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ABSTRACT 

The transition from one technical and economic structure to another could take centuries or even 

millennia, but the XX and XXI centuries showed us an unprecedented rate of change and improvement 

of technologies and technical means used by man. Such success in the implementation of innovations 

and their impact on all spheres of public life could not help but arouse the interest among economists.  

 

In modern conditions, the formation and development of an innovative environment is becoming a 

determining factor for the sustainable development of an innovative economy, which is associated with 

the use of the results of scientific research and development for creating fundamentally new types of 

products, the creation and application of new technologies for its production with subsequent 

implementation and sale in the market.   

 

Key words: Innovation, New technologies, Economic development 

 

 

INTRODUCTION 

At the present stage of development, the activity of any economic system, regardless of its size, structure 

and direction of activity, is inseparably connected with innovations. The comparative analysis of the 

strategic goals of various economic systems allows us to talk about the objective increase of the role of 

innovative development in the general management system. Large-scale identification of new 

knowledge in the various fields, as well as their combination, entails the emergence of new products and 

technologies. If the economic system of any scale and type of activity ceases to pay attention to the 

innovation processes, then sooner or later this will lead, if not to the termination of its functioning as an 

economic system, then to a decrease in the efficiency of activities. 

 

Currently, both in the scientific community and in the official circles, the issues of enhancing innovation 

in the field of high technologies are being intensively discussed, including in the context of strengthening 

the economic security. The selection of the most effective tools for stimulating the innovation processes 

in the high-tech sphere in various areas of the economy, increasing the competitiveness of manufacturers 

in the foreign and domestic markets, ensuring the country's economic security are becoming extremely 

important issues in the theory, methodology and practice of economic management. 

 

TOPICALITY OF THE RESEARCH 

In the real economic life, it is possible to observe the gaps between the main stages of creating 

innovations and their commercialization. There are quite practical explanations for this: completion of 

the budget funding for scientific research, high investment risks, the lack of interaction between science 

and business, etc. In other words, the gaps emerge between the main stages of the innovation process, 

which lead to a slowdown in the development of economic processes, the loss of financial resources and 

economic ties. The innovative economy, as an economy based on the use of knowledge, should have the 

following features [1]: 

 

• Open, full and automated access of any subject about innovations, the innovation activities and 

innovation processes (the realization of the principle of open innovation);  

• The availability of the developed infrastructure ensuring the creation of national information resources 

in the volume, necessary to support innovative development;  

• The availability of the well-developed innovative infrastructure capable to respond quickly and 

flexibly to the innovations necessary at the moment;  
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• The availability of accurately established flexible system of outstripped training and retraining of 

personnel.  

 

The constantly increasing rate of change has become the major factor for the economic growth. In order 

to remain competitive, the economic entities should maintain the high rate of their own innovative 

activity [2].  

 

The innovations of all kinds are at the same time, both the factor of vitality and the factor of 

competitiveness of economic entities. There are five priorities for the development of an innovative 

strategy: general economic legislation; the regional policy; the technological priorities; the composition 

of federal executive bodies, the instruments of the mechanism of state innovation policy; the 

transformation of science. The current stage of development of the world economy is characterized as a 

transition to the sixth technological mode, the main feature of which is the use of nanotechnology in all 

spheres of social and economic activity. The essence of the concept of technological structures is 

reduced to the formation of integral and stable formations, the basis of which is a complex of associated 

industries, the development of which is predetermined by technological innovations [3].   

 

TASK ASSIGNMENT 

The innovation process means the subsequent alternation of the stages of the innovation life cycle, 

includes the process of innovation creation, production, approbation, distribution, exchange and 

consumption. 

 

At the modern stage of the market economy, a high level of competition is considered normal 

phenomenon, therefore, the enterprise is forced through innovation and the innovation process to find 

and create the original competitive advantages of its products. The innovative transformations affect all 

areas of the enterprise and should be directed first and foremost to meet social needs. In other words, 

currently, without the use of innovations, it is impossible to create science-intensive competitive 

products. 

 

Nevertheless, not all the innovations are so necessary for enterprise.  The innovative activity implies a 

high level of risk, as well high financial expenses, therefore, the issue of introducing innovation should 

be approached consciously, having calculated in advance the expediency and risks. [4, 5]. 

 

The technology for the formation of innovative activities should include the stages of collecting and 

analyzing the necessary information, predicting the results of innovative activities, realizing the creative 

potential of the workforce, the availability of the regulatory framework and well-functioning decision-

making mechanisms.  

 

RESEARCH RESULTS  

The sphere of new technologies is constantly being updated. The new technologies and methods of their 

application are constantly discussed by the specialists at various exhibitions and presentations, where 

there is a wonderful opportunity to agree on the possibilities of introducing new technologies in their 

production. The unique technologies can be applied in any field of activity: the production, construction, 

agriculture, waste processing, light industry, the sphere of services and others.  

 

The state regulates the innovation activities differently in different countries, in addition to market 

regulation. The state creates the competitive struggle between commodity producers. However, the 

competitive struggle of commodity producers is most often tied to a short-term financial effect. When 

there is uncertainty about the commercial success of an innovative project, the costs of financial 

resources are high, the private sector in such conditions prefers to focus not on the prospective, but on 

the existing ratio of supply and demand. In this regard, in the developed countries, the government 

applies the formation of the support system for innovative business, which includes information support, 

the training of personnel and conducting marketing elaboration.  The state also undertakes the main 

functions in the innovation sphere.  
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RESULTS 

 Ensuring the global competitiveness of individual countries in the context of the globalization of the 

world economic space is impossible without increasing the innovative activity of the subjects of the 

world and the national economy. In this regard, the development of the innovation process is a strategic 

priority of the state socio-economic policy of many countries of the world.  The instruments of the state 

policy for supporting and stimulating the innovation process had a direct impact on the innovative 

activity of companies and the increase in the global volume of high-tech exports. Whereas, the leaders 

of the innovative development became those countries, which in a timely manner began to use the broad 

range of tools to stimulate the innovative activity in various subjects of economy.    
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ABSTRACT 

In today's competitive environment of the knowledge economy, organizations require employees who 

can creatively and proactively deal with fast-changing circumstances and present solution-oriented 

ideas. Job-related creativity as a valuable skill includes behavioral processes such as offering innovative 

solutions for job-specific problems or identifying novel approaches and strategies to achieve desired 

objectives. Given its potential on employees' creativity, job crafting as a proactive work behavior refers 

to physical and cognitive customizations that employees initiate in the level of job demands and job 

resources to make their jobs more engaging and meaningful. By crafting job characteristics, employees 

reach a better fit between their job demands (e.g., excessive workload, time pressure, exhausting 

interactions) and resources (e.g., supervisory support, perceived autonomy, role clarity). Based on Job 

Demands and Resources Theory, job crafting includes proactive work behaviors such as seeking 

resources (e.g., asking for feedback, looking for learning opportunities), seeking challenges (e.g., taking 

on additional tasks), and reducing demands (e.g., decreasing time pressure and workload). Recent 

studies have revealed that seeking resources and seeking challenges include promotion-oriented 

proactivity, which is more likely to bring with performance-related outcomes. Whereas reducing 

demands involves prevention-oriented proactivity, which is likely to prioritize one's well-being rather 

than performance. Although previous studies found that employee proactive behaviors influence 

workplace creativity, there has been little agreement in the literature about what type of crafting 

behaviors affect creativity at work. For this reason, from the perspective of Job Demands-Resources 

Theory, this conceptual study aims to delineate how job crafting behaviors enhance employee creativity 

and clarify the roles of person-job fit, meaningful work perception, and work engagement in this 

relationship by reviewing related theoretical and empirical studies in the literature. Based on the 

proposed theoretical framework, we explained the potential effects of job crafting behaviors (e.g., 

seeking resources, seeking challenges, and reducing demands) on employee creativity. Furthermore, we 

suggested an illustrative theoretical model through propositions that are explaining the relationship 

between job crafting behavior and employee creativity. Depending on the proposed conceptual frame, 

we also suggested theoretical contributions, practical implications, and directions for future research. In 

conclusion, we propose that job crafting as a proactive employee initiative has considerable potential 

for increased creativity and creative work performance. 

 

Keywords: Job Crafting, Creativity, Job Demands & Resources Theory, Meaningful Work, Work 

Engagement, Creative Work Performance 
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ABSTRACT 

Employee well-being, which refers to the presence of optimal psychological functioning at work, and 

the factors enhancing it in the work context, are crucial topics in the management literature. The current 

literature identifies two distinct perspectives on well-being research: hedonistic perspective (focusing 

on happiness, presence of positive affect and the absence of negative affect) and eudaemonic perspective 

(focusing on living well and actualizing human potential). In this study, we focused on the hedonistic 

perspective and examined the potential factors influencing positive and negative affection at work. It is 

essential to enhance employee well-being because positive affection makes employees more productive, 

creative, and motivated at work. Previous studies have found support that leadership behaviors are 

associated with employee well-being. As one of the supportive leadership behaviors, ethical leadership 

helps create an ethical work environment by exhibiting ethical behavior, and interacting with ethical 

standards to employees, enhancing the employees' well-being. Based on Conservation of Resources 

(COR) theory, we argue that ethical leaders may prevent destructive stress and improve employee well-

being by supporting employees to acquire job resources (e.g., providing them a supportive environment 

to voice their suggestions or concerns). Although recent research has found that ethical leadership 

promotes employee well-being, what is not yet understood is the role of employee voice behavior which 

conceptualized as two distinct behavior: Promotive Voice (e.g., expression of new ideas or suggestions 

for improvement) and Prohibitive Voice (e.g., expressions of concern about work practices, incidents). 

We propose here that employees are likely to use promotive and prohibitive voice strategically as a 

means to protect and acquire their job resources. We also expect that high-quality Leader-Member 

Exchange (LMX) should positively impact the relationship between ethical leadership and employee 

voice behavior. In summary, by reviewing related theoretical and empirical studies in the literature, we 

aimed to examine the relationship between ethical leadership and employee well-being from the 

perspective of COR Theory. Based on the proposed conceptual framework, we explain the potential 

roles of employee voice behaviors and LMX. Moreover, we suggest an explanatory theoretical model 

through propositions that explain the relationship between ethical leadership and employee well-being. 

Drawing on the proposed conceptual frame, we discuss practical and theoretical implications and future 

research directions. 

 

Keywords: Ethical Leadership, Employee Well-Being, Conservation of Resources (COR) Theory, 

Employee Voice Behavior, Leader-Member Exchange (LMX) 
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ABSTRACT 

Corona Virus Disease is a very infectious disease. It was characterized as a pandemic by the WHO. In 

these days, whole world as well as India, is facing a global health and economic crisis. It affects each 

and every aspect of the Indian society. It created inequality, poverty, exclusion, discrimination and 

unemployment in the society. 

 

A man is a social animal. Due to COVID19 our social bonding like marriage, birthday party, ritual 

ceremony, religious gathering in temples, mosques and churches are restricted.  Due to this, our social 

bounding also decreases. 

 

The COVID19 has adversely affected our economy. Though it’s a global crisis, but its impacts are 

deeply local. During the lock-down, an estimated 100 million people lost their employment and more 

than 45% employee suffered from diminution of their salaries. The supply chain has also been affected 

adversely, by the total shutdown of factories, trade and transport. Due to this, inflation will increase and 

henceforth, the price of grains and goods will shoot up. Due to reverse-migration, the load of population 

on agriculture has also increased certainly. 

 

In spite of these adverse effects of COVID19 on our economy and our society, there was a remarkable 

development in the IT sector and government medical facilities have also improved. We have learnt to 

control our desire. We have promoting Swadeshi Goods, Naturopathy and Ayurveda in our day-to-day 

life.  

 

Every adversity gives some lessons. As our Prime Minister says, “We have to change this calamity into 

opportunity”. 

 

Key Words: Unemployment, Social Distancing, Poverty, IT-Sector, Opportunities, and Migration. 

 

 

INTRODUCTION 

These days we are facing global health problems that are caused by COVID19. Corona virus disease is 

a very infectious disease. It is characterized as a pandemic by the WHO which attack society at their 

core. In the world about 30 million people have affected and about 1 million people died by this 

pandemic and in India about 5 million people affected by it till now.  

 

A man is a social animal. They cooperate with each other in their grievance. If a person affected by 

COVID19. They were totally boycotted by society and even family also. Which affect their physical as 

well as mental health. Our social bonding like marriage, birthday party, ritual ceremony, religious 

gathering in temples, mosques, and churches are restricted. Due to this our social bonding also 

decreases. 

 

Covid-19 has adversely affected our economy. Though it’s a global crisis, its impacts are deeply local. 

Factories, trade, tourism, agriculture all are the various forms of the economy that were adversely 

affected due to the lock-down. During the lock-down an estimated 100 million people lost their 

employment while many suffered from diminution of their salaries. More than 45% of house-hold across 

the nation has reported an income drop as compared to the previous year. The supply chain has also 

been affected adversely, by the total shutdown of factories, trade, and transport. Due to this inflation 
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will be an increase so the price of grains and goods will increase. In shutdown laborers as well as 

domestic and factory workers are reverse-migrating to their villages. Consequently, a load of the 

population on agriculture has also increased certainly. 

 

But every situation has both negative as well as positive effects. Although the Indian economy has got 

a deep scar due to the pandemic. First of all, we have started to use Swadeshi goods. Moreover, our 

health system has become more sound. Our I.T. sector has also improved. We have started online classes 

which promotes paperless study which is eco-friendly.  We have started to follow brick class to Click 

Class. During this pandemic the world started to follow Namaste, Yoga Naturopathy, etc. So it is not 

calamities but it is opportunities to prove ourselves. With the help of our culture and nature, we will able 

to defeat this pandemic. 

 

 OBJECTIVE: 

The main aim of my paper to explain the impact of COVID19 on India. Our country has adversely 

affected by it. It affected our society, culture and economy. Our educational system is also affected by 

this pandemic.  During this pandemic our social behavior has changed. Now we have started to follow 

our old culture and avoid western culture.  It created inequality, poverty, exclusion, discrimination, and 

unemployment. 

 

METHODOLOGY: 

I have chosen a secondary method to collect my data from magazines, news channels, the internet, 

Wikipedia, Shodhganga, etc. 

   

Before going to start my paper first I like to discuss COVID19 it is originated from Wuhan city of china 

on 31st December 2019.  COVID19 is caused by SARS-COV2 is of unprecedented 

global public health concern severe acute respiratory syndrome. The outbreak was declared a public 

health emergency of international concern on 30th January 2020. On February 11, 2020, WHO 

announced a name for the new corona virus diseases COVID19 among the countries reporting service 

disruption globally about 60% of countries are now using Tele-medicine to replace in-person 

consultation where as in low-income countries the figure is 42%. WHO declare COVID19 a pandemic 

pointing to the over 32 million cases of the corona virus illness in over 213 countries and territories 

around the world. WHO director-general Dr. Tedros Adhanom Ghebre Yesus said that this is not just a 

public health crisis it is a crisis that will touch every sector. In India, the first case came on 30 January 

2020 Kerala. In this regard, the 1st lockdown was imposed on 22 March, 2020 and there was certain 

guideline passed by the Government of India to protect the people from this disease. 

 

IMPACT ON OUR SOCIETY 

It is a global but its impact is local. In India each and every aspect of society badly affected by it. First 

of all we considered its effect on our society. As we all know that man is a social animal but due to 

COVID19 we all have following social distancing from each other to protect ourselves from it.  Our 

social relations are affected and also to restrain them moving out to avoid social contact. Children did 

not go outside for playing. All our activities had to be stopped with minimal human interaction. India 

sealed all internal and external borders from March 22nd. The whole countries under lockdown that has 

been extended till June 7, 2020. 

 

COVID 19 has totally changed our society. Our way of greeting, way of worship, food habit, our fashion.  

Our education system has also affected by it. Student cannot attend their classes. In our society has 

facing poverty, in justice and unemployment. Many people have started to return their home or village 

because they have no money to survive their due to lock down they lose their jobs. In our society our 

weaker section are suffering a lot like labor, food vender, farmer, shopkeepers etc. People have started 

to wear a mask and gloves to protect themselves. Our social ceremony like marriage, birthday party, 

worship in temple, church, Mosque and Guru Dwara has been restricted. 
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Social stress caused by lockdown has many faces and reasons resulting from travelling restrictions and 

disruption of cultural celebrations, limited healthcare facilities and interruption in regular immunizations 

in hospitals leading to anxiety and fear among the population, social distancing with friends and family, 

closure of places of entertainment and leisure, unplanned closure of schools and colleges affecting both 

students and parents regarding the academic year and the loss of quality education. Inadequate 

infrastructures, leading to ill-equipped healthcare employees who are fighting endlessly to treat patients 

and protect themselves from infection at the same time are all quite visible. This major loss and 

unpreparedness is an aftermath of the negligence of healthcare sector since years. Incapacitated hospitals 

and distressed primary healthcare are significant reasons behind so much distress among the people for 

a disease which could be prevented with a little care and precaution. 

 

The COVID19 pandemic has changed our country in many ways. Of the several implications on 

humanity, the issues of health, the rapid decline of economy, shortage of medicines, sanitizers, masks, 

and other essentials, poverty, unemployment has undoubtedly taken centre stage and each has left a 

mark on the lives of people. 

 

Cases of hostility can be observed in housing society regarding resident having recent travel history 

from other countries. Such resident respondent adversity when requested by the fellow society, neighbor 

to get them tested for COVID19 or self isolated. Instead such individual misunderstood, misbehaved 

and even reacted aggressively by getting into a fight with their neighbor. On the other hand some citizens 

have not disclosed their travel history. Even to the government officials owing to fear of being thrust 

out from their homes and societies. Other such hostility has been observed even against the corona 

warriors like doctors, nurses, health professionals, police and such other people residing in the housing 

society. Several cases of those warriors who are at the front. 

 

COVID19 caused a very large impact on society during this period of COVID19 outbreak tension surged 

in the community, folk tales about the epidemic situation spread through word of mouth, mobile phone 

short message. Social media transmission and other ways. People were wearing masks everywhere on 

streets. Panic was also spreading. It brought great harm not only to people, physical and mental health 

but also to the economics. 

 

There is restricted movement of people with reduced consumption of all sorts of goods and services 

except certain essential commodities and services. Such a situation poses a serious threat to the survival 

of daily wage workers, roadside vendors petty traders acts because of no cash in hand people cannot 

carry on with their usual jobs or occupation. The existing situation of unemployment worsens with the 

weakling of the socio economic system, a large number of people losing their usual jobs or occupation. 

Livelihood is in danger of irreversible. This is the crucial period for everyone and to act socially more 

responsible of our society. 

 

Our government has taken measure steps to minimize the risk of socio economics breakdown.  Prime 

minister appealed to the people should not to put a step outside their homes. He appealed the entire 

country showed solidarity and respect towards doctors, policeman, health worker and all those who are 

tirelessly working in fight against COVID19. People lit up balconies with lamps on 5th April response 

toP.M.to challenge the darkness spread by COVID19 crisis. WHO also appreciated P.M. effort to 

contain COVID19. 

 

As we know everything has both aspect even our society is suffering a lot from this disease, but there is 

some positive effect on our society like during these days family members have started to live together 

happily. Parents have spent more time with their kids. Working people got mental peace due to lockdown 

for sometime those who have lots of work to do. Most of the women have got new sources of income 

by stitching mask. We have started Swadeshi goods. There are some positive change in our food habits, 

we have started eating desi food instead of junk and fast food. Due to COVID19 our expenditures are 

control like Hindu marriages are very expensive but due to it there are limitation on number of guests. 

There is also some good effect on Youth those who are addicted of drugs. People have started to keep 
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themselves neat and clean. SO we can say that there is positive and negative aspect of COVID19 in 

Indian society. We should follow government guide line to protect our society and family for to keep 

our nation healthy and prosperous. 

 

IMPACT ON OUR CULTURE 

In case of India presents unique concerns owing to its geographical vastness and the complexity of its 

religious and cultural diversity, beliefs in God and practices coexisting with social indicators, such as 

life expectancy, fertility, and child mortality.  Illiteracy, poverty, poor sanitary conditions, open 

defecation and manual scavenging further add to its woes. Due to these indicators the situation that can 

adverse conditions in the face of a massive community outbreak.  

While globally there is health misinformation circulating rapidly across various social media 

platforms, India has its own culturally rooted and domestically-driven misinformation and 

misconceptions that are adding fuel to the fire. Unfortunately, some of this misinformation is being 

spread by public figures and government agencies, advanced in part by cultural and religious 

underpinnings that increase the traction of such misinformation. 

 

Misguidance in the form of suggesting cow urine as a protection against the virus; religiously-oriented 

obligations that discourage social distancing; and mass disregard and refusal to adhere to rules restricting 

and there is a prohibiting altogether cultural gathering of any one religious, cultural, and geographic 

identity. 

 

Home remedies and dubious advisories that are rapidly spreading through Whats’ App. and other social 

media platforms also weaken the resolve for preventive behavior. Moreover, the Indian government’s 

Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), released an 

advisory on January 29 which carried shockingly serious medical misinformation at a time when 

COVID-19 cases were rapidly spreading in different parts of the world. The advisory made claims 

regarding the ability of traditional Indian medicinal practices like Homeopathy, Ayurveda, and Unani 

in fighting the spread of the virus. No serious scientific evidence exists to corroborate such claims. 

 

India’s strong the cultural and religious tradition of communal celebrations as well as close interactions 

with extended family members and neighbors constitute major social and behavioral factors that pose 

serious challenges.  Prime Minister delivered thanks to the health workers by clapping hands from home 

without breaking the practice of curfew and social distancing ended in celebration in the streets in many 

parts of the country. The Ram Navmi celebration in Ayodhya, which attracts tens of thousands of 

devotees stands canceled but is still likely to be celebrated in different parts of the country. Hindu 

worship, Muslim prayers, Church services, and Gurdwara similar mass gatherings can expose the 

country to the virus and trigger community spread. 

 

AS we know Indian culture is one of the best cultures in the world. These days our culture becomes 

more popular in the world. Most of the developed nations have started to following Indian culture. They 

have started Namaste way of greeting instead of handshake and hug. The custom of caring for the elderly 

at home leads to fewer nursing homes. People change their food habits, they become vegetarian. They 

have started to follow old Vedas and GITA. They started the practice of YOGA in their daily 

routine.  Due to COVID19 people started to perform all rituals at home instead of the temple. Indian 

culture is also affected by COVID 19 but it becomes more popular than before. 

 

IMPACT ON OUR ECONOMY 

The economy is the backbone of all nations for development. The outbreak of COVID 19 made many 

poor communities in different places in India face very challenging socio-economic and live hood 

consequences. Many people lost their jobs due to lockdown. There are many sources of income 

in  India like agriculture, industries, business, tourism, etc all the sources are badly affected by  

COVID19. India lost their manpower and its GDP has decreased. The majority of the poor family 

of India leaves in the slums. Slums have a migrant worker who undertakes both short and long duration 

movement to cities to look for higher wages. The World Bank said that the current 
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pandemic has magnified pre-existing risks to India's economic outlook. Its growth went  to 3.1% 

and  GDP estimates 5.3% to 2.5% has downgraded the rating of over, state bank of India research 

estimates contraction of over 40% in the GDP Within a month. Our GDP has decreased by 23.9 % during 

April to June Quarter, 20.  Unemployment rose from 6.75 to 26% on 19 April. The Indian 

economy was expected to lose over 32,000 crore every day during the first days of complete lockdown 

which was declared following, the COVID 19 outbreak. During the lockdown, about 15 crore people 

lost their job and some employee salaries were also cut. More than 45% of household’s income drop as 

compared to the previous year. The Indian economy was expected to lose. Supply chains of goods have 

broken during lockdown restrictions. The government changed India's foreign direct investment policy 

to protect Indian companies during the pandemic, The Department of Military Affairs put on hold all 

capital acquisitions for the beginning of the financial year. The Indian government has announced to 

minimize costly defense imports and give a chance to promote Indian industries. To strengthen the 

Indian economy many labour has changed and also introduce new agriculture policy.  

 

On 12 May the Prime Minister, in an address to the nation, said that the corona virus crisis should be 

seen as an opportunity, laying emphasis on domestic products and "economic self-reliance", 

an Atmanirbhar Bharat. India's overall economic package was announced as 20 lakh crore. In India up 

to 53% of businesses have specified a certain amount of impact of shutdowns caused due to COVID-19 

on operations. Government revenue has been severely affected by tax collection going down, and as a 

result, the government has been trying to find ways of reducing its own costs. The World Bank report 

that India's economy is expected to grow 1.5% to 2.8% for FY21. The RBI Governor 

said India's GDP growth will remain negative in FY21.  India’s exports in April 2020 fell by -36.65% 

while imports in April 2020 fell by -47.36% as compared to April 2019. India's fuel demand fell about 

46% during the lockdown, food wastage increased due to affected supply chains, affecting small 

farmers. State governments incurred huge losses to the extent of having to cut capital expenses. 

 

CONCLUSION 

From the above discussion, we come to the conclusion that in the outbreak of COVID19 our Indian 

society culture and economy have adversely affected by it. There are some major problems that appeared 

in society there is an environment of fear among people our economy has declined, many people lost 

their jobs. Our tourism department agriculture, transport are affected by this pandemic. Education is also 

affected by it. COVID19 is global but its effect on India is local. As we know everything has a negative 

and positive effect like India there is some good thing happens. First of all, we have started to use 

Swadeshi. Our health system becoming sound. Now we have 

started Gandhi Ji Swachh Bharat Abhiyan everyone tries to keep themselves and their society neat and 

clean. Our I.T. sector becomes improved.  We  have  started  online  classes  paperless  study  which is  

eco-friendly. During this pandemic whole world started to follow Indian culture, Yoga Naturopathy, etc. 

So it is not calamities but it is opportunities to prove ourselves. With the help of our culture and nature, 

we will able to defeat this pandemic. 
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Introduction 

Although poverty seems to be a problem in contemporary economic doctrines, it is a problem as old as 

the history of the world. Poverty, which can be associated with the shortage of production quantities due 

to reasons such as the fact that technology was not so advanced in the past and production was based 

entirely on manpower. By the industrial revolution in Europe production efficiency has increased in the 

18th century. Although the increase in production has also increased the welfare levels of the countries, 

this did not spread to the general population due to unfair welfare diversification issues. In these years, 

although the goal of capital accumulation was achieved, the distribution of capital could not be achieved. 

However, alleviation of poverty is the only option to keep development of humanity. Because without 

reducing poverty, the economic, social and cultural collapse of societies cannot be prevented. One of 

the effective factors in reducing poverty is increasing the level of education. It will be possible to 

alleviate the poverty problem by increasing the education level of the individuals that make up the 

society. 

 

Method 

In this study, the relationship between education expenditures ratios and the poverty rate in Turkey was 

examined by Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) methods between the years 2002-2019. 

Dependent variable is poverty headcount ratio at $5.50 (POV55) a day is the percentage of the 

population living on less than $5.50 a day at 2011 international prices. Independent variables are Annual 

percentage growth rate of GDP (GDP%) based on constant local currency collected from WorldBank 

and the ratio of education budget to GDP (EDUGDP: %) calculated from national education budget 

report 2019.  

 

Literature Review  

Mercan&Sezer (2014) found a positive relationship between education expenses and economic growth 

in the Turkish economy for the period 1970-2012 ın their study. Thus it appeared that education 

expenses in Turkey had a positive effect on economic growth positively. A greater allocation of 

resources on education expenses could make the Turkish economy more dynamic. 

 

Çalışkan (2007) reached findings that met the theoretical expectations between education level and labor 

force participation and poverty rates. According to Çalışkan, poverty decreases as the level of education 

increases. 

 

Apiah (2017) examines the impact of  increased  spending  on  education  on  per  capita  GDP  in  

developing  countries by using GMM.  The  findings  indicate  that expansion in education expenditure 

in developing countries affects per per capita GDP positively. So education expenditures decrease the 

poverty.  

 

Ahmad&Batul (2013) concluded increasing budgetary allocation to funding education sector alone 

without reducing poverty level, would not be sufficient to improve the education status of the Pakistan.  

 

Discussion 

Our expectation is, if gdp increases, POV55 is effected from that differences on GDP%. So our 

econometric model is established according to literature. POV 55 is dependent variable, GDP and 

EDUGDP are independent variables. 
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Model: POV55 =α1 +β1(GDP) +β2(EDUGDP)+ℰit 

 

Variables are  

a. POV55: Poverty headcount ratio at $5.50 a day is the percentage of the population living on less than 

$5.50 a day at 2011 international prices. (Worldbank) 

b. GDP: Annual percentage growth rate of GDP based on constant local currency. (WorldBank) 

c. EDUGDP: The ratio of education budget to GDP (Ministry of National Education) 

 

In order to understand the correlation relationship between the variables in the model, a correlation 

matrix is established. 

 

Table 1: Correlation Matrix 

 
 POV55 GDP% EDUGDP% 

POV55 1.000   

GDP% 0.229 1.000  

EDUGDP% -0.8273 -0.2153 1.000 

 

As we see, correlation between POV55 and EDUGDP% is about 82%. So VIF (Vector Inflation 

Factor) test is done to avoid spurious regression problem. 

 

Table 2: Vector Inflation Factor 
    Variable VIF 1/VIF 

      EDUGDP 1.05   0.953636 

       GDP 1.05     0.953636 

 

The VIF value is less than 5, we can say that there is no spurious regression or multicollinearity problem 

for variables. One of the OLS assumptions is that there is no variance in the model. One of the OLS 

assumption is variance of the model must be constant. According to Breusch-Pagan / Cook-Weisberg 

test for heteroskedasticity there is constant variance. 

 

Unit Root Test 

To determined whether unit root exist or not, unit root test was applied to variables. To find appropriate 

lag length we applied Schwarz Info Criteria. According to results appropriate lag lenghts for variables; 

POV55: 3 lag , GDP%:0 and EDUGDP%: 1 lag 

 

Table 3: ADF Unit Root Test Results  
Variables P-Values Results Differenciated P Values 

POV55  0.0033 Has No Unit root na 

GDP%  0.0607 Has Unit root 0,0119 I(1) 

EDUGDP%  0.4092 Has Unit root 0.0002 I(1) 

 

At table 3, there are ADF unit root test’s results When we examine the p-values, POV55 is stationary 

but EDUGDP and GDP are not stationary. So we have to take differences to make them stationary. As 

we see, GDP and EDUGDP are stationary on first difference. 

 

Johansen Cointegration Test  

Next test is the cointegration test. For this test, Johansen cointegration test was applied. As a result, 

cointegration between variables was found.  
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Table 4: Johansen Unrestricted Cointegration Rank Test  
Hypothesized Null Eigenvalue Trace statistics 0.05 Critical 

Value 

Prob. 

None 0,8987 49,0772 29,797 0,0001 

At most 1 0,5923 19,3057 15,494 0,0127 

At most 2 0,4443 7,6399 3,8414 0,0057 

 

According to the results of Johansen cointegration in the table, at least one long-term relationship was 

found among the data at the 5% significance level, that is, there is cointegration. 

 

Fully Modified Ordinary Least Squares Method (FMOLS) 

In The FMOLS method produces reliable estimates for small sample size and provides a check for 

robustness of the results. The FMOLS method was originally introduced and developed by Philips and 

Hansen (1990) for estimating a single co-integrating relationship that has a combination of I(1). 

 

Model: POV55 =α1 +β1(GDP) +β2(EDUGDP)+ℰit 

 

In our model all independent variables are stationary at I(1) and are cointegrated. So FMOLS is a 

appropriate estimate method for coefficients.  

 

Table 5: FMOLS Coefficient Estimation 
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob 

DGDP -0,676262 0.393119 -1.720249 0.1091 

DEDUGDP -14.21887 5.572112 -2.551792 0.0241 

C -7.825315 1.751500 -4.467780 0.0006 

 

According to table 5, the only statististically significant variable is DEDUGDP. When EDUGDP 

increases 1%, Poverty headcount ratio at $5.50 a day decrease 14%. This shows that as the budget 

allocated for education increases, poverty decreases. As the ratio of the budget a-llocated to education 

to GDP increases, poverty decreases. 

 

POV55= -7.825315-14.21(DEDUGDP) 

 

Conclusion 

The study have shown that there is an inverse relationship between education and poverty in Turkey. As 

the ratio of the education budget to GDP increases, poverty decreases. This result is consistent with 

previous studies in the literature. Therefore, Increasing the importance given to education is an effective 

tool for eliminating poverty in Turkey. This result shows how important education is in eradicating 

poverty. Target of eradicating poverty in Turkey, can be achieved as a result of increased education 

budget.  
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ABSTRACT 

As is known, Wagner Law argues that there is a relationship between ecoonmic growth and government 

expenditures. In this study, the validity of the Wagner Law, which is an inference that public 

expenditures will increase as countries develop economically, has been tested for Sub-Saharan African 

countries. The selection of sub-Saharan African countries in the study is because they are developing 

countries. As it is known, the state leads the realization of economic growth in underdeveloped and 

developing countries. In this context, the answer to the question of whether public expenditures decrease 

or increase as economic growth increases will be put forward more clearly in Sub-Saharan African 

countries. 

 

In this study, the relationship between economic growth and government expenditures ratios in Sub-

Saharan African Countries was examined by panel data methods between the years 2000-2018. 

According to the analysis results, wagner laws are valid in some countries, while in others they are 

invalid. 

 

Key Words: Economic Growth,  Wagner Law, Government Expenditures 
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ABSTRACT 

During the ideology-based competition and the struggle of the Cold War period, cooperation in 

combatting terrorism was a high priority for the states from the Western Bloc because terrorism was 

believed to be covertly sponsored by the Soviet Union in order to destabilize the democratic and the 

liberal values. This cooperation at the level of intelligence sharing between the secret services of 

democratic states was not interrupted even in the turbulent times of bilateral diplomatic relations of 

those ally states. On the contrary, the cooperation in the fight against terrorism had been utilized as an 

instrument for repairing the deteriorated relations. Having considered its national security strategy which 

mostly shaped by its concerns over the conflicts with Middle Eastern Arab states, Israel’s support to 

Turkey in its fight against terrorism, which was covertly sponsored by Syria and the Soviet Union during 

the Cold War, could be regarded such kind of instrumentalization of cooperation against terrorism. In 

this respect, this paper mainly analyses the support of Israel to Turkey by handling operations against 

members of the Armenian terrorist group ASALA and sharing intelligence about ASALA with Turkish 

intelligence service in order to fix the deteriorated diplomatic relations between Israel and Turkey due 

to the former’s invasion of Lebanon in 1982, which was not welcome by the latter. Here, the focal point 

is how Israel used the threat of the Soviet Union and Syria as common enemies to reverse the tension in 

bilateral diplomatic relations with Turkey after the invasion of Lebanon.  

 

Although Turkey needed to balance between Israel and the Arab states, in which rational and strategic 

calculations dominated the relations with the former and cultural and historical ties dominated the 

relations with the latter, Israel’s intelligence support to Turkey in combatting terrorism continued in the 

Post-Cold War, even though that support was not unconditional or total logrolling. Considering the 

allegations that the Israeli intelligence agency Mossad provided covert support for the operation of the 

capture of PKK leader Abdullah Öcalan in Kenya in 1999, which has not been officially confirmed but 

has not yet been denied officially, it could be argued that the instrumentalization of cooperation in 

combatting terrorism continued in the Post-Cold War period for developing enhanced diplomatic 

relations or reversing the tensions due to eroded relations.  

 

Keywords: Terrorism, Israel, Turkey, ASALA, Cooperation. 
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ABSTRACT 

Insurance Arbitration Commission was established by Art.30 of Insurance Act, numbered 5684, adopted 

in 3 June 2007, in Turkey. So, ınsurance arbitration entered into our legal system as an institutional and 

voluntary arbitration. In the beginning, many transactions of Insurance Arbitration Commission have 

been realised in traditional way, and, gradually, digitally managed system has been taken the place of 

traditional paper-based procedure.  

 

From the beginning of 2020, physical files, including appeal files haven’t been sent to arbitrators and 

appeal arbitrators, by the Insurance Arbitration Commission, no longer and physical files have been 

stored in the Archieve of Insurance Arbitration Commission.  

 

In this paper, the structure, the arbitration procedure as court of first instance and appeal court and the 

digitally managed system regarding the upload documents to the system by applicants, access of 

applicants and defendants to documents, submission of new documents, appointment of experts, upload 

of interim decisions and arbitral awards will be evaluated thoroughly. 

 

Keywords: Digitally managed system, arbitration, arbitral awards, appeal arbitrators 
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ABSTRACT 

This study analyzes the international position of Turkey vis a vis the other countries during the Great 

Depression in 1929-1930. The economic and political impacts of the Great Depression on Turkey have 

been searched and discussed in some scholarly works so far. However, the points where Turkish 

responses to the Great Depression resembles other countries or differ from them is a still pending 

question. The key objective of this study is to position Turkey in the international system concerning 

the Great Depression issue.  

 

Methodologically, a comparative approach is adopted to understand the responses of the Turkish 

Government in the early 1930s. Facing a common international problem, the countries responded to the 

Great Depression question in their own ways. It is intended that a comparison among the countries can 

reveal the strategies of the Turkish Government to tackle with this problem in the most explicit way. 

The USA, German, British and French responses to the Great Depression is taken into account and 

compared to the Turkish strategy. Thus, it becomes apparent where Turkey develops ready-made 

solutions and where it proposes indigenous formulas in its domestic and foreign policy initiatives.  

It is argued that the domestic opposition patterns during the crisis in Turkey and the other countries are 

alike, although the methods to tackle with this opposition may vary. On the other hand, a foreign policy 

stagnation coming along with the Great Depression effect is common to all countries. 

 

Key words: Great Depression, Turkey, political opposition, Free Republican Party 

 

Introduction 

The Great Depression is a watershed in the economic history of the world.  The national economy of 

Turkey as a newly established country was also deeply affected from this international economic crisis.  

This study makes a comparative analysis between the responses of Turkey to the Great Depression and 

that of the most developed countries laid at the heart of this crisis.  

 

To start with, a brief sketch of the Great Depression will facilitate our understanding of the problems 

that the national economies had to tackle with in this period. Then, an analysis of each country in 

comparison is expected to unravel common patterns and different policy alternatives against a common 

international problem. Specifically, the responses to the political opposition is taken into account since 

the economic deprivation paved the way for political opposition in domestic politics more or less in 

every country underwent this crisis. 

 

Although the main causes of the Great Depression can be traced back to the First World War rivalries 

and the destabilization of the international financial markets, the sudden stock market crash in the USA 

triggered the crisis. The stock prices were highly overvalued in the New York Stock Exchange market. 

Since almost everybody from millionaires to those living on the poverty line invested in the New York 

Stock Exchange Market, the stock prices skyrocketed unrealistically. Production capacity declined in 

return, since a great deal of capital was invested in the financial markets at the expense of industry. The 

consumption slowdown deteriorated the situation on the production side. Diminishing production levels 

led to high levels of unemployment and the countries faced deflationary pressures. In addition, low 

levels of debt returns dragged the banks into crisis. Once the crisis started in a panic atmosphere, it 

permeated into almost all cells of the US economy and then extended to Europe and the developing 

economies of the world as well. The developed industrial countries, namely the USA, the UK, France 

and Germany as the main cases debated in this study, all faced a deflationary trend in their domestic 
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economies. As a result, the prices in general and especially the prices of basic consumption goods fell 

sharply in the West.1 

 

Turkish economy in this period largely relied on agricultural sector. Agricultural products constituted 

the largest share of the Turkish exports. Due to the falling prices, the Turkish export returns also fell 

sharply. The following trade deficit, deflationary pressures and raising unemployment rates painted the 

country into a corner like the developed Western countries. Although the symptoms of the Great 

Depression in Turkey were quiet similar to that of the industrial West, Turkey generated its own 

solutions in some respects. To understand on what grounds Turkey adopted the ready-made solutions of 

the industrial West and where exactly it followed its own solutions, we need a comparative analysis.  

 

Great Depression Effects on Turkey 

Ankara Government declared key economic principles of the new regime in Turkey by the Izmir 

Economy Congress in 1923. The Congress concluded that the new regime would support liberal 

economic policies for the development of the country.2 However, the Great Depression almost swept 

away these liberal aspirations of the Republican regime in Turkey. Facing the hardships of this 

international economic crisis, the Government resorted to the etatist economic policies.  

 

Several factors debilitated the domestic economy during this international economic crisis. Firstly, as 

was mentioned above, the agricultural exporters in the world markets like Turkey were badly influenced 

from this economic crisis due to the sharp decline of the prices for these goods in the international 

markets. Secondly, the heavy debt question that the Republican regime inherited from the Ottoman 

administration could not be resolved in the Lausanne Peace Conference in 1923, but concluded by a 

separate treaty in Paris in 1928. Pursuant to this treaty, Turkey assumed a heavy debt amounted to 

84.597.495 Turkish Lira. If one considers that the annual budget of the country in 1928 was 103.000.000 

Turkish Lira, this financial burden can be better comprehended. Although this sum was to be paid in 

several installments until 1954, this was still a considerable expenditure item for Turkey.3 Moreover, 

Turkey undertook this financial burden at a time of international economic crisis. Whereas the US 

administration made a suggestion to free the liable countries from the war, debts burden at this critical 

moment.  The US President Hoover offered one-year moratorium in 1932 on WWI debts and 

reparations. Although the main reason was to alleviate the effects of the economic crisis, he also intended 

to alleviate the rivalries in Europe.4 

 

The good thing is that the stock-exchange market was not established at that time in Turkey. So that the 

domestic financial markets were not seriously affected from this crisis. In addition, the Government 

could raise the import taxes from 1929 as a new revenue source. Turkey had lost the tax revenues from 

the imports due to the free trade regime stipulated in the Lausanne Treaty.5 Raising tariff levels was one 

of the first responses of the industrial West against the Great Depression. In that sense, Turkey applied 

the same method as as an economic measure. However, not each and every economic and political 

response of Turkey on the face of this crisis is parrallel to that of the industrial West.  

 

The complex aspects of the Great Depression effects on Turkey is illustrated most elaborately among 

others6 by Gürsel and Pamuk. Gürsel indicates controversial effects of the crisis. According to Gürsel, 

Turkey was among the developing countries that recorded relatively high growth rates during the 1930s 

despite the crisis. Although agricultural and industrial prices decreased as much as they did in the 

 
1 Bernanke, B. (2000). Essays on the Great Depression. Princeton University Press; Robbins, L. (2011). The Great Depression. 

Transaction Publishers, 2011. 
2 Boratav, K. (2005). Türkiye İktisat Tarihi 1908- 2002. İmge Kitabevi. 
3Aşcı, H. B. (2016), “Lozan Bariş Antlaşması’nda Osmanlı Borçları Meselesi," İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları 

Dergisi, 5/6:1649-1666. 
4 Pemberton, J.A. (2019) The Story of International Relations, Part Two. Palgrave Macmillan, 185-277. 
5Boztemur, R. (1995), “Özel Girişimciliğin Gelişiminde Devletin Rolü: İş Bankası Örneği,” Tarih Araştırmaları Dergisi, 27: 

63-79. 
6 Boratav, K. Türkiye İktisat Tarihi; 1908-2002, İmge Yay. 2003; Tezel, Y. (2000). Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi; 

1923-1950, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 
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industrialized economies, the GDP and particularly industrial production continued to grow in Turkey. 

Obviously, deflation did not have the same devastating effects on the Turkish economy that it had on 

the industrialized world, according to Gürsel.7 However, Pamuk suggests that the initial efforts in the 

1930s made only modest contribution to economic growth and structural change in the country. He 

emphasizes the emergence of new economic institutions, namely the state enterprises, as an outcome of 

this process.8 Some other works commenting on the Great Depression effects on Turkey settled old 

scores with Kemalism in the early Republican era explicitly or implicitly.9 On the other hand, there are 

apologists taking the Great Depression as a catalyzer in the appreciated etatism of the 1930s.10  

 

Despite, the increasing growth rate, a large section of the Turkish population winning their bread by 

agriculture and small manufacture was badly affected from the reflections of Great Depression, mainly 

because of the sharply falling world prices. Decreases in the prices of leading crops such as wheat and 

other cereals, tobacco, raisins, hazelnut and cotton averaged more than 50 percent from 1928-29 to 1932-

33.11 The share of agricultural production in GNP fell from 49, 8 in 1930 to 44, and 4 in 1939.12 In 

addition, the drought in Central Anatolia in 1928 badly affected the agricultural outputs.13 As a result, 

the small and medium-size farmers usually owed money to the usurers often lost their lands.14 

 

The fall of agricultural prices badly depressed the rural populations, whose economic burden was 

relieved in 1925 by the abolishment of the tithe tax.15 As was expected, this economic deprivation paved 

the way for an opposition movement in the country. This opposition pattern fits well into the theories 

emphasize the role of “relative deprivation,” in civil strife. The political theoreticians emphasizing 

relative deprivation suggest that the opposition occurs not at the verge of absolute poverty as the classical 

Marxism suggests, but they underline the point that the people react to the economic stress following a 

relatively better off period.16  

 

This economic deprivation of rural and urban poor,17 led to a political discontent in the country, which 

was channeled into a new political party. This new political party, namely Serbest Cumhuriyet Fırkası 

(Free Republican Party), was founded in 1930. The establishment of this political party was a second 

challenge to the single party regime in Turkey, although the veracity of this challange is questionable.  

This new party directed some criticisms against the political party in power, namely the Republican 

Peoples’ Party (RPP) on several grounds.18 The new party program criticized the tax burden of the 

citizens, promised readjustment of taxes, and offered cheap credits to meet the demands of those under 

deprivation. 19 Explicit in its title, the new party supported liberal economic policies.20At a time, when 

the left wing parties were gaining strength in the liberal Western countries, the establishment of an 

opposition party in Turkey with liberal aspirations indicated quite the contrary direction. Nevertheless, 

the economic policy prescriptions of this new party put forward a Keynesian type of liberalism offering 

remedies for the existing market failure. For example, quite in line with Keynesian receipts, the Party 

 
7 Gürsel, S. (2005), “Growth Despite Deflation: Turkish Economy during the Great Depression,” Sixth Congress of the 

European Historical Economics Society, İstanbul. 
8 Pamuk, Ş. (2000), “Intervention during the Great Depression: another look at Turkish experience” in Mediterranean Response 

to Globalization before 1950,  Routledge, 321-339. 
9 Aktar, A. (2006). Türk Milliyetçiliği, Gayrimüslimler ve Ekonomik Dönüşüm, İletişim Yayınları; Koraltürk, M. (2011). Erken 

Cumhuriyet döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi. İletişim Yayınları. 
10Tokgöz, E. (2004). Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi: 1914-2004, İmaj Yayınları. 
11 Pamuk, Ibid. p.277. 
12 Buğra, A. (2008) Kapitalizm Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika. İletişim. 
13 Buğra, Ibid., p.77. 
14 Tökin, İ.H. (1990) Türkiye Köy İktisadiyatı. İletiim Yayınları, p. 146-147. 
15 Aslantaş, E. (2004), “Aşar’ın Kaldırılma Süreci” Marmara Üniversitesi, MA Thesis. 
16 Gurr T.R. (1968). A Causal Model of Civil Strife: a comparative analysis using new indices,”American Political Science 

Review, 62:1104–24; Davies J.C. (1962), “Toward a Theory of Revolution,” American Political Science Review, 27:5–19; 

Skocpol, T. (1979) States and Social Revolutions: A comparative analysis of France, Russia and China. Cambridge University 

Press. 
17 See Buğra Ibid., who emphasizes the economic deprivation of the urban working classes in this period.  
18 Koçak, C. (2006). Belgelerle İktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası. İletişim Yayınları, 2006. 
19 Tunaya, T.Z. (1930) Serbest Cumhuriyet Fırkasının Prensipleri. Cumhuriyet Matbaası. 
20 Ergun, A.Y. (2014), “Economic Research about Establishment of Free Republican Party,” Belgi, 7: 837-844 
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program the suggested the readjustment of Turkish lira to be able to promote the foreign trade of the 

country.21 On the contrary, the political party in power preferred a strong monetary policy giving way 

to the overvaluation of Turkish lira at that time.  As a result, the Great Depression made inroads to 

cleavages in Turkish politics as well. However, the opposition patterns and their proposals constituted 

a complex picture reflecting the peculiarities of the Turkish case.  Here at this point, the responses of 

the USA and the leading European powers’ to the Great Depression require analysis that is a bit more 

detailed. 

 

International Impacts: USA, Britain, Germany, France 

Churchill named Great Depression as “the Second Thirty Years’ War”. 22 Although, it does not make so 

much sense to look so far back, the origins of Great Depression can be traced back to the hostilities 

giving way to the First World War, the treaties concluding the war, especially the Versailles Treaty, and 

their consequences.23 

 

As was mentioned above, there is a scholarly consensus on the fact the Great Depression started in the 

USA due to the collapse of the New York stock-exchange market. That means the USA was the heart 

of this international economic crisis. So that, the most explicit effects of this crisis can be observed over 

the US case. First, the famous “American dream” was negatively affected from the Great Depression. 

The impacts of this crisis was not limited to the economics and politics but also influenced the cultural 

field. Especially, the economic deprivation reflected upon the popular culture giving the message to the 

potential emigrants that the country was not any longer a very favorable destination point to make one’s 

dreams come true. 24  

 

The US citizens were among those faced the most serious effects of this economic crisis. Because the 

labor markets were seriously affected from the crisis.25 Raising unemployment rates and falling wages 

gave way to the strikes and a strong political opposition in the country to the extent, which had not been 

experienced so far.26  The general economic deprivation in the country gave way to the New Deal policy 

in the USA. New social services were provided for the economically depressed people under the New 

Deal program. At the same time, this New Deal policy changed the structure and the function of the 

USA governmental system. Fiscal and social responsibilities were shuffled between the national, state 

and local governments. Decentral authorities assumed more power and resources at the expense of the 

central government. During the 1930s, 16 states issued personal income taxes, 15 added corporate 

income taxes and 24 levied a sales tax. In the end, it seems that the federal structure of the US 

governmental system put in operation a certain level of flexibility to cope with the Great Depression.27 

Concerning the political opposition, it is observed that the Black radicalism and communism in the 

South part of the country gained momentum and they challenged the New Deal policies of the US 

administration as the hard liners.28 

 

When it comes to the UK as another highly industrialized Western country underwent the same crisis, 

firstly, the sources suggest that unemployment problem was not so harsh in the UK in comparison to the 

USA. Because, the trade unionism was already developed and was active in the UK throughout the 

1920s. Concerning the unemployment rates, the UK was better off from the other countries in 

comparison, for the fact the British administration could manage to extend unemployment over a time 

span. According to another argument, the British working classes responded to an absolute 

 
21 Tunaya, Ibid., p.9 
22 Churchill, W. S. (2010). The Gathering Storm, 1948. Vol. 1. RosettaBooks, p.xiii. 
23 Temin, P. (2011). Lessons from the Great Depression, MIT Press. 
24 Hearn, C. R. (1977) The American Dream in the Great Depression. Greenwood Press. 
25 Greasley, D., and J. B. Madsen. (2003), “The Household Balance Sheet, Credit, and Uncertainty at the onset of the Great 

Depression in the USA,” Research in Economic History, 21: 55-78. 
26 Starr, K. (1996). Endangered Dreams: The Great Depression in California, Oxford University Press. 
27 Ibid., p.294-299. 
28 Kelley, R.D.G. (2015). Hammer and Hoe: Alabama Communists during the Great Depression, UNC Press Books; Storch, 

R. (2007). Red Chicago: American Communism at Its Grassroots. University of Illinois Press. 
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unemployment persisted for a long time, before the advent of the Great Depression.29 Whatever the level 

of unemployment was in the UK, it is for sure that the Great Depression deteriorated the situation for 

the masses. However, in comparison to the USA for example, there was little institutional change in the 

UK labor market in 1930s.30  The political system at large was not either shaken so much. Only the 

Labor government was shattered by the sudden financial shock in 1929 and forced to resign. The 

subsequent National Government raised the taxes and left the gold standard for free devaluation of the 

currency.31 Therefore, it seems that the UK administration tried to overthrow the Great Depression 

effects by means of the financial markets. Neither a program like New Deal nor a systemic change on 

the governmental ground was observed in the UK. 

 

On the other hand, Germany constitutes one of the most extremist examples, for the fact, the Great 

Depression amplified the radical tendencies of German politics at that time.  Germany’s unemployment 

rates during the crisis displayed a high level of volatility that indicated to the high level of job 

insecurities. The purchasing power of the citizens also declined like in other countries.32 Then, the 

German state reemployed the workforce through massive government spending for civil public works 

and the industry for rearmament.33 Thus, the Government gained popular support for its revisionist 

policies to overthrow the Versailles Treaty. National reactions to the Great Depression varied across 

Europe. In this context, Germany was a striking example drifting into a fascist rule. The Great 

Depression polarized the German politics and pushed them to the extreme ends, which led to fascism in 

the end.34  

 

Although, it could not prevent the raise of fascism in the country, the above mention Hoover Plan 

declaring moratorium on war reparations facilitated Germany’s hand in the early phase of the Great 

Depression. One of the objectives of the above mentioned Hoover’s moratorium on the WWI reparations 

was to appease the rivalry between France and Germany. In fact, when declaring moratorium Hoover 

did not only aimed at relieving the financial burden of Germany, but also called the French 

administration to do the same to prevent the escalation of rivalry between the two countries.35  Then, it 

seems that France also played a crucial role in the Great Depression both on the economic and political 

sphere. 

 

The French case seems controversial on the financial ground. Irvin asks whether France caused Great 

Depression due to its “gold hoarding” policy that put the other countries under financial pressure and 

gave way to the deflation.36 Nevertheless, this financial question is out of the scope of this study. What 

is at stake here is the reflections of the Great Depression on French politics. Indeed, France experienced 

its own monetary crisis as early as 1926, when the French Franc devalued 240 times against the British 

pound. This monetary crisis was the culmination of the chronic monetary instability of France since 

1918. As was noted above, this point supports the argument that the Great Depression was the climax 

of the economic problems following the WWI. Specifically, wartime expenditure, post-war 

reconstruction expenses and the expansionary monetary policies ruined the French economy already 

before the 1929 crisis. Despite the fact, French administrations relied mainly on the German war 

reparation payments for the economic recovery. As was noted in the context of the Hoover Plan, the 

financial significance of these war reparations gave way to the persistence of the German-French rivalry 

throughout the interwar period. However, Poincare government managed to boost national economy by 

increasing exports, especially the industrial exports (petroleum, electricity, motor cars) by a program of 

industrial concentration and plant modernization. French industry between 1906 and 1931 developed at 

a faster rate than the USA, UK and even Germany. However, the agricultural purchasing power of the 

 
29 Stevenson, J,  Cook, C. (2013). The Slump: Britain in the Great Depression, Routledge, p.285. 
30 Temin, Ibid., p.3.   
31 Sidelsky, R. (1967), Politicians and the Slump: The labour government of 1929-31. Macmillan. 
32 Temin, Ibid., p.4 
33 Weir, M., Skocpol, T. (1983), “State Structures and Social Keynesianism: responses to the Great Depression in Sweeden and 

the United States,” International Journal of Comparative Sociology, 24: 4-5. 
34  Morgan, P. (2003). Fascism in Europe, 1919-1945.  Psychology Press, p.37-38. 
35 Pemberton, Ibid. 
36 Irwin, D. A. (2010), “Did France cause the great depression?” No. w16350. National Bureau of Economic Research. 
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INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 23 www.aegeanconference.com 

 

population decreased sharply between 1930 and 35. Moreover, the country’s dependency on the raw 

material and agricultural imports reversed the trade balance of the country into negative in the early 

1930s.37 Therefore, like in other cases, the French people also suffered from economic deprivation 

during the Great Depression. The unemployment figures raised, purchasing power of the masses 

decreased and an under classes called as classes moyennes emerged in this period.38 This economic 

deprivation found resonance in Tardieu’s constitutional reform proposal in 1933. Declaring the end of 

laisses faire, this reform proposal suggested strengthening the executive enabling them to resolve the 

legislature without the consent of the Senate. Then a series of reform programs followed one another.39 

 

Turkey vs. Industrial West: a comparative approach 

The kind of problems that the countries faced during the Great Depression were more or less similar; 

deflation, unemployment and impoverishment of the masses. Some countries like Turkey, France and 

Germany at certain stages of this crisis managed to increase their production levels and recorded 

relatively high growth rates, while the others suffered from the contraction of production and lack of 

growth.40 Strict custom regulations and increasing tariff levels adopted as prompt economic measures 

by all the countries.41 On the macroeconomic level, Keynesianism in the form of larger public spending 

became popular in all countries as an economic formula of recovery in general,42 and promoted populism 

in politics. Popular governments or National Fronts made up of centralist political parties as in the case 

of the UK and France dominated the national politics during this period.43  

 

Other than these general tendencies, every country analyzed in this study responded to this international 

economic crisis with a national political formula of its own. The impoverishments of the masses 

generated political discontent in the USA, elsewhere in Europe and in Turkey. However, there was no 

single formula like Keynesianism to tackle with the political consequences of the Great Depression. 

In the USA, the New Deal policy of the Roosevelt administration was put into force to appease the 

political discontent of the masses reacting to their economic deprivation. Moreover, the governmental 

system underwent a remarkable change redistributing the powers between the central and de-central 

authorities. The UK is a different example on this ground. Although the crisis disrupted the stability of 

governments in the form of coalitions, it did not generate a remarkable institutional change as in the 

case of the USA. Germany along with Italy set another variant. The economic and political formulation 

developed by these countries, namely the industrialization for rearmament, national socialism and 

fascism, did not only affected the domestic population and national politics but also determined the fate 

of the international system in the following decade. When it comes to France, the Great Depression 

effects did not generate a regime change in the form of a new Republican formation, which is a 

characteristic of the French political system at large, however constitutional reforms and unstable 

governments followed one another during this period.  

 

From a comparative perspective, we can say that Turkey’s responses to the Great Depression resembles 

other countries in some respects. However, there are some differences as well. For example, raising 

tariff levels was an economic policy measure that Turkey followed the other countries.44 As in the case 

of other countries, Turkey also resorted to a kind of Keynesian policies on the macroeconomic level. 

Increasing public spending is a way out the economic crisis constituted the core element of Keynesian 

prescriptions to tackle with the crisis. Turkey also followed a parallel policy in this period. The period 

between 1923 and 1929 is regarded as the “liberal era” of Turkish economy and the period between 

 
37 Jackson, J. (1985). The Politics of Depression in France 1932-1936, Cambridge University Press,  p.11. 
38 Battistini, M. (2015), “Middle Class, Classe Moyenne, Mittelstand: History and Social Sciences in the Atlantic World,” 

Modern European-American Relations in the Transatlantic Space: 123-148. 
39 Jackson Ibid. 
40 Temin, Ibid., p.4 
41 Mercan, M.S. (2019), “Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Gümrük Tarifeleri,” Journal of Institute of Economic 

Development and Social Researches, 5/16: 1-20. 
42Jahan, S., A.S. Mahmud, and C. Papageorgiou (2014), “What is Keynesian economics?” International Monetary Fund, 51/3. 
43 Clavin, P. (2000), “The Great Depression in Europe, 1929-1939,” History Review: 30. 
44 Mercan, Ibid. 
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1929 and 1946 is taken as the etatist era.45 That means the Great Depression effect brought a significant 

macroeconomic change in the country. Nevertheless, the way Turkey interpreted the Keynesian 

tendencies in the West was a bit different. As Pamuk suggests: 

 

“The government interventionism in the 1930 was not designed in the Keynesian sense to increase 

aggregate demand through the use of devaluations and expansionary fiscal and monetary policies. 

Instead, the emphasis was on creating a more closed autarkic economy and increasing central control 

through the expansion of the public sector.”46 

 

Thus, Turkey took a step further from the temporary state interventions of the Western countries to 

rescue their national economies. The Government in Turkey extended state interventionism of this 

period to state planning under the Soviet guidance.  The first state planning program for industrial 

development was put into force in Turkey in 1934.47 The state planning issue is taken by most of the 

Western industrial countries as a menace to their liberal regime. On the other hand, it can be argued that 

such a move by the Turkish Government was at the same time a preliminary phase of the balance policy 

of Turkey under the leadership of President İnönü.48 Therefore, one can argue that the economic 

responses of Turkey to the Great Depression was not merely economic but it incorporated some foreign 

policy measures as well. Indeed, the interplay of the economics and politics is almost undeniable. In that 

sense, the economic policy makers cannot enjoy a total freedom from the political concerns. As was 

mentioned above, Hoover’s moratorium decision was not solely an economic act, but also intended to 

release the tension between France and Germany at a time when the economic conditions were 

conducive to instigate the rivalry between the two countries. 

 

As the political repercussions of this international economic crisis are taken into account, the emergence 

of a new political party in the single party regime of Turkey was already noted above. Political 

opposition of the masses made the scene in the highly industrialized Western liberal countries as well. 

The left wing political mobilization gained momentum in varying degrees in all mentioned countries. In 

this context, one could expect the new political party in Turkey to reflect these left wing political 

tendencies; however, it was quite the contrary. The single party regime in Turkey did not allow this kind 

of political parties, but generated a political opposition from within to compete. Then, it seems that this 

opposition party was established to channel the discontent of the masses during the economic crisis.49 

Although Turkey recorded relatively high growth rates during the crisis period like France for example, 

this factor did not prevent the impoverishment of the masses but quite the contrary. Because, social 

welfare is not just a question of growth but at the same time a matter of fair distribution. The Government 

in Turkey promoted the economic strength of the masses in this period by the agricultural support 

purchase method, which was put into force in 1932.50 Encouraging the establishment of local banks and 

cooperatives were among the other measures that Turkey took to support the masses, especially the rural 

population in this period.51 Most of these measures were designed to consolidate an etatist regime in 

Turkey, rather than saving the market economy. In comparison to the industrial West, the market 

economy of Turkey was too young to fail. Therefore, Turkey took the etatist way rather than taking 

measures to put the market forces back on track. As Barlas indicates, Turkey understood in the midst of 

the Great Depression that the ready-made solutions of the industrialized Western countries may not be 

directly applicable but requires a certain level of national customization according to the conditions at 

hand.52 

 
45 Tekeli, İ., and S. İlkin. (2009).  Uygulamaya Geçerken Türkiyede Devletçiliğin Oluşumu. Bilge Kültür Sanat. 
46 Pamuk, Ibid., p.278. 
47 Orhan, A. (2009), “Tek Partili Yılların Ekonomi-Politiği ve Kadro Hareketi,” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 17/1: 120-147. 
48 VanderLippe, J. M. (2012) Politics of Turkish Democracy, The: Ismet Inonu and the Formation of the Multi-Party System, 

1938-1950. SUNY Press. 
49 Okyar, A. F. (2019) Serbest Cumhuriyet Fırkası Nasıl doğdu, Nasıl Fesh Edildi? Ketebe, p.21.  
50 Varlı, A. (2012), “Devletçilik politikalarının tarım kesimi üzerindeki etkileri (1930-1940),” Öneri, 10/38: 113-124. 
51 Emrence, C. (2003), “Turkey in Economic Crisis (1927–1930): A Panaromic Vision,” Middle Eastern Studies 39/4: 67-80. 
52 Barlas, D. (1998). Etatism and Diplomacy in Turkey: Economic and Foreign Policy Strategies in an Uncertain World, 1929–

1939. E. J. Brill. 
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From the point of international politics, diplomatic cooperation proved very difficult during this 

international economic crisis.53 The preoccupation with the national economic problems and their 

reflections upon the domestic politics drew the countries into a foreign policy stagnation in general. 

Countries in the liberal West hesitated to take ground-breaking foreign policy initiatives but tried to 

maintain status quo, except the revisionist Germany and Italy. For example, when the US Presidents 

Roosevelt heralded the New Deal program in 1933, the Nazis came to power in Germany.54 Turkey also 

tried to maintain status quo in foreign policy in this period. For this reason, it took initiatives to establish 

common defense blocs, as in the case of the Balkan Entente55 and consolidated its friendship with the 

Soviet Russia in this vulnerable interwar period to make the balances.56 That means Turkey took a more 

active stance to maintain the status-quo and found its own ways to tackle with an external problem.  

 

Concluding Remarks 

The whole picture of Great Depression is a complex one and it poses multi-layered economic and 

political questions on the national and international level. Protectionist economic measures in the 

framework of Keynesianism were almost common to all industrialized Western countries. Although, 

Turkey also took some protectionist measures parallel to those countries, the Government extended these 

policies to state planning under the Soviet guidance. Thus, Turkey’s economic measures incorporated 

the foreign policy concerns as well. Indeed, the Great Depression question was not a mere economic 

problem for any country, but usually contained some domestic and foreign policy objectives as well. In 

that sense, each country including Turkey had to face varying degrees of political discontent and 

opposition during this economic crisis period. However, the liberal Western countries had to deal with 

the left wing radicalism gaining momentum in this period, while Turkey met a liberal party, which was 

produced from within the single party regime. That was the way that Turkey channeled the domestic 

opposition. That mean Turkey could find out its indigenous solutions in certain spheres of economics 

and politics during this fragile period of world politics. 
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ABSTRACT 

Social capital of Paniya Tribes in India are core concern to be explored in the present investigation. The 

study speculates that a definite and vibrant social capital is the key element for a community to flourish 

especially Paniya tribal communities in Tamil Nadu. Social capital generally refers to trust, concern for 

one’s associates, a willingness to live by the norms of one’s community and punish those who do not.  It 

reflects of how people interact in their daily lives in families, neighbourhood and work place (Bowles 

and Gintis, 2000).   Relationship is as fundamental to the restorative process as it is in society. This 

Restorative processes are suited to tribal societies where there is a high degree of both interdependence 

and diversity. Social capital describes it as a resource which focuses on social relations that have 

productive benefits. Social capital refers to relationships and social networks and the trust, 

communication and cooperation that both sustains these relationships and are reinforced by them. 

Communities with high levels of social capital are likely to have higher educational achievement and less 

crime and violence and the young people living in these communities are likely to be happier, healthier, 

and to have a longer life expectancy (Putnam, 2000). The dimensions of social capital such as group 

participation, trust, generalized norms, togetherness, neighbourhood connections, and voluntarism are the 

main focus of investigation. A community with high accumulations of social capital will be able to 

manage difficulties while one with low levels will manage less well. This is likely to be because collective 

action involves the use of norms and networks in situations where individuals might otherwise be 

reluctant to be co-operative or socially engaged. Using these indicators, the present research aims to study 

asses the social capital of Paniya tribal communities in Virudhunagar district. The study suggested 

intervention strategies to enhance social capital not only in Paniya tribe but in all indigenous tribal 

communities. Identifying and enhancing indigenous knowledge with cooperation of higher institutions 

and carrying out research in the forest areas and gain patent to products and knowledge will basic strategy 

to enhance socio economic condition of Paniya tirbes. Social capital can be enhance by adopting social 

work intervention strategies, especially with the principles of primary methods  like case work, group 

work and community organization will be core thematic novelty of the present investigation. 

 

Key Words: Social Capital, Tribal Development, Community, Knowledge 
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ABSTRACT 

In the developing and changing world, nowadays newspapers and billboards are replaced by advertising 

services provided on digital media. Celebrities, advertising stars, athletes, youtubers and professional 

pages with millions of followers in social networks such as facebook, instagram and twitter receive ads 

through social media which are used as communication channels. This income brings the problem of 

taxation in parallel with modern finance and taxation approach. In this regard, Turkey initially 

introduced a digital tax on the cross-border online advertising services by Presidential Decree No. 476 

(the “Presidential Decree”) published on 19 December 2018 and Proposed Law Amending the Decree 

Law No 375 on 24 October 2019. It is called “Digital Service Tax (DST)”. The Bill presented to the 

Parliament on 24 October proposes to introduce a 7.5% tax on revenues deemed to have been generated 

in Turkey by digital companies, wherever they are established. In this study, it is examined in terms of 

the taxation and taxation of the income obtained from Digital Service Tax. With regard to Turkey 

regarding Digital Service Tax is almost no studies in the literature. For these reasons, the study is 

expected to contribute significantly to the literature. 

 

Key words: digital service tax, regulations, taxation 

  

Introduction 

With the rapid developments in the field of information and communication technology; multinational 

companies operating together in the digital field, have been able to engage in commercial activities 

without having any physical presence in countries where they are not resident. 

 

New economic program was announced in Turkey. New Economy Program: Structural Transformation 

Steps 2019 "with the new economic program described under the heading of a series of necessary 

structural transformation in Turkey has started to be implemented.  

In the field of tax transformation of these structural transformation steps, some studies have been carried 

out to create a "New Tax Architecture".  

 

Within the scope of these studies, a brand new tax application under the name of “digital service tax 

(DST)” is envisaged. In fact, Turkey's government is a parallel step to this step taken by the 

developments regarding the taxation of digital services. As of October 31, 2019, the Planning and 

Budget Commission of Turkish Parliament ("Commission") is approved the provisions of Draft Law by 

making minor amendments. Approved version of the Draft Law will be presented to General Assembly 

of Turkish Parliament for their discussion and voting. The legal provisions regarding "DHV" (Law No. 

7194), and the explanations in the Digital Service Tax Implementation General Communiqué ("DHV" 

Communiqué), which entered into force after being published in the Official Gazette dated 20.03.2020 

and numbered 31074. With Article 41 of this Law, the Value Added Tax Law Article 9/1 a new provision 

has been added. Another development regarding the taxation of digital services is the Presidential 

Decree No. 476 (the “Presidential Decree”) published in the Official Gazette dated 19.12.2018 and 

numbered 30630 (Official Gazette of the Republic of Turkey, 2018). 

 

First of all we discuss the general framework of digital economy. Secondly we discuss the digital service 

tax and how it is a tax application; In line with global trends, issues, bases, and their rate of digital 

services tax exemption envisaged to be implemented in Turkey aimed to evaluate all aspects.  In doing 
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so, we will take into account the legal provisions, and finally, we presented our criticisms about the 

regulations which are implement on Digital Service Tax (DST). 

 

Framework of Digital Economy  

 

“The digital economy—defined by the changing characteristics of information, computing, and 

communications—is now the preeminent driver of economic growth and social change. With a better 

understanding of these fundamental transformations, we can make wiser decisions—whether we are 

investing in research, products, or services, or are adapting our laws and policies to the realities of a new 

age.”—Neal Lane, Assistant to the President for Science and Technology, April 1999 (Brynjolfss & 

Kahin, 2000, p.1).  

 

According to OECD; the digital economy is the result of a transformative process brought by 

information and communication technology (ICT), which has made technologies cheaper, more 

powerful, and widely standardised, improving business processes and bolstering innovation across all 

sectors of the economy (OECD, 2015, p.11). In shortly digital economy is one collective term for all 

economic transactions that occur on the internet.  At the present time, seven technology giants are among 

the top ten publicly traded companies at market value (these giants regionally include Microsoft, Apple, 

Amazon, Alphabet, and Facebook in the US, and Alibaba and Tencent in China). 

 

Digital economy; It covers all activities such as electronic commerce, online application stores, web-

based advertising, cloud computing, 3D printing, and the use of virtual money. Its wide scope has 

revealed a number of prominent features of the digital economy regarding potential tax  (Ülkü ,2020, 

p.108). 

 

The basic principles for taxing the digital economy are determined as follows: i)neutrality: Taxation 

should seek to be neutral and equitable between forms of electronic commerce and between conventional 

and electronic forms of commerce. Business decisions should be motivated by economic rather than tax 

considerations. Taxpayers in similar situations carrying out similar transactions should be subject to 

similar levels of taxation, ii) efficiency: Compliance costs for taxpayers and administrative costs for the 

tax authorities should be minimised as far as possible, iii) certainty and simplicity: The tax rules should 

be clear and simple to understand so that taxpayers can anticipate the tax consequences in advance of a 

transaction, including knowing when, where and how the tax is to be accounted , iv) effectiveness and 

Fairness: Taxation should produce the right amount of tax at the right time. The potential for tax evasion 

and avoidance should be minimised while keeping counteracting measures proportionate to the risks 

involved, v) flexibility: The systems for taxation should be flexible and dynamic to ensure that they keep 

pace with technological and commercial developments  (OECD, 2015: 17).  

 

With these features of the digital economy, the traditional borders of national markets are largely 

eliminated. In parallel with these developments, national authorities lose their taxation function, 

especially in digital products. Therefore, in terms of VAT, which has an important place in tax revenues 

of countries, the taxation problems brought by the digital economy and the regulations made for these 

problems gain importance.  

 

With regard to the taxation of digital services in Turkey, some amendments have been made with the 

Law No. 7061 published in the Official Gazette dated 05.12.2017 and numbered 30261.  The "digital 

service tax" application, which was established within the scope of Articles 1 to 7 of the Law No. 7194 

on Digital Service Tax, which was published on 05.12.2019, and on Amendments to Certain Laws and 

Decree Law No. 375 , entered into force on March 1, 2020. With the "Digital Service Tax Application 

General Communiqué" published in the Official Gazette dated 20.03.2020 and numbered 31074, the 

procedures and principles for the implementation of the tax in question were determined. With Article 

41 of this Law, the Value Added Tax Law Article 9/1 a new provision has been added. Another 

development regarding the taxation of digital services is the Presidential Decree No. 476 (the 
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“Presidential Decree”) published in the Official Gazette dated 19.12.2018 and numbered 30630 (Official 

Gazette of the Republic of Turkey, 2018). 

 

Digital Services Tax (DST) in Turkey 

 

With regard to the taxation of digital services in Turkey, some amendments have been made with the 

Law No. 7061 published in the Official Gazette dated 05.12.2017 and numbered 30261. With Article 

41 of this Law, the Value Added Tax Law Article 9/1 a new provision has been added. 

 

 According to Article 1 of Law in Turkey, the subject of this tax, presented within the borders of Turkey, 

constitutes from revenues obtained from the following services: 

 

 i) All kinds of advertising services offered in digital environment(including advertising controlling, and 

performance measurement services; services relating to the transmission and management of user data; 

technical services relating to the presentation of the advertisement), (Examples; Adsense, Admob, 

Adwords vb.); 

 

 ii) Services offered in digital media for the sale of any audio, visual or digital content in digital media 

and for listening, watching, playing or recording or using these contents in digital media (including 

computer programs, applications, music, video, games, in-game applications, etc.), (Examples; i-tunes, 

spotify, netflix vb.);  

 

ii) Providing and operating digital environments where users can interact with each other (including 

services to facilitate the sale or sale of a good or service between users), (Example; Facebook, Linkedln, 

Instagram vb.); 

 

 iv) Brokerage services provided by digital service providers in the digital environment for these 

services,the revenue earned by this company is subject to digital service tax.  

 

The payer of this tax is specified as digital service providers  (Article 3) .Whether these taxpayers are 

full taxpayers in terms of Income Tax Law and Corporate Tax Law does not affect the taxpayer of this 

tax. Taxpayer and secondary liability is determined;  

 

i)Taxpayer: digital service providers are defined in the Law no. 7194 as "those who provide services 

that constitute the subject of the digital service tax." A digital service provider's status as a full or limited 

taxpayer within the meaning of the personal and corporate income taxes as well as whether the services 

are provided from a workplace or a permanent establishment in Turkey has no effect on a service 

provider's liability arising from the Law no. 7194”; 

 

 ii) Secondary Liability: The Ministry of Treasury and Finance can hold those who are parties to the 

transactions subject to the tax and those who act as an intermediary in the transaction or payment liable 

for paying the digital service tax if the taxpayer lacks any presence in Turkey or if it is deemed necessary 

by the ministry. 

 

Revenue generated from the following services provided through digital media are exempt from the 

digital service tax (Article 4):  

 

i)Services subject to treasury share payment under the additional article 37 of the Telephone and 

Telegraph Law no. 406; 

 

 ii)Services subject to the special communication tax within the scope of article 39 of the Expenditure 

Tax Law no. 6802;  

 

iii)Services provided within the scope of article 4 of the Banking Law no. 5411;  
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iv)The sale of R&D products developed as a result of research and development activities conducted in 

R&D centers as defined in article 2 of the Law no. 5746 on Support of the Research, Development and 

Design Activities and services provided exclusively through such products;  

 

v)Payment services within the scope of article 12 of the Law no. 6493 on Payment and Securities 

Settlement Systems, Payment Services, and Electronic Money Establishments. 

 

The digital service tax is set at 7.5%, calculated based on the revenue generated from services falling 

within the scope of the digital service tax in the relevant taxation period. The President of Turkey is 

authorized to reduce the digital service tax rate to 1% (either separately for each service type or 

collectively) and to increase the rate up to 15% (Article 5). 

 

Taxation period, declaration and payment of the digital services tax is also determined in the regulation 

(Article 6). According to the regulation:  

 

i)Taxation period: the taxation period for the digital service tax is determined as one-month periods 

throughout the calendar year; 

 

 ii) Declaration of the tax: taxpayers and tax withholders are obliged to submit their digital service tax 

declarations to the relevant tax offices by the end of the month following the taxation period;  

 

iii) Payment of the tax: taxpayers and tax withholders are obliged to pay the digital service tax within 

the period of submission of declaration. Digital service tax is deductible from the taxpayer's taxable 

income in terms of personal and corporate income taxes. 

 

Under the “Tax Security” title of the regulation (Article 7); taxpayers or their representatives in Turkey 

falling within the scope of this Law who does not submit declarations or make payments in accordance 

with Tax Procedural Law No. 213 may be issued a notice from the tax office responsible for this tax 

assessment urging them to fulfill these obligations.  

 

Assessment of The Taxation Problems of The Digital Service Tax Regulations and Conclusion 

 

When we examine the legal provisions of Law No. 7194 toward this tax, generally, we can make the 

following evaluations: 

• “At the stage of definitions, we see that the following are not explicitly and transparently stated: 

“digital service”, “persons”, “users”, “users to interact with each other (including provisions in 

parentheses)”, “ad control and performance measurement services and data transmission and 

management related to users, technical services related to the presentation of advertising”, “intermediary 

services”, “Internet Protocol address”, “etc resources”, and “tax claim/lien””(Ülkü, 2020).  

• In Turkey, companies or institutions who profit by creating workplace and the companies pay 

tax on this income tax will have to pay in addition to their separate DST. First of all, it is controversial 

in the literature whether this tax is a tax on income or on expenditure. This is important because if this 

tax is deemed to be a tax on income, this tax will not be applicable under double taxation agreements.  

Because, in accordance with these agreements, there is a problem in which country will be taxed incomes 

obtained in digital environment.  

If there is currently a "fixed, physical workplace" in a country, that country has the right to tax the 

commercial profits earned at that workplace.  

As there is no definition of "digital workplace" in the agreements, states tend to regulate DST as an 

expenditure tax to overcome this problem.  

Although DST contains expressions that evoke income / corporate tax, it was designed as an expenditure 

tax. 

• All service providers providing services in the digital environment with DST were made 

taxpayers, but those who did not meet the criteria of 20 million TL + 750 million Euros were exempted. 
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In determining the limit of 750 million Euros, the consolidated revenue of the group to which you are a 

member will be taken as basis in terms of financial accounting.  Although it is stated in both the Law 

and the Communiqué that the determination of the financial group will be made in accordance with 

IFRS / TFRS, the rules on which the determination of revenue will be made are not clearly state. 

However, from the references made and the search for an independent audit report to determine the 

exemption, it can be concluded that the revenue should be determined according to IFRS / TFRS (Ergin 

2020). 

• Issues such as the fiscal period, taxation period, start and expiry time of the taxpayer and 

exemption, which are regulated in a complex way in the Law, have been clarified with the Communiqué. 

• Another issue is that if these international digital service companies do not fulfill their tax 

obligations, the digital service provider cannot access the websites of these companies. The authority 

given to the Ministry of Treasury and Finance for its prohibition is important. Because if the regulatory 

obligations are not fulfilled, access to the services provided by digital service providers by the Ministry 

of Treasury and Finance may be blocked. This authority given to the Ministry by law  

is unconstitutional. Because as it will be determined whether to be exempted from tax by an 

administrative act / regulation with this authority given to the Ministry by law. In accordance with 

Article 73 of the Constitution, taxes, duties, fees and similar financial obligations are imposed, changed 

or abolished by law, and the authority to make changes regarding an exemption granted in the law can 

only be given to the President, provided that the limits are also specified by law. 

• The DHV rate is determined as 7.5% on revenue. 7.5% determined for DST this ratio will 

create an additional burden on companies. In addion, in international peers, this rate is generally 

applied as 3%. Since no deduction from the tax base is accepted in the application of the tax, the rate 

of 7.5% is quite high. 

• “The use of concepts together of the accounting period and the taxation period mentioned in 

Articles 4 and 5 of Law No. 7194 may incur uncertainty in terms of anchoring the exemption status. 

For this reason, these concepts should be stated explicitly and transparently in the definitions section” 

(Ülkü,2020).  

 

As a result, if these problems (uncertainties) are not eliminated, many economic and financial problems 

can arise on the Digital Service Tax (DST) in Turkey.  On the other hand, considering the cross-country 

aspect of the digital economy in the solution of the current problem of these one-way tax practices of 

countries seems to be insufficient. So next article subject will be comparative analysis of our country’s 

practices for the taxation of the digital economy wıth some selected countrıes and solutıon suggestıons 

for the problems. 
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ABSTRACT  

More than half of the world’s population now live in urban areas. By 2050, that figure will have risen 

to 6.5 billion people – two-thirds of all humanity. The 11th development plan published on 19 July 2019 

in Turkey. Under the plan, Turkey aims to increase the country’s gross domestic product to $1.08 trillion 

by 2023, the centenary of the Turkish Republic, with a per-capita income goal of $12,484.  This plan 

has the power to give direction to Turkey's economy which will give direction to this article as well. 

Plans for 43 different sectors were prepared in the target plan for sustainable growth and human-oriented 

development. One of the major subject of this plan is sustainable cities and communities ın Turkey. 

This study examines visions, strategic objectives and targets of 11th development plan by using content 

analysis method. The purpose of this study is determining the relative place of Turkey in terms of 

calculable smart cities and communities. 

 

Key words: 11th development plan, sustainable cities, investments 

 

Introduction 

More than half of the world’s population now live in urban areas. By 2050, that figure will have risen 

to 6.5 billion people – two-thirds of all humanity. In consideration of current urbanisation trends and 

associated increase social and environmental problems it is imperative for cities to be sustainable, and 

to develop environmentally friendly urban forms and management forms that focus on the relationship 

between humans and nature.  

 

The 11th development plan published on 19 July 2019 in Turkey. The Eleventh Development Plan, the 

first development plan of the Presidential System of Government (2019-2023) is designed as the first 

five-year period of a 15-year perspective; in all fields, it focuses on ensuring competitiveness and 

productivity increase. Under the plan, Turkey aims to increase the country’s gross domestic product to 

$1.08 trillion by 2023, the centenary of the Turkish Republic, with a per-capita income goal of $12,484.  

 

  This plan has the power to give direction to Turkey's economy which will give direction to this article 

as well. Plans for 43 different sectors were prepared in the target plan for sustainable growth and human-

oriented development. One of the major subject of this plan is sustainable cities and communities in 

Turkey.  

 

This study examines visions, strategic objectives and targets of 11th development plan by using content 

analysis method. The purpose of this study is determining the relative place of Turkey in terms of 

calculable smart cities and communities. In this study, firstly, the history of development plans is 

explained. And then, the relationship between 11th development plan and sustainable cities and 

communities is examined at a theoretical ground. Finally, sustainable cities and comunities goals of the 

Eleventh Development Plans are comparatively evaluated.  

 

History of Development Plans in Turkey 

One of the important parts of the management phenomenon is is planning. The five-year development 

plans which were started to be prepared systematically in 1963 are taken as guiding factors in sustainable 

cities and communities fields in Turkey.  Thus, the dimensions of planning in Turkey and experienced 

changes are presented in the summary nature. The planning period for Turkey; it can be evaluated as 

industrial planning, development planning and company-based market planning. Since the foundation 
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of state planning organization (SPO), eleven development plans have been put forward. Additional two 

five-year plans had been drawn up in the 1930s, the Second World War, and another was started in 1946. 

These plans and periods are as follows (Mutlu, 2019): 

 

• The first five-year development plan (1963-1967) 

• The second fıve-year development plan (1968-1972) 

• The third five-year development plan (1973-1977) 

• The fourth five-year development plan (1978-1983) 

• The fifth five-year development plan (1985-1989) 

• The sixth five-year development plan (1990-1994) 

• The seventh five-year development plan (1996-2000) 

• The eigth five-year development plan (2001-2005) 

• The nineth five-year development plan (2007-2013) 

• The tenth five-year development plan (2014-2018) 

• The eleventh five-year development plan (2019-2023) 

 

The objectives of the first development plan; development as the general purpose of all elements It is to 

give legitimacy to the concept of vision and development with social interests (DPT, 1963). In addition, 

in this period in which import substitution policies were implemented, balanced growth was targeted 

and comprehensive plans were made on the basis of a general balance understanding (State Planning 

Organization, 1972). This period is described as the "golden age" in development planning.  January 24, 

1980 decisions began a new era in Turkey's economy. The plan emphasizes that it is a process that 

affects the social change of the urbanization process (State Planning Organization,1979). 

  

In the post-1980 period, the planning perspective changed with the 1982 Constitution.  

Development ceased to be the main objective in the plans made within the framework of this period. 

Since the 1980s, development plans have also been affected in the light of neoliberal policies, and plans 

in which the state is more regulatory and directive have attracted attention and as is known, export-based 

industrialization model has been adopted (State Planning Organization, 1984) . It aims to reduce the 

difference between cities, and also It proposes a unique development move that takes into account the 

dynamics of each city By providing specialization (Keleş, 2015). 

In the Sixth Development Plan (1990-1994), prevention the over consumption of natural resources and 

protection of the environment are elements of economic and social development (State Planning 

Organization, 1989). 

 

Policies which give priority to the integration of environment and economy in accordance with the 

perception of sustainable development were included in the Seventh Development Plan (State Planning 

Organization, 1995). 

 

Policies which give priority to the integration of environment and economy in accordance with the 

perception of sustainable development were included in the Seventh Development Plan  

Following international developments in the Eighth Plan environmental policy title and aims to be based 

on compliance with European Union policies in the process (Turkey's Sustainable Development Report 

,2012) . 

 

In the Eighth Development Plan (2001-2005), a sustainable development approach based on protecting 

human health, ecological balance and historical and aesthetic values while realizing economic and social 

development was adopted (State Planning Organization, 2000). 

 

In the Ninth Development Plan (2007-2013), sustainable development principles were mostly integrated 

into the development targets and fundamental strategic purposes were defined as development axis and 

an integrated perspective was adopted (State Planning Organization, 2006). Priorities of Turkey which 

correspond to its national circumstances were included in this plan and Medium Term Programs, which 

have been prepared since 2006, in accordance with “common but differentiated responsibilities” 
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principle. In 2011, SPO was closed and the Ministry of Development was established in its place 

(Turkey's Sustainable Development Report ,2012) .Looking at the process, it is seen that the first nine 

development plans were prepared within the SPO and the Tenth Development Plan was prepared by the 

Ministry of Development (Ministry of Development, 2013). The eleventh Development Plan covering 

the period 2019-2023, has been prepared by the President of the Republic of Turkey Head of Strategy 

and Budget, lays down development vision of our country with a long-term perspective and will serve 

as a basic roadmap in meeting the fundamental values and expectations of our nation, raising the position 

of our country in international rankings and improving the welfare level of our people (Presidency of 

Strategy and Budget, 2019).  

 

Eleventh Development Plan (2019-2023), the first development plan prepared under the Presidential 

Government System. In addition, the Ninth Development Plan covers a 7-year period, while other plans 

cover a 5-year period.  

 

The Eleventh Development Plan Sustainable Cities and Communities Goals 

The Eleventh Development Plan aims at transforming the economic structure, to maintain stability and 

sustainability in the long-term, while boosting human capital through a breakthrough in education as 

well as technology and innovation capacities through a breakthrough in national technology. Under the 

livable cities, sustainable environment topic eight different development plan are listed. Those are; 

regional development, urbanization, housing, urban transformation, urban ınfrastructure, rural 

development, protection of environment and,disaster management. Objectives of those eight different 

strategies are explained acoording to the eleventh five-year development plan below;  

 

• Regional Development:  The purpose of the Eleventh Development Plan in the subtitle of  the 

regional development “to transform our regions by developing their opportunities and capabilities based 

on innovation and cooperation on the basis of innovation and thus to ensure maximum contribution to 

the balanced development of our country and to reduce the differences in regional and interregional 

development” stated in the plan (Presidency Strategy and Budget Office, 2019). 

• Urbanization: The purpose of the Eleventh Development Plan in the subtitle of the urbanization 

“ to create cities and settlements that are people-oriented, respectful to natural life and historical heritage, 

where basic urban services are provided in a fair and accessible manner, with high quality of life and 

producing value” stated in the plan (Presidency Strategy and Budget Office, 2019). 

• Housing:  The purpose of the Eleventh Development Plan in the subtitle of the housing 

“ensuring that everyone, especially those with low incomes, have access to an adequate, liveable, 

durable, safe, inclusive, economically affordable, sustainable, climate change-resistant housing with 

basic infrastructure services is the main objective” stated in the plan (Presidency Strategy and Budget 

Office, 2019). 

• Urban Transformation: The purpose of the Eleventh Development Plan in the subtitle of  the 

urban transformation “areas that are under disaster risk and hazard and as well as land and plots where 

risky buildings are located will be transformed in a way to ensure healthy and safe living in accordance 

with the norms and standards of science and art” stated in the plan (Presidency Strategy and Budget 

Office, 2019). 

• Urban Infrastructure:  The purpose of the Eleventh Development Plan in the subtitle of the 

urban infrastructure “to provide safe and clean drinking water access for all population and to minimize 

the adverse effects of wastewater on human health and environment through the effective management. 

An active solid waste management system that help reducing harmful effects on human health and 

negative environmental impacts and ensuring eliminating, recycling and recovery present the sector’s 

another main objectives. Besides, it is essential to establish safe, time and cost effective and sustainable 

urban transportation systems” stated in the plan (Presidency Strategy and Budget Office, 2019). 

• Rural Development: The purpose of the Eleventh Development Plan in the subtitle of the  rural 

development “to increase the production capacity of producers associations and family enterprises and 

increase the employability of rural labour force, improve the quality of life, fight against poverty and 

increase the level of welfare of the rural community and keep the population in rural areas with the 
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understanding of sustainable rural development” stated in the plan (Presidency Strategy and Budget 

Office, 2019). 

• Protection of Environment: The purpose of the Eleventh Development Plan in the subtitle of 

the protection of environment “to protect the environment and natural resources, improve quality, ensure 

effective, integrated and sustainable management, implement environment- and climate-friendly 

practices in all areas, and increase environmental awareness and sensitivity of all segments of the 

society” stated in the plan (Presidency Strategy and Budget Office, 2019). 

• Disaster Management: The purpose of the Eleventh Development Plan in the subtitle of the 

disaster management  “to increase social awareness against disasters, to build disaster resilient and safe 

settlements and to minimize loss of life and property caused by disasters through risk mitigation 

practices”  stated in the plan (Presidency Strategy and Budget Office, 2019). 

Assessment of The Eleventh Development Plan Sustainable Cities and Communities Goals and 

Conclusion 

When we examine The Eleventh Development Plan Sustainable Cities And Communities Goals, 

generally, we can make the following evaluations: 

 

• Priorities highlighted in the "regional development" title of the Eleventh Development Plan, it 

marks an economically based policy goal. But regional ensuring development and balanced 

development,it makes necessary of economic incentives and measures, sectoral integration and social, 

cultural and psychological policy priorities to be included in the plan. 

 

• The development of urban and industrial infrastructures in relatively underdeveloped regions, 

increasing employment in sectors with development potential and improving the quality of life will be 

supported. The most important highlighted in the title of urbanization the problem will clarify the 

distribution of authority and responsibility between institutions and is the necessity of legislative 

arrangements that will increase. 

 

• Priorities highlighted in the "housing" title of the Eleventh Development Plan; It marks supply 

and demand side data sources that are needed in the housing sector will be developed. However 

unknown housing stock, cause housing policy inability to clearly define priorities, problem 

determinations and solutions. The plan's encouragement of housing production, housing is still an 

investment good It shows that it is seen and perceived as a tool of economic development (Tuna & 

Kodaz, 2020). 

 

 

• Policies, decisions and investments related to zoning and transportation in cities will be 

evaluated in a coordinated manner, especially zoning plans and transportation master plans will be 

prepared and updated compatiblyunder the Urban Infrastructure title. Mentioned in the plan priority 

order to achieve goals and when it can be implemented is important. 

 

• The Eleventh Development Plan, with the strategic codes and habits of the parliamentary system 

It represents a transition because of its preparation.  In this context Presidential Government System's 

first development plan experienc, but it is difficult to say that the new system is fully complied with. 

 

As a result, the development plans ensuring the sustainability of the policies established target in 

previous plans and policies need to be linked. Development plans include a certain projection. However, 

it also sheds light on the next period. Therefore, regarding sustainable cities and communities with 

targets and results of applications taking place will provide both transparency and it will draw clear 

policy boundaries. 
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ABSTRACT 

As it is known, coffee was found in Ethiopia first and spread from there to the whole European continent 

through the Ottoman Empire. Consumption of coffee by brewing as a drink is a form of consumption 

that was gained in time. Turkish coffee is distinguished from other coffees in terms of the way coffee is 

cooked. Although tea is a very widely consumed product in our country, coffee consumption is also 

undeniable. Lots of people prefer coffee because of its driving sleep away property. Some coffee lovers 

prefer Turkish coffee, while others prefer other coffees, especially with the spread of coffee chains. 

There are many factors determining coffee consumption. It can be thought that coffee consumption 

behavior will even shape the personal image perception that individuals are trying to create. Involvement 

forms the basis of consumer-object relationship. Product involvement is about the place the product 

holds in the life of the consumer. Coffee occupies a fairly large area in many people's lives when 

working, relaxing, chatting, etc. Many people start the day with coffee, saying that they can't come to 

their senses without drinking coffee. The time limit brought on by modern life has led many people in 

society to get into the habit of avoiding breakfast with coffee. The aim of this study is to compare the 

product involvement between Turkish coffee and other coffees. For this purpose, a descriptive research 

has been designed. In the study, data was collected from university students studying in Istanbul using 

convenience sampling method through an online survey. The reason why online survey is preferred is 

that global pandemic conditions do not allow for face-to-face survey collection. Product involvement 

was tried to be mesured by a scale with 17 items from Bloch’s study in 1981. 5 point Likert type scale 

was used in the research because it is known to be more clear in Turkish sample than 7, 9 or 11 point 

type. Frequencies were used to explain the demographics of the sample and dependent groups t test was 

applied in order to investigate the difference between Turkish coffee and other coffees’ (like filter coffee, 

espresso, cappuccino, coffee latte, coffee mocha, etc.) product involvement in consumers. 

 

Keywords: Product Involvement, Turkish Coffee, Coffee Consumption 
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ABSTRACT 

According to legal jurisprudence only a living person has rights and duties. Dead person has no right 

and duties. Law doesn't entrust any right over a dead person because they don't have any interest. Though 

law has given certain limited rights to a dead person. One of such rights related to a dead person is that 

the dead person must have a decent burial right. Even the fundamental right to life guaranteed under the 

Indian Constitution includes the right to decent burial or cremation.  In one of the case, S.Sethu Raja v. 

The Chief Secretary, Madras High court has also ruled that “The right to life has been held to include 

the right to live with human dignity. By our tradition and culture, the same human dignity (if not more), 

with which a living human being is expected to be treated, should also be extended to a person who is 

dead. The right to accord a decent burial or cremation to the dead body of a person should be taken to 

be part of the right to such human dignity.” But now during these covid-19 pandemic situations there 

are many incidents where one can see the violation of a dead person’s right relating to decent burial all 

over world. 

 

Through this paper researcher will discuss the violation of the dead person's right relating to decent 

burial in India through case study and its psychological impact on society during this covid-19 pandemic. 

 

Keywords- COVID-19, Death, Right, Constitution, Pandemics 
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ÖZET 

Son yıllarda turizm türlerinden ekoturizme giderek artan bir talep söz konusudur. Uluslararası Ekoturizm 

Topluluğu-TIES ekoturizmi 1990 yılında “çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını arttıran doğal alanlara 

yapılan sorumlu seyahatlerdir” şeklinde tanımlamıştır. TIES 2015 yılında tanımını, “Ekoturizm, doğal 

alanlara çevre koruma ve yerel halkın refahına katkı sağlama amacıyla yapılan sorumlu bir seyahat olup; 

yorumlama ve eğitim içermektedir” şeklinde güncellemiştir. Bu yeni tanımda dikkati çeken husus; daha 

önceki tanımda üzerinde önemle durulan koruma ve yerel topluluklar konusuna ilaveten, turizm personeli 

ve ziyaretçilerin eğitimine olan vurgudur. 

 

Ekoturizm günümüzde, dünyanın dört bir yanındaki doğal alanlarda yapılan önemli bir ekonomik 

faaliyet alanını oluşturmakta, ziyaretçilere doğanın ve kültürün güçlü betimlemelerini yaşamak imkanı 

sunmaktadır. Bunun yanı sıra biyolojik çeşitliliğin korunması ve yerel kültürlerin önemini öğrenmek 

için fırsatlar sunan ekoturizm; aynı zamanda kırsal alanlarda ve hassas ekosistemlerde yaşayan 

topluluklar için alanların korunması noktasında destek ve ekonomik getiri yaratmaktadır.  

 

Öte yandan, başlıca cazibe merkezleri doğal alanlar olan birçok ülkede turist girişlerinde çarpıcı artışlar 

yaşanıyor. Ekoturizm planlamasında başarılı olmak için, sürdürülebilir ekoturizm yönetimi oldukça 

önemlidir. Doğa korumacıların ekoturizm ilgili hususları daha iyi anlamaları gerekir. Benzer şekilde, 

plan geliştiricilerin faaliyetin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan yönetim mekanizmaları 

hakkında daha fazla farkındalığa ihtiyaçları vardır. Bu anlamda farklı ekosistemler için sürdürülebilir 

ekoturizm yönetimi konusunda çeşitli akademik çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, Bender (2008) 

Delphi tekniğini kullanarak Batı Virginia'daki orman ekosistemlerinde sürdürülebilir ekoturizm için 12 

ölçüt ve 68 gösterge belirlemiştir.  

 

Bu noktalardan hareketle bu makalede, ekoturizm kavramı detaylı olarak irdelenecek, sürdürülebilir 

ekoturizm yönetimine ilişkin kriter ve göstergeler aktarılacak ve sürdürülebilir ekoturizmin önemi 

vurgulanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Sürdürülebilir Ekoturizm Yönetimi, Ölçüt, Gösterge. 

 

 

ABSTRACT 

In recent years, there has been an increasing demand for ecotourism from tourism types. According to 

the definition of  TIES (The International Ecotourism Society) in 1990; ecotourism is “responsible travel 

to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people”.  TIES 

revised definition as “responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-

being of the local people and involves interpretation and education” with the specification that education 

is to staff and guests in 2015. 

 

Ecotourism is nowadays a valuable economic activity in natural areas around the world. It has 

opportunities for tourists to experience of nature and culture and to understand the importance of 

biodiversity conservation and local communities. In addition, ecotourism generates income for natural 

and cultural resource conservation and economic benefits for local public living in rural areas and fragile 

ecosystems.  
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On the other hand, many countries whose primary attractions are natural areas are experiencing dramatic 

increases in tourist arrivals. In order to  success in ecotourism planning, sustainable ecotourism 

management is vital. Nature conservationists need a greater understanding of ecotourism business 

considerations; likewise, plan developers need a greater awareness of the management mechanisms that 

are necessary to ensure the sustainability of the activity.  

 

There are various studies related to sustainable ecotourism management on different ecosystems. For 

example, Bender (2008) determined 12 criteria and 68 indicators for sustainable ecotourism of West 

Virginia forest ecosystems using Delphi technique.  

 

From this points; ecotourism will be explained in detail, criteria and indicators on sustainable ecotourism 

management will be exemplified, and the importance of ecotourism sustainability will be emphasized.  

 

Keywords: Ecotourism, Sustainable Ecotourism Management, Criteria, Indicator. 

 

 

Giriş 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nün 1993 yılındaki tanımına göre turizm, “Bir 

etkinlik amacıyla, her zamanki ortamı dışında bir yere belirli bir süre boyunca seyahat eden kişinin 

gerçekleştirdiği faaliyetleridir ve bu faaliyetler sayesinde ziyaret edilen yere gelir bırakılır”. Bu 

seyahatler boş zaman, rekreasyon ve tatil; akraba ve arkadaş ziyaretleri; iş ve meslek; sağlık tedavisi; 

haç ziyaretleri veya inanç gibi çok farklı nedenle olabilir. Bu tanım UNWTO tarafından 2008 yılında, 

“Turizm, insanların normal ikamet yerleri dışındaki yerlere hareketleri ile ilgili bir sosyal, kültürel ve 

ekonomik olgudur” şeklinde güncellemiştir (Inkson ve Minnaert, 2012:16,21). 2010 yılında ise; 

“Turizm, ziyaretçilerin aktiviteleridir. Turizm seyahatin, ziyaretçiler de seyahat eden kişilerin bir alt 

kümesidir” yaklaşımı ortaya konmuştur (United Nations, 2010).  

 

Goeldner ve Ritchie (2006)’ye göre; Dünya’nın en büyük sektörlerinden biri olan turizm dinamik 

büyüme yapısı, yeni aktiviteler, yeni destinasyonlar, yeni teknolojiler, yeni pazarlar ve hızlı değişim 

sayesinde sürekli canlı kalan bir olgudur. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler için de en büyük gelir 

kaynaklarındandır. Günümüzde giderek artan çeşitlilikteki tur paketleri, kruvaziyerler, macera içeren 

deneyimler ve özgürce seçilen güzargahlar sayesinde oldukça fazla sayıda insan, dünya üzerinde seyahat 

etmektedir.  Söz konusu insanların ziyaretleri ve etkinliklerinin tümü yerel toplumların değişimine yol 

açmaktadır.   

 

Turizm günümüzde, yakıt ve kimyasallardan sonra küresel ölçekte ihracata konu olan üçüncü 

kategoridir (UNWTO, 2019). 1950’lerde uluslararası turist varışlarının yüzde 98’ini yalnızca on beş 

destinasyon paylaşmaktayken, günümüzde gelişmekte olan ülkelerdeki yeni cazibe merkezlerinin de 

tercih edilir hale gelmesiyle birlikte destinasyonlar oldukça fazla çeşitlilik göstermeye başlamıştır 

(Güneş, 2008). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre özellikle Endüstri 

devriminden sonra turist sayısı ve turizm gelirleri konusunda yıllara göre sürekli artış gösteren turizm 

grafiğinde; 1950’li yıllarda 25 milyon kişi olan uluslararası turist sayısı, 1980 yılında 278 milyon, 1995 

yılında  527 milyon (UNWTO, 2015) 2015 yılında 1 milyar 184 milyon (UNWTO Tourism Barometer, 

January 2016) ve 2018 yılında 1 milyar 400 milyon kişiye ulaşmıştır (UNWTO, 2019: 10). 

 

2019 yılına gelindiğinde ise turizmin dünya genelindeki son durumu aşağıdaki gibi özetlenebilir 

(UNWTO Tourism Barometer, January 2020): 

 

▪ Dünya çapındaki uluslararası turist varışları (gecelik ziyaretçiler), 2019 yılında % 4 büyüyerek 1,5 

milyar seviyesine ulaşmıştır. 

▪ 2019 yılı, 2017'nin (+% 6) ve 2018'in (+% 6) büyüme oranlarına göre daha yavaş olmasına rağmen, 

güçlü bir büyüme yılıdır.  
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▪ Bazı bölgelerde yaşanan jeopolitik ve ticari gerilimler ile  Dünyanın en eski seyahat acentası olan 

Thomas Cook'un ve Avrupa'daki birkaç düşük maliyetli havayolunun çöküşü gibi nedenlerle sektörde 

büyük değişimler yaşanmıştır. 

▪ Tüm bölgelerde turist varışlarında artış (Orta Doğu’da % 8, Asya ve Pasifik’te % 5, Avrupa’da % 

4, Afrika'da % 4, Amerika kıtası’nda ise % 2) büyüme kaydedilmiştir. 

 

UNWTO'nun Tourism Towards 2030 adlı uzun vadeli tahmini raporuna göre ise dünya genelinde 

uluslararası turistlerin 2010-2030 yılları arasında yılda % 3.3 oranında artması ve 2030 yılında 1.8 

milyara ulaşması beklenmektedir (UNWTO, 2017). Turizm gelişimi esnasında; küreselleşme, 

sürdürülebilirlik, bilgi ve iletişim teknolojisi turizmi yönlendiren önemli etmenler olmuşlardır. Uzun 

vadede de; kişisel güvenlik ve emniyet, artan toplumsal ve çevresel kaygılar ile yine küreselleşme 

belirleyici rol oynayacaktır (Eagles, McCool & Haynes, 2002). Ayrıca salgın ve yaygın hastalıklar,  

doğal afetler, internet, çağrı merkezleri gibi olanaklar vasıtasıyla rezervasyon esnekliği, bölgesel hava 

alanlarındaki artış, ekonomik durgunluk ve seyahat maliyetleri, erişilebilirlik ve engelsiz turizm arz ve 

talep açısından önemli unsurlar olacaktır (Anonymous 2010; Anonymous 2020; UNWTO, 2017).  

2019 ve 2020’nin seyahat eğilimleri de bunu doğrular niteliktedir. 2019 yılının seyahat eğilimleri şu 

şekilde sıralanmıştır (UNWTO, 2019): 

 

▪ 'Değiştirmek' için seyahat etmek; yerel halk gibi yaşamak ve otantik yaşam arayışı, 

▪ 'Göstermek' için seyahat etmek; çeşitli sosyal medya ağlarında deneyimlerini ve anlarını paylaşmak, 

▪ Sağlıklı bir yaşam için seyahat etmek; yürüyüş, sağlıklı yaşam ve spor turizmi, 

▪ 'Erişim' ekonomisinin yükselişi, 

▪ Yaşlanan nüfus ve bekar bireylerde gözlemlenen artış neticesinde yalnız seyahat etmek ve  

▪ Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanmak ve sıfır atık ilkesine uymak. 

 

Benzer şekilde turizm açısından en önemli konuları 2020 yılı için belirleyen East Carolina Üniversitesi 

de,  

1. Turizm destinasyonlarının ekonomik, sosyal / kültürel, doğal ve yapısal kaynaklarının sürekliliği, 

2. Güvenlik ve güvenlikle ilgili küresel endişeler, 

3. Küresel ekonomik, sosyal / kültürel ve politik değişimin turizme olan etkisi,  

4. Kitle turizmi, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın uzun vadeli etkilerine müdahale 

5. Turizm politikası ve stratejik planlamada her düzeyde liderliğin artırılması gerekliliğine vurgu 

yapmıştır (CREST, 2019). 

 

Zaman içinde, turizmin hızlı gelişimini olumsuz yönde etkileyen bazı durumlar da söz konusu 

olabilmektedir. Terör saldırıları sonucu ülkelerde yaşanan güvenlik problemi, ekonomik krizler ve 

salgın hastalıklar bunlardan bazılarıdır. Örneğin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün 

verilerine göre 2003 yılında Çin’de ortaya çıkan SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) sebebiyle 

dünya genelinde uluslararası turist varışlarında 0.4 oranında azalma yaşanmıştır (The Economic Times, 

2020). Salgının merkezi olan Çin'e uluslararası turist varışlarında yaklaşık 9,4 milyonluk bir düşüşe ve 

30 ila 50 milyar dolar arasında bir zarara neden olmuştur. Bulaşıcı hastalıkların yayılması her zaman 

seyahat ile bağlantılıdır (Joppe, 2020). Bu sebepten, salgın hastalıkların en etkili olduğu sektörlerin 

başında turizm ve seyahat sektörleri gelmektedir.  

 

2019 yılının sonlarına gelindiğinde ise Çin’in Wuhan kentinde başlayan COVID-19 yani Korona virüs 

salgını neredeyse tüm dünyaya yayılmaya başlamış ve ciddi sonuçlara sebep olmuştur. Koronavirüs 

salgınının turizme etkilerine ilişkin öngörülen mevcut senaryolar, 2020 yılı içinde uluslararası turist 

varışlarında yaklaşık % 70’lik bir düşüş yaşanacağına işaret etmektedir. Uluslararası turist varışlarında 

ilk altı ay (Ocak-Haziran) içinde 2019 yılına kıyasla % 65 azalma yaşanması da bu öngörüyü doğrular 

niteliktedir (UNWTO World Tourism Barometer, August/September 2020).  UNWTO’nun 28 Mayıs 

2020 tarihinde yayımladığı “Global Guideliness to Restart Tourism” isimli rapora göre, turizmden elde 

edilen ihracat gelirinde ise, 910 milyarı ile 1.2 trilyon ABD doları arasında bir düşüş yaşanması 

beklenmektedir (UNWTO Global Guideliness to Restart Tourism, 2020). Bu anlamda uluslararası turist 
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varışları açısından 2019 yılı seviyesine (1.5 milyar turist) geri dönüşün ancak 2.5 ila 4 yıl sonra 

olabileceği öngörülmektedir (UNWTO, 15 September 2020). 

 

BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili (2019) bu şekilde bir büyüme ile birlikte, 

turizmin herhangi bir olumsuz etkisini en aza indiren etkili destinasyon yönetiminin sağlanmasında daha 

fazla sorumluluk alınması gerektiğini ifade etmiştir. Bu noktada ayrıca, turizmi herkesin yararına ve 

sürdürülebilir bir şekilde yönetmenin her zamankinden daha kritik olduğunu vurgulamıştır. 

Pololikashvili, “Sadece hacim olarak değil, daha çok değer olarak büyümemiz gerekiyor. Zira 

dijitalleşme, inovasyon, daha fazla erişilebilirlik ve toplumsal değişimlerin sektörümüzü 

şekillendirmeye devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle de turizm sektörü, hem destinasyonların hem de 

şirketlerin rekabetçi kalabilmeleri için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın bir yolu olarak 

turizmi benimserken; aynı zamanda herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmeye adapte olmalıdır” 

demiştir (UNWTO, 2019).  

 

Günümüzde insanların toplumsal adaletsizlikler ve çevresel sorunlar hakkında kaygılarını daha çok dile 

getirmekte olmaları sevindirici bir gelişmedir. Çünkü söz konusu kaygılar, turizm sektörünün geleceğini 

de şekillendirmekte; her geçen gün çevreye zarar vermeyen düşük etkili bir turizm yaklaşımına gerek 

olduğunun daha çok farkında olunmaktadır. Bu nedenle de insanlar genellikle yerel koruma veya 

topluluk geliştirme girişimlerini desteklemektedirler. Söz konusu turistler genellikle “yeşil tüketici” 

yaklaşımına sahip bir yaşam şeklini benimsemekte ve aşırı tüketim etkinlikleri yerine, daha az tüketim 

sağlayan etkinliklere yönelmektedirler (Eagles, McCool ve Haynes, 2002). Turizmin daha çevre dostu ve 

sosyal açıdan sorumlu olmasını sağlamak için önemli çabalar neticesinde; 'eko-', 'yoksul yanlısı', 

'gönüllü' ve 'toplum temelli' turizm girişimleri ve politikaları geliştirmeye yönelik yüksek talebin de 

dikkate alınması gerekmiştir (Alluri vd., 2013: 104).  

 

Özellikle yaklaşık son 20 ila 30 yıl için turizm sektörüne ilişkin genel bir değerlendirme yapılacak 

olursa; sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı, doğa koruma ve sorumlu seyahatler ön plana çıkan önemli 

konular içinde yer almaktadır. Araştırmalar ve yapılan yayınlar da bunu doğrular niteliktedir. 

Hollanda’da kâr amacı gütmeyen uluslararası bir örgüt olan SNV Kalkınma Örgütü tarafından 2009 

yılında yapılan bir araştırmaya göre; seyahat eden 58.5 milyon Amerikan vatandaşı, çevreyi koruma ve 

muhafaza etme çabası içinde olan seyahat acentalarını tercih etmektedir (UNEP, ITC & ICTSD, 2012).  

2012 TripAdvisor anketine göre turistlerin yaklaşık üçte biri (% 30) bir destinasyonu çevre dostu olarak 

gördükleri için tercih etmektedirler. Örneğin; Orta Amerika’da yer alan Kosta Rika, çevre dostu bir 

geziye ilgi duyan gezginler için dünyanın en popüler destinasyonudur (CREST, 2012).  

 

2015 yılı içinde yapılan araştırmalarda ise, sürdürülebilir turizm konusunda bilinçli ve harcamalarını 

çevre dostu tercihler doğrultusunda gerçekleştiren turistlerin özellikle 2005 yılından sonra 1/3 oranında 

arttığı göstermektedir (White, 2016).  

 

Yerel halka katkı sağlamayı da amaç edinen ve önemli bir sürdürülebilir gelişme aracı olabilme 

potansiyeline sahip ekoturizm ise, seyahat endüstrisinde her geçen gün niş pazarını büyütmektedir 

(Wood, 2002: 7). 2011 yılında gerçekleşen Birleşmiş Milletler destekli bir araştırmaya göre; ekoturizm 

faaliyetlerinin gelirlerinin % 95'ini yerel ekonomiye geri döndürebilirken, “standart her şey dahil paket 

turlar” için bu oran sadece % 20'dir (CREST, 2012). 

 

Ekoturizm günümüzde özellikle doğal alanlar için önemli bir ekonomik faaliyet haline gelmiştir. 

Ziyaretçilerin doğanın ve kültürün muhteşem unsurlarını deneyimlemeleri ve biyolojik çeşitlilik ile yerel 

kültürlerin korunmasının önemini kavramaları için fırsatlar sağlar. Aynı zamanda, kırsal ve bakir 

alanlarda yaşayan toplumlar için kaynak koruma programlarına gelir ve ekonomik faydalar oluşturur. 

Ekoturizmin sahip olduğu özellikler, onu koruma konusunda önemli bir araç haline getirmektedir (Drumm 

vd.,  2004: 3).  
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Sürdürülebilir Turizm 

Sürdürülebilirlik konusundaki tüketici davranışları Dünya genelinde bölgeden bölgeye değişmekle 

birlikte, ortaya çıkışından günümüze sürdürülebilirlik konusu tüm Dünya genelinde kabul gören bir 

gerçek haline gelmeye başlamıştır (Anonymous, 2011). Sürdürülebilir turizm, hemen her sektörde 

etkisini gösteren sürdürülebilir gelişmenin, turizme yansıması sonucu ortaya çıkmıştır. McIntyre, 

Hetherington and Inskeep (1993); geleneksel turizm ve sürdürülebilir turizm arasında yaptıkları 

karşılaştırmada “sürdürülebilir turizm”i, yerel halkın yaşam kalitesini geliştirme; ziyaretçiler için iyi 

kalitede bir deneyim sağlama ve çevrenin kalitesini hem yerel halk hem de ziyaretçilere bağlı olarak 

korumak ve devam ettirmek gibi ilkeleri sağlamak için tasarlanmış bir ekonomik gelişim modeli olarak 

tanımlamıştır (Güneş, 2016). 

 

UNEP ve WTO hazırladıkları “Sürdürülebilir Turizm Rehberinde” turizm faaliyetlerinin daha 

sürdürülebilir olması için oniki ilke ortaya koymuşlardır. Bunlar: 

• Ekonomik Sürdürülebilirlik 

• Yerele Katkı 

• İstihdam Kalitesi 

• Sosyal Eşitlik 

• Ziyaretçi Memnuniyeti 

• Yerel Kontrol 

• Yerel Toplulukların Refahı 

• Kültürel Zenginlik 

• Fiziksel Bütünlük 

• Biyolojik Çeşitliliğin Korunması 

• Kaynakların Verimli Kullanımı ve 

• Çevresel Saflıktır (UNEP ve WTO, 2005). 

 

Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkeler; döviz kazanmak, istihdam ve gelir yaratma olanaklarını 

artırmak, dolayısıyla ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmek için turizmi bir araç olarak 

görmektedirler. Bu bağlamda turizm özellikle yirminci yüzyılın sonlarından itibaren önemli bir 

ekonomik faaliyet alanı halini almıştır. Diğer yandan, turizmin etkileri yalnızca ekonomik değildir, 

sosyo-kültürel ve çevresel etkileri de söz konusudur (Cooper vd., 2008: 125). Dünya çapındaki turizm 

kalkınma eğilimlerinin analizi sonucunda turizmin yoksulluğun azaltılması üzerindeki etkisi ile ilgili 

olarak üç ana sonuç çıkarılabilir (UNWTO, 2013: 16): 

1. Turizm, çok büyük ve çeşitlendirilmiş  tedarik zinciri sayesinde diğer ekonomik faaliyetler üzerinde 

yukarı ve aşağı yönde etkileriyle birçok ülkede en dinamik ekonomik sektörlerden biridir. 

2. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere yönelik turizm hareketleri gelişmiş ülkelere göre daha hızlı 

büyümektedir ve şu anda toplam uluslararası turist varışlarının neredeyse yüzde 50'sini 

oluşturmaktadır. Gelişmekte olan birçok ülkede; kültür, sanat, peyzaj, vahşi yaşam ve iklim gibi 

turizm sektörü için çok değerli varlıklar bulunmaktadır ve turizmi ekonomik büyümeye katkıda 

bulunan kilit bir sektör olarak geliştirmek bu açıdan önemlidir. 

3. Gelişmekte olan veya az gelişmiş birçok ülkede turizm başlıca gelir kaynaklarından biridir ve bazı 

ülkelerde yoksulluk düzeylerinin düşürülmesi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. 

 

Ancak, turizmin etkileri her zaman olumlu değildir. Turizm kalkınma için önemli bir güç olsa da, bir 

takım olumsuz yönleri bulunmaktadır (UNWTO, 2013:16): 

• Turizm, iklim değişikliğine giderek artan bir biçimde sebep olmaktadır; karbondioksit emisyonlarının 

yaklaşık% 5'ine turizm faaliyetleri sebep olmaktadır. 

• Turizm işletmeleri tarafından katı ve sıvı atıkların kötü kullanımından ve turistlerin faaliyetlerinden 

kaynaklanan toprak ve suyun kirletilmesinden dolayı bazı bölgelerde ciddi sorunlar ile 

karşılaşılmaktadır. 

• Konaklama işletmeleri genellikle toprak, enerji ve su gibi yenilenemeyen ve değerli kaynakların ana 

kullanıcılarıdır. Örneğin; bir tatil köyünde kişi başına düşen su miktarından çok daha fazla su 

tüketebilmektedir bu da doğal kaynakların bilinçsizce tüketimine sebep olmaktadır.  
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Tüm bu nedenlerle turizmin sürdürülebilir bir anlayışla ele alınması her geçen gün daha da önemli 

olmaktadır. Turizm alanında sürdürülebilirliğin sağlanması üç sebepten dolayı önemlidir (UNWTO, 

2020): 

• Temel ekolojik süreçleri koruyarak doğal miras ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine yardımcı 

olarak turizm gelişiminde kilit bir unsur teşkil eden çevresel kaynakları en iyi şekilde kullanmak, 

• Ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel yapısına saygı göstermek; yerel halkı, yaşayan kültürel 

miraslarını ve geleneksel değerlerini korumak, kültürlerarası anlayış ve hoşgörüye katkıda 

bulunmak, 

• Sürdürülebilir istihdam ve gelir elde etme fırsatları ve yerel topluluklara sosyal hizmetlerin sunumu 

da dahil olmak üzere tüm paydaşlara sosyo-ekonomik faydalar sağlayan ve yoksulluğun 

azaltılmasına katkıda bulunan; sürdürülebilir, uzun vadeli ekonomik operasyonlar sağlamak. 

 

Güneş ve Akyurt Kurnaz (2019)’a göre; turizmde sürdürülebilirlik konusunun öneminin giderek önem 

kazanmasının sebeplerinden biri de, tüm dünyada nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte çevre 

kirliliğinin oluşması ve tüm bu olumsuz etmenlere ek olarak dijitalleşme süreciyle birlikte sunulan 

olanakların bilinçsiz kullanımı ve bunun sonucunda doğal kaynakların bilinçsiz tüketimidir. 

 

2012 yılında gerçekleşen Rio+20 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda ortaya konan “The 

Future We Want/İstediğimiz Gelecek” adlı raporun 130. ve 131. paragraflarında ise turizm 

faaliyetlerinin değerlendirilerek sürdürülebilirliğin sağlanması adına tavsiyelerde bulunulmuştur. Söz 

konusu paragraflarda aktarılan ifadeler ana hatları ile şu şekilde özetlenebilir (Anonymous, 2012): 

▪ İyi planlanan ve yönetilen turizm faaliyetleri, sürdürülebilir kalkınmanın ana amaçlarının hepsine 

katkı sağlayabileceği gibi birçok sektörle iç içe olmasından dolayı iş imkânları da sağlayabilir. 

▪ Çevreyi, doğal kaynakları ve ekosistemi oluşturan canlıları koruyan, biyolojik ve kültürel çeşitliliğe 

saygılı ve aynı zamanda da turizm faaliyetlerini gerçekleştirirken yerel halka ekonomik kazanç 

sağlayan ve refahını arttıran sürdürülebilir turizmin kapasitesinin ve etkinliklerinin geliştirilmesi 

önemlidir. 

▪ Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sürdürülebilir turizm faaliyetleri desteklenmelidir.  

▪ Ekoturizm ve kültür turizmi kapasitesi yüksek yerlerdeki yoksul veya az gelir sahibi girişimcilerin, 

mikro kredilerle desteklenip, küçük ve orta büyüklükte işletmeler açmalarını sağlayacak adımlar 

atmaları sağlanmalıdır. 

▪ Bu potansiyele sahip ülkelerde, ulusal öncelikler ve mevcut yasalar doğrultusunda sürdürülebilir 

turizmi desteklemek amacıyla rehberlerin hazırlanması gerekmektedir. 

 

25-27 Eylül 2015’de New York’da gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesi”nde ise Dünya liderleri tarafından, 193 ülkenin imzası ile 2030 yılına kadar gelişime rehberlik 

etmek üzere 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Bunlardan 

özellikle 8, 12 ve 14.ncü hedefler “Sürdürülebilir Turizm” ile ilişkilidir ve açıkça görülmektedir ki 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesinde, turizmin sağladığı faydalar önemlidir (United 

Nations, 2015; UNWTO, 2017): 

Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici  istihdamı ve insan 

onuruna yakışır işleri sağlamak (8.9: 2030'da, iş sağlayan, yerel kültürü ve yerel ürünleri teşvik eden 

sürdürülebilir turizmi geliştirmek için politikalar tasarlamak ve uygulamak).  

Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak (12.b: Yerel kültür ve ürünleri teşvik eden ve 

istihdam yaratan sürdürülebilir turizme yönelik kalkınma etkilerini izlemek için araçlar geliştirmek ve 

uygulamak).  

Hedef 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve 

sürdürülebilir şekilde kullanmak (14.7: 2030'a kadar küçük ada ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler ve az 

gelişmiş ülkelere balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve turizmin sürdürülebilir yönetimi dahil olmak 

üzere deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı sayesinde ekonomik faydalar sağlamak).  

 

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler ise 2017 yılını “Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı” ilan 

etmiştir. Bu kapsamda, şu beş temel alanda turizmin rolünün güçlendirilmesi öngörülmüştür: 

▪ Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma; 
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▪ Toplumsal kapsayıcılığın sağlanması, istihdamın arttırılması ve yoksulluğun azaltılması; 

▪ Kaynakların etkin kullanımı, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele; 

▪ Kültürel değerlerin, çok kültürlülüğün ve kültürel mirasın korunması ve 

▪ Karşılıklı anlayış, barış ve güvenliğin sağlanması (UNWTO Tourism Barometer March, 2017). 

 

D’Amore (2013)’a göre; seyahat ve turizm endüstrisi, belki de diğer tüm endüstrilerden daha fazla 

sürdürülebilirlik kavramını benimsemek konusunda lider olmuştur. Sosyal ve çevresel açıdan sorumlu 

turizm, 1992’de gerçekleşen Rio Zirvesi’nden bu yana turizm endüstrisinin ana vurgusu olmuştur. 

Büyük otel zincirleri, şimdi Turizm Ortaklığı olan Uluslararası Otel Çevre Girişimi'ni (IHEI) kurmuştur. 

Avrupa'daki büyük tur operatörleri, Sürdürülebilir Turizm için Tur Operatörleri Girişimi'ni 

oluşturmuştur. WTTC “Yeşil Küre” programını tanıtmıştır. Boeing, yakıt açısından % 70 daha verimli 

uçak motorları geliştirmiştir. Daha yakın zamanlarda, UNWTO İklim Değişikliği konusunda 

uluslararası konferanslar düzenlemiştir ve sektörde karbon emisyonlarının azaltılmasında liderlik 

üstlenmeye gayret göstermektedir. Marriott International, 1.4 milyon dönümlük nesli tükenmekte olan 

yağmur ormanının korunmasına yardımcı olmak için Brezilya'nın en büyük eyaleti olan Amazonas ile 

yaptığı anlaşmada 2 milyon ABD doları bağışlamayı taahhüt etmiştir. Bu ormansızlaşmadan 

kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için hükümet ve özel sektör arasında gerçekleşen ilk 

ortaklıklardan biridir. Şu an mevcut zorluk, karbon nötr (karbon emisyonlarının değerlendirilerek 

karbon salımının dengelenmesi) destinasyonlara ulaşmaktır (D’Amore, 2013).  

 

Ekoturizm 

Ekoturizm daha çok, ekonomik gelişmeyi sağlarken çevresel korumayı da sağlamanın bir yolu olarak 

önerilmektedir. Karşılaşılan çevresel ve ekonomik zorluklara bir çözüm olarak özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde, ekoturizm teşvik edilmektedir. WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından ekoturizm, 

sorumlu turizmin bir alt kümesi olarak görülmelidir (Duffy, 2002; WWF, 2003). Ekoturizm turizm 

sektörünün diğer türlerinden oldukça farklı bir şekilde çalışmaktadır, çünkü doğal alanların korunması, 

ziyaretçilerin sürdürülebilir turizm konusunda eğitimi ve yerel halka faydalar gibi sürdürülebilir gelişme 

sonuçlarıyla tanımlanmaktadır  (Wood, 2002: 7). 

 

Ekoturizme ilişkin 90’lı yıllarda en çok kabul gören tanım, Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (TIES)’nun 

“ekoturizm, çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını arttıran doğal alanlara yapılan sorumlu seyahatlerdir” 

tanımıydı. Ekoturizme olan ilgi arttıkça daha kapsamlı bir tanımlamaya ihtiyaç duyulmuştur.  Martha 

Honey (1999), “Ekoturizm, genellikle korunan, hassas ve bozulmamış alanlara az etkiyi bırakmaya çalışan 

ve genellikle küçük ölçekli seyahatlerdir. Ekoturizm seyahat edenlerin eğitilmesine yardım eder, koruma 

için destek sağlar, ekonomik gelişmeye ve yerel halkın güçlendirilmesine doğrudan katkıda bulunur, diğer 

kültürlere ve insan haklarına olan saygının arttırılmasını teşvik eder” tanımı yapmıştır. Ekoturizm ile ilgili 

kuruluşlar arasında yer alan Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 1996 yılında yapılan 

“Ekoturizm, doğa korumayı destekleyen, düşük seviyeli olumsuz etki oluşturan ziyaretçiye sahip olan ve 

yerel halkın aktif sosyo-ekonomik katılımına fayda sağlayan; doğal alanlara doğanın değerini anlamak ve 

zevk almak için yapılan, çevreye duyarlı seyahat ve ziyaretlerdir” şeklindeki tanımı üzerinde ise bir 

uzlaşma bulunmaktadır (Akgül vd., 2017). 

 

Beardsley vd. (2006)’ne göre; ekoturizme ilişkin tanımlamalar değişmekle birlikte genel anlamda 

turizmin şu 3 kriteri karşılayan özel bir türü olduğu konusunda görüş birliği söz konusudur: 

• Çevre korumayı sağlaması, 

• Gerçek anlamda toplum katılımını içermesi ve 

• Karlı ve kendini sürdürebilir olması. 

 

Buckley (2009)’e göre; neredeyse tüm ekoturizm tanımlarında çevre eğitimi temel unsur olarak ön plana 

çıkmaktadır. Özellikle ekoturizm açısından büyük talep gören milli parkların öncelikli koruma, ikincil 

olarak rekreasyon amaçlı değerlendirilmesi gerekmektedir. Milli parklarda turizm söz konusu 

olduğunda, bölgesel anlamda bir ekosistem yaklaşımının benimsenmesi gerekir. Ticari ekoturlarda bu 

hizmet ücretli olarak rehberler tarafından verilmektedir. Tur rehberleri çevre eğitimi açısından 

önemlidirler, çünkü gerçekleştirilen turun özelliklerini belirlerler. Ayrıca milli parklar gibi korunan 
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alanlarda yönetim de ziyaretçileri gerek alanın sahip olduğu kaynak değerleri konusunda eğitmek 

gerekse onları alanda oluşturacakları etkiyi en aza indirmek konusunda yönlendirecek çeşitli yaklaşımlar 

içine girmektedir. Materyallerin çoğu basılı dokümanlar, broşürler şeklinde olsa da bazı milli parklarda 

rehberli yürüyüşler ve parklarda görevli elemanların anlatımları şeklinde hizmetler de sunmaktadırlar. 

Bu anlamda milli parklarda eğitimli, kalifiye elemanın görev yapması da oldukça önemlidir. Ayrıca, 

Amerika’da “Leave No Trace” serisi gibi sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulan, çevre üzerinde 

minimum etki oluşturma konusuna yönelik rehberlerin kullanımı da söz konusudur (Buckley, 2009: 194, 

246).   

 

Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (TIES) ekoturizme ilişkin tanımını 2015 yılında, “Ekoturizm, doğal 

alanlara çevre koruma ve yerel halkın refahına katkı sağlama amacıyla yapılan sorumlu bir seyahat olup; 

yorumlama ve eğitim içermektedir” şeklinde güncellemiştir. Bu yeni tanımda dikkati çeken husus; daha 

önceki tanımda üzerinde önemle durulan koruma ve yerel topluluklar konusuna ilaveten, turizm personeli 

ve ziyaretçilerin eğitimine olan vurgudur (TIES, 2015). 

 

Ekoturizmin genel özellikleri, UNEP ve UNWTO tarafından aşağıdaki gibi özetlenmiştir (WWF, 2001): 

• Yalnızca doğanın değil, doğal alanlarda yaşayan kültürlerin de ziyaretçi deneyiminin bir parçası olarak 

takdir edilmesi,  

• Eğitim ve yorumlamanın turist arzının bir parçası olarak değerlendirilmesi,  

• Genellikle küçük, özelleştirilmiş ve yerel işletmeler tarafından küçük grupların organize edilmesi 

(ancak bunu yaparken yabancı tur operatörlerinin ekoturizmi pazarladığı ve yönlendirdiğini asla 

unutmamak gerekir), 

• Doğal ve sosyokültürel çevre üzerindeki olumsuz etkilerin mümkün olduğunca azaltılması, 

• Doğal alan yöneticileri için ekonomik faydalar oluşturulması sayesinde doğal alanların korunmasının 

desteklenmesi, 

• Yerel halk için ek geçim kaynakları ve istihdam olanakların ortaya konması ve 

• Koruma konusunda yerel halk ve ziyaretçilerin farkındalığının artırılması. 

 

Bir ekoturist, yerel yiyeceklerden yiyen, yerel ulaşımı kullanan, yerel halkın yaşam şekline uyum 

sağlayan, onların kültürüne saygı gösteren ve genel anlamda ziyaret ettiği destinasyonun çevresel 

unsurlarına zarar vermeyen sorumlu bir turisttir (Dictionary of Leisure, Travel & Tourism, 2006: 102). 

Bearsley vd. (2006: 47)’ne göre de; bir ekoturist aşağıdaki özelliklerin tamamı veya büyük çoğunluğuna 

sahip işletme, kuruluş veya hizmeti destekler: 

▪ Sahibi ve işletmecisi yerelden olan, 

▪ Yerel toplumu destekleyen ve hizmet odaklı olan, 

▪ Yerel olarak üretilmiş veya katma değerli öğeler yaratan, 

▪ Konukların ev sahibinin yaşantısını deneyimlemesini sağlayan (Tarımsal faaliyetlere katılım gibi),  

▪ Çevre bilincine sahip veya çevre odaklı olan, 

▪ Kompost yapan, geri dönüşüm sağlayan, kirliliği azaltan, 

▪ Yenilikçi ve alternatif yöntemleri deneyen (metan gazının, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı 

gibi), 

▪ Gönüllülere uygulamalı katılım olanağı tanıyan, 

▪ Kaynak kullanımının (enerji, su, ulaşım gibi) azaltılmasını destekleyen ve 

▪ Çevreci/Yeşil veya ekoturizme ilişkin kriterleri yerine getiren. 

 

Ekoturizm sadece bir turizm türü değildir, aynı zamanda birçok farklı turizm türlerini de bünyesinde 

barındırmaktadır. Ekoturizm türlerini; etkinliğin türü, kullanılan araçlar, destinasyon, katılım şekli gibi 

kriterlere göre de sınıflandırmak mümkündür. En yaygın olarak ortaya çıkan türler: doğa turizmi, yaban 

yaşamı turizmi, macera turizmi, kültür turizmi ve çiftlik turizmidir (Buckley, 2009: 19).  

 

Weaver (2008) ise, kültür turizmi ile ilişkili aborjin turizmi, gökyüzü ekoturizmi (kuyruklu yıldızlar,  

kuzey ışıkları, gökyüzünün ve yıldızların gözlemlenmesi), doğa gözlemi (kuş izleme, çiçeklerin, 

yaprakların gözlemlenmesi gibi), doğanın fotoğraflanması, doğa etkinlikleri (doğa yürüyüşü, kanoculuk, 
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kampçılık, yaban yaşamı gözlemi gibi) gibi bazı ekoturizm aktivitelerine dikkat çekmektedir (Okech, 

2012: 65). 

 

Dianne Brause’a göre; “Ekoturizm yerel halkı, kültürü ve ekonomiyi olumlu bir şekilde destekleyen, 

aynı zamanda, ekolojik koruma ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunan turizm veya ziyaretçi ile ilgili 

faaliyetler veya hizmetlerdir” (Beardsley vd., 2006: 47). Eğer ekoturizm korumaya katkı sağlamazsa, 

diğer geleneksel turizm türleri gibi sadece ekonomik bir faaliyet halini alır. Bu anlamda korumaya ilişkin 

konular ekoturizm için kilit role sahiptir (Buckley, 2009: 187).  

 

Sürdürülebilir Ekoturizme İlişkin Göstergeler 

Günümüzde, başlıca cazibe merkezleri doğal alanlar olan birçok ülkede turist sayılarında aşırı artışlar 

yaşanabilmektedir. Bu anlamda, ekoturizm planlamasında başarılı olmak ve etkin bir ziyaretçi yönetimi 

sağlayabilmek için, sürdürülebilir ekoturizm yönetimi oldukça önem kazanmıştır. Özellikle doğa 

korumacıların ekoturizm ilgili hususları daha iyi anlamaları gerekir. Benzer şekilde, plan geliştiricilerin 

faaliyetin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan yönetim mekanizmaları hakkında daha fazla 

farkındalığa ihtiyaçları vardır. Farklı ekosistemler için sürdürülebilir ekoturizm yönetimi konusunda 

çeşitli akademik çalışmalar da bulunmaktadır. Sürdürülebilir ekoturizm için göstergelerin belirlenmesi, 

mevcut sürdürülebilirliğin ölçülmesi, iyileştirmeye yönelik önerilerin ortaya konması ve sürdürülebilir 

olmayan kararların önüne geçilebilmesi açısından önemlidir. Bu konuda farklı ülkelerde farklı 

ekosistemler örneğinde yapılan çalışmalar mevcuttur. Örneğin, Bender (2008:131-133) Delphi tekniğini 

kullanarak Batı Virginia'daki orman ekosistemlerinde sürdürülebilir ekoturizm için 12 ölçüt ve 68 

gösterge belirlemiştir (Tablo 1).  

  

Tablo 1. Sürdürülebilir ekoturizme ilişkin ölçüt ve göstergeler (Bender, 2008). 
      Ölçütler       Göstergeler 

1. Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması 

1.1. Kritik öneme sahip habitat ve ekosistemlerin korunması 

1.2. Tehdit altındaki bitki ve hayvan türlerinin korunması 

1.3. Eylem planı ve koruma programlarının uygulanması 

1.4. İzleme ve envanter veritabanı 

1.5. Orman yönetimi uygulamaları 

1.6. Ekolojik bütünlük 

1.7. Ekoturizmin ekosistemle uyumu 

2. Çevresel kaynakların niteliği ve niceliği 2.1. Manzara güzelliği 

2.2. Çevresel unsurların kalitesi(hava, su, toprak gibi) 

2.3. Hayvan popülasyonunun (balıklar, kuşlar, memeliler) 

zenginliği 

2.4.  Habitat ve tür çeşitliliği 

2.5. Bitki ve hayvan türlerinin önemi 

2.6. Bitki zenginliği ve çeşitliliği 

2.7. Destinasyonun doğallığı 

3. Çevre yönetimi ve uygulamalar 3.1. Katı atık yönetimi  

3.2. Su, hava ve gürültü kirliliğinin kontrolü 

3.3. Kaynakların ve olanakların iyileştirilmesi 

(rehabilitasyonu) ve bakımı  

3.4. Kritik öneme sahip alanlarda ziyaretçilerin 

kontrolü/sınırlandırması  

3.5. Çevre yönetimine ilişkin yönlendirici ilkeler /önlemler 

3.6. Minimum etki oluşturacak kullanım uygulamaları 

3.7. Çevresel planlama ve etki değerlendirmesi  

3.8. Zonlama sistemi ve yönetimi  

3.9. Yapılaşmanın fiziksel ve kültürel peyzajla uyumu  

3.10. Vandalizmin kontrolü   

4. Çevreye yönelik öğrenme ve eğitim 

olanaklarının sunulması 

4.1. Yön levhaları 

4.2. Ziyaretçi bilgilendirme merkezi 

4.3.  Broşürler/El Kitapçıkları 

4.4. Açıklama yapan (interpretative) personel 
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5. Kültürel kaynakların korunması 5.1. Kültürel mirasa ilişkin bilginin kütüphaneler, arşivler ve 

müzelerde kayıt altına alınması ve saklanması  

5.2. Ziyaretçiler, çalışanlar ve yerel halkın kültürel değerler 

konusunda farkındalığının arttırılması 

5.3.  Profesyonel çalıştaylar ve kamu toplantılarında kültürel 

korumanın öneminin vurgulanması ve teşvik edilmesi  

5.4. Koruma önlemleri ve eylemleri 

6. Kültürel kaynakların nitelik ve niceliği 6.1. Kültürel varlıkların zenginliği 

6.2. Kültürel varlıkların önemi 

6.3. Kültürel varlıkların çeşitliliği 

7. Yerel katılım 7.1. Yerel halkı içeren katılımcı turizm danışma toplantılarının 

sayısı   

7.2. Yerel katılımla gerçekleşen festival, kurs, çalıştay gibi 

organizasyonların sayısı  

7.3. Yerel toplulukları içeren turizm politikası ve yönetim planı 

7.4.  Destinasyon yönetimi ve yerel halk arasındaki açık 

iletişim  

7.5. Yerel halkın bir destinasyonun yönetiminde söz sahibi 

olma hakkı 

8. Yerel halka sosyo-ekonomik fayda 

sağlanması 

8.1. Ekoturizmde çalışan yerel halk (%) 

8.2. Yerel halkın istihdam yapısı (mevsimlik, tam zamanlı gibi)  

8.3. Profesyonel tur rehberlerinin sayısı  

8.4. Yerel ürünlerin üretimi  

8.5.  Yerel halkla çatışmalar 

9. Toplumun bilinçlendirilmesi 9.1. Eğitimin kapsamının genişletilmesi yoluyla öğrenciler 

arasında koruma bilincinin artırılması  

9.2. Ziyaretçilerin bilgi, farkındalık ve tutumların artırılması  

9.3. Yerel halkın bilgi, farkındalık ve tutumlarının arttırılması  

9.4. Tur operatörlerinin bilgi, farkındalık ve tutumlarının 

arttırılması 

10. Tüketici/turist memnuniyeti 10.1.Şikayetlerin yapısı   

10.2.Şikayetlerin sayısı  

10.3.Yeniden gelen ziyaretçiler 

10.4.Ziyaretçilerin başkalarına tavsiye etmesi 

10.5.Turizm deneyim, 

11. Ekoturizm deneyiminin yönetimi 11.1.Çevresel bilgilendirmenin süresi/içeriği  

11.2.Doğa ile etkileşim 

11.3.Turistler ile etkileşim  

11.4.Olumlu öğrenme deneyimlerinin teşvik edilmesi  

11.5.Ekoturizm bilgisi  

11.6.Yolların erişilebilirliği 

11.7.Kaliteli hizmet 

11.8.Ziyaretçi güvenliği 

12. Kurumsal yapı (kapasite) 12.1.Personelin performansı ve teknik deneyimi 

12.2.Hizmet içi eğitim ve kapasite geliştirme  

12.3.Turistlerin etik ilkeleri 

12.4.Politika, mevzuat ve yasaların uygulanması 

12.5.Yönetim planı ve uygulama 

12.6.Acenteler ve halkın katılım süreci 

 

Sonuç ve Öneriler 

Villiers (2013: 79)’a göre; turizm faaliyeti büyümeye devam ederken, seyahat ve turizm çevresel 

sürdürülebilirlikle giderek daha fazla iç içe geçmiştir. Turizm endüstrisini yönetenler, karşılaşılan 

zorlukların son derece farkındadır. Karbon ayak izinin azaltılması, yeni ve daha temiz teknolojilerin 

kullanımı konusunda birçok sektörde dikkate değer ilerlemeler söz konusudur. Bu anlamda sorumlu 

turizm, sürdürülebilir altyapı, yeşil iş modelleri, fırsatlar, istihdam ve gelirler sağlanması noktasında 

'yeşil ekonominin' temel itici gücü olabilir. Sürdürülebilirlik sorunu, turizm endüstrisindeki diğer birçok 

konu gibi, temelde bir değerler meselesidir. İhtiyaç duyulan şey, tüm farklı paydaşlara rehberlik edecek 
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ve onları yönlendirecek etik kurallardır. Bunlar adeta milyonlarca turist ve ziyaretçi ile diğer tüm 

paydaşları duyarlı hale getirecek ve motive edecek; farklı durumlarda neyin doğru neyin yanlış olduğunu 

belirlemeye ilişkin kurallardır. Bu anlamda toplumlarda yer alan bireylere de büyük görevler 

düşmektedir. Häusler & Baumgartner (2013)’ e göre; sürdürülebilirlik tüm yönleriyle - sosyal, kurumsal, 

ekonomik ve çevresel - ülkeler, bölgeler veya etnik gruplar arasında uzun vadeli barışı sağlamak için 

tasarlanmış önemli strateji unsurlarını içerir. Bir toplumda daha yüksek bir sürdürülebilirlik seviyesi, 

dahil olanların zihniyetinde bir değişiklik, yenilikçilik, yaratıcılık ve hepsinden önemlisi, yalnızca 

sürdürülebilirlik potansiyelinden ilham almayan, aynı zamanda yaşadıkları toplumun her düzeyinde 

değişimi uygulamaya istekli olan insanları gerektirir. Aynı durum sorumlu ve sürdürülebilir turizmin 

uygulanması için de geçerlidir. Küreselleşen dünyanın turizmde sürdürülebilirliği teşvik etmek için 

yeniliğe ihtiyacı bulunmaktadır. Bunu yapmak için de insanlar birlikte düşünebilmeli; hem oteller, 

ulaşım, restoranlar, rehberler gibi sektörler hem de kültürler arasında işbirliği yapabilmeli ve 

farklılıklara saygı duyabilmelidir. 

 

Sürdürülebilir turizm; bazı çevrelerce bir turizm türü olarak algılanmakta, hatta kimi zaman ekoturizmle 

karıştırılmaktadır. Evet ekoturizm bir turizm türüdür. Oysa, UNEP ve WTO (2005)’nun yayınladıkları 

“Making Tourism More Sustainable” isimli çalışmada açıkça ortaya konmuştur ki, sürdürülebilir turizm 

ayrı ya da özel bir turizm türü değildir. UNEP vd. (2012)’de de, “sürdürülebilir turizm özel bir turizm 

türü değildir, aksine sürdürülebilirlik prensiplerinin turizm sektörününün tümünü kapsaması 

gerekmektedir” ifadesi yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Turizm 

Örgütü (WTO) (2005) ise, tüm turizm türlerinin sürdürülebilir olması için çaba sarfedilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır (UNEP ve WTO, 2005: 2). Dolayısıyla diğer turizm türleri kadar, ekoturizmin de içinde 

yer aldığı doğa ve kültür dostu tüm turizm türlerinin sürdürülebilirlik anlayışı içinde yönetilmesi bir 

zorunluluktur.  

 

Özetle, her ne kadar turizme olan talebin artarak çeşitlenmesine bağlı olarak zaman içinde oluşan 

talepler doğrultusunda turizmin doğa, kültür ve toplum temelli farklı türleri ortaya çıkmaktadır. Bu 

esnada turizm her geçen gün yeryüzündeki tüm toplumlar için daha önemli hale gelse de turizmin 

sürdürülebilir gelişimine olan gereksinim halen güncelliğini korumaktadır. Bu nedenle uygulanan 

turizm türü hangisi olursa olsun; doğru yönetilmesi, sürdürülebilir bir anlayış içinde ele alınması ve bu 

sürdürülebilirliğin uygulanabilmesi için belirlenen ölçüt ve göstergelere uyulması her zaman ana hedef 

olmalıdır. Ayrıca, turizmin yalnızca yerel ekonomiyle doğru şekilde bütünleştirildiği, yerelden 

sahiplenildiği, katılımcı yönetildiği ve dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere herkes için erişilebilir 

olduğu durumlarda fayda ve koruma sağlayacağı da asla unutulmamalıdır.  
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ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this study is to analyze the behaviors of women managers in business life, 

based on the positive and negative memories of women employees with their women managers in the 

context of the Queen Bee Syndrome in the literature and the Shine Theory developed by the American 

feminist author Ann Friedman.   

 

Conceptual Framework: The Queen Bee phenomenon, which is attributed to women who achieve 

individual success in male-dominated work environments by adapting to the masculine culture, refers 

to women managers to physically and psychologically distance themselves from other women and to 

approve and legitimize the existing gender hierarchy (Derks vd., 2016: 457). The concept called Shine 

Theory suggests that women stop seeing their talented, intelligent and successful fellows as a threat and 

seek ways to work with them. Within the framework of this approach, which can be summarized as “I 

don’t shine if you don’t shine”, it will be possible for women to improve their disadvantageous position 

in managerial positions, to overcome the barriers arising from the gender-based stereotypes by engaging 

in cooperation and acting together. Based on the stories of female employees, it is expected that 

discussing the behaviors of women at the top levels of the organizational hierarchy and the effects of 

these behaviors on women employees is expected to contribute to the Organizational Behavior literature.       

Method: In line with the purpose of the study, a qualitative research was designed with a 

phenomenology research design and the Maximum Variation Sampling and Criterion Sampling 

methods, which are the Purposeful Sampling methods, were used. In this context, 40 women employees 

from 20 different sectors such as education, health, finance, municipal services, consultancy, medical 

products, defense industry were reached and they were asked to tell a memory about their women 

managers that left a mark on them. The data obtained were subjected to Content Analysis through the 

MAXQDA 2020 Qualitative Data Analysis Program.  

 

Results: As a result of the content analysis, a female manager profile that is sincere, caring, humane, 

maternal, humble, determined, supportive, understanding, trusting and respecting private life 

responsibilities has been defined within the scope of the category named as positive female manager 

behaviors. On the other hand, the participants frequently expressed negative behaviors of women 

managers such as authoritarianism, inability to manage emotions well, not empathize, gender 

discrimination among subordinates, lack of trust, seeing female subordinates as a threat, forcing 

subordinates to work outside of work hours, dislike or ignoring work done, exhibiting unprofessional 

and unethical behaviors. The third category named as the effects of women manager behaviors on women 

employees is classified under two sub-categories as positive and negative results. Within the scope of 

negative results, responses have emerged regarding severe consequences that caused female employees 

to quit, terminate their pregnancy due to too much stress, and seek new jobs, consider carrying a tape 

recorder with the need to prove spoken; emotional consequences such as feeling worthless, miserable 

and helpless, low motivation, and being alienated from work; and organizational consequences such as 

mutual distrust, tension, anxiousness, and a confrontational and competitive work environment. In the 

category of positive results, expressions such as working in harmony and cooperation with the women 

manager, a safe and peaceful working environment, achieving expected results quickly, increased job 

satisfaction and organizational commitment were included. 
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Discussion: The results of the study show that women manager behaviors will be evaluated within the 

framework of both queen bee syndrome and shine theory. However, in the study, it was found that the 

rate of women employees who shared their negative experiences with the women manager was much 

higher compared to the other group. In this context, it should be understood that the fact that women 

managers support and develop their female subordinates, and their work by cooperating rather than 

competing will have more positive results for both parties and therefore the whole organization. It can 

be suggested that the queen bee phenomenon is accepted as a reality in the life of the organization and 

that new studies should be carried out to develop preventive solutions by investigating the underlying 

causes of this phenomenon. 

 

Key Words: Women managers, Women Employees, Queen Bee Syndrome, Phenomenological 

Research Pattern  

JEL Codes: M12, M14, M19 

 

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadın çalışanların kadın yöneticileri ile yaşadıkları olumlu ve olumsuz 

anılarından hareketle iş yaşamında kadın yönetici davranışlarını, literatürdeki Kraliçe Arı Sendromu ve 

Amerikalı feminist yazar Ann Friedman’ın geliştirdiği Parlama Teorisi (Shine Theory) bağlamında 

analiz etmektir.  

 

Kavramsal Çerçeve: Eril kültüre uyum sağlayarak erkek egemen iş ortamlarında bireysel başarı elde 

eden kadınlara atfedilen Kraliçe Arı fenomeni, kadın yöneticilerin kendilerini diğer kadınlardan fiziksel 

ve psikolojik olarak uzaklaştırmalarını ve mevcut cinsiyet hiyerarşisini onaylayıp meşrulaştırmalarını 

ifade etmektedir (Derks vd., 2016: 457). Parlama Teorisi olarak adlandırılan kavram ise kadınların, 

yetenekli, zeki ve başarılı hemcinslerini tehdit olarak görmekten vazgeçip onlarla birlikte çalışmanın 

yollarını aramalarını önermektedir. “Sen parlamazsan ben de parlamam” şeklinde özetlenebilen bu 

yaklaşım çerçevesinde, kadınların dayanışma içine girerek ve birlikte hareket ederek yönetsel 

pozisyonlardaki dezavantajlı konumlarını iyileştirmeleri, yönetsel pozisyonlar için eksikliklerini 

gidermeleri, cinsiyete dayalı kalıp yargılardan kaynaklanan engelleri aşmaları mümkün olabilecektir. 

Kadın çalışanların öykülerinden yola çıkarak, örgüt hiyerarşisinin üst kademelerinde yer alan kadınların 

ne tür davranışlar sergilediklerini ve bu davranışların kadın çalışanlar üzerindeki etkilerini tartışmanın 

Örgütsel Davranış literatürüne katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

Yöntem: Çalışmanın amacı doğrultusunda, fenomenoloji (olgu bilim) araştırma deseni ile nitel bir 

araştırma tasarlanmış ve Amaçlı Örnekleme yöntemlerinden Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi ve 

Ölçüt Örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu bağlamda, eğitim, sağlık, finans, belediye, danışmanlık, 

medikal ürünler, savunma sanayi gibi 20 farklı sektörden 40 kadın çalışana ulaşılarak kadın yöneticileri 

ile yaşadıkları, kendilerinde iz bırakan bir anıyı anlatmaları istenmiştir. Elde edilen veriler MAXQDA 

2020 Nitel Veri Analizi Programı aracılığı ile İçerik Analizine tabi tutulmuştur. 

 

Sonuçlar: İçerik analizi sonucunda, olumlu kadın yönetici davranışları olarak isimlendirilen kategori 

kapsamında samimi, ilgili, insani, anaç, alçak gönüllü, kararlı, destekleyici, anlayışlı, güven duyan ve 

özel yaşam sorumluluklarına saygı gösteren bir kadın yönetici profili tanımlanmıştır. Buna karşılık 

katılımcılar, kadın yöneticilerinin otoriterlik, duygularını iyi yönetememe, empati kurmama, astları 

arasında cinsiyet ayrımcılığı yapma, güven duymama, kadın astlarını tehdit olarak görme, iş saatlerinin 

dışında da çalışmaya zorlama, yapılan işleri beğenmeme veya dikkate almama, profesyonel ve etik 

olmayan davranışlar sergileme gibi olumsuz davranışlarını sıklıkla dile getirmişlerdir. 

 

Kadın yönetici davranışlarının kadın çalışanlar üzerindeki etkileri olarak isimlendirilen üçüncü kategori 

ise olumlu ve olumsuz sonuçlar olmak üzere iki alt kategori altında sınıflandırılmıştır. Olumsuz sonuçlar 

kapsamında kadın çalışanların istifa etmelerine, yoğun stres nedeniyle hamileliğinin sonlanmasına, yeni 

iş arayışına girmelerine neden olan ağır sonuçlar; konuşulanları ispat etme ihtiyacı ile ses kayıt cihazı 

taşımayı düşünmek; değersiz, zavallı ve çaresiz hissetmek, motivasyon düşüklüğü, işe yabancılaşmak 
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gibi duygusal sonuçlar; işyerinde karşılıklı güvensizlik, gerginlik, huzursuzluk, çatışmacı ve rekabetçi 

bir ortam gibi örgütsel sonuçlara ilişkin yanıtlar ortaya çıkmıştır. Olumlu sonuçlar kategorisinde ise 

kadın yönetici ile uyum ve iş birliği içinde çalışmak, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı, beklenen 

sonuçlara hızlı ulaşmak, iş doyumunun ve örgütsel bağlılığın artması gibi ifadeler yer almıştır.      

 

Tartışma: Araştırmanın sonuçları, kadın yönetici davranışlarının hem kraliçe arı sendromu hem de 

parlama teorisi çerçevesinde değerlendirileceğini göstermektedir. Ancak çalışmada, kadın yönetici ile 

yaşadığı olumsuz tecrübelerini aktaran kadın çalışanların oranın, diğer gruba kıyasla çok daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda, kadın yöneticilerin kadın astlarını destekleyici, onları geliştirici 

olması; rekabet ederek değil iş birliği yaparak çalışmalarının her iki taraf ve dolayısıyla da örgütün 

bütünü için daha olumlu sonuçlar doğuracağının anlaşılması gerekmektedir. Kraliçe arı fenomeninin 

örgüt yaşamında bir realite olduğunun kabul edilmesi ve bu olgunun altında yatan nedenlerin 

araştırılarak önleyici çözümlerin geliştirilmesi yönünde yeni çalışmalar yapılması önerilebilir.     

 

Anahtar Kelimeler: Kadın Yöneticiler, Kadın Çalışanlar, Kraliçe Arı Sendromu, Fenomenolojik 

Araştırma Deseni 

JEL Kodları: M12, M14, M19 

 

 

Introduction 

Leadership books and management journals have been devoted to the ways that women work, and the 

fact that some enjoy helping others, while some enjoy standing out as the first and the only. In the 

context of these phenomena that are frequently encountered in academia, politics, journalism and 

business, some female managers can be extraordinarily generous in sharing their contacts, tips and ideas, 

while others prefer to keep them to themselves. Based on this fact, Malveaux (2005) stated that there 

are two models of women’s leadership: Queen Bee or Nurturer. According to the author, the Queen Bee 

is the woman who gets some psychic pleasure by being the first and the only. She doesn’t give other 

women a break because no one ever gave her one. She did it the hard way and everyone else had better 

do the same.  In contrast, the Nurturer shares, and takes pleasure in sharing. She doesn’t want to be the 

only woman in the room. She wants lots of other women to move along with her, to witness her job and 

help her through troubles, just as she does for them. She doesn’t mind giving a female subordinate a set 

of strategic tips because it doesn’t reduce her power; it enhances it. These two phenomena highlighted 

by Malveaux will be examined in the context of the Queen Bee Syndrome and the Shine Theory in this 

study. 

 

The purpose of the study is to analyze the behaviors of women managers in business life, based on the 

positive and negative memories of women employees with their women managers. Various studies are 

encountered in the literature that examining the differences between male and female managers (for 

example American Psychological Association, 2006; Berkman, 2005; Boulgarides, 1984; Mukhtar, 

2002; Powell, 1990; Statham, 1987; Sundaresan, 2010). However, there are limited number of studies 

examining women employees' perceptions of women managers (Hurst et all., 2018a, 2018b; Imamoğlu 

Akman and Akman, 2016), and it is seen that these studies generally address the issue of mobbing 

applied by women managers to female subordinates (Cevher and Ozturk, 2015; Karakuş, 2014). Based 

on the stories of female employees, it is expected that discussing the behaviors of women at the top 

levels of the organizational hierarchy and the effects of these behaviors on women employees to 

contribute to the Organizational Behavior and Gender Studies literatures. 

 

Conceptual Framework 

The Queen Bee phenomenon, which is attributed to women who achieve individual success in male-

dominated work environments by adapting to the masculine culture refers to women managers to 

distance themselves physically and psychologically from other women, thereby approving and 

legitimizing the existing gender hierarchy (Derks et all., 2016: 457). The term Queen Bee, introduced 

by Staines, Tavris and Jayaratne (1974), refers to the fact that some women managers emphasize their 

exceptional ambition and masculinity which should separate them from (the stereotype of) other women, 
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result in ‘self-group distancing’. Faniko, Ellemers, and Derks (2020: 2), who have been studying on the 

Queen Bee Phenomenon for many years, argued that these responses can be seen as stemming from 

career advancement strategies that women in male-dominated organizations use to contend with gender-

stereotypical expectations that underestimate the abilities and ambitions of women. 

 

In recent years, as depression and stress are more prevalent in women employees managed by women 

managers, research in this area has intensified and it has been revealed that the Queen Bee Syndrome 

has begun to develop in women. The difficult struggle of women in male-dominated work environments, 

gender blindness, the need to glorify success, jealousy, and perception of their fellows as a threat have 

started to strengthen the syndrome. It has been noticed that women with the syndrome do not want 

another woman around them, over time, it has been observed that they adopt male behavioral patterns 

and show similar reactions (Tepeli Yürüten, 2010). 

 

In the literature, the Queen Bee phenomenon has been emphasized in recent years and the underlying 

causes are investigated; it is seen that the explanations made in this context are based on the Social 

Identity Theory (for example Baykal, 2018; Bickford, 2011; Derks et all., 2011a, 2011b, 2016; Er and 

Adıgüzel, 2015, Tekyazman, 2019). In terms of Social Identity Theory, the Queen Bee syndrome 

emerges as a result of the woman who managed to rise senior management positions in traditional 

organizations where the female gender is worthless and the male dominant, comparing herself to the rest 

of the group and trying to enter the positive male group by separating from the negatively evaluated 

female group due to gender stereotypes (Kızıldağ, 2018). Although, it has been examined more in the 

literature in recent years, it can be said that the term has existed for many years in fields such as business 

and politics. For example, Margaret Thatcher, Britain's first woman prime minister, was described as 

‘Queen Bee’ because she did not support or advance the careers of women in her cabinet (BBC News, 

2018). 

 

Unlike the Queen Bee phenomenon, The Shine Theory is defined as the practice of mutual investment 

in each other and relying on help in return. In 2013, American feminist writers Ann Friedman and 

Aminatou Sow introduced the concept of Shine Theory in a paper on friendship between women. 

According to this theory, women should stop seeing their talented, intelligent and successful fellows as 

a threat and seek ways to collaborate with them. This approach, which can be summarized with the 

proposition “I don’t shine if you don’t shine”, highlight and raise the profile of the myriad of effective 

ways women support each other, are helping to unpick the centuries old bias that women are 

fundamentally incapable of acting any other way. (Ziwica, 2019). Within the framework of this 

approach, it will be possible for women to improve their disadvantaged position in managerial positions, 

eliminate their shortcomings and overcome obstacles arising from gender stereotypes by cooperating 

and acting together. 

 

Journalist/author Kristine Ziwica (2019), who managed strategic communications campaigns for the 

UK’s Equality and Human Rights Commission, stated in her article that the Queen Bee Syndrome is a 

proven ‘myth’ and today the rise of ‘otters’ is hailed. The author suggested that the Queen Bee syndrome, 

in other words, the notion that women can’t get along and those who succeed pull the ladder up behind 

them, is a myth. In fact, the researchers who coined the term in the 1970’s now say that they regret it, 

as the concept has been widely misunderstood and, in many cases, weaponized against women. She also 

emphasized that it was terribly damaging distraction to blame women and their biological pre-

disposition to tear each other down rather than focusing on the discrimination and systemic barriers that 

stand in their way. 

 

In this context, the metaphor of "otters" has begun to be used to introduce unique and effective ways of 

women's support for each other and thus to explain the cooperation between female managers and female 

subordinates. With this metaphor, it is pointed out that female otters join hands with other female otters 

in groups called “rafts” to keep from drifting out to sea while resting. It is suggested that this metaphor 

is appropriate for strong women and offers a suggestion for how women can succeed together (Ziwica, 
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2019). In the light of this information, a research has been designed in the current study to explore within 

the framework of which approach women behaviors can be evaluated.  

 

Methodology  

This study in which qualitative research method is used constitutes the second step of an ongoing study1. 

Maximum Variation and Criterion Sampling methods, which are Purposeful Sampling methods, were 

used. As the Sampling Criterion, “women employees who have worked and/or continue to work with 

woman managers in business life”, and as the Maximum Variation Sampling, “women employees from 

different sectors and professions” were selected. In this context, 40 women employees from 20 different 

sectors were reached and they were asked to share a memory about their women managers that affected 

them deeply. The participant stories collected were subjected to Content Analysis through the 

MAXQDA 2020 Qualitative Data Analysis Program. 

 

When the distribution of the participants according to their professions and sectors was examined, it was 

seen that 3 of the 7 participants working in universities were academicians and 4 were administrative 

staff. 6 of the participants are primary, secondary and high school teachers. There are 3 participants each 

from the Health, Finance and Textile sectors. There are 2 participants each from the Municipality, 

Consulting Services, Medical Services and Defense Industry. 82 percent of the participants have 

undergraduate and postgraduate degrees, and 18 percent are high school and associate degree graduates. 

Approximately half of the participants are between the ages of 35-44. Considering the duration of 

working with a woman manager, 40 percent of them are between 2-5 years; 35 percent is between 5-10 

years; 20 percent of them have been working with a female manager for more than 10 years. The 

experience of 2 participants working with a woman manager is less than 2 years. 

 

Findings 

The findings obtained from the analysis will be presented under three main topics: (i) Positive behaviors 

of women managers, (ii) Negative behaviors of women managers, and (iii) Results of women managers' 

behaviors. 

 

Positive Behaviors of Women Managers 

At the top of this category which has a total frequency of 46, there is the item ‘establishing warm and 

sincere relationships’ with female subordinates (Table 1). Regarding this item, which was mentioned 12 

times by 27.5 percent of the participants (11 people), the participants mentioned about the behaviors of 

women managers such as sometimes acting like a mother or sister, being with them in every problems, 

and developing humanistic solutions to problems. 

 

Another issue emphasized 11 times by 5 participants is ‘social interactions with the woman manager 

outside of work’. In the context of this item, interactions such as shopping together, going to the 

hairdresser, doing sports, playing bowling as a team and travelling together for training, etc. are 

mentioned. In addition, some participants stated that the woman manager dealing with their problems 

in private life greatly strengthened the ties between the two parties.  

 

Table 1. Positive Behaviors of Women Managers 

 CATEGORIES Code  

Frequency 

Participant 

Frequency 

Participants 

Percentage 

1 To establish warm and sincere relationships 12 11 27.5 

2 Social interactions outside of work 11 5 12.5 

3 Being tolerant 10 8 20.0 

4 To appreciate, support, develop women subordinates 8 7 17.5 

5 Being professional, determined, optimistic and humble 5 4 10.0 

 Total 46   

 

 
1 Tolay, E. (2020). Women Managers from the Perspective of Women Subordinates: A Qualitative Research in the Context of 

Hierarchical Relationships. Journal of Business Research- Turk. 12(13): 2276-2296 
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A third issue that 8 participants stated 10 times is the woman manager’s tolerance towards them. 

Regarding this item, the participants mentioned the importance of the woman manager’s tolerant 

approach for them especially on the issues of “family / maternity responsibilities”. Moreover, as can be 

seen from the sample statements below, some participants emphasized that women managers are more 

sensitive than male managers in such matters.  

 

Participant 35 (department manager, textile): “My woman manager gave time off to me when my father-

in-law passed away, even though I had no right, and never asked about it because she knew I would 

make up for it and trusted me.” 

Participant 34 (government officer, university): “When my daughter had an accident, my male manager 

underestimated the situation, while my female manager was always supportive throughout the hospital 

and surgery processes." 

Another issue emphasized by the participants is that women managers’ ‘appreciate, support and 

contribute to the development of the female subordinates’. In this context, the participants mentioned 

that the woman manager shared her knowledge and experiences with them and gave them different 

perspectives and values.  

 

Negative Behaviors of Women Managers 

‘Negative behaviors of women managers’, with a total code frequency of 80, consist of 22 sub-

categories. According to Table 2, the most frequently repeated issue (11 times) is ‘intolerance’ of woman 

manager, mentioned by 22 percent of the participants. Within the scope of this item, there are cases such 

as the woman manager being insensitive about health problems of the staff or their family members, 

pregnancy, child-related issues, and telling her subordinates that she had also experienced such 

situations but continued to work. For example, Participant 37, who is a teacher, said: 

 

“My woman manager scolded me in front of all staff for taking a day off due to my health problem. 

According to her, we should only take care of our private affairs during summer holidays. Apart from 

that, we should not have the right to take time off.” 

 

Table 2. Negative Behaviors of Women Managers 
 CATEGORIES Code  

Frequency 

Participant 

Frequency 

Participants 

Percentage 

1 Intolerance 11 9 22.5 

2 Exhibiting angry behaviors 8 8 20.0 

3 Talk sarcastically, constantly criticize 7 7 17.5 

4 Mobbing behaviors 6 4 10.0 

5 Jealousy, view subordinates as competitors/threats 7 6 15.0 

6 Gender discrimination among subordinates 5 3 7.5 

7 Distrust of subordinates 4 3 7.5 

8 Disliking / ignoring the work done 4 3 7.5 

9 Unnecessary conversations, crossing the line 3 2 5.0 

10 Being a workaholic and expecting the same dedication from 

subordinates 

3 3 7.5 

11 Expecting constant compliment, attention 3 2 5.0 

12 Forcing to work outside of official working hours and days 3 3 7.5 

13 Overworking people / assigning tasks outside of the job 

description 

2 1 2.5 

14 High ego 2 2 5.0 

15 Presenting the subordinate’s opinion as her own 2 2 5.0 

16 Gossip about staff 2 2 5.0 

17 Being a Machiavellian 2 2 5.0 

18 Being authoritarian and harsh 2 2 5.0 

19 Have a changeable mood 2 2 5.0 

20 Constantly forgetting what she said 1 1 2.5 

21 Breaking the dialogue/relationship 1 1 2.5 

22 Making decisions based on her feelings 1 1 2.5 

 Total 80   
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Another negative behavior mentioned by 20 percent of the participants is ‘exhibiting angry behaviors’. 

This item explains the shouting, scolding and humiliating words of women managers at their women 

subordinates in front of all employees and customers and, the traumatic effects of such behavior on 

women employees. Participant 7, who is a nurse, described a memory she experienced as follows:  

 

“It was the first years I started job.  One morning, it rained heavily in Izmir and there was a flood. Cell 

phones weren’t common then, and I didn’t have a home phone either. I also didn’t have a car. Despite 

the flood, I managed to reach the workplace, drenched, with an hour delay. Although 25 years have 

passed, I have never forgotten how my woman manager scolded me in front of everyone without asking 

why I was late or if I was okay.” 

On the other hand, it is understood that 10 percent of the participants (7 people) were exposed to the 

mobbing behaviors of the woman manager. The two participant stories presented as examples below 

reveal that the situations experienced by women employees are serious problems that need to be 

addressed both legally and by the top management of the institutions. 

Participant 25 (general manager assistant – advertising): “My woman manager had received some of 

the company currency given to me from the safe box without my knowledge. I panicked thinking that I 

lost the money, and I went with embarrassment and explained the situation. She said how incompetent 

I was, that I wasn't doing my job properly. I insistently explained that I did not understand how it was 

happening and that I left the safe locked. She continued to shout and criticize. When I was tearful, she 

admitted that she took it herself to test me. I started looking for a new job after that day and changed 

my job at the first opportunity.” 

Participant 9 (nurse): “It would be better if I call it disaster.  Even though I have MS, she gave me great 

difficulties.  Because of the stress she gave me, my baby died in my womb. I don't know which one to 

count.” (…) “She claimed that pregnancy is not a disease, and that the medical report I received during 

my difficult pregnancy was ‘arbitrary’. That’s why she cancelled my lab entrance card. She constantly 

wanted my rotation to different units. As a result, my baby’s heart stopped before birth because of the 

stress I was experiencing and I lost it.” 

Another negative woman manager behavior in participant stories was ‘forcing them to work outside of 

their official working hours and days’. In this context, behaviors such as sending messages late at night 

and waiting for a reply to her message, forcing overtime, holding meetings even on weekends and public 

holidays were mentioned. An academic’s statements reveal the importance of the issue: 

Participant 29 (academician): “For about 13 weeks, every Sunday midnight, my manager e-mailed me 

about the next day’s work. At that time, I was constantly sleepless at night because my daughter was 

small and I was breastfeeding her. On the 14th week, I slept on Sunday midnight without seeing the e-

mail. The next day, events and conversations came to such a point that I could not stand it and I said 'I 

don't have to see your message at that hour!’. After this incident, my manager stopped working directly 

with me.” 

Finally, one of the most interesting among the negative stories is the statement of Participant 36, a 

teacher, coded under the item ‘Making decisions based on her feelings’: 

“At the school where I was a part of the administrative staff, my female supervisor said this when she 

terminated my employment contract at the end of the year:  

‘You are the best teacher in this school. But I am sorry that we never get along with’.” 

 

The Effects of Women Manager Behaviors on Women Subordinates 

Results regarding the effects of women managers' attitudes and behaviors on women employees are 

presented under the topics of ‘positive’ and ‘negative’ consequences in Table 3 and Table 4. When Table 

3 is examined, it is seen that 18 positive results were mentioned by a total of 10 participants. The first 

of these consequences divided into two sub-categories is “strong ties and peaceful work environment” 

and was repeated 10 times by 7 participants. Within the scope of this item, the participants talked about 

the value of strong ties with their managers and stated that the trust and peaceful atmosphere in the 

workplace brings success. 
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Table 3. Positive Consequences 
 CATEGORIES Code  

Frequency 

Participant  

Frequency 

Participant 

Percentage 

1 Strong ties and peaceful work environment 10 7 17.50 

2 Increase in positive individual job attitudes 8 6 15.00 

 Total 18   

 

The other sub-category mentioned 8 times by 6 participants was named as ‘increase in positive 

individual job attitudes’. In this context, for example, Participant 27 (teacher) said “I am going to work 

happily”, while Participant 19 (medical representative) said “I think the hasty attitude of my manager, 

which I saw as a disadvantage when I first started working, actually improved me”. Likewise, 

Participant 14 (HR staff) stated that “I can overcome difficulties more easily and cope with stress better 

when I am with my woman manager”. 

 

 The effects of the negative attitudes and behaviors of women managers on women employees are shown 

in Table 4. Among these behaviors that were expressed 26 times by 15 participants in total, the most 

frequently repeated were ‘stressful and competitive environment’, ‘low motivation’ and ‘quitting the 

job’.  

 

Table 4. Negative Consequences 
 CATEGORIES Code 

Frequenc

y 

Participant 

Frequency 

Participant 

Percentage 

1 Stressful, restless, competitive, conflictual environment 11 10 25 

2 Low motivation 4 4 10 

3 Quitting job 4 4 10 

4 Maintaining a humble attitude constantly and feeling 

compelled to compliment 

3 3 7.5 

5 Feeling poor, worthless, helpless 2 2 5 

6 Having serious health problems 2 1 2.5 

 Total 26   

 

Conclusion and Discussion 

In the current study, where the stories women employees experience with their women managers are 

subjected to content analysis, it has been proved that women manager behaviors will be evaluated within 

the framework of both queen bee syndrome and the shine theory. As a result of the analysis, four 

categories emerged, namely the negative and positive behaviors of women managers and the positive 

and negative consequences of these behaviors. While 67 percent of the participants talked about the 

negative behaviors and results of women managers, 50 percent mentioned positive behaviors and results. 

On the other hand, when the frequency of the codes is examined, 38 percent of the codes are positive; 

62 percent of them were found to be negative. In this context, it can be said that most of the participants 

in the research have negative experiences and thoughts about women managers.  

 

Research in social psychology has examined the mechanisms that lead women in senior positions to 

underestimate the abilities and dedication of women at early career stages, in this way – sometimes 

unwittingly – putting up obstacles for other women aiming to climb the organizational ladder. Faniko et 

al. (2020: 1-2) stated that instead of assuming that these women are individuals with flawed personalities 

or reveal how women generally prefer to behave, they examined the possibility that highly masculine 

organizations offer career experiences that encourage such responses in women. According to the 

authors, the prevention of such behavioral patterns can only be possible when organizational cultures 

and images of success become more diverse and inclusive. 

 

As a result, it should be understood that the fact that women managers support and develop their female 

subordinates, and their work by cooperating rather than competing will have more positive results for 

both parties and therefore the whole organization. Accepting that the queen bee phenomenon is a reality 
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in organizational life, it can be suggested to investigate the underlying causes of this phenomenon and 

develop preventive solutions. In addition, in order for both genders to live in harmony without being 

subjected to any discrimination, stereotypes that female managers are less successful than male 

managers and the paradigms that keep them away from management should be eliminated. 

 

 

References 

American Psychological Association (2006). When the Boss is a Women, https://www.apa.org/ 

research/action/boss (Date of access: 28.03.2020). 

Baykal, E. (2018). Queen Bee Syndrome in the Light of Social Identity Theory, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi SBE Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (16), 159-175.  

BBC News (2018). Queen Bees: Do Women Hinder the Progress of other Women? 

https://www.bbc.com/news/uk-41165076 Date of access: 13.09.2020.  

Berkman, Y. A. (2005). Attitudes Towards Women Managers: Development of a New Measure. Koç 

Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.  

Bickford, N. (2011). Queen Bees – An Evolving Species or an Office Myth? Financial Times. 

https://www.ft.com/content/9bc76152-f3f9-11e0-b221-00144feab49a (Date of access: 30.03.2020). 

Boulgarides, J. D. (1984). A Comparison of Male and Female Business Managers, Leadership & 

Organization Development Journal, 5 (5), 27-31. 

Cevher, E. & Öztürk, U. C. (2015). Research on Mobbing to Women by Women in Business Life, İnsan 

ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (4), 860-876. 

Derks, B., Laar, C. V., Ellemers, N. & Groot, K. (2011a). Gender-Bias Primes Elicit Queen-Bee 

Responses among Senior Policewomen, Psychological Science, 22 (10), 1243-1249. 

Derks, B., Ellemers, N., Laar, C. V. & Groot, K. (2011b). Do Sexist Organizational Cultures Create the 

Queen Bee, British Journal of Social Psychology, 50, 519-535. 

Derks, B., Laar, C. V. & Ellemers, N. (2016). The Queen Bee Phenomenon: Why Women Leaders 

Distance Themselves from Women, The Leadership Quarterly, 27, 456-469. 

Er, O. & Adıgüzel, O. (2015). Queen Bee in Glass Ceiling Shade: Obstacles Encountered by Women’s 

Career Advancement and Effective Leadership, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi SBE Dergisi, 2, 

163-175.   

Faniko, K., Ellemers, N. & Derks, B. (2020). The Queen Bee phenomenon in Academia 15 years after: 

Does it still exist, and if so, why? British Journal of Social Psychology.  

Hurst, J., Leberman, S. & Edwards, M. (2018a). Women Managing Women: A Holistic Relational 

Approach to Managing Relationships at Work, Journal of Management & Organization, 24 (4), 500-

516.  

Hurst, J., leberman, S. & Edwards, M. (2018b). The Career Impacts of Women Managing Women, 

Australian Journal of Management, 43 (1), 132-151.  

İmamoğlu Akman, G. & Akman, Y. (2016). The Opinions of Female Teachers about the Female 

Principals in the Context of the Queen Bee Syndrome, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 

(3), 748-763.  

Karakuş, H. (2014). The Queen Bee Syndrome – Pink Abuse, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 

(1), 334-356.  

Kızıldağ, D. (2018). Women’s Problematic in Management. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 14 (1-2), 

48-69. 

Malveaux, J. (2005). Nurturer or Queen Bee? https://diverseeducation.com/article/4461/ Date of access: 

12.09. 2020.  

Mukhtar, S. M. (2002). Differences in Male and Female Management Characteristics: A Study of 

Owner-Manager Businesses, Small Business Economics, 18 (4), 289-311. 

Powell, G. N. (1990). One More Time: Do Female and Male Managers Differ? Academy of 

Management, 4 (3), 68-75. 

Staines, G., Tavris, C., & Jayaratne, T. E. (1974). The Queen Bee Syndrome. Psychology Today, 7, 55–

60. https://doi.org/10.1037/e400562009-003 

Statham, A. (1987). The Gender Model Revisited: Differences in the Management Styles of Men and 

Women, Sex Roles, 16, 409-430. 

https://www.apa.org/
https://www.bbc.com/news/uk-41165076
https://www.ft.com/content/9bc76152-f3f9-11e0-b221-00144feab49a
https://diverseeducation.com/article/4461/


INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 64 www.aegeanconference.com 

 

Sundaresan, S. (2010). Are Women Managers Different from Men Managers? Journal of Women’s 

Studies, 2, https://www.researchgate.net/publication/273004183 (Date of access: 28.03.2020). 

Tekyazman, E. F. (2019). The Queen Bee Syndrome in Higher Education Institutions Offering Sport 

Education. Celal Bayar Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.   

Tepeli Yürüten, M. (2010). Women in Business – Queen Bee Syndrome. 

http://www.dpsikiyatri.com/IsYasamindakiKadinlar.asp, Date of access: 12.09.2020.  

Ziwica, K. (2019). Enough with the ‘Queen Bee’ Myth. Let’s talk the Rise of ‘Otters’ Instead. 

https://womensagenda.com.au/latest/enough-with-the-queen-bee-myth-lets-talk-the-rise-of-otters-

instead/. Date of access: 20.08.2020 

 

https://www.researchgate.net/publication/273004183
http://www.dpsikiyatri.com/IsYasamindakiKadinlar.asp
https://womensagenda.com.au/latest/enough-with-the-queen-bee-myth-lets-talk-the-rise-of-otters-instead/
https://womensagenda.com.au/latest/enough-with-the-queen-bee-myth-lets-talk-the-rise-of-otters-instead/


INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 65 www.aegeanconference.com 

 

Foça’nın Sürdürülebilir Kültür Turizmi Destinasyonu Olma Potansiyeli Ve 

Koruma-Gelişim Süreci Üzerine Etkileri  

The Potential Of Foça To Be A Sustainable Cultural Tourism Destination And 

Effects On The Protection-Development Process 
 

 

Hayriye Oya SAF 

Dr. Öğretim Üyesi, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü,  

 ORCID: 0000-0002-7281-0358. 

S. Bahar DURMAZ-DRINKWATER 

Dr. Öğretim Üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, 

bahardurmaz@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4720-2529. 

 

 

ÖZET 

Geleneksel turizm türleri, “yaratıcı bir kültür turizmi deneyimi” arayan kişiler olarak tanımlanan 

(ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği, 2012) yeni gezginler için artık çekici değildir. Buna ek olarak, 

diğer bağlamsal değişimler kültür turizmi (Richards, 2003), sürdürülebilir turizm (UNTWO, 2017) ve 

sürdürülebilir kültür turizmi (Guyette, 2013) kavramlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Emekli 

(2015) sürdürülebilir turizmde öne çıkan yaklaşımları; koruma-kullanma arasında denge oluşturmak, 

turizmi zamana ve mekâna yayarak çeşitlendirmek, turizmin yoğunlaşmasını önlemek olarak 

belirtmektedir. Amaç turizmi doğal çevreye ve turistik faaliyeti oluşturan yerel özelliklere zarar 

vermeden turizm kapasitesini arttırmaktır (Emekli, 2015). 

 

İzmir’in tarihi balıkçı kasabası olarak bilinen Foça, İzmir’e 70 km uzaklıkta, şehrin hemen kuzeyinde 

yer almaktadır. Taşcı’nın (2005) belirttiği gibi; Foça, Antik dönem, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz ve 

Osmanlı dönemlerine ait tarihi kalıntıların bulunduğu çok katmanlı bir yerleşim yeridir. Foça, doğal, 

arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak belirlenmiştir. Akdeniz Foku’nun (Monachusmonachus) üreme, 

beslenme ve barınma alanlarının Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmesi, bölgenin doğal 

varlıklarının, kıyı şeridinin ve denizin korunması açısından da etkili olmuştur. 

 

Foça’da Club Med Tatil Köyü’nün kapanmasının ardından turizmde düşüş gözlenmiştir. Kılıç-Unlu 

(2011) ve Sonuç (2018), Foça’nın 2000’li yılların başından itibaren turizmin gelişmesi açısından 

durgunluk döneminde olduğunu savunmaktadır. Şu anda turizme Kılıç-Ünlü (2011)’nün söylemiyle 

günlük turizm, ikincil tatil evleri veya tatil evleri ile iç turizm hakimdir. Kent, emekli olmuş ve sakin 

bir yaşamı tercih edenler için bir destinasyon haline gelmiştir. İzmir, Manisa gibi büyük şehirlere çok 

yakın olduğu için bu şehirlerde yaşayan birçok kişinin Foça’da ikincil konutları vardır. Kıyılarında 

ikincil konut yerleşimleri ve bazı turizm tesisleri bulunsa da, Foça’nın yukarıda belirtilen özelliklerinden 

dolayı bölgedeki diğer turizm destinasyonlarına göre daha iyi korunmuş bir kıyı alanına sahip olduğunu 

söylemek mümkündür. 

 

Dünya Turizm Örgütü (WTO, 2004), çoğu destinasyon için ortak hususlar olarak önerilen 

sürdürülebilirlik konularını ve bunların göstergelerini ana hatlarıyla belirtmiştir. WTO (2004), bu 

konuların sürdürülebilir turizmin gelişimi için dikkate alınması gerektiğini önermektedir. Bu çalışma 

kapsamında mimarlık ve planlama ile ilgili konular şu şekilde seçilmiştir: “Yapılı Çevre Mirasının 

Korunması”, “Turizm Tesislerinin ve Altyapının Görsel Etkilerinin Yönetilmesi”, “Kullanım 

Yoğunluğunun Kontrol Edilmesi”, “Etkinliklerin Yönetilmesi”, “Turizmin Yerel/Bölgesel Planlamaya 

Entegre Edilmesi”, “Gezi Turları ve Güzergâhlarının Oluşturulması”, “Deneyim Çeşitliliğinin 

Sağlanması”, “Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımı ve Destinasyon İmajının Korunması”. Foça’nın güçlü 

ve zayıf yönleri bu sürdürülebilirlik konuları çerçevesinde analiz edilmektedir. 

 

İkincil analiz, Ağustos 2020’de onaylanan Foça Koruma Amaçlı İmar Planı’na (1/5000) 

odaklanmaktadır. Planın, Foça'yı sürdürülebilir bir kültür turizmi destinasyonu haline getirmeye ne 

ölçüde katkıda bulunduğunu anlamak önemlidir. Bu çalışma kapsamında, WTO (2004) tarafından 
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açıklanan sürdürülebilirlik konularına göre mimari, kentsel ve arkeolojik ölçeklerde plan analiz edilerek 

sürdürülebilir kültür turizmine katkı sağlayabilecek düzenlemeler, plan kararları belirlenmektedir. Bu 

bağlamda çalışma, Foça’nın güçlü ve zayıf yönlerinin analizinden elde edilen bulgulara ve 

sürdürülebilirlik konuları çerçevesinde 1/5000 Koruma Planının analizine dayalı olarak, Foça’nın 

sürdürülebilir kültür turizmi potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır (WTO, 2004). Karar 

vericiler ile nitel görüşmeler, sahadaki gözlemler diğer veri toplama teknikleridir. Ayrıca yazarların 

yerel bilgileri de bulguların analizine katkıda bulunmuştur. 

 

Analiz, Foça’nın sürdürülebilir bir kültür turizmi destinasyonu olmak için pek çok olumlu özelliği ve 

potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, yerel yönetimler şimdiye kadar, koruma-gelişim 

dengesini sağlamaktan ziyade, sadece koruma tarafına odaklanmıştır. Turizmin gelişmesine yönelik 

vizyon ve hedefler henüz belli değildir. Mevcut 1/5000 planı, yerleşim ve ticaret alanlarının çoğunun 

aynı zamanda turizm alanları olarak geliştirileceğini önermektedir. Ancak, bu yeni gelişmelerin 

sürdürülebilirlik mülahazalarını karşılayıp karşılamayacağı henüz belli değildir. Hazırlanmakta olan 

1/1000 Koruma Planı kararları ve imar yönetmeliklerinin Foça’nın varlıklarını, yerel özelliklerini 

koruması ve yerel, mimari, kentsel ve arkeolojik özelliklerin korunması ile turizmin gelişimini 

dengelemesi önemlidir. 

 

Sonuç olarak; koruma ve kalkınma süreci arasındaki dengeyi sağlamak için “Foça Koruma Kalkınma 

Planı” ile entegre ve sürdürülebilirlik konularının rehberliğinde (WTO, 2004) “Foça Sürdürülebilir 

Kültür Turizmi Destinasyon Planı”nın hazırlanması çok önemlidir. Bu durumda, Dünya Turizm 

Örgütü’nün (2004) rehberine dayanarak Foça için sürdürülebilirlik göstergelerinin belirlenmesi gerekir. 

 

Anahtar Kelimeler: Foça, Sürdürülebilir Kültür Turizmi, Koruma Amaçlı İmar Planı, Sürdürülebilir 

Turizm Göstergeleri 

 

 

ABSTRACT 

Traditional types of tourism are no longer attractive to those named as new travelers, who are defined 

as people seeking a “creative cultural tourism experience (ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği, 2012)”. 

In addition to this, several other changing contexts lead to the emergence of the concept of cultural 

tourism (Richards, 2018), sustainable tourism (UNTWO, 2017) and sustainable cultural tourism 

(Guyette, 2013). Emekli (2015) states the prominent approaches in sustainable tourism; to create a 

balance between the protection and use, to diversify tourism by spreading it over time and place, to 

prevent the concentration of tourism. The aim is to increase the tourism capacity without adversely 

harming the natural environment, and local characteristics that generate the touristic activity (Emekli, 

2015). 

 

Known as the historic quiet fishing town of İzmir, Foça is located 70 km from İzmir, just north of it. As 

Taşcı (2005) stated, Foça is a multi-layered settlement with historical remains belonging to the Ancient 

period, Classical, Roman, Byzantine, Genoa and Ottoman periods. Foça is designated as natural, 

archaeological and urban site. Declaration of the breeding, feeding and sheltering areas of the 

Mediterranean Monk Seal (Monachusmonachus) as a Special Environmental Protection Area has also 

been effective in terms of protection of the natural assets of the area, the coastline and the sea.  

 

Following the closure of Club Med Holiday Village in Foça, a decline in tourism is observed. Kılıç-

Unlu (2011) and Sonuç (2018) argue that Foça has been in a stagnation period in terms of tourism 

development since the beginning of 2000s. Currently, tourism is dominated by daily tourism, domestic 

tourism with secondary holiday houses or vacation homes as Kilic-Unlu (2011) terms. The city has 

become a destination for people who have retired and prefer a quiet life. Since it is very close to nearby 

big cities such as İzmir and Manisa, many people living in these cities have secondary houses in Foça. 

Although there are secondary housing settlements and some tourism facilities located on its coasts, it is 

possible to say that, Foça has a better preserved coastal area compared to other tourism destinations in 

the region due to the above-mentioned features. 
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The World Tourism Organization (WTO, 2004) outlined sustainability issues and their indicators which 

are suggested as the common considerations for most of the destinations. WTO (2004) suggested that 

these issues need to be considered for sustainable tourism development. In this study, issues related to 

architecture and planning are selected such as: “Conserving Built Heritage”, “Managing Visual Impacts 

of Tourism Facilities and Infrastructure”, “Controlling Use Intensity”, “Managing Events”, 

“Integrating Tourism into Local/Regional Planning”, “Creating Trip Circuits and Routes”, “Providing 

Variety of Experiences”, “Marketing for Sustainable Tourism, Protection of the Image of a 

Destination”. Foca’s strengths and weaknesses are analyzed within the framework of these 

sustainability issues. 

 

The secondary analysis focused on Foça Conservation Development Plan (1/5000) which was approved 

in August 2020. It is important to understand to what extent the plan contributes to making Foça a 

sustainable, cultural tourism destination. Within the scope of this study, the plan is analyzed based on 

the sustainability issues explained by WTO (2004), at architectural, urban and archaeological scales and 

the regulations, plan decisions that can contribute to sustainable cultural tourism are determined. In this 

context, the study aims to reveal the sustainable cultural tourism potential of Foça, based on the findings 

from analysis of Foça’s strengths and weaknesses and the analysis of the 1/5000 Conservation plan 

within the framework of the sustainability issues (WTO, 2004). Qualitative interviews with the decision 

makers, observations on the site are the other data collection techniques. Furthermore, local knowledge 

of the authors, have contributed to the analysis of the findings. 

 

The analysis shows that Foça has many strengths and potentials to be a sustainable cultural tourism 

destination. However, the local authorizes have just focused on the conservation rather than balancing 

development and conservation. The visions and the targets to develop tourism have not been identified 

yet. The current 1/5000 plan suggests that most of the current residential and commercial areas are also 

to be developed as tourism areas. However, it is not clear yet, if these new developments would meet 

the sustainability considerations. It is important that the decisions and development regulations of 

1/1000 Conservation plan that are being prepared, protect the assets, local characteristics of Foça and 

balance the development of tourism with the protection of local, architectural, urban and archaeological 

features. 

 

As a result; it is very important to prepare the “Foça Sustainable Cultural Tourism Destination Plan”, 

which is integrated with the “Foça Conservation Development Plan” and guided by the issues of 

sustainability (WTO, 2004) in order to ensure the balance between the protection and development 

process. In this case sustainability indicators needs to be identified for Foça, based on World Tourism 

Organization’s (2004) guidebook. 

 

Keywords: Foça, Sustainable Cultural Tourism, Conservation Development Plan, Sustainable Tourism 

Indicators 
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Türkiye’de Satılan Çikolata Ambalajlarının Renk Bakımından İncelenmesi 

Sale Of Chocolate Package In Turkey Investigation By Color 
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ÖZET 

Ambalaj, tüketici ile ürün arasındaki güçlü bağı kuran etkileşimli iletişim aracıdır. Tüketicinin satın 

alma eyleminin baş aktörüdür ve ürünle arasında bir köprü oluşturur. Bir ambalajın endüstriyel tasarım 

ve görsel tasarımın estetik olgusunun yanı sıra tüketiciye güven vermesi de gerekir. Taşıdığı ürünün 

zarar görmemesi için onu sarmalı ve saklamalıdır. Bir ambalaj ancak bu zorunlulukları yerine getirdikten 

sonra görsel tasarım açısından incelenebilir. Ürünün piyasada kabul görmesi için ambalajın malzeme 

seçimi, grafik unsurların kullanımı ve endüstriyel tasarımına kadar her aşaması domino etkisi yaratacak 

şekilde ciddiye alınarak düşünülmelidir. Rekabetin git gide arttığı ambalaj sektöründe uzmanlaşan 

tasarımcılarla birlikte özellikle estetik ve görsel açıdan başarısı git gide artan tasarımlara ulaşılmaktadır. 

Bu tasarımlar özellikle market raflarında yer alıyorsa birtakım kriterlere sahip olmalıdır. Öncelikle içerik 

ve marka ile ilgili bilgi tüketici tarafından oldukça kısa bir sürede gözlemlenebilmelidir. Raflara 

yerleştirilen rakip ürünler tüketicinin sürekli aldığı ve sıklıkla tükettiği bir ürün ise tüketici açısından 

ürüne ulaşmak zor olmayacaktır. Fakat tüketici raftaki durumuna göre alacağı ürünü belirliyorsa, bu 

durumda yan yana dizilen ambalaj tasarımlarından hızlı bir şekilde gözüne çarpacak ve fark edilebilirliği 

yüksek olanı seçmesi ihtimali yüksek olacaktır. Bu durumlar için ambalajın rafta nasıl duracağı 

öngörülerek rakip ürünlere göre öne çıkacak şekilde tasarlanmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bir 

ambalajı öne çıkarak unsurlar ambalajın endüstriyel tasarımından sonra onun rengi, tipografisi ve 

kullanılan fotoğraf veya illustrasyonlarıdır. 

 

Özellikle blok halinde kullanılan bir ambalajın ana rengi onu diğer ürünlerden hızlıca ayırabilir ve aynı 

zamanda tüketicide psikolojik çağrışımlara da sebep olabililir. Bu sebeplerle ambalaj tasarımında renk 

konusu üzerinde bilhassa durulması gerekir. Öncelikle tasarımda kullanılacak renkle ilgili bilgilenmeli 

ve o renkle uyumlu veya o renge kontrast kullanılabilecek ara renkler de belirlenmelidir. Böylece 

ambalaj üzerinde kullanılacak tüm renkler ve etkileri belirlenerek tasarım nitelikli bir bütün haline 

getirilebilir. 

 

Bu çalışmada rengin etkisi de göz önünde bulundurularak ambalaj tasarımları incelenmiştir. Araştırma 

İstanbul’da bulunan bir zincir marketlerin en çok ürün çeşidine sahip şubelerinde raflarda yer edinen 

çikolata ambalajı görselleriyle sınırlandırılmıştır. Market raflarında yapılan araştırmanın ardından, 

literatür taraması yapılarak; marka, ambalaj ve tüketici kavramları tanımlanmış ve kullanılan renklerin 

teorik ve psikolojik etkilerine yer verilerek çözümleme yapılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak; renk 

bilgisi, kullanım kuralları ve psikolojik etkileri incelenmiş yoğunlukla kullanılan renklerin daha çok 

markalarla özdeşleştiği kanısına varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ambalaj, Renk, Grafik Tasarım. 

 

 

ABSTRACT 

Packaging is an interactive communication tool that establishes a strong bond between consumer and 

product. It is the main actor of the purchasing action of the consumer and creates a bridge with the 

product. A packaging needs to give confidence to the consumer as well as the aesthetics of industrial 

design and visual design. To prevent damage to the product it carries, it should wrap and store it. A 

package can only be examined in terms of visual design after fulfilling these requirements. In order for 

the product to be accepted in the market, every stage from the material selection of the packaging to the 

use of graphic elements and industrial design should be considered seriously in a domino effect. With 
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the designers who specialize in the packaging industry, where competition is increasing, designs that 

are increasingly successful, especially in terms of aesthetics and visuals, are reached. These designs 

should meet certain criteria, especially if they are located on market shelves. First of all, information 

about the content and brand should be observed by the consumer in small amount of time. If the 

competing products placed on the shelves are a product that the consumer constantly buys and consumes 

frequently, it will not be difficult for the consumer to reach the product. However, if the consumer 

determines the product he will buy according to his situation on the shelf, then he will quickly catch his 

eye among the packaging designs lined up side by side and will be more likely to choose the one with 

high perceptibility. For these situations, the importance of designing the packaging to stand out from 

competitors by predicting how it will stand on the shelf becomes evident. The elements that stand out 

for a package are the industrial design of the package, then its color, typography and photographs or 

illustrations used.  

 

The main color of a package, especially used as a block, can quickly distinguish it from other products 

and can also cause psychological connotations in the consumer. For these reasons, it is necessary to 

focus on color in packaging design. First of all, you should be informed about the color to be used in the 

design and the intermediate colors that are compatible with that color or that can be contrasted with that 

color should be determined. Thus, all colors and effects to be used on the packaging can be determined 

and turned into a design-qualified whole. 

 

In this study, packaging designs have been examined considering the effect of color. The research is 

limited to the visuals of chocolate packaging found on the shelves of the branches of a chain market in 

Istanbul with the most product variety. Following the research on the market shelves, by scanning the 

literature; brand, packaging and consumer concepts are defined and it is aimed to analyze the theoretical 

and psychological effects of the colors used. As a result; color knowledge, usage rules and psychological 

effects were examined and it was concluded that the colors used intensively were mostly identified with 

brands. 

 

Keywords: Packaging, Color, Graphic Design. 

 

 

Giriş 

Ambalaj, pek çok farklı malzemeden elde edilebilen ve taşıdığı ürünü koruyan bir materyaldir. Ayrıca 

ürünün taşınabilirliğini kolaylaştımak, mukavemetini arttırmak, tüketiciyi içerisindeki ürünle ilgili 

bilgilendirmek ve tüketicinin ürünü almasını sağlamak gibi görevleri de vardır. Ambalaj için öncelikle 

kullanılacak malzeme seçimi oldukça önemlidir. Endüstriyel tasarıma uygun ve ürünü taşıyabilecek 

olması ambalaj malzemesinin seçiminde öncelikli olarak dikkat edilecek hususlardır. Maliyet ve 

görünüm ancak doğru seçimden sonra ele alınabilir. 

 

Bir ambalajın endüstriyel tasarımı ve malzeme seçimi endüstriyel tasarımcı tarafından yapıldıktan sonra, 

ambalaj malzemesinin üzerini kaplayacak, tüketicinin ürünü almasını sağlayacak ve onu bilgilendirecek 

grafik tasarıma geçilir. Bu aşamada diğer tüm tasarımlarda olduğu gibi nokta, çizgi, tipografi, renk, 

fotoğraf, illustasyon gibi unsurlar kullanılarak ambalajın raflardaki görünümüne kavuşması sağlanır.  

Bir tasarım tüm unsurlarıyla bir bütün olarak ele alındığında işlevsel olarak bir anlam kazanır. Fakat 

tasarım alanında ilk olarak rafta tüketicinin gözüne çarpacak olan unsurlardan biri renktir. Renk sadece 

tüketicinin gözüne çarpmakla kalmaz, aynı zamanda psikolojik etkisiyle de tüketicinin ürünü almasını 

sağlar. Bu sebeple bu çalışmada rengin ambalaj tasarımına katkıları ve önemi araştırılarak, çikolata 

ambalajlarında kullanılan renkler incelenmiştir. 

 

Ambalaj Tasarımı ve Rengin Önemi 

Ambalaj ürünlerin korunması, dayanıklılığının sağlanması, kolay taşınması ve istiflenmesi, tüketicinin 

dikkatini çekmesi, tüketicide alma ve deneme isteği uyandırması için; ağaç, cam, metal, kağıt-karton vb. 

materyallerden yapılan ürünün tamamlayıcısı olan bir araçtır. 
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Ortaya çıktığında yiyecekleri sağlıklı bir şekilde korumak amacını güden ambalajlar, sanayi 

devriminden sonra değer görmeye başlamıştır. 19 yüzyılda sanatçılar tarafından tasarlanan ambalajlar, 

tüketiciyle marka arasında bir köprü rolü üstlenerek şaşırtmak, cezbetmek, bilgi vermek ve ikna etmek 

amaçlarını taşımaya başlamıştır. Tüketimin git gide arttığı günümüzde nesnenin görünümüne estetik 

katarak çekici hale getiren ambalajların tüketicide pozitif duygular uyandırması beklenir (Çınar, 2015: 

20). 

 

Ambalaj, günümüzdeki kavramını 19. yüzyılda kazanmış ve tüketiciyle iletişim kurma rolünü 

üstlenerek, modern reklamcılığın ilk dönemlerinden bu yana baştan çıkartmak, ikna etmek ve bilgi 

vermek gibi işlevlerini yerine getirmeye başlamıştır. Tüketim nesnesine estetik bir görünüm 

kazandırarak onu çekici kılabilir bir konuma getirmiştir (Peltier, 2008: 4)  

 

Markaların ürünleri için farklı yollar deneyerek farkındalık oluşturma gayreti geçmişten günümüze 

sürekli artarak devam etmektedir. Ambalaj, bu aşamada markalar için önemli bir konumdadır. Tüketici 

ile ürün arasındaki etkileşimde ve tüketiciyi ikna aşamasında ambalaja önemli görevler yüklenmiştir 

(Yıldız, 2009: 187).  

 

Günümüzde ise ambalaj, bir markanın veya ürünün market raflarında kendine yer edinmesi ve bunda 

süreklilik kazanarak yaşamını sürdürebilmesi için en önemli araç haline gelmiştir. 

Gelişmiş ülkelerde ambalaj tasarımında uyulması gereken bazı zorunluluklar vardır. Bunlar; 

1. Ambalajın ürünü açık bir şekilde anlatabilmesi, 

2. Ürünün içeriği hakkında bilgi vermesi, 

3. Barkod içermesi (Becer, 2018: 209). 

 

Ambalaj aslında bir satış tekniğidir ve ürünü nasıl koruyorsa, aynı zamanda tanıtır ve satışını arttırır. 

Ürünün yaşamını sürdürmesi veya kaybolup gitmesi her ne kadar tek kriter olmasa da ambalajın 

başarısıyla doğru orantılıdır (Erdal, 2009: 9).  

 

Görsel tasarımı oluşturan tipografi, illustrasyon, renk ve geometrik biçim gibi unsurlar ambalajın 

albenisini arttırıp tüketiciyi yönlendirir. Doğru seçimler bir araya gelip görsel bir bütün 

oluşturulduğunda, ürün hedef kitle tarafından hızlıca fark edilir ve satışının artması sağlanır.  Bu unsurlar 

arasında özellikle ambalajın kimliğini oluşturacak olan renk hem marka hem ürün için oldukça 

önemlidir. “Ambalaj ürün ile ilgili hızlı bir şekilde bilgi vermelidir (Becer, 2018: 209). Renk ise 

ambalajın bu görevini yerine getirmesini sağlayan en temel unsurdur. 

 

Renk, terim olarak ışığın gözde bıraktığı etkidir. Fakat farklı yaş, dil ve kültürlerde kodlanmış anlamlara 

sahip oldukça zengin bir unsurdur. Tek başına iletişim aracıdır ve bir mesaj içerir. Renklerin kendi içinde 

kültür ve yaşa bağlı olarak farklı anlamlar taşıdığı durumlar olsa da genel olarak renk için evrensel bir 

dile sahiptir denilebilir. Kırmızı rengin kalp ile özdeşleşmesi ve genellikle aşkı temsil etmesi gibi... 

Renklerin aynı zamanda satın alma ve iştah üzerine de etkileri olduğu bilinmektedir ve şu şekilde 

örneklendirilebilir; 

 

• Sarı; özellikle muz ve limon rengi olduğundan daha çok bu ürünleri içeren ürün ambalajlarında veya 

başak gibi güneş ile yetişen ürünlerle özdeşleşmiştir. Altın sarısı ise daha çok ürünün cazibesini 

arttırmak amacıyla kullanılır. 

• Kırmızı; iştah açar ve tüketicide alma isteği uyandırır, özellikle atıştırmalık ambalajlarda tercih edilir. 

• Turuncu; içerisinde barındırdığı sarı ve kırmızı renklerin her ikisinin özelliğini de taşır, ürünü canlı 

ve çekici bir görünüme kavuşturur. 

• Mavi; bir restoran veya gıda ambalajı için çok tercih edilmesi önerilmez çünkü iştah kapatıcı bir 

özelliği olduğu bilinir. 

• Yeşil; daha çok sağlıklı ve doğal ürünleri temsil ettiğinden bu içerikli ürünlerde tercih edilir, 

 

Sarı, kırmızı ve turuncu gibi sıcak renkler ayrıca ürünlerin daha kolay fark edilmesini sağlar ve 

tüketicinin ürünü almasını kolaylaştırır (Teker’den aktaran; Çınar, 2015: 37). 
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Bir ambalaj üzerindeki renk markayı veya ürün içeriğini yansıtabileceği gibi ürün ile de 

özdeşleştirilebilir. Tüketici ürün veya marka ile rengi kodlar ve algı tüketiciyi doğrudan renge 

yönlendirir. Farklı markaların aynı minvalde ürünleri için özellikle yakın renkler kullanılarak tüketiciyi 

yanıltma yoluyla ürünü satma hedeflenmektedir. Güçlü markaların çok satan ürünlerinin renginin daha 

az bilinen markalar tarafından taklit edilmesi sıkça başvurulan bir yöntemdir. 

 

Ayrıca renklerin his, düşünce ve duyguları derin ve çarpıcı bir şekilde etkilediği bilinmekte ve 

tüketicinin ölçme ve değerlendirme işlemlerini % 62-90 oranında renge bakarak yaptığı tahmin 

edilmektedir (Mohebbi’den aktaran; Shoja, 2017: 56). 

 

Tükiye’de Satılan Çikolata Ambalajları ve Değerlendirmeleri 

Bir ambalajın renginin tüketicide satın almayı tetiklemeye yetmesi, tüketilen ambalajların renklerinin 

irdelenmesini kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Türkiye’de zincir marketlerden en geniş ürün yelpazesine 

sahip bir marketin çikolata reyon raflarında çekilen fotoğrafları, çikolata ambalajlarının renkleri ve 

anlamlarıyla ilgili ipuçları vermektedir. 

 

 
Resim 1. Bir marketin çikolata rafından genel bir görünüm. 

 

 
Resim 2. Sütlü Ülker çikolata ambalajı. 

 

Atıştırmalık olarak en bilinen markalardan biri olan Ülker, sütlü klasik çikolata ambalajı için kırmızı 

rengi tercih etmiştir. Kırmızı rengin tüketiciyi cezbetmesi, iştah açması ve satın almayı arttırması gibi 

özellikleri göz önüne alındığında renk seçiminin doğru yönde yapılmış olduğu söylenebilir. 

 

 
Resim 3. Ülker fıstıklı, fındıklı, beyaz çikolata ve fıstık, fındık ve üzümlü çikolata ambalajları. 

 

Markanın içeriği farklı çikolatalar için yine aynı görsel tasarımda zemin rengini değiştirdiği 

görülmüştür. Sütlü çikolatada kullanılan kırmızı renk yerine fıstıklı çikolata için fıstığı temsil edecek 

yeşil, fındıklı için ise mavi, üzümlü fındıklı olan için ise üzümü temsil edeceği düşünülerek mor renk 

kullanılmıştır. Fıstıklı beyaz çikolatada ise kırmızı renk yerine beyaz çikolatayı temsilen beyaz renk 

kullanılmıştır, aynı zamanda diğer ürünlerde sadece görsel kullanılan alt kısımda ise fıstığı vurgulamak 

için yeşil renk üzeri görsel kullanıldığı görülmüştür. 
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Resim 4. Ülker bitter çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

Aynı ürünün çikolata yoğunluğu fazla olan ürünlerinde ise diğer ürünlerde ürün içeriğine göre renk 

değiştiren üst kısımda tek siyah renk kullanılmıştır. Alt kısımda ise fıstıklı beyaz çikolatada uygulandığı 

gibi siyah degradeli koyu renkler üzeri görsel kullanımı tercih edilmiştir. 

 

 
Resim 5. Eti sütlü, fındıklı ve fıstıklı çikolata ambalajları. 

 

Eti’nin klasik çikolatasında kırmızı, fındıklıda mavi ve fıstıklı olanında ise yeşil zemin renkleri 

kullandığı görülmüştür. Zemin bir bütün olarak düşünülmüş ve çikolatalar renge ek olarak büyük girilen 

görsellerle pekiştirilmiştir. Logonun bulunduğu kısımda renk değişimi uygulanmamış hareketli bir gölge 

ile ayrıştırma yapılmıştır. 

 

 
Resim 6. Eti-Karam çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

Eti Karam markalı çikolatalarında ise çikolata yoğunluğundan dolayı zemin rengi olarak siyah tercih 

edilmiş, ürün içeriğine göre görsellerin bulunduğu kısımda renk değiştirme yoluna gidilmiştir. Portakallı 

turuncu, fıstıklı yeşil, fındıklı mavi, çikolata yoğunlu az olanında koyu bir kırmızı çikolata yoğunluğu 

fazla olanında ise mor renk tercih edilmiştir. 

 

 
Resim 7. Eti-Keyfince çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

Bir diğer eti ürünü olan keyfince çikolatasında, inceliği pekiştirmek adına minimal düz bir kırmızı 

zemin, beyaz çikolatalı olanı için aynı tasarımla açık renk bir zemin tercih edilmiştir. 

 

 
Resim 8. Nestle çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

Nestle markasının çikolata ürünlerinin ambalajları kırmızı zeminli logo, yine kırmızı bir şerit üzerinde 

girilerek tasarlanmıştır. Böylece tüm çikolata ürünleri, kırmızı logo renginin avantajından faydalanılarak 
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içerisinde kırmızıyı içerebilecektir. Zemin renginde ise klasik sütlü çikolata için kırmızı, beyaz çikolata 

için beyaz, fıstıklı bitter çikolata için siyah, fındıklı çikolata için mavi, portakallı çikolata için ise turuncu 

renk tercih edilmiştir. Markanın uzun bir geçmişi olduğunu ve çikolata konusunda ustalığını vurgulamak 

amacıyla çıkardığı 1927 isimli ürünlerinde ise ürünün ismi altın sarısı, markanın logosu kırmızı şeritte 

verilmiştir. Fındıklı olanında açık koyu renk geçişli mavi, bitter olanında ise mor renk tercih edilmiştir. 

 

 
Resim 9. Nestle-Damak çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

Nestle fıstıklı olarak sunduğu damak markalı ürününde beyaz zemin tercih edilmiş ve logo bu kez 

kırmızı yerine altın sarısı renginde girilmiştir. Ürün ismi yeşilin 2 tonunda verilerek içerisindeki fıstık 

vurgulanmıştır. Çikolata yoğunluğu fazla olanında ise zeminde siyah hareketleriyle bitter 

vurgulanmıştır. 

 

 
Resim 10. Milka çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

Milka çikolatalarında ise diğer markalardan farklı olarak tüm ürünlerde marka rengi olarak lila 

kullanılmış ve ürün içerikleri görselle ifade edilmiştir. 

 

 
Resim 11. Torku çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

Torku ise çikolata ambalajlarında bir zemin tasarlayarak tüm çikolatalarında bunu uygulamıştır. Zemin 

üzerinde altın sarısı çerçeve içerisinde sütlü için kırmızı, bitter için siyah, fıstıklı için yeşil, fındıklı için 

ise mavi renk bir zemin kullanılmıştır. 

 

 
Resim 12. Godiva çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

İsviçre’den gelen Godiva markasının tablet çikolatala ambalajları üst kısımda altın sarısına yakın bir 

zemin üzerinde logo ve alt kısımda ise ürüne göre ayrılmış renkler ve görseller olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bademli bordo, sütlü mavi, çilekli pembe, bitter mor ve fıstıklı yeşil renkle verilmiştir. 
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Resim 13. Godiva Masterpieces çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

Godiva, ustalık eseri ve şaheser de anlamına gelen Masterpieces ürünü için beyaz zemin üzeri altın sarısı 

şeritler kullanılmıştır. Ürünün görseli daha büyük girilerek vurgulananın esasında ürün olduğu 

görülmüştür. 

 

 
Resim 14. Lindt çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

Market raflarında rastlanılan Lindt markalı çikolatada ise Milka çikolatalarının uyguladığı tek renk 

tekniğiyle mavi renk uygulanmış ve ürün içerikleri görsellerle vurgulanmıştır. 

 

 
Resim 15. Lindt Excellence çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

Aynı markanın bitter çikolata çeşitleri için ise beyaz bir zeminde siyah şerit uygulamaları ve içeriğin 

vugulanması için renk değişiminin yanı sıra büyük görseller girilmiştir. 

 

 
Resim 16. Schogetten çikolata ambalaj çeşitleri. 

 

Alman markası olan Schogetten’in ise sütlü çikolata için mavi, fındıklı için yeşil, bitter için koyu bir 

kahverengi tercih ettiği görülmüştür. Ambalaj tasarım olarak iki kısma ayrılmış logonun olduğu kısımda 

zemin rengi değişiminin yanı sıra görsellerle de içerik vurgulanmıştır. Diğer kısımda ise bölünebilen 

çikolata olduğu vurgulanmak amacıyla çikolatanın bölünmüş çikolata parçaları gösterilmiştir. 

 

 
Resim 17. Tadelle çikolata ambalaj çeşitleri. 
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Tadelle markasının ambalajı diğerlerinden farklı malzeme ve kaplamayla yapılmış fakat renk açısından 

klasik çikolata için kırmızı, bitter için siyah, beyaz için beyaz, şeker içermeyen light için ise gri bir 

zemin tercih edilmiştir. Light seçeneği için kırmızı zeminde şeker ilavesiz olduğunu vurgulayarak rengin 

avantajından faydalanılmış ve çok bilinmeyen bir ürün olduğundan tanıtım amaçlı diğer seçeneklerde 

olmayan görsel kullanılmıştır. 

 

Sonuç 

Bir ambalajın endüstriyel tasarımı ve malzemesiyle birlikte rafta nasıl görüneceğini belirleyen görsel 

tasarımı oldukça önemlidir. Ambalaj görsel tasarımı sayesinde içeriğindeki ürünün kolay 

farkedilmesini, satılabilmesini, dikkat çekmesini ve tanınmasını sağlar. Kolay farkedilebilmesi ve hızlı 

bir şekilde müşterinin raftaki ürünü tanıyabilmesi logo ve görselden ziyade renk ile anlaşılabilir. 

 

Kırmızı renk çikolata ambalajlarında sıklıkla rastlanan ve ürünün fark edilebilirliğini arttıran bir renktir. 

Klasik sütlü çikolatalarda incelenen 9 markadan Ülker, Eti, Nestle, Torku ve Tadelle olmak üzere 5 

tanesinin kırmızı rengi tercih ettiği görülmüştür. Özellikle Nestle’nin kırmızı rengi tüm ambalajlarında 

kullanarak fark edilebilirliğini arttırdığı söylenebilir. 

 

Milka tüm ambalajlarda aynı renk kullanarak, kolay ve hızlı bir şekilde marka fark edilebilirliğini 

sağlamıştır. Ürün içerikleriyle ilgili bilgilenme ancak daha dikkatli bakınca fark edilmektedir. 

 

Torku zeminde kendine özgü bir tasarımla çikolatayı temsilen kahverengi zemin kullanmıştır. 

Diğerlerinden farklı bir teknikle uygulanan tasarım, markanın diğer markalardan ayrıştırılmasını 

kolaylaştırmıştır. 

 

Lindt ürünlerin sütlü olanlarının tümünde mavi, bitter olanlarında farklı renkler ve farklı tasarım tercih 

etmiştir. Bu ürünlerde bambaşka tasarımlar kullanıldığı için ait olduğu markanın fark edilebilmesi için 

ancak logoya bakılması gerektiği kanısına varılmıştır. 

 

Markaların diğer ürünlerinde genellikle ürün içeriğinde bulunan malzemelere göre renkler kullanıldığı 

görülmüştür. 9 markanın 8’inde bulunan fıstıklı üründe 6 markada fıstık yemişinin yeşil renk olması 

sebebiyle yeşil renk kullanılmıştır. Milka, Lindt ve Schogetten markaları hariç diğer markaların 

ürünlerinde mavi fındık; yeşil fıstık; siyah, mor ve lacivert çikolata yoğunluğuna göre bitter, beyaz ise 

beyaz çikolatada tercih edilmiştir. 

 

İncelenen çikolata ambalajları zincir marketlerin tek şubesinde bulunan alternatiflerle sınırlı olmakla 

birlikte ülkemizde üretilen ürünlerin yanı sıra ve yurt dışından gelen ürünler olmasından dolayı renk 

bakımından farklı anlamlar ortaya çıkmıştır. Ülkemizde üretilen ürünlerde sütlü çikolata genellikle 

kırmızı renkle verildiği, yurt dışından gelen ürünlerin üç tanesinden ikisinde mavi olarak verildiği 

görülmüştür. Ülkemizdeki ambalajlarda sıklıkla tercih edilen kırmızı renk yerine bir diğer yurt dışı 

ürününün mavi zeminle kullanıldığı görülmüştür. 

 

Ülkemizde mavi genellikle fındıklı ürünler için tercih edildiğinden, mavi ambalaj görüldüğünde 

içeriğinin fındıklı olacağı düşünülebilir. 

Sonuç olarak renkler vasıtasıyla; 

• Rafta bir markanın tüm ürünlerinin rahatlıkla ayırt edilebileceği, 

• Markanın fark edilebileceği, 

• Ambalaj içerisindeki ürünün anlaşılabileceği, 

 

Bir ürünün ambalaj renginden içeriğindeki ürünlerin tahminin yapılabileceği kanısına varılmıştır. Ayrıca 

her ne kadar genel algılar da olsa, farklı kültürlerde renklerin farklı anlamlarda kullanılabildiği 

görülmüştür. 
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Grafik Tasarımda Beyaz Alan Kullanımının Getirdiği 
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ÖZET 

Grafik tasarım belirli ölçüler içerisine sınırlandırılmış birtakım unsurlarla elde edilen görseller olarak 

ele alınabilir. Bu minik bir kartvizitle sınırlanabileceği gibi, devasa bir bina giydirme de olabilir. En 

küçüğünden en büyüğüne bir görsel tasarım tipografi, renk, çizgi, grafik, fotoğraf veya illüstrasyon gibi 

unsurlar kullanılarak zenginleşir ve estetik kazanır. Bir tasarımda kullanılan bu unsurlar ne kadar 

önemliyse, tasarım için ayrılmış beyaz alanın doğru kullanımının etkisi de o kadar güçlüdür. Grafik 

tasarımda beyaz alanı doğru bir şekilde kullanabilmek adına zıtlık, denge, boşluk gibi kavramların doğru 

bir şekilde tanımlanması ve dikkate alınması gerekmektedir. 

 

Grafik tasarımda beyaz alan kullanımının anlamsız boşluktan ziyade tasarıma anlam kattığı ve farklı bir 

üslup getirdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu beyaz alanın mesajın iletilmesinde güçlü bir unsur 

olarak görülmeli ve önemli tasarım elemanlarından biri olarak değerlendirilmelidir. Herhangi bir 

unsurun; illüstrasyon, fotoğraf, yazı karakteri gibi görsel öğelerin dışında oluşan ‘boş’ kısım beyaz alan 

olarak tanımlanır. Beyaz alan tabiri tasarımların daha çok matbaada beyaz kağıtlara basıldığından bu 

şekilde kodlanmıştır. Aslında beyaz alan diye adlandırılan tüm yerler beyaz olmak zorunda değildir. 

Kullanılan materyalin kendisi ne ise (kitap, ambalaj, teneke vs) o materyalin rengi veya tasarımcının 

sayfaya kodladığı zemin rengidir. 

 

Boşluk kavramı aslında görsel tasarımda kullanılan bir unsurun etrafındaki alanı tanımlamaktadır. Bu 

alan kullanılan unsurun tasarımda öne çıkmasını sağlaması açısından en az o unsur kadar önemlidir ve 

dengeli bir tasarımla bütünlük oluşmasını sağlar. Tasarımdaki ana mesajın daha çarpıcı ve etkili bir 

şekilde hedef kitlenin istenilen noktaya hızlıca yönlendirilmesini sağlar. Ayrıca tasarımın ve mesajın 

akılda kalıcılığını arttırır ve bu da markanın etkileşimini güçlendirir. Alan boşluğunun olmadığı ya da 

yetersiz olduğu tasarımlarda grafik unsurlarının yanlış ya da bilinçsiz dağılımı söz konusu olmakla 

birlikte iletilecek mesajın algılanma süresi de daha uzun olacaktır. Bir billboard tasarımında mesajın 2 

saniye iletilme süresi düşünüldüğünde ya da günümüz sosyal mecraların sık kullanımı göz önüne 

alındığında ve bu mecralarda tasarımlara birkaç saniye bakıldığı düşünüldüğünde istenilen sonucun elde 

edilebilmesi için beyaz alanın doğru kullanımının önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

 

Bu çalışmada amaç olarak grafik tasarımcı ve marka açısından beyaz alan kullanımının önemi literatür 

taraması metoduyla araştırılmıştır. Grafik tasarım unsur ve ilkeleriyle birlikte örnek tasarımlara yer 

verilmiştir. Bir tasarımda kullanılan tüm unsurlar gibi beyaz alan ‘boşluk’ kullanımının mesajı iletmek 

açısından oldukça önemli olduğu kanısına varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Beyaz Alan, Boşluk. 

 

 

Abstract 

Graphic design products can be considered as visuals obtained with a number of elements limited to 

certain dimensions. This dimensions can be limited to a tiny business card or a gigantic building 

dressing. A visual design, from the smallest to the largest, is enriched by using elements such as 

typography, color, line, graphic, photograph or illustration, and gains aesthetics. The more important 
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these elements are used in a design, the stronger the effect of the correct use of the white area reserved 

for the design. In order to use white area correctly in graphic design, concepts such as contrast, balance, 

and space must be correctly defined and taken into account.  

 

The meaning and different style of the use of white area in graphic design should be considered rather 

than meaningless space. The white area should be seen as a powerful element in the transmission of the 

message and should be considered as one of the important design elements. Of any element; The 'empty' 

part formed outside of visual elements such as illustration, photograph, font is defined as the white area. 

The term white area is coded in this way since the designs are mostly printed on white papers in printing 

houses. In fact, not all places called white areas have to be white. Whatever the material used (paper, 

cardboard, plastic etc.) is the color of that material or the floor color coded by the designer on the page.  

The concept of void actually defines the space around an element used in visual design. This area is at 

least as important as that element in terms of making the element used stand out in the design and 

provides integrity with a balanced design. It ensures that the main message in the design is directed to 

the desired point in a more striking and effective way. It also increases the memorability of the design 

and message, which enhances the brand's interaction. Although there is an incorrect or unconscious 

distribution of graphic elements in designs where there is no space or insufficient space, the perception 

time of the message to be transmitted will also be longer. Considering the transmission time of 2-3 

seconds in a billboard design or considering the frequent use of today's social media and considering the 

designs in these media for a few seconds, the importance of the correct use of the white area in order to 

achieve the desired result will be better understood. 

 

In this study, the importance of using white area in terms of graphic designer and brand was investigated 

by the method of literature review. Sample designs are included with graphic design elements and 

principles. It has been concluded that the use of white area 'space' like all the elements used in a design 

is especially important in terms of conveying the message. 

 

Keywords: Graphic Design, White Area, Space. 

 

Giriş 

Grafik tasarım; görsel ve metinsel iletişimin düşünsel göstergesidir. Bir başka deyişle fikirlerin ya da 

mesajların görsel anlatım yolu olarak tanımlanabilir. Grafik tasarım yoluna başvuran kurum ürünlerini 

tanıtmak ve satmak amacıyla yaptırdığı reklamlar yoluyla hedef kitle ile etkileşime geçer. Bu iletişim 

günümüzde neredeyse sınırsız diyebileceğimiz birçok mecra ile gerçekleşir. Web tasarımından sosyal 

medyalara, afişlerden billboardlara ayna zamanda animasyon ve hareketli tasarımlara kadar çok çeşitli 

alan ve uzmanlıklara ayrılabilir. 20. yüzyılın sonlarında grafik tasarım; afiş, dergi, katalog, kitap gibi 

basılı materyaller olarak adlandırılırdı. Fakat günümüzde grafik tasarımı gelişen teknoloji ile birlikte 

yeni programların da doğması ile birlikte daha aktif olmuştur. 

 

İyi bir tasarımın hedef kitle ile etkili iletişimi ve akılda kalıcılğı beyaz alanların kullanımı ile doğrudan 

ilgilidir. Tasarımda yer alan unsurların doğru ve bilinçli yerleşimi görsel ve fikirsel mesajı doğrudan 

iletecektir. 

 

Afiş, kitap kapağı, sayfa düzeni, web tasarımı, ambalaj tasarımı, hareketli grafik gibi örnek tasarımlar 

ile beyaz alan kullanımıyla daha etkili ve akılda kalıcı bir görünüme kavuşmaktadır. 

 

Beyaz Alan Nedir? 

“Her şeyi bir arada tutan boşluktur” (Berger, 2009: 22). 

Beyaz alan, grafik tasarım için beyazdan ziyade tasarımda boş bırakılan alanlar için kullanılır. Beyaz 

alan, herhangi bir renk, doku, desen, fotoğraf, illüstrasyon ya da bir arka plan olarak da tanımlanabilir. 

Duruma göre beyaz alan için ‘Negatif Alan’ veya ‘Boş Alan’ tanımlamaları da yapılabilir. 

 

Boşluk kavramı benimsenerek imge ve biçimlerin kaynağı da ortaya çıkarılabilir. Boşluk esasında 

değişim yasasını oluşturabilir (Cheng, 2006: 67).   
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Yapılan tüm tasarımlarda öne çıkacak bir vurgu elemanı vardır. Tasarımda çekicilik bu vurgu sayesinde 

ortaya çıkar. Boyut, ritm, renk ve doku gibi elemanlarla vurgu yapılabileceği gibi tasarım alanındaki 

beyaz alan doğru bir şekilde kullanıldığında öne çıkan ve başarılı vurgu elemanı olabilir. (Uçar, 2019: 

271). 

 

Beyaz alanlar, diğer tüm öğeler gibi çok önemli bir tasarım öğesidir. Grafik tasarımda tasarım unsurları 

arasındaki güçlü dengeyi oluşturur. Metin, paragraf, illüstrasyon, fotoğraf, logo vb. unsurların arasındaki 

alanların oluşması beyaz alan ile dengelenir. Aksi taktirde bu denge olmazsa istenilen etkiden ziyade 

karmaşık bir görsel ortaya çıkar. Tasarımdaki kompozisyonun bütünü oluşturması ve vurgulu bir şekilde 

hedef kitleyi etkilemesi beyaz alan ile kolaylıkla sağlanabilir. 

 

Keleşoğlu; “yeni tipografi anlayışında, negatif alanlar boşluk değil tasarım elemanı olarak görülmeli ve 

anlama uygun bir şekilde tasarıma entegre edilmelidir “(Keleşoğlu, 2008: 18). diyerek sadece grafikler, 

fotoğraflar ve illustrasyonlarda değil harflerin bir araya gelerek oluşturduğu tipografik tasarımda da 

beyaz alanın önemini vurgulamıştır. 

 

“Bir tekerleğin göbeğinin etrafında birleşmiş otuz parmaklığı düşün, (Tekerin ortasındaki) boşluktur 

bir arabayı faydalı kılan. Kilden yapılmış toprak bir kabı düşün, (Kabın) boşluğudur onu faydalı kılan. 

Oda yapmak için oyulmuş bir pencereyi, kapıyı düşün, (Pencerenin ve kapının) boşluğudur bir odayı 

faydalı kılan. İşte bu şekilde, Varlık çıkar içindir, Yokluk ve boşluksa fayda için” (Laozi’den aktaran; 

Eren, 2019: 26).  

 

Beyaz alan vurgu, uyum ve dengenin yanısıra bir reklamın görsel estetiğe kavuşmasını sağlar. Aynı 

zamanda hedef kitleyi bilgilendirir ve mesajın hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlar. Bir tasarımın 

sade, yalın, net ve düzenli görünmesini sağlar. Beyaz alan bilinçli ve doğru kullanıldığı taktirde 

tasarımdaki unsurların varlığını en etkili şekilde ortaya çıkaran baş aktörlerden biridir. 

 

Beyaz Alan Türleri 

Yapılan araştırmalar sonucunda, beyaz alanlar tanımlamalara göre büyüklük ve küçüklüğüne göre mikro 

ve makro, işlevine göre ise aktif ve pasif olarak 2 ayrı kategoride 4 farklı türle karşılaşılmıştır.  

 

1a) Mikro Beyaz Alan: Harf espasları, satır arası boşluklar ve paragraf aralıkları gibi küçük öğeler 

arasındaki boşluklardır. İçeriğin okunabilirliğine katkısı büyüktür. Hedef kitlenin daha rahat 

okumasında önemli bir etkendir. 

 

1b) Makro Beyaz Alan: Ana başlıklar, illüstrasyon, fotoğraf gibi tasarımda mesajı iletecek ana 

unsurların arasındaki boşluktur. Bu boşluk tasarımda doğal oluşmayarak bilinçli bir şekilde yapılan 

etkidir. Tasarım öğelerini ayırır ve gruplandırır. Asimetrik beyaz alan boşlukları burada daha dinamik, 

aktif ve etkili görünüm sağlar. 

 

2a) Pasif Beyaz Alan: Sayfa tasarımındaki kelimeler arasındaki espaslar, web sayfa tasarımındaki küçük 

butonlar ve simgeler, ambalaj tasarımındaki bilgilendirme metinlerinin aralıkları ve küçük ikonların 

boşluğu vb. gibi doğal olarak oluşan alanlara pasif beyaz alan denir. 

 

2b) Aktif Beyaz Alan: Tasarımdaki ana unsurları birbirinden bilinçli olarak ayırmanın etkili yoludur. 

Hiyerarşik olarak da unsurları birbirinden ayırmanın alternatif yolu da denilebilir (Boulton, 2007). 

 

Bu incelemeler sonucunda makro beyaz alan tanımı aktif beyaz alan tanımıyla, mikro beyaz alan tanımı 

ise pasif beyaz alan tanımıyla eş anlamlarda kullanılabileceği gözlemlenmiştir. Tasarımdaki ana 

unsurların etrafında bilinçli olarak bırakılan büyük veya küçük boşluklar tasarımın bütününün 

okunmasında faydalıdır ve aktif beyaz alan veya makro beyaz alan olarak adlandırılır. Tasarımda 

okunması gereken yazıların harf ve satırların arasındaki boşluk ise o yazıları ve satırları okutmak amaçlı 

kullanılır ve pasif beyaz alan veya mikro beyaz alan olarak adlandırılır. 
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Tasarım Alanında Beyaz Alan Etkileri 

Beyaz alan bir iletinin daha kolay anlaşılmasını sağlar ve okunabilirliği arttırır. Tasarım alanındaki 

görsel unsurların tümünün birbirinden ayırt edilmesini sağlar. Ayrıca unsurların birbirleriyle olan 

ilişkilerini gruplamada etkili bir yöntemdir. Unsurların beyaz alanın doğru kullanımı olmadan okunması, 

anlaşılması, ayrışması ve gruplanması neredeyse imkansızdır. 

 

Beyaz alan kullanımı ile hiyerarşi yaratılabilir. Vurgulanmak istenilen tasarım unsurunu ya da iletilmek 

istenilen ana mesaj beyaz alan kullanımı ile hedef kitleye ulaşır. Böylece beyaz alan kullanımı sayesinde 

hedef kitle tasarımda istenilen unsura yönlendirilir.  

 

Beyaz alan kullanımının sağladığı, denge, kalite ve görsel estetik ile ortaya profesyonel bir tasarım çıkar. 

Beyaz alan, görsel çekiciliğin yanında sade, temiz ve rahat bir tasarım oluşturur. Tasarımdaki estetik 

anlayışı ve çekiciliği arttırır. 

 

Tüm bunlardan yola çıkılarak; tasarım bir kapı olarak düşünüldüğünde, beyaz alan kullanımı kapının 

açılmasını sağlayan anahtar olarak nitelendirilebilir. Anahtar olmadan kapının işlev görmesi mümkün 

değildir. Bu sebeple grafik tasarımda; afiş tasarımından kitap kapağına, ambalaj tasarımından sayfa 

tasarımına, web sayfasından ve hareketli grafik tasarıma pek çok dalda beyaz alan kullanımı oldukça 

mühimdir ve tasarımın pek çok dalında beyaz alan kullanımına örnekler verilebilir. 

 

 
Resim 1. Coca Cola reklam afişi. 

 

Coca Cola’nın afiş tasarımında grafik unsurların dışında kalan alan kırmızı renk ile verilerek beyaz alan 

dediğimiz boşluk kırmızı zemin olarak kullanılmıştır. Coca Cola, kırmızı denildiğinde ilk olarak akla 

gelecek markalardan biridir. Kullanılan küçük puntolu metin ile ana unsur arasındaki alan mikro beyaz 

alan olarak görülmektedir. Makro beyaz alan olan kırmızı zeminin ortasında büyük bir şekilde tek ana 

unsur girilerek mesajın hedef kitleye kolay ve net bir şekilde ulaşması sağlanmıştır. 

 

 
Resim 2. Kitap kapağı, Elias Figueiroa. 

 

Seri kapak tasarımlarında ülkelerin sembolleri tipografik olarak çözümlenmiştir. ‘PISA, PARIS, 

LONDON’ kelimelerinin içinden en uygun harf seçilerek o şehrin sembolü ile bütünleştirilmiştir. 
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Tipografinin dışında kalan beyaz alanın vermiş olduğu ferahlık kapakların daha etkili ve okunaklı 

olmasını sağlamıştır. Logo ve diğer yazılar ise altta küçük olarak girilmiş ve pasif beyaz alan olarak 

verilmiştir. 

 

 
Resim 3. Naoto Fukasawa Juıcepeel (Meyve suyu) ambalaj tasarımı. 

 

Meyve suyu ambalajı tasarımında beyaz alan olarak meyvelerin kendi renk ve dokuları zekice 

uygulanmış ve başka bir detaya gerek kalmadan ambalaj içerisindeki ürün ile ilgili hedef kitlenin 

kolaylıkla ve hızlı bir şekilde bilgilenmesi sağlanmıştır.  

 

2004 yılında Tokyo’da Haptic sergisi için gelşitirilmiş olan Juice Skin ambalajı içeriğindeki meyvenin 

kabuğuyla sarmalanmış gibi görünmektedir. Ambalajın etkisi görür görmez ortaya çıkmaktadır. Hedef 

kitle nesnelerin içeriğini hızlı bir şekilde anlamlandırır (BoxVox, 2014). 

 

 
Resim 4. Harper’s Bazaar sayfa tasarımı, 1936. 

 

Alexey Brodovitch en çok Amerikan moda dergisi Harper’s Bazaar’daki çalışmaları ile tanınsa da 

dünyaca ünlü bir tasarımcıdır. Fotoğrafı, tipografiyi, illüstrasyonu metinlerle uyumlu ve anlamlı bir 

şekilde kullanarak etkili tasarımlar ortaya çıkarmıştır. 

 

Beyaz alanların, sayfa tasarımındaki fotoğraf ve yazıların sayfalar üzerindeki dağılımı ve birbirleriyle 

olan bütünlüğü tasarımda aktif rol oynamaktadır. Aynı zamanda ‘The Consensus of Opinion’ Fikir 

Birliği başlığı ile metinlerin hareketi ve fotoğraf ile olan bütünlüğü sayfa tasarımının kalitesini ve 

gücünü arttırmaktadır. Metinler arasında kullanılan pasif beyaz alanda statik bir tavırla yansıtılan uyum 

ve hareketlilik tasarımın öne çıkmasını sağlamıştır. 

 

Sayfa tasarımı genel estetik anlayışına göre tasarım alanındaki öğelerin kapladığı alanla uyumlu olarak 

yerleştirilmesidir. Aynı zamanda bu durum; biçim ve alanın doğru yönetimi olarak da tanımlanabilir 

(Ambrose ve Harris, 2013: 9).  
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Resim 5. Alaa Alnuaimi, Web tasarımı. 

 

Web sayfa tasarımı hareketli grafiklerle birleştirilerek günümüzün popüler tasarım anlayışını başarılı bir 

şekilde yansıtmaktadır. Sol orta alanda bulunan birkaç metin ya da buton ile karmaşadan uzak bir şekilde 

hedef kitle kolayca istenilen bilgiye yönlendirilmektedir. Sayfa tasarımının bir başka fonksiyonu ise 

zemin renginin değişebilmesidir. Zemin rengi ile birlikte sağ ve soldaki yönlendirme ikonları da zemine 

uyum sağlayacak şekilde renk değiştirmektedir. Geleneksel statik bir tasarıma dinamizm eklenerek 

çağın teknolojisi yakalanmış ve makro beyaz alanların da kullanımıyla, teknolojik gelişmelerin takip 

edildiği mesajı ile dinamik bir sayfanın yanı sıra sade, anlaşılır ve göz yormayan bir tasarımla hedef 

kitleye sunulmuştur. 

 

 
Resim 6. Hareketli grafik tasarımda etkin beyaz alan kullanım örneği. 

 

Görsel unsurların uygun programlar aracılığıyla hareket algısıyla birleştilerek sunulmasına hareketli 

grafik denir. Yukarıdaki görsel hareketli grafik tasarım ve hikaye olarak beyaz alan kullanım için güzel 

bir örnektir. 

 

Muji çok çeşitli ev ve tüketim malları satan bir Japon perakende şirketidir. Ürün çeşitliliğine rağmen 

geri dönüşüme, üretim ve ambalaj atıklarını azaltmaya özen gösteren bir markadır. Tasarımdaki unsurlar 

parçalara ayrılarak ve sonrasında tekrardan aynı parçayı oluşturarak geri dönüşüm sade ve beyaz alan 

kullanımı ile etkili bir şekilde aktarılmaktadır 

 

SONUÇ 

Boşluk, tasarım unsurlarını daha rahat ayırt etmek, daha hızlı yönlendirmek, daha net anlatımla daha iyi 

iletişim kurmak ve fazlalıklardan arındırmak için kullanılan önemli bir unsurdur. 

 

Tek bir çizgi, illüstrasyon, resim ya da fotoğraf ile tasarımda istenilen duygu anlatılabilir. Bu unsurların 

anlamlandırılması, iletinin doğru ve hızlı bir şekilde hedef kitleyi yönlendirmesi tasarımdaki başarılı 

beyaz alan kullanımıyla mümkündür. Boşluk, negatif alan ya da beyaz alan grafik unsurlarını 

yönlendiren ve anlamlandıran önemli bir etkendir. Renk, doku, illüstrasyon, fotoğraf ve metin gibi 

birçok öğeyi ayrı ayrı ya da birlikte doğru ve anlamlı verebilmenin yolu beyaz alan kullanımından geçer. 

Coca cola afişinde unsurun etrafında kullanılan aktif beyaz alan hedef kitleyi asıl unsura kolaylıkla 

yönlendirmektedir. Grafik tasarımın ortaya çıkışından itibaren uzunca yıllar doğru kullanılmayan ve 

tasarım alanında gereksiz boş alan olarak görülen beyaz alan, aslında ana unsurun gösterilmesini 

sağlayacak en gerekli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmıştır. 

 

Kitap kapağında kullanılan makro boşluklar sayesinde okuyucu doğrudan kitap ismine yönlendirilmiştir. 

Ambalaj tasarımında zekice kullanılan zemin renkleri sayesinde yazıya ve görsele ihtiyaç duyulmadan 

yönlendirme yapılmıştır. 
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Sayfa tasarımında kullanılan makro boşluklar sayesinde metin ve fotoğraf öne çıkmış, mikro boşluklar 

sayesinde de metin rahatlıkla okunabilir bir halde sunulmuştur. 

 

Web sayfasında boşluklardan elde edilen tasarım vasıtasıyla hedef kitlenin hızlı bir şekilde sitede 

yönlendirilmesi sağlanmıştır. 

 

Tüketim kültürünün artmasıyla, etraf gereksiz ve fazla pek çok ‘şey’ ile kaplanmış ve hala daha 

kaplanmaktadır. Özellikle hareketli grafik örneğinde görülen bu durum tüketim kültüründe fazlalıkların 

gereksiz yer kapladığına, aynı zamanda kafa karıştırarak istenilene ulaşmayı zorlaştırdığına ve ne kadar 

az unsur kullanılırsa o kadar kolay hedefe yönlendirildiğine güzel bir örnektir. Bu durum göz önüne 

alındığında; esasında hayatın her alanına genellenerek evdeki eşyalarda, yenilen yemekte, sevgi ve 

saygıda anlamı ortaya çıkaranın görülmeyen bir boşluk olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 

Afyon iline 64 km uzaklıkta olan Karadirek köyü, 1132 nüfusu ile Sandıklı İlçesi’ne bağlıdır ve 

Karadirek Çayın kıyısında bulunmaktadır. Karadirek’in eski adı Kalandıraz, Keza, Kılandıras, Kala-

Adras, Adra’nın Kıyısı (kıyıdaki kenti) diye anılmaktadır. Afyon bölgesi- Karadirek bucağında, 

çömlekçilik yirmi yıl önceye kadar varlığını sürdürmekteydi. Karadirek halkının tarım ve hayvancılık 

dışında, çömlekçiliğin önemli bir geçim kaynağı olduğu bilinmektedir. Tüm çömlekçilik merkezlerinde 

olduğu gibi Karadirekte’de çömlekçilik babadan oğula geçmiştir. 2000’li yıllara kadar, Karadirek’te 15 

atölyede çömlekçilik devam ederken 2019 yılında tek bir atölyenin üretim yaptığı bilinmektedir. Bu 

araştırmada Karadirekte yaşamına devam eden çömlekçi ustaları ve Karadirek çömlekçiliğinin dünü ve 

bugünü, Karadirek çömlekçiliğinin üretim aşamaları, çamur hazırlama yöntemi ve ürün çeşitleri 

araştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Trakit, Doğal Taş, Seramik Bünyeler, Seramik Şekillendirme, 

 

ABSTRACT 

Karadirek village, which is 64 km away from Afyon province, is a region of Sandıklı county with 1132 

inhabitants and is located on the shore of Karadirek stream. Karadirek's former name is Kalandıraz. 

Likewise, Kılandıras, Kala-Adras, is also named as Adra's shore (coastal city). In  Karadirek township 

of Afyon province, pottery is known to have existed up to twenty years ago. It is said that pottery was a 

means of living as well as agriculture and animal husbandry, but it ended up due to the reduction of 

suitable raw material deposits for pottery. As in all pottery centres, pottery in Karadirek passed from 

father to son. Until the 2000s, pottery continued in 15 workshops in Karadirek, while it is known that 

only one workshop produced pottery in 2019. In this study, the pottery masters who continue their life 

in Karadirek and the past and present of pottery in Karadirek, the production stages of Karadirek pottery, 

the method of preparing mud and the types of products were investigated.  

 

Keywords: Ceramic, Pot, Pottery, Karadirek. 

 

 

1. GİRİŞ 

Afyon ili Sandıklı ilçenin Karadirek Çayı kıyısında olan Karadirek köyünde 2000’li yıllara kadar 

çömlekçilik önemli bir geçim kaynağı olarak görülmektedir. Bizans döneminde de yerleşim bölgesi 

olduğu ve üzüm bağları ile tanındığı söylenmektedir. Ana yollar üzerinde stratejik bölgede bulunmakta 

ve toprakları tarıma elverişlidir. Karadirek Köyü’nün geçmişinden bu güne çömlekçilik, özellikle de 

testi yapımı ilk sırayı almaktadır. Çömlekçilik Karadirekte de babadan oğula öğretilerek öğrenilmiştir.15 

atölyede çömlekçilik yapılırken, 1990 yıllarda 25-30 adet çömlek atölyesi üretim yapmakta, günümüzde 

ise bir atölyenin çömlekçilik üretimine devam ettiği bilinmektedir. 
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Resim 1. Afyonkarahisar Karadirek Haritası  

https://yearofthefly.org/10843/afyon-sandikli-yol-haritasi 

 

  
Resim 2. Karadirek ve Karadirek Çayı 

https://mapio.net/pic 

 

Karadirek köyünde yaşayan halk geçimini, tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Özellikle patates, 

buğday, arpa, afyon, pancar ekilmektedir. Yaklaşık yirmi yıl önce çömlekçilik, yörede önemli bir geçim 

kaynağı iken, günümüzde, hammaddenin (toprağın) bitmesi nedeni ile 2000 yılından itibaren, üretim 

yapılmamaktadır. Toplam usta sayısı tespit edilememiştir. (Çalışıcı, 2003, s.34-35) 

 

Karadirekte çömlek atölyelerin hepsi, evlerin bir bölümünde yer almaktadır. Karadirekte inşaat 

yapımında bir evin temeli kazılırken çıkan küpler bölgedeki çömlekler hakkında bilgi vermektedir. 

 

 
Resim 3. Karadirek’te Bir Evin Temeli Kazılırken Çıkan Küp (Güner, 1988, s.73) 

 

1. Karadirek Çömlekçiliğinde Hammadde ve Çamur Hazırlama  

Maden Tetkik Arama’nın verilerine göre Afyon’un Sandıklı ilçesi çevresinde, geniş alüvyonlu sahalar 

bulunmakta ve Karadirek bölgesinde çömlekçiliğe uygun kil alanları yer almaktadır. Karadirek köyü ve 

çevresinde demir (Fe) ve manganez (Mn) hammaddelerinin bulunduğu araştırmalar sonucunda elde 

edilmiştir. Karadirek çömlekçiliğinde kullanılan çamur, bölgenin kuzeyinde bulunan kahverengi-

kırmızı toprakla, bölgenin kuzey batısındaki milli toprağın karıştırılması sonucu elde edilen karışımdır. 
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Resim 4. Karadirek Bölgesinin Kuzeyinden Elde Edilen Demir Oranı Yüksek Kırmızı Toprak 

 

 
Resim 5. Karadirek Bölgesinin Kuzey Batısından Elde Edilen Beyaza Yakın Milli Toprak 

 

Günümüzde Karadirek çömlekçiliğine devam eden, dedesinden ve babasından bu mesleği öğrenen, 63 

yaşındaki Ali Kavak babasından öğrendiği çamur hazırlamayı şöyle anlatmıştır. Karadirek çömlekçiliği 

100 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bölgenin kuzeyinden elde edilen demir oranı yüksek kahverengi 

toprakla, bölgenin kuzey batısından elde edilen beyaza yakın milli toprak 1/2 oranında karıştırarak 

kullanılmaktadır. 100 yıldır dağlardan çıkartılan topraklar traktörlere doldurarak getirilmekte ve 

çömlekçiler tarafından hazırlanmaktadır. Topraklar içerisindeki taş veya farklı malzemelerin ayrılması 

için elenmektedir. Elekten geçirilen killer bir süre suda bekletildikten daha sonra, beyaz kille karıştırarak 

yoğrulmakta ve elde edilen karışım Karadirek çömlekçiliğinde kullanılmaktadır. Bölgenin kuzeyinden 

çıkartılan kırmızı toprak tuğla-kiremit yapımında da kullanılmaktadır. 

 

       
Resim 6. Hammaddenin Elekten Geçirilmesi-Şekillendirmek İçin Çamurun Yoğrulması ve 

Şekillendirme Aleti Petroz, (Eyüp Dağdelen, Ekim 2019) 

 

2. Karadirek Çömlekçiliğinde Şekillendirmesi ve Sırlanması  

Karadirek’te çömlek üretimi için ayakla döndürülebilen uzun milli, yataklı bir çark üzerinde merkezkaç 

kuvveti yardımıyla elle çekilerek biçimlendirilmektedir (Güner, 1988, s.73). Karadirek köyünde 

geçmişten gelen geleneğin her zaman torna yöntemiyle şekillendirme olduğu bilinmektedir. 

Karadirek’te azda olsa çömlek yapmaya devam eden tek usta Ali Kavak, Nisan ve Kasım ayları arasında 

evinin giriş katında bulunan çarkı ile çalıştığını, diğer aylarda ise soğuk hava şartları dolayısıyla 
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çalışmadığını söylemiştir. Şekillendirme sırasında petroz delinen şekillendirme aleti ve çelik kesme teli 

kullanılmaktadır. 

 

     
Resim 7. Karadirek’te Kullanılan Torna, (Güner, 1988), (Eyüp Dağdelen, Ekim 2019) 

 

   

   
  Resim 7. Karadirek Çömlekçi Ustası Ali Kavak’ın Tornada Ürünleri Şekillendirmesi 

(Eyüp Dağdelen, Ekim 2019) 

 

Karadirek çömlekçiliğinde testi, vazo, çanak, çömlek, ibrik, bardak, çiçek saksısı ve keşkek çömleği 

gibi ürünler üretilmiştir.  Köyde üretilen testiler “Kılandıras Testisi” diye adlandırılmış ve bölgede ün 

kazanmıştır. Tornada şekillendirilen ürünler atölyede ve evin farklı bölümlerinde bulunan çivilere 

asılarak veya ahşap raflar üzerine konularak kurutulmuştur. 
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 Resim 8: Karadirek Çömlekçi Ustası Ali Kavak’ın Ürünlerini Çiviye Asarak Kurutması ve Karadirek 

Çömlekçi Ustası Hasan Demirel’in Raflarda Dizili Bardakları,  

28 Ağustos 2002 (Çalışıcı, 2003, s.34) 

 

Gümüşhane, Şiran ilçesi Akpulat ve Ardıçlı köyü, Gümüşhane, Kale bucağı Dölek köyü, Nevşehir 

Avanos ilçesi, Afyon, Sandıklı ilçesi Karadirek bucağı, Erzurum Aşkala ilçesi Koşapınar köyü, Çorum 

Merzifon ve Osmancık ilçeleri, Kütahya Simav ilçesi, Manisa Turgutlu ilçesi Urganlı bucağı, Tokat 

Alişar köyü, Ordu, Mesudiye ilçesi, reçine ve sütle sırlama yöntemini kullanan çömlekçi merkezleridir. 

Karadirek’te üretilen çömlekler, Anadolu'da çok az yerde rastlanan reçineyle sırlama yöntemini 

kullanmaktadır. İlk pişirimi yapılmış olan çömlek, sanki kalaylanacakmış gibi harlı bir ateşte 

kızdırıldıktan sonra, içine atılan reçine tozu ile üstüpü yardımıyla hızla kabın içine sıvanmaktadır. 

Böylece kabın içinde sırımsı bir tabaka oluşmaktadır. Bu yöntemle sırlamanın sağlığa hiçbir zararı 

yoktur; reçine aşındıkça aynı yöntemle yenilenmektedir. (Güner, 1988, s.73) 

 

1975-1995 yılları arasında Karadirekte 25-30 adet çömlekçi atölyesinin var olduğu ve bu atölyelerde 

genellikle ailenin tüm fertlerinin çalıştığı bilinmektedir. Bu dönemler içerisinde tüm köyün üretim 

yaptığı ve üretilen çömleklerin, il sınırları içerisindeki ilçelerde ve köylerde satıldığı ve Türkiye’nin her 

yerine satış yapıldığı ve zaman zaman yurt dışına da satış yapdığından söz edilmektedir. 

 

Günümüzde Karadirek köyünde üretilen ürünleri pişirmek için fırın bulunmamaktadır. Son fırın 2000’li 

yıllarda yıkılmıştır. Karadirek fırınları bölgenin çevresinde bulunan dağlardan getirilen odunlarla 

yakılmıştır.  Çömlekçi fırınları gözle kontrol edilerek, 15-16 saat civarında pişirim yapılmıştır. 

 

 
Resim 8: Fırınlanmış Karadirek Çömlek Ürünleri 
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SONUÇ  

Karadirek çömlekçiliği Anadolu’daki tüm çömlekçi merkezlerinde olduğu gibi babadan oğula öğrenilen, 

yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan geleneksel ürünlerin üretildiği çömlekçi köyüdür. Önemli bir kültür 

mirası olan çömlekçiliğin, Karadirek köyünde bir dönem geçim kaynağı ve umut ışığı olarak 

görülmüştür. Anadolu'da çok az yerde rastlanan çömleklerin reçineyle sırlaması, Karadirek çömlekçiliği 

için bir farklılık olarak görülmektedir. Karadirek çömlekçiliği 2000’li yıllarda gelişen teknolojiye yenik 

düşmüştür. Bir dönem köyde çömlekçiliği öğrenmek için uzun zamanların çıraklıkla geçtiği ve öğrenilen 

meslekten keyif alındığı dönemin bittiği gerçeği ile yüzleşilmiştir. Gelecek nesillerde Karadirek 

köyünde çömlekçilik geleneğinin devam etmeyeceği, artık köyde gençlerin mesleği öğrenmek için uzun 

süreler çaba sarf etmediği, anlaşılmaktadır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye canlı deniz kaynaklarından Beyaz Kum Midyesi (Cik Cik), (Chamelia gallina) 

ve Deniz Kestanesi (Parocentrotus lividus) atık deniz kabuklarının seramik sanayiinde kullanımı 

araştırılmıştır. Ekonomik değeri yüksek olan bu deniz canlıları insan gıdası olarak çiğ ya da pişmiş 

tüketilmekte ancak, kabukları değerlendirilmemektedir. Çevresel açıdan bir atık olarak bilinen bu 

kabukların seramik sanayiinde değerlendirilmesi bir çevresel dönüşümün önemli bir parçası olabilir mi? 

Bu bağlamda Çanakkale’de mevcut Su Ürünleri işleme tesislerinden atık ve deniz kıyılarından toplanan 

kabuklar ile laboratuvar ve atölye ortamlarında (uygulamalı) çalışmalar yapılmıştır. Kırmızı ve beyaz 

hazır reçete kil bünyeye belli oranlarda granül haldeki deniz kabukları ilave edilmiş ve yeni bünyeler 

elde edilmiştir. Geleneksel yöntemlerle şekillendirilen yeni bünyelerden çanak formları üretilmiş, 

seramik fırınlarında 1000°C’de pişirilmiştir ancak, amacın dışında beklenmedik bir sonuca varılmıştır. 

Çalışmaların bulguların ışığında devam etmesi önerilirken, sanatsal amaç için kullanılacak fikirlere de 

ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Beyaz Kum Midyesi, Geri Dönüşüm, Seramik 

 

ABSTRACT 

In this study, it is researched that the use of the residues of white sand clam, clam (Chamelia gallina) 

and sea-urchin (Parocentrotus lividus) in ceramic industry. These sea creatures with high economic 

value can be consumed raw or cooked, but their shells are not utilized. They are all disposed. Could 

these shells, which are environmentally known as waste, in the ceramic industry be an important part of 

the environmental recycling? In this context, applied studies were conducted in laboratories and 

workshop environments with waste and shells collected from the sea coasts from existing Fisheries 

processing facilities in Çanakkale. Red and white ready-made recipe clay shells in granular form were 

added to the structure in certain proportions and new structures were obtained. These structures were 

used to make bowls by using the traditional ways. Bowl forms were produced from the new bodies 

shaped by traditional methods, they were fired in ceramic furnaces at 1000 °C, but an unexpected result 

was reached. While it is recommended that the studies continue in the light of the findings, the ideas to 

be used for artistic purposes have also been reached. 

 

Keywords: White Sand Clam, Recycling, Ceramic 

 
 

INTRODUCTION 

The use of sea shells around Anatolia and the Mediterranean has been known since Paleolithic Age. Its 

widespread use coincides with the Late Glacial and early Holocene period. It was used extensively until 

the Neolithic and Chalcolithic periods [1]. As a result of the excavations of Troia Ruins in Çanakkale, 

it was determined that sea shells dating back to 2500 years were used in ceramics. White Sand Clam 

(Cik Cik) in the Black Sea Region and Marmara Sea coast are distributed extensively in the 0-20 meters 

depth. It is seen in Selimpaşa, Silivri, Tekirdağ, Kumbağ, Gelibolu (Gallipoli), Çanakkale, Musoke and 

Gemlik Gulf in the Marmara Sea and Kocaeli (Kefken), Sakarya (Karasu and Kocaali), Düzce 

(Akçakoca) and Kastamonu, Sinop and Samsun coasts in the Western Black Sea Region [2]. There are 

 
1 In July 2019, part of this study was presented to Çanakkale Onsekiz Mart University Project Market with a joint poster 

presentation, but was not published.  
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more than 800 different species of sea urchins included in the group of Echinodea (skinned thorns). In 

Turkey, there are only 17 species of sea urchins. Only 20 of the species in the world are consumed as 

food. Parocentrotus lividus and Chamelia gallina species along the Mediterranean and Aegean coasts 

of Turkish borders are seen very often. Parocentrotus lividus is the most preferred species for food [3]. 

In this study, it is aimed to evaluate the shells of White Sand Clam and Sea Urchin, which are considered 

as important waste, by adding them into the clay body (structure) used in ceramic production. For this 

purpose, new suggestions were developed during the study process. The common effect of the study is 

that the data obtained from the study would provide findings for the future studies for the public and 

private institutions and universities. 

 

   
Şekil 1, A- Toria III Period, some used sea shells. B- White Sand Clam, Chamelea gallina (cik cik), 

(httpswww.milliyet.com.tryerel-haberlerduzcebeyaz-kum-midyesi-av-yasagi-basladi-10760554). C- 

Sea Urchin (Parocentrotus lividus) general view [3]. 

 

FINDINGS AND COMMENTS 

White Sand Clam, (Cik Cik), Chamelia gallina 

White sand clam, which scientific name is Chamelia gallina, in English; Stripped Venus, in French; 

Petite praire, in Italian; It is called Vongola and Chirla in Spanish. Chamelia gallina which has a wide 

distribution area in the world; It is distributed in the coasts of Spain, France and Tunisia, in the Adriatic 

Sea and in the coastal sandy strip of the Atlantic Ocean covering the North African coasts from Norway 

[4]. The white sand clam species are in different sizes. Its average length is 2.20 cm, its width is 2.5 cm 

and its height is 1.1 cm. 

 

Sea Urchin (Parocentrotus lividus) 

It is this species that has many synonyms and is most commonly known as Paracentrotus lividus. Its 

skin is thorny and colloquially known as black thorn or stone chestnut. Sea Urchin can be found widely 

both in Turkish coasts and World Sea coasts [5]. Its diameter is approximately 7.1 cm. The main body 

of sea urchins and thorns are composed of MgxCa1-xCO3 (magnesium calcium carbonate). Besides, 

there are elements such as Na, K, Fe, Sr, Ba, Si, Al, P, S and Cl in its structure [6]. In general, the main 

ingredient of sea urchin shell is calcite (calcium carbonate) and the reason is due to the abundance of 

calcium in sea waters [7]. Calcium carbonate has similar properties with other carbonate types and when 

it is exceeded 850 ° C, it releases calcium carbonate and carbon dioxide. CaCO3 → CaO + CO2. 

 

Clay and Ceramic 

Ceramics is traditionally defined as the science and technology of firing the compositions of non-organic 

raw materials which requires shaping with various methods, by glazing or not, in order to harden and 

gain durability. Ceramic raw materials are divided into two groups; loamy and without loam. The raw 

material that can be kneaded with water, can be easily shaped and maintains the shape given when it is 

dried is defined as the loamy ceramic raw material [8]. Clays are fine-grained sediments with a grain 

size less than 0.02 mm; earthy, a mineral that increases plasticity when a certain amount of water is 

added and has a high content of alumina and silica. Clays are generally formed from the weathering of 

feldspars or the dissolution of volcanic rocks under certain conditions [9]. 

 

LABORATORY AND WORKSHOP 

The collected White Sand Clam and Sea Urchin shells were cleaned of organic residues in them and 

collected in separate containers. The dehumidification of the sea shells was carried out by drying in an 

oven for 12 hours at 105 ° C. The porcelain was ground in mortars, the diameters were stretched to 500-
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1500 microns and the grain size was reduced to 1000 microns and below by passing through analysis 

sieves. (Figure 2) 

 

 
Figure 2, A- Sea shells in granules in jars. B-Detail. (Photos by Melis YILMAZ) 

 

Micronized and classified sea shells were brought to the applied ceramics workshop of Çanakkale 

Onsekiz Mart University, Faculty of Fine Arts, Ceramics and Glass Department. In the ceramics 

workshop, these sea shells were added to ready-made red and white clay in certain proportions. White 

clay body is defined as "white ceramic casting clay". This clay is fluid and its density is on average 50. 

The weight of white casting clay in plastic mug is 1700 gr. At this weight, 5 white casting sludges were 

prepared, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g and finally 600 g of Chamelia gallina were added to each mug 

respectively. It was mixed by hand until it became homogeneous (Figure 3). 

 

 
Figure 3, Addition of white sand clam (Chamelea gallina) and sea urchin (Parocentrotus lividus) into 

white and red clay body. (Photos by Melis YILMAZ) 

 

After the shells and bodies are mixed by hand homogeneously, the bodies are poured on plaster plates. 

In this way, excess water was removed and kneaded by hand, it was made ready to be shaped in the 

potter's wheel. (Figure 3, 4). 

 

   

 
Figure 4, The stages of evaporation of excess water and kneading on the plaster plate after adding the 

shell granules to the white clay. (Photos by Melis YILMAZ) 

 

In addition to mixing the shell granules with the white body in certain proportions, red pottery clay was 

mixed with sea shells and red bodies were also prepared. (Figure 5).  
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Figure 5, Steps of evaporation of excess water and kneading on the gypsum plate after adding the 

shell granules to the red mud. (Photos by Melis YILMAZ) 

 

Appropximately within an hour, it has reached the appropriate plastic consistency to be shaped into both 

the white and red body. The rates involved in each body have been carefully noted. After this stage, 

shaping could be performed on the potter's wheel. After the clays are kneaded, Cik Cik and Sea Urchin 

shells can be seen in red and white clay bodies. Chamotte clay has a dispersion composition and the 

distribution of Sea shells granules that can be seen in the clay body is homogeneous. In the potter's 

wheel, which is a traditional shaping method, firstly, white clay bowl forms are shaped. Their height is 

15 cm on average, their mouth diameter is 16 cm and their base diameter is 8 cm. 5 bowl forms were 

formed from white bodies prepared in five different proportions (11.7, 17.6, 23.5, 29.4 and 35.3). 

Likewise, bowl forms were produced with bodies prepared in 5 different proportions (11.7, 17.6, 23.5, 

29.4 and 35.3%) and in the same proportions with red clay and sea shells. (Figure 6). 

 

 
Figure 6, Red and white clay bodies were kneaded on a plasterboard and formed to be shaped in the 

potter's wheel. (Photos by Melis YILMAZ) 

 

    
 

    
Figure 7, The shaping stages of red and white clay bodies on potter's wheel. (Photos by Melis 

YILMAZ) 
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Figure 8, The excessive addition of sea shells in red and white clay made shaping difficult. (Photos by 

Melis YILMAZ). 

 

Difficulties have been experienced in the shaping of the sea shell granules, which are incorporated into 

the white and red body at 29.4% and 35.3%, in the potter's wheel. The high ratios have reduced the 

plasticity of the body and consequently; tears and splitting occurred during shaping. After this stage, the 

bowl forms containing sea shells were left to dry at room temperature (20 ° C). Seven days later, all 

samples were placed in a ceramic kiln and fired. (At 1000 ° C and 8 hours). 

 

 
Figure 9, View after firing at 1000°C. (Photograph by Ergün ARDA) 

 

All products were taken from the ceramic furnace and placed on the table in the office room in order to 

preserve. It was observed for 7 days in an environment with room temperature (22-25 ° C) and 

photographs were taken. After this process, surprisingly and unexpectedly, cracks and deformations 

began first in the body of the two white bowls and then in the red bowl forms. This deformation process 

did not develop suddenly, but occurred slowly. (Figure 10). 

 

    
Figure 10, The view of the fired products dispersed at room temperature after one week. (Photos by 

Ergün ARDA). 

  

The process shown in picture 11 is the process close to the end. The bowl forms have completely 

destroyed themselves due to the absorption of room moisture by the sea shells within. Although the 

bodies were fired and hardened at 1000 ° C and gained strength, they were flaky. There were no standing 
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pieces left from the bowls and they completely turned into powder or granules. This is not the case with 

ceramic material. 

 

     
Picture 11, Distortion images of bowls made of white and red Cik Cik and Sea Urchin, biscuit fired. 

(Photos by Ergün ARDA). 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

While it was aimed to evaluate the shells of White Sand Clam and Sea Urchin within the clay bodies 

used in ceramic production, an unexpected result was encountered in this first study. Ceramic is a 

material that is formed by hardening at high degrees by heat treatment, and it was an unexpected result 

that the bodies containing sea shells fired at 1000 ° C began to dissolve after a week after firing, and 

completely destroyed in the process of being kept at room temperature. So why have fired bodies turned 

into powder? Calcium oxide was released when sea shells containing calcium carbonate were fired at 

low temperatures. Terracotta forms kept at room temperature and converted to calcium hydroxide by 

absorbing the humidity of the room temperature. It is this process that causes the forms to crumble or 

break up. The closest comment to this strong probability is as follows. Calcium carbonate (CaCO3) 

rapidly converts to calcium oxide (CaO) in the range of 750-850 ° C. Calcined calcium oxide is very 

porous, it deforms by absorbing moisture in the air and turns into calcium hydroxide (Ca (OH) 2) [10]. 

The combination of calcium with water and the high content of calcium in the ceramic body caused the 

body to break down in a short time. The firing time of the new shellclay body, which was obtained by 

incorporating the clay bodies, was 8 hours and the cooling time of the oven was 8 hours. The new body 

was fired at 1000 ° C, but it is understood from the flake dispersion of the body that the firing degree, 

duration of the calcium carbonate body, the grain size of the calcium carbonate particles, whether they 

were calcined, and the density within the body should be well determined and the experiences should 

be repeated. The reason for the disintegration of the ceramic bowls is thought to be due to the fact that 

they were fired at a lower temperature than they should have been fired. For this reason, the body 

prepared by mixing with the shell granules at a certain percentage should be experienced in firing above 

1000 ° C. Especially, it should be tried at 1100-1150 ° C intervals or calcined and added to the clay 

structure again. It was concluded that it would be appropriate to lower the percentage (10%) of the White 

Sand Clam and Sea Urchin shells added to the white and red clay bodies. It would be appropriate to 

reduce the granulated size of sea shells, which are 1000-1500 microns, to 100-500 microns in order to 

facilitate shaping. While working on the potter's wheel, it has been determined that 1000-1500 micron 

grain sizes are suitable for hand shaping, but the shells have been damaged during manual shaping as a 

result of the increase of 29.4% and 35.3% added into the body. During the studies, it has been observed 

that when sea shells were added to the body of white ceramic clays in certain proportions, the clay bodies 

became whiter. Apart from the efforts to recycle these two types of sea shells, which are in waste state, 

and to use them for the industrial purposes; the process of deformation and destruction of the fired 

ceramic body by the shell granules has led to new ideas which can be used in artistic work/s.   

 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 96 www.aegeanconference.com 

 

Thanks To 

Prof. Dr. Sezginer TUNÇER’e, Prof. Dr. Aysun YAVUZ,  Doç. Dr. Selvin YEŞİLAY’a, Melis 

YILMAZ’a ve Aytuğ ZİLİFLİ’ye katkıları için teşekkür ederim. 

 

Kaynakça 

 

[1]  E. ARDA, «Kişisel Süs Eşyası Boncuk,» Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, 

cilt 6, no. 34, pp. 438-456, 2019.  

[2]  Z. Türkmenoğlu, «Karadeniz'de Sömürülen ve Sömürülmeyen Beyaz Kum Midyesi, Chamelea 

gallina (L.,1758), Av Sahaları Stoklarının Karşılaştırılması,» Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Sinop, 2019. 

[3]  M. Y. Sezginer Tuncer, «Çanakkale ve Gökçeada Kıyılarında Yaşayan Deniz Kestanesi Türlerinin 

İzlemesi ve Korunması Üzerine Araştırmalar, Tuncer, S., Yılmaz, M, 2006,» Dokuz Eylül 

Üniversitesi, İzmir, III. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, Cilt %1 / %2-, pp. 1-8, 2006.  

[4]  Z. Türkmenoğlu, «Karadeniz'de Sömürülen ve Sömürülmeyen Beyaz Kum Midyesi, Chamelea 

gallina (L.,1758), Av Sahaları Stoklarının Karşılaştırılması,» Sinop Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Sinop, 2019. 

[5]  A. Köktürk, «DENİZ KESTANELERİNDE (Paracentrotus lividus, Lamarck, 1816) ÜREME 

DÖNGÜSÜ VE GONADOSOMATİK İNDEKS ORANI,» Ege Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, İzmir, 2014. 

[6]  D. Kel, «Doğal Kayanklardan ( Yerli Deniz Kestanesi, Yumurta Kabuğu, Salyangoz Kabuğu) 

Nanoseramik Üretimi ve Karakterizasyonu,» Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

İstanbul, 2012. 

[7]  Tübitak, «bilimgenç,» 30 08 2020. [Çevrimiçi]. Available: 

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/deniz-kestanesinden-esinlenerek-uretilen-yapi-

malzemesi. [Erişildi: 30 08 2020]. 

[8]  A. Arcasoy, Seramik Teknolojisi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 

Seramik Anasanat Dalı Yayınları, No: 2, 1989.  

[9]  A. A. U. Malayoğlu, «Killerin Sınıflandırmasında ve Kullanım Alanlarının Saptanmasında,» 

Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Cilt %1 / %2-, no. -, pp. 125-132, 21-22 Nisan 2015.  

[10]  R. Leicht, «Calcium Carbonate Inclusions in Pottery: Some Cautions For The Archaelogist,» 

Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and Affiliated Societies, Cilt %1 / %2-, no. -, 

pp. 1-3, 1977.  

[11]  R. Rakshit ve A. K. Das, «A review on cutting of industrial ceramic materials,» Precision 

Engineering, cilt 59, pp. 90-109, 2019.  

[12]  D. A. Santacreu, Materiality, Techniques and Society in the Pottery Production: The 

Technological Study of Archaeological Ceramics Through Paste Analysis., Warsaw/Berlin: De 

Gruyter Open Ltd., 2014.  

[13]  S. Gualtieri, «Ceramic raw materials: how to establish the technological suitability,» Archaeol 

Anthropol Sci, cilt 183, no. 12, 2020.  

[14]  C. A. Er, Seramikte İşlevsel Biçimlerin Araştırılması ve Plastik Biçim Olarak Çömlekçi Çarkında 

Üretilmesi (Yüksek Lisans Tezi), İZMİR: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ , 2011.  

[15]  N. S. Derdiçok ve D. Ersöz, «TOPRAĞIN DÖNÜŞÜMÜ: ÇÖMLEKÇİLİK VE BİR ÇÖMLEK 

USTASI TANER YILMAZ,» %1 içinde Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, 

Sivas, 2017.  

[16]  C. Göl, PRODUCTION OF CERAMIC TILES BY USING MARINE SLUDGE ADDITIVES 

(yüksek lisans tezi), İzmir: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2006.  

[17]  İ. Ekin ve R. Şeşen, «MOLLUSCS: THEIR USAGE AS NUTRITION, MEDICINE, 

APHRODISIAC, COSMETIC, JEWELRY, COWRY, PEARL, ACCESSORY AND SO ON 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 97 www.aegeanconference.com 

 

FROM THE HISTORY TO TODAY,» Middle East Journal of Science , cilt 1, no. 4, pp. 45-51, 

2018.  

[18]  S. Brahim, M. Saidi, A. Daoui, A. Bellal, A. Mechekak ve K. Toumi, «The use of seashells as a 

fine aggregate (by sand substitution) in self-compacting mortar (SCM),» Construction and 

Building Materials, cilt 78, pp. 430-438, 2015.  

[19]  G. Dalgıç, İ. Okumuş ve S. Karayücel, «Türkiye’de Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina L., 

1753) İşleme Endüstrisinin Durumuna Bir Bakış,» E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23, pp. 397-400, 

2006.  

[20]  M. Yılmaz, «Çanakkale Boğazı ve Gökçeada Kıyılarında Yaşayan Paracentrotus lividus ve 

Arbacia Lixula Türlerinde Ağır Metal Zn,Pb,Cd,Fe,Cu Kirliliği ile İlgili Araştırmalar,» Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi (Yüksek lisans tezi).  

[21]  S. Tez, «METHYLPARABENİN DENİZ KESTANESİ (Arbacia lixula) ÜZERİNDEKİ TOKSİK 

ETKİLERİ,» Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2016. 

 

 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 98 www.aegeanconference.com 

 

Batı Kazakistan’da Yer Alan Sauromat – Sarmat Kurganlarından Ele 

Geçen Savaş Baltalar Üzerine Bir Değerlendirme 

An Assesment of the Last Battle Axes Captured from the Kurgans of Sauromat - 

Sarmats Located in the West of Kazakhstan 
 

 

B.S.Sizdikov  
Dr, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Arkeoloji İlmi Araştırma Enstitüsü,  

Kazakistan, Türkistan 

S.S.Murgabayev  
Araştırma görevlisi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,  

Arkeoloji İlmi Araştırma Enstitüsü, Kazakistan, Türkistan 

A.A.Seraliyev 
Araştırma görevlisi, Otırar Arkeoloji Müzesi, Kazakistan, Şauildir 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Demir Çağında Güney Ural bölgesinde hayatını sürdüren Sauromat – Sarmat kavimlerinin 

ortaya çıkışı araştırılmıştır. Erken Demir Çağında varlığını sürdüren Sauromat kavimi temelinden Orta 

Demir Çağında Sarmat kavimlerinin ortaya çıkmış olduğu, yani söz konusu kavimlerin aynı kökten 

gelen kavimler olduğu belirtilmektedir. Ayrıca söz konusu kavimlerinin bölgedeki varlığını arkeolojik 

buluntular üzerinden kanıtlayarak, bölgede yer alan kurganlardan ele geçen baltalar 

değerlendirilmektedir. Kurgan kazılarından ele geçen buluntuların bir kısmını oluşturmakta olan 

silahlar, kurganların veya kurganlarda yer alan gömülerin tarihini belirlemede ve göçebe kavimlerin 

yayıldığı coğrafisini izlemede önemli bilgiler vermektedir. Bu yüzden bilim adamlar tarafından Kuzey 

Karadeniz, Kuzey Kafkas ve Rusya topraklarında yer alan kurganlardan ele geçen silahların kronolojik 

tipolojisi yapılmıştır, buna nazaran Batı Kazakistan topraklarında yer alan göçebe kavimlerin 

silahlarının tipolojisinin yapılması eksikli duyulmaktadır. Dolayısıyla ele almış olduğumuz bu 

çalışmamızda, bizden önceki araştırmacıların tecrübelerine dayanarak, eski ve yeni bilgileri ele alarak 

Batı Kazakistan topraklarında yer alan Sauromat – Sarmat kurganlarından ele geçen baltaların tipolojisi 

yapılmaktadır ve tarihsel süreci değerlendirilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sauromat, Sarmat, Güney Ural, Batı Kazakistan, Kurgan, Balta. 

 

ABSTRACT 

In this study, the emergence of Sauromat – Sarmatian tribes who lived in the South Ural region in the 

Iron Age is researched. It is stated that from the bases of Sauromatian tribes that lived in the early Iron 

Age emerged the Sarmatian tribes in Mid Iron Age, i.e. the tribes in question are from the same root. 

Moreover, by proving through archaeological finds the existence of such tribes in the region, the axes 

that were uncovered from kurgans in the region are evaluated. Part of the finds from the Kurgan 

excavations which forms weapons, gives important information on the dating of the buried in the Kurgan 

and monitoring the spread of nomadic tribes’ geography. Therefore, the chronological typology of the 

weapons uncovered from the kurgans found in Northern Black Sea, the North Caucasus and Russia 

territories was constructed by scientists, relative to this, the construction of chronological typology of 

the weapons of nomadic tribes found in west Kazakhstan is needed. Therefore, in this study we have 

addressed, based on the experience of previous researchers before us, considering the old and new 

information the typology of the uncovered axes from the Sauromat-Sarmatian kurgans is being 

constructed and its historical process is being considered. 

 

Keywords: Sauromat, Sarmat, South Ural, West Kazakhstan, Kurgan, Ax. 
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Giriş 

Batı Kazakistan stepleri en erken insan izlerinin bulunduğu bir coğrafya olup, Asya’nın önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır. Doğuda Aral Gölü havzası ve Sarıarka stepleri, batıda İtil Nehri, güneyde 

Üstyurt bölgesi, kuzeyinde ise Yelek Nehri ve Ural Dağı yer almaktadır. Bölgenin sulu ve otlaklı 

olmasından dolayı tarih boyunca birçok kültürlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bölgede ortaya 

çıkmış olan kültürlerin biride Sauromat – Sarmat kültürüdür. 

 

Yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntular incelendiğinde Güney Ural bölgesinde MÖ 6. yüzyılda 

Sauromat kaviminin ortaya çıktığı ve MÖ 4. yüzyıllara geldiğinde söz konusu kavimin Sarmat kavimleri 

olarak kayıtlara geçmeye başladığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden bilim adamlar Sauromat kavimi 

temelinden Sarmat kavimlerinin ortaya çıkmış olduğunu söylemektedir (Smirnov, 1976, s.18; Durmuş, 

2012, s.55). Sebebi bölgede kültürel süreç MÖ 6. yüzyıldan MS 4. yüzyıla kadar kesintisiz devam 

etmektedir ve bu bilgileri kurgan olarak tanımlanan mezarlardan ele geçen silah buluntular da 

desteklemektedir. 

 

Kurgan kazılarında ele geçen buluntuların bir kısmını oluşturmakta olan silahlar, kurganların veya 

kurganlarda yer alan gömülerin tarihini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Bu yüzden İskit, 

Sauromat ve Erken Sarmat dönemine ait silahların kronolojik tipolojisi A.İ. Melyukova (Melyukova, 

1964, s.46-64), K.F. Smirnov (Smirno, 1961, s.9-31), A. M. Hazanov (Hazanov, 1971, s.5-24), V.N. 

Vasilev (Vasilev 2001, s.27-54), A. V. Simonenko (Simonenko, 2009, s.13-61) v.d bilim adamları 

tarafından yürütülen araştırmaların sonucunda yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu bilim adamların 

yapmış oldukları silah tipolojisinde Kuzey Karadeniz, Kuzey Kafkas ve Rusya topraklarında yer alan 

göçebe kavimlerin kurganlarından ele geçen silahlar ele alınarak incelenmiştir. Kazakistan topraklarında 

yer alan göçebe kavimlerin bu tip silahlarının kronolojik tipolojisinin yapılması ise eksikli 

duyulmaktadır. Dolayısıyla ele almış olduğumuz bu çalışmamızda, yukarıda adı geçen araştırmacıların 

tecrübelerine dayanarak, eski ve yeni bilgileri ele alarak Batı Kazakistan topraklarında yer alan 

Sauromat – Sarmat kurganlarından ele geçen savaş baltaların kronolojik tipolojisi yapılmaktadır. 

 

Sauromat – Sarmat Kavimlerinin Siyasi Tarihi 

20. yüzyılın başından bugüne kadar yürütülen arkeolojik çalışmaların sunucunda MÖ 6. – MS 4. 

yüzyıllarda Hazar denizinin Doğusundan batıda Tuna nehrine kadar yayılan geniş bir coğrafyada 

Sauromat – Sarmat kavimlerinin yaşadığı bilinmektedir (Brezezinski, 2002, s.3). Yazılı kaynaklarda ilk 

kez Sauromat adının rastlandığını, o adın Don nehrinin doğusunda yaşayan bir kavime verilmiş olduğu, 

Sarmat adı ise, daha sonra ortaya çıktığı, o adın geniş coğrafyaya yayılan birkaç kavimler için verilmiş 

bir isim olduğu anlaşılmaktadır (Durmuş, 2012, s.55). Yazılı kaynaklarda bahsedilen bilgileri arkeolojik 

veriler de desteklemektedir. Sebebi arkeolojik veriler MÖ 7. – 6. yüzyıllarda Güney Ural bölgesinde, 

onun içinde Batı Kazakistan topraklarında görülen birtakım değişimi dikkate alarak yeni bir kültürü 

oluşturan göçebe kavimin yaşadığını ortaya koymaktadır. Söz konusu değişimler kurganlardan ele geçen 

buluntularda ve ölü gömme geleneğinde net bir şekilde görülmektedir.  

 

Bilim adamlar arasında Sauromatların ortaya çıkışı hakkında iki teori bulunmaktadır. Birinci teoriye 

göre Sauromat kavimi Don nehrinin doğusunda ve Güney Ural Bölgesinde Tunç Çağındaki andronova 

ve surubnaya kültürlerini yaşatan kavimlerin devamı olduğunu, yani Tunç Çağında yaşayan kavimlerle 

bağlantılı olduğu bilinmektedir (Smirnov, 1964, s.182-188). İkinci teoriye göre ise İskit kavimleriyle 

asimilasyona uğramış göçebe bir kavimden Sauromatların ortaya çıktığını, yani İskit ve Saka 

kavimleriyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır (Grakov, 1954, s.14; Mişenko, 1882, s.477; Rostovsev, 

1918, s.33-34). Ele almış olduğumuz bu çalışmada söz konusu kavimlerin Tunç Çağındaki andronova 

ve surubnaya kültürlerini yaşatan kavimlerin devamı olduğunu ve İskit kavimleriyle akraba olduğunu 

belirtmek isteriz. Sebebi Orta Asya’da Tunç Çağında varlığını sürdüren kavimler Demir Çağına 

geldiğinde hiçbir yere gitmediler, onların içinde buluna en güçlü kavim yöneticilik sınıfa geçtiler ve 

İskit, Sauromat veya Sarmat olarak komşu ülkelerin kayıtlarında ve antik yazarların eserlerinde 

adlarından bahsedilmeye başlamıştır. Ayrıca, biz Orta Asya’da erken dönemlerde yaşayan kavimlerinin 

hem genetik bakımdan, hem etnik kökeninden, hem de yaşattığı kültür açısından birbirine yakın 

kavimler olduğunu bilmemiz gerekmektedir.  
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Güney Ural bölgesinde yürütülen arkeolojik araştırmalardan MÖ 5. yüzyılın sonu – 4. yüzyılın başında 

bir değişimin olduğu görülmektedir. Söz konusu bölgede görülmeye başlayan bu değişimi bilim adamlar 

Sauromat döneminden Sarmat dönemine geçen bir geçiş dönem olarak algılamaktadır. Sebebi bu 

dönemden itibaren kurgan yığınları taşla kaplanmaya başlar, katakomp, dromos ve padboi tipi mezarlar 

yaygın kullanılmaya başlar, mezar yapımında çok miktarda ahşap kullanılmaya başlar (Gusalov, 2004, 

s.14-15). Daha önceki dönemlerde iskeletlerin başı genelde batı yönünde yer aldıysa, bu dönemden 

itibaren iskeletin başı güney yönünde yer almaya başlar. Kabza başı mantar veya T şeklinde, korkuluğu 

kelebek veya böbrek şeklinde olan kılıç ve hançerlerin yerine kabza başı hilal şeklinde, korkuluğu ise 

düz olan kılıç ve hançerler geçmeye başlar (Moşkova, 1963, s.6). Ayrıca üç kanatlı uzun veya gizli 

kovanlı tunç ok uçlar yaygın olarak kullanılmaya başlar (Pşeniçnyuk, 1983, s.109). Seramiklere 

baktığımızda, yuvarlak dipli çömleklerin yerini düz dipli çömlekler değiştirmeye başlar ve seramiklerin 

hamurunda talk görülmeye başlar (Moşkova, 1963, s.6). 

 

Bu bilgileri göz önünde tutarak Sauromatların temelinden MÖ 4. yüzyılın başlarında Ural Dağlarının 

güneyinde doğudan gelen birçok göçebe kavimlerin birleşmesinden Sarmat kültürünün ortaya çıktığı ve 

onların Orta Asya’da önemli güce sahip olduklarını söyleyebilmekteyiz (Smirnov, 1964, s.3). Bu 

dönemden itibaren Sarmat konfederasyonu önemli güce sahip olmasından dolayı topraklarını batıya 

doğru genişletmeye başlamışlardır. Batıya doğru düzenlediği seferlerinin sonucunda MÖ 2. yüzyılda 

Kuzey Karadeniz bölgesindeki İskit egemenliğine son vereceklerdir (Durmuş, 2012, s.103). MÖ 2. – 

MS 4. yüzyıllarda Güney Ural bölgesinden Kuzey Karadeniz bölgesine kadarki geniş bir coğrafya 

Sarmat hâkimiyeti altında olacaktır. MS 3. yüzyılın sonunda doğudan gelen Hun birliği Güney Ural 

bölgesinde varlığını sürdüren Sarmat kavimlerini batıya doğru yerinden oynatmışlardır ve bu dönemden 

sonra söz konusu kavimler sadece Kuzey Karadeniz bölgesini hâkimiyeti altında tutabilmişledir.  

 

Sarmatlar MS 3. yüzyılın sonuna gelindiğinde büyük ölçüde güç kaybetmeye başladıkları 

anlaşılmaktadır. Onların bu şekilde güç kaybetmelerinde dış etkenler büyük ölçüde rol oynamışlardır. 

Karadeniz’in kuzey kıyılarındaki Grek koloni şehirlerini elde tutmak için verilen mücadele, Dakların ve 

Romalıların Kuzey Karadeniz steplerine düzenlediği saldırıları (Durmuş 2012, s.102), Baltık 

sahillerinden aşağı inen Gotlar’ın saldırıları Sarmat hâkimiyetini zayıflamasına neden oluşturmuştur. 

Fakat Sarmat kavilerine en ezici darbe MS 375 yılında Hunlar tarafından verildiği anlaşılmaktadır ve bu 

tarihten sonra Sarmat kavimleri Hun birliği içinde batıya doğru hareket ettikleri bilinmektedir (Sınor 

2000, s.162). 

 

Batı Kazakistan Steplerinden Ele Geçen Sauromat – Sarmat Dönemine Ait Savaş Baltalar 

Ele almış olduğumuz bu çalışmamızda Batı Kazakistan topraklarında yer alan Sauromat-Sarmat 

kurganlarından bu güne kadar toplam 6 tane balta ele geçmiştir. Söz konusu baltaları biçimsel 

farklılıklarına göre tek ağızlı ve çift ağızlı olmak üzere iki ana tip atında değerlendirilmektedir. Bunların 

içinde çift ağızlı baltaları kendi içerisinde dört alt tiplere ayrılarak incelenmektedir (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Batı Kazakistan topraklarından ele geçen baltaların tipolojisi. 

 

Tip I Çift Ağızlı Baltalar 

Bu tipi oluşturmakta olan baltalar bir tarafı kesici, diğer tarafı çekiç ağız ve orta bölümünde yer alan 

yuvarlak sap deliği ile biçimlenmektedir. Bu tip baltalar biçimsel farklılığı ve işlevine göre kendi 

içerisinde dört alt tipe ayrılmaktadır. 

 

Tip I.I Bir Tarafı Kesici Diğer Tarafı Çekiç Baltalar 

Bu tip içinde yer almakta olan baltaların bir tarafı kesmek, diğer tarafı ise çekmek işlevinde kullanılmak 

amacında yapılmıştır ve bu tip baltaların orta bölümünde yuvarlak sap deliği bulunmaktadır. Bu tip 

baltalar kendi içerisinde biçimsel farklılığına göre kendi içerisinde iki alt tiplere ayrılmaktadır. 

 

Tip I.I.I Bir Tarafı Dikey Kesici baltalar 

Bu tipi oluşturmakta olan baltalar dörtken gövdeden, bir tarafı dikey kesici ağızdan, diğer tarafı ise dikey 

uzun çekiçten oluşmaktadır ve orta bölümünde sap deliği bulunmamaktadır. 

 

Bu tipe örnek teşkil etmekte olan bir tane balta tunçtan üretilmiş olup Caman – Kargala 2 mezarlığındaki  

2 Nr.lı kurganda yürütülen kazılar sırasında ele geçmiştir (Gusalov ve Rodianov, 1986, s.12). Söz 

konusu balta tunçtan döküm tekniğiyle üretilmiş olduğu bilinmektedir. 

 

Tip I.I.II Bir Tarafı Yatay Kesici baltalar 

Bu tip baltaların bir tarafı kavisli yatay kesici ağızdan, diğer tarafı ise küt şeklinde çekiçten oluşmaktadır 

ve orta bölümünde yuvarlak sap deliği bulunmaktadır. 

 

Bu tipe giren bir tane balta demirden üretilmiş olup Kızılüyük mezar ve tapanım alanında yürütülen 

kazılarda ele geçmiştir (Samaşev, Ongar, Kiyasbek, Jetpisbay ve Oralbay, 2008, s.35). Söz konusu bu 

balta incelendiğinde, demirden döküm tekniğiyle üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tip I.II İki Tarafı Kesici Baltalar 

Bu tipi oluşturmakta olan baltalar iki yan tarafı kesici ağızdan oluşmaktadır ve orta bölümünde yuvarlak 

sap deliği bulunmaktadır. Bu tip baltanın bir kenarındaki kesici ağız kısmı dikey, diğer kenarındaki 

kesici ağız kısmı ise yatay yapılmaktadır. 
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Bu tipe örnek teşkil etmekte olan bir tane balta demirden üretilmiş olup Lebedevka 1 mezarlığındaki 1 

Nr.lı kurganda yürütülen kazılar sırasında ele geçmiştir (Bagrikov, 1967, s.4). Bu balta incelendiğinde, 

demirden döküm tekniğiyle üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tip I.III Kovanlı Baltalar 

Bu tip içinde yer almakta olan baltalar uzun dikdörtgen gövdeli kesici ağızdan, aşağıya doğru uzanan 

yuvarlak sap kovanından ve kısa arka bölümden oluşmaktadır. 

 

Bu tipi temsil eden bir tane balta demirden üretilmiş olup Lebedevka 1 mezarlığındaki 2 Nr.lı kurganda 

yürütülen arkeolojik kazılar sırasında ele geçmiştir (Bagrikov, 1966, s.1-13). Söz konusu balta demirden 

döküm tekniğiyle üretilmiş olduğu bilinmektedir. 

 

Tip I.IV Grifon Başlı Baltalar 

Bu tipi oluşturmakta olan baltaların iki tarafı da öldürücü hayvan başı biçiminde olmakta veya bir 

tarafında öldürücü grifon baş yer almaktadır. İkinci tarafında ise çekiç veya kesici ağız yer almaktadır. 

Bu tipe örnek teşkil etmekte olan bir tane balta tunçtan üretilmiş olup Besoba mezarlığındaki 8 Nr.lı 

kurganda yürütülen kazılardan ele geçmiştir (Kadırbaev ve Kurmankulov, 1976, s.7-8). Söz konusu 

balta incelendiğinde, tunçtan döküm tekniğiyle üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tip II Tek Ağızlı Baltalar 

Bu tip içinde yer almakta olan baltaların bir kenarında kesici ağız ve orta bölümünde yuvarlak sap deliği 

bulunmaktadır. Bu tip baltaların kesici ağzı dikey yer almaktadır. 

 

Bu tipe örnek teşkil eden bir tane balta demirden üretilmiş olup Lebedevka 1 mezarlığındaki 2 Nr.lı 

kurganda yürütülen kazılarda ele geçmiştir (Bagrikov, 1966, s.1-13).  Söz konusu balta demirden döküm 

tekniğiyle üretilmiş olduğu bilinmektedir. 

 

Karşılaştırma ve Tarihlendirme 

Tip I.I bir tarafı kesici diğer tarafı ise çekiç baltaların benzerleri Kuzey Karadeniz bölgesinde yer alan 

Akutinets köyündeki 3, 5 ve 468 Nr.lı kurganlardan, Curovka köyündeki 448 Nr.lı kurgandan, Prusiya 

köyündeki 9 Nr.lı kurgandan, Volkovsi köyündeki 12 Nr.lı kurgandan (Melyukova 1964, s.66), Kuzey 

Kafkas bölgesinde ise Karras kurganından, Lugovo kurganından (Krupnov, 1960, s.104), İndustriya 

mezarlığındaki 4 Nr.lı mezardan  ele geçmiştir (Vinogradov, Dudarev ve Runiç, 1980, s.197). A.İ. 

Melyukova Kuzey Karadeniz bölgesinde yer alan kurganlardan ele geçen bu tip baltaları MÖ 6. – 3. 

yüzyıllara tarihlendirilmektedir (Melyukova 1964, s.67-68). E.İ. Krupnov ise Kuzey Kafkas bölgesinde 

ele geçen bu tip baltaları MÖ 6. – 5. yüzyıllara tarihlendirmektedir (Krupnov, 1960, s.104). Batı 

Kazakistan steplerinde yer alan Caman – Kargala 2 mezarlığındaki  2 Nr.lı kurgandan (Gusalov vd., 

1986, s.12) ve Kızılüyük mezar ve tapanım alanından  ele geçen baltalar ise MÖ 2. yüzyıla 

tarihlenmektedir (Samaşev vd., 2008, s.35) (Harita 1). 

 

Ele almış olduğumuz bu çalışmamızda bir tarafı kesici diğer tarafı ise çekiç baltaların tarihsel süreci ve 

yayılım alanı incelendiğinde, bu tip baltaların Kuzey Karadeniz ve Kuzey Kafkas bölgelerinde MÖ 6. 

yüzyıldan itibaren görülmeye başladığı, Güney Ural bölgesinde ise Orta Sarmat döneminde, yani MÖ 

2. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başladığı anlaşılmaktadır. 

 

Tip I.II iki tarafı kesici baltaların en eski örnekleri Kuzey Kafkas bölgesinde MÖ 4.– 3. binlerde maykop 

kültürüne ait mezarlardan ve maden yataklarından ele geçmektedir (Yanina, 2006, s.185). Bu tip 

baltaların benzerleri Kuzey Karadeniz bölgesinde yer alan Starşaya Mogila, Popovka, Veremevka, 

Pekari, Ositnyaşka ve Chastih kurganlardan (Melyukova 1964, s.66), Kuzey Kafkas bölgesinde ise 

Koban kurganından ele geçmiştir (Korolkova, 2003, s.42). A.İ. Melyukova Kuzey Karadeniz bölgesinde 

yer alan kurganlardan ele geçen bu tip baltaları MÖ 6. – 4. yüzyıllara tarihlendirilmektedir (Melyukova 

1964, s.66). Batı Kazakistan’da yer alan Lebedevka 1 mezarlığındaki 1 Nr.lı kurgandan ele geçen bu tip 

balta ise MÖ 5. – 3. yüzyıllara tarihlenmektedir (Bagrikov, 1967, s.4) (Harita 1). 
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İki tarafı kesici baltaların tarihsel süreci ve yayılım alanı incelendiğinde, bu tip baltaların ortaya çıktığı 

bölge Kuzey Kafkas bölgesinin olduğu, Güney Ural ve Kuzey Karadeniz bölgelerinde MÖ 6. – 3. 

yüzyıllara kullanılmaya başladığı anlaşılmaktadır. 

 

Tip I.III kovanlı baltaların ilk örnekleri Ural bölgesinde Geç Tunç Çağına ait Fedorovka mezarlığından 

görülmeye başladığı bilinmektedir (Yanina, 2006, s.238-239). Bu tip baltaların benzerleri Yedisu 

bölgesinde yer alan Türkisib ve Novoaleksev mezarlıklarından (Akişev ve Kuşaev, 1963, s.107-108), 

Ural bölgesinde ise Rusya’nın Ufa Eyaletinden (Melyukova 1964, s.113), Kuzey Kafkas bölgesinde 

Kuban mezarlığındaki 50 Nr.lı kurgandan (Anfimov, 1975, s.41-42), Kuzey Karadeniz bölgesinde ise 

Neapol kurganından ele geçmiştir (Puzdrovskii, 2007, s.296).  Ayrıca, iki yan tarafı delici, bir tarafı 

delici ve bir tarafı ise çekiç kovanlı baltalar Altay, Tuva ve Sibirya bölgelerinde yer alan Geç Tunç ve 

Erken Demir Çağlarına ait kurganlardan rastlanmaktadır. Bunların dışında Anadolu coğrafyasından ele 

geçen kovanlı baltaların birer tanesi İmirler, Muş ve İstanbul müzelerinde sergilenmektedir (San, 2000, 

s.15) (Harita 1). 

 

K.A. Akişev ve G.A. Kuşaev Yedisu bölgesinde yer alan Türkisib mezarlığından ele geçen baltanı MÖ 

8. – 7. yüzyıllara, Novoaleksev mezarlığından ele geçen baltanı ise MÖ 6. – 4. yüzyıllara 

tarihlendirmektedir (Akişev vd., 1963, s.106). N.V. Anfimov ve E.İ. Krupnov Kuzey Kafkas 

bölgesinden ele geçen bu tip baltaları MÖ 8. – 7. yüzyıllara tarihlendirmektedir (Anfimov, 1975, s.41-

42). A.İ. Melyukova Kuzey Karadeniz bölgesinden ele geçen bu tipe yakın kovanlı baltaları MÖ 4. – 3. 

yüzyıllara tarihlendirmektedir (Melyukova 1964, s.68). Batı Kazakistan steplerinde yer alan Lebedevka 

1 mezarlığındaki 2 Nr.lı kurgandan ele geçen bu tipe ait balta ise MÖ 4. – 3. yüzyıllara tarihlenmektedir 

(Bagrikov, 1966, s.1-13). 

 

Ele almış olduğumuz bu çalışmamızda kovanlı baltalar Geç Tunç Çağından itibaren Tuva, Sibirya, 

Altay, Yedisu, Güney Ural, Kuzey Kafkas ve Kuzey Karadeniz bölgelerinde hayatını sürdüren göçebe 

kavimler tarafından kullanılmaya başladığı anlaşılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde İskitlerin Ön 

Asya’ya düzenlediği seferlerinin sonucunda Anadolu’ya yayılmış olduğu bilinmektedir. 

 

Tip I.IV grifon başlı baltaların benzerleri  Kuzey Karadeniz bölgesinde yer alan Zaporojie 

mezarlığındaki 25 Nr.lı kurgandan, Aksutinets mezarlığındaki 15 Nr.lı kurgandan, Kiçkas, Ostriy, 

Romen, Yarmolinsi, Pastir kurganlardan ele geçmiştir (İlinskaya 1961, s.44-46). V.A. İlinskaya 

yukarıda bahsettiğimiz kurganlardan ele geçen grifon başlı baltaları MÖ 6. – 4. yüzyıllar aralığına 

tarihlendirmektedir (İlinskaya 1961, s.52). Bat Kazakistan’da yer alan Besoba mezarlığındaki 8 Nr.lı 

kurgandan ele geçen bu tip balta ise MÖ 6. – 5. yüzyıllara tarihlenmektedir (Kadırbaev vd., 1976, s.7-

8). Ele almış olduğumuz bu çalışmamızda grifon başlı baltaların Sauromat-Sarmat kurganlarından az 

sayıda bulunmasından dolayı, bu tip baltaların törensel bir balta olduğu, yani bu baltaları topludaki 

önemli kişilerin veya liderlerin taşımış oldukları anlaşılmaktadır (Harita 1). 

 

Tip II tek ağızlı baltaların en eski örnekleri Kuzey Kafkas bölgesinde MÖ 4.– 3. binlerde maykop 

kültürüne ait mezarlardan ve maden yataklarından ele geçtiği bilinmektedir (Yanina, 2006, s.183-189). 

Bu tip baltaların benzerleri Güney Ural bölgesinde yer alan Meçetsay mezarlığındaki 2 Nr.lı kurgandan 

(Smirnov, 1975, s.85-87), Kuzey Kafkas bölgesinde Staniçno mezarlığındaki 34 Nr.lı kurgandan 

(Vinogradov v.d, 1980, s.188), Kuzey Karadeniz bölgesinde ise Luki kurganından, Popovka 

kurganından  ele geçmiştir (İlinskaya, 1968, s.92-93) (Harita 1). 

 

V.A. İlinskaya Kuzey Karadeniz bölgesinden ele geçen bu tip baltaları MÖ 7. yüzyıla 

tarihlendirmektedir (İlinskaya, 1968, s.92). K.F. Smirnov Güney Ural bölgesinde yer alan Meçetsay 

mezarlığındaki 2 Nr.lı kurgandan ele geçen baltanı MÖ 3. – 2. yüzyıllara ait olduğunu belirtmektedir 

(Smirnov, 1975, s.91). Batı Kazakistan steplerinde yer alan Lebedevka 1 mezarlığındaki 2 Nr.lı 

kurgandan  ele geçen bu tip balta ise MÖ 4. – 3. yüzyıllara tarihlenmektedir (Bagrikov, 1966, s.1-13). 

Tek ağızlı baltalar üzerinde yürütmüş olduğumuz incelemelerin sonucunda, bu tip baltaların Kuzey 

Kafkas bölgesinde MÖ 4.– 3. binlerde maykop kültür dönemindeki maden yataklarında kullanılmaya 
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başladığı ve daha sonraki dönemlerde Kuzey Karadeniz ve Güney Ural bölgelerinde hayatını sürdüren 

göçebe kavimler tarafından kullanılmaya başladığı anlaşılmaktadır. 

Harita 1. Baltaların tiplere göre yayılımı. 

 

Sonuç 

Sonuç olarak MÖ 6. – MS 4. yüzyıllarda doğuda Güney Ural bölgesinden batıda Karpat dağına kadarki 

geniş bir coğrafyada Sauromat – Sarmat kavimleri olarak bilinen göçebe kavimlerin yaşamış olduğunu 

söyleyebilmekteyiz. Ayrıca, söz konusu kavimlerin hem genetik bakımdan, hem etnik kökeninden, hem 

de yaşattığı kültür açısından birbirine yakın kavimler olduğunu, Erken Demir Çağında Suromat olarak 

kayıtlara geçtiğini, Orta Demir Çağından itibaren söz konusu bölgede yaşayan kavimlerin Sarmat 

kavimleri olarak kayıtlara geçmeye başladığını belirtmek isteriz. Yazılı kaynaklarda ilk kez Sauromat 

adının rastlanması, o adın Don nehrinin doğusunda yaşayan bir kavime verilmiş olması, Sarmat adı ise, 

daha sonra ortaya çıkması, o adın geniş coğrafyaya yayılan birkaç kavimler için verilmiş olması bu 

görüşümüzü desteklemektedir. 

 

Ele almış olduğumuz bu çalışmamızda Batı Kazakistan topraklarında yer alan Sauromat – Sarmat 

kurganlarından ele geçen toplam 6 tane balta incelenerek dört tanesini demirden, diğer kalan iki 

tanesinin tunçtan üretildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu bölgede yer alan kurganlardan bu tür 

silahın az sayıda bulunmasından dolayı, bölgede hayatını sürdüren göçebe kavimler tarafından bu tür 

silahın yaygın olarak kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Buna karşılık Kuzey Karadeniz bölgesinde 

varlığını sürdüren kavimler tarafından yaygın olarak kullanımda olduğu bilinmektedir. Sebebi Kuzey 

Karadeniz bölgesinde yer alan kurganlardan ikişer veya üçer adet savaş baltaların ele geçmektedir.  

Sauromat-Sarmat kurganlarından ele geçen grifon başlı baltaların ise törensel bir balta olduğunu, yani 

bu baltaları topludaki önemli kişilerin veya liderlerin taşımış oldukları söyleyebilmekteyiz. 
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ABSTRACT 

'ProChild: Content Management Database with Artificial Intelligence is an important learning tool in 

the “Empowering Teacher Competence in Detecting & Preventing Child Abuse” Project funded by the 

Erasmus+ Programme School Education Strategic Partnerships Act, which is being carried out by the 

Turkey's National Agency. The database in question refers to the collection of information that is 

recorded about the child abuse problem and the various types of this problem. The aim of this course is 

to present the facts, concepts, events or facts related to the problem of child abuse in a convenient and 

structured way for communication, interpretation and process. In the project, the database is planned to 

be structured in a way that includes a multilingual and resourced design in order to provide an education 

and information resource service where teachers as well as relevant field professionals and scientists 

can search for material on the subject with a sustainable education approach, and its content is organized 

in two parts: (a) Child abuse a "multimedia" database containing information about (articles, reports, 

images, pictures, etc.); (b) A database of "links" containing links to appropriate websites for specific 

areas of child abuse. Artificial intelligence support refers to the development of data collection software 

to feed the database. In this framework, it is aimed to introduce content channels to the software in 

question, and to add filtering feature by taking into account the subject and contextual design of the 

project after this introduction. "ProChild: Artificial Intelligence Supported Content Management 

Database"; In addition to contributing periodically to the development of literature on child abuse; 

support the educational and research infrastructures of the relevant institutions, thus enabling the 

relevant members of the school community, here teachers, school administrators and teacher candidates 

to update themselves on every new situation that arises regarding the problem of child abuse and to 

produce new studies on this subject with its innovative design and content. It aims to offer a powerful 

potential. PDF, Word, HTML and multimedia formats, content classification, multi-tools, and 

audiovisual elements, giving weight to memorizing learning facilitator, professional development and 

educational resource which aims to get information to be organized as open access in the absence of the 

precondition, to be aligned with other learning materials contained in the website project, and content 

types according to a classification to be able to make use of the opportunity for simplification and, 

finally, listing the contents feature the popular usage in terms of enrichment, the main technical 

specifications of the data base can be specified. In this study, which has a qualitative design character, 

the content and design features of the ‘ProChild: Artificial Intelligence Supported Content Management 

Database will be examined and the capacity building opportunities it offers in the field of research and 

education for the relevant target groups will be discussed, and the scientific and educational value of the 

database will be examined.  

 

Keywords: ProChild, Database, Professional Development, Teachers 

 

ÖZET 

‘ProChild: Yapay Zekâ Destekli İçerik Yönetimi Veri Tabanı’, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 

yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar eylemi kapsamında finanse 

edilen “Empowering Teacher Competence in Detecting & Preventing Child Abuse” Projesi’nde önemli 

bir öğrenme aracı olarak konumlanmıştır. Söz konusu Veritabanı, Çocuk istismarı sorunsalı ve bu 

sorunsalın değişik türleriyle ilişkili bilgilerin kaydedildiği bilgiler topluluğunu ifade etmektedir. Çocuk 
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istismarı sorunsalı ile ilgili olgu, kavram, olay veya gerçeklerin, iletişim, yorum ve işlem için elverişli 

ve biçimli gösterimini amaçlamaktadır. Projede, veri tabanının, sürdürülebilir eğitim yaklaşımıyla 

öğretmenlerin ve ayrıca ilgili alan profesyonelleri ile bilim insanlarının konuyla ilgili materyal 

arayabilecekleri eğitim ve bilgi kaynağı hizmeti sunmak üzere çok dilli ve kaynaklı bir tasarım içerecek 

şekilde yapılandırılması ve içeriğinin iki bölüm halinde düzenlenmesi planlanmıştır: (a) Çocuk istismarı 

hakkında bilgiler (makale, rapor, görüntü, resimler vb.) içeren bir “multimedya” veri tabanı; (b) Çocuk 

istismarı ile ilgili spesifik alanlara ilişkin uygun web sitelerine ait linkleri içeren bir “linkler” veri tabanı. 

Yapay zekâ desteği, veri tabanını beslemek amacıyla veri toplama yazılımının geliştirilmesini ifade 

etmektedir. Bu çerçevede söz konusu yazılıma içerik kanallarının tanıtılması, bu tanıtımdan sonra 

projenin konusal ve içeriksel tasarımını dikkate alarak filtreleme özelliğinin eklenmesi hedeflenmiştir. 

‘ProChild: Yapay Zekâ Destekli İçerik Yönetimi Veri Tabanı’; çocuk istismarına yönelik alanyazının 

gelişimine periyodik olarak katkıda bulunma yanında; ilgili kurumların eğitim ve araştırma altyapılarını 

desteklemeyi, böylelikle okul topluluğunun ilgili üyelerinin, burada öğretmen, okul yöneticileri ve 

öğretmen adaylarının çocuk istismarı sorunsalına ilişkin olarak ortaya çıkan her yeni duruma ilişkin 

olarak kendilerini güncellemelerine olanak sağlamayı ve bu konuda yenilikçi tasarımı ve içeriğiyle yeni 

çalışmalar üretilebilmesine güçlü bir potansiyel sunmayı amaçlamaktadır. Pdf, word, html ve 

mültimedya formatlarında içerik sınıflandırması, çoklu araçlar içinde öğrenmeyi ve hatırda tutmayı 

kolaylaştırıcı görsel-işitsel unsurlara ağırlık verilmesi, mesleki gelişim ve bilgilenmeyi amaçlayan açık 

eğitim kaynağı olarak organize edilmesi, erişim ön şartının bulunmaması, proje web sitesinde yer alan 

diğer öğrenme materyalleriyle uyumlaştırılması,  kullanımının sadeleştirilmesi ve içerik türlerine göre 

sınıflandırma yapabilme olanağının sağlanması ve son olarak popüler içerikleri listeleme özelliğiyle 

kullanım yönünden zenginleştirilmesi, veri tabanının başlıca teknik özellikleri olarak belirtilebilir. 

Niteliksel tasarım karakterini taşıyan bu çalışmada ‘ProChild: Yapay Zekâ Destekli İçerik Yönetimi 

Veri Tabanı’nın içerik ve tasarım özellikleri incelenerek ilgili hedef gruplara yönelik olarak araştırma 

ve eğitim alanında sunmuş olduğu kapasite geliştirme olanakları ele alınacak, söz konusu veri tabanının 

bilimsel ve eğitimsel değeri irdelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: ProChild, Veri Tabanı, Mesleki Gelişim, Öğretmenler 
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ÖZET 

2019 yılında öncelikle Çin’de görülen daha sonraki süreçte tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

virüsü, insanların neredeyse günlük hayattaki tüm davranışlarını değiştirerek dönüştürmüştür. Yaşanan 

değişim ve dönüşümlerden en çok etkilenen sektörlerden biri de alışveriş sektörüdür. İnsanların covid19 

salgını başka bir isimle dünya sağlık örgütü tarafından virüsün pandemi olarak nitelendirilmesinden 

sonra özellikle insanlar virüsten korunmak için ve devletin koyduğu kısıtlamalar sebebiyle alışveriş 

alışkanlıklarını değiştirmişlerdir. Pandemi önce sinde insanların yüz yüze yaptığı alışveriş pandemi 

süreci sonrasında özellikle çevrimiçi olarak yapılmaya başlamıştır. Yapılan araştırmalara göre pandemi 

sürecinde çevrimiçi olarak yapılan gıda harcamaları %78 artmıştır. Çevrimiçi alışveriş de yaşanan bu 

artış diğer harcamalarla beraber düşünüldüğünde 2020 yılı çevrim içi alışveriş de bu alışverişin cirodaki 

toplam payının ise %25 olacağı düşünülmektedir (DHA, 2020). Yaşanabilecek bu artış özellikle 

çevrimiçi satış yapan firmaların web sitelerini ve uygulamalarının kullanılabilirliğini etkilemektedir. 

Kullanılabilirlik doğrudan tüketicilerin memnuniyetleriyle ilişkilidir. Bir web sitesinin ya da mobil 

uygulamanın kullanılabilirliği ne kadar iyiyse o sitenin veya mobil uygulamanın tüketiciler tarafından 

seçilme olasılığı da o kadar yüksek olabilmektedir. Oneupweb'e (2010) göre, çevrim içi işlemler 

bağlamında, çevrim içi kullanıcıların alımlarını çoğunlukla kullanılabilirlik etkilemektedir. Çevrim içi 

sitelerin kullanılabilirliği, anlama kolaylığı, sitenin yapısı, işlevleri, arayüzü ve içeriğinin kullanıcı 

tarafından gözlemlenebilir olması açısından önemlidir. İşletmelerin müşteri memnuniyetini 

sağlayabilmeleri ve sadık müşteri oluşturabilmeleri için, memnuniyet kriterleri kadar kullanılabilirlikleri 

de önemlidir. Kullanılabilirlik en sade şekliyle bu ürün kullanılabilir ya da bu ürün kullanılamaz değildir. 

Bir kişinin kişisel fikrini ortaya koyarak o ürünle ilgili yaptığı yorumlar o ürünü kullanılabilir yapmaz, 

nesnel olarak belirlenen görevler ve kişilerin yaptığı testler sonucunda kullanıcının isteklerine cevap 

veren başka bir ifade ile kullanıcıların mutluluğunu ve yapmak istediği görevi sağlayabilmesi o ürünü, 

tüketici açısından kullanılabilir yapabilmektedir. ISO 9241-11 (1998)’e göre kullanılabilirlik bir ürünün 

kullanıcılar (hedef kitle) tarafından belirli amaçlara ulaşmak için verimli, etkili ve memnun edici bir 

şekilde kullanılabilmesidir (Eken, 2017). Çalışma da Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret 

sitelerinden biri olan trendyol internet sitesinin kullanıcı temelli kullanılabilirlik testi ile müşteri 

memnuniyetinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında beş kadın beş erkek kullanıcı 

çalışmaya katılacaktır. Çalışma pandemi sebebiyle bir yerleşke de bulunan bir merkezde 

yapılamayacaktır. Bu sebeple Çalışma çevrimiçi iletişim sağlayan programlar yardımıyla internet 

üzerinden yapılacaktır. Çalışma kapsamında trendyol sitesinin kullanılabilirliği için kullanıcılara beş 

görev verilecektir. Kullanıcıların görev yapma süreleri, adım sayıları ve yorumları alınarak, web 

sitesinin kullanılabilirliğin ölçülmesi sağlanacaktır.  Bu araştırma web sitesinin erişilebilirlik 

problemlerini tanımlamakla kalmayacak aynı zamanda  bu erişilebilirlik problemlerine olası çözümler 

sunmaya çalışacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kullanılabilirlik, Memnuniyet, Çevrimiçi Ticaret, Covid-19 

 

ABSTRACT 

COVID-19 virus, which was first seen in China in 2019 and affected the whole world in the later process, 

has changed and transformed almost all the behaviors of people in daily life. One of the sectors most 

affected by the changes and transformations experienced is the shopping sector. After the COVID-19 
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epidemic was described as a pandemic by the World Health Organization, people have especially 

changed their shopping habits to protect themselves from the virus and due to the restrictions imposed 

by the state. Shopping that used to be done face-to-face before the pandemic, especially started to be 

done online during the pandemic process. According to research carried out, online food spending 

increased by 78% during the pandemic process. Considering this increase in online shopping together 

with other expenses, it is thought that the total share of this shopping in the turnover of online shopping 

in 2020 will be 25%  (DHA, 2020). This probable increase especially affects the usability of the websites 

and applications of companies that sell online. Usability is directly related with consumer satisfaction. 

The better the usability of a website or a mobile application, the more likely that site or mobile 

application will be chosen by consumers. According to Oneupweb (2010), in the context of online 

transactions, purchases of online users are mostly affected by usability. The usability of online sites is 

important in terms of ease of understanding, site structure, functions, interface, and content being 

observable by the user. In order for businesses to ensure customer satisfaction and create loyal 

customers, the usability of their websites or mobile applications is as important as satisfaction criterias. 

In its simplest terms, usability does not mean whether a product is usable or not. A person's personal 

opinion and comments on that product do not make that product usable; the product's capability to 

respond to the wishes of the user as a result of the objectively determined tasks and tests performed by 

people, in other words, its capability to provide the users' satisfaction and to enable the users to 

accomplish the task they want to do makes that product usable for the consumer. According to ISO 

9241-11 (1998), usability is the capability of a product to be used efficiently, effectively and 

satisfactorily by users (target group) to achieve certain goals (Eken, 2017). In the study, it is aimed to 

examine customers' satisfaction with the website of Trendyol, which is one of the largest e-commerce 

websites in Turkey, through a user-based usability test. Five female and five male users will participate 

in the study. It will not be possible to carry out the study in a center located on a campus due to the 

pandemic. For this reason, the study will be carried out over the Internet with the help of online 

communication programs. Within the scope of the study, five tasks will be assigned to the users for the 

usability of the Trendyol website. The usability of the website will be measured by obtaining the task 

completion duration, the number of steps and the comments of the users.  This study will not only 

identify accessibility problems to the website, but also attempt to offer possible solutions to these 

accessibility problems.  

 

Keywords: Usability, Satisfaction, Online Commerce, COVID-19 
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ÖZET 

2019 yılının Aralık ayı başlangıcı itibariyle Çin’in Vuhan Eyaletinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi 

altına alan Covid-19 salgını sürecinde pandemi ilanının ardından medyanın önemi giderek artmıştır. 

Günlük hayatının büyük bir bölümünü dijital ortamda geçiren bireyler, bu süreç itibariyle medyaya daha 

fazla bağımlı kalmışlardır. Evde Kal çağrısıyla eğitim, çalışma hayatlarını, tüm etkinliklerini evlere 

sığdırmaya çalışan bireyler tüm enformasyon sürecini de medya üzerinden takibe almışlardır. Medya, 

gündemi bizim adımıza oluşturan ve sürekli iç içe olduğumuz bir araçtır. Neyin gündem teşkil edeceğine 

karar veren mercidir.  Bireyler aslında tüm dünyayı medyanın gözünden seyretmektedir. Medyanın 

insanlara neyi ne kadar düşündürdüğü ve bu konudaki inanılmaz derecedeki başarısını yadsınamaz bir 

gerçektir.  Günümüzde medya, gerek gündem oluşturmada gerekse diğer etki alanlarındaki gücü ve 

yönlendirmedeki becerileri ile bizler adına kurgular dünyası oluşturmaktadır. Bu dünya da her şey 

yeniden inşa edilir, haber bilgi ve enformasyon akışı süreci de bu durumun en etkin kullanıldığı alanlar 

arasında yer almaktadır. Yaşam alanlarımızn  tamamında gördüğümüz her şey bir simülasyondur. 

Medya baş döndürücü bir hızda bilgi paylaşımı yapmakta, ancak bu noktada bu bilgilerin ne kadar doğru 

sorusu? çok daha fazla ciddiye alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Pandemi 

döneminde ortaya çıkan ve doğruluğu kanıtlanamamış bilgiler birçok kişinin kafasını karıştırmış, ve 

bazı durumlarda yanlış yönlendirmelere sebebiyet verebilmektedir. Özellikle halkın sağlığı vb. hassas 

durumlarda yoğunlaşan bu bilgi kirliliğine bir karşıt duruş olarak dijital okuryazarlığın önemi giderek 

artmaktadır. Zaten oldukça sıkıntılı geçen bu dönemde biryandan sağlık alanında mücadele kazanmak 

için çalışmalar yapılırken diğer yandan da bilgi kirliliğine karşı bilinç oluşturma zorunluluğu da ortaya 

çıkmıştır. Çalışmada dijital okuryazarlığın önemi, okuryazarın nitelikleri üzerinden pandemi döneminde 

ortaya çıkan asılsız örnek haberler tartışılarak değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Dezenformasyon, Dijital Okuryazarlık 

 

 

ABSTRACT 

As of the beginning of December 2019, the importance of the media has gradually increased after the 

pandemic announcement during the Covid-19 outbreak that emerged in Wuhan Province of China and 

affected the whole world. Individuals who spend a large part of their daily life in the digital environment 

have become more dependent on the media as of this process. Individuals trying to fit their education, 

working life and all their activities into their homes with the call to Stay at Home followed the entire 

information process through the media. The media agenda is a tool that make up our behalf and we are 

constantly intertwined. It is the authority that decides what will constitute the agenda. Individuals 

actually watch the whole world through the eyes of the media. What and how much the media makes 

people think and its incredible success in this regard is an undeniable truth. Today, the media creates a 

world of fiction on behalf of us, with its power in setting the agenda and in other domains of influence 

and its ability to direct. Everything is rebuilt in this world, and the process of news, information and 

information flow is among the areas where this situation is used most effectively. Everything we see in 

all of our living spaces is a simulation.The media is sharing information at a dizzying speed, but how 

accurate is this information at this point? It emerges as an issue that needs to be taken much more 

seriously. The information that emerged during the pandemic period and has not been proven to be 

correct has confused many people and in some cases may cause misleading. Especially public health 

and so on. Digital literacy is increasingly important as a counter-stance to this information pollution 

concentrated in sensitive situations. In this very troubled period, while efforts were made to fight in the 
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field of health, on the other hand, the necessity to create awareness against information pollution 

emerged. In the study, the importance of digital literacy will be evaluated by discussing the unfounded 

news that emerged in the pandemic period through the qualities of the literate. 

 

Keywords: Pandemic, Disinformation, Digital Literacy 
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ÖZET 

Toplumsal bir kategori olarak “çocukluk” kavramı çocuğu özne değil nesne olarak konumlandırır, bu 

nesneye atfedilen bir takım özellikler söz konusudur ve bu özellikler toplumsal değişimlerle birlikte 

hareket etmektedir. Psikolojik açıdan bakıldığında ise çocukluk var oluşun ilk yılları olarak insan 

hayatında temel teşkil eder ve geleceğini şekillendirir. İnsanın yaşamını devam ettirebilmek için dışarıya 

bağımlı olduğu bu dönem aynı zamanda hayatı boyunca içinde bir yerde varlığını sürdürecektir. Bu 

çerçevede sinemada çocuk temsillerini takip etmek egemen “çocukluk” algısını tanımlamak için bir araç 

olarak kabul edilebilir. Türk Sineması’nda çocuk temsilleri hemen her dönem farklı biçimlerde 

karşımıza çıkmaktadır.   Örneğin Yeşilçam döneminin iyi niyetli, birleştirici, dayanışmacı çocuk 

yıldızları kendi döneminin egemen ideolojisini yansıtırken, 1980’lerle birlikte yükselen arabesk 

kültürünün başat çocuk temsilcisi Küçük Emrah olmuştur. Yeni Türk Sineması olarak da adlandırılan 

1990 sonrası sinemanın popüler filmlerinde ise çocukluk genellikle hüzün ve özlemle hatırlanan, 

kaybedilmiş bir geçmişe işaret ederken, bağımsız yönetmenler bir akımdan çok kendi özgün yorumları 

ile bakmışlardır çocukluk kavramına. Bağımsız sinemanın örnekleri, izleyicisini başka türlü bir 

çocukluk deneyimine sürükler. Bu çalışma son dönem bağımsız yönetmenlerden biri olan ve kendi 

özgün yaklaşımını “Tepenin Ardı (2012)” ve “Abluka (2015)” filmleri ile ortaya koyan Emin Alper’in 

son filmi “Kız Kardeşler” üzerinden temsil şansı bulan üç kız kardeşe odaklanmaya çalışacaktır. Kimdir 

bu çocuklar? Nerede ve nasıl bir ailede yaşamaktadırlar? Çocukluk onların perspektifinden nasıl 

yaşanmaktadır? Anne ve baba figürleri, evin işleyişi, anne-baba-çocuk karşılaşmaları nasıl tasvir edilir? 

Kendileri ve çevreleri ile kurdukları ilişki nasıl anlatılmaktadır? Bu çalışmanın amacı söz konusu 

sorulara cevap ararken elde edilecek cevaplar ışığında çocukluk temsillerinin ideolojik ve psikolojik 

eleştiri yöntemleri ışığında incelenmesine çalışmak olacaktır.     

 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk, Türk Sineması, Temsil.  
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ÖZET 

Sinema birçok sanat dalını içinde barındıran sanatlararasılık teriminin en iyi örneklerinden birisidir. Bu 

açıdan değerlendirildiğinde, sinema; resim, tiyatro, müzik, edebiyat, mimari, fotoğraf, felsefe, 

psikanaliz, sosyoloji, tarih ve çağdaş sanatlarla var olmaktadır. Sinema ve resim ilişkisi üzerine 

odaklanan bu çalışmada resim sanatından örnek alınan sanat yapıtlarının yeniden kurgulanarak seyirciye 

sunumu yapılmaktadır. Sinema ve resim ilişkisinin sanatsal varoluş konusu biçim-içerik unsurları 

arasında gerçekleşmektedir. Sanat yapıtları hem biçimsel öğelerin hem de içeriksel öğelerin birbirleriyle 

harmanlanması sonucunda meydana gelmektedir. Bu iki kavram da resmin bütünlük gösteren her bir 

parçalarıdır. İşte sinema ile resim sanatının birlikteliği de bu noktada başlamakta ve devam etmektedir. 

Bu çalışmada beyaz tuvalden beyaz perdeye aktarılan görsel öğeler incelenmiştir. Filmin bir sanat metni 

haline gelmesinin yanı sıra izleyiciye resim sanatının gizemini oluşturan sembolik ve imgesel anlamlarla 

örülü bir metafora dönüşmesi durumu araştırılmıştır. Resim sinemadaki temel görüntü öğesidir ve bu 

sanat yapısal ve içerik odaklı unsurlarla sinemayı etkilemiştir. Bu etkileme biçimlerinin dışında tablolara 

sahnede birebir yer verilmiş ve zaman unsuruyla harmanlamıştır. Bir tablonun ekranda görünmesini ve 

alternatif bir sunumla, eserin durağandan hareketliliğe evrilmesini sağlamıştır. Bu evrilme sayesinde 

film içerisindeki herhangi bir mekânda asılı duran tablo görünümünden kurtulup, mekânın kendisi 

olabilmesi durumu sağlanmıştır. Bu durum bir anlamda dekor olma halinden, asıl kurgu mekâna 

dönüşümü sürecine dikkat çekmektedir. Seyirciye tablo karşısında aldığı haz duygusunu film içerisine 

yerleştirerek duygu etkenini artırmış ve tanıdıklık hissinin yanı sıra bir sonraki adımının keşfini 

sunmuştur.  

 

Bu bildiride sinemaya yerleştirilmiş görsel öğeler ve resim sanatından sinemaya aktarılma biçimleri 

arasında karşılaştırma yapılması hedeflenmektedir. Böylece sinemanın resim sanatını ya da sadece bir 

tablo üzerinden yaptığı okumayı nasıl canlandırdığı üzerine yoğunlaşılacaktır. Yapılan bu çalışma ile 

tablo ve film arasındaki benzerlik, farklılık, bağ ve sanatlararasılıkta yeniden üretim tekniklerinden 

yararlanma şekli üzerinde durulacaktır. 

 

Bu yazıda iki sanat dalındaki türler tanımlanmakta olup, etkileşimi, kendilerine özgü anlatım dilleri ve 

eserin orijinalliği ile dönüşümü ele alınmaktadır. Tanımlardan ve konu ile ilgili kaynak taramasının 

ardından bir karşılaştırmaya gidilerek örnek teşkil eden Edvard Hopper’ın on üç eseri ile Gustav Deutsch 

“Shirley Visions Of Reality” filminde yeniden canlandırılmasına değinilmektedir. Filmde, düşünceleri, 

duyguları ve derin düşüncelere dalışı amerikan tarihinden bir kesit görmemizi sağlamaktadır. Nitekim 

hopper eserlerinin çıkış noktası da amerikan günlük yaşamında yalnızlık ve duygu durumlarından 

kesitler sunmaktır. Deutsch, shirley karakterini oluştururken zaman kavramı gözetmeksizin, 1930’lu, 

40’lı, 50’li ve 60’lı yıllarda yaşayan bir kadın figürü çizmekte ve filmde; zaman, mekân, sanat eseri, 

sahte, orijinal, canlı, cansız gibi soruların oluşmasını sağlamaktadır. Yapılan bu çalışma ile filmi izleyen 

konumundaki seyircide meydana gelen araştırmacı ve sorgulayıcı rolleri üzerinde durularak ve sinema-

resim ilişkisinden doğan bu filmle hareketli görüntünün estetik boyutu ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Resim, Sinema, Sanat Yapıtı, Sanatlararasılık, Yeniden Üretim      

 

ABSTRACT 

Cinema is one of the best examples of the inter-arts term that includes many branches of art. When 

evaluated from this perspective, cinema exists through painting, theater, music, literature, architecture, 

photography, philosophy, psychoanalysis, sociology, history and contemporary arts. In this study, which 

focuses on the relationship between cinema and painting, art works that ar taken as an example from the 
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art of painting are reconstructed and presented to the audience. The artistic existence subject of the 

relationship between cinema and painting takes place between the form-content elements. Art works are 

the result of the blending of both formal and contextual elements with each other. These two concepts 

form each part of the picture showing unity. This is where the synergy of cinema and painting begins 

and continues. 

 

This study examines visual elements transferred from white canvas to white screen. In addition to the 

film's becoming an art text, its transformation into a metaphor with symbolic and imaginary meanings 

that constitute the mystery of the art of painting for the audience has been evaluated. Painting is the main 

image element in cinema and this art has influenced the cinema with structural and content-oriented 

elements. Apart from these influences, paintings have been used in the scenes and been integrated with 

the element of time. It enabled a painting to appear on the screen and the work to evolve from static to 

mobility with an alternative presentation. Thanks to this evolution, the view of a painting slips from 

hanging in any space in the film and becomes the space itself. In a sense, this situation draws attention 

to the transformation process of turning into the actual fictional space from just a simple decor. By 

placing the sense of pleasure that a viewer receives in front of a painting into a film, the factor of 

satisfaction has been increased and as well as the pleasure of discovery of the next step, a sense of 

familiarity is given. 

 

In this paper, it is aimed to make a comparison between the visual elements placed in the cinema and 

the way they are transferred from painting to cinema. Thus, the focus will be on how cinema animates 

the art of painting or just reading through a painting. This study will focus on the similarity, difference, 

connection between painting and film, and the way of making use of reproduction techniques in inter-

arts. 

 

In this article, the genres in the two art branches are defined, their interaction, their unique language of 

expression, and the originality of the work and its transformation are discussed. After the definitions 

and the literature review on the subject, a comparison is made and Edvard Hopper's thirteen works and 

the reenactment of Gustav Deutsch's film "Shirley Visions Of Reality" are mentioned In the film, his 

thoughts, feelings and contemplation allow us to see a snapshot of American history. As a matter of fact, 

the starting point of the Hopper’s works is to present glimpses of American daily life depicting loneliness 

and emotional situations. While creating the character of Shirley, Deutsch draws a female figure living 

in the 1930s, 40s, 50s and 60s regardless of the concept of time and gives rise to questions about time, 

place, work of art, fake, original, alive, lifeless. In this study, basing on this film the role of researcher 

and questioner occurring in the audience who is watching the movie will be focused on and the aesthetic 

dimension of the moving image that arises from the relationship between cinema and painting will be 

discussed. 

 

Keywords: Painting, Cinema, Art work, Inter-Arts, Reenactment 

 

Giriş 

Resim ve sinema ilişkisi üzerine odaklanan bu çalışmada resim sanatından örnek alınan sanat 

yapıtlarının dönüşümü, yeniden kurgulanarak tuvalden çıkıp beyaz perdede can bulmasının, seyirciye 

aktarım yolları ve farklılıkları incelenmiştir.  

 

Sinema, bilindiği gibi yapısal özellikleri nedeniyle bütün sanatları kapsayan karma bir sanat dalıdır. 

Farklı disiplinlerden açıkça etkilenen ve onlardan yararlanan resim, tiyatro, müzik, edebiyat, mimari, 

fotoğraf, felsefe, psikanaliz, sosyoloji, tarih ve çağdaş sanatlar gibi değişik göstergeler dizgelerini alıp 

kendi alanına uygulamaya açıktır. Bu alanda çoğunlukla edebiyat tiyatro, müzik, resim sanatları 

görünür. Resim sanatı sayesinde sinemada; perspektif, derinlik, ışık, kadraj yeteneği gelişmiştir. Her 

türden etkiye açık olan bu alanın göstergelerarasılık kavramından etkilenmesi de kaçınılmazdır. Sinema 

tarihinin kısacık geçmişinde özellikle 80’li yıllarla beraber kendini tekrar eden, ötekinin yapıtını yeniden 

yorumlayan, bir ustaya saygı bağlamında onun kült bir sahnesini taklit eden, bir başyapıtta eğlendirici 
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biçimde gönderme yapan filmlerin sayısı oldukça fazladır. İzleyici içinde bir zenginlik olan bu 

yöntemler sinemayı sonsuz bir alana götürür kuşkusuz (Bayraktaroğlu, Uğur, 2011, s.18).  

 

Resim ve sinema ilişkisinin sanatsal varoluşu biçim-içerik unsurları ile gerçekleşmektedir. Sanat yapıtı 

oluşumunda biçimsel ve içeriksel öğelerin birbirleriyle kaynaşması sonucunda ortaya çıkar. Bu iki 

kavram yani biçimsel ve içeriksel öğeler resmin bütünlük gösteren her bir parçalarıdır. Bu sebeple 

sinema ile resim sanatının birlikteliği yadırganmaz ve girift yapıları anlatımda kuvvetlendirici güç olarak 

devam eder. 

 

Resim Sinema İlişkisi 

Sanat yapıtları, biçimsel öğelerin (ses, renk, ritim, simetri, vb.) içeriksel öğelerle (anlatım, konu, tema, 

vb.) harmanlanması sonucunda meydana gelmektedir. Jean Mitry “Edebiyat, resim ve müzik sanatını 

oluşturan şey sözcüklerin, renklerin ve notaların kullanım biçimi” olduğunu söyler (Mitry, 1989, s. 10). 

Sanatçıların farklı sanat disiplinlerinin kullanım biçimlerini olduğu gibi veya dönüştürerek 

alıntılamaları, 1950ler‘in ilk yarısında bir sanat üretim yöntemi olarak karşımıza çıkmıştır. 1960’lı 

yıllarda Julia Kristeva farklı metinler arasındaki ilişkiyi tanımlamak için metinlerarasılık öğretisini 

sunmuştur. Sanat yapıtları arasındaki sınırsız gönderme ve alıntılar durumu olarak tanımlanan 

“Metinlerarasılık” iki ya da daha çok metnin arasındaki ortak birliktelik ilişkisi yani temel olarak bir 

metnin diğer bir metindeki varlığı olarak tanımlanır (Aktulum, 2000, s.29). Metinlerarasılık giderek 

postyapısalcı ve postmodern düşüncenin neredeyse en temel kavramı halini almıştır (Aktulum, 2011, s. 

14). Postmodernizmle gelen postprodüksiyon dönemi, sanatçıların artık orijinal yapıt üretmek yerine, 

özellikle küresel olarak kabul görmüş başka sanatçılardan alıntılanmış, kopyalanmış yapıtlar üretmeleri 

ile öne çıkmıştır (Bayrak, 2018, s.1- 2). Postmodernizm ile birlikte iki metin arasındaki her türlü ilişkiyi 

ele alan metinlerarasılık giderek sanatın diğer dallarına da hâkim olmaya başlamıştır. Sanat kuramcıları 

bu ilişkiyi tanımlamak için “göstergeleraraslık” kavramını önermişlerdir (Aktulum, 2011, s. 9- 10). 

Böylelikle yazınsal alanın kendi içinde yaptığı metinlerarası alışveriş sanatın diğer dallarında 

göstergelerarasılık olarak yerini almıştır. Sanatın diğer kollarına hâkim olan göstergelerarasılık yöntemi 

de eski sanat eserleriyle etkileşim halinde olarak yeni ve yeniden üretilen birçok yapıtın var olmasına 

olanak sağlamıştır. Bu doğrultuda edebiyat, resim, müzik, fotoğraf, sinema, tiyatro gibi sanat disiplinleri 

arasında gerçeklesen ilişkiler göstergelerarasılık adı altında ele alınmaya başlanmıştır (Bayraktaroğlu, 

Çetin, s.52). Göstergelerarasılık, görsel sanatlar alanında farklı amaçlar ile kullanılmaktadır. Eğitim, 

saygısını belirtme ya da alay etme gibi değişik amaçlara bağlı olarak alıntı, gizli alıntı, anıştırma, 

gönderge, parodi (yansılama), pastiş (öykünme), anlatı içinde anlatı vb. metinlerarası yöntemleri 

kullanarak bir yapıt ortaya koymak, günümüzün temel estetik prensiplerinden birisi durumuna gelmiştir 

(Kodal, 2012, s. 65).  

 

Farklı sanat disiplinleri arasındaki alışveriş işlemleri post modern süreçte sanatçının sıklıkla uyguladığı 

bir yöntemdir. Aktulum, "sözsel bir yapıtın, bir metnin sözsel olmayan bir sanat yapıtına, bir resme, 

heykele gönderme yaptığı durumlarda metinlerarasılıktan söz etmenin güçleştiğini" (Aktulum, 2011: 

16) söylemektedir, bu yaklaşımsa bizi metinlerarasılığın özel bir biçimi olan göstergelerarasılık 

kavramına yönlendirir. Farklı gösterge dizgelerinin birbirine dönüştürülmesi işlemi yani 

göstergelerarasılık kavramı Sinema-Resim ilişkilerinde de söz konusudur.  

 

Farklı disiplinleri bünyesinde barındıran sinema disiplinlerarası bir sanat türüdür. Bütünleştiği sanat 

yapılarından etkilenen ve yararlanan sinemada, resim sayesinde perspektif, derinlik, ışık, kadraj yeteneği 

gelişmiştir. Sinema bir bütünlük çalışmasıdır. Burada bahsi geçen sinemanın işlevi, resme yeni bir boyut 

kazandırmaktır. Konusu resim olsa dahi bunu salt resmi ele alarak değil, çok sayıda başka olguları 

inceleyerek yapar. Resmin anlaşılmasının büyük ölçüde yönetmenin yeteneğine bağlı olduğunu kabul 

etmek gerekir. Resme bir nevi sinematik efekt vererek beyaz tuvalden beyaz perdeye aktarımını 

örneklendirdiğimiz bu çalışmada imajlardaki değişim ve aynılık incelenmiştir. İmaja zaman unsurunun 

eklendiği bu örneklemde orijinal eserin özünü yitirmeden yani vermek istediği mesaja ve kompozisyona 

sadık kalarak yapılan kopyasında durağanlıktan hareketliliğe geçiş sunulmuştur. Film içerisindeki 

herhangi bir mekânda asılı duran tablo görünümünden kurtulup, mekânın kendisi olabilmesi durumu 

sağlanmıştır. Bu durum bir anlamda dekor olma halinden, asıl kurgu mekâna dönüşümü sürecine dikkat 
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çekmektedir. Yönetmen filmde öğrenilmesi gereken kodlar olduğunu göstermiştir. Kodları gören ve 

doğru okuyan seyircinin tatmin duygusuna ulaşacağını göstermiştir. Seyircinin tablo karşısında aldığı 

haz duygusunu film içerisine yerleştirerek duygu etkenini artırmış ve tanıdıklık hissinin yanı sıra bir 

sonraki adımının keşfini sunmuştur.  

 

 
Resim 1. Shirley- Visions of Reality Film Afişi 

 

Resim sanatının sergileme şeklini değiştirerek yeni bir soluk kazandıran ve bu sayede izleyicisine görsel 

kodlar tanıyan Gustav Deutsch imzalı bu film ile 13 sahne için 13 Edward Hopper resmi alıntılanarak 

yeniden sunulmuştur. Bir kadının hikayesi olan ve Amerikan tarihindeki bir dönemi anlatan “Shirley- 

Visions of Reality/ Gerçekliğin tasavvurları” filmi ile resim sanatının sinema ile canlanmasını 

sağlamıştır. Resimlere sinematik soluk kazandıran bu film resim-sinema ilişkisi içerisinde 

değerlendirildiğinde biçimsel ve içeriksel öğelerinin benzeş olması bakımından aynı görülmektedir. 

Fakat sinemanın kendine öz metotları bakımından farklılıklar sergilemektedir. Bu doğrultuda resim-

sinema ilişkisi ile Gustav Deutsch “Shirley- Visions of Reality” filmi ve Edward Hopper’ın; “1931- 

Hotel Room” “1932- Room in New York” “1939- Sinema New York” “1940- Office at Night” “1942- 

Hotel Lobby” “1952- Sabah Işığı” “1956-Taş Evde Güneş Işığı” “1957-Western Motel” “1959, 

Felsefeye Gezinti” “1961-A Womenin the sun” “1963- Sinema” “1963-Sun in an Empty Room” “1965, 

Chair Car” çalışmamızın örneklemini oluşturmaktadır.  

 

Kurgulanan Mekânda Tanıdık İmaj 

Sinema hem içerik hem de biçim tanımına dahil eden bir kavramdır. Dolayısıyla sanat eseri özel bir 

estetik amaçla bir araya gelmiş olan bir göstergeler sistemi ya da göstergeler yapısıdır (Warren, 

Wellek,1970 s.141). Stefan Sharff sinemayı sekiz elementle birleştirmiştir. Ona göre sinemadan estetik 

doyum alabilmek için bu metotların kullanılması gereklidir. Tanıdık imaj sharff’ın belirlediği 

elementlerden biridir. Tanım itibariyle bu çalışmaya örnek teşkil etmektedir. Film içerisinde tekrar 

edilen bir ton, resim, benzerlik veya düşünce veya bir sahnenin parçası olabilir. Filmde ritmik bir 

frekansla görülen herhangi bir resim tanıdık bir imaja dönüşür. Tekrar ve simetrilerin oluşmasını 

sağlayan tanıdık imaj, sinemasal yapının sonunda genellikle daha geniş bir plan veya kamera hareketiyle 

takip edilir. Tanıdık imaj sayesinde parçalı olan görüntüler birbirleriyle daha kolay ilişkilendirilebilirler 

(Bayrak, 2018, s.141). Sinema, görüntüleri tek tek parçalara ayırma ve bunları gösterim sırasında 

kaynaştırarak anlatıyı oluşturma yetisine sahiptir. Çekim, bu parçaların bir diğer tanımlamasıdır. Diğer 

bir deyişle kurgunun en küçük birimi ve filmsel anlatının yaratılması olanağı verir. Çekim kavramının 

bir diğer asal unsuru olan sanatsal uzayın sınırlandırılması, diğer bir değişle çerçeve içine sıkıştırılması, 

estetik duygunun karmaşık biçimde de olsa oluşmasını sağlar. Ancak bu estetik duygu filmi bir bütün 

olarak algılamakla ortaya çıkar (Karakaya, 2005, s. 135). Resim çerçevesi bize uzayı başka bir açıdan 

gösterir. Doğal uzayın tersine, bize aktif deneyimlerimiz ve onun dış sınırlarını sunar. Teknik bir olgu 

olarak ele alındığında, ekranın dış kenarlarının, film görüntüsü çerçevesi niteliğinde olmadığını anlarız. 

Onlar gerçekliğin sadece bir bölümünü içine alan kenarlardır. Resim çerçevesi uzayı içe doğru 
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kutuplaştırır. Tersine olarak, ekran bize evrenin içine uzatılan belirsizliğin bir parçasını sunar. Çerçeve 

merkezcil, ekran ise merkezkaçtır. Eğer resimsel oluşumu tersine çevirirsek ve ekranı, resim 

çerçevesinin içine yerleştirirsek, böylece resmin bir bölümünü, ekranın üzerinde görmüş oluruz 

(Kırıkoğlu, 2009). Walter Benjamin, resmi dikkatle inceleyen birinin ‘çağrışımlara’ açık olduğunu, 

resim üzerinde düşünme şansına sahip olduğunu, ancak sinema seyircisinin akıp giden görüntüler için 

anlık değil sonradan değerlendirme ve algılama sürecini yaşayabileceğini öne sürer (Benjamin, 1993, 

s.66). Bu durumda resmin uzayı çıkış noktasını ve sınırlarını kaybetmemesi durumunda sinemanın 

uzamsal oluşumu içinde yer alır ve 'resmedilebilir' dünyanın bir parçası haline gelir. Hopper, sinemada 

kullanılan 16:9 kompozisyon oranına benzeyen geniş açı kompozisyon ölçüleri, kadraj dışı alanın 

değerlendirilmesi ve ışık- gölgenin dramatik kullanımıyla, sinema yönetmenlerinin ilgisini çekmiştir 

(Bayrak, 2018, s.124). Hopper‘ın resimlerindeki insan ilişkilerinin tutukluğu, iletişimin zorluğu en 

önemli tematik sorunsaldır. Resimlerdeki kurgunun tamamı aynı sorunsalı irdelemek ve ortaya koymak 

içindir. Hopper‘ın kurguladığı atmosfer, sınırlarında dolanıp duran garip bir endişeyle değişken ve 

merak uyandıracak derecede gerçekdışıdır. Sanki figürleri ve sahnelerindeki saydam eylemsizlik ve 

durağanlık hali gerçekleşecek olağandışı bir olayın habercisi gibidir. Hopper‘ın cesur gerçekçiliği ve 

irdelediği dramatik yoğunluğunun birleşimi, nüfuz edilemez bir tekdüzelikle rüya benzeri bir ruh hali 

yaratmaktadır (Hunter, s. 128).  

 

Hopper’ın tablolarını gerçekçi bir şekilde 3 boyutlu olarak yeniden yaratan Gustav Deutsch’un 

yönetmenliğini üstlendiği Shirley: Visions of Reality film, özgür ve dediğim dedik bir New Yorklu 

aktörün (Stephanie Cumming) Amerika’da 1931’lerin Büyük Buhranından 1963’teki isyanlarına kadar 

olan gelgitli 30 yılı boyunca yaşadığı şeyleri anlatıyor. Film, 1920’ler Amerika’sını arka plana alarak 

gerçekliğin sanıldığının aksine değiştirilen bir şey olduğunu fark eden Shirley’nin yolculuğuna izleyiciyi 

de ortak ederek, Amerikan Rüyasının koca bir yalanı barındırmasına aynı zamanda her şeyi çekici kılan 

Amerikan Modernizmi’nin aslında ne kadar sahte bir olgu olduğunu hem izleyicinin hem de Shirley’in 

fark etmesini sağlıyor (Şahinöz, 2016). Deutsch’un bu denli gerçekçi olabilmesi tabii ki özenli bir 

sürecin sonunda mümkün olabilmiştir. Yönetmen, Hopper’ın çalışmalarının sergilendiği müzeleri elinde 

bir renk paletiyle gezerek tablolardaki tonları en ince detayına kadar tutturmaya çalışmıştır. Geçmişte 

mimarlık eğitimi de almış olması ona, Hopper’ın teatral ışığını mekân ve biçim kullanarak yeniden 

titizlikle yaratma sürecinde yardımcı olmuştur. Böylelikle yönetmen, aynı etkiyi yaratmak için sadece 

boyalı bir set kullanmamış aynı zamanda Hopper’ın sürrealist gerçekliğinin bir gerçek hayat 

uyarlamasını da gerçekleştirebilmiştir (Kabay, 2016). Gustav Deutsch sahnelerde Hanna Schimek'in set 

tasarımları için Hopper'ın paletinin ve ışığının muhteşem bir reprodüksiyonunu yaptırmıştır (Laura, 

2016). Sanatlararasılık teriminin karşılığı haline gelen bu filmde birçok sanat disiplininin işlendiği 

görülmektedir. Görüntü içinde görüntü barındıran sahnelerle dikkati her daim canlı tutan bir yapıt 

olmuştur. 

 

 
Resim 2. Hanna Schimek'in Set Tasarımları İçin Hazırladığı Hopper Resimlerinin Reprodüksiyonları 

 

Hopper'ın resimlerinde tasvir edilen insanlar mini dramaların kahramanları olmuştur. Resimlerin "anlık 

görüntüleri", gösterilen olaylardan önce veya sonra altı dakikalık bir süreyle uzatılacaktır. Film, 

bölümleri ve Hopper'ın yeniden inşa edilmiş tablosunu hayali bir gece ve gündüz boyunca kronolojik 

olarak gösterecektir. 
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Resim 3. Edward Hopper, 1931, Hotel Room/Otel Odası 

 

 
Resim 4. Edward Hopper, 1932 Room in New York 

 

 
Resim 5. Edward Hopper, 1939, Sinema New York 

 

 
Resim 6. Edward Hopper, 1940, Office at Night/Ofiste Gece 

 

 
Resim 7. Edward Hopper, 1942, Hotel Lobby/Otel Lobisi 

 

Filmde Shirley, 1930-1960 yılları arasında Amerika’da yaşayan ve sosyo-politik katılımıyla tarihin 

akışını etkilemek isteyen bir kadın. Oyuncu olarak çalışması ona gerçekliğin sahnelemesini, 

sorgulamasını ve şekillendirmesini göstermektedir. Bir eşin geleneksel rol modeliyle özdeşleşemeyen 
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ancak bir hayat partneri olmasını özleyen bir kadındır. Mesleki kriz anlarında taviz vermeyen ve 

geçimini güvence altına almak için küçük işler almaktan korkmayan bir kadın. Özel bir kriz anında 

partnerine bağlı kalmaya karar veren ve kendi mesleki çıkarını arka plana atan bir kadın. Siyasi baskıdan 

çileden çıkmış, ancak umutsuzluğa sürüklenmemiş ve ihaneti küçümsemekten başka hiçbir şeyi 

olmayan bir kadındır. 

 

 
Resim 8. Edward Hopper 1952, Sabah Işığı 

 

 
Resim 9. Edward Hopper, 1956, Taş Evde Güneş Işığı 

 

 
Resim 10. Edward Hopper, 1957, Western Motel 

 

 
Resim 11. Edward Hopper, 1959, Felsefeye Gezinti 

 

 
Resim 12. Sol Üstte: Edward Hopper, 1961, A Women in the sun/Güneşte bir Kadın 

Sol Altta: Shirley- Visions of Reality Filminden bir sahne 

Sağ Üstte: Hanna Schimek'in Set için Tasarımı 
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Hopper'ın çalışmalarına verilen iki sinematik ve yorumlayıcı yaklaşımı bir arada ve mantıklı bir şekilde 

birleştiren Shirley: Visions of Reality (Gustav Deutsch, 2013) filmidir, çünkü bir yandan, Ressamın 

resimlerini, çerçevelerini, mesafelerini, renklerini, nesnelerini, kostümlerini, duruşlarını, ışığını doğru 

bir şekilde kopyalayarak resmin anlamı, ressamın resimlerinin hikayelerini kavramaya yardımcıdır diğer 

yandan bu tuvallere bir hikaye ekleyerek: resimde yalnızca hayal edilebilir veya ön varsayılabilir 

yargıları sinemanın sunum olanaklarıyla ortadan kaldırıyor. 

 

 
Resim 13. Edward Hopper, 1963, Sinema 

 

 
Resim 14. Edward Hopper, 1963, Sun in an Empty Room/ Boş bir odada güneş 

 

   
Resim 15. Edward Hopper, 1965, Chair Car 

Sol üstte: Edward Hopper'ın orijinal resimleri ve sağ üstte Shirley-Visions of Reality filminden kareler 

 

Filmde, analiz edilen, yönetmeninin sinema ve resim arasında bilinçli bir diyaloğudur ve hem Hopper'ın 

yedinci sanattan aldığı etkileri hem de sinematografik ortama sunduklarını kabul eder. Bununla birlikte, 

bu amacı, hareket ve üç boyutluluğun yanı sıra kaçınılmaz olarak orijinal anlamları değiştiren (veya 

daha doğrusu onu somut bir şekilde empoze eden) anlatımı ekleyerek daha da ileri götürmüştür (Perez, 

and Munoz Perez. 2017, s.94). 

 

Sonuç ve değerlendirmeler 

Resim-sinema ilişkisi sinemanın başlangıcından günümüze kadar süregelen bir birlikteliği 

sergilemektedir. Sinemada ışık ve görüntünün yanı sıra estetik bir görsellik arayışı bu ilişkiyi daha da 

güçlendirmektedir. Temel anlamda seyirci, yönetmen ve film arasındaki iletişimden oluşan sinema, tüm 

diğer sanat dallarının bir bileşeni olma özelliğini özgün sanat dili oluşturmak suretiyle içinde 

barındırmaktadır. En önemli malzemesi görüntü olan sinema sanatı, ‘görsellik’ bağlamında çoğu kez 

resim sanatının temel ilkelerini ve özelliklerini kullanmaktadır. Yani sinema ‘plastik resimsel imaj’ 

vasıtasıyla resim sanatıyla bir etkileşim içerisinde yer alır.  

 

Farklı sanat dallarında eserler vermiş iki sanatçının incelendiği bu çalışmada, görsel sanatların en 

bilineni olan resim sanatının sinemaya olan etkisi üzerine sanatlararası bir yapıyla ele alıp yeniden 

üretilen eserde orijinalin yok oluşu ve sahtenin (kopya) yeni varoluş özellikleri anlatılmıştır. Bir modern 
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dönem ressamı olan Edward Hopper’ın, post modern dönem sinemacısı olan Gustav Deutsch üzerindeki 

etkisini göstermek, Edward Hopper tablolarının çok boyutlu anlamlara ulaşmasının sadece küçük bir 

örneğini sunmaktadır.  
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ÖZET 

Müşterek hayatın sürdürülebilmesi için gerekli, haberleşme, enerji, ulaştırma, su ve kanalizasyon gibi 

hizmetler, kentsel altyapı kavramıyla ifade edilmektedir. Toplumun ortaklaşa tüketimine konu işler 

kamu hizmeti sayılmaktadır. Hizmette yerellik ilkesi; bireylerin ya da bireylere en yakın-alt idari 

birimlerin kendi girişimleri ve imkânları ile yapabilecekleri işlem ve uygulayabilecekleri yetkilerin, 

kural olarak onlardan alınıp üst gruplara veya üst idari birimlere verilmemesidir. Bu makalenin temel 

konusu; şehir altyapı hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yetkili ve görevli mercilerin yani kurumsal 

yapının, Türkiye’deki tarihi gelişimi ve belediye kurumuyla irtibat ve bağlantısını inceleyerek, 

zamanımızda bu hizmetlerin hukuki bakımdan aldığı şeklin tarihi arkaplanını ve yerellik ilkesiyle 

ilişkisini irdelemektir. Belediye kurumu nedir ve ülkemizde nasıl ortaya çıkmıştır? Bu kurumun 

oluşumunda kentsel altyapı hizmetlerinin etkisi ne olmuştur? Özellikle Türkiye’de modern belediye 

kurumunun teşekkülü ile kentsel altyapı hizmetleri arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Bu soruların 

karşılığı olarak, özetle; tam da kentsel altyapı ve sağlıklı kentler için modern belediyenin kurulmuş 

olduğu tespit edilmektedir. Modern belediyenin gelişimiyle, kentsel altyapı hizmetlerinin yürütülmesi 

nasıl bir seyir izlemiştir? Ülkemizde belediye kurumunun, altyapı hizmetlerinin kurulması ve 

yürütülmesinde yeterliliği ve yetkinliği nasıl olmuştur? Bu soruların cevabı da; başkent Ankara’nın 

kanalizasyon sisteminin, yarım asrı aşan bir dönem geçmesine rağmen gerçekleştirilememiş olmasıyla 

verilebilmektedir. Altyapı hizmetlerini yürütmek üzere kurulan diğer kamu kurumları hangileri olduğu 

ve bu kurumlarla belediyelerin ilişkilerinin nasıl geliştiğine gelince; bu bağlamda, DSİ, İller Bankası, 

YSE, Köy Hizmetleri gibi altyapı üreten idarelerin kuruluş ve görev çerçevesi incelenmektedir. Bu 

alandaki gelişmelerin yerellik ilkesi ile alakası araştırılarak, yerelleşme ve etkinlik açısından 

değerlendirildiğinde; sonuç olarak, Türkiye’nin yerel yönetim kurumu olarak kabul edilen belediye 

idarelerinin, kentsel altyapı hizmetlerini kurup işletmede, mali ve idari özerklik ve mali tevzin ilkesine 

uyulması oranında başarılı oldukları, bunun yanında merkezi idarenin teşvikleriyle, özellikle pissu 

arıtma tesisleri alanında büyük gelişmeler kaydedilerek, turizm altyapısını ve potansiyelini artırdığı 

görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel altyapı, Belediye, Regülasyon, Özelleştirme, Yerelleşme. 

 

ABSTRACT 

In the settlements where people live massively, it is necessary to sustain the collective life; services such 

as communication, energy, transportation, water and sewerage are expressed with the concept of urban 

infrastructure. It cannot be argued that infrastructure works and services, which are the subject of 

common consumption of society, fall within the scope of public service. The principle of locality in 

service; It is the act that individuals or the closest-sub-administrative units can do with their own 

initiatives and means, and the authorities they can implement are not taken from them as a rule and given 

to upper groups or upper administrative units. The main subject of this article is to examine the historical 

background of the institutional structure in Turkiye and the contact and connection with the municipality 

institution, in this respect, to examine the historical background of the way in which these services take 

legal care. What is the municipal institution and how did it come about in our country? What was the 

effect of urban infrastructure services in the formation of this institution? Especially with the formation 

of the modern municipal institutions in Turkey is a relationship between how urban infrastructure 

services? In summary, in response to these questions; It is determined that the modern municipality has 
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been established precisely for urban infrastructure and healthy cities. With the development of the 

modern municipality, how did the implementation of urban infrastructure services follow? How was the 

competence and competence of the municipal institution in our country in the establishment and 

execution of infrastructure services? The answer to these questions is; This can be given by the fact that 

the sewage system of the capital Ankara has not been realized despite the passage of more than half a 

century. As for the other public institutions established to carry out infrastructure services and how the 

relations between these institutions and municipalities develop; In this context, the establishment and 

duty framework of the administrations that produce infrastructure such as DSI, İller Bankası, YSE, Köy 

Hizmetleri are examined. By researching the relevance of the developments in this area with the 

principle of locality, when evaluated in terms of localization and efficiency; As a result, Turkey's local 

government agencies as adopted by the municipal administrations in building and operating urban 

infrastructure services, financial and administrative autonomy and financial dispensed principle 

successful that they rate be complied with, as well as with the encouragement of the central government, 

in particular recorded major advances in the field of sewage treatment plants, tourism it seems to increase 

its infrastructure and potential. 

 

Key Words: Urban infrastructure, Municipality, Regülation, Privatisation, Decentralization. 

 

GİRİŞ 

Sözlük anlamı olarak; bir düzenin veya teşkilatlanmanın temelini oluşturan yapı şeklinde tanımlanan 

altyapı; fiziki birtakım unsurlardan, kurumsal düzenlemelere kadar, son derece geniş kapsamlı bir 

kavramsal çerçeveye sahip bulunmaktadır. (Aktan-Dileyici, 2005: 6) Borularla veya telli şebekeler 

üzerinden tüketiciye ulaştırılan, gaz, elektrik, su, kanalizasyon-arıtma, haberleşme, ulaştırma gibi 

hizmetlerin arzı için yapılan tesisler teknik altyapı, eğitim, sağlık, kültürel, dini, idari tesisler, parklar, 

yeşil alanlar sosyal altyapı olarak adlandırılmaktadır. (Görer, 2005: 440) Altyapı kavramı son derece 

verimli bir kullanıma sahip olup, kurumsal altyapı, turizm altyapısı, ticari altyapı, iktisadi altyapı, fiber 

altyapısı gibi kavramın çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Dar anlamda altyapının; maddi ve 

manevi ekonomik altyapı olarak adlandırıldığını, geniş anlamda altyapı kavramının ise, maddi (iktisadî) 

altyapı yanında eğitim ve sağlık hizmetlerini kapsayan sosyal altyapıyı içerdiği ifade edilebilir. (Aktan-

Dileyici, 2005: 6) 

 

Ülkemizde 1980-90’larda televizyon uydu vericileri kurmayı birçok yörede belediyelerin üstlenmesi, 

internetin gelişmesiyle de internet sunucularının pek çok yerde belediyelerce de servis edilmeye 

başlanması, yerel yönetim ile gelişen altyapı hizmetleri arasındaki bağımlılığı ifade etmesi bakımından 

anılmaya değerdir. 

 

Hizmette yerellik, ya da ikincil olma/yedek olma ilkesi; bir hizmetin, hizmetin görüleceği, götürüleceği 

yere en yakın ve en alt birim tarafından, yerinde ve yerinden ifa edilmesinin, hem ekonomiklik hem de 

katılımcılık (demokrasi) açısından öncelikli olmasını öngörmektedir. (Keleş, 1995: 4-5) Buna göre, 

mutlaka merkezi idare tarafından yapılması gerekmeyen, yerel idarelerce görülebilecek işler, mahalli 

kurum ve kuruluşlarca, kamu idaresi tarafından yapılması gerekmeyen iş ve hizmetler de özel sektörce 

yürütülmeliydi.  

 

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda yerellik tanımlanırken, kamusal sorumlulukların 

genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacağı belirtilmiş, 

sorumluluğun bir başka makama verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi 

gereklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine de vurgu yapılmıştır. (Avrupa Yerel, 1992) 

Böylece altyapı hizmetlerindeki, merkezi-yerel, şeklindeki muhatap değişimlerinin ilkesel, ideolojik, 

etkinlik vb açılardan ülkemiz özelinde bir değerlendirilmesi, yapılabilecektir. Konu, kentsel altyapı 

hizmetleri ve tarihi gelişimiyle ilgili literatür, mevzuat derlemeleri, Resmi Gazete gibi kaynaklardan 

yararlanarak ortaya konulmaktadır. 
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MODERN BELEDİYE ÖNCESİ ALTYAPI HİZMETLERİ 

Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik dönemlerinde, devlet tarafından doğrudan yapılan yatırımlarla, 

köprü, kanal, bent gibi bazı büyük ölçekli altyapı hizmetlerinin yürütülmüş olmakla birlikte, başta 

şehirlere su iletmek olmak üzere, bu tür hizmetleri ifa etmeye yardımcı olanlara devlet tarafından vergi 

muafiyeti tanınmaktaydı. Yerleşim yerlerine su isalesi ve bu iş için yapılan şebeke ve kanalların bakım, 

onarım, koruma gibi hizmetlerini yürütenlere su-yolcu denilmekte ve bu iş vergi muafiyeti karşılığı ya 

da vakıflardan maaş karşılığı yapılmakta, genellikle de babadan oğula geçen bir meslek olmaktaydı. 

(Orhonlu, 1996: 419-420) Birçok müşterek kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, vakıf yolunun 

benimsendiğini söylemek mümkündür. (Ergin, 1944: 56) Toplumun tamamına yönelik faaliyetler olan, 

yol ve köprü işleri, içmesuyu sağlanması, okul, cami, kütüphane, hastane, han, imaret (aşevi, külliye), 

mezarlık hizmetleri, sokakların temizlenmesi ve aydınlatılması gibi işler, vakıflar tarafından 

yürütülmekteydi. Bu vakıflar da genellikle başta devlet adamları olmak üzere, hayırseverlerce 

kurulmaktaydı. (Meriç, 1973: 73; Kuban, 1968: 67) Özetle, Türklerin kadim belediye sisteminin vakıf 

usulünden ibaret olduğu söylenmiştir. (Ergin, 1995: 35) 

 

Ancak bazı yerel hizmetlerin vakıflar ve dini cemaatlere bırakılması hususunun, başka geleneksel 

imparatorluklarda da görülen bir uygulama olduğu kaydedilmektedir. (Ortaylı, 1990: 65) 

Osmanlı klasik döneminde büyük çaplı bazı bayındırlık eserlerinin, padişah ve üst kademe yöneticilerin 

kendi öz kaynaklarını kullanarak veya halktan vergi almamak suretiyle yaptırıldığını da kaydetmek 

gerekiyor. (Balta, 1970: 38) 

 

MODERN BELEDİYE VE ALTYAPI UYGULAMALARI 

Şehir altyapı hizmetlerinin belediye idaresiyle bağlantısının gelişimine bakıldığında; Batıdaki büyük 

kentlerde ondokuzuncu yüzyılın başlangıcından itibaren, şehir şebeke suyu ve başka birçok kentsel 

altyapı hizmetleri, belediyelerin denetimi altında özel sektörce yürütülmekteydi. Örneğin; Magdeburger 

şehrinin içmesuyu tesisatı 1819’da Belediye tarafından bir özel şirkete 25 yıl süreyle imtiyaz olarak 

verilmişti. Yine Brüksel içmesuyu tesisatının 1852 yılında Belediye Meclisi kararıyla kurulduğu 

belirtilmektedir. (Lolan, 1938a:160-162) İngiltere’de de 1852’de kurulan Londra içmesuyu işletmesini 

belediye yönetimi 1853’de, satın almıştı. Liverpol kenti su tesisatını 1847’de, belediye yönetimi kendisi 

kurmuştu. Amsterdam’da ise 1854 yılında su imtiyazını belediye yönetimi bir özel şirkete vermişti. 

Lahey ve Rotterdam şehirlerinde de ondokuzuncu yüzyılda, elektrik, su ve havagazı gibi işletmeler, 

belediye yönetimleri tarafından ya doğrudan doğruya kurulmakta ya da belediye tarafından imtiyaza 

verilmekteydi. (Lolan, 1938b: 839-842; Öztürk, 2019: 38-39) 

 

Yukarıda açıklandığı üzere, Batı Avrupa’da Ondokuzuncu asrın başlarında büyük şehirlerin çoğunda; 

altyapı hizmetleri, umumiyetle kamu idaresinin verdiği imtiyazla özel sektör eliyle yürütülmeye 

başlanmıştı. Bu girişimciler genellikle anonim şirket şeklinde teşkilatlanarak, şehir suyu vb altyapı 

işlerini yürütmekteydi.  

 

Batı Avrupa’daki kentlerin teşkilât ve yapısını gözlemleyen, Tanzimat dönemi devlet adamları, Osmanlı 

şehirlerinin ıslahı ve modernleşmesi ve böylece kentin bayındır, temiz, aydınlık olması, bunun için de 

batılı anlamda belediye yönetimlerinin kurulması gerektiği kanaatine varmışlardı. (Ortaylı, 1996: 455)  

Yani ülkemizde modern belediye kurumunun ortaya çıkış sebepleri arasında; kentsel altyapı 

hizmetlerinin muhatabı olan, ayrı bir şehir idaresi kurulmasının daha faydalı olacağı düşüncesi etkindi. 

(Ortaylı, 1996: 396) 

 

Ayrıca, batılı müteşebbislerin, Osmanlı imparatorluğunda iktisadi girişimlerini yürütebilmeleri için, 

liman kentlerinde ulaşım, su, kanalizasyon, aydınlatma, iletişim gibi temel altyapı hizmetlerinin gelişmiş 

olması gerekmekteydi. İşte, Tanzimat sonrasında Osmanlı devletinde modern belediye yönetimi 

kurulmasını zorlayan bir neden de bu dıştan gelen, modern altyapıya sahip şehirlerin kurulması ve 

yönetilmesine yönelik talep idi. (Yayla, 1977: 958-959) Yani ayrı bir kurum olarak belediyenin ortaya 

çıkış sebepleri arasında, kentsel altyapının yetersizliği önemli bir yere sahipti. 
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Ülkemizde İstanbul, Selanik, Beyrut, İzmir, Şam gibi metropol şehirlerde kentsel altyapı hizmetlerinin 

bir kısmı özel müteşebbislere imtiyaz usulüyle verilmişti. (Kazgan-Önal, 51; Öztürk, 2019b: 40-42) 

Türkiye’de modern belediyenin temeli, 1855’de İstanbul Şehremaneti’nin kurulmasıyla atılmış oldu. İlk 

kuruluşta bu idarenin görevleri, insanların zaruri ihtiyaçlarının tedariki, esnaf kaidelerinin 

uygulanmasına dikkat edilmesi yani narh tespiti ve kontrolü, şehrin temizliği, sokak ve pazarların iyi 

halde olmasının gözetilmesi ve kentte tahsil olunan rüsûm ve benzeri mali mükellefiyetleri toplayıp 

Maliye Hazinesine teslim etmekten ibaret idi. (Öztürk, 2019a: 21-22) 

 

Türkiye’deki yerel yönetimlerin, merkezi idarenin yürütmediği/ yürütemediği bazı hizmetleri 

gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş birimler olduğu, bu haliyle batıdaki örneklerine çok da 

benzemedikleri, merkezi idarenin taşradaki uzantıları biçiminde işlev gördükleri, görevleri ve 

gelirlerinin, dolayısıyla da özerkliklerinin sınırlı kaldığı, gözlenmektedir. (Görmez, 2014: 8) 

 

1857’de Altıncı Belediye Dairesi kurulduğunda, bazı altyapı hizmetleri için, bina sahiplerinden, 

gelirlerinin % 3’üne kadar bir oranda belediye meclisi kararıyla, fevkalade gelir olarak alabilme yetkisi 

verilmişti. (Ergin, 1995: 1601) 

 

1877 tarihli ilk belediye kanunumuzda belediyenin görevleri arasında, şehrin altyapı hizmetleri ile ilgili, 

kaldırım ve lağımların tesviyesi, umumi ve hususi suyollarının inşaat ve tamiratı, yolların düzenlenmesi, 

aydınlatma işleri, iskelelerin düzenlenmesi, meydan ve bahçeler yapılması gibi görevler yer almaktaydı. 

(Ergin, 1995: 1658) 

 

İMTİYAZLI ALTYAPI HİZMETLERİNDE BELEDİYELERİN YERİ 

Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, Batı Avrupa ülkelerindeki gibi, ülkemizde de kentsel altyapı 

hizmetleri, özel sektör şirketlerine imtiyaz yöntemiyle verilmekteydi. (Öztürk, 2010) Altyapı 

hizmetleriyle ilgili idari işlemleri yürütmek, belediyenin değil, Ticaret ve Nafia Nezareti’nin görev 

alanına girmekteydi. Belediye kurumunun henüz bu tür altyapı işlerini yapamayacağı gerekçesiyle, 

teknik altyapı hizmetlerinin imtiyaz usulüyle özel sektöre verilmesi bakanlık tarafından 

gerçekleştirilmekteydi. (Öztürk, 2010: 41) 

 

1913 tarihli İdare-i Umûmiye-i Vilâyât Kanunu Muvakkatı’nın, 78/3 maddesi ile şehir ve kasabalarda, 

belediyeler yararına ve şartları devletin koyduğu kurallara uygun olmak kaydıyla, süresi 40 yılı 

aşmamak üzere, tramvay inşa ve işletmesi, elektrikle veya havagazıyla aydınlatma, elektrik enerjisi ve 

içmesuyu dağıtımı için imtiyaz vermek yetkisi İl Özel İdarelerine tanınmaktaydı. Süresi kırk yılı aştığı 

takdirde merkezi hükümetten onay almak gerekecekti. Bu durumda, anılan kanuna göre, süresi 40 yıla 

kadar olan bu tür kamu hizmeti imtiyazları konusunda İl Özel İdarelerince, bundan fazla süreli olanlarda 

ise Bakanlar Kurulunca karar verilebilecekti. Belediyeler bu konuda karar verme yetkinliğinde 

görülmemekteydi. (Tümerkan, 1946: 128) 

 

Özetle; kanun ve talimatlara göre, bu tür kamu hizmetleri özel sektöre Hükümet tarafından verilmekte, 

ancak, yetkisi içerisindeki hizmetler söz konusu olduğunda, belediyenin de görüşü alınmaktaydı.  

 

1924 Anayasası’nın 26. maddesinde, imtiyazları onamak ve bozmak görevlerinin Büyük Millet 

Meclisi’nin ancak kendisinin yapacağı hükmü mevcuttu. (Kili-Gözübüyük, 115) 

 

Cumhuriyet döneminde kabul edilen 1930 tarihli Belediye Kanunu ile belediyelere yine modern bir şehir 

yönetimi için gerekli hizmetleri ifa edecek bir görevlendirme çerçevesi tanımlanmıştı. Hatta sayma 

suretiyle bu görevler bütçelerine göre bir sınıflandırma yapılarak kanunda sıralanmıştı, Belediyelerin 

merkezi hükümetin sınırlaması ve izni altında, altyapı ile ilgili olanlar dâhil, bazı kamu hizmetlerini özel 

sektöre yaptırmalarına imkân veren bir düzenleme getirmişti. Bunların, belediyelerin de iştirak 

edecekleri şirketler vasıtasıyla yapılması ve işletilmesi veyahut imtiyazın devri, Bakanlar Kurulu’nun 

iznine bağlanmıştı. Kanun, su ve benzeri hizmetlerin, belediyeler tarafından kurulup işletilmesi esasını 

getirmiş, gerektiğinde imtiyaz vermek ya da belediyelerin ortak olarak katılacakları şirketler vasıtasıyla 
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yapmak ve işletmek veya kiraya vermek alternatiflerinden birini tercih yetkisini belediyelere tanımıştı. 

(Belediye Kanunu, 1930) 

 

Osmanlı hükümetinin sona erdiğinde, mevcut belediyelerin altyapı hizmetleri, tesis ve ıslaha muhtaçtı. 

Cumhuriyet dönemine girildiğinde, Türkiye anakentlerinde özellikle de yabancı sermayeli şirketler 

eliyle yürütülen kentsel altyapı hizmetleri, otuzlu yıllardan itibaren imtiyazların kalan süreleri satın 

alınmak (rachat) suretiyle, merkezi ya da yerel yönetim eliyle kamu işletmeciliği şeklinde düzenlenmeye 

başlandı. (Öztürk, 2010) 

 

MERKEZİ İDARENİN ALTYAPI HİZMETLERİNE KATILIMI  

Cumhuriyet döneminde, özellikle yetmişli yılların ortalarına kadar Türkiye’de belediyelerin mali, teknik 

vb açılardan çok yetersiz halde bulunmaları/bırakılmaları nedeniyle, artan şehirleşmenin gerektirdiği 

altyapı hizmetleri sunulamamış, merkezi idare bazı kentsel altyapı hizmetlerini tesis etmek veya 

yürütmek durumunda kalmıştır. 

 

Bu bağlamda zikredilmesi gereken oluşumlardan biri Belediyeler İmar Heyeti’dir. 1935 yılında, 2763 

sayılı kanun ile nüfusu on binden fazla olan yerleşimlerin harita, imar plânı, içmesuyu, spor alanları ve 

lâğım işlerini, ihale kanunu hükümleri çerçevesinde yaptırmaya Dâhiliye Vekilinin yetkili olduğu, bu 

işler için söz konusu bakanın başkanlığında, bazı bakanlıkların temsilcileriyle, bürokratların 

katılımından oluşan Belediyeler İmar Heyeti kurulması, bu heyetin, yukarıda sayılı işler için bir program 

yapacağı ve söz konusu işlerin uygulama şekillerini kararlaştıracağı, bu tesisleri yapmamış olan 

belediyelerin, gereken ödeneği taksite bağlamak suretiyle kendi bütçelerine koymaya mecbur oldukları 

yasalaşmaktaydı. Bütçelerin onaylama yetkisine sahip merkezi idare tarafından, onay sırasında tahsisat 

ayrılmadığı görülürse, resen tahsisat koymağa yetkili kılınmıştı. Bu ödenekleri, bakanlık emrine 

Belediyeler Bankası’na göndermeyen belediyelere ait meblağlar, vergi gelirlerindeki belediye 

hisselerinden tevkif olunarak bankaya yatırılacaktı. Nüfusu on binden az olan belediyeler bütçelerinin 

müsait olması halinde, söz konusu işlerin ifası için bu kanun hükümlerinden yararlanmayı talep 

edebileceklerdi. (1580 Sayılı Kanuna, 1935) Böylece altyapı hizmetlerini ifa etmeye imkânı olmayan 

belediyeler için merkezi idare tarafından bir ara formül bulunmaya çalışılmıştı. 

 

İLLER BANKASI 

1930 tarihli Belediye Kanunu’yla, şehir altyapı hizmetlerini tesis ve işletme görevi belediyelere 

verilmişti. Ancak bilhassa küçük ölçekli belediyeler olmak üzere, belediyelerimizin bu işleri yaptıracak 

mali ve teknik yönden yeterlilikleri bulunmamaktaydı. Belediyelere bu konuda mali ve teknik destek 

vermek amacıyla İller Bankası (ilk kuruluşta 1933’te Belediyeler Bankası) faaliyete geçmişti. İller 

Bankası’nın, amacı; belediyelere, kentlerin düzenlenmesi ve tesisi işlerinde kredi temin etmekti. 

(Belediyeler Bankası, 1933) Daha sonra 1945’teki değişiklikle, İl Özel İdaresi, köy ve birlikler de 

bankanın muhatabı olacaktı. Bu dönemde, konumuz olan altyapı hizmetleri bakımından görevlerine 

bakıldığında; banka ortağı olan idarelerin talebi üzerine, içmesuyu, kanalizasyon ve diğer altyapı ve 

üstyapı işlerine ait etüt, proje ve inşaat yapmak veya yaptırmak bankanın kuruluş amaçlarındandı. İller 

Bankası;  kredi temini dışında, mahalli idarelerin harita, imar planı, içmesuyu, kanalizasyon, yapı, 

makine, sondaj ve diğer kentsel yatırımların projelerinin hazırlanmasından tamamlanmasına kadar 

geçen bütün safhalardan sorumlu bir kuruluş olarak tasarlanmıştı. (İller Bankası, 1945) 

 

Banka bu işlerin bir kısmını bizzat kendisi yaparken, bir kısmını da ihale yoluyla yaptırmaktadır. 

Banka’nın teknik yardımı, genel olarak banka yatırım programında yer alan projelerle sınırlı 

durumdadır. Bunun bir nedeni Banka'nın yoğun bir iş yükü altında olmasıdır.  

 

İller Bankası'nda teknik yardım ve proje finansmanı hizmetleri birleştirilmiş, başlangıçtaki 

kuruluşundan oldukça uzak bir noktaya giderek, bu kuruluş ihaleci, yatırımcı, ithalatçı, üretici büyük bir 

KİT haline dönüşmüştür. Bu durumun yolaçtığı en önemli sorun; yerel yönetim projelerinin yetersiz 

incelemeler sonucunda yatırım programına alınmasıdır. (Güler, 1996: 87) 
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Yerel yönetimlere kendi projeleri hakkında hiç bir yetki,  sorumluluk ve inisiyatif tanınmamaktadır. 

Kuruluş ile muhatapları arasındaki ilişki, Banka lehine güçlü bir vesayet ilişkisi şeklinde tezahür 

etmektedir. (Çetik, 1993: 43-49) Bir yerel yönetim kalkınma bankası yerine, kaynak yaratmayan, sadece 

merkezle yerel yönetimler arasında aracı konumunda, bir kuruluş haline gelmiştir. (Özkan-Türker, 1998: 

52)  

 

İller Bankası’nın önemli bir fonksiyonu belediyeler adına yatırım yapmaktır. Projelerin yapılmasında 

tam yetkili bir kuruluştur. Programa alınan tüm projelerin ihale, teknik kontrollük ve finansmanını 

kendisi yapmaktadır. Belediyelerin bu süreci etkileyebilecek bir ağırlıkları bulunmamaktadır. 

Tamamlanan projeler, anahtar teslimi şeklinde belediyelere devredilmektedir. Bu niteliğiyle Banka 

büyük bir bayındırlık kuruluşudur.  Yatırımların Banka kanalıyla yapılması sonucu çok sayıda teknik 

personel istihdam edilmektedir. Ayrıca 18 bölge müdürlüğü ve 4 başmühendislikle taşrada güçlü bir 

örgütlenmesi bulunmaktadır. Yatırım programına alınan projelerin finansmanı şu kaynaklardan 

sağlanmaktadır: 1) Banka öz kaynaklarından sağlanan krediler. 2) Belediyeler Fonu’ndan tahsisler. 3) 

Genel Bütçe’ye konulan ve Banka’ya aktarılan merkezi hükümet transferleri. 4) Belediye katılım 

payları. (Çetik, 43-49) 

 

İller Bankası’nın 2011 yılından itibaren YPK kararıyla uyguladığı, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri 

(SUKAP) nüfusu 25.000 ve altında olan belediyelere genel bütçeden % 50 oranında hibe sağlanmak 

suretiyle, proje desteği sağlanmakta, geri kalan ise uzun vadeli olarak İlbank tarafından 

kredilendirilmektedir. Projesi hazır olmayan belediyelerin bu kapsamdaki projeleri de İlbank tarafından 

yapılmaktadır. 2016’ya kadar bu kapsamda 3.200 milyon liralık kaynak aktarılmıştır. Bu kapsamda 2018 

başı itibariyle 1244 iş (hepsi müstakil belde olmayabilir) için 3.181 milyon hibe, 5.066 milyon kredi 

olmak üzere, 8.247 milyon su-kanalizasyon projeleri için tahsis yapılmış ve 847 adet iş bitirilmiş oldu. 

(www.ilbank.gov.tr) 

 

DİĞER MERKEZİ ALTYAPI KURULUŞLARI 

Şehirlere içme suyu temininde görevli bir başka kuruluş olarak, 1953 yılında 6200 sayılı kanunla Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. DSİ, bir kamu kuruluşu olarak kendine verilen; taşkın koruma, 

sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temin etme yanında 

belediye teşkilâtı olan yerleşim yerlerine de içme, kullanma ve endüstri suyu temin edebilmek için baraj 

yapma ve işletme faaliyetlerini sürdürmektedir. (Devlet Su, 1953) DSİ, büyük şehirlere içme suyu 

sağlanmasının yanında, 2007 tarih ve 5625 sayılı kanunla, nüfus kriteri kaldırılarak, belediye teşkilatı 

olan tüm yerleşim yerlerinin içme, kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin 

yapımında yetkili kılınmıştır.  

 

Ülkemizde kırsal yörelerin altyapı hizmetlerini kurmak üzere teşkil edilen kamu kurumlarına 

bakıldığında; nüfusun çoğunun kırsal bölgelerde yaşadığı yirminci yüzyılın ikinci yarısının ilk on 

yıllarında, kırsal bölge altyapı hizmetlerini tesis etmek üzere, 1950 yılında Toprak ve İskân İşleri Genel 

Müdürlüğü (TİGM), 1960 yılında Topraksu Genel Müdürlüğü (TOPRAKSU), 1965 yılında ise Yol, Su 

ve Elektrik Genel Müdürlüğü (YSE) kurulmuştur. Köylerin ve diğer kırsal yerleşim birimlerinin yol, su 

ve elektrik gibi alt yapı hizmetlerinin planlı bir program çerçevesinde ve birbiri ile koordineli olarak 

çalışmasını sağlamak üzere yukarıda sözü edilen birimler, 1965 gün ve 6611 sayılı Bakanlık Onayı ile 

kurulan Yol, Su ve Elektrik (YSE) Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır.  

 

1984 yılında, 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) 

kurulmuştu. Görevleri arasında, altyapı hizmetleri olarak; yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin 

inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, 

bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek, köy ve bağlı 

yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içmesuyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, 

geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, gibi hizmetlerin olduğunu zikretmekle 

yetinelim.  

 

  

http://www.ilbank.gov.tr/
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ANAKENT BELEDİYE İDARESİ DÖNEMİ 

Cumhuriyet tarihi boyunca yarım yüzyıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, başkent Ankara’nın atık 

su ve yağmur suyu (kanalizasyon) tesislerinin tamamlanamamış olması, öncelikle belediyelerin mali ve 

teknik yetersizlikleri, kanalizasyon hizmetinin fiyatlandırılamamış olması, sermaye yetersizliği gibi 

nedenlere dayandırılmaktadır. (Tekeli, 2009: 171) 

 

Yeni Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı 

hizmetleri şeklindeki ifade, imar ve ulaşım hizmetlerini de altyapı hizmeti olarak kabul etmekte, ancak 

“gibi” ibaresiyle de altyapı hizmetlerini burada sayılanlarla sınırlı tutmamaktadır. (Belediye Kanunu, 

2005) 

 

1981 tarihinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kanunu ile Büyükşehir Belediyelerinin su 

ve kanalizasyon idareleri birleştirilerek Büyükşehir Belediyesine bağlı ayrı tüzel kişiliği olan bir kuruluş 

oluşturulmuştur. Bu modelin başarılı olduğu görülünce, 1986 yılında 3305 sayılı yasayla diğer 

büyükşehirlere de uygulaması hükme bağlanmıştır. (Tekeli, 2009: 166) Kanun gereği kurulan bütün 

büyükşehirlere uygulanmaktadır. O tarihe kadar belediyeye bağlı ayrı bir birim olan kanalizasyon idaresi 

su idaresiyle aynı kuruluş bünyesine geçmiştir. Bu kuruluşun en yüksek karar organı Büyükşehir 

Belediye Meclisidir. Bütçenin kabulü, tarifelerin tespiti meclis kararı ile olmaktadır. Büyükşehir sınırları 

içerisindeki alt kademe belediyelerine ait merkezi idare vergi gelirlerinden payların belli bir oranı 

kesilerek bu kuruluşa aktarılmaktadır. (İstanbul Su, 1981; Öztürk, 2017: 70) 

 

1984 tarihli ilk Büyükşehir Belediye Kanunumuz olan 3030 sayılı kanunda su ve kanalizasyon 

hizmetleri büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında yer almaktadır. Şu an yürürlükte olan 5216 

sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2004 tarihli 5393 sayılı yeni Belediye Kanunu da büyükşehirler 

dışındaki diğer belediye alanlarında şehir su hizmetlerini belediyelere vermektedir. Ancak ayrı tüzel 

kişiliğe sahip bir idare kurulmadan şehir su hizmetleri yürütülecektir.  

 

Büyükşehir (metropol-iki kademeli) belediye uygulaması ile oluşturulan Altyapı Koordinasyon Merkezi 

(AYKOME), bütünşehir uygulaması ile daha önemli hale gelmiş, ilin tamamından sorumlu bir 

koordinasyon birimi olmuştur. Büyükşehir Belediyesi Kanunu’yla; Büyükşehir içindeki altyapı 

hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı başkanlığında, 

yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı 

AYKOME kurulmuş olup, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde 

yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak 

programların birleştirilerek kesin program hâline getirileceği, kesin programlarda birden fazla kamu 

kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenlerin ortak programa alınacağı ve bunun için 

kurumların bütçelerine konulan ödeneklerin, AYKOME bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım 

hesabına aktarılacağı, ortak programa alınan hizmetler için kamu kurumu bütçesinde yeterli ödenek 

bulunmadığı takdirde, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler 

için kaynak ayrılabileceği, kurumların harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate 

alarak ertesi yıl bütçesinde ayırıp, bu bedel ödenmediği takdirde ilgili kamu kurumunun, büyükşehir 

belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamayacağı, hükmüyle, AYKOME’ye hukuken büyük bir 

yetki verilmiştir. (Büyükşehir Belediye, 2004) 

 

Büyükşehir belediyesi olan illerde ortalama olarak kırsal alanın %15 oranında temel altyapı 

hizmetlerinden yararlanamadığı ve temel altyapı hizmetlerinde eksikliklerin olduğu ifade edilmektedir. 

(Üçer-Bahar-Varol, 2014: 53) 

 

İçme suyu hizmetinin yeterliliği değerlendirildiğinde, Ordu ve Bursa illerinde içme suyu olmayan ya da 

yetersiz olan köy ve mahalle bulunmadığı, buna karşılık Malatya (%27,6), Van (%15,5), Trabzon (%14), 

Konya (%12,9) ve Antalya (%11,4) illerinde köy ve mahallelerin %10’undan fazlasında içme suyunun 

olmadığı ya da yetersiz olduğu, Antalya (%29,9), Mardin (%25,9), Malatya (%25,8), Aydın (%24,3) ve 

Ankara (%23,5) illerinde köy yolarının %20’sinden fazlasında yolların ham veya tesviye niteliğinde 

olduğu ve yeterli olmadığı görülmektedir. (Üçer-Bahar-Varol, 2014: 53) 
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YERELLİK İLKESİ VE UYGULAMASI 

Yerellik ilkesi, ikincil durumda bulunma, anlamına gelmektedir. Gerçekten de subsidiarite kelimesinin 

sıfat olarak anlamı, bir eylemi, bir davranışı, bir kişiyi ya da bir kurumu güçlendirmeye yarayan, onlara 

destek ve yardımcı olan, yedek ve ikincil kavramlarıyla özdeştir. (Yıldırım, 2014: 132; Keleş, 1995: 3) 

Yerellik ilkesi ile birlikte, merkezi yönetimin yerel düzeyde yapılabilecek nitelikteki kamu hizmetlerini 

yerel idari birimlere devretmesi öngörülmektedir. (Yıldırım, 2014: 134) 

 

İlke, birden çok düzeyde örgütlenmiş olan toplumsal ya da siyasal yapılarda, eylem önceliğinin bireye 

yakın alt düzeylerde kalmasını, üst düzeylerin ancak alt düzey üstlendiği görevi etkili olarak yerine 

getiremezse müdahale etmesini öngörmektedir. (Metin-Altan, 2011: 132) 

 

Merkezi idareyle yerel yönetimler arasındaki görev paylaşımı konusunda, genel olarak üç sistem 

bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin, kanunların yasaklamadığı ya da diğer yönetim birimlerine 

yüklenmemiş tüm hizmet ve görevleri üstlenebilmesine genel yetki; yasama organının açıkça 

yetkilendirdiği görevleri yerine getirmesi, mevzuatla yasaklanmayan alanlarda bile hizmet 

yüklenememesine ise yetki ilkesi denir. Üçüncü sistem ise yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin 

kanunlarda liste halinde tek tek sayılmasına dayandığı için, liste sistemi olarak adlandırılmakta ve 

aslında yetki sistemi ile aynı mantığı taşımaktadır. (Keleş, 1995: 14) Bu sistem, ülkemizde 1930 tarih 

ve 1580 sayılı kanun döneminde belediye görevlerinin 81 fıkra halinde sıralanması şeklinde ortaya 

konmuştu. Kanunun ondokuzuncu maddesinde; Belediye idareleri kanunun kendilerine yüklemiş 

olduğu vazife ve hizmetleri ifa ettikten sonra, belde sakinlerinin müşterek ve medenî ihtiyaçlarını tesviye 

edecek her türlü teşebbüsatı icra edecekleri belirtilmek suretiyle, kanunda sayılanlar dışında mahalli 

müşterek hizmetleri yapabilmelerinin önü açılmıştı. Böylece kent ve kasabalarda, ulaşım düzeni ve toplu 

ulaşım alanında hemen hemen tüm idari yetkiler belediyelere aitti. Kentlerin aydınlatılması ve içmesuyu 

alanındaki görevler zaten daha önce belediyelere verilmişti. (Öztürk, 2017) 

 

Avrupa Konseyi’nin 1985 yılında kabul ettiği Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı  (AYYÖŞ) 

Türkiye tarafından 08.05.1991 tarihinde, bazı maddelerine çekince konularak onaylanmıştır. Şartın 

ülkemiz tarafından kabul edilmesi ile birlikte merkez karşısında yerel yönetimler güçlendirilmiştir. 

Yerellik açısından şartın 4/3 maddesine göre; Kamusal sorumlulukların tercihen yurttaşa en yakın olan 

yönetimlerce yerine getirilmesi, sorumluluğun bir başka yönetime bırakılmasında, görevin kapsamı ve 

niteliği ile etkinlik ve ekonomi ilkelerinin gerekleri göz önünde bulundurulması öngörülmektedir.  

(Avrupa Yerel, 1992) 

 

1990’lı yıllarda belediyelerle ilgili yapılması gereken mevzuat düzenlemelerinde, subsidiarite/yerellik 

ilkesi doğrultusunda, DPT’da ilgili komisyon tarafından hazırlanan kanun taslağında; adalet, güvenlik, 

dış politika, milli savunma dışındaki kamu hizmetlerinin yerel yönetimlere devri öngörülmekteydi. 

(DPT, 1994: 144) 

 

Türkiye’de 2004 ve 2005 yılında çıkarılan yeni belediye, büyükşehir belediyesi ve il özel idaresi 

kanunlarıyla bu konuda önemli gelişme kaydedilmiştir. Yeni kanunlarla yerel yönetimlerin yetki ve 

görevlerinin oldukça genişletildiği söylenebilir. Yeni Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde; 

hizmetlerin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı ifade edilerek, yerellik 

ilkesi düzenlenmiştir. (Belediye Kanunu, 2005) 

 

Belediyelerin, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki 

diğer görev ve hizmetleri de yapacağı veya yaptıracağı ifadesi ile belediyeler, Türk yönetim sistemi 

içinde genel yetkili kuruluş statüsüne yükseltilmişse de; kanunun yukarıda belirtilen kısmı Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.  

 

Yerellik ilkesinin uygulamadaki görünümlerinden biri olarak,  altyapıda yerelleşmeye bir örnek, 2005 

yılında, Köy Hizmetleri Teşkilatının yerel yönetimlere devren ilgası olmuştur. 2005 tarih ve 5286 sayılı 

Kanunla bu kuruluş kaldırılarak bütün taşra teşkilatı, personel ve makine parkı ile birlikte İl Özel 

İdarelerine (İstanbul ve Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi’ne) devredilmiştir. Daha sonra 2012 tarih 
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ve 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyesi kurulan bütün illerde il özel idareleri kapatılarak, 

büyükşehir belediyelerine devredilmişti. Böylece ülke nüfusunun  % 70’den fazlası bu yeni sistemde 

altyapı hizmetlerine muhatap olacaktı.  

 

SONUÇ  

Kuruluş amaçlarından biri kentsel altyapı hizmetleri olan belediyelerin mali ve organizasyonel 

yetersizlikleri nedeniyle, yukarıda değinildiği üzere, merkezi hükümetler, altyapı amacıyla kurulan 

merkezi kurumların görevleri dışında da bazı şehir hizmetlerini doğrudan tesis etmek durumunda 

kalmışlardır. Bazı hizmetler de zamanla teknolojik sebeplerle merkezileşmiş ve ülkenin tamamına 

bütünleşik bir yapıda sunulmaya başlamıştır.  

 

Altyapı hizmetleri alanında özelleştirmelerin yapılması, subsidiarite-yedek olma ilkesinin ön plana 

çıkmasının zorunlu bir sonucu ve daha önce yaşanmamış bir vakıa olmayıp, ondokuzuncu yüzyılda 

sanayileşmenin getirdiği kentsel altyapı hizmetlerinin, teknolojik boyut değiştirerek büyük ölçekli 

yatırım ve işletme maliyetleri nedeniyle özel sektöre imtiyazla verildiğini yukarıda incelemiştik.  

 

Su, kanalizasyon, havagazı, doğalgaz, elektrik gibi şehir altyapı hizmetlerinden farklı olarak, liman, 

rıhtım, dok, antrepo, demiryolu, havayolu, telefon gibi altyapı hizmetleri, ülkemizde belediye hizmetleri 

çerçevesi içerisinde değerlendirilmemiştir.  

 

Başkent Ankara’nın kanalizasyon sisteminin yarım asrı aşan bir dönemde gerçekleştirilememiş olması, 

ülkemizde belediyelerin uzun süre bütçe ve teknik imkânlarının son derece yetersiz olduğu, büyük 

kentlerimizin belediye sınırlarında oluşmuş, 1970’lerde nüfusu yüzbinlere dayanmış belde 

belediyelerinin, bütün altyapı hizmetlerinden sorumlu olduğu, ancak kuyular açarak su temin etmeye 

çalıştıkları bir dönemden, 1980’lerin başında önce İSKİ modeliyle güçlü ve yetkili, özerk altyapı 

kuruluşu modeli ve ardından büyükşehir belediye modeliyle yatırımcı, kaynak ve yetkilerle donatılmış 

belediyeler dönemine doğru bir dönüşüm başlamış, elektrik ve gaz dağıtım işleri ise teknolojik vb 

gelişmeler sonucu, regüle edilerek, merkezi bir düzenlemeye alınmıştır.  

 

Bazı altyapı hizmetleri regülasyona tabi tutularak, öncelikle telekomünikasyon hizmetleri (TTK), enerji 

hizmetleri (EPDK) gibi üst kurulların denetim ve düzenlemesi altına alınmıştır. Altyapı hizmetlerinden, 

haberleşme, elektrik ve doğalgaz ile ilgili belediyelerin görevleri bulunmamakta, yalnız, şehir planlama, 

aydınlatma, içme suyu ve kanalizasyon hizmetleriyle ulaşım altyapısı ve toplu taşımacılık hizmetleri 

belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır. Su ve kanalizasyon ile ilgili çalışmalar, yukarıda 

belirtildiği üzere, DSİ, İller Bankası ve büyükşehir belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlükleri, diğer belediyelerin Su ve Kanalizasyon İşleri birimleri tarafından yürütülmektedir.  
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ÖZET 

İşletmelerin daha sağlıklı ve güvenilir ortamlarda çalışma istekleri ve buna bağlı olarak artan 

motivasyon ile insan kaynaklarının işletmeler açısından önemi her geçen gün artmaya başlamıştır. 

Yapılan çalışmalar genel olarak sanayi veya hizmet sektöründe yoğunlaşmıştır. Ancak ülkemizde tarım 

önemli bir sektör ve büyük bir nüfusun çalışma alanını oluşturmaktadır. Tarımsal alanda faaliyet 

gösteren işletmelerde insan kaynakları yönetimi konusunda çalışmaya rastlanmamıştır. Aslında gerek 

hayvanlar ve gerekse de bitkiler canlı organizmalardır. Canlı olmaları nedeniyle onlara karşı 

gösterilecek olan tutum ve davranışlar için doğru insanların seçilmesi de önemli olmaktadır. Bu 

çalışmada hayvancılık yapan işletmelerde işletme çalışanlarının insan kaynakları yönetimi uygulamaları 

(iş analizi ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, eğitim ve geliştirme, personel güçlendirme, 

performans değerlendirme, ücret yönetimi ve ödül sistemi, işe alma ve yerleştirme, iş güvenliği) 

hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Yapılan çalışma Kırşehir ilinde yapılmıştır. Amaçlı örnekleme 

yöntemi ile seçilen 24 işletme ile birebir görüşmeler yapılmış ve veriler elde edilmiştir. Buna göre 

tarımsal alanda ve özellikle de hayvancılık alanında çalışan işletmelerin insan kaynakları yönetimi 

konusunda gerek idarecilerin ve gerekse de çalışanların gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte işletmelerde konu hakkında bilgi ve görgü sahibi insanları istihdam etme 

oranının %18 olduğu görülmüştür. Bunun yanında verilen maaş, ikramiye ve ödül bakımından da 

işletmelerin oldukça yetersiz oldukları görülmüştür. Hayvancılık işletmeleri pazar şartlarında rakip 

işletmelere karşı avantaj elde etmek için çok fazla güç harcamakta ve uğraş vermektedirler. Ancak 

verilen bu uğraşın çalışanları gerekli ve yeterli şekilde motive edilememelerinden dolayı istenilen 

verimliliğin alınmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Hayvancılık işletmeleri, Kırşehir, insan kaynakları yönetimi 
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ABSTRACT 

The EU-Algeria economic history is quite important to analyse as it is founded on important historical 

and colonial aspects with France. Under the French colonial regime, Algeria’s territory was designated 

indeed as three “départements” of France. Within this context, Algeria automatically became part of the 

European Economic Community (EEC) when the Treaty of Rome was signed in 1957, despite it was in 

a war of independence from France. However, after obtaining its independence from France in 1962, 

Algeria exited the EEC. Later on, the EEC-Algerian Cooperation Agreement was signed in 1976 with 

the aim of providing financial assistance and support to businesses and infrastructure in Algeria.  

 

In 1995 the European Union launched the “Barcelona Declaration” which started the Euro-

Mediterranean Partnership and also initiated negotiations for the Association Agreement which was 

signed in 2002 and came into effect in 2005. This Agreement sets out a general framework for the EU-

Algeria relationship in all areas including trade. In 2008, the Union for the Mediterranean (UfM) was 

supported and formed by the former President of France Nicolas Sarkozy to increase cooperation 

between the EU and its Mediterranean neighbours.  

 

Thus, we can say that the EU expanded its relations with Algeria within European Neighbourhood 

Policy, Euro-Mediterranean Partnership and Union for the Mediterranean programs. The cooperation 

areas are not limited with trade; in fact, collaboration in several areas is enabled through the renewed  

European Neighbourhood Policy Partnership Priorities and the Joint Assessment of the Implementation 

of the Association Agreement, which were both adopted in March 2017. These agreements cover both 

political and economic framework between the EU and Algeria up to 2020; such as energy, security, 

migration, trade, access to the European single market, environment, and sustainable development. 

 

What is Algeria’s trade quantity with the EU and how is its sector-based breakdown? We find out that 

the EU is Algeria's largest trading partner and Algeria’s trade relations with the EU is primarily based 

on Algerian exports of oil and gas products. Algeria is the EU’s third largest supplier of natural gas, 

after Russia and Norway. Why does the EU collaborate with Algeria and how can it be increased? Who 

are the main foreign capital investors in Algeria? This paper would explore the current and new 

cooperation opportunities, trade and investment statistics would be analysed in detail and literature 

review with primary and secondary researches, EU reports and documents would be evaluated from a 

commercial and political perspective.   

 

Key Words: European Union, Algeria, Free Trade Agreement, EU Neighbourhood Policy, Euro-

Mediterranean Partnership 

 

 

Introduction 

The EU-Algeria economic history is quite important to analyse as it is founded on important historical 

and colonial aspects with France. Under the French colonial regime, Algeria’s territory was designated 

as three “départements” of France. Within this context, Algeria automatically became part of the 

European Economic Community (EEC) when the Treaty of Rome was signed in 1957, despite it was in 

a war of independence from France. However, after obtaining its independence from France in 1962, 

Algeria exited the EEC. Later, the EEC-Algerian Cooperation Agreement was signed in 1976 with the 

aim of providing financial assistance and support to businesses and infrastructure in Algeria. In 1995 
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the European Union launched the “Barcelona Declaration” which started the Euro-Mediterranean 

Partnership and also initiated negotiations for the Association Agreement which was signed in 2002 and 

came into effect in 2005. This Agreement sets out a general framework for the EU-Algeria relationship 

in all areas including trade. In 2008, the Union for the Mediterranean (UfM) was supported and formed 

by the former President of France Nicolas Sarkozy to increase cooperation between the EU and its 

Mediterranean neighbours.  

 

Thus, we can say that the EU expanded its relations with Algeria within European Neighbourhood 

Policy, Euro-Mediterranean Partnership and Union for the Mediterranean programs. The cooperation 

areas are not limited with trade; in fact, collaboration in several areas is enabled through the renewed  

European Neighbourhood Policy Partnership Priorities and the Joint Assessment of the Implementation 

of the Association Agreement, which were both adopted in March 2017. These agreements cover both 

political and economic framework between the EU and Algeria up to 2020; such as energy, security, 

migration, trade, access to the European single market, environment, and sustainable development. We 

will explore EU’s five folded programs with Algeria and evaluate the political and economic problems 

and benefits for Algeria and the EU. We will assess bilateral trade between Algeria and the EU.   

  

Algeria’s Relations with the European Union 

The EU has three main types of agreement with third countries which are listed below (European 

Commission, 2020): 

1.Customs Unions: They eliminate customs duties in bilateral trade and establish a joint 

customs tariff for foreign importers. 

 

2.Association Agreements, Stabilisation Agreements, Free Trade Agreements and 

Economic Partnership Agreements: They remove or reduce customs tariffs in bilateral 

trade. 

 

3.Partnership and Cooperation Agreements: They provide a general framework for bilateral 

economic relations and leave customs tariffs as they are.  

 

Despite Algeria’s exit from the EEC, the European Union tied some relations in the following years 

with Algeria through different tools such as: 

• The Association Agreement, 

• The EU Neighbourhood Policy,  

• The Euro-Mediterranean Partnership, 

• The Union for the Mediterranean and 

• The EU-Algeria Free Trade Agreement.  

We will explore these EU programs and tools in more detail below: 

 

EU- Algeria Association Agreement 

The EU-Algeria Association Agreement was signed in April 2002 and entered into force three years 

later, in September 2005 by creating a free trade zone on 1 September 2005, as part of this association 

agreement. The Association Agreement sets out the economic, social, cultural, and judicial framework 

of the cooperation. The agreement set also a 12 years transitional period for Algeria to phase out its 

tariffs, including on industrial products (which would become FTA) and then the period was extended 

until 2020 for certain products such as steel, textiles, electronics and vehicles. 

 

This Agreement forged the framework for the EU-Algeria relationship in all areas including trade. The 

EU and Algeria adopted on 13 March 2017 new “Partnership Priorities” in the framework of the renewed 

“European Neighbourhood Policy”. Together with the joint assessment of the implementation of the 

Association Agreement, also adopted in March 2017, they constitute the political framework that guides 

the dialogue of the EU and its Member States with Algeria up to 2020. (European Commission, 2020).  

The 2017 Partnership Priorities in the context of EU-Algeria relations focus on a variety of areas, 
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including trade and access to the European single market, energy, environment, and sustainable 

development up to 2020. 

 

The European Neighbourhood Policy (ENP)  

The European Neighbourhood Policy (ENP) was developed to promote prosperity, stability, and security 

within the EU's neighbours and to avoid new dividing lines between the enlarged EU and its neighbours. 

The ENP was first launched in 2003 and developed throughout 2004. It is based on the values of 

democracy, rule of law and respect of human rights. The ENP currently involves 16 partners: its 

immediate neighbours by land or sea, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egypt, Georgia, Israel, 

Jordan, Lebanon, Libya, Moldova, Morocco, Occupied Palestinian Territory, Syria, Tunisia, and 

Ukraine1.  

 
Figure 1. European Neighbourhood Policy Map 

 

The ENP was reviewed in 2011 after the 'Arab Spring' uprisings and the ENP was further reviewed with 

a Joint Communication published on 18 November 2015. Under the revised ENP, stabilisation of the 

region is in the centre of the new policy including political, economic, and security aspects.  

 

Euro-Mediterranean Partnership: Euromed 

Euromed is among the main programs of the ENP; it is a union of the EU Member States and 16 Southern 

Mediterranean countries built on cooperation framework launched in Barcelona in 1995 aiming to 

promote economic integration and democratic reform across the EU’s neighbours to the south in North 

Africa and the Middle East. The key objective of the trade partnership is the creation of a deep Euro-

Mediterranean Free Trade Area, which aims at removing barriers to trade and investment between both 

the EU and Southern Mediterranean countries and between the Southern Mediterranean countries 

themselves. Euro-Mediterranean Association Agreements are in force with most of the partners (except 

Syria and Libya). The Mediterranean members of the Euromed partnership are Algeria, Egypt, Israel, 

Jordan, Lebanon, Libya, Malta, Morocco, Palestinian Authority, Syria, Tunisia and Turkey. The 

Euromed region represents around 10% of the total EU external trade.  

 

 
1 Russia takes part in Cross-Border Cooperation activities under the ENP and is not a part of the ENP as such. Relations with 

Russia are governed by a Strategic Partnership that includes a Common Space of Freedom, Security and Justice. 
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Union for the Mediterranean 

The Union for the Mediterranean (UfM) is an intergovernmental Euro-Mediterranean organisation 

which brings together all countries of the European Union and 15 countries of the Southern and Eastern 

Mediterranean. UfM’s mission is to enhance regional cooperation, dialogue and the implementation of 

projects and initiatives with tangible impact on Euro-Mediterranean citizens, with an emphasis on young 

people and women, in order to address the three strategic objectives of the region: stability, human 

development and integration (Union for the Mediterranean, 2020). Members of the UfM are Albania, 

Algeria, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, 

Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Jordan, 

Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxemburg, Malta, Mauritania, Monaco, Montenegro, Morocco, The 

Netherlands, Palestine, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Syria2, Tunisia, 

Turkey and the United Kingdom3 (UfM, 2020). 

 

Trade Between Algeria and the EU 

Algeria’s number one trade partner is the European Union which represents 50.3% of Algeria’s 

international trade. Trade volume between Algeria and the EU equalled 35.2 billion Euros in 2016. 

However, Algeria is the EU's 20th largest partner for imports and 24th largest partner for exports. The 

EU's main exports to Algeria are machinery (22.2%), transport equipment (13.4%), agricultural products 

(12.8%), chemicals (12.8%) and iron and steel (10.2%) (European Commission, 2020). The table below 

shows the trade figures between Algeria and the EU for the years between 2017 and 2019. 

 
Year EU Imports EU Exports Balance 

2017 17.0  18.5  1.5 

2018 18.4  18.5  0.1 

2019 16.3  16.9  0.6 

Table 1. EU-Algeria Trade in Goods 2017-2019, billions Euro 

 

 

Year EU Imports EU Exports Balance 

2016 1.4 3.6 2.2 

2017 1.4 3.0 1.6 

2018 1.3 2.7 1.3 

Table 2. EU-Algeria Trade in Services 2017-2019, billions Euro 

 

Algeria’s Free Trade Agreement (FET) with the EU: Trade Deficit for Algeria 

Algeria and the EU created a free trade zone on 1 September 2005, as part of an association agreement 

that sets out economic, social, cultural, and judicial cooperation. The deal set a 12-year transitional 

period for Algeria to phase out its tariffs, including on industrial products. The period was extended 

until 2020 for certain products such as steel, textiles, electronics, and vehicles. Political and business 

leaders have heavily criticised the proposed full implementation of the free trade zone, viewing it as 

being largely to the detriment of Algeria (Euractive, 2020). According to Hamann, (2020) Algeria faced 

the activation of a 15 years old FTA with economic fears. Algiers, which is heavily dependent on oil-

based exports, has suffered from the pandemic-induced demand slump that sent oil prices down 

significantly. Reduced income from oil exports combined with a large trade deficit could amount to a 

net loss in state revenue when the agreement became active from September 2020. The World Bank 

estimates that Algeria imported 320 billion Euros worth of EU products between 2005 and 2019. Algeria 

normally charges import tariffs on these EU products which bring in extra revenues for the government. 

However, with the entry in force of the EU-Algerian FTA, import tariffs will be eliminated and thus 

evaporate Algerian government revenues. On the other side, the EU would also similarly eliminate its 

imports taxes, (Algeria’s exports of chemicals, mined materials, and petroleum-products) which would 

expand European businesses and governments’ purchases of Algerian exports. However, as Algeria’s 

 
2 Syria has suspended its membership to the UfM on December 1, 2011. Libya has an observer status in the UfM. 
3 The United Kingdom is currently in the process of exiting the EU, however there is currently no mention about UK’s 

withdrawal from the UfM on its official website. 
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trade balance is in deficit, its scale of exports amounts to only 15 billion Euros between 2005 and 2019, 

against 320 billion Euros of imports of products from the EU. Even though Algeria hopes to export more 

after the agreement, it is unlikely to make up for lost income from import tariffs (Morocco World News, 

2020). 

 

Conclusion 

As we have analysed in our paper, there have been many initiatives, programs and tools that the EU 

introduced to Algeria such as the Association Agreement, the EU Neighbourhood Policy, the Euro-

Mediterranean Partnership, the Union for the Mediterranean and the Free Trade Agreement.  

All these agreements and initiatives were planned to extend the bilateral cooperation between Algeria 

and the EU to many areas such as politics, economics, environmental, but also and especially in security 

and migration issues in the recent years.  

However, from an economic perspective, we can say that the FTA is benefitting more the EU than 

Algeria’ because Algerian foreign trade balance is in deficit, the country imports more than it exports.  
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ABSTRACT 

Southwest Asia is one of the critical and strategic regions in the geopolitical system at the spherical 

level. Southwest Asia, with its ancient history, has been the cradle of great civilizations and great 

religions. As the emergence of celestial religions has given this region tremendous importance in terms 

of geo-culture. Huge energy reserves, seas and communication routes, as well as its vastness and large 

population, have made this region a focal point in political and geopolitical equations. There are so many 

opportunities in Southwest Asia that convergence in this region has the potential to fundamentally 

change the structure of global power. Despite the existence of vast human and natural capacities, 

geopolitical crises and incompatible rivalries between regional powers have had devastating effects on 

sustainable development and sustainable security in the region. So that geopolitical crises have been the 

main obstacle to convergence among the countries of the region and have led to the presence of supra-

regional forces and their interventions. These crises and rivalries have prevented the economic capacities 

of the countries in the region from flourishing, as well as the countries that are engaged in security and 

marginal issues, and political conflicts and incompatible rivalries. Given the geopolitical importance of 

this region; therefore the role of world powers in the geopolitical crises of this region and the 

intensification of competition and differences between members is evident. This research is descriptive-

analytical in nature and uses library resources to explain the factors affecting geopolitical competition 

in the region of Southwest Asia. The results of the research show that: 1- Existence of huge oil and gas 

reserves 2- Presence of world powers and the discourse of domination 3- Conflicting religious discourses 

in an organic relationship with each other have caused geopolitical rivalries in the region . 

Keywords: Geopolitics, Geopolitical Competitions, Southwest Asia, Geo-culture. 

 

ÖZET 

Güneybatı Asya, küresel düzeyde jeopolitik sistemin kritik ve stratejik bölgelerinden biridir. Güneybatı 

Asya, eski tarihi ile büyük medeniyetlerin ve büyük dinlerin beşiği olmuştur. Göksel dinlerin ortaya 

çıkması bu bölgeye jeo-kültür açısından büyük önem vermiştir. Muazzam enerji rezervleri, denizler, 

iletişim yolları, büyük topraklar ve geniş nüfusu bu bölgeyi siyasi ve jeopolitik denklemlerde odak 

noktası haline getirmiştir. Güneybatı Asya’da o kadar çok fırsat var ki, bu bölgedeki yakınsama küresel 

gücün yapısını temelden değiştirme potansiyeline sahiptir. İnsani ve doğal kapasitelerin varlığına 

rağmen, jeopolitik krizler ve bölgesel güçler arasındaki uyumsuz rekabet bölgede sürdürülebilir 

kalkınma ve sürdürülebilir güvenlik üzerinde yıkıcı etkiler yaratmıştır. Böylelikle jeopolitik krizler 

bölge ülkeleri arasında yakınlaşmanın önündeki temel engel olmuş ve bölge dışı güçlerin varlığına ve 

müdahalelerine yol açmıştır. Bu krizler ve çekişmeler, bölge ülkelerinin yanı sıra güvenlik ve marjinal 

konularla uğraşan ülkelerin ekonomik kapasitelerinin, siyasi çatışmalar ve uyumsuz rekabetlerin 

gelişmesini engellemiştir. Bu bölgenin jeopolitik önemi göz önüne alındığında, jeopolitik krizlerinde 

dünya güçlerinin rolü, rekabetin yoğunlaşması ve üyeler arasındaki farklılıklar açıktır. Bu araştırma, 

doğası gereği tanımlayıcı-analitiktir ve kütüphane kaynaklarını kullanarak Güneybatı Asya bölgesindeki 

jeopolitik rekabeti etkileyen faktörleri değerlendirecek. Araştırma sonuçları şunu göstermektedir: 1- 

Büyük petrol ve doğalgaz rezervlerinin varlığı, 2- Dünya güçlerinin varlığı ve egemenlik söylemi 3- 

Birbirleriyle organik bir ilişki içinde çatışan dini söylemler, bölgede jeopolitik rekabetlere neden 

olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Jeopolitik Rekabetler, Güneybatı Asya, Jeo-kültür.
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ABSTRACT 

The Armed Forces are one of the most important and oldest organizations that mankind established in 

ancient times to maintain and protect its own existence. Another important features of the armed forces 

is that it is ready to duty on a 24-hour (on call position) basis. Today, all or some parts of the armed 

forces have been used in major natural disasters and accidents except from war and conflict as well. 

 

The Covid-19 pandemic, which has affected the world since the beginning of 2020, has shaken and 

continues to shake the world. In particular, there have been appeared some differences in the perception 

of the effect of the pandemic by countries in the early stages of it. As a result, there have been mass 

deaths, especially in some European countries and the United States, and the institutions they have 

created according to the administrative structures of the countries have been inadequate to deal with this 

pandemic. For this reason, some countries have called their armed forces to the duty for the fight against 

the Covid-19 pandemic. 

 

In the article firstly, the military health system have been examined, and then the classification of health 

facilities used by the armed forces have been designated. Subsequently, the world's armed forces are 

being examined in how they have been used during covid-19 pandemic and have also been made a 

forecast what changes could be happen in the future. 

In addition, the availability of NATO and THE EU and Turkey's reactions during the pandemic has been 

analyzed and the eligibility and shortcomings of what has been done have been examined and designated 

areas to improve. 

 

Key Words; Covid-19, Armed Forces, NATO, AB, Turkey, Pandemic  

 

 

1. Introductions 

It could have been based the establishment of the military health system on very old times. It is known 

that the first regular army in the world was founded by the Akads (4000 BC).evidence that there is a 

branch within this army that has health care in its current sense, it is likely that there is someone who is 

interested with the injured personnel (İplikçioğlu 1994). Then, especially with the use of firearms on the 

battlefields, servicemen in the armed forces began to be assigned in medical duties. The health branch 

is known to have been widely used in the U.S. Civil War. However, in today's modern sense, it was used 

as a separate branch within the armed forces in WW-1 and II. 

 

In the Turks, the first regular army was based on the time of Mete Khan (209 BC), who was also 

considered a member of the modern Turkish Land Forces.  Mete Khan's army was generated according 

to the tenth system. In general, these penta divisions had a self-sufficient organization. However, there 

is no mention of a specific assignment that does health care branch here.It can be said that the 

establishment of Janissary Army, a military organization in the Ottoman Empire, extends to the 

Moldovia campaign in 1363 (Onhan, Güney 2018).  Those who were tasked with caring for the sick 

within the Janissary Army were called "supervisor". Later, with the establishment of Gülhane Seririyat 

Hospital in 18981, a modern military health and veterinary military branch was established. This task 

 
1 Gülhane Miltary Medecin Faculty Retrieved 25 Sep 2020 from https://gulhaneeah.saglik.gov.tr/TR,114856/hastane-

tarihcesi.html#:~:text=G%C3%BClhane%201947'de%20%E2%80%9CG%C3%BClhane%20Askeri,kadar%20Bah%C3%A7

elievler'deki%20%C5%9Fimdiki%20K.K.K.&text=G%C3%BClhane'ye%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20Askeri%20T%C4%B

1p,Ocak%201981%20tarihinde%20e%C4%9Fitime%20ba%C5%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r. 

https://gulhaneeah.saglik.gov.tr/TR,114856/hastane-tarihcesi.html#:~:text=G%C3%BClhane%201947'de%20%E2%80%9CG%C3%BClhane%20Askeri,kadar%20Bah%C3%A7elievler'deki%20%C5%9Fimdiki%20K.K.K.&text=G%C3%BClhane'ye%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20Askeri%20T%C4%B1p,Ocak%201981%20tarihinde%20e%C4%9Fitime%20ba%C5%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r
https://gulhaneeah.saglik.gov.tr/TR,114856/hastane-tarihcesi.html#:~:text=G%C3%BClhane%201947'de%20%E2%80%9CG%C3%BClhane%20Askeri,kadar%20Bah%C3%A7elievler'deki%20%C5%9Fimdiki%20K.K.K.&text=G%C3%BClhane'ye%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20Askeri%20T%C4%B1p,Ocak%201981%20tarihinde%20e%C4%9Fitime%20ba%C5%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r
https://gulhaneeah.saglik.gov.tr/TR,114856/hastane-tarihcesi.html#:~:text=G%C3%BClhane%201947'de%20%E2%80%9CG%C3%BClhane%20Askeri,kadar%20Bah%C3%A7elievler'deki%20%C5%9Fimdiki%20K.K.K.&text=G%C3%BClhane'ye%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20Askeri%20T%C4%B1p,Ocak%201981%20tarihinde%20e%C4%9Fitime%20ba%C5%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r
https://gulhaneeah.saglik.gov.tr/TR,114856/hastane-tarihcesi.html#:~:text=G%C3%BClhane%201947'de%20%E2%80%9CG%C3%BClhane%20Askeri,kadar%20Bah%C3%A7elievler'deki%20%C5%9Fimdiki%20K.K.K.&text=G%C3%BClhane'ye%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20Askeri%20T%C4%B1p,Ocak%201981%20tarihinde%20e%C4%9Fitime%20ba%C5%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r
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was carried out by the Medical/Health branch within the Armed Forces with the establishment of the 

Turkish Republic. However, as a result of the July 15, 2016 coup attempt, Gulhane Military Medical 

Faculty (GATA) was closed and Role-2.3 and 4 levels Turkish Armed Forces (TAF) health chains were 

transferred to the Turkish Ministry of Health, except from the first level (Role-1) like infirmary within 

some of its troops. 

 

1. Military Health System2 : 

2.a The levels of the Military Health System 

The Military Health System consists of four levels in general.  Each level is called "Role or Echelon". 

"Role" is used for in land and air units and Echelon naval units. Each higher level covers both the 

capability and capacity of the previous level and its equipment. Because each level is also responsible 

for procurement of the lower level. A soldier who is injured for any reason at the battlefield does not 

have to go through these levels, in turn. In other side, a soldier injured on the front line could be 

evacuated directly to level four with "Medical Evacuation-MEDEVAC". 

      
N.R. LEVELS SCOPES INFO 

1 Role-1 It is found in small levels of unit. It usually includes 

first aid, minor injuries and triage. Routine diseases 

and treatment of patients who can return to duty 

immediately are treated. 

Company and battallion level. 

 Role-2 Includes evacuation equipment (ambulances) from 

Role-1, triage, resuscitation treatment and a specific 

boarding facility for the treatment of treated 

personnel for a certain period of time. Dental unit is 

also available for emergency dental treatment. It also 

includes equipment and personnel to relieve 

operational stress. 

It usually includes non-specialist doctors. Although 

there are no facilities and equipment for operation, 

equipment and personnel could be sometimes added 

according to the characteristics of the task and are 

then referred to as Role(+). It is at the Echelon-2 

Role(+) level in sea assets.  

Deployable batallion brigade, 

division and its same levels troops. 

 Role-3 If Role-2 doesn’t include the service of the operation, 

preventive medicine, food safety, dental unit, it 

includes the  task of Role-2 and operational stress 

management, sanitary evacuation equipment and 

personnel. It could be applied to various types of 

field hospitals that will provide this and similar 

service on the alms. It also has at least 30 beds and 

more. 

 The Echelon-3 includes the same system and 

equipment. The Echelon-3 can be found on some 

large ships, and some hospital ships can be evaluated 

in this context. Field hospitals are usually at this 

level. Providing it in NATO NRF missions is a 

prestigous subject matter. 

Deployable Division and above.  

 Role-4 It usually covers fixed hospitals within the country 

where all kinds of health services are available. It can 

also be established as a field hospital in certain 

special cases. U.S. Comfort and Mercy ships can be 

considered as Echelon-4. 

Fixed field hospitals with 1000 

beds established by municipalities 

and some countries can be 

evaluated in this context. 

 

2. b. Category of Health Facilities by Construction Types  

 
 Adresinden alınmıştır. 
2 NATO Logistic Handbook, Chapter 11, 2007  
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- Fixed facilities: Facilities where health systems and activities are located in fixed buildings and 

campuses. Systems being with the longest construction time. 

-Semi-Fixed Facilities: Facilities in where health systems are placed and health activities are carried 

out. It is usually prefabricated and can be removed when the need is end. However, some parts may 

become useless during this disassembly process. Therefore, they cannot be subjected to continuous 

construction and dismantling. Hospitals established for the outbreak in Wuhan3, China and South Korea 

could be considered in this context. However, hospitals in Atatürk airport and Sancaktepe in Turkey 

should be evaluated within the scope of "fixed facility". 

-Field Systems (Hospitals): Facilities used by the Armed Forces in war and long-term conflicts. It is 

preferred because they are flexible, practical and cost effective than other facilities. Although the main 

uses are military area, in recent years; they have also become widely to be used.in natural disasters, 

human movements (refugee camps), nuclear and large industrial plant accidents  

   

  * Tent Health Facilities: Facilities where health supplies and equipment are placed inside tents and 

activities are carried out within these tents. It was widely used in World War I. Today, with the 

advancement of tent fabric technology, it is produced to be used in almost any climatic conditions 

(Arctic and desert). It is the most cost effective of all systems 

      * Mobile Health Facilities: Health supplies and equipment are placed in mobile systems, activities 

are done within these systems. Systems with the most mobility and flexibility. Vehicles, containers and 

trailers are used as mobile system. It has started to be widely used in recent years. 

      * Mixed Health Facilities: The systems where health supplies and equipment are placed are in tents 

and mobile systems. In general, health systems and equipment may consist of mobile facilities, while 

auxiliary facilities may consist of tents.  

In addition to health systems and facilities, CBRN (Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear) 

protection equipment, which was used in the field of warfare after WW- I, has also been developed. 

Today, however, especially with the increase of chemical plant fires, nuclear power plant accidents 

(Chernobyl, Kobe) like large-scale fires, CBRN equipment, especially decontamination systems, has 

started to be used outside the armed forces. It has been also widely used as protective equipment during 

covid-19. 

 

3. Theoretical Framework 

In scientific studies, it is revealed which theoretical approaches to analyze that problem in general to 

support the relevant subject or to explain the problem. In general, this approach is explained by a theory 

or theoretical approach directly related to that problem and some other theoretical approaches that 

support that theoretical structure. However, we can say that this approach was also disabled in the Covid-

19 outbreak. Because Covid-19 affects all the dynamics of life and it is natural that all international, 

economic, social theories and even thought flows have a distant or close relevance to Covid-19. 

Therefore, we have developed a theoretical approach in accordance with the subject matter of the article. 

 

3.a Globalist Approach   

Although there is no definition of globalization that everyone is agreed on, in general, the elimination 

of borders between countries in all areas of life can be defined as countries interacting with each other 

and cooperating in various fields. When we try to make this definition a little more special, the economic 

and social aspect of the business comes to the fore (Burchill, Lınklater, Devetak, Donnelly, Paterson-

2005). 

 

In other things, goods, services, money and information are sometimes flowing illegal, or outside the 

initiative of the relevant institution and country, without any limitations, sometimes following various 

rules. Therefore, we can explain in this context that the Covid-19 pandemic affects the entire world.  

The analogies of "Global Village" or "World-level free market" used in general for globalization, Covid-

19, make it even more sense. With the worldwide proclamation of Covid-19 as a pandemic, the effects 

of globalization have made itself felt in three main areas. 

 
3 Coronavirus: The hospital built in a matter of days, Retrieved 25 Sep 2020 from https://www.bbc.com/news/in-pictures-

51280586  

https://www.bbc.com/news/in-pictures-51280586
https://www.bbc.com/news/in-pictures-51280586
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- Due to the economic interaction and cooperation between the countries, Covid-19 spread around 

the world and affected all countries in short time. We can explain this as the negative impact of 

globalization on the spread of Covid 19. So the more interaction and globalization economic activity, 

the more fast spread and contamination. 

-   The other interaction of globalization in the Covid-19 pandemic is on economic activities. Again, 

due to the epidemic, economic activities have almost come to end, especially during the lockdown 

implemented almost all the world. It is a fact that the second quarter4 of 2020 is a nightmare all over the 

world.  Because the epidemic has hindered production. In the meantime, economic activities have stalled 

and the "supply chain" has been disrupted worldwide. 

- Another effect of Covid 19 on globalization has suddenly reduced political globalization to factory 

settings. Suzan Rice, globalization transformed into the beginning of the cold war in Europe, which she 

likened to "Westfailure". In order to prevent the spread of Covid-19, they closed their borders, including 

eu countries, and even went out of their way to ban the entry of citizens from both their own and other 

countries. In fact, this restriction has been even between the United States and The United Kingdom, 

which are traditional allies with each other. 

 

Of course, covid-19 is seen as the end of globalization and therefore liberalism, especially due to the 

slowing of economic activity. In other words, socialism and social state understanding is also considered 

to be raised during pandemic. 

 

3.b Realist Approach 

The tasks and duties of the Armed Forces during Covid-19 can be explained by realism. Because realism 

is about human-nature selfishness and the use of force in anarchy and chaotic environments created by 

human-ego (Gözen 2016) in environments where there are great powers. Thus, Covid-19 created an 

atmosphere of chaos in the countries. Traditionally, there are more security needs in chaos environments. 

For this reason, most countries have used its armed forces in this pandemic. However, the country's 

armed forces have traditionally been trained to be used against external security or homeland security 

threats. This pandemic is also an unknown enemy for them. 

 

In realism, in general, great balances of power struggle with each other. During Covid-19 perhaps first 

time, did not have a tightly relationships and cooperation’s between the alliances . It can even be said 

that NATO and the EU have been fail and  haven’t passed the class! fighting against this pandemic. In 

contrast, China and Russia have even sent their armed forces to the support to other countries’. 

 

4.a. The General Tasks Conducted by  Armed Forces During Covid-19  

When we consider the duties of the armed forces in pandemic on a world scale, it is generally seen that 

there are four main areas. 

 

First of all,  The Armed Forces used the medical supplies and equipment they had in their inventory to 

support national health services. Mobile field hospitals are the most notable of these systems. Field 

hospitals have set up in Hyde Park in London, Central park in New York, and two regions in France5.   

Italy, on the other hand, has also built a new mobile field hospital on a military base allocated to NATO. 

For example; U.S. have used the 1,000-bed Mercy and Comfort ships existing in the inventory of its 

 
4 OECD 2nd Quarter Report Retrieved 25 Sep 2020 from https://www.oecd.org/sdd/na/gdp-growth-second-quarter-2020-

oecd.htm 
5 The use Field Hospital in France, Retrieved 25 Sep 2020 from  https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-

macron-president/coronavirus-emmanuel-macron-annonce-un-plan-massif-pour-lhopital-1188939  Erişim T  E  

https://www.oecd.org/sdd/na/gdp-growth-second-quarter-2020-oecd.htm
https://www.oecd.org/sdd/na/gdp-growth-second-quarter-2020-oecd.htm
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/coronavirus-emmanuel-macron-annonce-un-plan-massif-pour-lhopital-1188939
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/coronavirus-emmanuel-macron-annonce-un-plan-massif-pour-lhopital-1188939
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navy In addition to field hospitals. Mercy is still docked in Los Angeles and Comfort in New York 

Harbor6. France7 used Mistral (L9013) helicopter ship and Ireland8 did a ship as a hospital. 

The second support of the armed forces to the National Health Service (NHS) in the pandemic was with 

the medical staff. The support here is not only limited to medical personnel, but also used as part of this 

support, especially those who are experts in CBRN. 

 

The most common support provided by the armed forces during the pandemic was with the deployment 

of military units for it. Military units have conducted tasks such as; protection, security, quarantine and 

especially logistics services. Almost all countries, except Turkey, used in the military units at the field 

(cities). The most notable issue here, including the cold war period, was that Russia9 first helped to a 

NATO member, Italy's armed forces and National Health Service staff on Italy’s home land. 

 

Fourthly, the armed forces have come to prominence in the pandemic with their organizational 

capability, production in its facilities and logistics supply chain. In particular, supply and personnel 

support related to the pandemic has been conducted by the air power including the transportation and 

evacuation operations of aid supplies between countries. In addition, maintenance repair and defense 

industry facilities belonging to the armed forces have been used to produce vital materials used in the 

epidemic. 

 

A method that is not one of the general using methods of the armed forces have been used by the People's 

Republic of China (PRC). In fact, it is said that this method of use is also used by Russia as well. China10 

has announced that its armed forces troops would be used as part of vaccine development efforts, 

especially in the third phase, which is the stage of human test of vaccines and it did it. This has remained 

in memory as a different way of using the armed forces at the pandemic 

 

.4.b. Covid-19 and Turkish Armed Forces (TAF) 

We can examine TAF's impact on the Covid-19 pandemic under two main headings. These are issues 

of support for fighting with pandemic and force protection with operational capability. 

 

As stated at the beginning of the article, GATA and TAF health chain was initially transferred to the 

Ministry of Health after the coup attempt on July 15, 2016. For this reason, TAF has not been able to 

provide personnel and supplies support to national service that apply to other countries have in the 

pandemic. In this, it can be said that the investments made by the Turkish Ministry of Health in recent 

years and the level reached are also effective. 

 

In addition, Instead of using military units in the pandemic as other countries did, Turkey could used 

gendarmerie units in the same way as in law enforcement though they had military task and duty. Turkey 

helped more than 60 countries with health supplies and equipment during the pandemic. These 

assistances are still ongoing. Almost all of these aids were conducted by Turkish Air Forces. It has been 

the area where TAF used the most in the pandemic. 

 

The other important issues produced by TAF11; 

-Mask and protective suits, in military facilities, 

- Masks and ventilator tools in Machinery Chemical Industry (MCI ) facilities, 

 
6 Mercy and Comfort  Retrieved 26 Sep 2020 from  https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2134688/usns-

mercy-usns-comfort-receiving-patients-in-la-new-york-city/ 
7 Mistral Helo Ship Retrieved 26 Sep 2020 from  https://la1ere.francetvinfo.fr/coronavirus-reactions-elus-locaux-apres-envoi-

porte-helicopteres-outre-mer-816552.html   
8 Ireland Navy Retrieved 26 Sep 2020 from  https://www.irishpost.com/news/irish-naval-ship-completes-service-in-battle-

against-covid-19-187500 
9 Rusya aid Italy Retrieved 26 Sep 2020 from  https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-italy-

idUSKBN219081  
10 China vaccin test Retrieved 26 Sep 2020 from  https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-vaccine-

idUSKBN2400DZ  
11 MOD Akar announces Retrieved 26 Sep 2020 from  https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/852020-42714  

https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2134688/usns-mercy-usns-comfort-receiving-patients-in-la-new-york-city/
https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2134688/usns-mercy-usns-comfort-receiving-patients-in-la-new-york-city/
https://la1ere.francetvinfo.fr/coronavirus-reactions-elus-locaux-apres-envoi-porte-helicopteres-outre-mer-816552.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/coronavirus-reactions-elus-locaux-apres-envoi-porte-helicopteres-outre-mer-816552.html
https://www.irishpost.com/news/irish-naval-ship-completes-service-in-battle-against-covid-19-187500
https://www.irishpost.com/news/irish-naval-ship-completes-service-in-battle-against-covid-19-187500
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-italy-idUSKBN219081
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-italy-idUSKBN219081
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-vaccine-idUSKBN2400DZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-vaccine-idUSKBN2400DZ
https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/852020-42714
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 -Disinfectants and drugs widely used at the pandemic in the military pharmaceutical factory. It has been 

learned that some of these products are still being produced. 

 

In addition, under the coordination of a defense Industry Company that produces UAV/UCAV within 

the scope of the National Technology Move, respiratory devices with vital function in the pandemic 

have been produced and Turkey gained this technology. 

During the Covid-19 pandemic, we can say that the most remarkable issue for TAF is "Survivability of 

the Operational Capability" and “Force Protection”.  It can be said that what was done by TAF was 

almost as "lessons learned" for armed forces to designate its mission during a pandemic. In contrast. the 

French aircraft carrier in the Eastern Mediterranean has returned to France, while two US aircraft carriers 

in the Great Ocean have returned to their bases in that region. 

 

TAF, which protects its troops, thus continued its presence in crisis zones during the pandemic and did 

not go to any interruptions or withdrawals in its activities to protect the rights and interests of its country. 

Troops at  the area of  operations in Syria and Iraq continued their activities, carried out two times large-

scale exercises against Libya  with the participation of air and sea elements, continued the "Claw" series 

campaign in Iraq and entered the region of Haftanin, doing what is necessary to protect our rights and 

interests, including the protection of oil drilling vessels in the Eastern Mediterranean and Aegean sea. 

Especially as a result of the ongoing campaign in Libya and the support given to the National Accord 

Government (NAG), a victory was achieved by the NAG against Hafter forces and obtained initiative. 

TAF is also at the peak of the pandemic; at the first place, has fulfilled its obligations for NATO, UN 

operations, allies and all countries in which it cooperates.  For these reasons, these three features of 

TAF, which came to prominence during the pandemic, can be shared as a subject of education and 

cooperation with friendly and allied countries. TAF's fulfillment of its obligations even during this 

period have been envisaged as an issue that will increase the demand for Turkish Defence Industry 

products with new military cooperation in the coming period. 

 

5. Armed Forces in Future Pandemic 

 5.a. Pandemics & Future of Armed Forces: 

During the Covid-19 pandemic, it was understood that the armed forces, after all, stood out as the most 

prepared institutions for such situations. However, it is also a fact that in order for the armed forces to 

be more effective in such situations in the future shall review and adapt its organizations, doctrines, and 

educations. 

 

A reason why military units are widely used in the epidemic is the perception that Covid-19 affected the 

elderly, especially at the outset of the outbreak.  For this reason, members of the armed forces, whose 

average age is generally lower than in society, took place in the epidemic. However, when looking at 

the way the troops intervened, it is seen that the intervention was done with regular bayyle uniform.  

Therefore, in another kind of outbreak, assignments without protective equipment and clothing could 

lead to disaster. 

 

During the pandemic, NATO and EU came to the fore as two institutions discussed. NATO's most 

effective element during the outbreak was the NSPA (NATO Supply and Procurement Agency) in 

Luxembourg.  The NSPA has coordinated and supported air transport to meet the need for protective 

materials and equipment for the pandemic of the member countries. 

 

In fact, during the distribution of these materials, there was a problem between the countries. The 

member states did not have enough supplies for them, they could not help each other except Turkey 

because they did not have such preparations. The same issue is available for EU. So far, the EU has only 

had economic assistance. Since these aid came after the shock wave, the unionwas not effective among 

the country's citizens, even being discussed, and in some EU countries, union flags were burned and 

torn12. 

 
12 Reaction to EU Retrieved 26 Sep 2020 from   https://www.express.co.uk/news/world/1264946/EU-coronavirus-fury-flag-

Brussels-Italy-European-Union-aid-latest-news  

https://www.express.co.uk/news/world/1264946/EU-coronavirus-fury-flag-Brussels-Italy-European-Union-aid-latest-news
https://www.express.co.uk/news/world/1264946/EU-coronavirus-fury-flag-Brussels-Italy-European-Union-aid-latest-news
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At an online meeting of defence ministers on 14 April 2020, It has been annaounced that  NATO will 

take important steps in this regard. NATO has indicated that a new strategy will be developed and field 

hospitals will be supplied.  It is also envisaged that issues related to the use of military units in the 

pandemic should include NATO standardization, NRF certification, other training and exercises. 

During the pandemic, especially the protection of social distance has come to the fore. However, this 

has negatively impacted the training and training activities of the armed forces. Therefore, it is thought 

that in the coming period, trainings will be supported by simulation systems, virtual reality and artificial 

intelligent systems in such periods, and they will enter the inventory of the armed forces. 

 

The sataff of armed forces, which were used in the pandemic, served with their daily uniforms and 

equipment, especially in Europe. This is not seen as an appropriate way of acting considering the initially 

unknown nature of the Covid-19 virus. For this reason, the armed forces should review the stocks of 

protective suits, other equipment, especially mobile and mobile hospitals, for use in future outbreaks. In 

this regard, there are media reports that the US Armed Forces have closed some factories producing 

disposal gloves in Malaysia13 for two years. 

 

The reason of the Covid-19 pandemic has not been determined yet. However, there are various claims 

about some countries such as; China  USA, France and UK. In the future, in to take more effective 

measures against such situations, the cause of the pandemic must be revealed and necessary measures 

should be taken accordingly. For this, establishing an international investigation commission is crucial 

to raise the effectiveness of the UN and WHO. 

 

5.b Turkish Armed Forces (TAF) and Health System 

TAF Health system after the 2016 coup attempt, due to the closure of Gülhane Military Medical 

Academy (GATA) has also been disrupted. TAF GATA Ankara with its affiliated hospitals in Sırnak 

and  Diyarbakır hospitals have achieved a rightful reputation in the field of warfare surgery in the world. 

Therefore, it is envisaged that re-establishing of TAF health chain starting from the first level (From 

Role-1 to Role-4) in the next period will contribute to the moral strength and increase operational 

effectiveness of TAF. 

 

TAF has been campaigning in a wide range of fields from Azerbaijan to Libya in recent years and has 

military bases in countries such as Qatar, Somalia and Libya.   With the Ministry of Health of the 

Republic of Turkey, the TSK Air Ambulance fleet, it has the opportunity and capability to make medical 

evacuations (MEDEVAC) by air to both its own staff, the citizens of Republic of Turkey and the citizens 

of any country in the case of the  request of that  country.  

 

However, as with the Covid-19 pandemic, TAF has not sufficient number mobile and field hospitals and 

ship in terms of hospitals. For this reason, in the coming period.it is assessed that both mobile and ship 

hospital’s need for use in sudden developing situations such as pandemics or explosions in Lebanon. 

Field and mobile hospitals can be procured in a short time by both TSK and related domestic institutions 

and added to inventory. Three procurement models could be proposed  for the ship hospital; 

 

- It could be installed a Role-3 health facility with beds on Anatolian LHD ship being under 

construction in the case of emergency situations.  

- A ship that Turkish Navy  has recently inventoried or removed could be arranged at Role-3(+) 

level. 

- Apart from these, the source of a city hospital to be built in a coastal city can be used for the 

construction of a hospital ship at the Level of Role-4 (example of the USS Mercy and Comfort). In 

normal cases, the ship in question, anchored in this coastal city and have been used as city hospital 

service, in case of any crisis can be used at home and abroad as hospital ship.In addition, all three ships 

 
13 US import disposal gloves, Retrieved 26 Sep 2020 from  . https://www.voanews.com/east-asia-pacific/us-bars-imports-top-

rubber-glove-maker-amid-covid-surge  

https://www.voanews.com/east-asia-pacific/us-bars-imports-top-rubber-glove-maker-amid-covid-surge
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/us-bars-imports-top-rubber-glove-maker-amid-covid-surge
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increase Turkey's effectiveness in international operations such as the UN and NATO, while also 

installing a diplomatic mission. 

-  

6. Conclusion: 

The health system with all the dynamics, it has now emerged as a safety issue, 

All Armed Forces, NATO, EU (PESCO); should be reviewed its force structure, doctrine, organization 

and equipment against a possible future pandemic. 

 

Mobile and Field health systems, CBRN systems will be used as systems that support fixed health 

systems due to their economic and flexible use in a possible pandemic. 

 

TAF should take the necessary steps to establish its own health system as it used  and to take more 

effective role in a possible pandemic at the future. 

 

The cause of the Covid-19 outbreak affecting the entire world should be investigated by an international 

research commission, and according to the results of this investigation, necessary steps should be taken 

to prevent such incidents from ever being encountered again. 
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ABSTRACT 

This study sheds light on the study of the relationship between the portrayal of Literature through the 

medium of books and through its adaptations. There has been a significant increase in this phenomenon 

in the Literature of the recent past. Many novels which are adapted into movies one of the novels, “My 

Beautiful Launderette” has tried to see the similarities and differences between the two different genres 

of Literature. This study probed into the factors due to which the visual representation of a novel is 

appealing as compared to its textual form. Thus, this study has brought to light many important issues 

regarding Movie Adaptation (textual/visual), which is gathering pace in the field of Research, lately. 

 

 

Chapter 1 

Introduction 

 

1.1 Background 

Movie adaptation is significant since it encourages the old stories to get by through time. Since 

individuals' ways of life and mentalities have changed, redoing a film from a composed book requires a 

great deal of reevaluation and methods to make the story novel, increasingly sensible, present day, and 

certainly sellable to open crowds. 

 

One estimate claims that 30 percent of the movies today derive from novels and that 80 percent of the 

books classified as best sellers have been adapted to the cinema. If the connection between the two 

practices has persisted so adamantly through the years, it seems especially pressing now, at the end of 

the twentieth century, as an index of why the movies are important, why literature still matters, and what 

both have to offer a cultural period in which boundaries are continually been redrawn (Corrigan, 1998). 

The above comment unmistakably summarizes significant issues concerning film adjustments of 

scholarly works. The nonstop communication among writing and film, in spite of the fact that it is 

normally film that starts the association, has produced significant measures of discussion and got 

genuine consideration. 

 

The novel, My Beautiful Laundrette was written by Pakistani writer Hanif Kureishi. The novel got 

published in the year 1985. The novel with its release received great success and recognition in the 

market and from the critics as well. From a holistic overview, the novel is basically the story of a Young 

British Asian boy who runs the Laundrette with his old school friend and over- romantic relationship 

between them. He trusts his friend this much that he involves him to the business meeting him after so 

long. Hanif Kureishi was born in south London in 1954. His mother was English, and his father, who 

harbored frustrated desires to become a writer, came from a family which had been displaced by the 

partition of India and Pakistan. Kureishi is among the early group of ‘commonwealth writers’. 

 

He is known for many of his novels. Of these, some novels are The Buddha of Suburbia, The Black 

Album, and Intimacy. All these novels have later on been adapted into movies. 

 

This novel My beautiful launderette was adapted into a movie in the year 1985, directed by Stephen 

Frears. The film centers on a Young British man and his old-School English friend. Some of Kureishi’s 

characters reflect a lack of likeableness due to their stern character portrayal by the author and they 
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project pathos which rattles the sensibilities of the readers about the Islamic faith creating a warlike or 

aggressively hostile nature and condition of the Muslims. 

 

Among different genres of literature that get frequently adapted into films, the most adapted one is novel. 

With its plot, narrative style, the possibility of exploring and presenting various themes, novel is the 

most suited form of literature that gets adapted into film. Thus, novels from all over the world have been 

a pivotal source for the film industry for decades. 

 

Karen K. Kline suggested her understanding about the adaptation of novel into a film. As indicated by 

her, there are four significant ideal models of adjustment that incorporate practically all the various 

suppositions. 

 

The successful adaptation is one that is able to replace the memory of the novel with the process of a 

filmic or televisual representation (Ellis, 1982). The expanding significance of film additionally raises 

discussion concerning the connection of film and writing and the built up chain of command between 

the two, regularly privileging writing, yet at times looking to destroy the pecking order. Nonetheless, in 

most of cases concentrates on adjustment seem to harp on the inquiry "why writing despite everything 

matters", at the end of the day, the topic of the 'loyalty' of a film adjustment to its source writing, without 

gaining critical ground toward further issues. The appropriate responses and clarifications to the inquiry 

are by and large of two sorts: one is that writing ought not to make any difference and the other is that 

there are reasons that writing despite everything matters. In any case, the two records have been not 

exactly effective in creating a profitable strategy to elucidate the act of adjustment: the previous will in 

general wind up disposing of writing as the rousing wellspring of a film, in this way making trivial the 

demonstration of adjustment itself and the last will in general subordinate film to writing, along these 

lines essentialsing the importance of adjustment as the perception of a novel. The restrictions of the two 

methodologies dwell in the suspicion of the ontological estimation of writing, which is a development 

of the act of analysis and translation. 

 

Analyzing the text of the movie in the light of these above mentioned paradigms will reveal the 

differences between the book and the movie adaptation to show the elements that contribute to the 

greater popularity of the movie. 

 

1.2 Statement of the Problem 

The visual adaptation of the novel My Beautiful Laundrette appeals more than the novel due to certain 

elements that can be traced in the movie which may not be present in the novel. 

 

1.3 Objectives of the study 

The objectives of this research are listed below: 

• To trace the deviations in the adaptation as compared to the novel 

• To analyze the differences and similarities between the text and the adaptation 

• To identify whether the adaptation is the faithful representation of the original text or not 

 

1.4 Significance of the Study 

This research will help the readers understand the reason why changes occur in terms of similarities or 

differences in comparison to the original text in an adaptation in general, and adaptation of My Beautiful 

Laundrette in particular. The readers will be able to understand that the text of the selected novel is more 

authentic in terms of a short time to go through the whole story and visual representation is more 

appealing in terms of portrayal of emotions in acting and holds greater detail as compared to its original 

text. 

 

1.5 Research Questions 

• How do the deviations impact the adaptation when compared to the text of the novel? 

• Which elements in the visual adaptation create a greater appeal for the viewers contributing to the 

popularity of the movie? 
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• What are the differences and similarities between the text and the adaptation? 

 

1.6 Delimitation 

This research is delimited to the study of the novel My Beautiful Laundrette by Hanif Kureishi and the 

movie adaptation of the same novel. 

 

Literature Review 

Different theorists have posed different point of views pertaining to what adaptation is. There are so 

many views as well as opinions, pertaining to the essence of adaptation of Literature (Bluestone). 

Bluestone has spoken about the matter of adaptation and according to him both are different mediums 

where one cannot be transformed into the other without losing its key differentiators. Therefore, if a 

novel is to be adopted into a film, then it needs to leave those aspects that are specifically novel related 

and make it a text novel. Thus, for Bluestone, novel has to lose a lot if it needs to be adapted into a film. 

Balazs is another critique who has spoken about the relation between adaptation and its original novel 

source. According to her, in the novel-adaptation relationship, novel enjoys a higher status in the 

hierarchy, therefore, it is but natural that the novel has definite superiority over the adaptation no matter 

how seemingly good and appropriate it is on the screen. Boyum is also one of the critics who have 

spoken about the adaptation and novel relationship. What Boyum proposes is somewhat same as what 

Balazs has said, according to him, no matter how good, pleasing and aesthetically appealing an 

adaptation is, for people it is still the inferior form when compared to novel. Therefore, the adaptation 

is always a failure for the ones who adore reading text and are fond of the creative induction that the 

text produces. In comparison with the aforementioned critics of adaptation and novel relationship, 

Axelrod comes with a different opinion. In the eyes of Axelrod, there is no dispute of hierarchy in the 

relationship of novel and adaptation, rather adaptation is pretty much possible and there is no 

preconceived notion of its inferiority as well. According to him, as both these mediums rely on the same 

technique of storytelling, therefore, the both have a relationship where they enjoy equality in the 

hierarchy. Thus, if an adaptation is to be analyzed, it is to be viewed from the perspective of loyalty, 

that how loyal is the adaptation to the original text in terms of the art of storytelling, characterization, 

thematic presentation and theatrics. Rifkin is another critic who has agreed with the opinion of Axelrod 

and according to him also the adaptation of a novel is quite possible as both these genres involve the art 

of storytelling. Therefore, when both of them have the objective of narrating something to the audience, 

they simply can do so in one form or another. Rifkin is also in agreement with Axelrod in this regard 

and according to him the increasing adaptation of novels into films is evident of the fact that they both 

enjoy a relationship the bases of which is the presence of the element of storytelling in both the genres. 

In the same retrospect, Bluestone also gave his opinion according to whom; the foremost important 

criterion for analyzing an adaptation is the analysis of element of fidelity to text in the adaptation. Berger 

is another critic who has spoken about adaptation and assessing its success. He is of a different opinion 

from the aforementioned critics and according to him film is an autonomous body that is different from 

the original novel. However, he concurs to the fact that the aim of an adaptation must be to keep the 

autonomous nature of the film intact, whilst representing similarities with the novel. Balazs gives a 

contradictory opinion to what Berger says about adaptation. According to her, novel is just the raw 

material which the film can use to build its own structure. Thus, adaptation has very minimal homage 

to pay to the original text and has to be on its own when viewed from a holistic perspective. 

 

Rifkin made an interesting study of film adaptation. His study focused on two pairs of work, each 

consisting of a Russian novella and Russian film: V. K. Zheleznikov's -Scarecrow- (1981) and R. A. 

Bykov's "Scarecrow" (1983); and Ju. P. German's -Lapshin- and A. Ju. German's "My Friend Ivan 

Lapshin" (1985). The author examined the transformation of the narrator's discourse in the adaptation 

process and discussed the meaning conveyed by signs and sign systems unique to the filmic text and its 

medium, including lighting, foregrounding and back grounding, and the soundtrack. In his analysis, the 

author demonstrated how filmmakers use sign systems unique to film to add and/or alter meanings 

conveyed in the literary texts on which their films were based (Carroll). The purpose of this thesis is to 

compare the treatment of the narrative, characters and dialogue of Alice in different forms of media. 

While many critics may argue there is a hierarchical relationship in favor of books over film (or vice 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 152 www.aegeanconference.com 

 

versa), or others might disagree that there is any relationship at all, there also exists another perspective 

on the connection between the two mediums. 

 

Axelrod argues, "The evolution of fiction has been a dynamic process in form as well as in content". As 

such the question of the relationship between literature and film should not be based solely on the idea 

of equivalency (or lack thereof) of forms, but rather in terms of content. Evaluations should look at "how 

the story is told and with what efficacy the characters are realistically presented". The connection 

between mediums would therefore lie in the "traditional notion of storytelling"; what tends to get adapted 

from novels to film is the "linear narrative within the text". In this sense, a relationship exists within the 

fact that both film and literature are "narrative arts" in which “both [sign] systems may construct 

narratives which are indeed commensurable (Andrew)”. With the continuing popularity of adapting 

literature to film, one would seem hard pressed to deny that the two mediums do share the common goal 

of "telling a story" (Rifkin). 

 

In terms of semiotics, Boyum agrees that while film and words may have different sign systems, both 

have connotations, associations, and denotations, and have "the same capacity to create characters, and 

actions" which "ultimately then bring us into fictional worlds. There have been previous attempts to 

understand the relationship between film and literature as hierarchical, but this approach conceives a 

dialectical association between the texts and evaluations can be based on the successful development of 

narrative elements. From the above discussion it can be concluded that different critics and theorists 

have different regards to novel being a source of adaptation. 

 

Research Methodology 

This study is qualitative and comparative in nature. A careful study of books, research journals and 

credible internet sources is conducted to collect information for supplementing this research. The 

method applied is Textual Analysis. This yields findings which are critically analyzed and interpreted 

in the light of the four paradigms given by Karen K. Kline. 

 

Kline gave a bound together structure to all the alternate points of view relating to achievement of an 

adjustment just as its examination and ordered it into four significant ideal models. These four ideal 

models are given as: 

 

The Translation Paradigm is the first paradigm that Kline introduces in her theory. According to her, 

the Translation paradigm has to do with the element of fidelity. It has to show fidelity to the original 

text in every aspect of the visual production.  

 

The second adaptation paradigm proposed by Kline is what she calls the Pluralist paradigm. Critics who 

follow this paradigm to assess the adaptation of the novel are of view that although the adaptation needs 

to be complete in itself, it needs to reflect towards the novel, one way or the other.  

 

Transformation is the third paradigm of adaptation that Kline gives in her theory. As per this paradigm, 

both novel and movie are two different genres, therefore, an adaptation need not be like the novel, rather 

it has to transform the idea and concept of the novel into a totally different thing. 

 

The fourth adaptation paradigm proposed by Kline is Materialist paradigm. As per this paradigm of 

adaptation, film is a commercial genre; therefore, there is always the element of commodification 

associated with it. 

 

Theoretical Framework 

The Theoretical Framework of this study gives a model to investigation so as to discover the responses 

to the exploration questions. The deviations between the first content and the adjustment establish the 

part which investigates characters, settings and subjects. The distinctions and likenesses between the 

writings help in the investigation of this study. 
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Kline gave her model to investigate the content and the adjustment. In view of her hypothesis, the 

Theoretical Framework gives a model which finds the responses to the examination questions. Kline 

gave a bound together structure to all the alternate points of view relating to achievement of an 

adjustment just as its investigation. Kline arranged it into four standards with the assistance of which 

the investigation takes place. 

 

Content Analysis 

The novel My Beautiful Launderette by Hanif Kureishi was scripted for its adaptation in February 1985. 

The novel with its release received great success and recognition in the market and from the critics as 

well. After a comprehensive overview, the novel depicts the story of a Young British Asian boy who 

runs the Laundrette with his old school friend and over-romantic relationship between them. The novel 

begins with the description of two characters named as Salim and Cherry and few Jamaicans. In the next 

scene there are a son and a drunken father, where father is worried about his son’s educational career as 

well as financials. So he called his shady entrepreneur brother to provide a job for his son and also ask 

him to find a girl to get marry his son. On the other hand he advises his son to do a job as well as not to 

get involve in earning money because he has to continue his education in the Autumn. The novel 

progresses, and soon the Asian boy build up his Uncle’s Laundrette business in a beautiful manner with 

trust and support of his old English friend. Different angles of clashes that minorities confront are 

present in this novel. It is quite visible that it follows to sexual personality, course and 

ethnic issues by showing frequent sorts of obsessive holding and the battle to determine one’s right 

space in society. 

 

The film on My Beautiful Laundrette was directed in 1985 by Stephen Frears on the same title. The 

purpose of the adaptation is same, which tells about a sentimental love of Young British Asian man with 

his old school English friend. Moreover, it shows greed for money. In any case, the motion picture veers 

off from the initial content in terms of telling the story. These diversions are what we are aiming 

to analyze in the adaptation. Hence, the four paradigms of adaptation displayed by Kline 

can demonstrate to be very successful when analyzing the adaptation. 

 

Relevant to the adaptation of My Beautiful Laundretteinto a movie, everyone had their own point of 

view about the adaptation. In the following lines, the adaptation and the original text will be compared 

with each other under the light of the four paradigms of adaptation proposed by Kline. 

 

If the first paradigm of ‘Translation’ be applied to the adaptation of My Beautiful Laundrette for 

analysis, the closing stage which comes from it is that it can be analyzed a great deal. The ‘translation’ 

paradigm shows that the film has somehow reliability to the original text in terms of its narration, 

characterization, settings, imagery and themes. However, the adaptation is a little different to the novel 

in this view, as although the movie narrates the same story, but instead of a silent listener in the novel, 

the listener has a shape and voice in the adaptation. The characters are the same as in the novel. But at 

the beginning of the movie there was no appearance of some characters as described in the novel. It can 

be seen in the Adaptation as well as the Novel. However, the significance of the theme was more vivid 

in the Adaptation, as compared to the novel. Because the Adaptation included all the fine arts elements 

to make it looks more appealing to the audience. 

 

For example, In the Novel there is a character of Cherry and Salim talking to each other about the house 

and then Jamaicans entered but, in the Movie they starts directly with a sudden entry of Jamaicans into 

the house. And there is not much utterance of dialogs in the first scene as compared to it is written in 

the novel. 

 

The second paradigm that can be connected to assess the adaptation of My Beautiful Laundrette is 

“Pluralist”. According to this paradigm, the movie has to stand on its claim while giving follows 

approximately the novel. In other words, balance has to be hit between the similarities and differences 

in both the forms. We see in both the novel and the adaptation that they strike a balance. Despite of 

minute differences and changes, the adaptation refers to the novel in one way or the other. 
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For example: “On the residential front, Omar must adjust his information of Nasser's long-

running issue with luxurious Brit Rachel with his claim devotion and fascination to Nasser's 

westernized girl, Tania” (Kureishi). 

 

The movie is the same as novel in terms of the general characterization, the themes, and settings; 

however, the lack in the intensity of themes and the change of setting on a few occasions creates a perfect 

balance between similarities and differences. Therefore, as per second paradigm of adaptation, it can be 

analyzed very easily. 

 

‘Transformation’ is the third paradigm as per which for an adaptation can be assessed.  According to 

this paradigm, the adaptation needs to take novel as a unprocessed material only and construct a new 

structure around it. If the adaptation of My Beautiful Laundrette is viewed in this regard, then the 

adaptation has to offer more. Since the movie is heavily based on the novel, and if the novel element is 

removed from it, the movie cannot stand on its own. The major difference is the starting. In the novel 

we can see that it starts with the characters Jamaicans and of Cherry and Salim and their conversation 

about the house whereas in the adaptation they start it with a sudden entry of Jamaicans into the house 

at South London. And some of others scenes are missing in the Adaptation, as at the beginning of the 

Novel Cherry tried to open the door but in the adaptation there was no lady in the first scene. Moreover, 

most of the scenes are missing in the adaptation and some scenes are not properly in the manual order 

as compared to the novel. The ending of the movie, however, is somewhat similar to that of the novel. 

We can see Johnny and Omar are washing and splashing each other in the sink in the backroom of 

Laundrette. But the adaptation we see, cannot stand on its own if the main conflict, crux of the novel is 

removed. 

 

The fourth paradigm of adaptation presented by Kline is ‘Materialist’ paradigm. As per this paradigm 

the movie is targeted towards a particular social, cultural, political and economic audience, therefore, it 

needs to have all those elements that appeal the audience so that the movie can gain commercial appeal. 

For example: “Youthful Londoner Omar is not beyond any doubt what he needs out of life, but his uncle 

Nasser gives a immoral, capitalist part show as Omar graduates from washing cars for the ancient law 

breaker to running his run-down Laundromat” (Kureishi). 

 

After effectively changing his laundrette into a vision of radiant pastel suds and giving a shinning spot 

in his something else foul London neighborhood, Omar appears to have a shinning future in Nasser's 

organization. The phantom of Johnny's past, be that as it may, combines with 

Omar's clashed migrant loyalties to undermine the sense of personality the youthful man 

has overseen to stake out for himself. 

 

Almost nearby the ending of the movie when Nasser comes to meet Hussain (Omar’s Father) he says 

that: 

“This country has been sodomized by religion. It is beginning to interfere with the making of money.” 

(Kureishi) 

 

He says that there is a difference in purity, social norms, belonging to past and all. This all conversation 

hints at targeting the economic, social and political audience. Moreover, there is a scene in the 

Adaptation where Nasser and his brother (Hussain) meet after so long. Nasser was in greed of earning 

money but later he realize about realities and tragedies of life and relationships of the family. This part 

of the Adaptation is present in the novel as well. But since this movie is targeted for a specific audience, 

the Adaptation scene looks pretty important. Although commodification is present, yet, it flashes back 

to the Novel. The movie has an equal appeal for the Pakistani audience as well, who are able to relate 

with the movie and are able to view it in their social and cultural background as well, and to whom the 

movie is misrepresentation of their culture and social settings. Whereas, from the materialist perspective, 

the movie is analyzed as having commodification, but still it has a greater hold of plot on it. 
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With the help of these four paradigms the novel, My Beautiful Laundrette is analyzed. The element of 

co modification is present in the novel but it is predictable because the adaptation is aimed at a particular 

audience. The adaptation cannot be declared as the faithful representation all and all but it definitely 

refers to the novel in patches. 

 

The first paradigm helps us conclude that the adaptation of My Beautiful Laundrette is partially faithful 

to the novel. The characters are the same as in the novel. Similarly, although the theme and setting of 

the adaptation are the same as of the novel, however, the intensity of the presentation of the themes is 

not the same as presented in the novel and there are variations in the settings as well. 

 

If My Beautiful Laundrette is analyzed through the second paradigm, it can be concluded that the 

adaptation is a faithful representation of the novel. The movie is the same as the novel in terms of the 

general characterization, themes, and settings; however, the lack in the intensity of themes portrayed 

and the change of setting on a few occasions creates a perfect balance between similarities and 

differences. 

 

The third paradigm helps us conclude that, although the adaptation is relating to the novel at different 

stages of the adaptation, yet, it cannot stand on its own if the raw material is extracted from it. For 

example, if the raw material of the novel, which is based on the relationship between a Young British 

Asian boy and his old school English friend and their sentimental love extracted from the adaptation, it 

can be concluded that the adaptation fails to make a mark of its own. Hence, it cannot faithfully represent 

the novel.  

 

As per the last paradigm, the adaptation is targeted towards a particular social, cultural, political and 

economic audience; therefore, it needs to have all those elements that appeal the audience so that the 

movie can gain commercial appeal. Seen in this regard, it can be concluded that the adaptation serves 

the purpose of targeting a particular audience for which, it has been made. So the commodification found 

in the adaptation can be said to be inevitable. 

 

Conclusion 

The examination prompts the end that out of the four standards introduced by Kline, the adaptation of 

My Beautiful Laundrette can without much of a stretch, yet cautiously be broke down. With the 

assistance of this exploration, the perusers will have the option to separate between the various rules of 

examining, surveying an adjustment, and with the assistance of these models the perusers can show 

signs of improvement picture concerning why an adjustment varies from a unique book and what are 

the potential components administering the adjustments of various types. There are various components 

administering the adjustments in the adaptation, keeping the novel in see. The hypothesis of fidelity 

enables the analysts to break down the issue in detail. These standards will enable the specialists to look 

the more extensive viewpoints of this novel-adjustment connection. 
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PROBLEMS FACED BY SYRIAN REFUGEES DURING COVID 19 IN MUŞ 

 

 

Ahmet Utku ÖZENSOY 
Assist. Prof. Dr. Muş Alparslan University, Faculty of Education 

 

 

ABSTRACT 

Syrian refugees have problems in many areas such as education, social cohesion, shelter and health. In 

the Covid process, these problems increased even more. The study focused on the Covid 19 process of 

Syrian refugees, which are under temporary protection in the province of Muş. During this process, the 

problems of Syrian refugees were tried to be revealed. In addition, some suggestions have been made. 

 

In the research, situation analysis pattern which is one of the qualitative research methods; based on this, 

structured interview form was used. The data were evaluated by content analysis. The study group of 

the research consists of Syrian students, children who are out of school and their parents who are under 

temporary protection in Muş province in June 2020. Interviews were made with 24 children, only 10 of 

whom went to school, provided that they had at least one parent with them. Only one child who does 

not go to school speaks Turkish. The number of people interviewed is 48 in total. 

 

According to the results of the research, it was understood that Syrian refugees had serious economic 

problems and that there was no refrigerator in any house except one family. It turned out that there were 

no computers, washing machines and dishwashers at home. While none of the female parents’ work, 14 

of the men work in temporary jobs and from time to time. The wages received in these jobs are low. As 

a result of the interviews and observations, it was revealed that 22 of the Syrian parents did not complete 

a school, had no profession, and were unemployed and experienced serious economic and social 

problems. One parent has completed secondary school. One parent is a university (agricultural engineer) 

graduate. 

 

In the study, it was generally suggested to improve the financial situation of families, to provide families 

with food and food, to complete the vocational courses of parents and to participate in economic life. In 

order to access the right to education, it was suggested that children who do not go to school should be 

directed to school, distributed tablet computers to children, and Turkish courses should be opened for 

children. 

 

Key Concepts: Migration; Refugee; Adaptation 
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TEACHING SOCIAL STUDIES AND CRITICAL THINKING 
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ABSTRACT 

Developments in the production and dissemination of knowledge have facilitated the life of people and 

society while increasing the importance of issues such as questioning, analysing, comparing and 

evaluating information. Because the increase and spread of information has led to the emergence of 

incorrect, incomplete, incorrect and unnecessary information. 

 

Critical thinking is generally reflective thinking that focuses systematically and logically on authentic 

problems and situations. Critical thinking is not negative, although it is perceived as negative from time 

to time. Critical thinking is an in-depth assessment of authentic situations and problems, setting 

systematic and logical criteria. 

 

The aim of the study is to reveal the importance of critical thinking, its relationship with social studies, 

and its use in social studies. 

 

In the 2018 Social Studies Curriculum, critical thinking is considered as a reason for renewing the 

programs. The importance of critical thinking is emphasized in the renewal of programs at primary, 

secondary and high school levels with the following justification. 

 

Critical thinking skills can be gained by using a variety of method techniques with a significant portion 

of the social studies course gains. Teachers also have important tasks for teaching critical thinking skills. 

In order to acquire critical thinking skills, the school and classroom environment must be democratic. It 

is especially important that decisions are made democratically in school and classroom, and that school 

management, teachers, employees and students comply with the decisions taken so that critical thinking 

can be found in an appropriate climate. 

 

Teaching critical thinking not only provides students with critical thinking skills but also positively 

affects academic achievement and positive attitude development. 

 

In the seventh of the Special Purposes of the 2018 Social Studies Curriculum, it was stated that 

individuals who knew how to reach accurate and reliable information should have critical thinking skills. 

In addition to this, it is emphasized that current and controversial issues about achievements should be 

given by associating them with critical thinking skills. 

 

Critical thinking was considered among the basic skills of the program and critical thinking skills were 

included in the fields of social studies, 6th Grade Individual and Society, Active Citizenship, and Global 

Connections. It is thought that carrying out activities related to critical thinking in these learning areas 

will be effective in gaining this skill. In this study, activities related to critical thinking skills were 

prepared in social studies course. 

 

Key Concepts: Social studies; Social studies teaching; Critical thinking 
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The Escalation Of Sexual Violation Towards Female Students In South 

African Universities  
 

 

Eleanor Alvira Hendricks, PhD 
University of Fort Hare, Fort Hare, South Africa 

 

 

ABSTRACT  

Universities are institutions focussing on the development of knowledge acquisition, acquiring of 

discipline specific skills, and where grooming of students transpire, facilitating students in pursuing 

careers of their choice. Universities should therefore, be nonviolent environment where students 

maximise their scholarship to the full potential.  In recent years, universities have become environments 

of distress for female students with escalating reports of violence against women so extensive that it has 

become petrifying. The aim of the study was to examine the increase of sexual violation towards female 

students in South African Universities. A qualitative approach and an exploratory research design were 

used in conducting this study. Ninety females (10 from each university in the country) were selected to 

participate in this study to share their experience of working on the street. The data obtained through 

semi-structured interviews, data was analysed thematically and supported by the relevant literature. The 

findings revealed that amongst the many forms of violence against women, sexual violence is more 

rampant. Female students live in perpetual fear, scared of being the next victim. Furthermore, some 

female students fail in advancing to the next level of study not due to academic incompetence but due 

to fear of succumbing to sexual advancements made to them. The study recommended that female 

students should establish support networks within their various disciplines where they empower each 

other in overcoming fear of abuse and assist victims to become survivours.  

 

Keyword: Sexual violence, females, acceleration  
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A Key to Quality of Human Life 
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ABSTRACT 

The scourge of COVID 19 pandemic has swept across the globe but has left us with the fruits of 

disruption. One of them is the opportunity to embed Digital Technology into our personal, social and 

economic realms of life. The authors of the research paper have divulged the impact of Technology 

Integration on quality of life of individuals under the lens of a new dimension, what has now come to 

be coined as Digital Well Being. The study not only reflects upon the positive outcomes of digitalization 

on human lives but also explores the roadblocks that individuals often stumble upon their way owing to 

digital overuse, thereby adversely affecting their psychological immunity. Psychological Immunity is 

the concept that imbibes the abilities to handle adverse circumstances, deal with stress and frustrations 

by way of awareness, education and self psychological training. The present research is one of the initial 

and naïve attempts in establishing the relationship between Digital wellbeing and Psychological 

Immunity through a rich narrative analysis of factors affecting Psychological constructs of individuals. 

Keeping the present scenario of COVID 19, which is itself a testament of confusion, anxiety and 

insecurity, the study postulates the role of Digital well being in nurturing social security, virtual 

networking and technology-led learning, thereby leading to positive psychological outcomes among 

individuals, studied under the umbrella term of “Psychological Immunity”.  The present research 

recognizes Digital Well Being as one of the important drivers of Psychological Immunity. Notable 

contributions of the present research dwell in the areas of interventions in psychological aspects of 

individual’s life domains for maintenance of digital well being in their endeavor to fully reap the benefit 

of technology integration in their personal,  professional and social spaces.  

 

Keywords: Digital Well Being, Positive Psychology, Psychological Immunity, Techno-stress, Digital 

Communication Overabundnace, Social Inclusion, Subjective well being, Technology Integration, 

Problematic Internet Use (PIU), Quality of Life, Psychological Impact of Covid 19. 
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ABSTRACT 

Since January 2020, numerous national governments have administered severe measures to impede the 

spread of COVID-19. An unintended symptom of these measures is the disturbance to worldwide 

arbitration procedures, causing not just managerial and calculated intricacies, yet additionally, at times, 

affecting the result of the case. Amidst the limitations forced because of the worldwide pandemic, courts 

and parties have been searching for approaches to moderate the disturbance so that procedures may 

proceed, and questions could be settled productively. Most of the time, these elective methods and 

techniques likely could be a worthy subsequent option. Be that as it may, if the arrangements are not 

custom-fitted to the difficulties introduced by arbitration, they may in actuality present a greater number 

of issues than the issues they are endeavouring to illuminate. At least, it might make more wasteful 

aspects and leave a wreck for gatherings and councils to tidy up after the residue settles. In progressively 

extraordinary cases, there might be a risk that gatherings might be denied of an adequate chance to be 

heard with the end goal that base fair treatment prerequisites are not met. This article talks about the 

expected issues concerning costs, effectiveness, and fair treatment emerging from virtual or online 

hearings records just procedures and bifurcated procedures. 

 

Keywords: Worldwide, Arbitration, Procedure, Managerial, Intricacies  
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ÖZET 

Bu projenin temel  amacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretmen adaylarının  değer yönelimlerini 

geliştirmeye yönelik bir “Değerler Eğitim  Programının”  gelişilmesi, uygulanması   ve etkililiğinin 

değerlendirilmesidir. İlk olarak “Değerler Eğitimi Programı” geliştirilmiş ve etkililiği ön test-son test 

kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak incelenmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi‟nde eğitim gören ve tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 47  öğretmen adayına  kontrol ve 

deney grubu oluşturmak üzere (35 kadın ve 12 erkek) Schwartz (1992) tarafından geliştirilip, Kuşdil ve 

Kağıtçıbaşı (2000) tarafından Türkçe’ye uyarlanan, “Schwartz Değerler Ölçeği” ve “”Kişisel Bilgi 

Formu uygulanmıştır. Schwartz Değerler Ölçeği, 56 değere yönelik kişisel değerlendirme olanağı 

sunmaktadır. Bu çalışmada eğitim programıyla geliştirilmesi hedeflenen sekiz değer Schwartz Değerler 

Ölçeğinden seçilerek kullanılmıştır. Değerler eğitim programı sekiz hafta boyunca, 60’ar dakikalık 

oturumlar şeklinde Nisan – Mayıs 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür.  Ayrıca araştırmacılar, 

deneklerle “Değerler Eğitimi”  programının etkililiğine ilişkin yarı yapılandırılmış görüşmeler yaparak 

programın etkililiğine dair veri toplamıştır. 

 

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına 

Yönelik Değerler Eğitim Programı”nın öğretmen adaylarının sorumluluk sahibi olmak,  toplumsal 

adalet, alçak gönüllü olmak, açık fikirli olmak,  çevreyi korumak, dürüst olmak, yardımsever olmak 

değerleri üzerinde olumlu etki yaptığı anlaşılmıştır. Ancak, başarılı olmak (amaçlarıma ulaşabilmek) 

değerine yönelik deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. 

 

Ayrıca nitel bulgular Değerler Eğitimi programının öğretmen adaylarının değerlere yönelik algıları, 

farkındalıkları, hayatlarına uygulama noktasındaki motivasyonları üzerinde etkili olduğu, beklentilerini 

karşıladığını göstermiştir. Son olarak, öğretmen adaylarının Değerler Eğitimi Programını içerik, 

kullanılan materyal, yapılan etkinlikler, süre ve grup lideri özellikleri açısından olumlu buldukları tespit 

edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Schwartz değerler listesi, öğretmen adayları, değerler eğitim programı. 

 
1 “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.” Proje No: 

Proje No: 2019-081 
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Воспитание Как Основная Функция Синкретизма Искусств. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье автор представляет значимость процесса воспитания подрастающего поколения посред-

ством синкретизма искусств. Музыка и слово, находясь в неразрывной связи с древнейших 

времен, обладают сильнейшим воздействием на психику человека, воспитывая в нем такие 

качества, как гуманизм, патриотизм, эмпатию, уважение к национальным ценностям. На сегод-

няшний день проблема интеграции областей знаний, а именно синтеза музыки и слова, и ее роль 

в воспитательном процессе образовательной системы остается как никогда актуальной. 

 

Ключевые слова: воспитание, функция,синкретизм, искусство,образовательная система. 

 

XULASƏ 

Məgalədə muəllif incəsənətin sinkretizmi ilə boyuməkdə olan bir insan yetisdirmə prosesinin 

əhəmiyyətini təgdim edir. Gədim zamanlardan bəri ayrilmaz səkildə bagli olan musigi və soz 

insanlig,vətənpərvərlik, empatiya., milli dəyərlərə hormət kimi keyfiyyətləri inkisaf etdirərək insanin 

psixikasina guclu təsir gostərir. Bu gun bilik sahələrinin,yəni musigi və sozun sintezi, və onun təhsil 

sisteminin tədris prostsindəki rolu integrasiya problemi əvvəllər oldugu kimi aktual olarag galir. 

 

Açar sözlər: tərbiyə, funksiyə, sinkretizm, incəsənət, təhsil sistemi. 

 

SUMMARY 

In the article, the author presents the significance of the process of educating the younger generation 

through the syncretism of the arts. Music and the word, being inextricably linked since ancient times, 

have a strong influence on the human psyche, fostering such qualities as humanism, patriotism, empathy, 

and respect for national values. Today, the problem of integrating areas of knowledge, namely the 

synthesis of music and words, and its role in the educational process of the educational system remains 

more relevant than ever. 

 

Key words: education, function, syncretism, art, educational system 

 

 

Человек воспитывается на протяжении всей истории человечества с самого рождения   

различными способами и методами многие тысячелетия, несформированными в какую-либо 

систему, и как следствие,рассматриваемые с различных точек зрения фиософами-педагогами 

каждого исторического периода. Если раньше в образовательной системе отношения педагога и 

ученика можно было представить в виде формулировки- субъект –объект, то сегодня к данной 

проблеме необходимо подходить с философской позиции, формулируя их отношения  как 

объект-объект.Это объясняется тем, что каждый квалифицированный педагог до конца своей 

профессиональной деятельности продолжает учиться и воспитываться окружающим социумом. 

   Наиболее ранний и действенный способ воспитания, на наш взгляд, осуществляется  с 

помощью синкретического вида искусства –синтеза музыки и слова. Как известно, статус слова 

выражен в языке,в системе общественных  явлений, содержанием которых служат понятия 

духовной и материальных культур. 

 

« Язык обслуживает не только сферу духовной культуры, он непосредственно связан с 

производством…,но все-таки, следует признать, что язык в основе своей – явление духовной 

культуры.»(1, 34) Поэтому для осмысления проблемы идеологической функции языка, прежде 

всего,необходимо установить его место в системе компонентов духовной культуры, охватившей 
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сферу сознания,процессы и  результаты духовной деятельности людей. Отношение языка к 

различным компонентам духовной и материальной культур обуславливается спецификой 

человеческого мышления.Являясь средством человеческого мышления, «язык выступает как 

необходимое условие становления, развития и функционирования компонентов культуры,как 

необходимое средство ее сохранения, передачи от поколения к поколению и ,следовательно,»в 

известном смысле, может рассматриваться как условие возникновения и существования 

человеческой цивилизации в целом.»(2,46) 

 

Гораздо более сложную задачу для нас представляет теоретическое осмысление процесса 

зарождения музыкальной культуры, перехода от звукосигнального языка –через артефакты 

(искусственно сделанный, первичная форма художественного производства)синкретического 

магического действия – к развитому музыкальному мышлению, адекватная его реконструкция 

становится возможна лишь будучи проведенной на широком историко-культурном уровне.При 

этом воссоздание реальной картины развития музыкального компонента духовной культуры 

периода древности в самых общих чертах предполагает обращение к двум методам. Во 

первых,это метод умозрительных выводов и логических конструкций.Вовторых,это метод 

аналогии с другими областями культуры,например, слова, характерные особенности которого 

представлены в дошедших до нас материалах. 

 

В данном случае, говоря о синтезе музыки и слова ,можно говорить о синергетическом 

соединении. На сегодняшний день синергетика обозначена как междисциплинарное направление 

в науке,  которое естественным образом отражается в образовании. Главной целью современного 

образования является претворение в жизнь стратегической триады- обучение,образование, 

воспитание, причем воспитание составляет  неотъемлимую часть предыдущих двух 

компонентов, т.е. обучения и образования. Целью современного образования является 

воспитание целостно мыслящего,творческого человека, который живет и созидает в 

динамически развивающейся, причем нелинейно, окружающей действительности. 

 

Поскольку на сегодняшний день  внедрение в образовательную систему методов 

синергетического подхода недостаточно проработаны, существуют несколько 

концепций,включая нетрадиционные. Это обусловлено изменчивостью условий внешней среды, 

которая по мнению философов,исключает логическую последовательность, создавая хаос, что, 

естественно,затрудняет привнесение постоянных изменений в модели образования. Отсюда 

возникает необходимость постоянного творческого подхода в поиске новых решений и, как 

естественный результат ,постоянной интеграции различных сфер научного знания. 

 

На всем протяжении истории музыка и слово шагают рядом, рука об руку. Их взаимодействие 

знает множество различных и сложных форм.Этоне  механическое соединение самостоятельных 

искусств,равнодушных друг другу начал, но и не идеальное полностью гармоничное слияние без 

борьбы. Формы такого сотрудничества заново рождались, развивались и преобразовывались 

множество раз с историческим развитием и слова и музыки. Но одно можно сказать 

однозначно,этидва вида искусства, будучи исторически временными видами искуства,не могли 

и не могут слиться искусственно, соединение произошло произвольно, естественнымобразом. 

Таким образом, можно представить данный синкретизм видов искусства как синергетический. 

 

Определение исторической значимости искусства, связанное с синтезом музыки ислова, прежде 

всего, необходимо рассматривать в их воспитательной функции как основной 

предназначенности духовной «нематериализованной» ценности.Педагогику как науку, 

невозможно рассматривать в отрыве от культуры,и в общечеловеческом масштабе,потому ,что 

для воспитания гармонично развитой личности необходимо  постижение многообразия единого. 

 

Духовная кульура человека определяется,прежде всего, его отношением к общечеловеческим 

ценностям, которые необхолимо усвоить и присвоить, а затем реализовать эти ценности, 

раскрывая свои глубинные жизненные потенции.Этим характеризуется гуманно-творческая 
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направленность натуры человека. Существенная роль в данной жизненной функции отводится 

искусству как форме духовной культуры. Важная функция искусства –воспитательная, 

т.к.педагогический потенциал искусства должен рассматриваться не только как процесс 

приобретения художественных знаний и умений, но и как средство личностного развития 

школьников, где возможно выявление индивидуальных способностей. Именно благодаря 

воспитательной функции музыкального образования формируются чувства, эмоции и мысли 

человека. 

 

Воспитательная функция художественного образования заключается в отображении важных 

внутренних аспектов жизни через общественно важные и типичные человеческие 

переживания,идеи,чувства. В результате у школьников формируется сложное  психическое 

образование личности, что можно обозначить как процесс самосознания причастности к 

национальным ценностям. Так,приобщение школьников к азербайджанской народной песне 

представляет видение азербайджанского прекрасного,высокого,трагического,комического, 

уважение к родному искусству и способствует пробуждению в душах национального 

самосознания. 

 

В процессе художственного познания ученики получают новые знания,овладевают умениями и 

навыками, получают первый опыт практической работы, при условии правильной и системной 

организации работы педагога.С первых дней обучения задачей преподавателя является 

организация в классе творческой. коллективной\,духовной обстановки,где каждый учащийся 

может свободно проявлять себя и принимать активное участие в процессе познания. В данном 

случае происходит формирование художественного вкуса учащихся ,т.к. появляется 

возможность избирательно относиться к некоторым оттенкам чувств, различным настроениям, 

выражать при этом собственные предпочтения к определенным сторонам художественного 

переживания.Чем глубже являются переживания от воспринятого, тем значительнее будет 

влияние на психику ребенка,и, следовательно,сильнее будет толчок к ее активной творческой 

деятельности.    
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Kazakistan, Yüksek Güzel Sanat Eğitiminde Kültürel Değerler Aracılığıyla 
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ÖZET 

Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Güzel Sanat Eğitiminde yeni yönler ile yöntemlere hakim olmaktadır. 

Bağımsız bir devlet olan Kazakistan, Kazak halkının manevi ve maddi kültürünü derinlemesine 

inceleyerek gelecek nesillere öğretme ve anlatma imkanı bulmuştur.  

 

Makalede, Kazakistan Cumhuriyeti yüksek eğitim kurumu tarafından onaylanan “Yüksek Güzel Sanat 

Eğitiminde Ulusal Öz-Farkındalık ve Kültürel Değerlerin Oluşumu” adı altında ve AP05030242 sayılı 

çalışma proje kapsamında geçmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler “Ebedi Ülke” fikri 

bağlamında sunulmuştur. Geleneksel sanat ve çağdaş sanat, yakın ve uzak yabancı ülkelerin kültürleriyle 

karşılaştırırlmış ve kültürler arasındaki ortak kavramların oluşumunda yüksek sanatsal kültürlerin ortak 

yönleri incelenmiştir. Bunun dışında Kazakistan'ın sanat fakültelerinde Kazak ulusal resam sanatının 

görsel sanatlarında kullanılan deneyimler de incelenmiştir.  

 

Abay Kazak milli pedagoji Üniversitesinin “Tasarım” ana bilim dalının deneyimleri üzerinden yapılmış 

olan bu çalışma Akdeniz Üniversitesi (Antalya) El Sanatları ana bilim dalının “Türk Halk El  Sanatı” 

adlı dersinin deneyimleri ile ortaklaşa yürütülmüştür.  Araştırmada Türk kökenli halklar arasında güzel 

sanat eğitiminde ulusal bilincin oluşumundaki olanakları ile ilgili imkanlar sunulmuştur. İki üniversite 

arasında ortaklaşa yapılmış olan: atölye çalışmaları, seminerler, kültür diyaloğu, karşılıklı deneyim 

paylaşımı, soru ve cevap materyalleri kullanılmıştır. Türk halkının geleneksel El sanatı branşından halı 

dikme ve örme sanatının tarihi ve gelişimi sunulmuştur. Kazak halkının ise geleneksel zanaat kültürünün 

özellikleri incelenmiştir. Bugüne kadar geleneksel güzel sanatın genç nesile eğitim ve bilinci üzerindeki 

etkisi, ulusal gelenek eğitimindeki sorunlar ortaya koyulmuştur. Güzel Sanat eğitiminde ulusal öz-

farkındalık ve kültürel değerlerin önemi açıklanmıştır. Makalede, yüksek eğitim kurumlarında Güzel 

Sanat Eğitimindeki ulusal öz-farkındalık konularını, kültürel değerlerin gözlemlerini, uygulamalarını, 

fırsatlarını ve kanıtlanmış bulguları özetlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Yüksek Güzel Sanat Eğitimi, El Sanatları, ulusal bilinç, kültürel değerler, manevi 

kültür, maddi kültür, sanat ve el sanatları, Kazak ulusal sanatı. 

 

 

Biz, Kazakistan’daki Yüksek Güzel Sanat Eğitimi hakkında genel bir açıklama yapmadan bu makalenin 

konusunu açamayız. Bu yüzden temel sorun üzerinde durarak, onu gözlemleyerek, yerel sanat 

eğitiminde uygulanan imkan ve durumları incelemiş olduk. Eğitim alanında, özel niteliklere sahip 

uzmanlıklar hazırlayan güzel sanatlar eğitimi vardır. Güzel Sanat eğitiminin rolüne, hazırlayacak 

uzmanlarının yönüne bağlı olarak, sanat pedagojik eğitim, yaratıcı uzmanlıklar, özel güzel sanat eğitimi, 

ek eğitim gibi kurumlar çalışmaktadır. Bu etkinliklerden, araştırma nesnesi olan üç tür Yüksek Güzel 

Sanat Eğitimi aldık ve Şekil 1’de gösterdik. 

 

Özel Eğitim Kurumları 

Ek Eğitim Kurumları Pedogojik Eğitim Kurumları 

 1. Kazakistan’da Yüksek Güzel Sanat Eğitimi.  

 

Dünya kamu bilincinin modernizasyonu koşullarında Kazakistan’ın sanat eğitimi de değişikliklere 

uyum sağlıyor. Okullarda genel orta öğretimde güncellenmiş müfredatın getirilmesi yanı sıra, güzel 

sanatta uzmanların eğitimi için eğitim programları ve sınıflandırıcılar tekrar gözden geçirilmekte ve 

değiştirilmektedir. Elbette her haber olumlu ve olumsuz görüşleri çağrıştırır. 
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 Sanat eğitimi alanında sadece pratik dersler veren eski neslin (yaşlı hocaların) bu tür değişikliklere tepki 

vermesi zor oldu. Neden, çünkü öğrencilere sadece pratik açıdan eğitim vermiş ve ustalık için hazırlamış 

öğretmenler için, araştırma yoluyla teorik bilgileri toplama, yorumlama, hazırlanarak metodolojik 

yeteneğini yeniden geliştirme işi çok fazla yeterlilik gerektirir. 

 

Güncellenen müfredatın içeriğine olumlu yaklaşan uzmanlar olduğunu da söyleyebiliriz. Onlar, 

ortaokuldaki metot uzmanı, araştırmacı öğretmenler ve genç profesyoneller, üniversitelerde ise 

güncellenmiş eğitim içeriğini iyi anlayan ve yeniliğe yatkın sanatçı ressamlar, bilim adamları ve genç 

profesyonellerdir.   

 

Bu durumda, ülkenin eğitim sistemi, güncellenmiş eğitim programları hakkında yeniden eğitim kursları 

düzenlemekte ve okul, kolej ve üniversite öğretmenlerinin her alanda metodolojik eğitimlerini 

geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. 

 

 Kurucu Cumhurbaşkanımız, Elbası Nursultan Nazarbayev’in «Manevi Uyanış, Geleceğe Yönelim» 

başlıklı bir makale yayınlaması da boşuna değildi. Bu makale çerçevesinde yerli ve yabancı bilim 

adamları, eğitimciler ve uzmanlar tarafından ifade edilen olumlu görüş ve görüşler bulunmaktadır. 

Bunlardan biri «Ataların Bıraktığı Ulusal Şifre» Doğu Araştırmaları Enstitüsü müdürü Absattar 

Derbisali’nin görüşü: N. Nazarbayev’in makalesi ulusal birliğin korunmasının önemini vurguluyor. 

Ulusal bilincin canlanmasından bahsetmişken, Kazak halkının tarihi ve kültürü hakkında derinlemesine 

bilimsel çalışmaların milli önemi büyüktür. Çünkü ulusal kimliğin özü, milli bilinçtir. Ulusal bilincin 

yeniden canlanması, halkın tarihine, kültürüne ve diline olan ilgiyi artırır [1]. 

 

Yukarıdaki gereklilikleri ve istekleri desteklemek için, «Yüksek Güzel Sanat Eğitiminde Ulusal Bilincin 

ve Kültürel Değerlerin “Ebedi Ülke” Fikri Bağlamında Geliştirilmesi» konulu bir araştırma projesi 

yazdı, yarışmaya sundu ve onaylanmış durumdadır. Bu proje, üç yıllık çalışmanın ana nedenleri ve 

nesnelerinden etkilenen sanat eğitimindeki kültürler arası diyalog, toplum bilincinin canlanmasında 

Kazak resim sanatı, güzellik uygulamalı el sanatı, geleneksel müzik sanatı yoluyla ulusal bilincin ve 

kültürel değerlerin temellerinin belirlenmesine yardımcı oldu.  

 

Genel sanat kavramını açıklarsak: Sanatın özü, sınıflandırılması, bilimin diğer alanlarındaki ilişkileri, 

işlevleri, toplumdaki herhangi bir insanın kimliğini ve kültürünü yansıtan nesneleri ve ürünleri, eserleri 

vb. Her türlü sanata hakim olmanın toplumdaki her insan için doğal bir kanun olduğunu söylüyoruz. 

Çünkü sanat, insanoğlu gelişimiyle birlikte gelişen ve kendi oynayacağı bir role sahip alandır. İnsanlığın 

gelişimindeki sosyal, kamusal ve bilimsel-teknik gelişmelerin bir sonucu olarak sanat türleri de, 

teknikleri de, yönleri de çeşitli değişiklikler ve yeni gelişmelerden geçmektedir.  

 

Sanat, insanın dünya görüşünü, iç dünyasını, içsel duyguları, ruhtaki fenomenleri sanatsal imgeler 

sistemi aracılığıyla yansıtan bir sosyal bilinç ve insan biliş biçimidir  [2] .  

 

Aynı zamanda sanatın kültürdeki rolü diğer alanlardan farklıdır. Sonuçta, sosyal bilinç kendini tamamen 

- özgün bölünmez senkretizmiyle - ifade edebilir. [2].   

 

Kazaklarda, “Şuuruna versin” sözü vardır. İleri görüşlü halkımızın şu ifadesinin derininde her 

insanoğlunun açık fikirli, zeki, yaşadığı çağının ve ortamının gelişimlerini inceleyebilecek kadar 

yetenekli ve duygusal olmasını arzuladığını farkederiz. Her milletin kendine has yüzyıllarca oluşmuş 

asıl düşünceleri ve iyi niyetlerini, yararlı amelleri ve iyi kişiliklerini, gelenek ve göreneğini, adet ve 

törenini koruması, günümüzde büyük evrensel sorun haline gelmiştir.   Bilim ve teknolojinin ortaya 

çıkması ve insanlığın hayatındaki bilgi akışıyla, herhangi bir milletin bilinci ağır bir şekilde ağırlaşmaya 

başladı. Bu yükün ulusal bilinç üzerinde ideolojik ve politik bir yük olduğunu da tahmin ediyoruz [1.102 

s].   

 

Ulusal özbilinç, insanın ruhsal ve sosyo-politik yaşamında kendi kişiliğini tanımak için gerekli olan 

değerler sistemi ve değer kavramları sisteminin  temelini oluşturmaktadır.  
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Ulusal bilinç, belirli bir ulusal-etnik topluluğun genelleştirilmiş görüş ve görünüşlerini yansıtıyorsa, o 

zaman ulusal öz-bilgi bireyselliktir. Her şeyden önce, belirli bir ulusal-etnik grubun temsilcisi olan 

belirli bir bireyin ulusal bilincinin belirli bileşenlerine hakimiyet derecesi anlamına gelir. Her ulusun 

temsilcileri, doğdukları andan itibaren ulusal kültürün tedarikçileri oldukları için, kendilerini bunun bir 

parçası hissederler. Herkes için bu bilinç, politik ve sosyal ilişkiler sistemine, sosyalleşmeye 

entegrasyonun temelidir. 

 

Dolayısıyla, genel ulusal bilinçle ilgili günümüzde mevcut sonuçlara dayanarak, güzel sanat 

eğitimindeki ulusal bilinci oluşturmak özel olarak incelenmemişse de, Kazakistan resim sanatındaki 

konuların Kazak geleneksel güzel sanatını gelecekteki gençlere öğretmek için bilimsel ve metodolojik 

bir temel vardır. Özellikle, gelecekteki teknoloji ders öğretmenlerini yetiştirme konularının kapsamlı bir 

analizi (K.A. Duysenbaev, M.C. Kozıbakov, K. Ustemirov, D. Urkinbaeva, vb.) yapılmıştır. 

 

S.A. Uzakbayeva, S. Kaliev, H.K Şalgınbayeva, Kazak halk pedagojisindeki çalışma geleneklerine özel 

önem verdi.  U.M. Abdigapbarova ise, sanat ve zanaat yoluyla çocukları ve gençleri çalışmaya eğitme 

sistemini yaptı. S. Satkanov, ilkokul öğrencilerini çalışmaya alıştırmak, N.M Adamkulov, öğrenci 

gençlere Kazak ulusal müzik aletlerini yaptırma yoluyla bir emek eğitimi sistemi kurdu.  

 

Bu çalışmalardaki bilimsel pedagojik, metodolojik, teknolojik açıdan verimli olan sonuçlar sanat eğitimi 

alanında uygulanmaktadır.  

 

Araştırmamızda, Abay Kazak Milli Pedogojik Üniversitesinini “Resim Sanatı ve Çizim”, “Moda 

Sanatı”, “Mosa Tasarımı” Bölümlerinin professör ve öğretim görevlilerinin, öğrenciler ve atölye 

ustalarının çalışma yönü ve milli bilinci oluşumunun seviyesini değerlendirme hedefe alındı. Tabii ki 

ilk şey nasıl, kimden ve nereden başlayacağımızdı. Formumuzda profesörlerin ve öğretmenlerin 

bilimsel, metodolojik, yaratıcı, eğitici ve sosyal faaliyetleri dikkate alınmıştır. İstatistiklerimize 

dayanarak, enstitünün sanat eğitimi alanındaki profesör ve öğretmenleri mesleki başarılarına göre 

sınıflandırmamız gerekmektedir. 

 

Bilimsel potansiyeli olan öğretmen; yetenekli uzman; metodolog öğretmen; Yaratıcı öğretmen bu 

konularla ilgili karşılıklı sorular oluşturdu ve projenin genç araştırmacıları tartışmalar yaptı. Sonuç 

olarak, milli bilinç kavramının bu grubun tüm öğretmenlerinde mevcut olduğu hissedildi. Ancak milli 

şuur ismine fazla önem verilmediği, milli bir sanat olduğu söylenerek, öğrencilerin milli bilincini 

etkilediği açık değildir. Dersler ulusal dil, gelenek ve görenekler hakkındadır. Bununla birlikte, tüm 

bunların kesişmesi, ulusal bilincimizin açıklığı ve toplumun gelişimi bağlamında bilincin yeniden 

canlanması, orijinal tarihsel doğamızın geleneklerine saygı duyulması, modern bilim ve teknoloji 

bağlamında ulusal kodumuzun korunması için çok önemlidir. Milli bilinç kavramı her ulus temsilcisi 

doğduğundan itibaren ortaya çıkar deriz. Böylece bir kişinin büyüyüp, gelişip yetişmesine de çevresi, 

gerçekleşen krizler, siyasi imkan, aile etkiler. Dolayısıyla  yaş özelliklerine göre insanın gelişim 

dönemlerinde doğru yetişmesi, Kurucu Cumhurbaşkanımız Nazarbayev tarafından dikkate alınarak, 

ruhsal aydınlama hakkındaki makalenin yayınlanması da tam zamanındadır.  

 

Aslında Batı ülkelerinin ileri gelişimi ve teknolojisiyle yakından ilgilenerek büyüyen bireyin, yerleşik 

bireyi taklit edebilmesi oldukça olasıdır. Küreselleşme çağında, milletimizin geleneklerine aykırı ahlakı 

benimsemeden, inovasyon çabası, milletimizin bilincinde derin köklere sahip olan tarihsel olarak iyi 

bilinen ulusal özellikleri korumak büyük bir fırsat olacaktır. Ebedi Ülke, Milli Bilinç, Yüksek Sanat 

Eğitimi kavramlarının özü ve işlevlerinin çeşitliğini görmekteyiz. Makalemiz Kazak resim sanatı ve 

güzel sanatlar, müzik eğitimine dayalı olduğu için, adı geçen sanat türlerinin günümüze kadar 

gelişimdeki kültürel değerlerin çeşitlerini 2. Şekilde de gösterdik.  

 
Kültürel Maddi Değerler 

Manevi Kültürek Değerler 

Tarihi Kültürel Değerler 

2. Şekil. Pedogojik Güzel Sanat Eğitiminde Kültürel Değerler.  
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Bu iki sanatın geleneksel müzik sanatı ile olan bağlantısı gözden kaçmadı. Çünkü geleneksel müziğin 

sanat alanında özel bir yeri vardır. Güzel  sanatlarda, geleneksel şiir  kompozisyon çözümleri yaratmak 

için kullanılırken, güzel uygulamalı zanaatkarlar ulusal müzik aletleri üretir. Hazırlayan ustanın mutlaka 

bu  enstrümanı nasıl çalacağı konusunda ustalaşması çok önemlidir, çünkü enstrümanın geleceği, onu 

üreten ustanın onu ne kadar iyi bildiğine bağlıdır. 

 

Yukarıdakilere dayanarak, araştırma projesinin yabancı danışmanı Prof. Ömer Zaimoğlu ile görüşmek, 

sohbetleşmek ve tanışmak amacıyla Antalya şehrindeki Akdeniz Üniversitesinin Güzel Sanatlar 

Fakültesinde iş gezisine gittik. Öncelikle Türk halkının geleneksel ve modern süsleme sanatlarının 

oluşumu ve gelişimi; Türk gençliğinin sanata ilgisi, Sanat Fakültesi’nin malzeme ve teknik altyapısı, 

sanat eğitiminde teknik ve teknolojiler bizim için çok önemliydi. Elbette fraştırma projesinin anahtar 

kelimeleri olan milli bilinç ve kültürel değerler hakkındaki Türk gençlerinin ve öğretmenlerinin 

görüşlerini dinledik.  

 

Türk dekoratif el sanatları alanında, Türk halkının geleneksel halı sanatı çok üst düzeyde tutulmuştur. 

Tekniğin, teknolojinin, antik desenlerin, modern desenlerin, modern malzemelerin, modern rengin 

hepsinin korunduğu görülmektedir. Türk halkı arasında halı dokuma sanatı, büyük ölçekli bir yaratıcı 

projenin parçası olarak hala kırsal alanlarda yürütülmektedir. U. Zaimoğlu da, kendi görüşlerini ifade 

edip, internet kaynaklarındaki videolarını gösterebildi.  

 

Geri bildirim sağlamak amacıyla, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ö. Zaimoğlu’nu ders 

vermesi,  usta sınıfı yapması ve bilimsel projenin çalışmalarını birlikte gerçekleştirmesi için Abay Kazak 

Milli Pedagoji Üniversitesi Sanat, Kültür ve Spor Enstitüsü Tasarım Bölümü’ne davet ettik. «Geleneksel 

Türk El Sanatları” ve «Doğal Boyaların Olanakları ve Teknolojileri» konulu uluslararası seminer ve 

ustalık sınıfı düzenlendi. Ayrıca Türk dili konuşan halklar arasında bir kültür diyalogu da vardı. Ulusal 

mutfağın ortak dil benzerlikleri, inançları, özellikleri vb. olduğu, Türk dili konuşan halklara yönelik 

kültürel tavırlar olduğu kaydedildi. Söz sırasında bilim adamı Kazak milli el sanatları hakkında çok bilgi 

sahibi olduğunu ve birçok  Kazak ustalarını tanıdığını söyledi. Genel olarak yarışmalar ve etkinlikler 

sonucunda “Ebedi Ülke» fikri bağlamında yüksek güzel sanat eğitiminde milli bilinç ve kültürel 

değerlerin gelişiminin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün olmuştur. Ulusal bilinç, milli bilinç, 

toplumdaki bilinç kavramlarını netleştirirken, milli bilincin kültür olmadan gelişemeyeceğini anlıyoruz. 

Her milletin genetiğinde yatan milli bilincin gelişmesi, oluşması ve mükemmelleşmesinin her milletin 

kültürel değerleri olmadan gerçekleştirilemeyeceğini anladık. Kültürel değerleri sanat yoluyla 

geliştirebilir ve tanıyabiliriz.  

 

Ulusal ürünlerin dekoratif el sanatlarında üretimi, ulusal geleneklerin işlemeleri ve güzel sanatlarda 

tarihle ilgili imgeler - bunların tümü ulusal geleneklere, göreneklere, sanata, inançlara dayanmaktadır. 

Bu nedenle sanat yoluyla milli bilincin ve kültürel değerlerin gelişiminin çok yüksek olduğu 

söylenebilir. Örneğin, her milletin milli kıyafeti, yemeği, dili ve zihniyeti milliyeti yansıtıyorsa, ulusal 

bilincin mükemmelliği ve açıklığı toplumda önemli bir rol oynar. Toplumda milli bilincin gelişmesi de 

her millet için çok güzel bir işaret, iyi gelişme ve oluşumdur. 
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Bilgisayar Oyunlarında Neden Sanal Eşya Alıyorlar? 

Why Do Players Purchase Virtual İtems İn Computer Games? 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ferahim YEŞİLYURT 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 

Orcid : 0000-0003-2490-2685 

 

 

ÖZET 

Bilgisayar oyunları dünyada popülerliğini korumakta ve çok sayıda oyuncuyu kendisine çekmektedir. 

Bu oyunlarda oyun içinde kullanılan sanal malzemeler satın alınmaktadır. Çalışmada sanal 

malzemelerin satın alınma nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden ‘durum 

çalışması deseni’nin kullanıldığı çalışmada İstanbul ilinde ikamet eden 16’sı erkek, 2’si kadın toplam 

18 bilgisayar oyuncusuna ulaşılmıştır. Çalışma grubunun yaş ortalaması 18,4 yıl olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların sanal eşya alma nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışan araştırmada sosyal kimlik yatırımı, 

etkileşim, kullanım kolaylığı ve ekonomik yatırım olmak üzere dört alt temaya ulaşılmıştır. Literatüre 

paralel sonuçların ulaşıldığı temalara ek olarak çalışmada ulaşılan ekonomik yatırım teması Türkiye’de 

oyuncuların oyun oynarken aynı zamanda ekonomik unsurları da dikkate aldığını ve oyunlar yoluyla 

ekonomik birikim yapmaya çalıştıklarını ortaya çıkarmıştır. 

 

ABSTRACT 

Computer games hold their popularity in the world and a great number of players are attracted to them. 

Virtual items which are used in games are purchased in these computer games. This study tries to 

determine the causes of purchased virtual items . 16 men and 2 women, total 18 people who live in 

İstanbul were participated in this study. The age average of the sample is 18,4. In order to determine the 

causes of purchased virtual items , the findings of the study revealed four subthemes which are social 

identity investment, interaction, easiness of usage and economic investment. In addition to the 

subthemes which are consistent with literature, economic investment theme revealed that while playing, 

players take economical elements into consideration and at the same time, they try to do economical 

savings through computer games in Turkey.  

 

Giriş 

Bilgisayar oyunları geliştirildikten kısa bir süre içerisinde tüm dünyada her yaştaki oyuncuyu 

cezbetmiştir. Dünyada 2,3 milyar oyuncunun olduğu tahmin edilmektedir (Newzoo, 2018) . Bu kadar 

geniş kitleye hitap eden oyun piyasası ekonomik olarak da karlılığını giderek artırmaktadır. Dünyadaki 

küresel oyun pazarı her geçen gün genişlemektedir. 2018 yılında oyunlara dünyada 137,9 milyar dolar 

harcandığı ve 2021 yılına kadar oyun ekonomisinin 180,1 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir 

(Newzoo, 2018). Bilgisayar oyunları gelişim sürecinde  öncelikle ücretli oyunlar olarak bilinen satın 

alınarak oynanabilen oyunlar olarak ortaya çıkmasına karşın  yerini giderek internet üzerinden oynanan 

ücretsiz oyunlara bırakmıştır. Oyun yapımcıları oyunlara yüksek miktarlarda para ödeyemeyen kişileri 

de düşünerek ücretsiz oyunları üretmeye başlamışlardır. Ancak bu oyunlarda ilerlemek ve güç kazanmak 

için sanal eşyaların satılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Oyun üreticileri oyun içerisinde ilerleme ya da 

farklı özellikleri kazanabilmek için çevrimiçi ürün satışlarına yönelerek yeni bir işletme modeli 

yaratmışlardır (Greengard, 2011; Lehdonvirta, 2009).  Oyuncular oyundan daha çok zevk alabilmek için 

sanal ürünleri tercih etmekte ve gerçek parayla sanal oyun eşyaları satın almaktadırlar. Sanal eşyalar bir 

oyundaki karakterin (Avatar) gelişimi için ek özellikler sağlayan gerçek dünya parası ile alınan ögelerdir 

(Cleghorn ve Griffiths, 2015). Bu eşyalar arasında zırhlar, silahlar ve binek hayvanları gibi oyuncunun 

becerilerini geliştiren veya diğer oyuncular arasında prestijini arttıran çok sayıda diğer nesne sayılabilir. 

Sanal eşyalar oyuncunun kendisini ifade etmesine, tatmin artışına ve kalıcı arkadaşlık edinimine katkıda 

bulunmaktadır (Cleghorn ve Griffiths, 2015). Sanal eşyalara yönelik tutum ve inançlar ile oyuncular 

arasındaki ilişkiler sanal malları satın alma isteğini artırmaktadır (Hamari, 2015). 
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Oyuncular bilgisayar oyunlarında sanal malzemelere önemli miktarlarda para harcamaktadırlar. 

Türkiye’de çevrim içi oyunlarda harcanan para miktarı 1 milyar dolar civarındadır (TBMM, 2012).  

Veliler sıklıkla çocuklarının harçlıklarını çevrim içi oyunlardaki sanal malzemelere harcadıklarından 

şikâyet etmektedirler. Aynı zamanda oyunda maddi ilişkilerin yaşanması sanal malzemelerin 

çalınmasına, dolandırıcılık ve siber zorbalık gibi sorunların da ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. 

Diğer taraftan bazı çocuk ve gençler ebeveynlerinin bilgisi dışında ebeveynlerinin kredi kartlarını 

kullanmakta veya cep telefonundan kontür yükleyerek aile bütçesinde sorunlar yaratmaktadırlar 

(Yeşilyurt,2014). 

 

Literatürde Sanal eşyaların satın alınma nedenleri üzerine kısıtlı da olsa çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir (Cleghorn ve Griffiths, 2015; Guo ve Barnes,2009; Huang, 2012; Lehdonvirta, 2009; 

Mäntymäki ve Salo,2013;).  Yapılan çalışmalarda sanal eşya alma nedenleri olarak algılanan fayda, 

kullanım keyfi, algılanan ağ büyüklüğü ve kullanılabilirlik kolaylığı (Mäntymäki ve Salo,2013), keyif, 

algılanan fayda ve yetkinlik (Guo ve Barnes,2009) sosyal kimlik ve etkileşimi (Huang ,2012) olarak 

bulunmuştur. Türkiye’de bu anlamda yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Nüfusunun önemli bir 

bölümü genç olan Türkiye’de çevrim içi oyunlardaki sanal malzeme alımının nedenlerinin daha iyi 

anlaşılması, doğabilecek hukuki, eğitimsel ve ailesel sorunların önlenebilmesi açısından önem arz 

etmektedir.  Araştırma sonucunun bilgisayar oyunları ve oyuncu ilişkisinin anlaşılmasına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırma bilgisayar oyunlarında sanal eşya alınma nedenlerini ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır. 

 

Yöntem 

Bu araştırma bilgisayar oyunlarında sanal malzeme alım nedenlerini incelemeyi amaçladığından dolayı 

nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması tercih edilmiştir. Nitel araştırmalar insanların 

deneyimlerini ve deneyimlerine ne gibi anlamlar yükledikleriyle ilgilenirler (Merriam, 2013).  

 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklem 

yöntemine uygun biçimde belirlenmiştir. Bu araştırmada birinci ölçüt bilgisayar oyunlarında sanal 

malzeme almış olmaktır. İkinci ölçüt ise çalışmaya katılmaya gönüllü olmak olarak belirlenmiştir. 

 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan ‘durum çalışması deseni’ 

kullanılmıştır. Araştırma için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmanın 

kapsam geçerliliği açısından, rehberlik ve psikolojik danışma alanında görevli üç öğretim üyesinden 

araştırma içerisinde yer alan sorularla ilgili görüşler alınarak sorulara son hali verilmiştir. Güvenirlik 

açısından araştırma soruları açık bir şekilde ifade edilerek araştırmanın amacına uygun biçimde 

toplanmıştır. Çalışmada İstanbul ilinde ikamet eden 18 bilgisayar oyuncusuna ulaşılmıştır. Çalışma 

grubunu oluşturan ergenlerin 16’sı erkek, 2’si kadındı. Çalışma grubunun yaş ortalaması 18,4 yıl olduğu 

görülmüştür.  

 

Verilerin Toplaması 

Araştırmanın verileri karşılıklı etkileşime imkân sağladığı için görüşme yöntemiyle toplanmıştır. 

Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu görüşmenin etkileşim ortamına göre araştırmacıya 

esneklik tanıdığı için tercih edilmiştir. Böylece daha kapsamlı ve derinlemesine bilgilerin elde 

edilebileceği düşünülmüştür. Görüşmede, katılımcılara iki açık uçlu soru sorulmuştur. Çalışma grubuna 

bilgisayar oyunlarında sanal eşya ticareti ile sanal eşya alma nedenleri, ile ilgili sorular sorulmuştur. 

Ortalama 25 dakika süren görüşmeler erkek araştırmacı tarafından yapılmış ve katılımcıların sözlü onayı 

alınarak ses kaydı gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler araştırmacının ofisinde sessiz bir ortamda ve yüz 

yüze yapılmıştır. Her görüşmede sorular aynı sırayla sorulmamış, etkileşimin doğasına uygun olarak 

esneklik sağlanmıştır. Katılımcıların eklemek istedikleri konular sorularak görüşme sonlandırılmıştır.  
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Verilerin analizi 

Görüşme sonucunda elde edilen veriler öncelikle yazıya aktarılmış, ardından içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Katılımcıların ifadeleri kelime kelime analiz edilerek kodlar çıkarılmıştır. Anlam 

bakımından birbiriyle ilişkili olduğu düşünülen kodlar genel başlıklar haline getirilerek temalar 

oluşturulmuştur.  

 

Araştırmanın güvenirliği açısından yapılan görüşmelerde çalışmanın amacı açıklanmış, süre, içerik ve 

kapsamla ilgili bilgilendirme yapılarak katılımcıların sözel onamları alınmıştır. Ayrıca bulgular 

katılımcılarla paylaşılarak araştırmacının olası önyargılı yaklaşımını kontrol etmek amacıyla 

katılımcıların tekrar onayı alınmıştır. Araştırmada katılımcıların kimliğini korumak adına gerçek 

isimleri kullanılmamış, görüşme yapılan psikolojik danışmanlar için O1, O2, O3 gibi kodlar 

kullanılmıştır. 

 

Bulgular ve yorum 

Katılımcıların sanal eşya alma nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışan araştırmada sosyal kimlik yatırımı, 

etkileşim, kullanım kolaylığı ve ekonomik yatırım olmak üzere dört alt temaya ulaşılmıştır. Sosyal 

kimlik yatırımı teması ise fiziksel görüntü ve güç kazanma olarak iki ayrı alt tema biçiminde 

kodlanmıştır. Ergenlerin sanal eşya alma nedenlerine ilişkin görüşlerine göre tablo oluşturulmuştur 

(Tablo 1). 

 

Tablo 1. 

Sanal Eşya Alma Nedenleri 

Tema (Kategoriler) Kodlar N % 

Sanal Eşya Alma 

Nedenleri 

Sosyal Kimlik Gelişimi   

Fiziksel Görüntü (O1,O9,O11,O12,O14,O16) 6 30 

Güç Kazanma (O1,O2,O4,O5,O8,O9,O11,O12,O15,O17,O18) 11 55 

   

Etkileşim (O1,O2,O3,O4,O6,O9,O10,O13,O14,O15,O17, 

O18,O19,O20,O21,O22,O23) 

Kullanım Kolaylığı (O3,O4,O6,O7,O8,O10,O11,O14,O16,O19) 

Ekonomik Yatırım              (O6,O8,O14,O18,O19,O20) 

 

 

17 

 

10 

6 

 

 

85 

 

50 

30 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde, ergenlerin sanal eşya alma nedenleri olarak en çok vurgulananın etkileşim 

(%85) olduğu görülmüştür. Bunu %55 oranında güç kazanma alt teması izlemektedir. 

 

Satın alma nedenleri ile ilgili katılımcı ifadelerine ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir.  

 

Etkileşim 

Oyuncuların sanal eşya alma nedenleri arasında en çok oyun içi etkileşim ön plana çıkmaktadır. 

Oyuncular uzun süre aynı oyunu oynadıklarında yeni arkadaşlıklar geliştirmekte ve kendilerine sosyal 

bir etkileşim ortamı yaratmaktadırlar. P1 bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: 

 

“Uzun süre oyunda arkadaşlık yapınca uzun süreli dostluklar gelişiyor. İspanyol, Alman, İngiliz 

arkadaşlarım oldu”. “Bizim grupta ortak olarak aynı malzemeleri alıyoruz. Almayan dışlanabiliyor” 

 

Güç Kazanma  

Oyun içinde bazı rolleri oynarken karakterin güçlü olması oyuncuyu güçlü hissettirmektedir. Karakterin 

gücü oyuncunun kendisini daha güçlü hissetmesine yardımcı olmaktadır.  

“Oyunlarda güçlü olmanız lazım yoksa çabucak yenilirsiniz. Bu malzemeleri alınca gücüm artıyor. 

Oyundaki karakteri kısa yoldan daha güçlü hale getirmeyi sağlıyor”. 

“Oyunda daha güçlü/daha iyi olmak için sanal eşyaları alıyorum. Böylece kendimi daha iyi 

koruyabiliyorum, daha güçlü oluyorum”. Kendimi güçlü ve daha iyi hissediyorum” 
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Sosyal Kimlik Gelişimi 

Sanal eşya alımında diğer bir neden ise oyun karakterinin gelişimi ile ilgilidir. Oyunda yaratılan karakter 

zaman içinde geliştirilerek daha iyi bir konuma getirilmekte ve oyuncunun oyun esnasında ek özellikler 

kazanmasına katkıda bulunmaktadır. Oyun karakterinin gelişiminde karakterin fiziksel özellikleri de 

önem kazanmaktadır. Oyuncular bir yandan oyun karakterini güçlendirmeye çabalarken bir yandan da 

oyun karakterinin fiziksel görünüşüne yatırım yapmaktadırlar. Karakterin görüntüsü oyun oynamayı 

kolaylaştırmamasına karşın oyucunun oyundan aldığı zevki artırmakta ve sosyal anlamda kendisine 

prestij sağlamaktadır. 

 

“Oyun karakterimi geliştirdim. İstediğim itemleri aldım. Kendimi çok havalı hissediyorum”.  

“Karakterimin resmini çekiyorum. Arkadaşlarım beğeniyorlar. Oğlum çok havalı olmuşsun diyorlar”. 

 

Kullanım Kolaylığı 

Bazı oyunlarda sanal malzeme almak bir zorunluluk haline gelmektedir. Oyuncular sanal malzemeleri 

alarak oyunda daha dayanıklı hale gelebilmekte ve daha uzun süre oyunda başarı kazanabilme hakkına 

kavuşmaktadırlar. Oyunlarda daha üst seviyelere erişmek için onlarca, hatta yüzlerce saat oynamak 

gerekir (Lynn, 2001). Sanal malzemelerin bu süreyi kısalttığı ve oyuncunun işini kolaylaştırdığı ifade 

edilmiştir. 

 

“Para harcamadığın müddetçe rakiplerinin yakınına gelmen imkansızlaşıyor ve bu yüzden sanal 

eşyaları alıyorum”. 

 

Ekonomik Yatırım 

Oyun içinde alınan sanal mallar aynı zamanda oyuncunun maddi bir yatırım fırsatı olarak da 

görülmektedir. Bu nedenle oyuncular bir süre oynayarak veya sanal eşya alarak geliştirdikleri 

karakterleri satarak ekonomik anlamda gelir de elde etmektedirler. 

“Eğlencemin dışında sanal malzemelerden para da kazandım. Daha önce 450 Liraya aldığım bir kılıcı 

650 ye sattım. Hem eğlendim hem de param boşa gitmemiş oldu. Üstüne birikim de yapmış oldum”.  

 

Sonuç ve öneriler 

Bilgisayar oyunlarında sanal malzemelerin satın alınma nedenlerinin incelendiği bu araştırmada Sosyal 

etkileşim, güç kazanma, kullanım kolaylığı, fiziksel görünüş ve ekonomik yatırım  temaları ön plana 

çıkmıştır. Bu sonuç genel olarak daha önce yapılan çalışmalarla benzer sonuçları ortaya çıkarmıştır 

(Cleghorn ve Griffiths, 2015; Guo ve Barnes,2009; Huang, 2012;Lehdonvirta, 2009; Mäntymäki ve 

Salo,2013;).  Ancak çalışmada ulaşılan ekonomik yatırım teması ek olarak katılımcılar tarafından ifade 

edilmiştir. Türkiye’de yapılan bu çalışma oyuncuların oyun oynarken aynı zamanda ekonomik unsurları 

da dikkate aldığını düşündürmektedir. Diğer bir deyişle oyuncunun sadece oyun oynamadığı, ekonomik 

bir yatırım yaptığı da düşünülebilir. Bu sonuç oyuncuların ekonomik kaygılarıyla ilişkili olarak 

değerlendirilebilir. Çalışma nitel araştırma türünde olduğu için daha sonraki araştırmaların nicel türde 

ve daha geniş bir örneklem üzerinde genişletilmesi önerilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, çağdaş kavramlara dayalı “proje kültürünü” inceleyen bilim insanlarının görüşleri 

sunulmaktadır. Yazar, proje kültürünün temel özelliklerini belirtmiş ve tasarımın (dizayn) rolünün 

önemini ortaya çıkarmıştır. Çağdaş proje kültürünün, proje uygulamasına dayandığı; uygulama 

bağlamında da öğrencilerin proje oluştururken araştırma ve yeni formlarını bulduğu süreçte ortaya çıkan 

fikirleri analiz etmesine olanak sağladığı, tasarım uygulamasının olmazsa olmazı yaratıcı düşünme 

yeteneğini geliştirdiği kanıtlanmıştır.  

 

Anahtar Kalimeler: Proje kültürü, Dizayn-tasarım, Değer yönelimleri, Proje etkinliği 

 

GİRİŞ 

Çağdaş eğitim sisteminde birey kültürünün oluşumuna ve onun temel önceliklerinden biri olan değer-

anlam tanımını belirlemeye oldukça fazla önem verilmektedir. Eğitim; bireyin kültürel faaliyetleri, 

eğitim ve diğer sosyal alanların arasındaki etkileşimin heterojen bir kültürel alanı olarak, bireyin gelişim 

ve kendini geliştirmenin karmaşık bir kültürel süreci olarak hareket eder. Yüksek mesleki eğitimin 

modernize edilebilmesinin şartlarından biri; tahmin etme (öngörü) ve tasarım (projelendirme), bilginin 

elde edilmesi ve güncellenmesi, araştırma ve analiz etme aracı, kaynağı olan gençliğin sosyal açıdan 

önemli proje etkinliklerine katılımının sağlanmasıdır.  

 

Sosyal gelişmenin öncelikleri arasında nesnel bir paradigma değişimi ile ilişkilendirilen XX. ve XXI. 

yüzyılların başlarında başlayan toplumsal süreçlerin yoğunlaşması, yenilikçi tasarım çözümlerinin 

uygulanmasına yönelik makul bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı belirlemektedir. 

 

Sosyal yeniliklerin uygulama analizi, bu sürecin etkinliğini gerçekleştirenlerin tasarım (proje) 

kültürünün seviyesine doğrudan bağlı olduğunun ileri sürülmesine izin vermektedir. Gençlik tasarım 

(proje) kültürünün oluşumu ve gelişimi, çağdaş aşamada yüksek öğretimin gelişiminin değer öğretisi 

bağlamını vurgulayan, baskın bir öge olarak görülebilir. Belirttiğimiz bu görüş çelişmemektedir; aksine 

eğitimin düzenleyici, yasal çerçevesi ve ilkeleri ile bağıntılıdır. Örneğin: eğitimin dış taleplere açık 

olması, proje yöntemlerinin uygulanması, uygulamadaki rekabetçi tanımlamayı ve yeni yaklaşımları 

başarıyla uygulayan liderlerin desteği. Bu ilkelerin uygulanması, Azerbaycan’ın Avrupa eğitim alanına 

giriş şartlarından biri olarak bildirilmektedir.  

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Oluşumu bizim tarafımızdan bir bütün olarak incelenen gençlik proje kültürü: bütünleştirici, kişilik 

kalitesini zaman içerisinde değiştiren, sosyal projelendirme ve bilgiyle şekillendirilmiş, proje 

faaliyetlerinde bilişsel etkinliği ve bağımsızlığıyla, değer yönelimleriyle motivasyon, güncel 

yetenekleriyle (bilişsel, analitik, öngörebilen, yaratıcı ve iletişimsel), oluşturulan yetkinliklerin 

yenilenmesiyle (işlevsel ve teknolojik,  stratejik, öngörülü, iletişimsel), sosyal olarak önemli proje 

aktivitelerini ve refleks analizlerini bağımsız olarak yürütme olanağı sağlar. 

 

V. F. Sideronko’nun “Günümüzde farklı alanlardaki uzmanların etkileşimi; işlevsel olarak yönetim, 

planlama, üretim ve daha sonra proje dokümantasyonu üretiminin temel türü olan ve dilde gelecekte 

ortaya çıkması öngörülen, istenen nesnenin, eşyaların, araç-gereç ortamının, etkinlik sistemlerinin ve 

yaşam tarzının hayata geçirilmesi gibi karmaşık bir sistemi tanıtan kurumsal proje kültürünü ortaya 

çıkarmıştır” diye bahsettiği “Proje kültürünün oluşumu” adlı çalışması bu bakımdan kayda değer bir 

çalışmadır. [1] 
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Gençlik proje kültürünü oluşturan süreç ve faaliyet hakkında bahsedilenlerin içerisinde sosyal 

projelendirmeyi incelemekteyiz. Konu odaklı yaklaşıma göre sosyal projelendirmede projenin fikir 

kaynağı, onu tamamıyla gerçekleştiren şeylerden oluşan bütün bir sistemdir. Aynı zamanda projenin 

geliştirilmesi ve uygulanmasındaki nesnel faktörlerin önemini de azaltmamakla beraber (sipariş, 

yönetim kararı alınması, kaynakların kullanılabilirliği vb.), özellikle projenin gerçekleştirilmesi 

durumunda, yeni bir proje ortaya çıkmakta ya da var olan sosyal nesne dönüştürülmektedir. Sosyal 

projelendirmeye konu odaklı yaklaşım, proje gerçekleştirme nedenlerini ve proje faaliyetlerini ortadan 

kaldırmaz. Bu konuda V. A. Lukov’un, sosyal projelerin farklılaştırılmış bir aktarımı olarak dönemler 

arasındaki bağlantıyı açıklayan, sosyal proje faaliyetlerinde çok çeşitlilik ve çok düzeyliliğin 

oluşturulmasına izin veren, tasarım ve onu hayata geçirme arasındaki uyuşmazlıkların anlaşılmasını; 

“zayıf” projelerin başarısının, “güçlü” projelerin ise başarısızlığının anlaşılmasını sağlayan fikrini 

paylaşmaktayız. [2] 

 

A. İ. Arnoldov, L. P. Buyeva, M. S. Kagan, A. V. Kiryakova, G. A. Melekesov ve diğer bilim 

insanlarının çalışmalarında değerler teorisinin derin analizleri sunulmuştur. Bilim adamları, “değerler”, 

“değerler yönelimi” ve  “değerler ilişkisi” kavramlarını içinde barındıran kategorik bir yapı 

oluşturmuşlardır. Birçok araştırmada değer; bir insanın kendisi hakkında ne bildiğine, ona nasıl 

yaklaştığına bakılmaksızın, hayatında olumlu bir rol oynayan bir özne, olgu, özellik olarak kabul edilir. 

Böylesi bir durum; toplumsal gelişmesine katkıda bulunan ve bu gelişmenin gerekliliklerini yerine 

getiren bazı şeylerin, olayların ve ilişkilerin bir değerler bütünü olduğu düşüncesinin ortaya atılmasına 

neden olmaktadır. Açıkçası, insanın kendi özellikleri ve niteliklerinin arasındaki ilişkiyi hayattan 

beklentileri ve çıkarlarıyla birlikte, ancak en son idrak ettiği zaman bu durum insanın hayat tarzını 

etkilemektedir. Bu bağlamda, değer kavramı sosyal davranışları düzenleyici bir unsur olarak bizi 

ilgilendirmektedir. Bu değer kavramı, sadece insanları kendine çekerek onun etkinliklerinin amaçlarını 

belirleyip onu belirli eylemlere ittiğinde ortaya çıkmaktadır. 

 

Çağdaş aksiyolojide (değer öğretisi) değer yönelimleri, süreç ve sonuç olmak üzere iki açıdan ele 

alınmaktadır. [3] Bir süreç olarak değerler yönelimi; hedefin belirlenmesi ve hedefe ulaşma yollarının 

belirlenmesi, eylemin genel değer yargılarıyla uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi ve planlanması gibi 

düşünceden sonuca kadar uzanan proje faaliyeti sürecidir.  Bu belirleme sürecinde, sosyal 

projelendirmenin aksiyolojik yönü açıkça gösterilmektedir. Değer yönelimleri, öngörülü ve 

projelendirme özelliklerini yerine getirerek bireylerin kendini geliştirmesi ve olması gereken seviyeye 

ulaşabilmesi için gerçekleştirilmesi planlanan ideal modelin oluşturulmasını sağlarlar.  

 

Sonuç olarak, kişiliğin oluşmasında sosyal proje faaliyetinin etkisini de göz önünde bulundurarak bu 

kavramların aksiyoloji bağlamında ilişkilendirilmesi mümkün değildir. G. A. Melekov: değerlerin 

belirlenmesinin altında yatan sürecin aslında bireyin değer yönelimleri bütünü tarafından 

şekillendirilmiş bilinciyle; isteklerinin, becerilerinin ve beklentilerinin farkında olarak kendi seçimlerini 

yaptığını anladığını belirtmiştir. [4] Bu, insanın kişilik, meslek ve sosyal statüsünü aramasının süreci ve 

sonucudur. Bir insanın değer bilincinin gelişimi, yalnızca pratik faaliyet olarak toplumsal organizmanın 

işleyişinin, kamu çıkarlarının ve ihtiyaçlarının belirlediği sosyal ilişkilerin bu önemli unsurlarla 

bağlantılı olarak anlamlı olabilir.  

 

Literatürde değer yönelimleri konularının yenilikçi rolüyle ilgili ilginç bir fikir bulunmaktadır: 

“Bölgesel gençlik politikasındaki yenilikçi tasarım (projelendirme) konusu, ideolojik ilkelerin ve sosyal 

proje katılımcılarının değerler sistemi ile yakından bağlantılıdır. Bölgesel gençlik politikasının 

projelendirilmesinin insani bir yönelimi vardır; insanların eylemlerinde ve karar vermelerindeki 

özgürlük, insanın kendi kendine yetmesi gibi baskın özgürlükçü değerlere sahip olmasıyla ayırt edilir. 

[5]  

 

Proje etkinliği, insanların kendini geliştirmesinde kullanılan evrensel bir araçtır ve eğitim 

uygulamalarında erken yaş (proje faaliyeti açısından oyun etkinliği olabilir), ergen (yeni bir konu ortamı 

yaratma ihtiyacının ve kendi güçlerinin farkına varmaları dikkate alınarak) ve genç (erişkin) (genç 
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bireyin kendi beceresini idrak etmesi ve onun gelecekteki beklentilerine göre) gibi farklı yaş gruplarına 

uygulanmaktadır. 

 

Uygulamada, gençlik tasarım kültürünün oluşturulma sürecini etkileyen koşullar, bu teorik yapıların en 

eksiksiz ve kararlı özelliği olan koşulları belirleyen üçlü bir grup olarak düzenlenmiştir (pedagojik 

süreçteki katılımcıların karşılıklı bu süreçteki etkileşimleri, organize edilmiş sosyal projelendirme 

sisteminin özel örneği, tasarım kültürünün oluşmasında pedagojik teknolojinin uygulanması). 

 

Gençlik tasarım kültürünün oluşturulmasındaki eğitim hedefi, bireyin üniversite eğitimi süresince 

bilişsel, motivasyonel, değer-etik ve etkinlikle ilgili kişisel alanlardaki yükselişini amaçladığından 

sosyo-psikolojik bir doğaya sahiptir. Aynı zamanda, eğitim sürecinin bütünlüğünün, öğrencilerin sosyal 

tasarım yöntemlerini, tekniklerini ve araçlarını anlamada eğitim, araştırma, eğitim uygulaması ve kendi 

kendini eğitme etkinliklerinin bir birleşimle sağlanması önemlidir. Bu faaliyetlerin birbirleriyle 

etkileşime girmesi, sosyal projelendirme sürecinde ilgilenen öğrencilerin duruma dâhil edilmesiyle 

oluşturulur. 

 

Eğitim sürecinin ana birimi, amaca uygun somut bir pedagojik durum, pedagojik bir görevdir. Kişilik 

kültürünün oluşturulması bağlamında V. V. Serikov; kişilik odaklı eğitim açısından öğrencilerin kişisel 

özelliklerinin gerektirdiği şekilde, eğitim sürecini güncel duruma getiren temel karakteristik özelliklerini 

incelemiştir. [6] Gençlik proje kültürünün gelişmesiyle ilgili hedefler, öğrencilerin hedeflerine 

(amaçlarına) yönelik etkileşim ortamı yarattığını söyleyebiliriz.  

 

Gençlik proje kültürünün oluşum sürecinin birkaç etaptan oluştuğunu belirtelim. D. B. 

Bogoyavlenskaya’a göre taklitten (proje kültürünün sezgisel reprodüktif seviyesi) bağımsız yaratıcı 

sosyal projelendirmeye (rekonstrüktif ve yaratıcı seviyeler) geçiş şartlarından biri, yaratıcı düşünme ve 

davranışın bir örneği olan kişisel kimlik, yaratıcı kişilik tipinin bir özelliği olarak da “yaratıcı 

etkinliktir”. [7] 

 

SONUÇ 

Bu nedenle gençlik tasarım kültürünün oluşumundaki eğitim süreci, projelerin devamlılığının 

oluşturulması ve öğrencilerin bunları çözmeye yönelik faaliyetlerinin yönetimini içermektedir. Proje 

durumu; toplumun tanımlanmış nesnel taleplerinin daha bir iyi duruma getirilmesinde her zaman 

projelendirilen (tasarlanan) nesnenin durumuna duyulan memnuniyetsizliğe, gençlerin yeterli bilgi ve 

beceriye sahip olmaması durumunun ortaya çıkmasına eşlik etmektedir. [8;9] Proje durumun 

çözümlenme süreci: daha önce edinilen bilgi ve becerilerin büyük oranda yeni bir duruma yaratıcı bir 

şekilde aktarılmasıyla; sorunu görebilme, hedeflerin belirlenmesi ve görevlerin formüle edilmesiyle, 

projelendirilen nesnenin yeni durumunu öngörebilme yeteneği ile sağlanmaktadır. Buna göre; sonuç 

elde edebilmek için mutlaka gençlerin bağımsız ve yaratıcı düşünme, kendine hedef koyabilme, proje 

sorunlarını çözebilme, neden-sonuç ilişkilerini analiz edebilme ve bu amaç doğrultusunda farklı 

alanlardaki bilgileri ele alabilme yeteneklerinin şekillendirilmesi gerekmektedir. Gençlik proje 

kültürünü oluşturma sürecini organize ederken, yaşam ve iş tecrübesiyle eğitim verme ilkesine göre; 

üniversitelerde gençlik politikası uygulayan yapısal birimlerde ve aynı zamanda bölgede faaliyet 

gösteren eyalet, il, belediye, federal yönetim organlarında modüler stajların düzenlenmesine önemli bir 

rol verilmektedir. 

 

Gençlerin proje faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, eğitim sürecinin oluşumunda süreklilik ve tutarlılık 

ilkesine bağlı kalarak gerçekleştirildiğini de belirtmeliyiz. Gençler bu süreçte, üniversite projesi 

seviyesinden sosyal odaklı projelere geçiş yaparak projeler geliştirmeye başlamaktadırlar. 

 

Önde gelen kamu idaresi uzmanları ve politikacıların etkisiyle yenilikçi bilim insanları ve iş adamlarıyla 

görüşmek; gençlerin eğitim programını içtenleştirmesine, kendisini geliştirmeye, bilgi ve becerilerini 

daha iyi bir seviyeye çıkarmaya hazır olmalarına, sonuç olarak gelecekteki mesleki görevlerini başarılı 

bir şekilde yerine getirmelerine katkıda bulunmaktadır. Eğitim sürecindeki gençlerin taleplerinin yerine 
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getirilebilmesi için yeni bilgi ve beceriler edinmeye hazır olmaları, eğitim sürecinin etkili olması için 

gerekli yaratıcı koşullardan birisidir.  
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ABSTRACT 

Sexting is an indicator of sexual conduct. The prevalence of sexting is increasing with every passing 

day. However, there appears to be very limited literature in existence for a rather popular concept among 

the youth in present times. This study aims to learn about the gender differences in sexting behaviours 

along with the dominance of the same in dating and non-dating young adults. It also identifies the 

prospective repercussions associated to sexting, consensual or otherwise. The study involved 200 

working and non-working, heterosexual male and female participants between the age of 18 and 30 

years. A survey including Sexual Behaviour Scale, Rejection Sensitivity Questionnaire, and Social 

Motivation Questionnaire was administered. Results showed that there exists a significant positive 

correlation between sexting behaviour and rejection sensitivity. Conversely, there is no correlation 

between sexting behaviour and social motivation. In addition to this, there exists a significant difference 

in sexting behaviours between the genders, although, there is no significant difference in sexting 

behaviours on the grounds of relationship status. Therefore, it is observed that higher the sexting 

behaviour, higher is the rejection sensitivity. Moreover, there is also a fluctuation in sexting behaviour 

with difference in genders but no difference in sexting behaviours with variations in relationship status.  

 

Keywords: Rejection Sensitivity, Sexting, Social Motivation, Young Adults 
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Afganistan Türklerinin Edebiyatlarında Kutadgu Bilig 

Kutadgu Bilig In The Literature Of The Afghanistan Turks 
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ÖZET 

Türkler, Afganistan coğrafyasını yüzyıllarca yönetmiş ve her alanda sayısızca tarihi eser bırakmışlardır. 

Günümüzde Türk kültürüne ve Türk tarihine ait olan yüzlerce eseri, Afganistan’ın her şehrinde görmek 

mümkündür. Uzun yıllar bu kadim Türk vatanında Türkçeyi ve lehçelerini konuşmak maalesef 

yasaklanmış, Türk kökenli uluslar Derî Farsçasını ve Peştun dilini konuşmaya zorlanmıştır. Kardeş 

Türkiye’nin de yadsınamaz yardımlarıyla şu an Afganistan’da Türkçeyi ve lehçelerini konuşmak, bu 

alanda yayın yapmak ve okul açmak serbest kılınmıştır. Türkiye’nin girişimleriyle birçok Türkoloji 

bölümü açılmış, bu bölümlerde ve Afganistan’ın farklı bölgelerinde Türkiye Türkçesiyle beraber Özbek 

ve Türkmen lehçeleri içerikli dersler müfredata alınmıştır. 

 

Milletimizin en eski yadigarlarından Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eseri de yukarıda sözü 

edilen bölümlerde okunur hale gelmiştir. Kutadgu Bilig gerek yazıldığı edebî Türkçesi gerek yazıldığı 

muhit açısından Afganistan coğrafyasına hiç de uzak değildir. Türkistan’ın bir parçası olan, tarihî Herat 

şehrini bünyesinde taşıyan Kuzey Afganistan zaten bu yadigarımızın yazıldığı Türkçenin en aktif 

mirasçılarındandır. Afganistan Türklerinin kısmî özgürlüğünün başlangıcı olarak zikredeceğimiz 1963 

yılından sonra Özbek ve Türkmen şairlerinin ve yazarlarının Kutadgu Bilig çevresinde oldukça verimli 

neşir faaliyetlerine giriştiği gözlenmiştir.  Söz konusu neşir faaliyetleri, kitaplar ve makaleler başta 

olmak üzere devam etmektedir. Yukarıda sözünü ettiğimiz Türkoloji girişimleri de bahsini ettiğimiz 

edebî hareketliliğe ivme kazandırmıştır. 2001 yılından sonra sayıları artan derneklerin ve vakıfların 

çalışmaları, bu coğrafyadaki Türkler arasında çok iyi bilinen Kutadgu Bilig’in daha aktif olarak 

tanınmasına katkı sağlamıştır. 

 

Bildirimizde Afganistan Türkleri arasında bilinen ve gün geçtikçe ayrı bir önem atfedilen Kutadgu Bilig 

ve etkisi üzerinde duracağız. Türkoloji bölümleri, Türkçe ve Türk Lehçeleri dersleri, vakıf ve dernek 

çalışmaları, kitap ve makale merkezli neşir faaliyetleri içeriğinde Kutadgu Bilig’in yerine ve tesirlerine 

değineceğiz. 

 

Anahtar kelimeler: Kutadgu Bilig, Türkçe, Türkler, Türkiye, Afganistan  

 

ABSTRACT 

The Turks have been ruled the Afghanistan for centuries and left behind countless historical monuments 

in all field. Today, it is possible to see hundreds of artifacts belongs to Turkish culture and history in 

every province of Afghanistan. For many years, unfortunately speaking Turkish were prohibited in this 

ancient Turkish homeland, and the people of Turkish-origin were forced to speak Dari (Persian) and 

Pashtu language. Also with the help of Turkey, now Turks can make publication freely, speak their 

language and opening private schools. Turkey opened many Turcology departments in all part of 

Afganistan and also Uzbek and Turkmen languages were included in the curriculum of Turcology 

departments. 

 

Kutadgu Bilig written by Yusuf Has Hacib, one of the oldest memories of our nation, has also become 

read in the sections mentioned above. Kutadgu Bilig is not far from the Afghanistan culture in terms of 

both the Turkish literature in which it was written and the environment where it was written. Northern 

Afghanistan, which is a part of Turkistan and includes the historical city of Herat, is already one of the 

most active inheritors of the Turkish memory. After 1963, which we will mention as the beginning of 
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the partial freedom of Afghanistan Turks, it has been observed that Uzbek and Turkmen poets and 

writers started very productive activities around Kutadgu Bilig in which publishing activities continue, 

especially with books and articles. The above mentioned Turcology initiatives have also accelerated the 

literary dynamism. The studies of associations and foundations, which their  numbers are increased after 

2001, contributed to the more active recognition of Kutadgu Bilig, which is well known among Turks 

of Afghanistan. 

 

In this paper, we will focus on Kutadgu Bilig and its influence, which is known among Afghanistan 

Turks and has a special importance day by day. Also studying about the place and effects of Kutadgu 

Bilig in the content of Turcology departments, Turkish and Turkish Dialects lectures, foundation and 

association studies, book and article-centered activities. 

 

Key words: Kutadgu Bilig, Turkish, Turks, Turkey, Afghanistan. 
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Some Names Of Food In Azerbaijani Language 

Azerbaycan Dilinde Bazı Yemek Adları Hakkında 
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Azerbaijan State Pedagogical University, Faculty of Philology, Department of Azerbaijani Linguistics, 

Azerbaijan, Baku. https://orcid.org/0000-0002-3223-427X 

 

 

SUMMARY 

Agricultural products grown in accordance with the traditions, economy, climate of each area, region, 

etc. differ from each others. These differences are reflected in the nutrition of the population, in the 

composition of the diet. Because people raise animals are suitable for the climate and geographical area, 

cultivate suitable plants, and prepare food and clothing that are suitable for them. Coastal areas are 

mostly fed with seafood, poultry areas are dominated by poultry, and those engaged in animal husbandry 

feed on the meat of large and small horned animals, emphasizing the importance of food prepared from 

these products. From this point of view, historically, different types of these dishes have appeared. 

 

Although Karabakh cuisine is an integral part of Azerbaijani cuisine, some dishes are different. These 

dishes and their names are preserved in Karabakh dialects. The most popular dishes of Karabakh are: 

 

I. Names of dishes: kalepacha, ciz-biz, noodles, akhtachilov, cherry roast, sour-fried pilaf, high season 

pilaf, carrot pilaf, cholpali pilaf, minced pilaf, milk pilaf, dill pilaf, leaf stuffing, cabbage stuffing, 

eggplant stuffing , bozartma, balba, khangal, kheshil, dyed soup, avalikli soup, bean soup, yoghurt soup, 

six-color soup, cannabis, hookah, penjer kovurma,goy kete, kaysava, umac, etc. 

 

Some of the names of these dishes are popular dishes prepared in other regions of Azerbaijan. We would 

like to mention here only a few specific dishes prepared in the territory of Karabakh: 

1) kavurma // go: urma is one of the archaic food names, it is prepared in almost all territories of 

Azerbaijan. It differs in some ingredients and rules of preparation. As for the name of the dish, the word 

has historically been phonetically deformed: it is derived from the word kagurmak // kakurmak. In 

Radlov's dictionary, the word is marked as kavurdak // kavurma. 

 

In the book, V. Radlov also noted the meaning of the word "roasted wheat or barley". “Ətindən qara 

qaurma edib qırq bəg qızına ilətün”.  

 

Not only in the Karabakh-western dialects and dialects of the Azerbaijani language, but also in other 

dialects. options are being developed. 

 

Keywords: vocabulary, dialect, term, food, ethnography 

 

ÖZET 

Her alanın, bölgenin vb. Geleneklerine, ekonomisine, iklimine göre yetiştirilen tarım ürünleri. 

birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar nüfusun beslenmesinde, diyetin bileşiminde yansıtılır. Çünkü 

insanlar iklim ve coğrafi bölgeye uygun hayvanları yetiştiriyorlar, uygun bitkileri yetiştiriyorlar ve 

kendilerine uygun yiyecek ve giyecekler hazırlıyorlar. Kıyı bölgeleri çoğunlukla deniz ürünleri ile 

beslenir, kümes hayvanları bölgeleri kümes hayvanları ile evcilleştirilir ve hayvancılıkla uğraşanlara 

büyük ve küçük boynuzlu hayvanların eti ile beslenir, bu ürünlerden hazırlanan yiyecekler vurgulanır. 

Bu bakış açısından, tarihsel olarak, bu yemeklerin farklı türleri ortaya çıktı. 

 

Karabağ mutfağı Azerbaycan mutfağının ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen, bazı yemekler farklıdır. 

Bu yemekler ve isimleri Karabağ lehçelerinde korunmaktadır. Karabağ'ın en popüler yemekleri: 

İsim: kalepacha, ciz-biz, erişte, akhtachilov, kiraz kızartma, ekşi kızarmış pilav, yüksek mevsim pilavı, 

havuç pilavı, cholpali pilavı, kıyılmış pilav, süt pilavı, dereotu pilavı, yaprak doldurma, lahana dolması, 

patlıcan dolması , bozartma, kuzu bozartmasi, balba, khangal, kheshil, boyalı çorba, avalikli çorbası, 
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fasulye çorbası, yoğurt çorbası, kırk derz çorbası, altı renkli çorba, esrar, nargile, pencere kızartma, 

gökyüzü keki, kaysava, umac, vb. 

 

Bu yemeklerin isimlerinin bir kısmı Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde hazırlanan popüler yemeklerdir. 

Burada Karabağ topraklarında hazırlanan sadece birkaç özel yemekten bahsetmek istiyoruz: 

 

 1) Kavurma // go: urma arkaik yemek isimlerinden biridir, Azerbaycan'ın neredeyse tüm bölgelerinde 

hazırlanmıştır. Bazı içeriklerde ve hazırlık kurallarında farklılık gösterir. Yemeğin adına gelince, kelime 

tarihsel olarak fonetik olarak deforme olmuştur: kakurmak // kakurmak kelimesinden türetilmiştir. 

Radlov sözlüğünde kelime kavurdak // kavurma olarak işaretlenmiştir. 

 

Kitapta, V. Radlov "kavrulmuş buğday veya arpa" kelimesinin anlamını da kaydetti. "Siyah eti etten 

çıkarın ve kırk yaşındaki bir kıza verin." 

 

Sadece Azerbaycan'ın Karabağ-batı lehçelerinde ve lehçelerinde değil, diğer lehçelerde, gavurma, 

gavirma (güney d.), Gourma (Gence d.), Go: yrma vb. seçenekler geliştirilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: kelime bilgisi, lehçe, terim, gıda, etnografi .... 

 

XÜLASƏ: 

Hər bir ərazinin, bölgənin adət-ənənəsi, təsərrüfatı, iqliminə uyğun olaraq yetişdirdikləri kənd təsərrüfatı 

məhsulları və s. bir-birindən fərqlənir. Həmin fərqlər əhalinin qidalanmasında, qida rasionunun 

tərkibində öz fadəsini tapır. Çünki insanlar iqlim şəraitinə, coğrafi bölgəyə uyğun olan heyvanları 

yetişdirir, uyğun bitkilər becərdilir və onlara uyğun olan qida, geyim növləri hazırlamaqla məşğul 

olurlar. Dəniz sahilində yerləşən ərazilər daha çox dəniz məhsulları ilə, quşçuluqla məşul olunan 

ərazilərdə ev quşları ilə, heyvandarlıqla məşğul olanlar iri və xırdabuynuzlu heyvanların əti ilə qidalanır, 

həmin məhsullardanhazırlanmış yeməklərə önəm vermişlər. Bu cəhətdən də tarixən həmin yeməklərin 

müxtəlif səciyyəvi növləri yaranmışdır. 

 

Qarabağın mətbəxi Azərbaycan mətbəxinin bir tərkib hissəsi olsa da, bəzi yemək çeşidləri fərqlidir. Bu 

yemək növləri və onların adları Qarabağ şivələrində mühafizə edilib saxlanmaqdadır.  Qarabağın ən çox 

məşhur olan yeməkləri aşağıdakılardır: 

 

I.Xörək adları: kəlləpaça, cız-bız, əriştə, axtaçilov, alçalı qovurma, turşuqovur- malı plov, ali müsəmma 

plov, səbzi plov, çolpalı plov, qiyməli plov, südlü plov, şüyüdlü plov, yarpaq dolması, kələm dolması, 

badımcan dolması, bozartma, quzu bozartması, balba, xəngəl, xəşil, boyanalı aş, əvəlikli aş, lobyalı aş, 

qatıqlı aş, qırxbuğumlu aş, şeştrəngli aş, canına çəkmə, qəlya, pencər qovurma, göy kətəsi, qaysava, 

umac və s. 

 

Sadaladığımız xörək adlarının bir hissəsi Azərbaycanın diğər bölgələrində də hazırlanan məşhur 

yeməklərdir. Biz burada yalnız Qarabağ ərazisində hazırlanan bir neçə spesifik xörəyi qeyd etmək 

istərdik: 

 

1) Qovurma//qo:urma- arxaik yemək adlarındanolub, demək olar ki, Azərbaycanın bütün ərazilərində 

hazırlanır. Bəzi tərkib elementlərinə və hazırlanma qaydasına görə fərqlənir. Yeməyin adına gəldikdə 

isə söz tarixən fonetik deformasiyaya uğramış: kaqurmak // kakurmak sözündən törəmişdir . Radlovun 

lüğətində həmin söz kavurdak//kavurma şəklində qeyd olunub. 

 

V. Radlov kitabda həmin sözün “qovrulmuş buğda, ya da arpa” mənasını da qeyd etmişdir.  KDQ 

boylarında işlənmiş “Ətindən qara qaurma edib qırq bəg qızına ilətün”.  

 

Azərbaycan dilinin yalnız Qarabağ-qərb dialekt və şivələrində deyil, digər dialektlərində də “qavurma, 

qavırma (cənub d.), qourma (Gəncə d.), qö:yrma və s. variantlarda işlənməkdədir. 

Açar sözlər: leksika, dialekt, termin, yemək, etnoqrafiya.... 
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Giriş: 

Hər bir ərazinin, bölgənin adət-ənənəsi, təsərrüfatı, iqliminə uyğun olaraq yetişdirdikləri kənd təsərrüfatı 

məhsulları və s. bir-birindən fərqlənir. Həmin fərqlər əhalinin qidalanmasında, qida rasionunun 

tərkibində öz fadəsini tapır. Çünki insanlar iqlim şəraitinə, coğrafi bölgəyə uyğun olan heyvanları 

yetişdirir, uyğun bitkilər becərdilir və onlara uyğun olan qida, geyim növləri hazırlamaqla məşğul 

olurlar. Dəniz sahilində yerləşən ərazilər daha çox dəniz məhsulları ilə, quşçuluqla məşul olunan 

ərazilərdə ev quşları ilə, heyvandarlıqla məşğul olanlar iri və xırdabuynuzlu heyvanların əti ilə qidalanır, 

həmin məhsullardan hazırlanmış yeməklərə önəm vermişlər. Bu cəhətdən də tarixən həmin yeməklərin 

müxtəlif səciyyəvi növləri yaranmışdır. 

 

Çalışma alanı: Linqvistik-etnoqrafik. Məqalədə Azərbaycan dili elementlərinin –bəzi yemək adları, 

xüsusilə də Qarabağ ərazisində geniş yayılmış yemək adlarından bəhs edilmiş, onların qədim yazılı 

mənbələrlə, digər türk dillərilə əlaqəsindən danışılmışdır. 

 

Metod: Azərbaycanın bütün ərazilərində yayılmış, Azərbaycan mənşəli yemək adları qarşılaşdırmalı-

müqayisəli və etimoloji  tədqiqata cəlb edilmişdir.  

 

Əsas hissə: 

Qarabağın mətbəxi Azərbaycan mətbəxinin bir tərkib hissəsi olsa da, bəzi yemək çeşidləri fərqlidir. Bu 

yemək növləri və onların adları Qarabağ şivələrində mühafizə edilib saxlanmaqdadır.  Qarabağın ən çox 

məşhur olan yeməkləri aşağıdakılardır: 

 

I.Xörək adları: kəlləpaça, cız-bız, əriştə, axtaçilov, alçalı qovurma, turşuqovur- malı plov, ali müsəmma 

plov, səbzi plov, çolpalı plov, qiyməli plov, südlü plov, şüyüdlü plov, yarpaq dolması, kələm dolması, 

badımcan dolması, bozartma, quzu bozartması, balba, xəngəl, xəşil, boyanalı aş, əvəlikli aş, lobyalı aş, 

qatıqlı aş, qırxbuğumlu aş, şeştrəngli aş, canına çəkmə, qəlya, pencər qovurma, göy kətəsi, qaysava, 

umac və s. 

 

Sadaladığımız xörək adlarının bir hissəsi Azərbaycanın diğər bölgələrində də hazırlanan məşhur 

yeməklərdir. Biz burada yalnız Qarabağ ərazisində hazırlanan bir neçə spesifik xörəyi qeyd etmək 

istərdik: 

 

1) Qovurma//qo:urma- arxaik yemək adlarındanolub, demək olar ki, Azərbaycanın bütün ərazilərində 

hazırlanır. Bəzi tərkib elementlərinə və hazırlanma qaydasına görə fərqlənir. Yeməyin adına gəldikdə 

isə söz tarixən fonetik deformasiyaya uğramış: kaqurmak // kakurmak sözündən törəmişdir [4.s. 32]. 

Radlovun lüğətində həmin söz kavurdak//kavurma şəklində qeyd olunub [5.s.471].  

 

V. Radlov kitabda həmin sözün “qovrulmuş buğda, ya da arpa” mənasını da qeyd etmişdir.  KDQ 

boylarında işlənmiş “Ətindən qara qaurma edib qırq bəg qızına ilətün [3.s.47].Azərbaycan dilinin yalnız 

Qarabağ-qərb dialekt və şivələrində deyil, digər dialektlərində də “qavurma, qavırma (cənub d.), qourma 

(Gəncə d.), qö:yrma və s. variantlarda işlənməkdədir [1.s. 189]. 

 

Füzuli şivəsində bu yeməyin adı “qavırma” şəklində tələffüz edilir və KDQ-da işləndiyi kimi, “qara 

qavırma” adlanır. Sözün “qavırma” fonetik variantına Cənub dialektində- Naxçıvan şivəsində də rast 

gəlirik. Eyni kökdən törəyən “qavırqa//qourma” çərəzi də Füzuli şivəsində və digər Qərb şivələrində 

geniş yayılmışdır. Füzuli rayonu ərazisində Novruz bayramında, xüsusilə də ilaxır son çərşənbədə buğda 

və qanqul çətənəsinin birlikdə qovrulmasına “qavırqa” deyilir (N.Məmmədova.68 yaş-Füzuli sakini). 

 

2.“KDQ”da da rast gəldiyimiz qıyma//qiymə sözü Qarabağ dialektinin Yevlax şivəsində “ xırda 

döyülmüş ətdən hazırlanmış xörək” mənasında işlədilir [2.s. 497]. 

 

Sözün tərkibindəki qıy (maq) feili “yazığı gəlmək, yox etmək, üyütmək və s.” mənaları ifadə etmiş 

(Məs.; cavan canıma qıyma, cəllad-H.M.), xörəyin adında da “əti xırdalamaq, yox etmək” mənasını 

ehtiva edir. Türk dilində “kiy”, Azərbaycan dilində qiy(mə)//qıy(ma) sözlərində eyni mənanı ifadə edir. 
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3. Əriştə xörək adı dilimizin izahlı lüğətində fars mənşəli söz kimi təqdim edilmişdir. Mahmud 

Kaşğarinin “Divani-lüğət-it-türk” əsərində bu sözə uyğun “eləşgə” sözünə rast gəlirik ki, onun da mənası 

“ət ilə birlikdə xaşlanmış xəmir” xörəyi mənasındadır. Əriştə kulinariya termininin “qiymə, kəsmə, 

omaç/ umac/ ocmac, tutmac”  kimi sinonim variantlarının olması da ehtimal edilir [4.s. 48].  

 

 Lakin bizim fikrimizcə, bu fikir o qədər də ağlabatan deyil, çünki həmin adda olan yeməklər hamısı 

xəmirdən hazırlansa da, fərqli yeməklərdir. Yəni əriştə deyib, umac bişirmək düzgün deyil. Bunlar bir-

birindən fərqli yeməklərin adlarıdır. Ehtimal etmək olar ki, omaç sözünün arxetipi ovmaq// 

ovmaç//omaç//umaç şəklində bərpa edilə bilər. Belə bir tarixi inkişaf  o>u əvəzlənməsi çərçivəsində 

mümkün ola bilən haldır. 

 

4. Azərbaycanın bütün bölgələri üçün xarakterik olan milli yemək növü “kabab” sözü fonetik 

əvəzlənmələrlə Qarabağ şivələrində “kavaf” (b>f) şəklində işlədilməkdədir. Adətən, şişdə hazırlandığı 

üçün bu yemək növü bəzən “Kitabi-Dədə Qorqud” da olduğu kimi, şişlixʹ adlandırılır. Hətta bəzi 

hallarda kababı şişdə deyil, tavada, qaz peçinin içində də bişirirlər. Qarabağın bəzi şivələrində qazanda 

bişən variantı “tavakababı”, Gəncə şivəsində isə “taskabab” və ya “qazankotleti” də adlandırılır. 

 

Bir cəhəti qeyd etmək yerinə düşər: tarixən “aş” sözü bütün yemək növlərinin ümumi adı kimi işlənmiş 

arxaik sözdür. Hətta aşın bişirildiyi yer “aşxana”, onu hazırlayanlar isə “aşpaz” adlandırılmışdır. Zaman 

keçdikcə sözün semantik sferası daralmış, yalnız düyüdən hazırlanan milli xörəyin “plov”un adını 

bildirmişdir. Lakin yuxarıda göstərdiyimiz Qarabağ xörəklərinin adlarına nəzər yetirəndə görürük ki, 

həmin dialekt daşıyıcılarının dilində aş müxtəlif tərkibli sulu yeməklərin adında qalmış, plov isə 

düyüdən hazırlanan xörəyin adını bildirmişdir. Eyni zamanda plovun çox müxtəlif çeşidlərinə bu ərazidə 

rast gəlinir ki, onlar paralel şəkildə bir çox dialekt və şivələrdə, areal olaraq digər türk dövlətlərində də  

işlənməkdədir. 

 

Bəzi xarakterik və bir qədər qeyri-adi Qarabağ yeməklərinə diqqət yetirək: axtaçilov, ali müsəmma plov, 

balba, boyanalı aş, qatıqlı aş, qırxbuğumlu aş, şeştrəngli aş, süddü aş, ayrannı aş,  canına 

çəkmə//hoppaca, qaysava  və s. 

 

1. Axtaçilov: Axtaçilov plov növlərindən biridir. Düyü yuyulur, qaynadılır. Süzülməsinə az qalmış 

qabaqcadan yuyulub hazırlanmış axta zoğal qazana tökülür, düyü ilə 2-3 dəqiqə qaynadılıb süzülür. 

Qazmaq hazırlanır. Sonra süzülmüş düyü də onun üstünə tökülərək dəmə qoyulur. Süfrəyə verilərkən 

yanında badımcan dolması və ya göyərtili kükü, həmçinin sarımsaqlı qatıq da qoyulur. 

 

Qarabağ bölgəsinin mətbəxində, xüsusilə sulu yeməklərin tərkibində axta zoğaldan geniş istifadə olunur. 

Hətta axtalanmış zoğal qış üçün tədarük edilir. Axta sözünə M.P.Vaqifin şeirlərində rast gəlirik: 

 Allaha bizmişik naşükür bəndə,  

                                       Bir söz desəm dəxi qoymazlar kəndə.  

                                       Xalq batıb noğla , şəkərə, qəndə,  

                                        Bizim evdə axta zoğal da yoxdur (Vaqif). 

 

Ömrünün çox hissəsini Qarabağda yaşayan Vaqifin şeirlərinin dilindəQarabağa dair  bu və ya digər şivə 

sözlərin işlənməsi təbiidir. Lakin onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, axta sözü Azərbaycanın digər 

şivələrində də intensiv işlənən leksik  vahid- kulinariya terminidir.Giləmeyvənin (zoğalın) axtalanması 

onun tumunun çıxarılması deməkdir. Lakin heyvandarlıq termini kimi də işlədilərək başqa məna ifadə 

edir.Məsələn, axtalanmış at. Heyvandarlıqla məşğul olan bütün regionlarda həmin heyvandarlıq 

terminindən istifadə edilir. 

 

2. Ali müsəmma plov: düyü duzlu suda qaynadılıb yarımhazır vəziyyətə çatdırılır, süzülür, yağlanır, 

bir hissəsinə zəfəran vurulur, qazmaq hazırlanır və dəmə qoyulur. Aş qarası hazırlamaq üçün qoyun əti 

doğranıb az suda bişirilir və qızardılır. Daha sonra əti yağda qızardılmış soğan, albuxara, zəfəran şirəsi, 

darçın və az miqdarda ət suyu əlavə edilərək öz buğunda bişirilir. Düyü  təpəcik şəklində qaba çəkilir, 

üstünə zəfəran şirəsi vurulmuş düyü tökülür, yanına aş qarası qoyaraq süfrəyə verilir. Bu yemək növünə 
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həm Qarabağın, demək olar ki, bütün rayonların- da, Ağdamda, Bərdədə, Yevlaxda və s. həm də 

Azərbaycanın bir çox bölgələrində rast gəlinir.  

 

3. Boyanalı aş-boyana bitkisi ilə hazırlanan plov növüdür. Boyana bitkisi xırda- xırda doğranır yuyulur, 

düyü qaynayanda süzməyə az qalmış boyana tökülür, qarışdırılır,süzülür, qazana yağ tökülür, dağ 

olanda quzu əti düzülür və üzərinə düyü və boyana əlavə edilir. Düyünün üzərində oyuq düzəldilir, 

yumurta vurulur və dəmə qoyulur. 

 

4. Qırxbuğumlu aş.  Düyü qaynadılır. Qaynadılan zaman qırxbuğum əlavə edilir. Sonra qazanın  dibinə 

qoyun əti düzülərək, üzərinə qırxbuğumlu düyü tökülür və yağ əlavə edib dəmə qoyulur. Bu yemək 

növündən Ağdam süfrəsində daha çox istifadə edilir. 

 

5. Şeştrəngli aş. Bir neçə  cür, fərqli rənglərə malik tərəvəzin qatılması ilə bişirilən aş növüdür. 

Qarabağın hər yerində deyil, yalnız Ağdamın bəzi kəndlərində bişirilir. Tərəvəzlərin rənginə əsaslanaraq 

şeştrəngli adlandırılır. Şeştrəngli sözü fars dilinə məxsus şeşt-altı və rəngli sözlərinin birləşməsindən 

yaranmış, ikikompo- nentli, mürəkkəb quruluşlu leksik vahiddir. Fars mənşəli alınma kulinariya 

terminidir.  

 

6. Canına çəkmə: Qoyun əti noxudla birlikdə qaynadılır. Bişirdikdən sonra içərisinə yumru düyü 

tökülür. Suyu çəkilib yağa düşənə qədər bişirilir. Bişənə yaxın zoğal və ya zoğal axtası tökülür. 

 

7. Qatıqlı aş: 3 stəkan düyü duzlu suda bişirilir. Bişənə yaxın onun içərisinə 6 dəstə pərpətöyün göyərtisi 

doğranıb tökülür. Qatışmamış halda sinilərə tökülüb soyudulur. 2kq qatığa 3 diş sarımsaq vurularaq 

qatılaşmış düyü və göyərtinin üzərinə əlavə edilib qarışdırılır. Zövqə görə pərpətöyün əvəzinə şüyüd, 

dağ keşnişi, keşniş və nanə vurula bilər. Bu yemək yay fəslində hazırlanır. 

Qatıqlı aş adında “aş” sözünün yuxarıda qeyd etdiyimiz tarixi qədim mənasına rast gəlirik. Burada artıq 

düyü ilə hazırlanan xörək növü deyil, ümumiyyətlə, xörəkdən söhbət gedir. Aş sözünün  geniş mənasını 

ehtiva edir. “Aş”komponenti çox güman ki, “aşpaz,ayranaşı” və digər kulinariya terminlərinin 

komponenti kimi də çıxış edir.  

 

8. Qəlya: Quzu əti bişirilir.Yağa düşəndə bişmiş şabalıd, gavalı turşusu, heyva doğranıb əlavə olunur. 

Daha sonra zəfəran, darçın, duz, istiot əlavə edilir. 

 

 9.Qaysava:Əridilmiş yağa çəyirdəkləri çıxarılmış xurma, qaysı, əncir mürəbbəsi vurulur. Meyvələr 

yumşalana qədər bişirilib, üzərinə darçın səpilib süfrəyə verilir. Qaysavanın hazırlanmasında əncir, ərik 

kimi şirin meyvələrə üstünlük verilir. Lakin daha çox ərik, qaysı//qeysi uyğun olduğu üçün bu yeməyin 

qeysava//qaysava adını almasını ehtimal etmək doğru olar. Qaysava sözünə Aşıq Ələsgərin dilində də 

rast gəlirik: 

 

Göyçənin qonağa çoxdu hörməti;  

Qaysava, qayğanaq vеrir ləzzəti,  

Plov, dolma, kabab, əmliyin əti...  

İnsaf еlə, tək motaldan danışma! (Aşıq Ələsgər). 

 

Aşıq Ələsgərdən verdiyimiz nümunədə bir bəndin daxilində Azərbaycan mətbəxini bəzəyən bir neçə 

milli yeməyin adı verilmişdir. Bunlardan biri isə yuxarıda haqqında danışdığımız “qaysava” yemək 

adıdır. Şairin Göyçənin məşhur plovu, dolması, kababı ilə yanaşı, qaysavanın adını çəkməsi onu 

söyləməyə əsas verir ki, istər Azərbaycanın diğər bölgələrində, istərsə də Qarabağ ərazisində qaysava 

məşhur, sevilən yeməklərdən biri olmuşdur. 

 

Qaysava yeməyi daha çox şirin meyvələrdən, əncir mürəbbəsi və ya tumu çıxarılmış xurmadan 

hazırlanır  və daha çox səhər yeməyi kimi süfrəyə verilir. 
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10.Əmənkömənci və ya balma bitkisindən hazırlanan yemək növü vardır. Əsasən, Ağdam mətbəxində 

hazırlanır. Əmənkömənci// balma, nanə, keşniş, şüyüd və s. göyərtilərin  doğranaraq yağ-soğança və 

düyü ilə ət suyunda bişirilməsidir. 

 

11. Şalampur adlı yemək növü də məşhurdur. Sümüklü qoyun əti qazana düzülür, üzərinə, pomidor, 

soğn, acı və şirin bibər düzülür, 1 stəkan su əlavə edilir və öz buğunda bişirilir. 

 

12. Gicitkən qovurması- gicitkən pencəri yuyulur, doğranır, bol yağ-soğança ilə qovrulur. Hazır 

olduqda üzərinə yumurta vurulur.Yeməyin adında hazırlandığı bitki növünün adı və arxaik qovurma 

termini işlənmişdir, II növ ismi birləşmə quruluşundadır. 

 

Qarabağ mətbəxində qoyun və mal ətindən qovurma, qəvli, dolma, yəxni, bozbaş, xaş, kəlləpaça, saciçi, 

cız – bız, şorbalar və müxtəlif plovlar bişirilir. 

 

Qarabağ ərazisi üçün xarakterik xörək növləri olduğu kimi, səciyyəvi şirniyyat, içki və soyuq yeməklər 

də vardır. 

 

Sonuc:  Azərbaycan əski türklərin yaşayış yerlərindən biri olmuşdur. Ərazidə müxtəlif bölgələrdə 

iqlimindən asılı olaraq yerli şəraitə uyğun təsərrüfatla məşğul olmuş və ona uyğun da qida məhsulları 

hazırlamışlar. Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Qarabağ da zəngin yemək çeşidləri ilə fərqlənir. 

Həmin yemək çeşidlərinin adlarının bir çoxu digər bölgələrdə və digər türk dillərində də işlənməkdədir. 
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 ÖZET 

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçları yeme-içme ve barınmadır. Bu temel ihtiyaçlardan barınma ihtiyacının 

giderilmesi için doğa koşulları ve imar mevzuatı kurallarına uygun davranılmalıdır. Nitekim imar 

planlamaları yapılırken doğa koşulları öncelikle göz önüne alınır. 

 

Barınma ihtiyacının giderilmesi için inşa edilecek bina ve yapılarda doğa koşullarına uyulması elzemdir. 

Zira deprem kuşağında bulunan alanlarda depreme dayanıksız yapılar yapılması, afete maruz bölgelerde 

yapılaşma izni verilmesi adeta ölüme davetiye çıkarır. Bu anlamda doğa koşullarına uyulmaksızın inşa 

edilen yapılar sonucunda en ağır yaptırım olan ölümlü olaylarla karşılaşılmaktadır. Doğa koşullarına 

uyulması gerekmesinin yanında imar mevzuatına da uygun davranılmalıdır. İmar mevzuatına uygun 

davranılmamasının yaptırımı İmar Kanununda düzenlenmiştir. Bu yaptırımlar da yıkım, imar para cezası 

ve yapının mühürlenerek durdurulmasıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hukuk Devleti, imar kuralları, barınma, yıkım, imar para cezası. 

 

 

ABSTRACT 

Main basic needs of humankind are nourishment and sheltering. In order to satisfy the need of sheltering, 

it is neccesary to take actions according to natural conditions and zoning regulations. Hence, natural 

conditions are primarily taken into occunt when developing zoning plans.  

 

It is essential to conform to natural conditions when constructing buildings and structures in order to 

meet the sheltering needs. Yet, it is as inviting death to constuct structures that are not earthquake 

resistant on earthquake zones or issuing building licences on disaester areas. In this sense, death occurs 

as the heaviest sanction as a result of constructing structures againts natural conditions. Besides the need 

of conforming to natural conditions, it is also crucial to obey the zoning legislation. Sanctions for 

infringement of zoning legislation are regularised on Zoning Law. These sanctions are demolishing, 

zoning pecuniary penalty and sealing of stuctures.  

 

Keywords: Rule of law, zoning rules, sanctions, sheltering, demolishing, zoning pecuniary penalty.  

 

GİRİŞ 

Birden fazla insanın bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları topluluklarda mutlaka bir düzen 

bulunmalıdır. Zira düzen olmazsa o insan gruplarının bir arada yaşama imkânı da ortadan kalkar. Bir 

toplumda nasıl bir düzen olması gerekli ise, o toplumsal düzene uymamanın bir de yaptırımı olmalıdır. 

Nitekim topluluk olarak yaşayan insanların, kendileri tarafından kabul edilmiş olan uyulması gerekli 

toplumsal düzen kurallarına aykırı davranılması durumunda, toplumun bu ihlale karşı göstermiş olduğu 

tepkiye “yaptırım” denilir1. Yaptırım kavramı “müeyyide” olarak da adlandırılır2.  

 

Yaptırım kavramı, genel olarak toplumsal düzenin, koyulan kurallara uyulmamasına verdiği bir tepki 

olarak anlaşılır3. Toplum düzenini gelenek ve görenekler, din ve ahlak kuralları ile hukuk kuralları 

 
1 HAFIZOĞULLARI, Zeki, Ceza Normu, Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, US-A Yayıncılık, Ankara, 

1996, s. 142. 
2 ((https://portal.uyap.gov.tr). 
3 ASLAN, Muzaffer Yasin, İdari Yaptırımlar, TBB Dergisi, S. 85, Ankara, 2009, s. 174. 

http://www.tbb.gov.tr/
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oluşturur. Bu kurallar da hem maddi hem de manevi anlamda bir takım yaptırımlar içerir ya da 

öngörürler. Bu kuralların amacı, kişilerin birbirleriyle ve toplumla, toplumun da kişilerle olan ilişkilerini 

düzenlemek ve çıkar çatışmaları arasında bir denge kurmak suretiyle toplum düzenini sağlamaktır4.  

Din ve ahlak kuralları ile geleneklerin öngördüğü yaptırımları bir yana bırakacak olursak, bizi asıl 

ilgilendiren bir toplumdaki hukuk düzeninin öngördüğü yaptırımlar olup, bunların özel isminin de 

“yaptırım” olduğu görülür5. Ceza ve müeyyide olarak ifade edilebilmesi mümkün olan yaptırım 

kavramında, toplumsal kurallara uyulması konusundaki itici güç ve caydırıcılık özelliklerinin baskın 

olduğu görülür6. Zira yaptırım unsuru içermeyen hukuk kuralı eksik olur7. Hukuk kurallarına aykırı 

davranılması durumunda gösterilecek bu tutum, hukuk kurallarının diğer toplumsal kurallar karşısında 

belki de en önemli ve en ayırt edici özelliğini ortaya koyar8. Bu sebeple her yaptırım, hukuksal düzeni 

bozan bir fiil veya davranışı cezalandırma iradesinden kaynaklanır9. 

 

Hukuk düzeninin öngördüğü hukuk kurallarına aykırı davranma hukuka aykırılık olarak adlandırılır. 

Başka bir ifadeyle hukuka aykırılık, hukuk düzeni ile bağdaşmayan, hukuk düzeninin koyduğu kanun 

ya da kuralları çiğneyen insan filleri hakkında yürütülen bir değer yargısıdır. Hukuk düzeninin yapısı 

birbirine bağlı normlar bütünü olduğundan dolayı, hukuka aykırı bir fiil, hukuk düzeninin bir veya birkaç 

kuralına uymayan bir davranış olup, bu açıdan hukuka aykırılık, “norma aykırılık” olarak 

değerlendirilebilir10.   

 

İdari yaptırımlar değişik alanlarda uygulanmaktadır. Örneğin; Çevre Kanunu’na muhalefet edilmesi 

durumunda idari yaptırım türlerinden olan idari para cezası verileceği 2872 sayılı Kanun’da 

düzenlenmiştir. Kara Avcılığı Kanunu ve Maden Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na aykırı davranılması durumunda öngörülen idari yaptırımların ne olacağı söz konusu 

Kanunlarla belirlenmiştir. İmar düzenini sağlamak ve imar mevzuatına aykırı davranışları engellemek 

için İmar Hukuku alanında da yaptırımlar öngörülmüştür. İmar Hukuku alanında uygulanan bu 

yaptırımlara “imar yaptırımları” denilir11.  

 

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçları, yeme ve içme ihtiyacı yanında barınma ihtiyacı olmak üzere üç 

çeşittir. İnsanlık var olduğundan bu yana bu üç temel ihtiyacı karşılamak için uğraşı içine girmiştir. 

Barınma ihtiyacını karşılamak ve doğanın acımasız şartlarından korunmak için insanoğlu mağaraları 

uzun süreçler boyunca barınma ihtiyacını karşılamak için kullanmıştır. Sonraki dönemlerde barınma 

ihtiyacını gidermek için yapılar inşa etmeye başlamıştır. Modern toplumda ve günümüzde barınma 

ihtiyacının giderilmesi dışında yapılar, kişiler ve devletler için güç ve ihtişamı gösteren araçların başında 

geldiğinden dolayı ihtişamlı yapılar boy göstermeye başlamıştır. Saraylar, kaleler ve cami, kilise gibi 

dini yapılar. Özellikle günümüzde yapı teknolojisinin de gelişmesiyle devasa binalar (gökdelenler) inşa 

edilmeye başlanmıştır.   

 

1- İMAR YAPTIRIMLARI 

İnsanoğlu, ister barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla isterse başka ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla 

yapı yaparken bir takım kurallara uymak zorundadır. İnsanoğlunun uyması gereken kurallardan ilki 

doğa koşullarıdır. Zira imar ve yapılaşma kurallarını her şeyden önce doğa koşulları belirler. Bu 

sebeple yapılan imar faaliyetlerinde öncelikle doğa koşullarına uygun davranılmalıdır. Örneğin; afete 

maruz bölge ve heyelan bölgelerinde inşai faaliyette bulunulmamalıdır. Deprem bölgesi olan alanlarda 

depreme dayanıklı yapılar inşa edilmelidir. İmar ve yapılaşma faaliyetlerinde doğa kurallarına uyulması 

yanında, doğa koşulları da dikkate alınarak hazırlanan imar kurallarına da uygun davranılmalıdır.    

 
4 GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008, s. 1. 
5 ÖZAY, İl Han, İdari Yaptırımlar, İstanbul Üniversitesi Yayın No. 3326, Hukuk Fakültesi Yayın No. 691, İstanbul, 1985, 

s. 14. 
6 PAZARCI, Şevki, Belediye Cezaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 1995, s. 103. 
7 SOYASLAN, Doğan, Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayıncıları, Ankara, 1990, s. 

119. 
8 UMAR, Bilge, Hukuk Başlangıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 1997, s. 13.  
9 TAN, Turgut, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, Eylül 2011, s. 405.  
10 DURAN, Lütfi, İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul, 1964, s. 335.  
11 YILMAZ, Mustafa, İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002, s. 32. 
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İmar düzenine aykırı davranılması sonucu hukuk düzeni tarafından ne gibi yaptırımlar öngörüldüğü 

ilgili kanunlarda belirtilmiştir. İmar mevzuatına aykırı olarak ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 

yapı yapılmasının temel yaptırımları İmar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun’da 

düzenlenen yaptırımlar yıkım, yapının durdurulması ve mail’i inhidam ile imar para cezasıdır. İmar 

Kanunu’nda düzenlenen yaptırımlar yanında Türk Ceza Kanunu’nda da ceza yaptırımı öngörülmüş 

olup, imar mevzuatına aykırı davranmanın imar kirliliğine neden olma suçunu oluşturduğu belirtilmiştir.   

Araziyi terzinin elindeki bir kumaş gibi düşünürsek, öncelikle terzi o kumaşı ne yapacağına karar 

vermelidir. Elindeki kumaştan ne tür bir elbise (esvap) yapacağına karar verdikten sonra o kumaşın 

hangi kısmı ile elbisenin boynunu, belini, eteğini, cebini vs. yapacağına karar vermelidir. Araziler de 

terzinin elindeki kumaş gibidir. Araziyi planlama konusunda yetkili olan idareler öncelikle imar planları 

ile arazinin kullanım kararlarını belirler. Yani araziyi konut, ticaret, yeşil alan, ibadet alanı, yol, park, 

okul ve benzeri gibi hangi tür bir kullanıma ayıracaklarına karar verirler. Planlama alanı içindeki 

taşınmazların kullanım şekilleri, yapılacak yapının kat sayısı ve yapı alanları uygulama imar planları ile 

gösterilir. Sonrasında terzinin kumaşı kesip parçalara ayırdığı gibi parselasyon işlemiyle de imar 

planındaki kullanımlar doğrultusunda arazi parsellere ayrılır. Yapılan parselasyon işlemi sonrasında da 

verilen izinler doğrultusunda imar ve inşa faaliyetlerine başlanır. En nihayetinde imar planları ile 

başlayan süreç sonucunda yeryüzü arzının şekillendirilmesi suretiyle şehirler meydana getirilir.   

 

Terzinin nasıl ki bir kumaşı kesip biçip dikmek suretiyle elbise gibi bambaşka bir hale dönüştürmesi 

gibi yetkili idareler de imar planı/değişiklikleri ile şehirler oluşturulurken planlama alanı içindeki 

taşınmazları farklı kullanımlara tahsis ederler. İmar planlar ile planlama alanı kapsamındaki taşınmaz 

maliklerinin mülkiyet hakları doğrudan etkilenmektedir. Çünkü planlama alanı kapsamındaki 

taşınmazların, malikleri tarafından planlamadaki tahsis amacı dışında kullanılması mümkün değildir. 

 

İmar planlamasının hedefleri düzenli, sağlıklı ve estetik kentleşmedir. Ülkemizde İmar Hukukunda çok 

sık mevzuat değişikliği yoluna gidilmemiştir. Yerleşme yerleri ve bu yerlerin yapılaşmasını sağlayan ilk 

İmar Kanunu 17 Ocak 1957 tarihli İmar Kanunu’dur. İmar Hukukuna ilişkin ikinci kanun 11 Temmuz 

1972 tarihinde kabul edilen 1605 sayılı İmar Kanunu’dur. İmara ve yapılaşmaya ilişkin en son ve halen 

yürürlükte olan Kanun 03 Mayıs 1985 tarihinde kabul edilen 3194 sayılı İmar Kanunu’dur. İmar 

konusunda mevzuat değişikliği sıklıkla olmamasına rağmen yerleşme ve şehirleşme kültürünün 

günümüzde halen tam olarak yerleştiği söylenemez. Bunun sebebi olarak, Türk Milletinin göçebe bir 

toplum olması ve dolayısıyla yerleşik hayata diğer millet ve toplumlardan daha sonra geçmesi 

gösterilebilir. 

 

Şehirler imar planları ile oluşturulmakta ve dizayn edilmektedir. Şehirler bir milletin veya o şehirde 

yaşayan insanların kültürünü ve ruhunu yansıtırlar. Dolayısıyla şehirlerin yapılması ve düzenlenmesi 

müteahhitlere bırakılmayacak kadar önem arz etmektedir. Ne yazık ki, göçebe bir toplum olmamız 

nedeniyle yerleşik hayatı tam olarak özümseyebildiğimiz söylenemez. Göçebe bir toplum olduğumuz 

ve yerleşik hayatı tam olarak özümseyemediğimiz Yörük kültürünün hala egemen olmasından, yayla-

cenik, yazlık-kışlık uygulamalarından ve de her evde sanki her zaman göçülecekmiş gibi bohçaların 

hazır bulundurulmasından anlaşılmaktadır. 

 

Göçebe bir toplum olmamız nedeniyle yerleşik düzene geçmeye başlamamız diğer devletlere nazaran 

daha geç bir dönemde olmuştur. Dolayısıyla yerleşme kültürü ve şehirleşme kültürü tam olarak 

gerçekleşmiş değildir. Şehirleşmenin temel göstergelerinden biri olan ve tarihten günümüze şehir 

halkının buluşma yeri olan, şehir karmaşasından kopup soluklandıkları, rahatlama ve dinlenme imkânı 

buldukları, şehirde olup bitenleri paylaştıkları meydanlar bile şehirlerimizde nadir olarak görülmektedir. 

Özellikle şehirleşme kültürü olan batılı ülkelerde her şehirde meydanlara rastlanılmaktadır. Örneğin; 

Paris, Londra, Selanik, Amsterdam vs. şehirleşme kültürü tam olarak yerleşememiş ve benimsenememiş 

olacak ki imar ve bu bağlamda uygulamada imar planlarında çok sık değişiklikler gözlenmektedir. İmar 

planlarının değişmezliği ilkesi esas olmakla birlikte ülkemizde çok sık plan değişiklikleri yapılmasının 

temel nedenlerinden birinin şehirciliğin tam olarak oturmamış olması yanında, bir diğer neden de imar 

konusunun en büyük rant kapısı olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. 
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İmar planları ile yalnızca bugünün değil geleceğin gereksinimlerinin karşılanması ve bugünden 

ihtiyaçların öngörülmesi gerekir. İmar planları ile bugünden geleceğin şehirleri yapılmakta ve insanların 

gelecekte yerleşme alanları şimdiden oluşturulmaktadır. Yerleşme alanları ile bu alanlarda yaşayan ve 

yaşayacak olan insanların “yaşama hakkı” (AY. m. 17),“mülkiyet hakkı” (AY. m. 35) ve “konut hakkı” 

(AY. m.57) gibi en temel insan haklarından olan haklarının korunması gerektiği gibi bu yerleşme 

alanları ile ilişkilerinin de düzenlenerek kontrol edilmesi gerekmektedir12.  

 

Geniş anlamda planlama, ileride yapılması düşünülen işlerin gerektirdiği ölçü ve nitelikteki kaynağı, 

işin gerektirdiği yer ve zaman içinde hazır bulundurarak gelecekte izlenecek hareket şeklini mevcut 

imkânlar nispetinde öncesinde tayin etme ve belirleme işidir. Kısaca planlama ise, geleceği ve gelecekte 

yapılacakları varsayımlara ve hesaplara dayalı olarak tasarlamadır13. Teknik olarak ele alındığında 

planlama; “Geleceğe bakılarak, gözlenen seçenekler arasından uygun seçimlerin yapılması ve bunların 

uygulamaya konulması sürecidir.”14 şeklinde tanımlanabilir.   

 

İmar kelimesi köken olarak Arapça olup, mamur etme, bayındır duruma getirme anlamındadır15. İmar 

planı, bir yerleşim yerinin plan dâhilinde sağlık, fen ve çevre şartlarına uygunluğunun sağlanması olarak 

tanımlanmaktadır16. İmar planları ile yerleşim alanlarının gelecekte arzu edilen biçimde şekillenmesi 

sağlanmaktadır17. Tarih içinde insanların yerleşmeleri, şehirleşmeleri ve yerleşme sistemleri sosyal, 

siyasal ve kültürel etmenleri içinde barındıran karmaşık bir süreç içinde oluşmuş ve gelişmiştir. Bu süreç 

coğrafya, teknoloji, doğal kaynaklar ve nüfus unsurları arasında, gelişen dengelere bağlı olarak farklı 

zaman ve coğrafi konumlarda hem yerleşme sistemlerinin hem de yerleşilen yerlerdeki yapıların 

biçimlenmesinde insanların müdahalesini gerekli kılmıştır. İnsanların yerleşmelere ve yerleşme 

sistemlerine müdahalesi de çoğunlukla imar planları ile olmaktadır.    

 

Dünya’da imar planı uygulamaları asıl olarak 18. ve 19. yüzyılda başlamıştır. Ancak ilk imar planı 

uygulamalarının izlerine eski Yunan şehirlerinde rastlamaktayız. Tiyatroları, kütüphanesi, spor sahaları, 

çarşı, pazarları ve yolları ile şehirciliğin izleri ilk olarak bu şehirlerde görülmektedir. Örneğin; Efes, 

Selçuk, Atina ve benzeri. 

 

İmar planlarının teknik yönü olduğu kadar sosyal ve ekonomik yönü de vardır ve kanımızca teknik 

yönünden ziyade planların sosyal yönü daha ağır basmaktadır. Çünkü imar planları insanlara 

uygulanmakta ve insanların yaşam şeklini düzenlemektedir. İnsanların yaşayacağı alanlar ve arazi 

kullanımları önceden imar planları ile şekillenmektedir. Alternatifi olmayan toprak parçasının ne şekilde 

kullanılması gerektiğini imar planları belirler. Dolayısıyla imar planları; insan, toplum ve çevre 

ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir 

yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek, yeryüzünde 

sınırlı olan ve alternatifi olmayan toprağın koruma kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek 

amacıyla hazırlanmalıdır18. 

 
12 LYNCH, Kevin, Good City Form, Massachusetts Institute of Technology, 1985, s. 205. 
13 YILDIZ, Ferruh, İmar Bilgisi, Planlama-Uygulama-Mevzuat, Nobel Yayın Dağıtım, 8. Baskı, İstanbul, Ekim 2012, s. 

93. 
14 ERSOY, Melih, Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Ninova Yayınları, Ankara, 2012, s. 15 
15 ERDOĞAN, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Yayınları, İstanbul 2010, 3. Baskı, s. 249; Türk Dil 

Kurumu,Türkçe Sözlük, Ankara 1998, 9. Baskı, s. 1076. 
16 ŞENER, Esat, Hukuk Sözlüğü, Seçkin Yayınları, Ankara 2001, s. 347. 
17 ÜNAL, Yücel, Türk Şehir Planlama Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2003, s. 19. 
18  D. 6. D., 22.06.2011 tarih ve E. 2010/10107, K. 2011/2395 sayılı kararı; “Genel olarak, imar planları ülke, bölge ve kent 

verilerine göre kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak, 

belde halkının iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü, yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus 

planı ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın sosyal ve 

kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular gözönüne alınarak hazırlanır ve koşulların zorunlu kıldığı 

biçim ve zamanda mevzuatta öngörülen yöntemlerle değiştirilebilir”, DD., Y. 2012, S. 129, s. 139-144; Benzer nitelikteki 

kararlar için bkz. (D. 6. D., 09.12.2014 tarih ve E. 2011/2612, K. 2014/8411 sayılı kararı; “…İmar  planlarının,  planlanan 

yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde  saptanabilmesi için coğrafi 

veriler, beldenin kullanılışı, donatımı  ve  mali  bilgiler  gibi  konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları sonucu 

elde edilecek bilgiler ışığında, çeşitli kentsel işlevler  arasında  var  olan  ya  da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde  en  

iyi  çözüm  yollarını  bulmak  belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü  yaşayış  
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İmar Kanunu uyarınca (m. 7) son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşmayan belediye ve yerleşim 

birimlerinde imar planı yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Nüfusu 10000'i aşmayan 

belediyelerde, imar planı yapılıp yapılmaması konusunda belediyelerin takdir yetkisi olup, imar planının 

gerekli olup olmadığına ilgili belediyenin meclisi karar verecektir. Ancak son nüfus sayımında, nüfusu 

10.000’i geçen belediye ve yerleşim birimlerinde imar planı yaptırılması kanuni zorunluluktur. 

 

İmar planı, şehir ve kasabaların gelecekte alacağı biçimi bugünden gösteren bir plandır19. Daha doğru 

bir ifadeyle imar planı, yerleşim yerlerinde yaşayan insanların sağlığını korumak, toplumsal-ekonomik-

kültürel ihtiyaçlarını, yaşama düzenini, çalışma şartlarını ve güvenliklerini sağlamak amacıyla bir takım 

verilere dayanılarak oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi kentsel işlevler arasında denge kurmak 

suretiyle varsa kadastral durumu da belirten haritalar üzerinde arazi parçalarının kullanım biçimlerini ve 

başlıca bölge tiplerini gösteren bir belgedir20. Ya da daha geniş bir ifadeyle imar planı, “mevcut yöre 

halkının ve gelecekteki nüfusun, sağlık, huzur, mutluluk ve gelecekteki yaşam koşulları içinde 

yaşamasını sağlamak için ülke bölge ve belde verilerine dayanarak ulaşım, oturma, çalışma, dinlenme 

gibi işlevler arasında denge kurup en uygun düzenlemeyi yapmak amacıyla hazırlanan yerleşme, 

yapılaşma ve koruma gibi faaliyetlere yönelik, uyulması zorunlu hukuksal belge”21 şeklinde 

tanımlanabilir.  

 

İmar planlarının en temel ilkesi, bütüncül olmasıdır. İmar planlarının en temel amacı da, diğer idari 

işlemler gibi, kamusal yararın sağlanması olmalıdır. Ayrıca planlama yapılırken planlama yapılan alanın 

arazi durumuna, eğimine ve hava akımı gibi hususlara dikkat edilmelidir. İmar planları kamu yararına 

yönelik yapılır22. Ancak mülkiyet hakkına sahip olan bireylerin hakları ile kamu yararı arasında bir 

denge sağlanmaya çalışılır. Başka bir deyişle bireylerin hakları ile kamu yararı arasındaki dengenin 

bozulmamasına özen gösterilir. 

 

Şehir ve beldeleri, belli bir plan dâhilinde düzenlemenin, bayındır hale getirmenin maddi ve hukuki 

araçları imar planları ve imar planı uygulama işlemleridir. İmar planları genel ve düzenleyici idari işlem 

kategorisindedir23. İmar planlarının temel özelliği, düzenleyici kurallar getirmesidir24. ÖZAY’a göre 

imar planları “karma işlem” niteliği taşısalar da, genel ve kural koyucu yönleri baskın geldiği için 

“düzenleyici işlem” olarak kabul edilmeleri gerekmektedir25.   

 

Şehirlerde konut, sanayi, tarım ve turizm gibi yerleşme ve arazi kullanımlarının fen ve sağlık şartları ile 

çevre koşullarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla yapılan imar planları, kapsadığı alana ve kendi 

içindeki hiyerarşisine göre bölge planı (mekansal strateji planı), çevre düzeni planı, nazım imar planları 

ve uygulama imar planları ile tamamlayıcı nitelikte olan koruma amaçlı imar planı, mevzii imar planı, 

revizyon imar planı ve ıslah imar planlarından oluşmaktadır. 

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde, nazım imar planı; varsa bölge (mekânsal strateji planı) 

veya çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu 

işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin 

gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme 

yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları 

göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir 

 
biçimi  ve karakteri, nüfus,  alan  ve yapı  ilişkileri,  yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları arasında olan 

bağlantıları, halkın sosyal ve  kültürel  gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular  gözönüne  alınarak  

hazırlanması gerektiği…” (yayımlanmamıştır); D. 6. D., 28.10.2014 tarih ve E. 2011/6266, K. 2014/6391 sayılı kararı 

(yayımlanmamıştır). 
19  ARTUKMAÇ, Sadık, Türk İmar Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 1979, s. 193.  
20  Türkiye Bilimler Akademisi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Ankara, Kasım 2011, s. 603. 
21  ŞAHİN, Cenk Yaşar, İmar Planlarının Yapım Süreci ve Yargısal Korunma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul 2002, s. 16. 
22  MPYY m. 7/a; “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.” 
23  AZRAK, Ali Ülkü, “Kentsel Alanı Düzenleme Aracı Olarak Kamulaştırma”, Dünya Şehircilik Kollokyumu, 1988, 

Ankara, s.29.  
24  ÇOLAK, Nusret İlker, İmar Hukuku, XII Levha Yayınları, İstanbul, Ekim 2010, s. 98.  
25  ÖZAY, İl Han, Devlet İdari Rejim ve Yargısal Korunma, İstanbul 1986, s. 134. 
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raporla açıklanan ve raporuyla beraber bir bütün olan plan olarak tanımlanmıştır. Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği’nde de nazım imar planının tanımı yapılmıştır26.  

 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde de nazım imar planının tanımı yapılmıştır. 

 

3194 sayılı İmar Kanunu, uygulama imar planını; “tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral 

durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, 

bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas 

olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan” olarak tanımlamıştır. Aynı 

tanıma Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (k) bendinde de yer verilmiştir27. 

 

Üst ölçekli bölge ve çevre düzeni planları olmadan uygulama imar planı yapılmasına rağmen, nazım 

imar planı olmadan uygulama imar planı yapılamaz. Danıştay’ın içtihatları da bu doğrultudadır28. 

Örneğin; Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, … pafta, … ada ve … sayılı parselin yeşil alandan çıkarılması 

amacıyla 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması isteminin reddine ilişkin 5.4.2006 günlü, 

2006/22 sayılı belediye meclisi kararı ile taşınmazın yeşil alan olarak belirlenmesine ilişkin imar 

planının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin başka bir kararında Danıştay; üst ölçekli nazım imar planı 

olmaksızın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan değişikliği yapılamayacağına karar vermiştir29. 

Çünkü uygulama imar planı nazım imar planına uygun olarak hazırlanmalıdır. Dolayısıyla üst ölçekli 

 
26  Nazım imar planı: Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının 

genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal 

yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım 

sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş 

olarak 1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, onaylı halihazır haritalar 

üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planı ifade eder (Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği m. 4/i).  
27  Uygulama imar planı: Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel 

özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; 

yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya 

emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, 

ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel 

cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve 

uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer 

bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır haritalar 

üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planı ifade eder. 
28  D. 6. D. 10.04.2014 tarih ve E: 2012/4402, K: 2014/3009 sayılı kararı, “…uyuşmazlığa konu 27098 ada, 1 sayılı parseli 

kapsayan dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının dayanağı 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

bulunmadığından, davanın, 1/5000 ölçekli nazım imar planına yönelik olarak karar verilmesine yer olmadığına; 1/1000 

ölçekli imar planına yönelik olarak da dayanağı 1/5000 ölçekli imar planı olmadığından iptaline karar verilmesi 

gerektiği…” (yayımlanmamıştır); Benzer nitelikteki kararlar için bkz. D. 6. D. 04.11.1993 tarih ve E: 1993/2488, K: 

1993/4600 sayılı kararı (yayımlanmamıştır); D. 6. D. 05.10.2010 tarih ve E: 2010/3742, K: 2010/8820 sayılı kararı, 

“…İmar mevzuatına göre, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliklerinin 1/5000 ölçekli plan kararlarına göre 

yapılması gerekmekte olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan bir alanda idarece 1/1000 ölçekli plan 

yapılamayacağı, 3194 sayılı Kanun uyarınca, söz konusu bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılmaksızın, 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planının kabulü yolunda tesis edilen işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmadığı…” 

(yayımlanmamıştır); D. 6. D. 20.06.2013 tarih ve E: 2012/371, K: 2013/4331 sayılı kararı, “…Üst ölçekli (1/5000 veya 

1/2000 ölçekli) nazım imar planı olmaksızın 1/1000 ölçekli imar planı ve plan değişikliği yapılamayacağından, nazım 

imar planı olmaksızın uyuşmazlığa konu parseli yeşil alan olarak belirleyen 1/1000 ölçekli imar planı ve dolayısıyla 

taşınmazın yeşil alandan çıkarılması istemiyle yapılan plan değişikliği isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık 

bulunmadığından dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesinde isabet 

görülmediği…” (yayımlanmamıştır). 
29  D. 6. D. 20.06.2013 tarih ve E: 2012/371, K: 2013/4331 sayılı kararı, “…Üst ölçekli (1/5000 veya 1/2000 ölçekli) nazım 

imar planı olmaksızın 1/1000 ölçekli imar planı ve plan değişikliği yapılamayacağından, nazım imar planı olmaksızın 

uyuşmazlığa konu parseli yeşil alan olarak belirleyen 1/1000 ölçekli imar planı ve dolayısıyla taşınmazın yeşil alandan 

çıkarılması istemiyle yapılan plan değişikliği isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından dava 

konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmediği…” 

(yayımlanmamıştır); Benzer nitelikteki karar için bkz. (D. 6. D. 06.10.2010 tarih ve E: 2008/11738, K: 2010/8865 sayılı 

kararı, “…Planlama ile ilgili olarak mevzuatta getirilen usul ve esaslar göz önünde bulundurulduğunda üst ölçekli plan 

niteliğindeki nazım imar planının bulunmadığı bir alanda alt ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılamayacağından 

bu yöndeki başvurunun reddine ilişkin dava konusu belediye meclisi kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık 

bulunmadığı…” (yayımlanmamıştır); 
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plan niteliğindeki nazım imar planının bulunmadığı bir alanda alt ölçekli uygulama imar planı 

yapılamayacaktır. Bu nedenle, üst ölçekli nazım imar planı yapılmaksızın alt ölçekli uygulama imar 

planı hazırlanması ve yürürlüğe konulması suretiyle planlama yapılması durumunda her şeyden önce 

imar planı yapım tekniğine aykırılık söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra üst ölçekli plan yapılmadan 

hazırlanan uygulama imar planlarının hukuki denetiminin yapılmaması durumu da olacak, bu durumda 

mülkiyet hakkına yönelik olarak ciddi ve keyfi muamelelerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. 

 

Uygulama imar planında nazım imar planında gösterilen genel arazi kullanım kararları, nüfus 

yoğunlukları ve bölgelemelere uyulması gerekmektedir. Nüfus yoğunlukları ve genel arazi kullanım 

kararları nazım imar planları ile gösterilmekte olup, yapı yoğunlukları uygulama imar planına 

bırakılmaktadır ve uygulama imar planlarında yapı yoğunlukları mutlaka gösterilmelidir. Uygulama 

imar planlarında, yapı adaları, bu adalar üzerindeki imar parselleri ile yapılanma koşulları ve 

yoğunlukları, yaya yolları dâhil olmak üzere tüm yolları ve meydanları ayrıntılı olarak gösterilir.  

 

Uygulama imar planları, uygulamaya esas planlar olması nedeniyle planların uygulamaya geçirilmesinin 

birinci basamağıdır. Bu planlar ile plan kararları uygulama aşamasına geçmeye başlar. Bu plana 

dayanılarak parselasyon, ruhsat, kamulaştırma, yıkım, imar para cezası, ifraz ve tevhit gibi sübjektif 

uygulama işlemleri yapılması zorunludur.  

 

2- İMAR YAPTIRIMLARININ GENEL ŞARTLARI 

İmar düzeni, imar hukuku bağlamında, bir taşınmaz üzerinde yapılacak olan resmi ve özel, çeşitli 

amaçlarla değişik türdeki yapıların taşıyacakları özellikleri düzenleyen kurallar bütünüdür30. İmar 

yaptırımlarından yıkım işlemi ile imar mevzuatına ve düzenine aykırı yapının ekonomik ve fiziksel 

varlığının sona erdirilmesi amaçlanır31. Yıkım kararı, imar mevzuatına aykırı yapılar için en son 

başvurulan yoldur. Zira bu yola başvurulmadan önce imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının imar 

mevzuatına uygunluğunu sağlayacak diğer yöntemlere başvurulmalıdır32. Nitekim yıkım kararı 

verilmeden önce yapı sahiplerine tanınmış olan yapıya ruhsat almak veya yapıyı ruhsata uygun hale 

getirmek gibi seçenekler, imar mevzuatına aykırılık fiilinin yıkım kararı dışında bir yöntemle ortadan 

kaldırılması amacına yöneliktir. Yıkım kararı, yapı sahibini cezalandırma amacından ziyade, imar 

düzenindeki aykırılığın ortadan kaldırılması amacına yönelik olarak tesis edilir. 

 

İmar düzeni ve mevzuatına aykırı yapılar için uygulanan imar yaptırımlardan biri de imar para cezasıdır. 

İdari yaptırımlar içinde idari para cezaları çok büyük bir yer işgal ettiği gibi, idari para cezaları içinde 

de imar para cezaları önemli bir yer tutar. İdari yaptırım türlerinden biri olan imar para cezası da, idari 

işlemler ile diğer idari yaptırımlar gibi, tek yanlılık, icrailik, kanunilik ve hukuka uygunluk karinesinden 

faydalanma niteliklerine sahip olduklarından dolayı tipik bir idari işlemdir. İmar para cezası, imarla ilgili 

mali bir yaptırım türüdür33. İdari yaptırım türlerinden olan imar para cezası da, diğer idari yaptırımlar 

gibi, yargı organları tarafından değil de doğrudan doğruya kanunlarla yetkilendirilmiş ilgili idarelerce 

tesis edilir.  

 

İmar düzeni ile imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve davranışlarda bulunanlara uygulanacak idari 

yaptırımlardan biri İmar Kanunu’nun 42. maddesinde “İdari müeyyideler”34 başlığı altında 

düzenlenmiştir. Söz konusu madde metninde birden fazla imar suçu için birden fazla imar para cezası 

düzenlenmiştir. Bu maddede düzenlenen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespiti 

üzerine sorumlu kişiler hakkında uygulanacak idari yaptırımlar ayrıntılı olarak düzenlenmiş. İmar 

 
30 ZEVKLİLER, Aydın, (Taşınmaz Malikinin Yetkileri Açısından) İmar Kurallarına Aykırı ve Zarar Verici İnşaat, 

AÜHF Yayınları, Ankara, 1982, s. 166. 
31 MERİÇ, Osman, “Danıştay Kararlarına Göre Yıkım Kararlarında Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar ”İller ve 

Belediyeler Dergisi, C. 35, S. 410, 1979, s. 330. 
32 AKILLIOĞLU, Tekin, Yıkma Kararlarında Yöntem Sorunları, AİD, C. 12, S. 4, Aralık 1979, s. 48. 
33 OĞURLU, Yücel, İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari Cezalara Karşı 

Başvuru Yolları, Seçkin Yayınları, Ankara 2000, s. 100. 
34  İmar Kanunu’nun 42. maddesinin başlığı, 5940 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önce “Ceza Hükümleri” başlığını 

taşımakta idi. 09.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Kanun’un ikinci maddesiyle değiştirilip, “İdari müeyyideler” başlığı altında 

yeniden düzenlenmiştir.  
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suçları için verilecek imar para cezalarının hesaplama yöntemi de belirtilmiştir. Anılan maddede 

düzenlenen temel idari yaptırım imar para cezası olmasına rağmen, bu maddede sadece imar para 

cezasına ilişkin hükümlere yer verilmemiştir. İmar para cezası yanında söz konusu maddenin 10. 

fıkrasında yapı müteahhidinin yetki belgesinin bir, beş ve on yıl sürelerle iptali, yapının mühürlenmesi 

ve yapı ruhsatının iptali gibi hükümlere de yer verilmiştir.   

 

İster çıplak arazi ister yapılı arazi olsun, yapı ister ruhsatlı (izinli) isterse ruhsatsız (izinsiz)35 olsun, söz 

konusu yapı ister tamamlanmış isterse natamam olsun her durumda imar para cezası verilmesi imkânı 

yoktur. Zira imar para cezası verilebilmesi için belli şartların bulunması gerekir. Öncelikle imar para 

cezası verilebilmesinin birinci şartı olarak bir yapı mevcut olmalıdır. Yapı yoksa imar mevzuatı 

anlamında bir ceza da söz konusu olamaz. İmar para cezası verilebilmesi için yapı olması şartının 

yanında mevcut olan yapının ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere ve imar 

mevzuatına aykırı olarak yapılması ya da İmar Kanunu’nun 27. maddesi kapsamında köylerde ruhsat 

alınmadan yapılabilen yapılardan aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan inşa edilmesi, yani 

genel bir ifadeyle imar mevzuatına aykırı yapılmış olması gerekir. Söz konusu imar mevzuatına 

aykırılığın açık ve net olarak tespitinin yapılması da gerekir. Son şart olarak da imar para cezası 

verilebilmesi için ruhsatsızlığı ve ruhsatlı projeye aykırılığı tespit edilen yapıdaki aykırılıkların 

giderilmesi için herhangi bir süre beklenilmesi zorunluluğunun olmaması da sayılabilir. 

Şimdi saydığımız bu şartları tek tek inceleyelim: 

 

a) Ortada Mevcut Bir Yapı Olmalı 

İmar para cezası verilebilmesi her şeyden önce ortada İmar Hukuku bağlamında bir yapı olmalıdır. İdari 

yaptırımlardan biri olan imar para cezasının konusu yapıdır. İmar mevzuatına aykırı yapı var ise imar 

para cezası da söz konusu olur. Yapı sadece somut bir inşai faaliyetten ibaret değildir. Zira yapının imar 

planlarıyla belirlenmiş imar düzeninde, ilgili idarelerin imar düzenlemesi yetkilerine bağlı olarak izni, 

gözetim ve denetimi altında yapılması, kullanılması, tamir edilmesi, tadilat yapılması, yıkılması 

hususları ile imar para cezası verilmesi ayrıntılı kurallara bağlanmıştır36. 

 

İmar para cezasının konusunu yapı ve bina oluşturur. Yapı ve bina kavramları birbirinden farklı anlamlar 

içermesine rağmen doktrinde bazı yazarlar tarafından her iki kavram aynı anlamda kullanılmaktadır37. 

İmar Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 5. maddesinde hem yapının hem de binanın tanımı ayrı ayrı 

yapılmıştır. Bu maddede yapının; “karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve 

yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.” 

şeklinde tanımı yapılmıştır. Bu anlamda ister sabit olsun, ister hareketli olsun sadece ana yapı değil, ana 

yapıya ek olarak yapılan yapılar (ilaveler), ana yapı üzerinde yapılan değişiklikler; onarımlar (tamirler) 

da yapı olarak kabul edilir. İmar Kanunu’nun 5. maddesinde binanın tanımı da ayrıca yapılmıştır. Bu 

tanıma göre bina; “kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve 

insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarıyan, hayvanların 

ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar” olarak tanımlanmıştır. İmar Kanunu’nda da ayrı ayrı 

tanımlandığı üzere bina ve yapı kavramları aynı anlama gelmeyip, yapı kavramı, binayı da içine alan 

ondan daha geniş kapsamlı bir kavramdır38. Başka bir deyişle her bina yapıdır; ancak her yapı bina 

değildir. 

 

Doktrinde de yapıya ilişkin çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlara bakılacak olursa; 

Eren’e göre; “bir eserin yapı sayılabilmesi için arza bağlı olması ve insan elinden çıkmış olması” 

şarttır39.     

 
35  Ruhsat ve izin kavramları birbirlerinin yerine kullanılmakta olup, aynı anlama gelmektedir. GÜLAN, Aydın, Maden 

İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri, Lamure Kitabevi, İstanbul, 2008, s. 191. 
36 YAŞAR, Hasan Nuri, İmar Hukuku, İmar Planları ve Değişiklikleri, Yapı Kuralları, Filiz Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 

2008, s. 228. 
37  KALABALIK, Halil, İmar Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2014, s. 472. 
38  YASİN, Melikşah, İmar Hukukunda İdarenin Yıkma Yetkisinin Kullanımının Usul ve Esasları, XII Levha Yayınları, 

1. Baskı, İstanbul, 2009, s. 4. 
39  EREN, Fikret, Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri, BATİDER, Ankara, 1996, s. 53. 
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Yıldırım’a göre ise; “sadece ana yapılar değil, ana yapıya yapılan ekler, ana yapı üzerindeki 

değişiklikler, tamirler, ana yapıya bağlı tesisler, temel inşaatına başlanmış veya sömel betonu dökülmüş 

olmak kaydıyla başlamış inşaatlar da” yapı kapsamındadır40.  

 

Çolak’a göre yapı kavramı; “insan elinin ürünü olan, karada, yer altında ve su altında bulunabilen, 

sabit veya hareketli nitelikte olan, hususi yahut resmi amaçlarla inşa edilen, yapılaşma faaliyeti olan 

(başlangıç aşamasında, tesislerin tamamlanması sürecinde, tesislere ekler yapılması, değişiklikler 

yapılması gibi) eserler”41 şeklinde tanımlamıştır.  

 

Zevkliler’e göre ise; “insanların ve hayvanların barınmasına, girip çıkmalarına ya da öteki 

gereksinimlerini gidermelerine yarayan ve yapay, çevreleri duvar ve benzeri şeylerle çevrilerek ortaya 

çıkarılan üstü az ya da çok örtülü olan, toprağa bağlı parça”42 yapı olarak tanımlanmıştır.  

Kanun koyucunun yapı tanımına baktığımızda biz de yapıyı; insan elinden çıkan, arza bağlı olan veya 

olmayan, tamamlanmış ya ya tamamlanmamış tabiattaki doğal olmayan dönüşümler şeklinde 

tanımlayabiliriz. Kanun koyucu yapı kavramını oldukça geniş tutmuştur. Zira yapı kavramı içine bina 

yanında köprü, tünel, rıhtım, yol, telgraf, telefon, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz tesisleri gibi yer 

altı ve yer üstü tesisleri de girer. Yapı kavramının bu kadar geniş tutulması ile şehir ve kasabalar yanında 

belediye sınırları içinde olsun veya olmasın, bütün inşai faaliyetlerin mümkün olduğunca bir düzen ve 

denetim içine sokulması amaçlanmıştır. 

 

b) Mevcut Yapı Ruhsatsız (İzinsiz) veya Ruhsata Aykırı Olmalı 

İmar planları yapıldıktan sonra söz konusu imar planı ile plan hükümlerinin uygulanması aşamasına 

geçilir. İmar planı/değişikliği uygulama işlemlerinden biri de ruhsat işlemidir. İmar planlarındaki 

yapılaşma şartlarına uygun olarak ilgili idarelerce yapı (inşaat) ruhsatı verilir. Sonrasında söz konusu 

yapı ruhsatına uygun olarak yapının inşasına başlanır. Şayet ruhsat alınmaksızın inşai faaliyete 

başlanmış ise veya verilen yapı ruhsatı ile eki mimari ve statik projelere uygun olarak yapılmamış ise 

imar para cezası verilmesinin şartlarından biri daha gerçekleşmiş olur. 

 

Yapının olmadığı yerde imar para cezası da gündeme gelmeyeceği gibi ruhsat almış ve bütünüyle 

ruhsata bağlanmış yapı için de imar para cezası verilemez. Bir yapı için, inşai faaliyete başlanılmadan 

önce yapı ruhsatı alınmış, alınmış olan yapı ruhsatına uygun olarak ruhsat ve eklerine uygun olarak inşai 

faaliyet yapılmış ise imar düzenine aykırılık söz konusu olmaz43. Ancak yapı, ruhsatsız veya ruhsat ve 

eklerine aykırı olarak yapılıyor ise imar düzeni açısından bir ihlal söz konusu olur. Yapı ruhsatı 

alınmaksızın yapılan yapıya “ruhsatsız ve kaçak yapı” denilir. Ruhsata aykırı yapı ise, imar mevzuatına 

uygun olarak projelendirilip ruhsatı alındıktan sonra söz konusu mimari proje ölçüleri dışına çıkılarak 

yapılan yapıdır44. Yapı ruhsatı veya köyde yapılacak yapılar için projelerin valilik onayı alınmaksızın 

ve muhtarlığa bildirim yapılmaksızın ya da ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere45 aykırı 

olarak inşa edilen yapının karşılığı olarak “imar mevzuatına aykırı yapı” deyimi kullanılır46. Başka bir 

deyişle imar mevzuatına aykırılık, yapının inşasına başlama aşamasında yapı ruhsatı alınmadan inşaata 

başlanılması veya inşaatın tamamlanması suretiyle olabileceği gibi (ruhsatsız ve kaçak yapı), yapı 

 
40  YILDIRIM, Ramazan, İmar Hukukuna Aykırı Yapılar Üzerinde İdarenin Yetki ve Yaptırımları, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1990, s. 54. 
41  ÇOLAK, Nusret İlker, Anayasa Mahkemesi Kararlarında İmar Hukukunun Temel İlkeleri, XII Levha Yayınları, 

İstanbul, 2011, s. 331. 
42  ZEVKLİLER, Aydın, İmar Kurallarına Aykırı ve Zarar Verici İnşaat, AÜHF Yayınları, Ankara, 1982, s. 136. 
43  Danıştay 6. Dairesi’nin 05.12.2019 tarih ve E. 2019/6945, K. 2019/13215 sayılı kararı, “...yapı tatil tutanağının 

düzenlendiği 24/09/2013 tarihinde, dava konusu yapının ruhsatlandırıldığı anlaşıldığından ve ruhsatlı bir yapıya para 

cezası verilemeyeceğinden söz konusu Encümen kararında bu yönüyle de hukuka uyarlık görülmediği...”, 

(yayımlanmamıştır). 
44  YAŞAR, Hasan Nuri, İmar Hukuku, İmar Planları ve Değişiklikleri, Yapı Kuralları, Filiz Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 

2008, s. 249. 
45  Yapı ruhsatının eki sadece mimari proje değildir. Mimari proje yanında statik proje, tesisat projesi ve elektirk projesi de 

yapı ruhsatının ekleri arasındadır.  
46  KAYA, Ayfer, Yapı Ruhsatı, İstanbul, 2008, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 237; YAŞAR, Hasan Nuri, İmar 

Hukuku, İmar Planları ve Değişiklikleri, Yapı Kuralları, Filiz Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 2008, s. 247. 
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ruhsatı alınarak inşasına başlanılan yapının söz konusu yapı ruhsatı ile eki mimari projeye aykırı 

yapılması (ruhsat ve eki mimari projeye aykırı yapı) suretiyle de ortaya çıkabilir47.  

İmar mevzuatına aykırı yapının ne anlam ifade ettiği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin48 “Tanımlar” 

başlıklı dördüncü maddesinin 20. bendinde de tanımlanmıştır. Bu tanıma göre imar mevzuatına aykırı 

yapı; “Muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar49, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlı 

kurallarına aykırı olan, kat nizamı, taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı, bina derinliği ve 

benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet 

ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar” 

olarak açıklanmıştır.  

 

Kural olarak İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için belediye veya valiliklerden yapı 

ruhsatiyesi alınması mecburidir. Söz konusu Kanun kapsamına giren yapılar için ruhsat alınması 

zorunluluğu anılan Kanun’un 21. maddesinde öngörülmüştür. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir 

değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Mevcut yapıda tamirat ve tadilat yapılmak 

isteniyor ise yapıya başlama aşamasında alınan ruhsat ile bu işlerin yapılması imkanı da yoktur. Yapı 

ruhsatına uygun olarak tamamlanmış yapıda yapılması istenilen tamirat ve tadilatlar için de ayrıca ruhsat 

alınması gerekir. 

 

Ruhsatlı yapıda yapılacak her değişiklik için ruhsat alınması gerekmez. Ruhsatlı olarak inşa edilen 

yapıda yapılacak olan esaslı değişiklikler için yapı tadilat ruhsatı alınması gerekir. Ancak; esaslı nitelikte 

olmayan derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik 

ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin 

hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru 

etkilemeyen basit tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir. Ruhsatlı olarak yapılan mevcut yapıda 

değişiklik, yapının tamamında veya bir kısmında değişiklik yapılması, duvarların, kapı ve pencerelerin 

yerlerinin değiştirilmesi ve kapatılması şeklinde olabileceği gibi, mevcut yapıya yeni eklemeler 

yapılması şeklinde de olabilir. Bir yapıya yapılan eklemelerin mevcut ruhsatlı yapıya bitişik olarak 

yapılması gerekir. Yapılan eklemeler, mevcut yapıya dikey olarak yeni kat veya katlar çıkılması şeklinde 

olabileceği gibi, yapıya yatay olarak yeni ilaveler yapılması şeklinde de olabilir. 

 

İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için yapı ruhsatı alınması zorunluluğu öngörülmüştür. 

Nitekim kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar için de yapı ruhsatı alınması 

zorunluluğu getirilmiştir. Kamuya ait yapılar için yapı ruhsatı alınması zorunluluğu İmar Kanunu’nun 

26. maddesinde açıkça ifade edilmiştir.  “22 nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı 

verilir.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan maddede kamuya ait yapı ve tesisler için yapı ruhsatına dair 

herhangi bir istisna öngörülmemiştir. Bu madde ile istisna tutulan bir yapı türü söz konusu değildir. Bu 

maddede sayılan yapılara, diğer yapılara nazaran, yapı ruhsatı alınmasına ilişkin kolaylık sağlanmış ve 

sadece kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar için avan proje ile ruhsat alma 

imkanı getirilmiştir. Nitekim Danıştay da kamu kurum ve kuruluşları tarafından avan proje sunularak 

ruhsat alabilecekleri yapıların ruhsat alınmaksızın yapılması durumunda ilgili kurumlara imar para 

cezası verilmesi gerektiğine karar vermiştir. 

 

 
47  ERGEN, Cafer - BÖKE, Veli, Kaçak Yapı, Seçkin Yayınları, Ankara 2005, s. 79.  
48  02.11.1985 tarih ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete 
49  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin imar mevzuatına aykırı yapıya ilişkin tanımda değişiklik yapmak gerekir. Zira 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 8. maddesi ile köylerde yapılacak 

yapılarla ilgili uyulacak esasları düzenleyen İmar Kanunu’nun 27. maddesi değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 

öncesinde köy sınırlarında inşa edilecek yapılar için ilgili köy muhtarlığından yazılı izin alınması gerekliliği yanında bu 

yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olduğuna ilişkin valilik görüşünün 

alınması zorunluluğu söz konusu idi. Ancak 20.02.2020 tarih ve  31045 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik 

sonrasında köy sınırlarında inşa edilecek yapılar için hazırlanacak projelerin önce ilgili valilik tarafından onaylanması 

gerektiği, bunun yanında da valilik onayını müteakip ilgili köy muhtarlığına bildirim yapılması gerekliliği öngörülmüştür. 

Bu sebeple artık köyde yapılacak yapılar için muhtarlık izni alınması gerekmediği için muhtarlık izni alınmayan yapı için 

imar mevzuatına aykırı yapı tabiri kullanılmamalıdır.  
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Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak yapı ve tesisler için yapı ruhsatı alınması şartlarında 

kolaylık sağlanmasına rağmen, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak yapılar yapı ruhsatından 

ayrıksı tutulmamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar için de ilgili idareden yapı ruhsatı 

alınması zorunludur. Ancak yapı ruhsatı alınması zorunluluğuna kanun koyucu tarafından bazı istisnalar 

da getirilmiştir. Yapı ruhsatı alınması zorunluğunun istisnalarından biri İmar Kanunu’nun 27. 

maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu maddede; köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve 

mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım 

ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olan 

bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi ve lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ile köy halkı 

tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı 

aranmayacağı belirtilmiştir.  

 

İmar Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca köylerde yapılacak yapılar için yapı ruhsatı aranmamasından, 

köylerde her türlü yapı yapılabileceği anlamı çıkarılmamalıdır. Köylerde yapılacak yapılar için yapı 

ruhsatı aranmamasına rağmen, bu yapılara ilişkin projelerin ilgili valilik tarafından onaylanması gerekir. 

Ayrıca projelerin valilik onayını müteakip ilgili muhtarlığa da bildirim yapılmalıdır. Ayrıca projelerin 

valilik onayı ile birlikte muhtarlığa bildirimi yanında bu yapıların yöresel doku ve mimari özellikler ile 

fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması da zorunludur. İmar Kanunu’nun 27. maddesinde köylerin 

köy yerleşik alanlarında inşa edilen yapılar için yapı ruhsatı aranmayacağı belirtilmiş ise de, 

kanaatimizce köyde yapılacak olan yapılar yapı ruhsatının istisnaları arasında sayılmamalıdır. Zira yapı 

ruhsatının amacı, izinsiz yapı yapılmasının önüne geçilmesi ve imar düzeninin sağlanmasıdır. Köylerde 

yapılacak yapılar için hazırlanan projelerin valilik onayı yapı ruhsatı yerine geçeceğinden ve bu 

yapıların yöresel doku ve mimari özellikler ile fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olduğuna ilişkin 

valilik denetimi de yapılması sonucu imar düzeninin sağlanacak olması sebebiyle, yapı ruhsatının 

istisnaları kapsamı içinde yer almaması gerektiği kanaatindeyim.   

 

Köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarında yapılacak her yapı yapı ruhsatından muaf 

değildir. Yapı ruhsatından muaf olan yapılar İmar Kanunu’nun 27. maddesinde sınırlı olarak sayılmak 

suretiyle belirtilmiş olan yapılardır. Danıştay da köyde yapılan her yapının yapı ruhsatından muaf 

olmayacağına karar vermiştir. Nitekim köyde yapılmasına rağmen inşai faaliyete konu edilen yapının 

kadastral yola tecavüzlü olarak yapılması durumunda söz konusu yapının İmar Kanunu’nun 27. maddesi 

kapsamında değerlendirilemeyeceğine ve yapı ruhsatı alınması gerektiğine karar vermiştir. 

 

İmar Kanunu’nun 27. maddesinin ikinci fıkrasına 04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Kanun ile eklenen 

fıkra ile; belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal 

amaçlı seralar da yapı ruhsatı alınmadan yapılabilecektir. Ancak tarımsal amaçlı bu seraların 

entegre tesis niteliğinde olmaması ve bu seralar için ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş 

alınması gerekir. Bu bağlamda söz konusu tarımsal amaçlı seralar yapı ruhsatının istisnası kapsamında 

olduğu için, tarımsal amaçlı seralar yapı ruhsatına tabi olmaksızın yapılabileceğinden dolayı, anılan 

seralar için imar para cezası verilmesinin şartlarından biri olan ruhsatsızlık şartının oluşması söz konusu 

olmaz. 

 

İmar Kanunu’nun 44. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise; enerji, sulama, tabii kaynaklar, 

ulaştırma ve benzeri hizmetlerle ilgili tesisler ve müştemilatlarından hangileri için ruhsat 

alınmayacağının ve dolayısıyla sayılan bu hizmetlerle ilgili yapıların hangilerinin ruhsata tabi 

olmayacağının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirleneceği hüküm 

altına alınmıştır. Bu bağlamda İmar Kanunu’nun 44. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise; 

enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma ve benzeri hizmetlerle ilgili tesisler ve müştemilatlarından 

hangileri için ruhsat alınmayacağının ve dolayısıyla sayılan bu hizmetlerle ilgili yapıların hangilerinin 

ruhsata tabi olmayacağının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılacak yönetmelikle 

belirleneceği düzenlenmiştir.  

 

İmar Kanunu'nun 44. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Planlı Alanlar İmar 

Yönetmeliği’nin 56. maddesinin beşinci fıkrası ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 37. maddesinin 
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üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan 

veya yaptırılacak olan enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma, iletişim ve diğer altyapı 

hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteliğinde olan yapıların neredeyse tamamı 

yapı ruhsatından muaf tutulmuştur. 

 

Normlar hiyerarşisi uyarınca her norm geçerliliğini bir üst hukuk normundan alır. Normlar arasında 

altlık ve üstlük ilişkisi söz konusu olup, alt normlar üst hukuk normlarına uygun olmalıdır. İdari 

yaptırımlar içerisinde imar yaptırımlarından olan imar para cezaları da kanunlarla ya da kanunların 

açıkça verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenmelidir. Kanunla düzenlenmeyen ya da dayanağını 

kanundan almayan, dolayısıyla kanun yerine idari düzenlemelere dayanılarak idari yaptırım ve bu 

bağlamda imar para cezası verilmesi suç ve cezaların kanuniliği ilkesine açıkça aykırı olur. 

 

İnşa edilen yapı, ruhsatlı ise veya ruhsat eki mimari projeye uygun olarak yapılmış ise imar para cezası 

verilemez. Zira imar para cezası verilebilmesinin şartlarından biri gerçekleşmemiş olur. Ruhsata tabi 

olmayan basit nitelikteki tamirat ve tadilatlar için ruhsat alınması gerekmediğinden dolayı bunlar 

için imar para cezası verilmez. Ancak esaslı tadilat ve tamiratlar ruhsata tabi olup, söz konusu esaslı 

tamirat ve tadilatlar için ruhsat alınması gerekir. Bunun yanında kamuya ait alanlarda kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma, iletişim ve diğer 

altyapı hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların eklentileri niteliğinde olan inşai faaliyetler ile entegre 

tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralar için ruhsat alınması gerekmediğinden dolayı bu yapılar 

için de imar para cezası verilmez. 

 

İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca ruhsatsız veya ruhsat ve eki mimari projesine aykırı inşa edilen 

yapıların ruhsata bağlanması halinde mühür kaldırılarak hem inşaatın devamına izin verilir hem de 

yıkım kararı ortadan kalkar. Ancak ruhsatsız veya ruhsat ve eki mimari projesine aykırı inşa edilen 

yapıların ruhsata bağlanmış olması yapı sahibini, yapı müteahhidini ve fenni mesulü imar para cezası 

sorumluluğundan kurtarmaz. İmar para cezası verilebilmesi için ceza konusu yapının ruhsatsızlık veya 

ruhsat ve eki mimari projesine aykırılığının tespiti yeterlidir. 

 

c) Ruhsatsızlık veya Ruhsata Aykırılığın Açık ve Ayrıntılı Olarak Tespiti Yapılmalı 

Ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsatlı projesine aykırı yapı yapıldığı hususu ilgili idarece 

tespit edilmelidir. İmar para cezası verilmesi için sadece tespit yapılıp tutanak tutulması yetmez. Tespit 

tutanağı alelusul tutulmuş bir tutanak olmamalıdır. Zira İmar Kanunu’nun 32. maddesinde yapının 

ruhsatsız ve/veya ruhsatlı mimari projesine aykırı kısımlarının açık ve ayrıntılı bir şekilde tespit 

tutanağına yazılması gerektiği belirtilmiştir. Tespit tutanağı ile yapının ruhsatsız ve/veya ruhsatlı mimari 

projesine aykırı kısımlarının açık ve net olarak yazılmaması imar para cezasının iptali sebebidir. Çünkü 

İmar Kanunu’nda öngörülen usule uygun olarak düzenlenmeyen yapı tatil tutanağına dayanarak tesis 

edilen imar para cezasına muhatap olan ilgililerin, imar para cezasının hangi alan üzerinden 

belirlendiğini ve nasıl hesaplandığını bilmeleri hem hak arama özgürlüklerini yeterli düzeyde 

kullanabilmeleri hem de verilen imar para cezasının yargı yerlerince denetiminin sağlanması açısından 

önemlidir. Nitekim idare mahkemesinde yargılamaya konu edilmiş imar para cezasının iptali istemiyle 

açılan davada mahkemece, imar para cezası verilmesine ilişkin encümen kararının dayanağının yapı tatil 

zaptı olduğu belirtildikten sonra imar para cezası verilen katların sadece çiziminin yapıldığını, ruhsata 

aykırı uygulamaların her birinin açık ve net olarak m² hesabı yapılmasına imkan verecek şekilde 

çiziminin bulunmadığını, ruhsatlı projesine aykırılıkların kaç m² olduğu yönünde yapı tatil zaptında bir 

belirleme yapılmadığı belirtilmiş. Somut, ayrıntılı ve gerekçeli tespitler içeren bir yapı tatil zaptı 

düzenlenmeden tesis edilen imar para cezasının iptaline karar vermiştir. 

 

İmar Kanunu’nun 32. maddesinde sadece yapının açık ve ayrıntılı olarak tespitinin yapılacağı 

düzenlenmemiştir. Bunun yanında tespit tutanağı ile birlikte yapının mühürlenerek inşaatın derhal 

durdurulacağı ve bu durdurmanın, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş 

sayılacağı, bu tebligatın bir nüshasının muhtara bırakılacağı ve bir nüshasının da Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne gönderileceği ifade edilmiştir. Bu kanuni düzenleme uyarınca yapı tatil zaptına ilişkin 

tebligatın nasıl yapılacağı da açıkça hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemeden de anlaşıldığı üzere 
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yapı tatil zaptına ilişkin açık ve kesin bir tebliğ kuralı getirilmesi İmar Hukukunun şekil kurallarına ne 

denli sıkı sıkıya bağlı olduğunu da gösterir. 

 

d) İmar Para Cezasında Ruhsata Aykırılığın Giderilmesinin Beklenilmesinin Gerekmemesi 

İmar Kanunu’nun 32. maddesi’nde düzenlendiği üzere yapı tatil zaptının yapı sahibine tebliğ edildiği 

tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ya ruhsatlı mimari projesine aykırı ise ruhsata 

uygun hale getirmeli ya da ruhsatsız ise ruhsatını almalıdır. Şayet söz konusu bir aylık süre içinde imar 

mevzuatına aykırı hususları gidermez ise imar mevzuatına aykırılığı tutanak altına alınmak suretiyle 

tespit edilen yapı hakkında yıkım kararı verilir. Dolayısıyla yıkım kararı verilebilmesi için belli bir süre 

beklenilmesi gerekir50. Ancak imar para cezası verilebilmesi için belli bir süre beklenilmesi gerekmez. 

Ruhsatsızlık veya ruhsat ve eklerine aykırılığın tespitinin yapılmış olması imar para cezası verilmesi 

için yeterlidir. Bu bağlamda yapı tatil zaptının tutulduğu andan itibaren imar para cezası verilebilir. 

Ayrıca yapı tatil zaptı ile ruhsatsız yapıldığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıldığı tespit edilen 

yapıların, zabıt tutulduktan sonra ruhsata uygun hale getirilmesi veya ruhsatsız yapılar için ruhsat 

alınması ilgili kişinin imar para cezasından kurtulacağı anlamına da gelmez51.  

 

İmar Kanunu’nun imar para cezasını düzenleyen 42. maddesinin birinci fıkrasında da imar mevzuatına 

aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde imar para cezası 

verileceği düzenlenmiştir. Yıkım kararının aksine imar para cezasının belli bir süre içinde verilmesi 

gerektiği İmar Kanunu’nda açıkça vurgulanmıştır. Kanun koyucu açık ve net olarak 10 iş günü içinde 

imar para cezası verme yetkisinin kullanılması gerektiğini vurgulama suretiyle imar para cezası verme 

yetkisini belirli bir süreyle sınırlandırmıştır. Bu sebeple imar mevzuatına aykırı yapılaşmanın tespitinin 

yapıldığı tarihinden itibaren Kanun’un 42. maddesinde belirtilen 10 iş günü geçtikten sonra imar para 

cezası verilmesi imkânı bulunmamaktadır52. Ayrıca Kanun’da 10 iş günü olarak belirtilen süreyi sadece 

imar mevzuatına aykırı yapılaşmanın ilgili idarece tespitinin yapıldığı tarihten itibaren hesaplamamak 

gerekir. Yapının ilgili idarece tespiti tarihi yanında ilgili idarenin yapıdan haberdar olduğu andan 

itibaren de 10 günlük süreyi başlatmak gerektiği kanaatindeyim. Zira imar mevzuatına aykırı olarak inşa 

edilen ve fiziksel varlığını sürdüren yapıdan ilgili idare haberdar olduğu andan itibaren hareketsiz 

kalmamalı ve imar mevzuatı anlamında gerekli iş ve işlemleri yapmalıdır.    

 

Yapı tatil zaptı, yapı yerine asılmakla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılacağından dolayı İmar 

Kanunu’nda belirtilen bu 10 iş gününün başlangıcı, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla olacaktır. 

Ayrıca kanuni düzenlemede açıkça iş günü denildiği için, resmi tatiller ile hafta sonu tatili bu 10 günlük 

süre hesabında dikkate alınmayacak olup, sadece iş günleri hesaba katılacaktır. Netice itibariyle imar 

para cezası verilebilmesi için, imar mevzuatına aykırı hususların giderilip giderilmediğini 

beklenilmesine gerek yoktur. Zira imar mevzuatına aykırılığın gerçekleşmiş olması imar para cezası 

verilmesi için yeterli olup, imar para cezası verilebilmesi için herhangi bir bekleme süresi 

öngörülmemiştir53. Aksine imar mevzuatına aykırı hususların tespit edildiği tarihten itibaren bir an önce 

imar para cezası verilmesi gerektiği belirtilmiş ve imar para cezası verilmesi konusunda ilgili idarelerce 

süratle davranılması için de kanun koyucu tarafından süreye ilişkin en çok 10 iş günü olmak üzere bir 

üst sınır da koyulmuştur. 

 

Yıkım kararı için ise belirli bir süre beklenilmelidir. İlgili idarece 30 günden az olmamak üzere bir süre 

verilmelidir. Ya ruhsat alınması ya da yapının fiziksek varlığının ortadan kaldırılması için. 

 

 
50  Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 30.12.2019 tarih ve E. 2019/785, K. 2019/1058 sayılı kararı, “...03/07/2019 tarihinde 

yapı tatil zaptının düzenlendiği, bir gün sonra ise (04/07/2019) dava konusu encümen kararının tesis edilerek yıkım kararı 

alındığı, dolayısıyla, yapının imar mevzuatına uygun hale getirilmesi veya ruhsat alınamayacak yapılardan ise yıkılması 

için davacıya yeterli süre verilmediği anlaşılmış olduğundan, tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı...” 

(yayımlanmamıştır). 
51  EKE, Feral, 3194 sayılı İmar Yasası’na Eleştirel Bakış, ÇYYD, C. 9, S. 3, Temmuz 2000, s. 66. 
52   ÇOLAK, Nusret İlker, İmar Hukuku, XII Levha Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2014, s. 621. 
53   YAŞAR, Hasan Nuri, İmar Hukuku, İmar Planları ve Değişiklikleri, Yapı Kuralları, Filiz Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 

2008, s. 271. 
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Netice itibariyle; imar mevzuatıyla ilgili temel kanun olan İmar Kanunu’nda ve imar kurallarını 

düzenleyen diğer mevzuatlar öncelikli olarak doğa şartları göz önüne alınmak suretiyle yapılaşma 

koşulları belirlenmiştir. Bu anlamda her şeyden önce doğa koşulları dikkate alınarak belirlenen imar 

kurallarına mutlaka uyulmalıdır. İmar kuralarına uymamanın en kötü ve telafisi mümkün olmayan 

yaptırımı ölüm olabilmektedir. Bunun yanında İmar Kanunu’nda yıkım, yapı tatil zaptı suretiyle yapının 

mühürlenmesi, mail’i inhidam ve imar para cezası yaptırımları da öngörülmüştür.  
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