verilen İznin İptali 

Eğitim kuruluşunun daha önce almış olduğu izin şartlarından birinin ortadan kalktığının veya mevcut 

olmadığının sonradan anlaşılması, eğitim kuruluşu tarafından daha önce belirlenen usul ve esaslara 

uygun eğitim verilmediğinin tespit edilmesi, eğitim kuruluşu katılım belgesi düzenlenmesinde 

sahtecilik yapıldığının anlaşılması, Yönetmelik 15 inci maddede belirtilen bilgi verme 

yükümlülüğünün yapılan ihtara rağmen yerine getirilmemiş olması ve eğitim kuruluşunun iznin iptali 

için yazılı talepte bulunması durumlarında eğitim kuruluşuna verilen izin Adalet Bakanlığı tarafından 

iptal edilir.  Adalet Bakanlığı tarafından izni iptal edilen eğitim kuruluşu listeden çıkarılır ve bu eğitim 

kuruluşuna ait belgeler dosyasında muhafaza edilir26. 

 

C. Eğitim Kuruluşunun Denetimi 

Konkordato komiserliği eğitimini verme iznini alan kuruluşlar, komiserlik eğitimiyle ilgili faaliyetleri 

bakımından Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire 

Başkanlığının gözetimi ve denetimi altındadır. Eğitim kuruluşları, komiserlik eğitiminin verilip 

verilmediği, verilen eğitimin muhteviyatı, kim tarafından ve nerede verildiği, sınıf mevcutları ve 

eğitim başvurusu için sunulan bilgi ve belgeler ile belirlenen diğer konular bakımından, Adalet 

Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 

doğrudan veya bölge kurulu vasıtasıyla her zaman denetlenebilirler27. 

 

IV. LİSTEYE KAYIT İÇİN BAŞVURU, LİSTEDEN ÇIKARILMA VE İNCELEMENİN USUL 

VE ESASLARI 

A. Bölge Kurulu Tarafından Oluşturulan Komiser Listesine Kayıt İçin Başvuru 

Konkordato komiserliği görevini almak için ilgili kişi, konkordato komiserliği listesine yazılmak için 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı 

tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini icra ettiği yerin 

bağlı bulunduğu bölge kuruluna başvuru yapar. Konkordato komiserliği görevini almak için başvuru 

yapan İlgili, başvuru sırasında kimlik, yerleşim ve iletişim bilgileri ile yönetmelik 4 üncü maddede 

aranan nitelikleri taşıdığına dair belgeleri ve aynı maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f) ve (g) 

bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair beyanname sunması gerekmektedir. 

Konkordato komiserliği görevi için Listeye kayıt için aranılan şartların sağlandığını Bilirkişilik bölge 

kurulu tespit ederse, ilgiliyi üç yıl için listeye kaydeder; aksi hâlde başvuruyu reddeder ve ret kararı 

ilgilisine tebliğ edilir28. 

 

Konkordato komiseri olma niteliklerini taşıyan bağımsız denetçilerin listesini kaydedilmek üzere 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bilirkişilik bölge kuruluna 

bildirilir. Bilirkişilik bölge kurulu tarafından, oluşturulan listeler internet sitesinde ilan edilir. 

Konkordato komiseri, kendisine ait bilgilerde, Yönetmelik 18 nci maddesi ikinci fıkrada sayılan 

hususlarla ilgili olarak olabilecek her türlü değişikliği bir ay içinde varsa belgesiyle birlikte listeye 

işlenmek üzere bilirkişilik bölge kuruluna iletmek durumundadır. Ayrıca, konkordato komiseri, 

 
25 Uyar Talih, s. 314 vd.; 30671 sayılı Yönetmelik m.15/1-2. 
26 30671 sayılı Yönetmelik m.16/1-2.; Uyar Talih, s. 317 vd. 
27 30671 sayılı Yönetmelik m.17/1-2. 
28 Uyar Talih, s. 57 vd.; 30671 sayılı Yönetmelik m.18/1-3. 
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yerleşim yeri, görev veya iş yeri değişikliği nedeniyle başka bir bölge kurulu tarafından oluşturulan 

komiser listesine nakil talebinde bulunabilecektir29.  

 

B. Bölge Kurulu Tarafından Oluşturulan Komiser Listesinden Çıkarılma  

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından komiserin bağımsız denetçi 

olma niteliğini kaybettiğinin bildirilmesi, konkordato komiserliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya 

listeye kayıt tarihinde gerekli şartların bulunmadığının sonradan anlaşılması, 30671 sayılı Konkordato 

Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak görevin kabul 

edilmemesi veya görevin bırakılması,  konkordato komiserliği görevinin gerektirdiği güven 

duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması, 30671 sayılı Konkordato Komiserliği ve 

Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması 

ve konkordato komiseri tarafından listeden çıkarılmanın talep edilmiş olması hallerinde, bilirkişilik 

bölge kurulu tarafından konkordato komiserinin listeden çıkarılmasına karar verilecektir30. 

 

C. Komisere Yönelik İncelemenin Usul ve Esasları  

Bilirkişilik bölge kurulu başkanı, 30671 sayılı Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair 

Yönetmelik 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hâllerde 

başvuru üzerine veya resen gerekli inceleme ve araştırmayı bizzat veya bölge kurulu üyelerinden biri 

vasıtasıyla yapabilecektir. Konkordato komiseri hakkındaki iddialara ilişkin olarak, bilirkişilik bölge 

kurulu başkanı veya görevlendirilen üye tarafından yapılacak olan denetim ve inceleme sonucunda 

iddiaların ciddi bulunması durumunda, konkordato komiserine tebligat yapılarak bir hafta içinde yazılı 

savunma yapılması istenir31.  

 

Bilirkişilik bölge kurulu başkanı veya görevlendirilen üye tarafından bizzat veya istinabe suretiyle 

deliller toplanır. Gerekli görülen kimselerin beyanları alınır ve yapılacak inceleme sonucunda 

hazırlanan rapor bilirkişilik bölge kuruluna sunulur. İnceleme süreci içinde, bilirkişilik bölge 

kurulu başkanı veya görevlendirilen üye tarafından, yargı mercilerinden, kamu kurum ve 

kuruluşlarından, meslek odalarından, özel hukuk tüzel kişilerinden ve gerçek kişilerden inceleme 

konusuyla ilgili bilgi ve belgeler talep edilebilir. Bilgi ve belge taleplerinin geciktirmeksizin ilgililerce 

yerine getirilmesi bir zorunluluktur32. 

 

Yapılan inceleme sonucunda, 30671 sayılı Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair 

Yönetmelik 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde ifade edilen hâllerden 

birinin gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumunda, konkordato komiserinin listeden çıkarılmasına 

karar verilir ve karar konkordato komiserine tebliğ edilir. Karar kesinleştikten sonra konkordato 

komiserinin görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarına ve ilgili diğer yerlere de ayrıca bildirilir. 30671 sayılı Konkordato Komiserliği ve 

Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e) 

bentlerinde ifade edilen hâllerden birinin gerçekleştiğinin iddiası karşısında, konkordato komiseri 

hakkındaki inceleme, ivedilikle ve her hâlde başvuru veya resen incelemeye başlama tarihinden 

itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılması gerekmektedir33.  

 

SONUÇ 

15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve 

İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenmiş olan 

konkordato kurumu, alacaklıların herhangi bir söz hakkına sahip olmadığı, sürecin sadece borçlu ile 

mahkeme arasında yürütüldüğü ve sonuçlandırıldığı iflas ertelemesi kurumundan farklı olarak, borçlu 

ile alacaklıların bir müzakere sonucunda anlaştıkları ve bu anlaşmanın mahkemece de tasdiki esasına 

dayanan bir kurumdur. 

 
29 30671 sayılı Yönetmelik m.18/4-7. 
30 30671 sayılı Yönetmelik m.19. 
31 30671 sayılı Yönetmelik m.20/1-3. 
32 30671 sayılı Yönetmelik m.20/4. 
33 30671 sayılı Yönetmelik m.20/5-6. 
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Dolayısıyla konkordato kurumunda alacaklılar, borçlunun iktisadi varlığını devam ettirmesi 

noktasında daha fazla söz hakkına sahiptirler. Zira iflas ertelemesi kurumunda, konkordato kurumunun 

aksine, karar sadece mahkeme ile mahkemeye yön veren bilirkişiler veya kayyumlar tarafından 

verilmektedir. Konkordato aşamasında, davacı borçlunun geleceği hakkında taraflarca (borçlu ve 

alacaklı taraf) ortak bir karar verilmeden önce, borçlunun hacizler gibi bir takım cebri icra 

uygulamalarıyla karşılaşarak zor durumda bırakılmaması ve sağlıklı bir karar ortamının oluşturulması 

amacıyla, cebri icra takiplerinin durdurulması gibi mahkemece bir takım önleyici tedbirler 

alınmaktadır.  

 

Bütün bu anlatılanlar karşısında, alacaklıların hakları ile borçluların faaliyetlerinin devamı arasında 

denge oluşturmak bakımından, sağlıklı, dengeli, hakkaniyete uygun ve verimli bir konkordato 

sürecinin yürütümünde hem mahkemelere hem de konkordato komiserlerine büyük bir görev 

düşmektedir.  

 

Dolayısıyla, en baştan beri, konkordato kurumunun hem uygulayıcısı hem de teorisyeni olarak, 

konkordato eğitimi konusunda aşağıdaki tedbirlerin alınması son derece fayda sağlayacağı görüş ve 

kanaatine varılmıştır.  

 

1. İhtiyaca göre, konkordato ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır. Özellikle ticaret mahkemelerinin 

bulunmadığı yerlerde biran önce ticaret mahkemeleri kurulmalıdır.   

2. Mahkeme çalışanlarına bilhassa Hâkimlere de konkordato eğitimi verilmelidir. 

3. Konkordato komiserleri ve komiser adaylarına, hem uygulama hem de teoriye yönelik olarak, 

güncel gelişmelerle beraber ihtiyaç doğrultusunda ciddi eğitim verilmelidir. 

4. Konkordato komiserleri, ilgili mevzuat gereği mahkemenin yardımcısı konumunda olduklarından, 

uzun süren bir sürecin hukuka uygun ve sağlıklı yürütümü noktasında, ilgili yasal mevzuat ve 

yargı kararlarının yorumu, tahlili ve uygulaması her zaman gerektiğinden,, komiser 

görevlendirilmelerinde, hukukçuya mutlaka yer verilmelidir ve bu konu tercihe bırakılmaması 

gerektiği düşünülmektedir.   

 

Zira unutulmamalıdır ki, konkordato kurumu, esas itibariyle hukuk alanına giren bir konu olup ana 

dayanağı İcra ve İflas Kanunudur. Mesele sadece borçlu şirketin mali durumunu gösterir mali tablo 

düzenlemesinden ibaret değildir. Bu husus bilirkişiye de yaptırılabilir.  

 

5. Borçlu şirketin mali açıdan iyileşme sağlayıp sağlamadığının takibi ve bu konuda konkordato geçici 

mühlet ve kesin mühlet süreci içerisinde hazırlanan komiser raporlarının daha gerçekçi olabilmesi için 

gerekli hukuki altyapının da hazırlanmasının gerektiği düşünülmektedir.     
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THE EFFECT OF INCOME AND INSTITUTIONS TAX ON SAVINGS 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Burçin ÖZ 

Öğr. Gör. Bayburt Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, burcinoz@bayburt.edu.tr 

 

ABSTRACT 

Taxes on income in our Turkish tax system consist of Income Tax and Corporate Tax. Since taxes can 

be used not only as a means of financing but also to influence certain economic decisions, the state can 

sometimes impose high taxes and sometimes incentives to increase savings. The limit of this situation 

is determined by the point where investment increases and tax loss increases are equal. 

 

In this context, firstly the definition of income, its characteristics and the effect of income tax on 

savings, then the reasons for the existence of corporate tax besides income tax and the effect of 

corporate tax on savings are mentioned. 

 

Keywords: Income Tax, Corporate Tax, Savings Page. 

Jel Classification: K 34 

 

ÖZET 

Türk vergi sistemimizde gelir üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nden 

oluşmaktadır. Vergiler sadece finansman aracı olarak değil, belli ekonomik kararları etkilemek için de 

kullanılabildiklerinden, devlet bazen yüksek vergiler koyabilmekte bazen de tasarrufları arttırabilmek 

için teşvikler getirebilmektedir. Bu durumun sınırını yatırım artışları ile vergi kaybındaki artışların eşit 

olduğu nokta belirlemektedir. 

 

Bu bağlamda çalışmada ilk önce gelirin tanımı, özellikleri ve gelir vergisinin tasarruflar üzerindeki 

etkisinden daha sonra da gelir vergisinin yanında ayrıca kurumlar vergisinin bulunmasının 

gerekçelerinden ve kurumlar vergisinin tasarruflar üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Tasarruf. 

 

GİRİŞ 

Türk vergi sistemimizde gelir üzerinden alınan vergiler, Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden oluşmaktadır. 

Gelir Vergisi, gerçek kişilerin, bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden 

alınan artan oranlı, subjektif ve dolaysız bir vergidir. Kurumlar Vergisi ise, kurumların safi kazançları 

üzerinden alınan düz oranlı, objektif ve dolaysız bir vergidir. 

  

Tasarruflar büyüme oranının belirleyicisi olduğu için, ekonomisini büyütmek isteyen ülkeler açısından 

oldukça büyük öneme sahiptir. Gelir üzerinden alınan vergiler tahsil edildikleri zaman, gerek kişilerin 

gerekse kurum kazançlarının tasarruflarını etkilemektedir. Artan oranlılık derecesi yüksek olan gelir 

vergisi, gelirin yükselen kısmını daha büyük oranda kavrayacağından, bireysel tasarruf hacminde 

olumsuz bir etki yaracaktır. Yüksek oranlı kurumlar vergisi ise, firmaların kazançlarını azaltarak 

tasarruf miktarlarını da kısıtlayacaktır. 

  

Çalışmada ilk önce gelirin tanımı, özellikleri ve gelir vergisinin tasarruflar üzerindeki etkisinden, daha 

sonra da gelir vergisinin yanında ayrıca kurumlar vergisinin bulunmasının gerekçelerinden ve 

kurumlar vergisinin tasarruflar üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. 

 

1.GELİR VERGİSİNİN TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Gelir vergisinin tasarruflar üzerindekini etkisini incelemeden önce gelirin tanımı ve vergiye tabi 

gelirin özelliklerinden kısaca bahsedilecektir. 

 

1.1.Gelirin Tanımı 

Gelir kavramı kaynak ve safi artış teorisine dayanılarak açıklanmaktadır. 

mailto:burcinoz@bayburt.edu.tr
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1.1.1.Dar Anlamda Gelir (Kaynak Teorisi) 

Kişilerin sahip olduğu üretim faktörlerinin çeşitli üretim faktörlerinde kullanılması sonucunda elde 

edilen değerlere gelir denir. Kişilerin sahip oldukları üretim faktörleri emek, sermaye, doğal kaynaklar 

ve girişim yeteneğinden oluşmaktadır. Bunların üretime sokulması karşılığında ücret, faiz, rant ve kar 

elde edilmektedir1.  

 

Gelirin dar anlamda tanımlanmasının nedeni kolaylıktır. Ancak kolaylık nedeniyle gelirin dar anlamda 

tanımlanması, vergi yapısında adaletsizliğe ve mantığa aykırı durumların ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır2. 

 

1.1.2.Geniş Anlamda Gelir (Safi Artış Teorisi) 

Bu teoriye göre bir kimsenin geliri, o kimsenin belli bir dönem içinde tükettiği değerler ile o dönemin 

başlangıç ve sonunda servetinde meydana gelen net artışın toplamıdır. Bu teori gelirin kaynağını ve 

devamlı olup olmadığını araştırmamaktadır. 

 

İki teorinin karşılaştırması yapılırsa, bu görüşler arasında iki önemli farkın olduğu görülmektedir. Safi 

artış teorisinde haksız kazançlar, karşılıksız zenginleşmeler, üretime faktör arz etmeksizin elde edilen 

değerler (transferler) gelir sayılmaktadır. Böylece bağış, miras, kumar ve piyango gelirleri de geniş 

anlamda gelir kavramına dahil edilmektedir. Halbuki, kaynak teorisinde bunlar gelir kavramına dahil 

edilmemektedir. İkinci olarak sermayenin kendi değerinde meydana gelen artışların (sermaye 

kazançları) gelir kavramına dahil edilmesidir. Kaynak teorisinde bunlar gelir sayılmamaktadır3. 

 

Türkiye’de ilk altı gelir unsurunda kaynak kuramı benimsenmiştir. Yedinci gelir unsuruna gelince, 

burada safi artış kuramına kayılmıştır. Çünkü burada bir teşebbüs sonucu olmaksızın bazı varlıkların 

değerinde meydana gelen kendiliğinden artışlar ve arızi bazı kazançlar gelire dahil edilmiştir. Söz 

konusu kazançlar diğer her türlü kazancı değil, sadece kanunda sayılan değer artış kazançlarını ve arızi 

kazançları kapsamaktadır4. 

 

1.2.Gelirin Özellikleri 

Gelir, bir gerçek kişinin, bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 1. maddesinin öngördüğü gelir tanımından hareketle gelirin özellikleri şöyle 

sıralanabilir5: 

 -Gelir kişiseldir. 

 -Gelir yıllıktır. 

 -Gelir elde edilmiş olmalıdır. 

 -Gelir gerçek ve safidir. 

 -Gelir, kazanç ve iratları dikkate alan genel bir toplamdır. 

 

Kişisel olması: GVK, esas itibariyle gerçek kişi durumunda olanların elde ettikleri gelirlerle ilgilenir. 

Vergi mükellefiyeti için hak ehliyetine sahip olmak yeterli kabul edilmektedir. 

 

Yıllık olması: Normal hesap dönemi 1 Ocak- 31 Aralık arasındaki 12 aylık dönemi kapsamaktadır. 

Özel hesap dönemi bazı işletmelerin sürdürdükleri faaliyetin özelliğine göre kendilerine uygun olan 

12’şer aylık dönemi kapsamaktadır. Kıst hesap dönemi ise, yeniden işe başlama, ölüm, iflas gibi 

nedenlerle iş bırakma hallerinde 12 aydan daha az süreleri kapsamaktadır. 

 

Elde edilmiş olması: Gelir vergisinde elde etme bazı gelirler için tahsil, bazıları için hem tahsil hem 

de tahakkuk esasına bağlanmıştır.  

 
1Doğan ŞENYÜZ. Türk Vergi Sistemi. Gözden Geçirilmiş 6. Baskı. Ezgi Kitabevi. Bursa. 2000. s. 4. 
2Nihat EDİZDOĞAN ve Ali ÇELİKKAYA. Vergilerin Ekonomik Analizi. Birinci Baskı. Dora Yayınları. Bursa. 2010.   s. 5. 
3Naci B. MUTER, Vergi Teorisi, 2. Baskı. Emek Matbaası. Manisa. 2001. s. 148. 
4EDİZDOĞAN, ÇELİKKAYA, a.g.e. , s. 14. 
5Mehmet TOSUNER ve Zeynep ARIKAN, Türk Vergi Sistemi, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş Onbeşinci Bası, 

Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2010, s. 17. 
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Gerçek ve safi olması: Gerçek olması defter ve belgelere dayanmasını, safi olması da giderler ve 

amortismanların indirilmesini ifade etmektedir. 

 

Genel bir toplam olması: Gelir vergisinin sedüler sistemi değil, üniter sistemi benimsemiş olduğu 

anlaşılmaktadır. Yani her gelir unsuru, birbirinden bağımsız olarak vergilendirilmez. Bu nedenle gelir 

unsurlarından toplanan kazanç ve iratlar, tek bir kalem halinde bir gerçek kişinin geliri olarak kabul 

edilmektedir6. 

 

1.3.Gelir Vergisinin Tasarruf Arzusu Üzerindeki Etkisi 

Tasarruf, gelirin tüketilmeyen kısmıdır. Başka bir deyişle, gelirle tüketim arasındaki olumlu bir 

artıktır7. İnsanlar gelirleriyle öncelikle tüketim ihtiyaçlarının karşılarlar. Eğer geriye fazlalık kalırsa 

onu da tasarruf ederler. Vergiler öncelikle bu tasarruf edilen kısımdan ödenir ve bu yetmezse tüketim 

de kısılmaya başlanır. Düşük ve orta gelirli kimseler, tasarrufları az olduğundan, vergilerini ödemek 

için, tüketimlerini kısmak zorundadırlar. Yüksek gelirli kimseler ise, tasarrufları büyük olduğundan 

vergilerini bu kısımdan öderler, tüketimlerini hiç kısmazlar ve alışmış oldukları geçim düzeyini 

düşürmezler. 

 

Yüksek gelir gruplarının tasarruf eğilimi, düşük gelir gruplarına göre daha yüksektir. Düşük gelir 

grupları daha çok tüketim eğilimi içindedirler. Çünkü onlar gelirlerinin tamamını zorunlu ihtiyaçlarına 

harcamak zorundadırlar. Bu yüzden oldukça yüksek artan oranlı gelir vergisinin en önemli etkisi, daha 

yüksek gelir gruplarını, düşük ve orta gelir gruplarına göre gelirleri ile orantılı olarak çok daha yüksek 

oranda vergilendirmesidir. Bu da ekonominin toplam tasarruf oranının azalmasına yol açmaktadır. 

Çünkü ortalama olarak, gelir arttıkça toplam gelirin tasarruf edilen oranı da artmaktadır. Dolayısıyla 

gelir vergisi oranları arttıkça, kişisel tasarrufların ve yatırımların azalabileceği beklenmektedir8. 

 

1.3.1.Tasarruf Davranışını Etkileyen Faktörler 

Tasarruf kararını belirleyen faktörlerden birincisi “faiz oranı”dır. Piyasa faiz oranı geliri bugün 

tüketmenin maliyetini belirler. İkincisi “iskonto oranı”dır. İskonto oranı, kişilerin bugünkü ya da 

gelecekteki tüketim tercihlerini gösterir. Bu anlamda tasarruf gelecekteki tüketimin iskonto edilmiş bu 

günkü değerini ifade eder9. Örneğin, faiz haddi %5 iken, mükellef elinde bulunan 100 lirayı değişik 

şekillerde kullanabilir. Ya bugün 100 liralık tüketim yapabilir ya da tasarruf ederek bir yıl sonra 105 

liralık tüketime kavuşabilir. Diğer yandan %10 oranında bir gelir vergisi konulması durumunda 

mükellef, ya bugün için 90 lira ya da bir yıl sonra 94.50 lira tüketmek arasında tercihte bulunacaktır. 

Yani tüketici için tasarruf etmenin karşılığı (vergi nedeni ile reel faiz haddi) %5’den %4,5’e 

düşmüştür. Başka bir ifadeyle gelecekteki tüketimini yani tasarrufunu kısacaktır10. 

 

Tasarruf kararını belirleyen bir diğer önemli faktör ise yaştır. Orta yaşlı insanlar, daha yaşlı olanlardan 

gelecekteki tüketim için daha fazla tasarruf yaparlar. Zira yaşlı olanların ortalama olarak, gelecekteki 

tüketim için daha az zamana sahip oldukları kabul edilmektedir11.  

 

1.3.2.Gelir Vergisinin Tasarruflar Üzerindeki Etkisi 

Gelir vergisi, her vergi gibi, kişinin gelirini azalttığı için tasarruf kararlarının yeniden gözden 

geçirilmesine neden olurken, tasarruf edilen miktarın gelecekteki getirisini (faiz) de etkilemektedir. Bu 

bakımdan gelir vergisi kişisel tasarruflar üzerinde hem “gelir” hem de “ikame” etkisine sahiptir12.Gelir 

etkisi, mükelleflerin gelir üzerinden alınan vergilerde vergi artışı nedeniyle gelirlerinde oluşan azalışı, 

vergilendirme öncesine göre daha çok çalışarak telafi etmeye çalışmalarıdır13. Gelir arttıkça tabi 

 
6Doğan ŞENYÜZ ve diğerleri, Türk Vergi Sistemi Dersleri, 2. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2008, s. 7. 
7Hüseyin KARAKAYALI. Ekonomi Kuramı. Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı. Emek Matbaası. Manisa. 2002. s. 

53. 
8EDİZDOĞAN, ÇELİKKAYA, a.g.e. , s. 49-50. 
9EDİZDOĞAN, ÇELİKKAYA, a.g.e. , s. 51. 
10Naci B. MUTER ve diğerleri. Kamu Maliyesi. Gözden Geçirilmiş 3. Baskı. Emek Matbaası. Manisa. 2008. s.238. 
11EDİZDOĞAN, ÇELİKKAYA. a.g.e. . s. 52. 
12EDİZDOĞAN, ÇELİKKAYA. a.g.e. . s. 52. 
13MUTER ve diğerleri. a.g.e. . s. 193. 
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olunan vergi oranının da artması, kişileri daha çok çalışmak yerine çalışmamaya da sevk edebilecektir. 

Bu konu literatürde ikame etkisi olarak bilinmektedir. Özellikle arz yönlü iktisadi düşünce 

kapsamında, yüksek oranlı gelir vergisinin ikame etkisinin daha güçlü olacağı savunulmaktadır14. 

İkame etkisi tasarrufları azaltmakta ve gelir etkisi tasarrufa teşvik etmektedir15. 

 

Gelir vergisi tüketim ve sermaye birikimi arasındaki dağılımı etkilediğinden tasarruflar üzerinde de 

etkili olmaktadır. Artan oranlı bir gelir vergisinin tasarrufları azaltacağı açıktır. Çünkü, tasarruflar 

üzerinden de gelir vergisi alınmaktadır. Gelir vergisinin kaynak dağılımı açısından olumsuz etkisi, 

tasarrufların tüketim lehine azalması ve dolayısıyla sermaye birikiminin yetersiz kalması şeklinde 

ortaya çıkmaktadır16. Bir başka deyişle tüketim ve sermaye birikimi arasındaki dağılımı etkilediği için 

gelir vergisi, otomatik olarak tasarrufları azaltıcı etki yapmaktadır. Gelir vergisi tasarrufları tüketim 

lehine kısarak sermaye birikiminin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Vergiler sonrasında tasarruf 

yapmak ya da bu tasarrufları yatırıma yönlendirmenin avantajı azaldığında, mükellefin gelirinin büyük 

bir kısmını tüketime ayırmak mecburiyetinde kaldığının görüldüğü belirtilmektedir17. 

 

Sorunların kaynakta çözülmesi gereğinden hareketle, gelir vergilerinin mümkün olduğu kadar basit ve 

düşük oranlı olması önerilebilir. Böylece gelir sahipleri ellerinde kalan fonları kendi optimumlarına 

göre değerlendirebilirler. Bu fonların tüketime yönelmemesi için tüketim vergileri artırılabilir. 

Yatırımlara aktarılan fonlar ise zaten ulusal ekonomide kendiliğinden bir hızlandıran etkisi yapmış 

olacağı belirtilmektedir18. 

 

Özetlemek gerekirse; verginin olmadığı bir duruma kıyasla, vergi uygulanması tasarruflar üzerinde 

olumsuz etki yaratacaktır. Burada önemli olan tasarruflar açısından en az etkinlik kaybına neden olan 

vergi türü ve tarife yapısının seçilmesidir. Genel kabul, artan oranlı gelir vergisinin düz oranlı gelir 

vergisine göre tasarruflar üzerinde daha fazla olumsuz etkisi olduğu şeklindedir. Ancak artan oranlı 

tarifenin tasarrufları azaltıcı etkisi bu tarifenin yapısına bağlı bulunmaktadır. Şöyle ki, artan oranlı 

tarife yapısı ne kadar dik olursa, tüketimden ziyade tasarruftan alınacak olan vergi miktarı da o kadar 

çok olacaktır. Ancak dik artan oranlı tarifenin yerine ılımlı artan oranlı bir tarifenin uygulanması ile 

verginin tasarrufları azaltıcı etkisi hafifletilebilir. Ayrıca düz oranlı verginin vergi yükünü yüksek gelir 

gruplarından düşük gelir gelir gruplarına kaydırarak adaletsizliğe neden olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda da artan oranlı tarifenin tasarrufları caydırıcı etkisinin azaltılacak şekilde 

düzenlenmesi çözüm olarak öne sürülebilir şeklinde belirtilmektedir19. 

 

1.3.3.Gelir Vergisinin Tasarruf Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Alt gelir gruplarının tasarrufları; hastalık, yaşlılık ve sakatlık sigortaları şeklinde anlaşmalar gereği 

oluşan tasarruflardan oluşmaktadır. Orta gelir gruplarının tasarrufları ise, bankalar ve sigorta şirketleri 

aracılığıyla daha çok ev kredilerine gitmekte ya da devlet bono* ve tahvillerinde** 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla endüstri, büyük çoğunlukla nispeten az sayıda yüksek gelirlilerin 

tasarruflarına bağlıdır. Güçlü bir artan oranlı gelir tarifesi bu az sayıdaki grubun üzerinde kalır. Bu da 

vergi sisteminin ekonomik gelişmeyi geciktirdiğinin bir kanıtıdır. 

 

Tasarrufun teşvik edilmesinde temel sorun vergi yükü arttıkça bunun gerçekte kimin üzerinde 

kalacağıdır. Tasarrufu teşvik edici vergi değişiklikleri sonucunda yüksek gelirli kişiler teşvik edilmiş 

olacaktır. Bu politika toplum açısından eşitlik ilkesi ile çok fazla bağdaşmamaktadır. Çünkü, servetin 

 
14Coşkun Can AKTAN ve diğerleri. Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi. Seçkin Yayıncılık. Ankara. 2006. s. 57. 
15EDİZDOĞAN, ÇELİKKAYA. a.g.e. . s. 57. 
16Metin ERDEM ve diğerleri. Kamu Maliyesi. Dördüncü Baskı. Ekin Kitabevi. Bursa. 2006.  s.190. 
17Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ; Yunus Emre YAYLA, (2019). Vergilerin Makroekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesine 

Yönelik Bir Literatür İncelemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (41), 320. 
18Burçin A. YERELİ,  (1997), Tasarruf Politikalarının Oluşumunda Vergi Sisteminin Rolü, Maliye Yazıları, Nisan-Haziran, 

55, s.86. 
19Nagihan BİRİNCİ, Haydar AKYAZI, (2017). Düz ve Artan Oranlı Kişisel Gelir Vergisi Tarifelerinin Ekonomik Etkileri. 

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 13, Yıl 13, Sayı 1, s.51. 

* Bono: Vadesi bir yıldan kısa süreli olarak çıkarılan borçlanma senedidir. 

**Tahvil: En az 1 yıl vadeyle ödünç para bulmak amacıyla çıkarılan borç senedidir. 
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üzerindeki vergi yükünü azaltmak suretiyle devlet düşük gelirlilerin üzerindeki vergi yükünü arttırmış 

olmaktadır20.  

 

2.KURUMLAR VERGİSİNİN TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Kurumlar vergisinin tasarruflar üzerindekini etkisini incelemeden önce kurumlar vergisinin varlık 

nedenlerinden kısaca bahsedilecektir. 

 

2.1.Kurumlar Vergisinin Gerekçeleri 

Kurumlar vergisi, gelir vergisini tamamlayıcı nitelikte bir vergidir. Kurumlar vergisi, kurumların safi 

kazançları üzerinden alınan genel nitelikli, objektif, dolaysız bir vergidir21. Gelir vergisinin yanında 

ayrıca kurumlar vergisinin bulunmasının gerekçeleri şunlardır22: 

 -Kurumlar ortaklarından ayrı bir iktisadi güce sahiptir. 

 -Kurumlara gerçek kişilerin sahip olmadığı sınırlı sorumluluk içinde kalabilme, tahvil veya hisse 

senedi çıkarabilme, bazı giderleri gelir vergisi mükelleflerine nazaran ilave olarak indirebilme, 

teşvik tedbirlerinden yararlanabilme gibi bazı hukuki imtiyazlar verilmiştir. 

 -Kurumlar genel olarak sermaye birliğini temsil ettiğinden ortakları gelir düzeyi yüksek kişilerden 

meydana gelir. Yüksek gelir düzeyinde bulunan kişilerin vergiye karşı tepkileri ise düşük gelirlilere 

göre daha ılımlıdır. Bugün için kurum sayısının artması kurumlaşmanın avantajlı olduğu anlamına 

gelir. 

 -Sermaye vergisi olarak da adlandırılan kurumlar vergisinin alınması vergilemede gelirin elde 

edildiği kaynağa göre farklı vergilendirme yapılması düşüncesine dayanan ayırma ilkesinin hayata 

geçirilmesi olarak değerlendirilir. 

 -Dernek ve vakıflar gibi kazançlarını ortaklara dağıtması mümkün olmayan kurumların ortaklarına 

gelirleri aktaramayacağından dolayı gelir vergisinin uygulanması da mümkün olmamaktadır. İşte 

kurumlar vergisi bu boşluğun telafi edilmesinde kullanılan önemli bir araç olma özelliğine sahiptir. 

 -Kurumlar önemli büyüklükteki sermaye ve finansman kaynaklarını elinde bulunduran iktisadi 

birliklerdir. Bu özellik, bu kurumların piyasalarda monopolleşmeyi tesis etmelerine sebep olabilir. 

Kurumlar vergisi bunu önlemek için iyi bir araç olarak kullanılmaktadır. 

 -Vergi almanın her şeyden önce devletin artan gelir ihtiyacını karşılama amacına yönelik olduğu 

düşünülürse kurumlar vergisinin devlete daha fazla gelir elde etme imkanı vermesi nedeniyle mali 

amaçlarla uyumluluk göstermektedir. 

 

2.2. Kurumlar Vergisinin Tasarruflar Üzerindeki Etkisi 

Firmalar karlarının bir bölümünü kar payı olarak hissedarlara dağıtırlar, bir bölümünü de 

dağıtmayarak, ihtiyat olarak firmada tutarlar. Kurum için kar payı ödemesi tüketim, dağıtılmayan 

karlar ise bir tasarruf niteliğindedir23. Kurumların gelirlerine vergi aracılığı ile ortak olan devlet, 

kurumlardan aldığı vergiler ile onların tasarruf düzeyini olumsuz etkilemektedir.  

 

 Sermaye birikimini hızlandırarak ekonominin çeşitli kalemleri üzerinde etkili olan kamu tasarrufları 

yani dağıtılmayan karlar, bütün firmalar için en önemli finansman kaynaklarından biridir. Küçük 

ölçekli ve yeni kurulmuş firmalar için bu konu daha çok önemlidir. Çünkü bu firmalar, büyük 

firmalarla rekabet edebilmek ve üretimde etkinliği arttırabilmek için birim maliyetleri düşürmeye 

çalışırlar. Bu durum genelde firmaların karlarının büyük bir kısmını yeni yatırımlara ayırmasıyla 

sonuçlanır. Bu nedenle, firmaların kazançları üzerinden alınacak bir kurumlar vergisi fiyatlar yoluyla 

ileri salınamıyorsa firmaların gelişmesini olumsuz etkileyecektir. Ayrıca kurumlar vergisinin oranının 

yüksek olması bu olumsuz etkiyi daha da arttıracaktır. 

 

 
20EDİZDOĞAN, ÇELİKKAYA, a.g.e. , s. 71-72. 
21MUTER, a.g.e. . s. 161. 
22Doğan ŞENYÜZ. Türk Vergi Sistemi. Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı. Yaklaşım Yayıncılık. Ankara. Eylül. 

2004. s. 255. 
23Ayşegül YAKAR, Gelişmekte Olan Ülkelerde Kurumlar Vergisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

(Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi) .İstanbul. 1995. s. 41-42. 
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Kurumlar vergisinde tasarruf oluşturmayı sağlayan bazı indirim, istisna ve muafiyet uygulamalarına 

yer verilmiştir. Bu indirim, istisna ve muafiyetleri değerlendirmek gerekirse; kurumların tam 

mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançların 

kurumlar vergisinden istisna sayılması, kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına 

katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kar paylarının 

kurumlar vergisinden istisna sayılması, kanuni ve iş merkezleri Türkiye’de bulunmayan anonim ve 

limitet şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların bu iştiraklerden elde 

ettikleri iştirak kazançlarının belli şartla altında kurumlar vergisinden istisna sayılması, kuruluş ve 

örgütlenme giderlerinin kurumlar vergisinde gider olarak kabul edilmesi olarak değerlendirebiliriz24. 

 

Kurumlar vergisi tasarrufların getirisini azaltmaktadır25. Bir ülkede ekonomik büyümenin 

gerçekleşebilmesi için tasarruf oranlarının arttırılması gerekmektedir. Tasarruf düzeyinin 

düşüklüğünde, en önemli etkenlerden biri vergi politikalarıdır26. Büyümek isteyen ekonomiler için 

devletin uygulayacağı vazgeçilmez politika araçlarından biri ise teşviklerdir. Teşviklerin 

verilmesindeki amaçlar, tasarruf ve yatırım hacmini arttırmak, yatırımları belirli alanlara ve bölgelere 

yöneltmek, vergilerin ekonomik kararlar üzerine yarattığı olumsuz etkileri gidermek, ekonomik 

istikrarı sağlamak, istihdamı teşvik etmek, uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve yeni kurulan 

sanayileri korumak olarak sıralanabilmektedir27. 

 

Vergi teşviklerine en çok önem veren ülkeler; Fransa, Kanada, Norveç, Avustralya ve Hollanda olarak 

sayılabilir. Bu ülkelerin bilim ve teknoloji için ayırdıkları bütçeler içerisinde vergi teşviklerinin 

oluşturduğu tutar oldukça önemli bir yere sahiptir. AB ülkeleri içinde de en yüksek vergi teşvikine 

sahip ülkeler başta İspanya olmak üzere Portekiz ve Çek Cumhuriyeti’dir28. 

 

2.2.1.Vergi Teşvik Türleri 

Genel olarak vergi teşviklerini dolaylı ve dolaysız olarak iki bölümde incelemek mümkündür. İhracata 

yönelik teşvikler ve serbest bölge uygulamaları dolaylı vergi teşviklerindendir. Dolaysız vergi 

teşvikleri ise Kurumlar Vergisi çerçevesinde iktisadi birimlere tanınan vergi teşvikleridir. Düşük 

kurumlar vergisi oranı, vergi tatilleri, vergi cenneti, yatırım indirimi uygulamaları dolaysız vergi 

teşvikleri içerisinde yer alan birkaç vergi teşvik türüdür. 

 

2.2.1.1.Düşük Oranlı Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Düşük oranlı bir gelir ve kurumlar vergisi kendi başına bir teşvik etkisi yapar. Bu durum, 

yatırımcıların ellerinde daha fazla kâr tutmalarını sağlar. Kamu açısından ise, kısa vadede gelir kaybı 

olmakla birlikte uzun dönemde ilave yatırım yapılması ve vergi yükünün hafiflemesi gibi nedenlerle 

vergi tabanının genişleyerek vergi gelirlerinde artış sağlaması beklenmektedir29. 

 

2.2.1.2.Vergi Tatili (Tax Holiday) 

Vergi Tatili, gelişmekte olan ülkelerin yarısından fazlasının uyguladığı vergi teşviklerinden biri olup, 

kurumlar vergisi gibi bazı vergilerin belli bir süre ödenmediği dönem olarak tanımlanmaktadır. Vergi 

tatili genellikle kalkınma için gerekli olan uzun dönemli yabancı yatırımların yapılmasının sağlanması, 

 
24Hakan YAVUZ, Türkiye’de Kurumlar Vergisinin Ekonomik Etkileri ve Değerlendirmesi. Sakarya Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi) . Sakarya. 2008. s. 77-78. 
25ERDEM ve diğerleri, a.g.e. . s. 193. 
26Esra Siverekli DEMİRCAN, “ Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı:21. Temmuz-Aralık 2003. s. 105, (https://dergipark.org.tr/download/article-file/66430). 

Erişim Tarihi:26.Nisan2019. 
27Serkan ACİNÖROĞLU, Genel Olarak Vergi Teşviklerinin Ekonomi Üzerine Etkinliği, Uluslararası İktisadi ve İdari 

İncelemeler Dergisi, 1(2), 2009, s.150, (http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936333.pdf ) Erişim 

Tarihi:26 Nisan 2019. 
28Simla GÜZEL, “Ar‐Ge Harcamaları ve Vergi Teşvikleri: Belirli Ülkeler Karşısında Türkiye’nin Durumu” , Osmangazi 

Üniversitesi İİBF Dergisi. Ekim. 2009. s. 36. ( http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423880342.pdf  ) 

Erişim Tarihi: 26 Nisan 2019.  
29ACİNÖROĞLU, a.g.m. , s. 150-151. 

https://dergipark.org.tr/download/article-file/66430
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936333.pdf
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istihdam ve döviz girdilerinin arttırılması amacıyla kullanılan araçlardan bir tanesidir. Gelişmiş 

ülkelerde ise daha çok satışların arttırılması amacıyla uygulanmaktadır30. 

 

2.2.1.3.Vergi Cenneti (Tax Heaven) 

Vergi cennetleri; çok düşük vergi oranlarına ve vergiyle ilgili diğer bazı kolaylıklara sahip olarak 

yabancı yatırımcılara hitap edecek şekilde düzenlenen ya da artan uluslararası rekabet şartlarında, 

işletmelere ve bireylere vergiden kaçınmak için çeşitli fırsatlar sunan özel yerler olarak 

tanımlanabilir31. Vergi cennetleri, vergi kaçınmayı ve sermaye kaçışını teşvik ederek ekonomik az 

gelişmişliği arttırmaktadır32.  

 

Vergi cennetlerinin üç ana amaca hizmet ettiği söylenebilir. Bunların ilki, yatırım sahibinin kısa 

vadede ihtiyaç duymayacağı varlıkların saklanması için uygun bir yer sağlamak; ikincisi, kazançların 

daha uygun vergi koşullarında muhasebeleştirilebileceği uygun bir yer sağlamak ve son olarak, 

mükelleflerin işlerini ve finansal bilgilerini diğer ülkelerin vergi idarelerinin inceleme ve denetiminden 

etkili bir şekilde korumaktır33.Bu hizmetlere vergi cennetlerinin, kara para aklama, terörün finansmanı, 

uyuşturucu ve silah kaçakçılığı dahil konusu suç içeren eylemler için de kullanılmasının da 

eklenebileceği belirtilmektedir34. 

 

2.2.1.4.Yatırım İndirimi ve Yatırım Kredisi 

Yatırım indirimi esas itibariyle özel sektör yatırımlarının yönlendirilmesini amaçlayan bir vergi istisna 

rejimidir. Yatırım indiriminin çeşitli uygulama usulleri bulunmaktadır. Birinci usul, indirimin belli 

kayıt ve koşullara bağlı olarak uygulanması; ikincisi usul, yatırımlardan elde edilen kazançların 

koşulsuz olarak vergi dışı tutulmasıdır. Yatırım Kredisi ise, bir kişinin yatırımının belli bir oranının, o 

yılın vergi borcundan düşmesini sağlamaktadır35.  

 

2.2.1.5.AR-GE Kapsamındaki Vergisel Teşvikler 

 

Bir ülkenin Ar-Ge çalışmaları sonucunda yeni ürün veya üretim teknikleri geliştirmeleri o ülkenin 

rekabet gücünü, verimliliğini artırır ve sürdürülebilirlik sağlar. Verimliliğin artması, iş gücü ve 

sermayenin kullanımındaki etkinliği artırır. Üretim faktörlerinin de etkin bir şekilde kullanılmasının da 

büyümeye pozitif bir etki sağlayacağı belirtilmektedir36. 

 

Türkiye’de teşvik sistemine ilişkin eleştiriler hep süre gelmiştir. Bu çerçevede de son yıllarda teşvik 

sisteminde yeniden bir yapılanma konusu gündeme gelmiştir. Nitekim bu konuya ilişkin ilk somut 

adım da Ar-Ge teşvikleriyle başlamıştır. 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak 1 Nisan 2008 tarihinde itibaren yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun’la birlikte getirilen düzenlemelerle bu teşvik daha etkin bir araç 

 
30Erkan YETKİNER, Vergi Tatilinin (Tax Holıdays) Doğrudan Yabancı Yatırımların Teşvikindeki Yeri, 

(http://www.dengeakademi.com/Files/Article/Erkan2004vergitati.Pdf ).  Erişim Tarihi:26 Nisan 2019. 
31Serdar ÖZTÜRK; Özlem ÜLGER, Vergi Cennetlerinin Küresel Finansal Kriz Üzerine Ekonomik Etkileri: Vergi Kaçırma, 

Vergiden Kaçınma ve Kara Para Aklamadaki Rolü, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi. 2016. 9.1. s:238.( http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/view/5000161761 ). Erişim Tarihi: 26 Nisan 2019. 
32İhsan GÜNAYDIN, “Vergi Cennetleri Global Yoksulluk Probleminin Bir Nedeni Midir?-II”, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı:207. 2005. s. 146. 
33Joann M.Weiner, Hugh J. Ault, (1998). The OECD's report on harmful tax competition. National Tax Journal, 601-608. 
34Alıcı, A. (2016). Vergi Cennetleri Tarih Mi Oluyor? Beps Eylem Planının Rolü. 

http://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/1131 Erişim Tarih:1Temmuz 2019. 
35ACİNÖROĞLU, a.g.m. , s. 152. 
36Rahmi YÜCEL, Kayhan AHMETOĞULLARI, (2015). AR-GE Harcamalarının Firmaların Net Kâr Değişimi ve Hisse 

Başına Kârlılığına İnovatif Etkisi: Bist Teknoloji Yazılım ve Bilişim Sektöründe Bir Uygulama. Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(4), s. 100. 

*5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’da yer alan %40 oranındaki Ar-Ge vergi 

indirimi, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’daki düzenlemeyle %100’e 

çıkarılmıştır.   

**3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 20’nci maddesinde yer alan düzenleme ise Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri ile ilgili bir düzenlemedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergisel hükümler 

barındıran en kapsamlı iki Kanun; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’dur. 

http://www.dengeakademi.com/Files/Article/Erkan2004vergitati.Pdf%20).
http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/view/5000161761
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haline getirilmiştir. Genel olarak bakıldığında ise Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergisel teşvikler 5746 

sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da, 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-a 

maddesinde*, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/9 maddesinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun Geçici 20’nci maddesinde** ve 16/07/2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 

2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer 

almaktadır. 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun’un en kapsamlı yasal düzenlemeler olduğu 

belirtilmektedir37. 

 

Piyasa başarısızlığı nedeniyle eksik kalan Ar-Ge yatırımlarını teşvik etmek amacıyla devletler bazı 

teşvik araçları kullanırlar. Bunlardan birisi de vergi teşvikleridir. Pek çok Avrupa Birliği (AB) 

ülkesinde de Ar-Ge vergi teşvikleri uygulanmaktadır. Ar-Ge vergi teşvikleri; Vergi Ertelemeleri, Vergi 

İndirimleri, Vergi Kredileri ve Genişletilmiş Teşvik araçlarından oluşmaktadır. AB ülkelerinin 

çoğunda Ar-Ge vergi teşvik sisteminin Kurumlar Vergisi üzerine kurulduğu ve teşvik mekanizması 

olarak da daha ziyade vergi kredileri ve vergi indirimlerinin kullanıldığı görülmektedir. AB’nin aday 

ülkesi konumunda olan Türkiye son yıllarda yaptığı düzenlemelerle Ar-Ge faaliyetlerine yönelik 

önemli sayılabilecek vergisel teşvikler sağlamıştır. Türkiye’de sistem vergi indirimi üzerine 

kurulmuştur38. 

 

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik önemli sayılabilecek vergisel teşvikler sağlanmasına rağmen söz konusu 

teşvikler, oldukça yetersizdir. Birçok AB ülkesinde ve OECD ülkesinde Ar‐Ge faaliyetlerine yönelik 

vergi teşviklerinin hem sayı hem de kapsam olarak Türkiye’den daha ağırlıklı uygulandığı 

görülmektedir39.  

 

2.2.2.Vergisel Teşviklerin Etkinliği 

Ülkemizde Milli Prodüktivite Merkezi*** tarafından yapılan bir araştırmaya göre, özel yatırımları 

teşvik edici vergi politikalarının uygulanmasıyla devlet kendi isteğiyle alması gereken vergiden 

vazgeçmekte ve böylece verginin asli fonksiyonu olan mali amacın gerçekleşmesini zora sokmaktadır. 

Teorik olarak, teşvik tedbirlerinin yarattığı yatırım artışının, vergi kaybı artışından fazla olduğu 

sürece, bu maliyetlere katlanmanın yerinde olduğu savunulabilir. Ancak, yatırım artışları ile vergi 

kaybındaki artışların eşit olduğu noktaya ulaşıldıktan sonra, devletin vergi almaktan vazgeçmesi için 

bir neden bulmak kolay değildir40. 

 

Piyasa başarısızlıklarının ve yoğun bir vergi rekabetinin varlığı halinde vergi teşvikleri ekonomik 

açıdan savunulabilir. Ancak bu durumda bile vergi teşviklerinin maliyet etkin olduğu tartışmalıdır. 

Maliyet etkin olduğu varsayılarak uygulamaya konulan vergi teşviklerinin istenilen sonucu vermesi 

için saydamlığı artıracak, bürokratların takdir yetkilerini azaltacak bir biçimde hazırlanması ve 

uygulanması gereklidir41. 

 

Ülkemizde yeterli Ar-Ge faaliyetinin gerçekleşmemesinde sadece teşvik sisteminden kaynaklanan 

sorunlar değil en az o kadar önemli olan yapısal nitelikli sorunlar da önemlidir. Türkiye’de Ar-Ge 

faaliyetlerinin yetersizliğine ilişkin karşılaşılan en önemli yapısal sorun kültür (teknoloji kültürü) 

noksanlığı olarak gözükmektedir. Bir başka deyişle kültürel olarak buna hazır olmamaktır. Ar-Ge 

faaliyetlerinin doğası itibarıyla uzun vadeli, yüksek riskli, üst düzey eğitimli işgücü gerektiren ve 

organize bir biçimde yürütülmesi gereken çalışmalar olduğu düşünüldüğünde, ülkemizde ne sanayi 

 
37Kemal A. Çelebi, & H. Kahriman,  (2011). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Vergi 

Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi. Maliye Dergisi, 161(2011), s.46. 
38ÇELEBİ, ve diğerleri, a.g.e. . s.33. 
39GÜZEL, a.g.m. , s. 45. 

***Milli Prodüktivite Merkezi: Milli Prodüktivite Merkezi, verimlilik sorunlarının belirlenmesine ve çözülmesine yönelik 

teknikleri geliştirerek, verimlilikle ilgili alanlarda doğrudan veya dolaylı faaliyet içindeki kurul, kurum ve kuruluşlara teknik 

bilgi desteği sağlayan, oluşturduğu göstergeleri kamuoyuna sunan ve verimlilik alanındaki gelişmeleri değerlendirerek 

politika oluşturma süreçlerinde yönlendirici rol üstlenen çok taraflı, özerk bir kamu kuruluşudur.  
40ACİNÖROĞLU,  a.g.m. , s. 164. 
41Ahmet TEKİN, Vergi Teşvikleri ve Ekonomik Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:16. Aralık. 

2006. s:313. ( https://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4758/65368).  Erişim Tarihi:27 Nisan 2019. 

http://cevaplar.mynet.com/sorular-cevaplar/milli-produktivite-merkezi-verimlilik-sorunlarinin-belirlenmesine-ve-cozulme/5420
http://cevaplar.mynet.com/sorular-cevaplar/milli-produktivite-merkezi-verimlilik-sorunlarinin-belirlenmesine-ve-cozulme/5420
http://cevaplar.mynet.com/sorular-cevaplar/milli-produktivite-merkezi-verimlilik-sorunlarinin-belirlenmesine-ve-cozulme/5420
http://cevaplar.mynet.com/sorular-cevaplar/milli-produktivite-merkezi-verimlilik-sorunlarinin-belirlenmesine-ve-cozulme/5420
https://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4758/65368
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kesiminin ne de devletin bu konuda yeterli bilinç ve yönetim anlayışı geliştirdiği söylenemez42. 

Örneğin, Amerika’da kültürün, toplumun, ekonomik ve yasal kurumların inovasyonu teşvik eden bir 

ortam yarattığı; bunun bir kanıtı olarak her yıl ülkede 500.000 şirketin kurulduğu; 2003 yılında, her 

100 yetişkinden 11’inin (Avrupa’daki tüm diğer ülkelerden daha yüksek bir oranda) girişimcilik 

faaliyeti içinde bulunduğu ifade edilmektedir43. 

 

SONUÇ 

Toplumsal ihtiyaçlarının giderilmesi ve düzenin sağlanması devletin birtakım harcamaları yapmasını 

gerekli kılmaktadır. Yapılan harcamaların karşılanması ise günümüzde büyük ölçüde vergiler yoluyla 

sağlanmaktadır. Gelir üzerinden alınan vergiler (GV, KV) öncelikle tasarruflardan ödenmeye 

çalışılmaktadır. Ancak, düşük gelir grupları daha çok tüketim eğilimi içindedirler. Çünkü onlar, 

gelirlerinin tamamını zorunlu ihtiyaçlarına harcamak zorundadırlar. Artan oranlı bir gelir vergisi, 

yüksek gelir gruplarını, düşük ve orta gelir gruplarına göre daha yüksek oranda vergilendirmektedir. 

Dolayısıyla gelir vergisi oranları arttıkça, kişisel tasarrufların ve yatırımların azalabileceği 

beklenmektedir. Çözüm olarak dik artan oranlı tarifenin yerine ılımlı artan oranlı bir tarifenin 

uygulanması ile verginin tasarrufları azaltıcı etkisi hafifletilebilir. Ayrıca düz oranlı verginin vergi 

yükünü yüksek gelir gruplarından düşük gelir gelir gruplarına kaydırarak adaletsizliğe neden olduğu 

göz önünde bulundurulduğunda da artan oranlı tarifenin tasarrufları caydırıcı etkisinin azaltılacak 

şekilde düzenlenmesi çözüm olarak öne sürülebilir şeklinde belirtilmektedir. 

 

Tasarrufu teşvik edici vergi değişiklikleri sonucunda ise, yüksek gelirli kişiler teşvik edilmiş olacaktır. 

Bu politika toplum açısından eşitlik ilkesi ile çok fazla bağdaşmamaktadır. Çünkü servetin üzerindeki 

vergi yükünü azaltmak suretiyle devlet düşük gelirlilerin üzerindeki vergi yükünü arttırmış olmaktadır.  

Kurumların gelirlerine vergi aracılığı ile ortak olan devlet, kurumlardan aldığı vergiler ile onların 

tasarruf düzeyini olumsuz etkilemektedir. Kurumlar vergisi kurumların dağıtılmayan karlarını 

etkilediğinden kurum tasarrufları üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. 

 

Kurumlar vergisinde tasarruf oluşturmayı sağlayan bazı indirim, istisna ve muafiyet uygulamalarına 

yer verilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere kurumlar vergisi kanunu hazırlanırken kurumların 

kullanılabilir geliri, yatırım ve tasarruf yapma potansiyelleri arttırılmak istenmiştir. Firmaları tasarruf 

yapmaya iten en önemli nedenlerden biri yapılacak tasarrufların getiri oranıdır.  Bu yüzden 

tasarrufların getiri oranı yüksek tutulmalıdır. Bu durumu etkileyen en önemli unsur kurumlar vergisi 

oranı ve bu alanda uygulanan indirim, istisna ve muafiyet uygulamaları ve teşviklerdir. 

 

Teşviklerin etkinliği açısından bakıldığında ise, vergi teşviklerinin başarılı olabilmesi için iyi eğitimli 

işgücü ve güçlü Ar-Ge alt yapılarının olması gerekmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge teşvik sisteminin 

ülkemizin bu alandaki yapısal nitelikteki sorunlarıyla birlikte ele alınarak gözden geçirilmesi daha 

faydalı olacaktır. 

 

Sonuç olarak vergiler sadece finansman aracı olarak değil, belli ekonomik kararları etkilemek için de 

kullanılabildiklerinden, devlet bazen yüksek vergiler koyabilmekte bazen de tasarrufları arttırabilmek 

için teşvikler getirebilmektedir. Bu durumun sınırını yatırım artışları ile vergi kaybındaki artışların eşit 

olduğu nokta belirlemektedir. 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to design an educational game related to understanding the relationship 

between tongue and nose subject in the unit of the “The Systems of Our Body and their Health” and 

the topic of “sense organs” in the science education curriculum at 6th  grade level and take students’ 

views about it. This study was carried out through engaging students’ interest on the topic, increasing 

their motivation, providing students’ activity, ensuring associated with the daily life of the object, 

offering the opportunity by doing and living and having fun and teaching without misconception. The 

research was carried out with the phenomenological method which is one of the qualitative research 

methods. Criterion sampling of the purposive sampling method was used in this study. This study was 

conducted on thirteen students at 6th grade attending private school in Merzifon, Amasya. An 

educational game in the game theory was developed according to the theory of cognitive and energy in 

the dynamic game theory. Before performing educational game, researcher told a story related to daily 

life and give one sheet of paper to the students to complete at the end of the story. This helped to 

check out the students’ prior knowledge about the topic. At the end of the educational game, 

completing the end of the story activity was repeated to find out the difference between performed 

educational game and before it. The educational game was implemented to three groups of four with 

the help of a referee for thirteen 6th grade students. As a data collection tool after the application, semi-

structured interviews were conducted with randomly five of the students who played the game and one 

of the students who did not. Semi-structured interviews recorded with a voice recorder were resolved 

by researchers. In the analysis of the study, content analysis of the qualitative research was used. The 

findings of the study provide telling a story engaged students to have a positive attitude and 

willingness for lessonbefore the educational gameand after the educational game drawing the map of 

tongue showed that students learned the topic through educational game.It is concluded that students 

learned the subject by participating the educational game “smell and realize the taste”, and 

experienced learning by living, and aroseinterest and attention of the students for the lesson. At the 

end of the study, necessary recommendations about different topics which students have a difficulty to 

understand are given for willingness researchers.  

 

Keywords: Educational game, science teaching, sense organs 

 

Introduction  

Keeping up with the current age is the most important fact for societies in order to survive in the future 

ages. According to Karamustafaoğlu (2018, p.2), people of the 21st century will be able to have 

questioning, critical thinking, innovative, self-improving, communicating affectively, entrepreneur and 

synthesizing different ideas. 21st century has the latest technology. By means of the technology that is 

renewing and improving constantly; education has an offer both affirmative and negative opportunities 

for teaching, communication, and motivation. With the help of the affirmative opportunities, negative 

ones can be blocked and reversed for preparing the new ages. 

 

In the curriculum, it is observed that teacher-centered education is accelerating though learner-

centered education from past to present. With the developing technology, it is an undeniable fact that it 

is an obligation. Teachers in the educational process are leader and stimulators for course; students are 

researcher, questioner, explicator, discussing on an event and getting new product (MoNE, 2018). The 

learning process involve basing on scientific research, exploring, asking questions, making an 

 
1 This study was presented as an oral paper at the International 24th November Head-Teacher Education and Innovative 

Sciences Symposium held in Ankara between 23-24 November 2019. 
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evidence, revealing an evidence-based product (MoNE, 2018). According to Çepni (2018, p.4), using 

the information is more important than knowing the issues and also it is expected that students can be 

drawn on the process of using information. 

 

Koivisto and Hamari (2019) have analyzed eight hundred nineteen researches about gamification. Four 

hundred and sixty-two of them are examined; 46.7% of them is related to education and learning 

research. It is not easy that the Z generation children who are born into the technology are active and 

should be motivated in the closed areas especiallyin classes. Prensky (2002) thinks that the most 

important way of the education is eliminating the factors which are not proper to education. One of the 

most important way is games which have survived from past to present. In every society, games are 

always remarkable among all ages. The game has been interpreted differently in the literature.  Some 

of them according to Danny Hillis is the gam ‘’a genius learning path’’ and also Korkmaz (2018) 

described the game as a “providing the child’s physical, mental, emotional and social development 

activities”. Although the definitions are various, Prensky (2001) classified the games under six titles 

which are rules, aims and objectives, feedbacks, difficulties/competition/challenges/contrast, 

communication, presentation and stories. 

 

The activities that enable the learner to perform the actions of fun and thinking in the same time period 

are called educational games. Game based learning is a method of aiming at the realization of 

permanent learning. The main purpose is to give the objectives for students through the game. The full 

realization of game-based learning involves balancing the actions of fun and thinking. If the intrinsic 

motivation that is desired to be created in the student is achieved through balance, the game-based 

learning will be achieved. 

 

Ryan and Deci (2000) found out that students with a high intrinsic motivation is making better brain 

storming and finding a way to problems than students with a low intrinsicmotivation. To provide 

intrinsic motivation, the steps of educational games should be followed carefully. These; introducing 

the game, explaining the rules of the game, implementing the game and evaluating the game. Kebritchi 

and Hirumi (2008) explained five reasons which are strengthening the communication within the 

group, receiving personal satisfaction and motivation, developing the multi-learning method, 

strengthening capabilities, using the ability of collaborative and making decisions why gamed based 

learning used for education.  

 

It is realized from the international exam results thatscience lessons in Turkey cannot accomplish the 

objectives of the curriculum. In terms of the content examining, science lesson includes words of Latin 

constantly, probing the four process skills, including a lot of abstract concepts and using the skills of 

exposition frequently. Science lesson is viewed as a difficult subject for students, and from concrete to 

abstract principle can be used in teaching difficult topics and making sense of the objectives. 

 

By means of educational game, science can be taughteasily and more permanently. Educational games 

in the science education can be grouped into three categories such as the effect of the educational 

games on students' academic achievement, the impacts of students' attitudes and behaviors and 

teaching with educational game in the relevant national literature. Educational game improves 

students’ academic success on science lesson and gives a positive attitude for science lesson (Bayat, 

Kılıçarslan and Şentürk, 2014; Coşkun, Akarsu and Kariper, 2012; Kaya and Elgün, 2015; Yıldız, 

Şimşek and Aras, 2016). In the research, teaching with educational games shows that it gives positive 

effect on teaching concepts (Aslan, Karamustafaoğlu and Kurt, 2018; Karamustafaoğlu, Pazar and 

Karamustafaoğlu; 2018; Karamustafaoğlu and Kaya, 2013; Karamustafaoğlu and Yurtyapan, 2016; 

Tezel and Karaer, 2017). In the international literature, educational games can be grouped into two 

such as the effectiveness of educational game and the effect of the creative thinking skills on science 

lessons. Teaching with educational game has a positive effect on learning and alsoeducational game 

improves creative thinking skills of studentsin science lessons (Amr, 2012; Charlier & Fraine, 2012; 

Chmiel, 2012; Cicchino, 2013; Deater-Deckard, Chang & Evans, 2013; Li & Tsai, 2013). 
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Both national and international literature do not include any educational game in the unit of the “The 

Systems of Our Body and their Health” and the topic of “sense organs” in the science education 

curriculum at 6th grade level. To close the gap in the literature, researchers designed an educational 

game related to understanding the relationship between tongue and nose subject in the unit of the “The 

Systems of Our Body and their Health” and the topic of “sense organs” in the science education 

curriculum at 6th  grade level and took students’ views about it. 

 

There are multiple theories about the development of game. An educational game which is in the game 

theory was developed according to the theory of cognitive and energy in the dynamic game theory. 

Theory of cognitive is based on mental development of individual and mental development.  

According to the theory of energy, students have more energy in their bodies, and they can give it 

away with the help of the games. 

 

The aim of the study is to design an educational game related to understanding the relationship 

between tongue and nose subject in the unit of the “The Systems of Our Body and their Health” and 

the topic of “sense organs” in the science education curriculum at 6th  grade level and take students’ 

views about it. 

 

Methodology 

This study was carried out with phenomenology which is one of the qualitative research methods. 

Phenomenology describes a common meaning in the form of a narrative research or the story of the 

experiences of several people (Creswell, 2018, p.77). It is a suitable method for investigating 

phenomena that are not fully understood although known (Yıldırım & Şimşek, 2013). One of its main 

features is to identify a heterogeneous group ranging from 3-4 to 10-15 people who have experienced 

a phenomenon in all aspects (Creswell, 2018, p.78). It reveals that individuals have both subjective 

and objective thoughts about their experiences. This is a description of ‘what’, how it is experienced 

by briefly discussing the essence of experiences (Creswell, 2018, p.78). Case studies may not reveal 

certain and generalized situations (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2018, p.22). 

In this study, the opinions of the students about educational play were taken and whether they could 

comprehend the subject was evaluated with two basic questions. For this reason, it was decided that 

the study should be carried out with phenomenology. 

 

The educational game is designed in relation to the units, subjects and acquisitions of the 6th grade 

Science course of the Ministry of National Education (MoNE). The gains related to the educational 

game are shown in Table 1. 

 

 

Table1.Grade, unit, subject and acquisition related to the developed educational game. 
Grade Unit Subject Acqusition 

6 Systems and Health in 

Our Body 

Sense organs F.6.6.2.2. Demonstrates the relationship between the senses of 

smell and taste with an experiment he designed. 

 

Working group 

The game developed was applied to 13 students attending 6th grade of a private school in Merzifon 

district of Amasya. These students were selected from the sixth grade in the institution where the 

researcher was a teacher and the number of students was higher. In the selection, purposeful sampling 

was used. Purposeful sampling is a method used in qualitative research. These people will be able to 

give willing responses to the phenomenon (Creswell, 2018, p.156). According to the objectives of the 

study, it is expected to give an opportunity for deep research by selecting rich situations in the 

direction of knowledge (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz and Demirel, 2018, p.92). 

Following the implementation of the developed game, twelve players who played the game and one 

student who did not play the game were evaluated. 
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Data Collection Tools 

To get the opinions of the students, a semi-structured interview was conducted with five students who 

played the game and one student who did not play the game. The interview is a form of oral 

communication between at least two people (Büyüköztürk et al. 2018, p.158). In semi-structured 

interviews conducted, students' opinions were taken with four open-ended questions. 

 

Data Analysis 

Question and answer interviews with the students were recorded in audio recordings. After the audio 

recording was reported by the researchers, analysis was performed. The data were analyzed using 

content analysis method. According to Şimşek and Yıldırım (2006), the basic process in content 

analysis is to bring together similar data within certain concepts and themes and interpret them in a 

way that the reader can understand. During the analysis process, the data were coded and the concepts 

and themes reflecting the views of the participants were determined. The codes are tabulated in terms 

of themes and presented with frequency, percentage and participant codes. The codes of the students in 

the educational game were determined as S1, S2,…S13. Table is made according to the determined 

code, theme and frequencies. This table is described according to the themes and then interpreted. 

 

Developed Educational Game and Application Process: 

The name of the game: Smell and realize the taste 

Places to play: Class and laboratory 

Number of players: 12+1 students 

Materials: ➢ Twelve opaque glasses 

➢ Pickle juice 

➢ Salt 

➢ Granulated sugar 

➢ Four medium sized lemons 

➢ A rag to close players’ eyes Appendix 1 & 2 

 

Preparation of Materials: Four of the twelve glasses are named as number one, four as number two, 

four as number three and four as number four. The color of Group1 is green, Group 2 is pink, Group 3 

is orange. group name and player numbers such as Group 1 player 1, Group 2 player 2 are written on 

it. Each of the numbered cups is mixed with ten tablespoons of sugar and 100 ml of water. Each of the 

two glasses is mixed with ten tablespoons of salt and 100 ml of water. Each of the three glasses is 

mixed with one medium lemon juice and 100 ml water. Each of the four cups is mixed with 50 ml of 

bitter pickle juice and 100 ml of water. 

 

The Rules of The Game 

1. The game is played with three groups of four students. 

2. The names of the groups are called Group1, Group2 and Group3. 

3. The students in the groups are determined by drawing lots. 

4. One of the students is assigned as a printer by drawing lots. 

5. The groups play the game in sequence. This sequence is determined by lot. 

6. The order of the students in the group is determined by drawing lots. 

7. Twelve cups that do not show inside are prepared. 

8. Each student will have a cup and will use it until the end of the game. 

9. The game consists of two steps; In the first step of the game, the pupil must play with a cloth. 

11. For the first step, the eyes of the student should be checked strictly, and the game should be started 

in this way. 

12. A total of three questions are asked per student, one in the first stage and two in the second stage. 

13. One group per student is asked for the first step and four questions in total. A group can complete 

the first step with a maximum of four points. 

14. In the second stage, two questions are asked to each student. By taking one point for each 

question, the student can complete the step with a maximum of two points and a maximum of eight 

points in this group. 
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15. If all group members answer all the questions correctly, they can complete the game with a 

maximum of twelve points. 

16. If, during the game, the contestants assist the group mates, the assisting group is deemed to have 

received zero (0) from that step. 

17. At the end of the game, points are added and the group with the most points is determined. 

18. Students who are ranked first according to their points are given a representative award. 

 

The Process of Playing Games 

Before starting the game, the teacher tells a story to the students in order to draw attention to the 

lesson, but the end of the story is not completed (Appendix-1). After the lecture, each student is given 

a blank piece of paper. Students are told to write their names on paper. Students are asked to write the 

end of the story they are listening on. It is said by the teacher that they have five minutes to do so. 

After the students complete the writing process, the cards are collected to be dealt at the end of the 

game. 

 

First, the rules of the game are explained to the students. A printer is determined by lot. Then, the 

students and the order of the students during the game are determined by drawing lots. After this stage 

the game can begin. The scoreboard is drawn by the printer and group names are written on the board. 

The game can be started by the teacher after the writing process is completed. 

 

The teacher prepares 12 glasses that do not reveal the inside. These glasses have numbers from one to 

four and group numbers; e.g.: Group 1 - Student 1. Since the students will smell and taste the 

substances in those glasses, each student must have a glass and the students will have a single glass 

until the end of the game. The teacher calls the first group and instructs them. The teacher closes the 

first player's eye with the help of a cloth. Thereafter, the pupil's eyes are tested whether they see 

through the cloth. After it is decided that they did not see, the teacher took the student's glass over the 

table and made the student smell it. After the student sniffed, the teacher asked him to describe how 

the substance smelt. The student's answer was written on the blackboard by the printer. These 

procedures were repeated for each student and each group. This completes the first step of the game. 

Then the second stage of the game started without checking the answers. 

 

In the second step, the tastes of the substances they smell in the previous step were examined. After 

the students tasted it, the first question was how it tasted and then with which part of the tongue you 

felt taste more, the answers were written on the board by the printer. This process was repeated for 

each student and each group. When these operations were completed, the second stage of the game 

was completed. 

 

The teacher asks the students to sit down before proceeding to calculate the final score. The teacher 

says that there is sugary water in the number 1 bar, salty water in the number 2 glass, water with 

lemon in the number 3 glass and bitter pickle water in the number 4 glass. In the light of this 

information, the answers of the first question asked in the first part of the game and in the second part 

are checked and the score calculations of the students are made and the results are written on the board 

by the printer. The teacher then gives the students the information about which flavors we take more 

intensively in which part of the tongue. In the light of this information, the printer checks the students' 

answers with the help of the teacher and the final question points are written down by the printer on 

the blackboard. Then the general scores of the groups are calculated. The representative of the game is 

determined by the winner and the prize is given by the teacher. 

 

The papers distributed in the introductory part of the course are redistributed according to the students' 

names at the end of the lesson and the students are asked to complete the story again by thinking what 

they have done in the game. After this process is completed, a piece paper is given to the students to 

get their thoughts about this game. They are asked to answer the questions on the paper. In order to 

find out whether the student has learned the subject or not, a mini-scale that includes questions related 

to the subject is applied (Appendix-2). 
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Picture 1. Examples from application 

 

Findings 

The opinions of the students about the educational game 'Smell and Realize Taste' developed in the 

study are presented below. 

 

The rules of the game are explained to the students before the game starts. The game lasted one lesson 

(forty minutes). The students were asked to close their eyes before starting the game. At the beginning 

of the game, a story suitable for the game was told in order to draw the attention of the students and 

the end of the story was not completed. The students were then asked to complete this story with their 

prior knowledge. For this purpose, a paper was distributed to the students and they were asked to 

complete the story. 

 

Findings for students to complete the story before the game 

Eight of the students completed the story in a negative way.  Two students completed the story as 

follows: 'Ahmet likened the smell to a wrong meal, so he could not eat (S7); 'Well, mother, Ahmet said. 

He couldn't eat when he sniffed the dinner. Because it had a very mixed smell (S8). The other students 

completed the story as if it were their favorite food, and they could guess the food correctly from the 

smell. The two students completed the story as follows. I immediately shouted, stuffed leaves! My 

favorite food is leaf wrap. Mom says it's true. I ate the whole pot in a minute (S3); 'The child says he 

has rice and belly for dinner and eats (S5). 

 

Findings for students to complete the story after the game 

After the educational game applied; it was seen that the students completed the story by resembling an 

educational game. Two of these answers are as follows: ‘… Ahmet sniffed first. Then he closed his 

eyes and tasted the food. He finally knew the food and ate it (S2)'; ’This time his mother closed Ahmet's 

eyes and wanted him to guess the dish. She added that he would eat it if he knew. Ahmet knew it and 

ate it. (S7). 
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Findings from the interviews 

A total of four open-ended questions were asked to the students at the end of the game. The answers 

given by the students to the first question are presented in Table 2 on the theme, category and code-

frequencies. 

 

Table 2-Theme, category, code and frequencies of the answers to the first question 
Theme Category Code (Frequency) 

T
h

e 
o
p

in
io

n
s 

o
f 

sm
el

l 
an

d
 r

ea
li

ze
 t

h
e 

ta
st

e
 

Affirmative 

Very enjoyable (1) 

Good (2) 

Nice (4) 

Very nice (3) 

Liked very much (1) 

Have a lot of fun (6) 

Thank you very much (2) 

Excellent (1) 

Instead of the lessons, always play this type of games (4) 

A bundle of fun (4) 

Liked (2) 

Very good (1) 

Let’s play again (1) 

Laughed (1) 

Negative 

Stomached (1) 

Nauseating (1) 

Dizziness (1) 

Split by number of people (1) 

Using different materials (1) 

Copies (1) 

Fear (1) 

Bad taste (2) 

Tang (1) 

 

When Table 2 examined, it is seen that students expressed positive opinions about smelling and tasting 

game. One of the students answered this question: ‘I wish we could always play these games instead of 

lessons. I think it was fun. No matter what the game is, I love playing games, I have a child spirit. I 

think you had better make them all with different substances in the smell and discover game because 

others can cheat… (S4)’. 

 

When the answers given to the second question were examined, it was understood that students 

guessed the taste of the lemon and pickle juice when they smelled and the reason for their predictions 

was that the scents of the liquids were very intense. Other students also said that they could not guess 

scent, and the reason was that salty water and sugary water did not smell. The answers of the two 

students who answered this question were as follows: ‘… no, I couldn't guess because it didn't smell ... 

Sugary water (S7)'; '... Yes, because it smelled sour (S9)’. 

 

For the third question, students drew a tongue model. It was seen that many students drew the tongue 

model correctly and few students drew it wrong. The drawings of the two students are presented in 

Figure 2 below. 

 

 
Picture 2 Tongue drawings of two students 
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It was observed that many students could not answer the fourth and final question clearly. Four 

students responded that the nose and tongue work in the same place in the brain, and that the language 

does not taste when the flu is present, and that the most compatible pair of sensory organs are the nose 

and tongue. The two students answered this question: ‘I have never heard of it before. But I think that 

the nose and tongue may be the most compatible pair of sensory organs (S1)’; ‘Because the nose is 

clogged, we cannot enjoy it because the nose and tongue are evaluated in the same place in the brain 

(S6)’. 

 

Discussions 

The aim of the study is to design an educational game related to understanding the relationship 

between tongue and nose subject in the unit of the “The Systems of Our Body and their Health” and 

the topic of “sense organs” in the science education curriculum at 6th  grade level and take students’ 

views about it. 

 

Before starting the educational game, one of the researchers told students a story to complete at the 

end of the story and ask them to write these on a paper. After the application, same story was told 

again, and students completed it again. Storified the educational game enables researchers to learn the 

prior knowledge and to check it whether changed or not. Moreover; this provided students' mind active 

permanently. According to findings of students’ prior knowledge on completing story activity before 

application, most of the students have a prior knowledge about sense organs and the estimation skills 

of students is high. In the Prensky’ study (2001); twelve elements of games explained. Twelve of them 

is that games contain a story and as if participants of the game took part in it. Coşkun, Akarsu and 

Kariper (2012) investigated the effects of the educational game included science stories on science 

lessons’ academic achievement. The findings show that an educational game includes science stories 

has a positive effect on learning. Şen-Gümüş (2009) researched teaching with science stories in the 

science lessons on the students’ attitude of both science lessons and the image of scientists in the 

master’s thesis. This thesis shows that students who were taught with science stories interested more 

than other students. Dincel (2005) searched the method of narration and experiment in science lessons 

on the students’ conceptual understanding and academic achievement. In this study, there is no 

significant difference that’s way students can’t use their imagination skills adequately. 

 

When Table 2 examined, most of the students liked the game and they would like to play this kind of 

game in the lessons. According to making a literature review, the opinions about the students 

demonstrate collaterally. Korkmaz (2018) investigated promoting with educational game which 

developed science lessons on students’ attitudes and achievements. Information from students show 

that this type of lesson is more enjoyable, lessons are more instructive and educational games help 

reinforcing the topic except the fun of course. Groff (2018) made an investigation about the area of 

game-based learning on integrated and effectiveness. This study remarks that students can learn the 

subject by experiencing individually, the area of game-based learning has more than one benefits, and 

it will have more benefits which haven’t made out. In the study of Howard-Jones, Demetriou, Bogacz, 

Yoo and Leonards (2011), with the aid of educational game, the prize of the learning of scientific 

information is intrinsic motivation. By this means, educators and developers of game can explain how 

the games help learning. Bayırtepe and Tüzün (2007) found out that teaching with educational game 

can decrease students’ stress, students have fun while playing. For this reason, students can have high 

attention and interest on lesson.   

 

Before the application, telling a story helps students to have affirmative effect on lesson. In Yıldırım’s 

study (2017), the effects of gamification in education on students’ sense show that in the gamification, 

the process of time is important especially while arranging the process researchers pay attention to the 

students age, learning areas, the environment, limitation, planning the time needed and designing the  

educational game for  appropriate context. Güneş (2015) explained that the game would be chosen for 

the purpose, objectives and activities. Before starting the educational game (smell and realize the 

taste), the rules of the game clarified. For this reason, students played the game without any difficulty. 

Prensky (2001) stated that games have six factors. One of the factors is the rules. Rules can specify the 

purpose of the games, make a limitation to motion and provide the process of game. 
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At the end of the game, researchers wanted students to draw a model of tongue. Given no knowledge 

about a model of tongue, most of the students drew a model properly. This can show that the education 

becomes real with an educational game. This finding is promoted by interested literature. Güneş 

(2015) made an investigation about the approach of the game; the advantages of the games subsume 

under three main topics which are easing the ability of read& write, stimulating the learning and 

ensuring the independence and active learning on the ability of learning. 

 

According to findings, students apprehend the topic with the educational game. Topçu, Küçük and 

Göktaş (2014) dwell the educational computer games on objectifying the topics. And also, Tortop and 

Ocak (2010) researched the same topic. Both researches show that participating in this type of games 

enhances the learning and motivates and helps students to perceive the topic easily. Karamustafaoğlu, 

Pazar and Karamustafaoğlu (2018) made a research about teaching with educational game. This helps 

students to promote their own learning with teacher guidance. Meşe and Dursun (2018) underlined 

that educational game can reveal students’ feelings not only in a positive but also negative ways in 

their study. Games can enhance students’ interest on the lesson and can create competition 

environment. Girard, Ecella and Magnant (2012) analyzed nine studies about the educational game. 

This study demonstrated that educational game is a new tool and it will be used for teaching in the 

future. 

 

Results and Recommendations  

 

According to the findings, it is concluded that students learned the subject by participating the 

educational game “smell and realize the taste”, and experienced learning by living, and arose interest 

and attention of the students for the lesson. Also, students would like to play these types of games in 

the lesson instead of teacher centered teaching.  In terms of the results of this study, necessary 

recommendations about different topics which students have a difficulty to understand are given for 

willingness researchers below. 

• Pickle can be diluted with water more than the materials used in the game (100 ml of water used in 

the game is mixed with 50 ml of bitter pickle water) 

• Other substances may be used instead of salty water and water with sugar in it used in the game. 

(Students are forced to guess because they are odorless.) 

• Items in the glasses can be different for each group. 

• Substances can be used in solid form instead of liquid state. 

• More than one referee can be employed in the game. 

• A study on student achievement of the designed educational game can be made. 

• The designed game can be adapted to other achievements of the sensory organs. 
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Appendix-1 

This story should be told by researcher to players below. Players should complete the story both 

before the application of game and after the application of game. 

 

Ahmet came back home from school. While he was taking off his shoes in front of the door, he smelt a 

delicious meal. When he took his shoes off, run and arrived the kitchen and asked his mum “mum, 

what is for dinner? The taste of the meal was smelling very yummy.”. His mum answered smilingly 

“Please, smell carefully. If you guess it, you will eat the dish.”…………….. 

 

Appendix-2 

Semi-structured interviews questions. 

1. What do you think about the smell and realizing the taste of game? Please, write all your ideas. 

2. When your eyes were closed, you smelt the meal. Did you make a true guess about the taste of 

food?  What may be your reason for true or wrong estimation? 

3. Please, draw a tongue model. Show the flavors were more concentrated on it. 

4. Among people who are cold, it is a common belief that my mouth does not taste. What is your 

opinion about it? 
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ÖZET 

Su, yaşamın devamlılığını sağlaması açısından tüm canlılar için önemli hayati değerler arasında yer 

almaktadır. Bu öge, biyolojik yaşamı ayakta tuttuğu gibi tüm insani gereksinimleri ya da faaliyetleri de 

ayakta tutan ana maddelerden bir tanesidir. Yaşamın pek çok farklı alanında, farklı işlevlerle kendisini 

gösteren suyun mekân tasarımı üzerinde de fiziksel ve tinsel değerler açısından önemli bir role sahip 

olduğu bilinmektedir. Geçmişten bugüne mekânlarda çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. “Mekânın bir 

yüzeyi olarak”, “mekânda bir öge olarak”, “mekâna ışık yansıtıcı ve yapı çevresinde kullanılan bir 

öge” gibi farklı kullanımlarla farklı etkiler oluşturduğu görülmüştür.  

 

Suyun, sıvı olduğu için hem durgun, hem de akışkan hallerine rastlanabilir. Bu özellikleri bakımından 

mekânda, hareketli su daha çok hareketin sesi ve görselliği, durgun su ise yansımaları için 

kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen, Mardin ilinde yer alan ve önemli mimari yapılar 

arasında gösterilen Anadolu Selçuklu Devri Artuklu Dönemi medreselerinden Zinciriye ve Kasımiye 

medreseleri örneklerinde de suyun mekânı olan eyvanda (salon) su akışkan haldeyken ve avlu 

mekânında yer alan havuzdaki su durgun haldedir. Burada durgun ve akışkan haller farklı fiziksel ve 

tinsel birtakım anlamlara sahiptirler. Her iki medresede de, eyvan (salon) ve avlu kısmında fiziksel 

işlev açısından suyun, ışık ve sesle olan etkileşimi üzerinden “mekân-su” ilişkisi kurulurken, tinsel 

işlev açısından da birtakım sembolik anlatımların olduğu gözlemlenmektedir. Eğitim mekânı olarak 

düşünüldükleri zaman su, eyvanın her iki tarafında birbirine simetrik bir şekilde konumlandırılmış iki 

derslik arasında yer almaktadır. Suyun bu noktada kullanılmasının en büyük sebebi ve özelliği ise 

dersliklerden gelen seslerin birbirine karışmasını önlemek ve ses yalıtımını sağlamaktır. Ayrıca iki 

medresenin de avlusunda yer alan havuz da astronomi dersleri için kullanılan bir hacim olarak 

değerlendirilmektedir. Tinsel anlamda ise suyun akışı ile insan yaşamında doğumdan ölüme kadar 

olan süreç tasvir edilmiştir. Suyun çıktığı nokta; doğumu, döküldüğü yer; gençliği, ince ve uzun oluk; 

olgunluğu ve tüm suların toplandığı havuz da ölümü temsil etmektedir. Dolayısıyla çalışma 

kapsamında suyun, mekânda eyvan/avlu gibi tanımlanmış alanlarda kazanmış olduğu fiziksel ve tinsel 

değerleri, örnek olarak incelenmesi düşünülen eğitim mekânı olarak Zinciriye ve Kasımiye 

Medreseleri üzerinden aktarılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Su, Mekân, Fiziksel Değerler, Tinsel Değerler, Zinciriye ve Kasımiye Medresesi. 

 

ABSTRACT 

Water is among the vital values for all living beings in order to ensure the continuity of life. This 

element is one of the main ingredients that maintains the biological life as well as all human needs or 

activities. It is known that water, which manifests itself in many different areas of life with different 

functions, has an important role in the design of space in terms of physical and spiritual values. It has 

been used for various purposes in places from past to present. As a surface of the space, as an element 

in the space, as a reflector of the space and an element used around the building, it has been observed 

that it creates different effects with different uses.  

 

Since water is liquid, both stagnant and fluid states can be encountered. In terms of these properties, 

moving water is mostly used for the sound and visuality of movement and still water for its reflections. 
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In the examples of Zinciriye and Kasımiye madrasas of the Seljuk Period in Anatolia in Mardin, which 

are examined within the scope of the study and shown among the important architectural structures, 

the water in the iwan (hall), which is the space of water, is fluid and the pool water in the courtyard 

space is still. Here the static and fluid states have different physical and spiritual meanings. In both 

madrasas, space-water ”relationship is established through the interaction of water with light and 

sound in terms of physical function in the iwan (hall) and courtyard, and there are some symbolic 

expressions in terms of spiritual function. When considered as a training space, the water is located 

between two classrooms symmetrically positioned on each side of the iwan. The main reason and 

feature of using water at this point is to prevent the mixing of the sounds coming from the classrooms 

and provide sound insulation. In addition, the pool in the courtyard of both madrasas is considered as a 

volume used for astronomy lessons. In the spiritual sense, the flow of water and the process from birth 

to death in human life are depicted. The point where water emerges; birth, place of spillage; youth, 

thin and long groove; maturity and the pool where all the waters are collected represent death. 

Therefore, the physical and spiritual values gained by water in defined areas such as iwan / courtyard 

in the space will be transferred through Zinciriye and Kasımiye Madrasas as an educational place to be 

examined as an example. 

 

Keywords: Water, Place, Physical Values, Spiritual Values, Madrasas of Zinciriye and Kasımiye.   

 

1. Giriş 

İnsanoğlu ve diğer tüm canlı varlıklar için su, yaşamın devamlılığını sağlaması açısından önemli 

hayati değerler arasında yer almaktadır. En birincil görevi olan bunun yanı sıra, bu ögenin yaşamın 

farklı noktalarında, farklı işlevlerle kullanıldığı görülmektedir. Geçmiş çağlardan bugüne su ögesinin 

kullanımı her alanda kendisini gösterdiği gibi mimarlık alanında da kendisini göstermiştir. Tarihsel 

süreçte suyun mimariyle ilişkisi konut, yeme-içme mekânları, peyzaj, eğitim mekânları vb. gibi pek 

çok yapının farklı detaylarında var olmuştur. Hem yapı içinde hem de yapı dışında üzerine yüklenen 

fiziksel ve tinsel değerlerle birlikte farklı işlevlerle kullanılmış, kullanılmaya da devam etmektedir. Bir 

ögenin fiziksel işlevleri onun yalıtım, yönlendirme gibi kullanımıyla ilgili yönlerini, tinsel işlevleri ise, 

inanç, estetik algı ve psikolojik etki gibi sembolik anlatıma yönelik niteliklerini ele almaktadır. 

Çalışma kapsamında da, bir tasarım ögesi olan su, eğitim mekânları olarak fiziksel ve tinsel 

işlevleriyle Mardin ilinde yer alan Zinciriye ve Kasımiye medreseleri üzerinden incelenmektedir. 

Tasarım ögesi olarak suyun akışıyla, eyvanlarda derslikler arası akustiği sağlaması fiziksel işlevine, 

insan yaşamında doğumdan ölüme kadar olan süreç tasvir etmesi tinsel işlevine örnek teşkil 

etmektedir. 

 

2. Mekân - Su İlişkisi 

Tasarımda su kullanımının tarihçesi çok eski yıllara dayanmaktadır. Birçok kültür için kullanıldığı iç 

ya da dış mekânlar/hacimler için işlevsel olmasının yanı sıra sembolik olarak da farklı anlamsal değere 

sahip olmuştur. Tarımın gelişmesine olan katkısı ya da kalkan olarak savunma gibi işlevsel 

niteliklerinin yanında su ögesi, birçok kültür için cennetin bir yansıması, yaşamın devamlılığı ve 

bunun kutsallığı, doğurganlık ve bolluğu temsil eden sembolik değerlere sahip olması açısından ayrıca 

önem taşımaktadır (Erdoğan, 2006). 

 

Su, fiziksel ve tinsel değerler olmak üzere iki önemli amaçla kullanılmaktadır; suyun fiziksel 

özellikleri rekreasyon, sirkülasyon kontrolü, iklimsel konfor sağlama ve gürültü kontrolü gibi 

amaçlara hizmet ederken, tinsel özellikleri ise görsel, işitsel, dokunsal psikolojik etkiler şeklindedir 

(Gençtürk, 2006). Suyun kullanım amacının çeşitliliği onu farklı fiziksel işlevlere hizmet eden form ve 

yapılar şeklinde karşımıza çıkarmaktadır. Havuz, gölet durgun gibi su ögeleri yüzme, tekneyle gezme 

ve su oyunları rekreasyonel amaçlı, güvenli ve emniyetli bir trafik düzeni ya da mekan içinde düzenli 

bir ilerlemeyi sağlama sirkülasyon kontrolü amaçlı (Harris, 1998); hareketli su ögeleriyse özellikle 

sıcak ve kuru iklimlerde buharlaşma ve püskürtme ile havayı ve sıcaklığı modifiye ederek serinletici 

etkisinden dolayı iklimsel konfor sağlama amaçlı, gürültünün yüksek seviyelerde olduğu mekanlarda, 

rahatsız edici sesi perdelemek için ise gürültü kontrolünü sağlama amaçlı kullanılmaktadır (Gençtürk, 

2006). 
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Su ögesinin sağladığı etki, insanlar tarafından çeşitli şekillerde algılanmakta, bu özelliğiyle su farklı 

tinsel işlevleriyle karşımıza çıkmaktadır; Durgun ya da yavaş akan suyun görsel etkisi huzur ve 

dinginlik; hızlı ve güçlü akan suyun ise heyecan ve canlılık hissidir (Şengül, 1995). Hareketli su yüzey 

olarak farklı dalgalanmaklar ve yansımalar oluştururken, havaya sıçrayan zerreleriyle ışığı farklı 

renklere kırmaktadır (Halifeoğlu vd., 2011). Suyun akarken etrafındaki yüzeylere çarpmasıyla, 

sıçrarken ve çağıldarken oluşturduğu sesler suyun işitsel etkisini oluşturmakta ve sesin yoğunluğu ve 

frekansına göre dinginlik ya da heyecan hissini sağlamaktadır (Harris, 1998; Gençtürk, 2006). İnsan 

bedenine temas eden suyun dokunsal etkisi serinlik ve ferahlık hissidir. Durgun su, üzerine düşen 

damlalar ya da içine atılan bir taşın oluşturduğu dalgalar ise suyun psikolojik etkisine hizmet etmekte 

ve meditasyon, düşüncelere dalma ve dinlenme için bir mekan sağlamaktadır (Gençtürk, 2006). 

Minimum enerjinin sarf edildiği bu aktiviteler suyun düşük enerjisini yansıtmaktadırlar (Kavaklı, 

1994). 

 

İlkçağlardan bugüne suyun kullanımı farklı amaçlara yönelik olmuştur. İlkçağlarda bir takım 

ekonomik nedenlerden dolayı suyun kullanımı işlevsel yönde olmuştur. Özellikle iklimi sıcak, kurak 

bölgelerde tarımsal alanların su gereksinimlerini karşılayabilmek en birincil amaçlar arasında yer 

almaktaydı (Okutan, 2003). Ortaçağa gelindiği zaman su ögesi işlevsel anlamda önemli yer tutarken 

bu dönemde kendisini göstermeye başlayan bahçe sanatı çalışmalarıyla birlikte görsel zenginlik 

açısından da önemli yer tutmaya başlamıştır. Bu çalışmalar, manastır ve derebeylerin hüküm 

sürdükleri şato çevrelerinde yapılmıştır (Nurlu ve Erdem, 1994’ten aktaran Muratoğlu, 2010: 14).  

 

Görsel 2.1. Cloister Manastırı Fransa [1] 

 

Ancak ortaçağda su ögesi İslam bahçelerinde olduğu kadar önemli bir tasarım ögesi olarak yer 

almamıştır. Burada kullanılan su kanalları, Müslümanlar için ellerini içine sokup, göğü yüzeyde 

izleyebildikleri ya da içinde seyredebildikleri bir tasarım elemanı olarak yer almıştır.  
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Görsel 2.2. İslam Bahçeleri İspanya Örneği 

 

Görsel, işitsel, dokunsal vb. gibi birden fazla duyuya hitap etmesi açısından tasarımı kuvvetlendiren 

unsurların başında gelmektedir. Suyun duyularla etkileşime girmesini sağlayan bir takım özellikler 

tasarımcının kullanıcı üzerinde yaratmak istediği etkiyi de sağlamış olmaktadır. Tasarımda mekân - su 

bir aradalığı; 

 

➢ Mekânın bir yüzeyi olarak su: 

Suyun, yapı içinde yer alan elemanların (tavan, duvar gibi) her hangi bir yüzeyini kaplayarak 

kullanılması sonucu oluşan birlikteliktir (Sakarya, 2018: 110).  

 

Görsel 2.3. Water Temple, Tadao Ando [2] 

 

➢ Mekânda bir eleman olarak su: 

Suyun mekân içinde bir tasarım ögesi olarak kullanılmasını ifade etmektedir. Özellikle mimari 

anlamda önemli bir yere sahip olan hamamlarda suyun mekânda bir eleman olarak kullanıldığını 

görmek adına önemli örnekler arasında öne çıkmaktadır. Bunun dışında da sağlık ve spor yapılarında 

yapının işlevini belirleyen temel bir bileşen konumundadır. 
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Görsel 2.4. Geleneksel Türk Hamamı Örneği [3] 

 

➢ Mekânda ışık yansıtıcı eleman olarak su: 

Suyun yansıtıcı olma özelliğinden dolayı mekân içinde tasarım ögesi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. 

Mekânı farklı algılama biçimleri oluşturarak kullanıcı üzerinde olumlu etkilerinden söz etmek 

mümkündür.  

 

 

Görsel 2.5. Cam Pavyon, Bruno Taut [4] 

 

➢ Yapı çevresinde bir eleman olarak su: 

Su ögesinin fiziksel ve tinsel değerler açısından geçmişten bugüne yapı ile birebir ilişki içerisinde 

olduğu görülmektedir. Vurguyu arttırmak, simgesel ve sembolik anlamlar barındırmak gibi suyun 

çeşitli özelliklerinden faydalanılarak istenilen kurgu yaratılmaktadır (Sakarya, 2018: 112).  
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Görsel 1.6. Marlborough Dükleri Konutu, İngiltere [5] 

 

Rengi olmayan su, ışığı yansıtma özelliğine sahiptir. Dokusu ise rüzgâr, esinti gibi sebeplerle 

kolaylıkla şekillendirilebilir. Dolayısıyla tüm bu özellikleriyle su, tasarım için önemli bir materyal 

olarak görülmektedir. Fiziksel ve tinsel açılardan insan psikolojisi üzerinde bıraktığı olumlu etkilerden 

dolayı iç/dış mekânlarda tercih edilen bir ögedir. Fiziksel açıdan su, bulunduğu alanların sıcaklık ve 

nem oranlarını dengelediği için özellikle sıcak iklime sahip birçok yerleşim yerinde ve avlularda 

kullanıldığı görülmektedir [6]. Ayrıca nüfusun yüksek olduğu kentsel alanlarda, taşıtların, insanların 

ve sanayinin neden olduğu gürültü, suyun akustik özelliği kullanılarak izole edilebilmekte ya da en aza 

indirgenebilmektedir Tinsel açıdan ise bir tasarım ögesi olarak suyun rolü, kendi hareketinden 

doğrudan etkilenmektedir. Durgun su sakinleştirici, rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Bu 

bağlamda, durgun su unsurları (gölet ve küçük göller gibi) görsel ve yansıtıcı özelliklerinden dolayı 

reflektör ve doku gibi etkileri sağlamalarının yanında dengeli mikroiklim yaratan serinlik ve nem için 

de olanak sunmaktadırlar (Booth, 1989’dan aktaran Kürkçüoğlu ve Akın, 2013: 162). Hareketli su 

elemanları ise heyecan ya da barış ve huzur gibi hareketlerin güçlü etkilerini yaratabilmektedir 

(Symmes, 1998). 

 

Kamu mekânlarında, peyzaj tasarımında ya da kent mobilyalarında kullanılan su ögesinin birleştirici 

gücünden de bahsetmek mümkündür. Özellikle çeşme, süs havuzu ya da suyla farklı kurgulanan 

tasarım elemanları insanların bir araya gelip, sosyalleşmeleri noktasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Bunun en önemli sebeplerinden biri ise insanların genel olarak suyu sevmeleri, üzerlerinde yarattığı 

dinlendirici, ferahlatıcı gibi olumlu etkilerinden dolayı su ögesinin yanında ya da yakınında vakit 

geçirmekten hoşlanmaları gösterilebilir. Bahsedildiği üzere suyun insan ve kullanıldığı ortama kattığı 

etkilerle işlevsel, estetik, görsel-işitsel ve psikolojik algının sağlanmasında önemli role sahip olduğu 

görülmektedir.  

 

3. Medrese Mimarisi  

Medreseler, Anadolu Selçuklu mimarisinin en dikkate değer yapı türlerinden birisi olarak kabul 

edilmektedir. İslam ansiklopedisine göre, “Okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için 

tekrarlamak” anlamına gelen ders (dirâse) kökünden bir mekân ismi olarak tanımlanmaktadır [7]. Türk 

Dil Kurumu ise medreseyi, İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin 

okutulduğu yer olarak tanımlamaktadır [8]. İslam toplumunun yüksek eğitim kurumu olan medreseler, 

X. Yüzyılda Maveraünnehir bölgesinde ortaya çıkmıştır. 

 

Genellikle medrese mimarisinde tipik dört eyvanlı [9] şema uygulanmaktadır. Bu şemaya göre 

avlunun her kenarında birer eyvan, bunların yanlarında ve köşelerinde müderris [10] ve talebelerin yer 

aldığı hacimler yer almaktadır. Giriş kısmına ayrılan eyvanlar derslik olarak kullanılırken, kıble 

yönüne bakan eyvan ise mihrap ilavesiyle mescide dönüştürülmektedir.  
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Dört eyvanlı medrese planının kökenine ilişkin çeşitli görüşler olsa da en çok kabul göreni Andre 

Godard [11]’a aittir. Andre Godard’a göre dört eyvanlı medrese planı Horasan evlerinden gelmektedir 

[12]. 

 

Görsel 3.1. Medrese açık avlulu dört eyvanlı plan şeması [13] 

Görsel 3.2. Orta Asya’da Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde V.-VI. Yüzyıla tarihlenen konutlar, 

(Cezar, 1977) 

 

Eyvan: 

Havanın uygun olduğu dönemlerde derslerin yapıldığı ana eyvan, medresenin en geniş ve en anıtsal 

mekânlarından bir tanesidir. Çoğunlukla ana eyvanda örtü elemanı olarak beşik tonoz tercih edilmiştir. 

Medrese girişinin hemen arkasında yer alan giriş eyvanı ise medresede bulunan eyvanların en 

küçüğüdür.  Eyvan olarak isimlendirilen alanlar, kışlık dershane, avlu ve öğrenci hücreleriyle birlikte 

çalışma kapsamında da incelenen medrese örneklerinin de yer aldığı Anadolu medreselerinde mutlaka 

bulunması gereken mekânlar olarak gösterilmekteydi (Demiralp, 2006: 34). Özellikle Artuklular 

Anadolu’da medrese mimarlığının en erken örneklerini vermiş olup bu yapılarda yapının 

fizyonomisini oluşturan farklı eyvan kullanımı ele almışlardır. Artuklular medreselerde ilk kez dört 

eyvanlı retorik düzenin dışına çıkarak tek ya da iki eyvanlı, iki katlı revaklı, açık avlulu plan motifini 

denemişledir (Erarslan, 2012: 152).  
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Kışlık dershane: 

Ana eyvanın iki tarafına konumlandırılan dershaneler genellikle medreselerin en büyük mekânlarıdır. 

Anadolu medreselerinin hemen hemen hepsinde yer aldıkları görülmektedir (Demiralp, 2006: 35). 

 

Öğrenci hücreleri: 

Anadolu medreselerinde öğrenci hücreleri olarak tanımlanan sınıflar medresenin iki yan kanadına 

yerleştirilmiştir. Bu döneme ait medreselerde yer alan öğrenci hücrelerinde ya hiç pencere yoktur ya 

da olan pencereler mazgal şekillidir (Demiralp, 2006: 37). 

 

Avlu: 

“Bir yapının ya da yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarlarla çevrili alan, hayat” [14] 

anlamına gelen avlunun, açık avlu ve kapalı avlu olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Özellikle dört 

eyvanlı plan tipinde açık avlu tipi kullanılmaktadır. Türk mimarisine bakıldığı zaman üzeri açık 

avluların özellikle Anadolu Selçuklu medreselerinde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.  

 

Anadolu Selçuklu dönemi örneklerinde avlu, cami ve medrese plan tipleri içinde bir kamusal alan 

oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Cami ve medrese için ortak avlu kullanımının ilk örneklerine 

Artuklu bölgesinde rastlanmaktadır. Mardin’de bulunan örnekler, açık avlulu medrese plan 

düzenlemesi içinde cami-medrese bir aradalığı olarak ortaya çıkmaktadır (Demir, 2019: 143). 

Özellikle çalışma kapsamında da incelenmesi amaçlanan su-mekân/eyvan, derslik, havuz ilişkisinde 

avlu kurgusunun ayrıca önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Artuklu dönemi medrese avlularında 

sıklıkla görülen havuzlar birçok sembolik gönderme yaparak mekânsal kurguyla önemli ölçüde 

bağlantı kurmaktadırlar. Dolayısıyla avlu, evrenin küçük bir modeli olarak mikro kozmosu ifade 

etmektedir denebilir (Demir, 2019: 148).  

 

4. Zinciriye ve Kasımiye Medreselerinde Su Ögesinin Kullanım Şekli 

İlme ve kültüre fazlasıyla önem veren Artuklu hükümdarları dönemin en önemli eğitim-öğretim 

kurumları olan çok sayıda medrese inşa etmişlerdir. Bu medreselerde hadis, kelam, fıkıh gibi İslami 

ilimlerin yanında pozitif ilimler de okutulmuştur. Çalışma kapsamında incelenen örneklerden biri olan 

ve ismi İsa Medresesi olarak da bilinen Zinciriye Medresesinin 787/1385 tarihinde yapıldığı tahmin 

edilmektedir (Yaşar, 2018: 264, 266).  

 

Görsel 4.1. Zinciriye Medresesi [15] 

 

Simetrik bir düzende kurgulanmış medrese, “bu dünyada ne ekersen, ahirette onu biçersin ve yaptığın 

her şeyin karşılığını alırsın” düşüncesiyle kurgulanmıştır [16]. Medresenin planlarına bakıldığı zaman 

cami, medrese ve türbe bölümlerinin açık avlulu bir mekân etrafında bir araya geldikleri 
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görülmektedir. Medrese iki avlu etrafında kurgulanmıştır. Anadolu’da yer alan medrese mimarisinin 

büyük ölçekli, gelişmiş hali olarak tanımlanabilir (Aslanapa, 2007: 81-82). Anıtsal portale sahip bu 

yapıda portalden girince karşı tarafında üst kata çıkan bir merdiven bulunmaktadır. Portal koridorunun 

batısında avlu, avlu merkezinde eyvan ve odalar yer almaktadır. Üst katta ise küçük bir avlu ve 

etrafında sıralanmış daha küçük odalar yer almaktadır (Çağlayan ve Tanyeli, 2016: 89).  

 

Şekil 4.2. Zinciriye Medresesi Plan, Kesit ve Görünüşler 

 (Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi çizimlerinden düzenlenmiştir; Çağlayan ve Tanyeli, 

2016: 89). 

 

Mardin’in güneybatısındaki tepenin altında bulunan Kasımiye Medresesi’nin yapımına ise Artuklu 

döneminde başlanmış, Sultan Kasım tarafından da 1487-1502 yıllarında tamamlanmıştır. Medrese 

XIV. yüzyıl Artuklu mimarisinin özelliklerini yansıtmaktadır.  

 

 

Görsel 4.3. Kasımiye Medresesi [17] 
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Medrese yapımında kesme taş ve yumuşak taş kullanılmıştır. Bezemesi Zinciriye medresesi ile 

benzerlik göstermektedir (Semerci, 2017: 64). Medresenin giriş kapısının dışında mukarnaslı bir 

kuşak, içeride köşe sütunları ve üç dilimli bir kemer bulunmaktadır. Bu kapıdan geçilen beşik tonozlu 

koridordan avlu ve camiye ulaşılmaktadır (Göyünç, 1969’dan aktaran Semerci, 2017: 64). İki medrese 

de yamaçta yer almalarına karşın, mimarları araziyi kullanırken farklı yollar denemişlerdir. 

İki yapıda da ana eyvandan akan çeşmeden uzanan kanal, avlu ortasında yer alan bir havuzda 

birleşmektedir. Eyvanlar dinlendirici ve serinletici bir etkiye sahiptirler (Öney, 2007: 19). Avlularında 

bulunan selsebilli [18] eyvan karakteristik özellik taşımaktadır. Bu eyvan, farklı elemanlardan oluşan 

bir sistemdir. Yöre ağzında da “silsel (sebil)” denilen dikdörtgen şeklinde olan küçük havuz, abdest 

suyunun temin edildiği bölüm olarak kurgulanmıştır.  

 

 

Şekil 4.4. Selsebilli eyvan akış şeması, (Çağlayan, 2010). 

 

Zinciriye medresesinde iki derslik arasında yapılmış olan eyvan, her iki derslikte görülen derslerin 

seslerinin birbirine karışmamasını sağlamaktadır. Eyvandan akan su, ses yalıtımını sağlayarak, seslerin 

dersliklerin birbirine gitmesine engel olmaktadır. Eyvanın sonunda bulunan ve gelen suyun birleştiği 

havuzda ise 2007 yılında yapılan onarımda eklenerek, çeşmeye akan suyun kesilmesi sağlanmıştır 

(Çağlayan, 2019: 150). Eyvan ve avluda yer alan havuz kurgusunun, kullanıcı üzerinde yarattığı 

fiziksel etkilerin yanı sıra tinsel anlamda da  birtakım etkilere sahip oldukları bilinmektedir. Eyvandan 

avluya kadar olan süreçte suyun hareketi insan ömrünü ve hareketin sonlandığı yer olan avlu mahşer 

alanını temsil etmektedir.   
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Görsel 3.3. Zinciriye Medresesi eyvan-havuz ilişkisi [19] 

 

Eyvandaki suyun kaynağı doğum, ilk havuz gelişme, ikinci havuz orta yaş, üçüncü havuz ise ölümü 

sembolize etmektedir. Kaynağından doğan su, küçük havuzda çocukluk ve gençlik günlerini 

tamamlayıp daha büyük olan ikinci havuza dolmaktadır. Oradan da en son olan üçüncü havuza doğru, 

sona akmaktadır. Su birinci havuzdan ikinci havuza geçerken genişçe bir oluktan geçtiği için gençlik 

yılları gibi ağır akmaktadır. İkinci havuzdan son havuza geçişi sağlayan oluk ise dar olup, su hızla 

akıyor hissini vermektedir. Bu da orta yaştan sonra geçen yılları sembolize etmektedir [20].  

 

Kasımiye Medresesi avlusunda bulunan havuz; mekânı serinletmenin yanında, kendi vakıf 

mülkiyetinde bulunan güneyinde bulunan eğimli araziyi sulayarak işlevsel hizmet de vermektedir 

(Çağlayan, 2019: 150), . Kasımiye Medresesi’nde gün doğduktan güneş batana dek tüm derslikler 

güneş ışığından faydalanmaktadırlar. Öğrencinin hocasının yanına girerken başını eğmesi ve hürmette 

kusur etmemesi için kapı yükseklikleri standart ölçülerin dışında, bir metreden biraz daha yüksek 

tasarlanmış ve uygulanmıştır. 

 

Görsel 3.4,5. Kasımiye Medresesi eyvan-havuz ilişkisi 

 

Kasımiye Medresesinde de Zinciriye Medresesine benzer bir şekilde su birtakım fiziksel anlamda 

işlevini yerine getirirken tasavvufi bir betimlemeyi de içinde barındırmaktadır. Suyun akışı ile 

doğumdan ölüme kadar insan yaşamı ve sonrası simgelenmektedir. Çeşmeden çıkan su Zinciriye 

medresesi örneğine benzer şekilde, doğumu, döküldüğü yer gençliği, ince uzun oluk olgunluğu ve 

suların bir havuzda toplanması ölümü temsil etmektedir. Sonrasında su, kanallar aracılığıyla toprağa 

aktarılmakta ve su topraktan tekrar can bulmaktadır [21]. 
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5. Sonuç 

Su mekanı çeşitli anlamlarda zenginleştirmektedir. Renk, parlaklık, yansıma ve dalga oyunlarının yanı 

sıra ses özellikleri ile de mekânlara fiziksel ve tinsel değerler katmaktadır. En temel yaşamsal 

aktivitelerinden daha karmaşık arayışlara kadar su ile ilgili yapılar tarih boyunca önemli kaynaklardan 

birisi olmuştur. 

 

Bu çalışmada, suyun bir mekân ögesi olarak, mekânla buluştuğu ara kesitlerde kazanmış olduğu 

fiziksel ve tinsel işlevler bağlamında eğitim mekânları ele alınmış, bu değerler Zinciriye ve Kasımiye 

medreseleri örnekleri üzerinden irdelenmiştir. Bu eğitim mekânlarında su, hem durgun, hem de 

akışkan hallerde karşımıza çıkmaktadır. Hareketli suyun daha çok hareketin sesi ve görselliği, durgun 

suyun ise yansımaları için kullanıldığı görülmüştür. Su, ışığın etkisi altında kırılma ve yansıma; dalga 

ve salınım hareketleriyle çeşitli görsel; çıkardığı sesin yoğunluğu ve frekansıyla çeşitli işitsel; 

sıcaklığıyla dokunsal ve bunlara bağlı olarak farklı psikolojik algı ve etkiler oluşturmaktadır. 

 

Çalışma kapsamında incelenen örneklerde suyun mekânı eyvan ve avludur; eyvanda su akışkan olarak 

karşımıza çıkarken avludaki su durgundur. Eyvanın sonuna doğru uzanan havuz avluda son 

bulmaktadır. Suyun mekândaki fiziksel işlevleri, suyun ışıkla olan etkileşimi ve ses üzerinden kurulan 

mekân-su ilişkisi olarak ifade edilebilir. 

 

Her ne kadar Zinciriye Medresesi’nde 2007 yılında bir yenileme çalışması sırasında kazı yapılıp daha 

önce var olmayan bir havuz eklendiği, avluda havuza referans olacak herhangi bir ize rastlanmadığı, 

medrese konusunda araştırma yapanların da avluda bir havuzun varlığına değinmediği belirtilse de 

(Çağlayan, 2019: 150), yerel söylemlerde ve çeşitli kaynaklarda [22][23][24] buradaki havuzun eğitim 

amacıyla, medresede okutulan astronomi derslerinde kullanıldığı ifade edilmektedir. Bunun medresede 

İslami ilimlerin yanı sıra astronomi, tıp gibi pozitif ilimlerin de okutulduğunun bilinmesi (Yaşar, 2018: 

264) kaynaklı olduğu düşünülmekle birlikte, suyun fiziksel işlevi açısından ilginç bir örnek teşkil ettiği 

söylenebilir. Bu rivayetlerde, medrese avlusunda bulunan havuzda sudan, görsel anlamda bir mekân 

ögesi olarak faydalanıldığı söylenebilir. Dolayısıyla geceleri yıldızların sudaki yansımasından 

faydalanılarak astronomi dersleri yapılmış, havuz, yansıyan gök cisimlerinin anlatımı, izlenmesi ve 

çizimi için kullanılmıştır. Ayrıca sudan işitsel etkisi için bir mekân ögesi olarak faydalanıldığı 

görülmektedir. Akustik düzenleme ve ses yalıtımı işlevi görmektedir. Suyun kanaldan çıkarak 

mekândaki yüzeylerle buluşması, akustik amaçlı kullanımına bir referanstır. İki derslik arasına 

yapılmış olan eyvandan akan su, ses yalıtımını sağlayarak, seslerin karşılıklı olan dersliklerden 

duyulmasını ve birbirine karışmasını önlemektedir. 

 

Suyun her iki mekândaki tinsel işlevleri de, su ile kurgulanan sembolik anlatımlardır. Suyun akış 

hareketleri tasavvufi anlatım için faydalanılmış bir mekân ögesidir. Suyun akışı ile doğumdan ölüme 

kadar insan hayatı ve sonrası simgelenmiştir. Eyvanın başından sonuna kadar ilerleyen ve avluda 

toplanan su, her bireyin ölümle birlikte varacağı noktadır. Bu sebeple avlu mahşer alanını temsil 

etmektedir. Su tinsel özelliği bakımından ayrıca, mekânın hacimsel algısı için faydalanılmış bir mekân 

ögesidir. Eyvandaki kanallardan akan su ve avludaki havuz, mekânı ikiye bölerek fani dünyadaki 

hayatın ve ahiretteki hayatın eşit olduğunu, bu dünyada yapılanların ahirettekinin karşılığı olduğunu 

sembolize etmektedir. Bu şekilde, hem Zinciriye hem de Kasımiye medreselerinin simetrik mimarileri 

için de bu mekânların fiziksel değerleri yanında tinsel anlamda da sembolik anlatım gücünü 

arttırmaktadır.  
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