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DR. İLYAS KARA

DR. İLYAS KARA

Sosyal Bilgiler Dersinde Sanal Müze Kullanımına Yönelik Öğretmen
Görüşlerinin İncelenmesi

DOÇ. DR., GONCA KEÇECİ
BURCU ALAN
SELIN YILDIZ
PELIN YILDIRIM
PROF. DR., FIKRIYE KIRBAĞ
ZENGİN

Ekosistem Unsurlarının Tanıtıldığı Tübitak 4004 Projesinin Ortaokul
Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi

DOÇ. DR., GONCA KEÇECİ
SELIN YILDIZ
BURCU ALAN
PELIN YILDIRIM
PROF. DR., FIKRIYE KIRBAĞ
ZENGİN

Ortaokul Öğrencilerinin Ekosistem Unsurlarının Tanıtıldığı Tübitak 4004 Projesi
Etkinliklerine Dair Görüşlerinin İncelenmesi

DR. İLYAS KARA

Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Mekânı Algılama Becerisi Üzerindeki Etkisine
Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

BAHAR BİNGÖL
PROF DR. ALI AKSU

Coorelation Between Transformational Leadership Of School Principals And
Organizational Attractiveness According To The Secondary School Teachers’
Perceptions

DR. İLYAS KARA

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığına Yönelik Görüşlerinin
İncelenmesi

DOÇ. DR. MUSTAFA HAYTA

Ebû İshâk Eş-Şâtıbî’ye (Ö. 790/1388) Göre Müftünün Misyonu Ve Fetvada Orta
Yol
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Birinci Köy Ve Ziraat Kalkınma Kongresi (27-30 Aralık 1938)

Şiir Mecmualarındaki Nazım Şekli Problemlerine Dair

Âsım B. Mahmûd Ve İlm-İ Arûz Adlı Eseri Üzerine

The Development Of The National Oil Idea In Iran And Mohammed
Mossadegh

DOÇ. DR. FAHRİYE EMGİLİ

Atatürk Dönemi Tarım Siyaseti (1923-1938)

DOÇ. DR. FAHRİYE EMGİLİ

Mübadele Göçünde İmdad-I Sıhhiye Heyetlerinin Faaliyetleri

RAHİME HÜLYA ÖZTÜRK

XIX.Yüzyılda Osmanlı’da Mahalle Kavramı Ve Mahalle Halkının Devlete Ödediği
Vergiler:Konya Örneği
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Yerel Yönetımlerın Performans Göstergelerinde İnsan Kaynakları
Uygulamaları
Investigation Of Academic Studies On The Youth Branches Of The Party And
Their Activities In The Political Communication Process
Kripto Paraya Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Bakış
Job Satisfaction As An Organizational Behavior: A Research On
Healthcare Professionals
Finansal Oranlarla Aktif Karlılık Ve Öz Sermaye Karlılığı Arasındaki İlişki

Ekonomik Krizler Ve Sağlık
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NGUYEN DUC TRI
NGO TRAN XUAT
TRAN MINH TUNG
NGUYEN QUOC QUAN
SHUVASREE BANERJEE
DR.PANKAJ KUMAR TYAGİ
JHOSELLE TUS

BOUNMY PHALYCHAN
SOULICHANH
LUANGSOMBATH
SOMCHITH
VONGPHACHANH
PHOUMCHAY VONGVILAY
THIPHACHANH
NOUTHAPHONE
MONA SALAH EL-DIN
HASSANEIN
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10: 30 – 12:30 Time zone in Turkey (GMT+3)
Passcode: 291022

MODERATOR:

DESHAR BASHU DEV

GenZ's attitude and perceptions towards using online food delivery
services in Danang

Study on the Prospects of Tea Tourism in India: A Descriptive
Analysis
The Self-Efficacy and Its Relationship to the Academic Performance in Online
Learning among Senior High School Students

The effectiveness of mobile technologies for fostering self-directed
learning

From Victim To Ethical Agent: Oscar Wilde's The Ballad Of Reading
Gaol As Post-Traumatic Writing

Eradication Of Mental Illness Through Buddhism
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BOUKHEDIMI CHEMS
EDDINE. PH.D.

NURAN ÖZE

ANDERS TROEDSSON

MOHD YUSRI IBRAHIM
DINABANDHU MAHATA
AMIT KUMAR
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KEHINDE AUGUSTINA
ODUKOYA
M. M. MUHAMMED
O. KHUZAIMA
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ANDERS TROEDSSON

Understanding Transsexuals: A sociological Approach

The Measure of KIA competitiveness in the American electric vehicle market
Communication and Devices: Face to Face Communication versus
Communication with Mobile Technologies

From Risk/Security Analysis via Timespace to a Model of Human Vulnerability
and Human Security
Developing Measurement Model of Interpersonal Skills of Youth

Female Work Force Participation and Women Empowerment in Haryana

Sexualization of Women in Nigerian Magazine Advertisements
21st Century Islam: Global Challenges of Islamic Representation and Knowledge
Acquisition
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DR. MİRAY ÖZER DENİZ

Mediation In Sport Law

DR. MİRAY ÖZER DENİZ

Personal Right Violations Through The Internet

GHEA SHAHNAZ ROSADY

Implementation Of The Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution
On Air Pollution Due To Forest Fires In Indonesia Following The Ratification
Of The Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution By Law Number
26 Of 2014

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERKAN
DİKİCİ
SELAM ERGÜL
DR . ÖĞR. ÜYESİ. AYŞEGÜL
SİLİ-KALEM

Birlikte Yaşam Kültürünün Bir Örneği Olarak Iğdır Yemek Kültürü

Alternatif Sosyolojiler: Nurettin Topçu Ve Ali Şeriati’nin Sosyolojik Görüşleri
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DOÇ. DR. MUSHAP KURU

Güneş Enerji Santrallerinde Çıkış Gücü Tahmini

Potansiyel Biyolojik Aktif Yeni Bir Tiyazolidin – Kinazolin Hibridinin Sentezi Ve
Karakterizasyonu

PELİN İLKER
PROF. DR., MEHMET SORGUN
REHA UYGAR YILDIZ

Comparison Of Random Forest And Support Vector Regression Methods
For Montly River Flow Forecasting

PELİN İLKER
PROF. DR., MEHMET SORGUN
BUSE NUR ALYAZ

Numerical Investigation Of Turbulent Water Flow In Rough Pipes Under
Different Temperature Conditions

TUNCAY ÜÇÜNCÜ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERKAN
DİKİCİ

Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Değişen Bir Uygulama Örneği: Okul
Sosyal Hizmeti

AYHAN AYDOĞDU
ERCAN CEYHAN
ALİ KAHRAMAN
NURSEL ÇÖL

Effects of Plant Densities on Seed Yield and Some Agricultural
Characteristics of Jofs Pea Variety

DOÇ. DR. MUSHAP KURU

Estrus Synchronization In Gurcu Goats During The Breeding Season: The
Effect Of Controlled Internal Drug Release Or Vaginal Sponge On
Pregnancy Rate
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HARRI JALONEN

The Effects of Electrical Muscle Stimulation (EMS) towards Male
Skeletal Muscle Mass

Psychological Variables of Sport Participation and Involvement among
Student-Athletes of Tertiary Institutions in South-West, Nigeria

The Relationship between Motivation for Physical Activity and Level of
Physical Activity over Time

ELLIE ABDI
SUSANA JUNIU

Interdisciplinary Integrated Physical Education Program Using a Philosophical
Approach

ABDUL RAHIMAN KANNAM
KULAM

Repercussions of Ritual Dances to Personal Adjustment - A Perspicacious
Study among School Children

K. BUSKO

Changes of Power-Velocity Relationship in Female Volleyball Players during
an Annual Training Cycle

AHMAD HASHIM
MOHD SANI MADON
HARRI JALONEN

Objectivity, Reliability and Validity of the 90º Push-Ups Test Protocol Among
Male and Female Students of Sports Science Program
Social Media as a ‘Service’ for Value Co-Creation by Integrating Sponsoring
Companies, Sports Entities and Fans
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YUNOS ZAHRI
AB HAMID R. SUSANTY
AHMAD MUSTAFFA
A. BOUABID
B. BIELENBERG
S. AINANE
N. PASHA
CHRISTINE K. FULMER
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FAHAD SULEIMAN

Cyber Security Situational Awareness among Students: A Case Study in
Malaysia

Learning Outcomes Alignment across Engineering Core Courses
Proposing Problem-Based Learning as an Effective Pedagogical Technique for
Social Work Education

AGAH TUĞRUL KORUCU
HANDAN ATUN

The Cloud Systems Used in Education: Properties and Overview

RIAM ABU-MUCH
MUHAMAD HUGERAT

Lab Activities for Introducing Nanoscience to Teachers and Students

NAGORE GUERRA BİLBAO
CLEMENTE LOBATO
FRAILE
ABDUL HALIM ABDULLAH
NUR LIYANA ZAINAL ABIDIN
MAHANI MOKHTAR

FAHAD SULEIMAN

MOHAMED YOUSEF
MAGDY SAMUEL
MAHA EL-MELIGY
TAHER EL-BITAR

Elaboration and Validation of a Survey about Research on the Characteristics of
Mentoring of University Professors’ Lifelong Learning

Using Thinking Blocks to Encourage the Use of Higher Order Thinking
Skills among Students When Solving Problems on Fractions
Students’ Views on Mathematics Learning: A Cross-Sectional Survey of Senior
Secondary Schools Students in Katsina State of Nigeria
Hot Deformability of Si-Steel Strips Containing Al
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HARUO OKABAYASHI
ARMAGHAN ESLAMI
NASRIN ARSHADI
NOOR ATTAR
FARIDE PEÑA
TERESITA CASTILLO
CONCEPCIÓN CAMPO
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ABDULKAREEM HUSSEIN BIBIRE

The Formation of Mutual Understanding in Conversation: An
Embodied Approach
Effect of Organizational Competitive Climate on Organizational Prosocial
Behavior: Workplace Envy as a Mediator
Facilitating Familial Support of Saudi Arabians Living with HIV/AIDS

Child Sexual Abuse Prevention: Evaluation of the Program “Sharing
Mouth to Mouth: My Body, Nobody Can Touch It”

ABDULKAREEM HUSSEIN
BIBIRE

Job Satisfaction and Motivation as Predictors of Lecturers’ Effectiveness in
Nigeria Police Academy

ASIF ALI
DAUD SALIM FARUQUIE

A Quasi-Systematic Review on Effectiveness of Social and Cultural
Sustainability Practices in Built Environment

MOHAMED M. ELSHERBINY

The Effectiveness of Cognitive Behavioural Intervention in Alleviating Social
Avoidance for Blind Students

SALINA BUDIN
SHAIRA ISMAIL

Undergraduates Learning Preferences: A Comparison of Science, Technology
and Social Science Academic Disciplines in Relations to Teaching Designs and
Strategies
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BİRİNCİ KÖY VE ZİRAAT KALKINMA KONGRESİ (27-30 ARALIK 1938)

Bilal ALTAN
Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Bölümü, ORCID No: 0000-0002-0194-3516
ÖZET
Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile yeni devletin
çözüm üretmesi gereken birçok mesele arasında başı çekenlerden biri köy davası ve zirai
kalkınma idi. Eldeki kıt imkânlara rağmen Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren köy davasının
halli ve zirai kalkınmanın temini için yoğun bir çaba harcanmıştır. Köy davasının halli, zirai
kalkınmanın temini ile verimin ve yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır.
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi öncesinde, milli kalkınmaya hizmet edebilecek
hamleleri oluşturan kongrelerin tertiplendiği görülmektedir. Bunlardan ilki 17 Şubat 1923’ten
4 Mart 1923 tarihine kadar devam eden İzmir İktisat Kongresi’dir. Kongre, ülkenin genel
meselelerini ve ihtiyaçlarını ele almış, takip edilecek ekonomi politikasının temel ilkelerini
tespit etmiş ve zirai kesimin ekonomi meselelerine dikkat çekmiştir. 1930’lu yılların hemen
başında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti öncülüğünde, yerli sanayi üretim miktarını arttıracak,
üretilen malların kalite açısından uluslararası standartlara ulaşmasını temin edecek adımların
atılmasını amaçlayan 1930 tarihli Sanayi Kongresi ile geleneksel tarım metotlarından rasyonel
ve modern tarıma geçişi amaçlayan 1931 tarihli Ziraat Kongresi tertiplenmiştir. Özellikle Ziraat
Kongresi, bilimsel metotlarla Türkiye’nin tarım meselelerini tespit etmesi ve çözüm yollarını
hükûmete sunması yönünden önemli bir adımı oluşturmuştur.
İzmir İktisat Kongresi, Sanayi Kongresi ve Ziraat Kongresi deneyimleri, Ziraat Vekâleti
tarafından 27 Aralık 1938-30 Aralık 1938 tarihleri arasında tertiplenen Birinci Köy ve Ziraat
Kongresi için yol gösterici bir mahiyet arz etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün
köy ve zirai kalkınma davasını oldukça önemsemeleri ve bu hususta direktiflerde bulunmaları
Birinci Köy ve Ziraat Kongresi’nin tertiplenmesinde temel dayanak alınmıştır. Birinci Köy ve
Ziraat Kalkınma Kongresi ile radikal bir köy ve ziraat kalkınma savaşını programlaştırmak için
ana meseleler üzerinde takip edilmesi gereken politika esaslarını tespit etmek, ülkeye ait genel
ihtiyaç ve dilekleri kaydederek müzakere etmek, bu ana ve temel işin tüm ülkedeki diğer büyük
işlerin hızla ve düzen içerisinde başarılabilmesi için gerekli fikir ve el birliğini kurmaya hizmet
etmek amaçlanmıştır. Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nde müzakere edilmesi
kararlaştırılan ana mevzular ziraat meseleleri, köy kalkınması işleri, kooperatiflerin ve
köylünün irtibatları, köylüye toprak ve ziraat aletleri temini idi. Muhtelif ziraat bölgelerinden
gelecek heyetlerin, kendi bölgelerinin zirai vaziyetleri hakkında hazırlanıp Ankara’ya
gönderilmiş bulunan raporlar üzerinde müzakerede bulunmaları benimsenmiştir.
Uzun ve yorucu bir çalışma evresini kapsayan hazırlıklardan sonra kongre çalışmalarını
yürütmek üzere on bir ana komisyon ve ayrıca ana komisyonlara bağlı kırk altı tali komisyon
oluşturulmuştur. Birinci Köy ve Ziraat Kongresi, yeni bir hamlenin ve yeni bir yapılanmanın
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başlangıcı olarak değerlendirilmiştir. Kongre, köylülerin davası ve zirai politika
alanındaki aşamaların gözden geçirilmesine imkân tanımıştır.
Anahtar Kelimeler: Köy Davası, Zirai Kalkınma, Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet
İnönü.
1. GİRİŞ
Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi Türkiye’de de geçim kaynağını ziraat oluşturmuştur.1 Diğer
bir deyişle her iki devlette de iktisadi yaşamın temeli ziraata dayanmaktaydı.2 Ancak Türkiye
Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nden ekonomisi bütünüyle geri bir tarımsal yapı devralmıştır.3
Uzun süren savaşlardan genç nüfusunu büyük oranda kaybeden ve üretim kaynaklarından
yoksun kalan Türkiye’nin kalkınma adımlarını atabilmesi öncelikle tarımsal üretimin
geliştirilmesi ile sağlanabilirdi. Çünkü nüfusun yaklaşık % 76’sı kırsal kesimden
oluşmaktaydı.4
Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra ülkede
köycülük davasını da kapsayan bir milli kalkınma hareketi başlatılmıştır.5 Nitekim köyler, ülke
açısından ekseriyeti oluşturduğu gibi ülkenin dayanabileceği en mühim ve esaslı kaynaktı.6
Kalkınma hareketi içerisinde ekonomik bir dava olarak göze çarpan köy kalkınmasını
Cumhuriyet Devleti temelli bir iş edinmiştir.7 Köy kalkınmasının önemli bir boyutunu oluşturan
zirai kalkınma da Cumhuriyetin ana davalarından birisiydi.8
Cumhuriyetin ilk yıllarında para kıtlığı, teşkilat eksikliği, personel yokluğu, hadiselerin
zorlaması gibi gerekçelerle mevcut imkân ve vasıtalardan faydalanma yoluna gidilmiştir.
Ancak köy davasına başlangıçta bir bütün halinde değil, mahalli ve kısmi tedbirlerle çözüm
üretilmeye çalışılmıştır. Ziraat tedrisatına önem verilmesi, Yüksek Ziraat Enstitüleri kurulması,
Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi, muhtelif ziraat kursları açılması, köylü ve aydınlar için birçok
neşriyat yapılması, 1924’ten itibaren tohum ıslah istasyonları kurularak burada yetiştirilen iyi
cins tohumluklardan mühim miktarda dağıtım yapılması, pamuk, pirinç, buğday, tütün, arpa,
haşhaş gibi ürünlerin ıslahı ve çoğaltılması hakkında tedbirler alınması, suni çayırcılık, bağcılık
ve meyveciliğin, tavukçuluğun, ipekböcekçiliğinin gelişimi için teşkilat kurulup uzmanlar
yetiştirilmesi, Meteoroloji Enstitüsü kurulması, hayvan ve bitki hastalıkları ile mücadele
edilmesi, at çiftlikleri tesis edilmesi, dışarıdan damızlık hayvanlar getirilerek köylere kadar
gönderilmesi, orman işlerine önem verilerek ormanların muhafaza edilmesi, her köyde

“Modern Türkiye’de Ekonomik Kalkınma”, Ulus, 14 Nisan 1938, s. 8.
Besim Darkot, “Memleketimizin Bazı Ziraat problemleri”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 3-4, 1943, s. 277.
3
Mustafa Yahya Metintaş ve Mehmet Kayıran, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk tarımına Etkileri ve 1931
Birinci Türkiye Ziraat Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 23,
2016/1, s. 35; H. Cevahir Kayam, Türkiye’de Tarım Politikaları (1928-1938), (Yayımlanmamış Doktora Tezi),
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997, s. 7.
4
Kasım Kaya vd., “Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Tarım Sektöründeki Gelişmelerin Günümüz Kırsal
Kalkınma Anlayışı İle Karşılaştırılması”, Kamu-İş, Cilt: 14, Sayı: 1, 2015, s. 64-65.
5
Selahattin Kandemir, “15 Cumhuriyet Yılında Köycülük Davası”, Yarım Ay Dergisi, Sayı: 90, 1938, s. 24.
6
Cafer Seno, “Köycülük Davamız”, Cumhuriyet, Numara: 4965, 12 Mart 1938, s. 2.
7
İsmail Hakkı Baltacıoğlu, “Köy Kalkınmasında Öğretmenin Rolü”, Tan, Numara: 1243, 15 Ocak 1939, s. 5.
8
B. Ekmen, “Şahısları Teşkilatlandırma Zarureti”, Yeni Asır, Numara: 10029, 15 Ocak 1939, s. 2; Cumhuriyet
Devrinde Başarılan İşler”, Vakit, Numara: 8192, 29 Ekim 1940, s. 5.
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ağaçlandırmanın takip edilmesi, aşarın kaldırılması9 ile köylünün ağır bir yükten
kurtarılması, 18 Mart 1924 tarihinde 442 Sayılı Köy Kanunu ile köy idarelerinin hükmi şahsiyet
halinde teşkilatlandırılması, milli ürünü dış rekabetten korumak için 1928 yılında gümrük
kapılarının kapatılması, köylünün yetiştirdiği ürünün pazarlara ulaştırılması için demiryolu
yapımı ve deniz vasıtaları teminine gidilmesi, 1929 Dünya Ekonomik Krizi karşısında buğday
koruma kanunu ile çiftçilerin himaye edilmesi, at, eşek vergilerinin kaldırılması, yine 1929
yılında çıkarılan 1470 Sayılı Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu ile çiftçilere kredi imkânı
tanınması, 1935 yılında çıkarılan 2814 Sayılı Ziraat Bankası Zirai Alacaklarının
Taksitlendirilmesi Kanunu ile çiftçinin yükünün hafifletilerek zirai verimin artırılması, 1937
yılında “Köy Eğitmeni” sisteminin getirilmesi ile ülkenin muhtelif yerlerinde kurslar açılması
vesaire Cumhuriyetin ilk on beş yılında köy davasına dair yapılan işlerdendir.10
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Ocak 1923 tarihinde İzmit’te gazetecilere, Türkiye’nin bir cihangir
devleti değil, iktisadi bir devlet olacağı demecinde bulunmuştur.11 Diğer taraftan Mustafa
Kemal Atatürk: “Türkiye’nin sahibi hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür. O
halde daha çok refah ve saadete müstahak ve layık olan köylüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükûmetinin iktisadi siyaseti bu esas gayeyi istihsale matuftur…” diyerek köylüye verdiği
kıymeti göstermiştir.12 Mahmut Esat Bozkurt’a göre Mustafa Kemal Atatürk bu düsturu ile bir
bakıma ülkenin en büyük davasını ileri sürmüştür.13 Bozkurt, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün
ülkenin en büyük davasına dair teşhisi koyduğunu, İsmet İnönü’nün de teşhisi konan yaranın
tımarına koyulduğunu, bu davanın savunulmasında İsmet İnönü’nün büyük rol oynadığını
belirtmektedir.14 Yavuz Abadan da bu düsturun Cumhuriyetle kurulan halk idaresinin temel
prensibi olduğunu belirtmektedir.15 Ahmet Ağaoğlu ise, köy kalkınma meselesinin inkılap
devrinde yapılmış olan işlerin en büyüğü ve en mühimi olduğuna vurgu yapmaktadır.16
1920’lerde Anadolu’da tarımda doğal ekonomi yaygındır. Doğal ekonomi ev sanatları, zanaat
ve küçük emtia üretimi gibi ilkel sanayi şekilleri ile bütünleşmiş vaziyette olup büyük ölçüde
kendi kendine yetmekteydi. Doğal ekonominin temel özelliği ilkel bir teknolojiye
dayanmasıdır. 1927 tarım sayımına göre 1.751.239 köylü ailesine karşılık 118.700 karasaban,
210.794 pulluk mevcuttu.17 Böylesi bir doğal ekonominin yanı sıra 1938 yılı başları itibari ile
Türkiye’deki kırk bir bin köyün ancak beş bininde okulun mevcudiyeti köy kalkınmasının
önemine işaret etmektedir.18

Tezel, aşarın kaldırılmasını fakir köylülerin yıldan yıla hissettikleri ekonomik ve sosyal baskıları azaltan, büyük
köylü yığınlarına rahatlama sağlayan sosyal adaletçi, radikal bir reform olarak değerlendirmektedir. Bkz. Yahya
S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2002, s. 373.
10
Selahattin Kandemir, “15 Cumhuriyet Yılında Köycülük Davası”, Yarım Ay Dergisi, Sayı: 90, 1938, s. 24-25;
Zirai Tahsin Coşkan, “Kalkınma ve Silonun Rolü”, Ulus, 16 Şubat 1939, s. 9; “Zirai Kalkınma Yolunda”, Ulus,
6 Ağustos 1939, s. 2.
11
“Cumhuriyet İktisat ve Ziraatın Anasıdır”, Son Telgraf, Numara: 593, 30 Ekim 1938, s. 5.
12
Selahattin Kandemir, “15 Cumhuriyet Yılında Köycülük Davası”, Yarım Ay Dergisi, Sayı: 90, 1938, s. 24.
13
Mahmut Esat Bozkurt, “Türk Köylülerinin Davası”, Ulus, 18 Ocak 1939, s. 1.
14
Mahmut Esat Bozkurt, “Türk Köylülerinin Davası”, Ulus, 18 Ocak 1939, s. 1.
15
Yavuz Abadan, “Zirai Kalkınma Davamız”, Ulus, 25 Eylül 1948, s. 1.
16
Ahmet Ağaoğlu, “Köy Kalkınma Davamızın Ehemmiyeti”, Tan, Numara: 1237, 9 Ocak 1939, s. 1.
17
Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2001, s. 82-83.
18
M. Zekeriya, “İnkılabı Köye Götürmek İçin Yapılan Hamle”, Tan, Numara: 1047, 31 Mart 1938, s. 5.
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Alman ekonomi politikasının neşriyatı “Der Vierjahrsplan” (Dört Yıllık Plan) dergisinin
1938 yılı Mart nüshasında, geçim kaynağı ziraata dayanan Türkiye’ye bazı tavsiyelerde
bulunulmaktadır: “Bütün kuvvet Türk çiftçi ve köylüsüne yeni verimini arttırmak, hayat
seviyesini yükseltmek için sarf edilmelidir. Bu maksatla eldeki vasıtalarla buğday ekinimini
iyileştirmek, hayvan besleme ve ormancılığı inkişaf ettirmek için rasyonel bir şekilde
çalışılmaktadır. Fakat hükûmetin bu çalışmalarının yerleşmesi ve kökleşmesi için köylülerin
irfan seviyesini yükseltmek lazımdır. Bu yolda yapılacak işler çoktur. Ankara’da kurulmuş
bulunan tam manasıyla modern Yüksek Ziraat Okulu ve Atatürk’ün Numune Orman Çiftliği
memleket çiftçiliğine iyi bir örnek teşkil edecek vaziyettedir. Kasabalara zirai teknik
müşavirleri ve öğretmenler gönderilmektedir. Fakat ziraat muallimi yetiştiren mekteplerin az
olması yüzünden bu yolda güçlüklere rastlanmaktadır. Bununla beraber, memleketin
endüstrileşmesi ve ziraatın gelişmesi yolunda sarf edilmekte olan gayretler, nakil vasıtalarının
ve yolların inşası tamamlanmadıkça tesirsiz kalacaktır. Bundan dolayı şose ve köprüler
kurulmaktadır….”19
2. KONGRENİN AMACI
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi öncesinde, milli kalkınmaya hizmet edebilecek
hamleleri oluşturan ve bu doğrultuda tertiplenen kongrelerden söz edilebilir. Türkiye’nin
ekonomik vaziyetine genel bir bakışla ihtiyaçların tespit edilmesini amaçlayan ilk kongre 1923
yılında İzmir’de toplanmıştır. 17 Şubat’tan 4 Mart’a kadar sürmüş olan bu kongrede genel
ihtiyaçlar üzerinde durulmuştur.20 Kongre, 1920’li yıllarda izlenen ekonomi politikasının temel
ilkelerini tespit etmesi ve çiftçilerin ekonomik problemlerine dikkat çekmesi bakımından önem
teşkil etmiştir.21 Kongrede, tarım kesiminin ortaya koyduğu meseleler ve çözüm yolları
Türkiye’deki tarım politikasının tespitinde yardımcı olmuştur.22
1930’lu yılların hemen başında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti öncülüğünde iki mühim
kongre tertiplenmiştir. Bunlardan 1930 tarihli Sanayi Kongresi’nin amacı; yerli sanayi üretim
miktarını arttırmak, üretilen malların kalite açısından en yüksek uluslararası standartlara
ulaşmasını temin için sanayicileri bir araya toplayarak atılması gereken adımları belirlemekti.
Cemiyetin tertiplediği diğer kongre 14 Ocak 1931’de çalışmalara başlayan Ziraat Kongresi’dir.
Ziraat Kongresi ile geleneksel tarımdan rasyonel tarıma geçiş amaçlanmıştır.23 Kongre’de,
Türkiye’nin tarımsal yapısı detaylı ve bilimsel bir anlayışla ilk kez analiz edilerek tarım

“Modern Türkiye’de Ekonomik Kalkınma”, Ulus, 14 Nisan 1938, s. 1 ve 8.
Kamurân Ardıç, “Atatürk’ün Tarım ve Orman Sevgisi ve Tarım Alanındaki Gelişmeler”, Belleten, Cilt: 51, Sayı:
199, 1987, s. 383.
21
M. Y. Metintaş ve M. Kayıran, a.g.m., s. 75; İbrahim İnci, “Atatürk’ün Direktif ve Tavsiyeleri Işığında Türk
Tarımındaki Gelişmeler (1923-1938)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 77, 2010, s. 348.
22
Mehmet Aykanat, 1923-1938 Döneminde Türk Tarım Politikası, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara
Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2007, s. 121.
23
K. Ardıç, a.g.m., s. 383.
19
20
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meseleleri tespit edilmiş ve çözüm yolları hükûmete sunulmuştur.24 Kongre’nin
tesirlerini 1938 tarihli Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi üzerinde görmek
mümkündür.25
Ziraat Vekâleti, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’ni Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937
yılı TBMM’yi açış konuşmasında26 vermiş oldukları ziraat ve köy kalkınması direktifini ve
1938 yılındaki konuşmalarında27 teyit ettirdiği ziraata ait meseleleri tespit edip belirli bir plana
kavuşturmak amacı ile toplama kararı almıştır.28 Kongre’nin, ülkede radikal bir köy ve ziraat
kalkınma savaşını programlaştırmak için ana meseleler üzerinde takip edilmesi gereken politika
esaslarını tespit etmeye, ülkeye ait genel ihtiyaç ve dilekleri kaydederek müzakere etmeye, bu
ana ve temel işin tüm ülkedeki diğer büyük işlerin hız ve düzenle başarılabilmesi için gerekli
fikir ve el birliğini kurmaya hizmet etmesi düşünülmüştür.29
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi ile sadece müspet bir plan ve politika değil, tüm
ülkede bu plan ve politikayı daima dinamik halde tutacak, benimseyecek bir fikir cereyanı
meydana getirilmesi amaçlanmıştır.30 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nde müzakere
edilmesi kararlaştırılan ana mevzular ziraat meseleleri, köy kalkınması işleri, kooperatiflerin ve
köylünün irtibatları, köylüye toprak ve ziraat aletleri temini idi.31 Muhtelif ziraat bölgelerinden
gelecek heyetlerin, kendi bölgelerinin zirai vaziyetleri hakkında hazırlanıp Ankara’ya
gönderilmiş bulunan raporlar üzerinde düşüncelerini beyan etmeleri benimsenmiştir.32 Böylece
ülkenin zirai çehresini ileri tekniğe ve rasyonelliğe dayandıracak olan yeni ve büyük ziraat
programı, bu genel mahiyetteki raporlardan büyük ölçüde ve ülkenin zirai bünyesine en uygun
şekilde yararlanma yolları araştırılmış olacaktı.33 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nde

M. Y. Metintaş ve M. Kayıran, a.g.m., s. 76; Türkan Çetin, “1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Sonrası
Türkiye’nin Tarım Politikasında Arayışlar: Birinci Türkiye Ziraat Kongresi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 6, 1996, s. 224;
Selma Yavuz, Birinci Ziraat Kongresi, Alınan Kararlar ve Cumhuriyet Dönemi Ziraat Politikalarına Yansımaları,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2012, s. 110.
25
S. Yavuz, a.g.t., s. 111.
26
Mustafa Kemal Atatürk konuşmasında: “Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta
kalkınmamıza büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yapılacak programlı ve pratik çalışmalar bu maksada
ermeyi kolaylaştıracaktır. Fakat bu hayati işi isabetle amacına ulaştırmak için, ilk önce ciddi etütlere dayalı bir
ziraat siyaseti tespit etmek ve onun için de her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek
tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lazımdır…” ifadelerini kullanmıştır. Bkz. “Dört Senelik Yeni Kalkınma
Planı”, Haber, Numara: 2423, 2 Kasım 1938, s. 6.
27
TBMM’nin beşinci intihap devresinin dördüncü içtima yılı toplantısı açış nutkunu Mustafa Kemal Atatürk adına
Celal Bayar okumuştur. Bkz. “Büyük Şefin Nutkunu Başvekilimiz Okudu”, Anadolu, Numara: 7670, 2 Kasım
1938, s. 1 ve 4.
28
“Büyük Ziraat Kongresi 11 Komisyon Halinde Çalışacak”, Ulus, 30 Ekim 1938, s. 2; “Ziraat Kongresi
Hazırlıkları Bitti”, Türk Dili, Numara: 4030, 8 Kasım 1938, s. 1.
29
“Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresinin Programı”, Son Posta, Numara: 3012, 18 Aralık 1938, s. 1; “Köy ve
Ziraat Kongresi Salı Günü Açılıyor”, Akşam, Numara: 7252, 24 Aralık 1938, s. 9; “Büyük Ziraat Kongresi
Hazırlıkları”, Haber, Numara: 2467, 18 Aralık 1938, s. 10.
30
“Büyük Ziraat Kongresi 11 Komisyon Halinde Çalışacak”, Ulus, 30 Ekim 1938, s. 2; “Büyük Ziraat Kongresi
Programı Hazırlandı”, Cumhuriyet, Numara: 5198, 31 Ekim 1938, s. 2; “Ziraat Kongresi Hazırlıkları Bitti”, Türk
Dili, Numara: 4030, 8 Kasım 1938, s. 1; “Ziraat Kongresi Hazırlıkları Sona Erdi”, Son Posta, Numara: 2992, 28
Kasım 1938, s. 4; “Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi”, Türk Dili, Numara: 4044, 30 Kasım 1938, s. 1.
31
“Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Cumhuriyet’in 15. Yıldönümünde Açılacak”, Son Posta, Numara:
2897, 23 Ağustos 1938, s. 4.
32
“ Ziraat Kongresi’nin Hazırlıkları”, Yeni Asır, Numara: 10005, 18 Aralık 1938, s. 3.
33
“Ziraat Kongresi’nin Hazırlıkları”, Yeni Asır, Numara: 10005, 18 Aralık 1938, s. 3.
24

CONFERENCE BOOK

ISBN: 978-605-72051-1-7

www.cumhuriyetkongresi.org

Page | 5

CUMHURIYET

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

kabul edilecek proje esaslarına göre hazırlanan beş yıllık ziraat kalkınma programını
şekillendirmek de amaçlar arasındadır.34
Celal Bayar, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi açış nutkunda: “Büyük bir milli dava
hareketini hızlandırmaya, planlaştırmaya devam için toplanmış bulunuyoruz. Bu dava,
üzerinde yaşadığımız, bütün kudret, yaşama, dayanma imkânlarını kendisinden aldığımız
topraklarımızın canlandırılması, kıymetlendirilmesi davası, Türk köylü ve çiftçinin seri, radikal
kalkınması, geniş, dinamik bir refaha ulaştırılması davasıdır.” diyerek kongrenin toplanma
amacını belirtmiştir.35
Abidin Daver’e göre Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, geniş hatlı bir ziraat politikası
ve programı çizerek köy kalkınma davasının esasından halledilmesini amaçlamıştır. Daver,
ülke nüfusunun büyük ekseriyetini oluşturan köylünün kalkınmasının ülke için refah ve saadet
devrinin açılması demek olacağı kanaatindedir.36
3. KONGRE HAZIRLIKLARI
Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün köy ve zirai kalkınma davasını oldukça
önemsedikleri görülmektedir. Belirtildiği üzere Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılında TBMM
açış konuşmasında ziraat ve köy kalkınmasına dair direktiflerde bulunmuştur.37 Milli
ekonominin temelini ziraata dayandıran Mustafa Kemal Atatürk’e göre Cumhuriyetin 15. yılı
planlı, sistemli ziraat ve köy kalkınmasına başlangıç teşkil etmelidir. 38 İsmet İnönü de, zirai
kalkınmada alınacak tedbirleri belirlemek sureti ile planlı bir ekonomik kalkınma programını
Başvekâleti sırasında hazırlamıştır. 1937 yılında İsmet İnönü, Toprak Kanunu’na duyulan
ihtiyaca binaen verdiği nutukta şu sözleri sarf etmiştir: “Arazi Kanunu ve diğer kanunlarla ve
bunları tamamlayacak olan krediler ve iktisadi planlarla yeni bir iktisadi ve zirai kalkınma
devrine giriyoruz. Sanayide istihsal ve verim artmıştır. Fakat zirai istihsalatımız olduğu yerde
kalmıştır. Varidat artmışsa bu yalnız fiyatların yükselmesinden hâsıl olmuştur. Ümit ediyorum
ki 1937’den itibaren zirai kalkınmamızı temin için 100 bin liralık bir kredi bulabileceğiz. Kredi
ve istihsal kooperatifleri tesisinde olduğu gibi istihsalatımızı arttırmak ve organize etmek için
planlı bir çalışma devrine girmek mecburiyetindeyiz. Planlı bir irvâ ve iska sistemi, zirai
kombinalar kurmak istiyoruz. Bu kombinalar, muhit ve toprak şartlarına göre muhtelif
ehemmiyette olacaklardır. Fakat gerek kolektif gerek münferit şekillerde olsun bütün bu
kombinalar yeni makine ve zirai aletlerle teçhiz edilecektir. İlk plan 100 kombina ile
başlayacaktır. Dört sene sonunda elde edeceğimiz tecrübelere göre bu miktar arttırılacaktır.
Halkımızın takriben yarısı topraksızdır. Kimseyi toprağından mahrum etmek niyetinde değiliz.

“Ziraat Kalkınma Projesi Hazırlanıyor”, Son Telgraf, Numara: 442, 1 Haziran 1938, s. 2; “Gelecek Hafta
Toplanacak Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nde Neler Görüşülecek?”, Kurun, Numara: 7522-1622, 19
Aralık 1938, s. 3; “Köy Kalkınması”, Son Telgraf, Numara: 648, 26 Aralık 1938, s. 6.
35
“Büyük Ziraat Kongresi Celal Bayar’ın Mühim Bir Nutku İle Açıldı”; Son Posta, Numara: 3022, 28 Aralık
1938, s. 1; “Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Merasimle Açıldı”; Cumhuriyet, Numara: 5254, 28 Aralık
1938, s. 1; “Köylünün Kalkınması En Büyük Davadır”; Anadolu, Numara: 7177, 28 Aralık 1938, s. 1;
“Başvekilimizin Ziraat Kongresindeki Nutku”, Kurun, Numara: 7531-1631;, 28 Aralık 1938, s. 8.
36
Abidin Daver, “Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi”, Cumhuriyet, Numara: 5248, 22 Aralık 1938, s. 9.
37
“Ziraat Kongresi Hazırlıkları Bitti”, Türk Dili, Numara: 4030, 8 Kasım 1938, s. 1.
38
“Ziraat Kongresi Yeni Bir Hamlenin Başlangıcıdır”, Servetifünun Dergisi, Cilt: 85-21, Sayı: 2211-526, 5 Ocak
1939, s. 104-105.
34
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Fakat köylünün topraksız kalmasına da müsaade edemeyiz.”39 Direktifler doğrultusunda
köylerin kalkınması, köylülerin donanımlı bir hale getirilmeleri için büyük bir programın
hazırlıklarına başlanmıştır. Muhtelif vekâletler tarafından büyük bir dikkat ve itina ile
hazırlanan programın esaslarını teşkil etmek üzere köylerde birçok tetkik yapılmıştır. Ziraat
Vekâletinin oluşturduğu tetkik heyeti sayısı yirmidir. Heyetler, 1400 civarı köyde tetkikatta
bulunmuşlardır. Köylülere talep ve dilekleri sorulmuş, idari ve zirai bakımdan tetkik soruları
hazırlanmıştır. Köyün arazisi tahminen kaç dekardır?, Saban altındaki toprakların takribi
genişliği nedir?, Nadas ve dinlenmeye bırakılan arazinin her yıl ekilen miktarı nedir?, Köyün
içme suyu var mıdır?, Köyde el sanatları ve dokuma tezgahları var mıdır? sorulan sorular
arasındadır. Diğer taraftan her il kendi köyleri hakkında detaylı istatistikler oluşturmuştur.40
Dâhiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 25 Nisan 1938
tarihinde TBMM’de Dâhiliye bütçesinin müzakeresi sırasında: “Köylerimizin kalkınma
hareketi başlamıştır. Dâhiliye encümeninde bu köylerin inkişafına muvafık olarak bir kanun
hazırlanmaktadır. Niyetimiz köylerimizi komün şeklinde toplu bir halde idare etmektir ve
küçüklerini de toplu bir halde idare etmektir. Köy bankası teşkili, köylerin zirai ilerlemeleri ve
maarif yönünden de terakki etmeleri için hükûmet arkadaşları elbirliği ile çalışmakta ve
düşünmektedir.”41 diyerek köy kalkınmasına dair yapılan bazı hazırlıkların ne aşamada
olduğuna dikkat çekmiştir.
Esasında Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nden önce 1938 yılının Şubat-Mart
aylarında Ankara’da Büyük Ziraat Kongresi toplanması kararı alınmıştır. Ancak kongrenin
planlandığı gibi toplanamadığı anlaşılmaktadır. Süreç içerisinde dönüştürülen bu kongre
kapsamındaki hazırlıklar, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’ne temel oluşturmuştur.
Dönem gazetelerinde mevzuya dair birkaç habere değinmek yerinde olacaktır. Yeni Asır
gazetesinin 11 Ocak 1938 tarihli nüshasında, dönemin Ziraat Vekili Şakir Kesebir İzmir’de
gazetecilere verdiği beyanatta, Şubat ayı sonunda zirai kalkınmayı müzakere etmek üzere bir
ziraat kongresi toplanacağını, kongreye Türkiye’nin her tarafından temsilcilerin geleceğini,
kongreden alınacak kararla zirai kalkınma programının hatlarının çizilerek faaliyete
geçileceğini, kongreye büyük önem verdiklerini, kongrede tartışmanın serbest olduğunu ifade
etmiştir.42 Yine Yeni Asır gazetesinin 14 Ocak 1938 tarihli nüshasında: “Ziraat Vekâleti,
Şubat’ın yirminci günü Ankara’da İktisat Vekili ve Ziraat Vekâleti Vekili Bay Şakir Kesebir’in
bir nutku ile açılacak olan Büyük Ziraat Kongresi etrafındaki hazırlıklarını tamamlamıştır.
Kongrede yirmiye yakın rapor ve proje okunacaktır. Ruznamesi hazırlanmıştır… Ankara’dan
şehrimizdeki alakadarlara gelen malumata göre, Şubat’ın yirminci gününe rastlayan pazartesi
günü Ankara’da Türkiye İkinci Ziraat Kongresi toplanacaktır. İktisat Vekili ve Ziraat Vekâleti
Vekili Bay Şakir Kesebir, Büyük Ziraat Kongresi’nin hazırlıkları ile bizzat meşgul olmaktadır.
Kongre, başlıca istihsal işlerini tetkik edecek ve iki seneden beri Ziraat Vekâleti
mütehassıslarının yaptıkları tetkikleri ihtiva eden rapor ve proje taslaklarını gözden
geçirecektir. Ziraat sahasında yapılacak esaslı değişikliklerle köylünün istihsal sahasındaki
çalışmaları çok büyük tebeddüller geçirecektir. Görüşülecek işler arasında ziraat kombinaları,
Sabiha Zekeriya Sertel, “İsmet İnönü ve Köylü”, Tan, Numara: 1292, 8 Mart 1939, s. 1.
“Köy Kalkınması”, Son Telgraf, 12 Ocak 1938, s. 3.
41
“Köylerimizin Kalkınma Hareketi Başlamıştır”, Kurun, Numara: 7316-1406, 25 Mayıs 1938, s. 1 ve 10.
42
“Zirai Kalkınmaya Hazırlıklar”, Yeni Asır, Numara: 9754, 11 Ocak 1938, s. 1.
39
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devlet çiftlikleri, her mıntıkanın ziraat durumu, istihsal maddeleri ve ihtiyaçları,
traktörle ziraat usulü, ziraatta fenni aletlerin istihdamı, ziraat mücadele işleri, haşerat ve ziraat
hastalıklarıyla mücadele işleri, hububat, tütün ve bağ ofisleri tesisi, memleketin ziraat
mıntıkalarına ayrılması ve bazı maddelerin istihsal sahalarının korunması ve
hudutlandırılması vardır. Ankara Büyük Ziraat Kongresi’ne ziraat müdürleri, ziraat mücadele
müfettişleri, ziraat okulları direktörleri, ziraat mütehassısları, haşerat ve mücadele
mütehassısları, Yüksek Ziraat Enstitüsü mütehassıs ve profesörleri, her mıntıkadaki ziraatla
uğraşan köylüleri temsil eden murahhaslar iştirak edecektir. ” denilmektedir.43 Aynı gazetenin
9 Şubat 1938 tarihli nüshasında ise Mart’ta Ankara’da toplanacak olan Büyük Ziraat Kongresi
hazırlıklarına başlandığı, kongreye muhtelif ürünlerin vaziyeti hakkında detaylı rapor
hazırlamak üzere İzmir’de İktisat ve Ziraat Vekâletlerine bağlı resmi ve yarı resmi daireler
temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacağı, komisyonun Mart ayı başına kadar raporunu
tamamlayacağı yazılmaktadır. İzmir’deki Ticaret Odası, kongreye rapor hazırlamak adına kendi
teşkilatına gönderdiği bir tamimde; toprak ürünleri ve zirai meseleler hakkındaki görüş ve
dileklerini ivedilikle bildirmelerini talep etmiştir.44
Tan gazetesinin 20 Şubat 1938 tarihli nüshasında kongreye dair şöyle deniliyor: “Martta
Ankara’da toplanacak olan Büyük Ziraat Kongresi için her vilayette ziraat ve ekonomi
bakımlarından hazırlıklar yapılmıştır. Ziraata ait bütün meselelerle ziraat sanatları, ihracat,
standart, ambalaj, fiyat tespiti, nakliye mevzuları üzerinde raporlar hazırlanmaktadır. Bu
raporlar şubat nihayetine kadar iktisat Vekâletine gönderilmiş bulunacaktır. İstanbul’da da
ilgili dairelerce birçok esaslı malumatı havi raporlar gönderilecektir… İktisat Vekâletinden
bütün teşekküllere kongre için rapor hazırlanması bildirilmiştir.”45 Tan gazetesinin 17 Mart
1938 tarihli nüshasında kongrenin 18 Nisan’da Ankara’da toplanacağı ve bir hafta süreceği;
aynı gazetenin 5 Mayıs 1938 tarihli nüshasında ise kongrenin Mayıs’ın 18’inde toplanmasının
kuvvetle muhtemel olduğu haberinin geçmesi, kongrenin hem Mart hem de Nisan ayına
yetişmediğini göstermektedir.46 Haber gazetesi, 18 Nisan’da toplanacağı kararlaştırılan Büyük
Ziraat Kongresi’nin Ziraat Vekili Şakir Kesebir’in çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle Viyana’da
bulunmasından ve kongre gündemi hakkında nihai kararın verilmemiş olmasından kongrenin
bir süre erteleneceği haberine yer vermektedir.47 Kurun gazetesinin 18 Mayıs tarihli nüshasında,
Ziraat Vekâletinin Büyük Ziraat Kongresi’ni 1939 yılına ertelediği ve kongre gündemi ile yeni
Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu’nun meşgul olduğu yazmaktadır.48 Akşam gazetesinin 13 Aralık
1938 tarihli nüshasında Birinci Köy ve Ziraat Kongresi’nin tertiplenebilmesi için aylar
öncesinden esaslı hazırlıklara başlandığı belirtilmektedir.49 Gazetelerde yer alan tüm bu
açıklamalar, 1938 yılı başlarında toplanması kararlaştırılan Büyük Ziraat Kongresi’nin
koşullara bağlı olarak toplanamadığı ve isim değişikliğine uğrayarak Birinci Köy ve Ziraat
Kalkınma Kongresi’ne dönüştüğünü göstermektedir. Diğer taraftan dönem gazetelerinde

“Ziraat Kongresi Hazırlığı”, Yeni Asır, Numara: 9757, 14 Ocak 1938, s. 1.
“Büyük Ziraat Kongresi”, Yeni Asır, Numara: 9779, 9 Şubat 1938, s. 1-2.
45
“Büyük Kongre İçin Dün De Bir Toplantı Yapıldı”, Tan, Numara: 1008, 20 Şubat 1938, s. 9.
46
“Ziraat Kongresi Mühim Kararlar Tespit Edecek”, Tan, Numara: 1034, 18 Mart 1938, s. 2; “Ziraat Kongresi Bu
Ayın 18’inde Ankara’da Toplantıya Başlayacak”, Tan, Numara: 1082, 5 Mayıs 1938, s. 1 ve 10.
47
“Büyük Ziraat Kongresi Bir Müddet Tehir Ediliyor”, Haber, Numara: 2235, 13 Nisan 1938, s. 4.
48 “Ziraat Kongresi Geri Bırakıldı”, Kurun, Numara: 7309-1399, 18 Mayıs 1938, s. 3.
49
“Köy Kalkınma Kongresi de Açılıyor”, Akşam, Numara: 7241, 12 Aralık 1938, s. 8.
43
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Büyük Ziraat Kongresi’nin toplandığı ve çalışmalara başladığı ile ilgili herhangi bir
veriye rastlanılmamıştır.
Tan gazetesinde, Ziraat Vekâletinin kongreye yetiştirilerek sunulmak üzere bütün ülke zirai
vaziyetini ilgilendiren birçok raporlar hazırlandığı, bu raporların mühim bir kısmının
tamamlandığı, raporların mevzusunu her türlü zirai madde, hayvan yetiştirme, ormancılık,
çiftçilik teşkil ettiği, tüm raporların birleştirildikten sonra beş yıllık büyük bir ziraat planının
ortaya çıkacağı haberi geçmektedir. Yeni plana göre Ziraat Vekâleti yeniden büyük teşkilat
kuracaktır. Vekâletin bu teşkilata mensup her türlü uzmanı, memuru ve teknisyeni en küçük
köylere kadar giderek ziraat ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşların en iyi ve en bol verimi alması
için kendilerini ikaz edecek ve aydınlatmaya çalışacaktır. Vekâletin bu yeni teşkilatı, tam
seferber bir halde en uzak ve en küçük köylere kadar giderek yeni zirai kalkınma planının
tatbikatında köylü ile birlikte çalışacaktır. Vekâlet, bu arada köylünün genel bilgisini artırmak
için gazete ve broşürler neşrederek parasız dağıtacaktır. Hazırlanmakta olan raporlar, Ziraat
Vekilinin başkanlığı altında belirli zamanlarda toplanan özel bir komisyon tarafından tetkik
edilmekte, Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu da gözden geçirdiği raporlara dair ilgililere gereken
açıklamayı yapmaktaydı. Raporlar, Büyük Ziraat Kongresi’ne sevk edilecek ve orada
müzakereleri yapıldıktan sonra hükûmete arz olunacaktır. Raporlardan yola çıkılarak
hazırlanacak beş yıllık büyük zirai kalkınma planı, TBMM’nin de onayından sonra
kanunlaşacak ve ülkenin zirai kalkınmasının temini için çalışmalara başlanacaktır.50
Ziraat Vekâleti, zirai kalkınma çerçevesinde toprak kanunu, çay kanunu, köylünün
pulluklandırılması, köylünün hayvana sahip olması, köylüye gübre verilmesi, köylerin
ağaçlandırılması, köylerde üretilen maddelerin maliyet fiyatlarının ucuzlatılması, köy istihsalatı
satışının organize edilmesi gibi gerekli projeleri hazırlamıştır.51 Ziraat Vekâleti, vilayetlerin
büyük zirai kalkınma hamlesine esaslı bir şekilde katılımlarını temin etmek için de bir kanun
projesi hazırlamıştır. Proje kapsamında, vilayet özel idarelerinin kültür ve bayındırlık işlerine
belirli bir oranda katılımlarında olduğu gibi ziraat ve baytar işlerine de belirlenen bir oran
dâhilinde katılımı, özel idarelerin ziraat ve baytar işlerine tahsis edecekleri paraların kanuni
hükümlerle harcanması öngörülmüştür.52 Ayrıca Ziraat Kongresi hazırlıkları kapsamında on
ziraat mıntıkasında tohum ıslah ve üretme çiftlikleri kurulması planlanmış, buğday temizlemek
üzere yüz kırk selektör de satın alınmıştır.53
Kongre hazırlıkları tüm vilayetlerde yoğun bir çalışma ile yürütülmekteydi. Örneğin 19 Nisan
1938 tarihinde İzmir Valisi Fazlı Güleç’in başkanlığında İzmir kaymakamlarının ve diğer ilgili
şahsiyetlerin katılımı ile bir toplantı tertiplenmiştir. Toplantıda, İzmir vilayetinin ziraat
kongresine göndereceği rapor tetkik edilmiş ve kongrede bulunacak delegeler tespit
edilmiştir.54 Fazlı Güleç’in başkanlığında köy ve kalkınma işleri üzerinde benzer bir toplantı
1938 Haziran ayında ziraat memurları ile yapılmış ve memurlara yeni direktifler verilmiştir.
Ziraat memurları, mezkûr ayda kendi aralarında da tertipledikleri toplantıda meyveli ağaçların
“Ziraat Kongresi Bu Ayın 18’inde Ankara’da Toplantıya Başlayacak”, Tan, Numara: 1082, 5 Mayıs 1938, s. 1
ve 10.
51
“Büyük Zirai Kalkınma Hazırlıkları”, Ulus, Numara: 5932, 2 Şubat 1938, s. 2.
52
“Vilayetler ve Zirai Kalkınma”, Ulus, 23 Mart 1938, s. 2.
53
“Ziraat Kongresi Hazırlıkları”, Yeni Asır, Numara: 9814, 24 Mart 1938, s. 3.
54
“İzmir’in Ziraat Kongresi’ne Göndereceği Rapor Hazırlandı”, Ulus, 20 Nisan 1938, s. 2.
50
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aşılanmasını, dağ köylerinin ivedilikle kalkınmalarının temin edilmesini, zirai
mücadelede yapılabilecek işlerin neler olduğunu tartışmışlardır.55
İzmir’i temsilen Ödemiş’in Adagide nahiyesinden Mustafa Bey delege olarak belirlenirken
birçok kişi de doğal delege olarak seçilmiştir.56 İstanbul’u temsilen seçilen delegeler ise
şunlardır: İstanbul İl Ziraat Müdürü Tahsin, Halkalı Ziraat Okulu Müdürü Vehbi, yardımcısı
İsmail Hakkı, ziraat öğretmenlerinden Necati, Rıfat, Çiçekçiler Cemiyeti Başkanı Sadık,
İstanbul Baytar Müdürü Etem, Kartal çiftçilerinden Necati, Orman Başmüfettişi Fevzi, Orman
Okulu öğretmenlerinden Mazhar. Delegeler, İstanbul’un ziraat, hayvancılık, baytar vaziyeti
etrafında kongre muhtelif encümenlerine verilmek üzere raporlar hazırlamıştır.57
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, Cumhuriyetin 15. yıldönümüne denk geldiğinden
oldukça önemsenmiştir. Kongre Genel Kâtipliği58, kongre münasebeti ile Türkiye’de köy ve
ziraat mevzuları üzerinde neşredilmiş kitapların bir sergisinin yapılacağını, sergide teşhir
edilmek üzere teşkilat veya müesseselerce neşredilmiş köy ve ziraatı ilgilendiren her türlü
kitaptan ikişer adedin 30 Eylül 1938 tarihine kadar ve basılacak olanlardan da en geç 15 Ekim’e
kadar gönderilmesi talep edilmiştir. Kâtiplik, sergiye gelen kitaplardan bir köy ve ziraat
mevzuları bibliyografyası tertip olunacağını, serginin bitiminde de Ziraat Vekâletinde bir
kütüphane oluşturulacağını, sergide beğenilen kitaplardan uygun miktarda satın alınacağını
belirtmiştir.59 Sergide ayrıca muhtelif ülkelerin Ziraat Vekâletlerinin neşriyatına yer verilmesi
kararı alınmıştır. Bu neşriyat arasında önemli görülenler tercüme ettirilmiştir. “Türkiye Ziraat
Tarihine Bir Bakış” ismini taşıyan bir eser de hazırlanmıştır.60
Ziraat Vekâleti, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi hazırlıklarını yaptığı sırada, köy
kalkınması ve zirai kalkınma milli seferberliğinde mali plan için mevcut kaynakları tetkik ve
tespit ettirmeye çalışmıştır. Kongre hazırlıkları sürecinde böylesi bir girişim, ziraat kalkınma
için elde mevcut mali imkânlarla temini gerekli olanlar hakkında açık bir fikir verecek
mahiyettedir. Yapılan tetkikte öncelikle nüfusun köy ve şehir bünyesi üzerine taksimi esas
tutulmuş, köyler nüfuslarına göre gruplara ayrılmıştır. Mali plan için genel bütçelerde Ziraat
Vekâletine ayrılmış olan miktar hesaplanmıştır.61

“Ziraat Memurları Dün de Ziraat Müdürlüğünde Toplandılar”, Anadolu, Numara: 7554, 29 Haziran 1938, s. 2.
“Büyük Ziraat Kongresine Gidecekler”, Anadolu, Numara: 7711, 20 Aralık 1938, s. 3.
57
“Köy ve Ziraat Kongresi Salı Günü Açılıyor”, Akşam, Numara: 7252, 24 Aralık 1938, s. 9.
58
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Genel Kâtipliğine Nusret Köymen seçilmiştir. Bkz. “Birinci Köy ve
Ziraat Kalkınma Kongresi Cumhuriyet’in 15. Yıldönümünde Açılacak”, Son Posta, Numara: 2897, 23 Ağustos
1938, s. 4.
59
“Köy ve Ziraat Üzerinde Neşredilen Eserler Sergisi”, Ulus, 18 Ağustos 1938, s. 2; “Birinci Köy ve Ziraat
Kalkınma Kongresi Cumhuriyet’in 15. Yıldönümünde Açılacak”, Son Posta, Numara: 2897, 23 Ağustos 1938, s.
4. Köy ve ziraat mevzuları kitaplarından ne kastedildiğine ilişkin liste şu şekilde belirtilmiştir: Köy sosyolojisi,
muhtelif köy meseleleri üzerinde yazılmış kitap ve broşürler ve köy tetkikleri, köy ve ziraat ekonomisi, bütün
ziraat şubeleri üzerinde yazılmış kitap ve broşürleri, köy ve ziraat sanatları ve sanayii, köy plancılığı, mimarisi ve
belediyeciliği, köy ve ırk hıfzıssıhha, köy-şehir nüfus hareketleri ve meseleleri, köy ve ziraatı mevzu alan roman,
hikâye ve şiir mecmuaları, gazete veya mecmuaların köy ve ziraatı mevzu alan özel sayıları. Bkz. “Ziraat Vekili
Enstitüde Dün Tetkikler Yaptı”, Ulus, 22 Nisan 1938, s. 1; “Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi
Cumhuriyet’in 15. Yıldönümünde Açılacak”, Son Posta, Numara: 2897, 23 Ağustos 1938, s. 4.
60
“Ziraat Kongresi Hazırlıkları Bitti”, Türk Dili, Numara: 4030, 8 Kasım 1938, s. 1.
61
“Zirai Kalkınma Mali Planı İçin Kaynaklar Tespit Ediliyor”, Ulus, 29 Eylül 1938, s. 2.
55
56
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Ziraat Vekâleti, zirai kalkınma programının gerçekleşmesi için satın alınmış muhtelif
makinelere ek olarak yeni bazı ziraat makinelerinin alımına karar vermiştir. Orak, çayır ve ot
balya makineleri bunlar arasındadır.62
Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu, 30 Ekim 1938 tarihinde Ankara Radyosu’nda ülkenin her
bölgesinden kongreye katılım sağlayacak olanlara Ziraat Vekâletinin, teşkilatını nasıl bu
davanın emrine seferber ettiklerini açıklayacaklarını belirtmiştir. Kurtoğlu, köylülerin dilek ve
taleplerini tespit etmiş bulunduklarını, köylülerin taleplerine cevap vermek için Cumhuriyetin
her şeyi yapacağını da sözlerine eklemiştir.63
Kongre kapsamında on bir ana komisyon ve ayrıca ana komisyonlara bağlı kırk altı tali
komisyon oluşturulmuştur. Teşkilat komisyonu, bağ ve bahçe ziraatı komisyonu, tarla ziraatı
komisyonu, hayvan yemi komisyonu, hayvan işleri komisyonu, ziraat sanatları komisyonu,
marketing komisyonu, tedrisat komisyonu, ormancılık komisyonu, mevzuat komisyonu ve
temenniler komisyonu ana komisyonlardır.64
Teşkilat komisyonunun tali komisyonu, merkez kadrosu ve taşra yayım teşkilatı ile bankalar,
köy birliklerini ihtiva etmek üzere “vekâlet bünyesi” komisyonudur. Bağ ve bahçe ziraatı
komisyonunun bağ, meyve, zeytin, çay, sebze ve çiçek tali komisyonları vardır. Tarla ziraat
komisyonu kuru ve sulu ziraat, gübreler, nebatlar ıslahı, mücadele, makineler olarak genel;
buğday ve arpa, yulaf, mısır, çavdar, pirinç olarak hububat, bakliyat tali komisyonlarını ihtiva
etmektedir. Hayvan yemi komisyonu tabii ve suni çayırlarla, yemeklik bakliyat vesaire yeşil
silo tali komisyonlarına ayrılmaktadır. Hayvan işleri komisyonu öncelikle genel ve özel olarak
ikiye bölünmekte, genel olanların içinde mücadele, suni ve tabii tohumlama, hayvan ürünlerinin
kıymetlendirilmesi; özel olan kısımda da atçılık, sığırcılık, davarcılık, köy hayvanları ve tavşan
kolları bulunmaktadır. Ziraat sanatları komisyonu ipekböcekçiliği, arıcılık ve akkol tali
komisyonlarına; marketing komisyonu istihsal ve imal şartları ve standardizasyon, ambalaj,
nakliyat, alım ve satım teşkilatı tali komisyonlarına; tedrisat komisyonu ilk tedrisat, orta
tedrisat, yüksek tedrisat, profesyonel okullar, kurslar tali komisyonlarına ayrılmaktadır.
Mevzuat komisyonu ise kadastro ve toprak kanunu, ziraat asayişi, zirai kod, köy kanunu, ziraat
amelesi tali komisyonlarından oluşmaktadır.65
Kongreye hazırlık kapsamında her mevzu için ayrı ayrı raporlar oluşturulmuştur. Kongrenin
tetkik edeceği muhtelif mevzulara ait belgeler bir tasnife tabi tutularak kısımlara ayrılmıştır.
Birinci kısımda Türkiye ziraatına genel bir bakış, ekstansiyon vork denen ve köylere modern
ziraatı yaymak ve köy kalkınmasını en kısa yoldan temin etmek tekniği olan şekil ve tatbikat

“Ziraat Bakanlığı Yeni Makineler Alıyor”, Ulus, 29 Eylül 1938, s. 2. “Ziraatta Kalkınma”, Akşam, Numara:
7169, 30 Eylül 1938, s. 7; “Zirai Kalkınma Etrafında Hazırlıklar”, Son Telgraf, Numara: 578, 15 Ekim 1938, s. 2.
63
“Ziraat Vekili Dün De Ankara Radyosu’nda Bir Nutuk İrad Etti”, Akşam, Numara: 7200, 31 Ekim 1938, s. 6.
64
“Büyük Ziraat Kongresi 11 Komisyon Halinde Çalışacak”, Ulus, 30 Ekim 1938, s. 2; “Ziraat Kongresi
Hazırlıkları Sona Erdi”, Son Posta, Numara: 2992, 28 Kasım 1938, s. 4; “Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi”, Türk
Dili, Numara: 4044, 30 Kasım 1938, s. 1; “Büyük Ziraat Kongresi Programı Hazırlandı”, Cumhuriyet, Numara:
5198, 31 Ekim 1938, s. 2; Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Komisyonlar Mazbatası, TBMM Matbaası,
Ankara 1938, s. 2-43.
65
“Büyük Ziraat Kongresi 11 Komisyon Halinde Çalışacak”, Ulus, 30 Ekim 1938, s. 2; “Ziraat Kongresi
Hazırlıkları Sona Erdi”, Son Posta, Numara: 2992, 28 Kasım 1938, s. 4; “Büyük Ziraat Kongresi Programı
Hazırlandı”, Cumhuriyet, Numara: 5198, 31 Ekim 1938, s. 2.
62
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hakkında resmi bir Amerikan eseri, Türkiye’dekine benzer ve Türkiye’yi ilgilendiren
Amerikan ziraatı hakkında resmi bir eser, Amerika’da zirai kalkınmada büyük rol oynayan
Amerikan kooperatif sistemi şekil ve nevileri hakkında İngiltere Ziraat Vekâletince yaptırılmış
bir tetkik eser, Latin ülkelerinde zirai sendikalar şekli, mahiyeti hakkında bir eser, köylü
birlikleri tarzında olan kooperatifler sistemi, statü ve işleyişi hakkında tercüme, Bulgaristan
ziraat teşkilatı ve Amerika ekstansiyon sistemini nasıl kendi ihtiyaçlarına adapte ettiği hakkında
resmi bir rapor vesaire yer almıştır. İkinci kısımda, belli başlı ülkeler ele alınarak her birinde
güdümlü ekonomik ziraata tatbik şekli ve her birinin ziraat listesi hakkında Paris’te 1937 yılında
yıl tertip olunmuş enternasyonal bir konferans serisi, Amerika Ziraat Vekâletince Orta Avrupa
ülkeleri ziraat politika ve sitemi hakkında yaptırılmış bir etüt bulunmaktadır. Üçüncü kısımda
ise Türkiye ekonomisini tetkik için Celal Bayar tarafından Amerika’dan davet edilmiş olan ilim
heyetinin Türkiye ziraatı hakkındaki raporu ile marketing denen piyasa için ve piyasanın
ihtiyaçlarına uygun yetiştirme, piyasaya sevk etme tekniği ve teşkilatı hakkında İngiltere Ziraat
Vekâleti tarafından taze meyve marketingi için yaptırılmış tetkikleri içeren iki eser, tüm
Türkiye mallarına tatbik şekillerini gösterir Ziraat Vekâleti Marketing Servisince oluşturulmuş
eser, marketin tekniğin ilmi sınırları haricinde tatbik tekniğini göstermek için Türkiye,
Yunanistan ve Bulgaristan arasında bir tütün kıymetlendirme antantının lüzum ve faydaları
hakkında Balkan Tütün Konferansı için hazırlanmış etüt vardır.66
Kongreye ilişkin ana direktifleri içeren bir kitap basılmış ve bu kitapta Mustafa Kemal
Atatürk’ün ziraat hakkında muhtelif tarihlerdeki direktiflerine, parti programının ziraata ait
maddelerine, 1937 yılı Kasım ayında Mustafa Kemal Atatürk’ün nutkunun ziraata ait kısmına,
Celal Bayar’ın hükûmet programında ziraata ait nutkuna yer verilmiştir.67 Kongrenin
toplanmasından iki ay önce Türkiye’ye gelen Cemiyet-i Akvam Zirai Tedrisat Komisyonu
Başkanı ve Belçika Ziraat Müsteşarı Profesör Van der Varenin’in verdiği raporun kongrede
müzakere edilmesine karar verilmiştir.68 Ziraat Vekâleti, kongre dolayısı ile çok sayıda film
getirtmiştir. Filmler kongre mevzuları ile ilgilidir.69
Bakanlar Kurulu, 15 Aralık 1938 tarihinde İsmet İnönü’nün başkanlığında Ziraat Vekâletinde
toplanmıştır. İsmet İnönü, Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu’nun ziraat kongresi ve ülkenin muhtelif
ziraat işleri hakkındaki açıklamalarını dinlemiş ve onaylamıştır. Bu toplantıda alınan önemli bir
karar, Birinci Köy ve Ziraat Kongresi’nin çalışmalarına başlayacağı günün belirlenmesi
olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Olağanüstü Kurultayının bitiminden sonra 27 Aralık
1938 yılında Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nin toplanması kararlaştırılmıştır.70

“Büyük Ziraat Kongresi 11 Komisyon Halinde Çalışacak”, Ulus, 30 Ekim 1938, s. 2; “Büyük Ziraat Kongresi
Programı Hazırlandı”, Cumhuriyet, Numara: 5198, 31 Ekim 1938, s. 2.
67
“Büyük Ziraat Kongresi 11 Komisyon Halinde Çalışacak”, Ulus, 30 Ekim 1938, s. 2; “Büyük Ziraat Kongresi
Görüşülecek Mevzuların Raporları Hazırlandı”, Haber, Numara: 2416, 26 Ekim 1938, s. 2.
68
“Köy İktisadiyatında İnkılaplara Doğru”, Son Posta, Numara: 3015, 21 Aralık 1938, s. 1 ve 11.
69
“Ziraat Aletleri Sergisi Açılacak”, Son Telgraf, 10 Kasım 1938, s. 2; “Köy Kalkınma Kongresi de Açılıyor”,
Akşam, Numara: 7241, 13 Aralık 1938, s. 8.
70
“Kabine Cumhurreisinin Başkanlığında Ziraat Vekâletinde Toplandı”, Son Posta, Numara: 3010, 16 Aralık
1938, s. 1 ve 11; “Cumhurureisimizin Hükûmete Direktifleri”, Türk Dili, Numara: 4059, 17 Aralık 1938, s. 1;
“Vekiller Heyeti Toplandı”, Yeni Asır, Numara: 10003, 16 Aralık 1938, s. 3.
66
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Esasında 15 Ekim 1938 tarihinde açılması kararlaştırılan kongre bazı idari sebeplerden
dolayı ertelenmiştir.71
Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Ziraat Vekâletince, vakit darlığı nedeniyle davetiye
yerine de geçen bir tebliğ neşredilmiştir. Tebliğde, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma
Kongresi’nin Aralık ayının 27’sinde Salı günü saat 11’de Ankara’da açılacağı, kongrenin dört
gün süreceği, yılbaşı gecesi kongre üyeleri onuruna bir resepsiyon olacağı, kongreye TBMM
üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel İdare Heyeti, vekâletler ve bağımsız genel müdürlükler
temsilcileri, üniversite ve diğer yüksek okullar temsilcileri, matbuat ve Anadolu Ajansı
temsilcileri, il temsilcilerinin resmi üye olarak davetli oldukları belirtilmiştir. Resmi davetliler
dışında ziraat ve ziraat maddeleri üzerine çalışan kooperatifler ve müesseselerin ilan tarihinden
itibaren 26 Aralık akşamına kadar Kongre Genel Kâtipliğine bildirecekleri temsilciler ve yine
aynı tarihe kadar şahsen veya firması adına katılım sağlayacaklarını bildirecekler üyelere özgü
tüm hukuk ve yetkilerle katılım sağlayabilecektir. Kongre üyeleri için hazırlanmış olan neşriyat
üyeler tarafından Genel Kâtipliğe başvurularak alınacaktır.72 Ziraat Vekâletince, Başvekâletin
13 Nisan 1938 tarihli talimatı doğrultusunda kongre münasebeti ile seçilmiş kimselerin kongre
günü Ankara’da bulunmalarının temin edilmesi valilerden talep edilmiştir. Her vilayet için bir
kişiyi geçmemek üzere bizzat çiftçi köylüler arasından seçilmiş olanların yol ücretlerinin ve
Ankara’da ikamet masraflarının Vekâletçe karşılanacağı kararlaştırılmıştır.73
Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi münasebeti ile verdiği
beyanatta: “Kongre ruznamesine dâhil her madde için Vekâletçe düşünülen şeyleri ve takip
edilecek politikayı ayrı ayrı tespit etmiş bulunuyoruz. Bunları tap ettirmedik. Kongre azasının
şüphesiz çok kıymetli olacak fikirlerini ve mütalaalarını da nazara alarak kati şeklini verdikten
sonra bastıracağız ve bu Ziraat Vekâletinin bu işlere ait beş senelik planı olacaktır…”
demiştir.74
Son Posta gazetesinin 21 Aralık 1938 tarihli nüshasında, kongre sonrası Ziraat Vekâletinde
mühim değişiklikler yapılacağı, bir banka tesis olunacağı, bankanın isminin Agrikültür
Kalkınma Bankası kelimelerinin ilk harflerinden oluşmak üzere Akbank olacağı, bankanın
devlet ziraat işleri ile orman işletmesini birleştireceği haberine yer vermiştir. Akbank’tan sonra
küçük köy bankalarının kurulması, köy kredileri ve zirai sigorta temini de planlar arasındadır.
Vekâlet memurları için de tatbikat kursları açılacaktır. Yine kongre sonrası çuval ihtiyacını
gidermek için jüt fabrikası, ordunun ihtiyacı ve ihracat için et, konserve fabrikası, ziraat aletleri
fabrikası, meyve ve sebze istihsal merkezlerinde ambalaj, muhafaza ve sevk, domates, üzüm,
portakal özsuyunu çıkarma istasyonlarının tesisleri de dâhil olmak üzere 15 fabrika daha
kurulması için hazırlıklara başlandığı da haberde yer almıştır.75

“Birinci Köy ve Ziraat Kongresi”, Kurun, Numara: 7468-1568, 24 Ekim 1938, s. 6.
“Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresine Davet”, Türk Dili, Numara: 4060, 18 Aralık 1938, s. 1.
73
Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresinin Programı”, Son Posta, Numara: 3012, 18 Aralık 1938, s. 1; “Büyük Ziraat
Kongresi”, Yeni Asır, Numara: 10005, 18 Aralık 1938, s. 3. “Büyük Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi”,
Cumhuriyet, Numara: 5244, 18 Aralık 1938, s. 3.
74
“Topraksız Köylüye Toprak verilecek”, Türk Dili, Numara: 4046, 25 Aralık 1938, s. 1.
75
“Gelecek Hafta Toplanacak Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nde Neler Görüşülecek?”, Kurun,
Numara: 7522-1622, 19 Aralık 1938, s. 3; “Köy İktisadiyatında İnkılaplara Doğru”, Son Posta, Numara: 3020, 26
Aralık 1938, s. 11.
71
72
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Sovyet Rusya, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’ne yakın ilgi göstermiştir.
İlginin bir göstergesi olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Lenin Ziraat İlimleri
Akademisi, Ankara Sovyet Büyükelçiliği vasıtası ile Ziraat Vekâletine, köy ve ziraat işlerinin
muhtelif şubelerine ait bir kitap koleksiyonu, “Tabiatın Değiştiricisi”, “Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliğinde Meyvecilik”, “Tütün Ayırma ve Dikme Makinesinin Çalışması” ve
Nebatatın Neşvüneması” isimli dört kültür filmi, Türkiye’de yetiştirilmesi mümkün bulunan
muhtelif zirai kültürlerden oluşan 124 numuneyi içeren bir koleksiyon vermiştir. Sovyet Rusya
Başkonsolosu Georgiyevski, Türkiye’deki bütün ilerleme hareketleri gibi ziraat kalkınmasının
da komşu ve dost Rusya’da takdirle karşılandığını belirtmiştir.76
4. KONGRENİN TOPLANMASI
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nin başlangıçta Ankara Halkevi salonunda
toplanması kabul edilmiş, ancak yoğun başvurular dikkate alınarak kongrenin TBMM
salonunda toplanması cihetine gidilmiştir. Kongre’nin birinci gün programı şu şekildedir:
Yüksek Ziraat Enstitüsü öğrencileri tarafından İstiklal Marşı, açış nutku, Yüksek Ziraat
Enstitüsü öğrencileri tarafından Ziraat Marşı, seçim, genel başkan, bir genel başkan vekili, üç
başkan ve fahri başkanlar, on bir komisyon için başkan ve mazbata muharrirleri seçimi.77
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, kararlaştırıldığı gibi 27 Aralık 1938 tarihinde saat
11’de TBMM’de toplanmış ve Yüksek Ziraat Enstitüsü öğrencilerinin koro halinde söyledikleri
İstiklal Marşı’ndan sonra Başbakan Celal Bayar’ın nutku ile çalışmalarına başlamıştır.78 Uzun
açış nutkunda: “… Türk köylüsü, Türk çiftçisi büyük Türk tarihinin daima büyük kalmış adsız
kahramanlarıdır… Cumhuriyet, köylü ve çiftçi lehine tesis ettiği himaye ile yalnız milli
ihtiyacının tamamını memleketten teminle kalmadı, Türkiye’yi devamlı ihracat yapan memleket
haline de getirdi… Cumhuriyetimizin ilan tarihi olan 1923 tarihinden itibaren zirai
ihracatımızın kıymeti binnetice köylü ve çiftçimizin geliri her sene muntazaman arttı… Türkiye
umumi bir köy ve ziraat kalkınma davasını muvaffakiyetle hızlandırmak, planlaştırmak
mecburiyetindedir. 15’inci Cumhuriyet yılını sistemli, planlı bir köy ve ziraat kalkınmasına
mebde yapmak, Müebbed Önder’in bizlere bıraktığı büyük emirdir…” diyen Celal Bayar ayrıca
Osmanlı İmparatorluğu’ndan alınan vaziyete, Türkiye’deki ziraatın milli gelirdeki yerine, zirai
üretime, gelir kaynaklarına da değinmiştir.79
Delegelerden Eskişehir’in Şerefiye Köyü’nden Ahmet Takıldayı80 ile Salihli’den Mehmet
Eronat söz alarak köylünün dileklerini ifade ettikten, yüksek tahsil gençliği adına bir şiir
76

“Ziraat Kongremize Karşı Sovyet Rusya’nın Gösterdiği Alaka”, Kurun, Numara: 7531-1631, 28 Aralık 1938, s.

2.
“Büyük Ziraat Kongresi”, Son Posta, Numara: 3020, 26 Aralık 1938, s. 11; . “Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma
Kongresi Yarın Açılıyor”, Akşam, Numara: 7254, 26 Aralık 1938, s. 1; “Birinci Köy ve Ziraat Kongresi Yarın
Meclis Binasında Toplanıyor”, Kurun, Numara: 7529-1629, 26 Aralık 1938, s. 2.
78
“Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Dün Açıldı”, Türk Dili, Numara: 4068, 28 Aralık 1938, s. 1.
79
“Büyük Ziraat Kongresi Celal Bayar’ın Mühim Bir Nutku İle Açıldı”, Son Posta, Numara: 3022, 28 Aralık
1938, s. 11; “Ziraat Kongresi Başvekilin Mühim Bir Nutku İle Açıldı”, Akşam, Numara: 7256, 28 Aralık 1938, s.
1 ve 12; “Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Merasimle Açıldı”, Cumhuriyet, Numara: 5254, 28 Aralık
1938, s. 1.
80
Ahmet Takıldayı konuşmasında: “… Başta İnönü, hepiniz var olun. Bizim meselelerimizle kafa yormaya, bizim
dertlerimize çare bulmaya toplandınız… Köyün kadrini bilmeyen, köylünün derdine ortak çıkmayan, köylünün
yüzünü güldürmeyen sultanlar, başını yedi, gitti. Köyün kadrini bilen, derdine ortak olan ve yüzü köylünün yüzü
77
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okunduktan sonra kongre genel başkanı ve başkan vekillikleri seçimi yapılmıştır. Celal
Bayar Kongre Genel Başkanlığına, Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu Genel Başkan Vekilliğine,
Niğde Milletvekili Cavit Oral Genel Kâtipliğe, Eski Ziraat Vekillerinden Rahmi Köken ve
Muhlis Erkmen, TBMM Ziraat Encümeni Başkanı Faik Kaltakkıran, delegelerden Ahmet
Takıldayı kongre başkanlıklarına, kongre fahri başkanlıklarına da Bakanlar Kurulu üyeleri
seçilmişlerdir.81 Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye kongrenin sonsuz saygı ve bağlılığını arz
hususunda verilen takrir kabul edildikten sonra komisyonlara başkan ve mazbata muharrir
seçimi yapılmış, yine öğrencilerin söyledikleri Ziraat Marşı ile ilk genel toplantıya son
verilmiştir.82
Celal Bayar, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nin ilk günü Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü ile TBMM Başkanı Abdülhalik Renda’ya kongrenin saygılarını ifade eden telgraflarını
göndermiştir. İnönü’ye gönderilen telgrafta: “Bugün 27/12/1938 Salı günü BMM salonunda
toplanan Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nin ittifakla verdiği aşağıdaki kararı şahsi
tazim ve bağlılıklarımızla birlikte arz etmekle bahtiyarım. Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma
Kongresi üyeleri Türk köylüsünün Türk çiftçisinin yüzünü güldürmeyi ömrü boyunca kendine
ülkü edinen Milli Şef, Milli Kahraman büyük İnönü’ye tam bağlılık ve tükenmez şükran ve
inanlarını candan muhabbet ve saygı ile arz eder ve büyük davanın da eline aldığı her iş gibi
yakın muvaffakiyetlere eriştirileceğinden emin olarak sevinçlerini yüksek katlara sunarlar.”
denilmiştir.83 Telgrafa cevap veren İsmet İnönü ise şunları söylemiştir: “Birinci Köy ve Ziraat
kalkınma Kongresi’nin hakkımda gösterdiği yüksek ve samimi hisleri bildiren telgrafınızdan
çok mütehassis oldum. Cumhuriyet ilk günden beri köylülerin yükünü azaltmayı ve onların
refahını artırmayı göz önünde tutmuştur. Daima halk arasında geçen hayatımız ve
müşahedelerimiz, milletimizin büyük kütlesi çiftçilerimizin geçim seviyelerini yükseltmek için
daha geniş ve ameli tedbirler almak lüzumunu tebarüz ettirmektedir. Birinci Köy ve Ziraat
Kongresi’ni büyük bir milli meseleyi ortaya koymak için hayırlı bir teşebbüs addediyorum. Sizi
ve Cumhuriyet hükûmetini bu kıymetli teşebbüsten dolayı tebrik ederim. Kongre azalarına
selam ve sevgilerimin iblağ buyurulmasını rica ederim.” TBMM Başkanı Abdülhalik Renda
da şu cevabı vermiştir: “Birinci Köy ve Ziraat Kongresi ve üyelerinin izhar ettikleri samimi
hissiyata teşekkür eder, muvaffakiyet temennisi ile saygılarımı sunarım.”84
28 Aralık 1938 tarihinde Birinci Köy Ziraat ve Kalkınma Kongresi komisyonları öğleden önce
ve sonra olmak üzere iki oturum halinde, TBMM Ziraat Vekâletinde tahsis edilen salonlarda
ile gülen Cumhuriyete bağlılığımız sonsuzdur… Atatürkle birlikte büyük savaşlar kazanan bu millet, İnönü ile
büyük işler görecektir…” demiştir. Mehmet Eronat da: “… Bugün sizin büyük bir davayı ele almak için
toplandığınızı biliyorum. Bu köy kalkınma davasıdır… Köylünün kim olduğunu, yaşayış tarzında ve göreneğinde
ne gibi noksanlıklar olduğunu iyice bilmek ona göre tedbir almak gerek. Bu tedbirin başında köylüyü uyarmak
gelir. Köylüyü uyarmadıkça, üstüne tebelleş olmuş illetlerden kurtulmadıkça bu dava tesir yapmaz.” sözlerini sarf
etmiştir. Bkz. “Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Merasimle Açıldı”, Cumhuriyet, Numara: 5254, 28
Aralık 1938, s. 9.
81
“Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Dün Açıldı”, Türk Dili, Numara: 4068, 28 Aralık 1938, s. 1; . “Büyük Ziraat
Kongresi Celal Bayar’ın Mühim Bir Nutku İle Açıldı”, Son Posta, Numara: 3022, 28 Aralık 1938, s. 1.
82
“Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Dün Açıldı”, Türk Dili, Numara: 4068, 28 Aralık 1938, s. 1.
83
“Ziraat Kongresi Üyeleri”, Yeni Asır, Numara: 10014, 29 Aralık 1938, s. 4; “Köylü, G. İnönü ve Son Kongre”,
Anadolu, Numara: 7178, 29 Aralık 1938, s. 1 ve 6; “Kongre Reisi Tarafından Reisicumhura Çekilen Telgraf”,
Kurun, Numara: 7531-1631, 28 Aralık 1938, s. 10.
84
“Ziraat Kongresi Mesaisini Bitirdi”, Son Posta, Numara: 3025, 31 Aralık 1938, s. 11; “Ziraat Kongresi Ziraat
Vekilinin Nutku İle Kapandı”, Akşam, Numara: 7259, 31 Aralık 1938, s. 10.
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toplanmış ve muhtelif meseleler hakkında tetkikatta bulunmuşlardır. Kongre delegeleri,
Atatürk’ün tabutunun muhafaza edilmekte olduğu Etnografya Müzesine giderek tabut önünde
köylüler ve çiftçilerin sonsuz saygılarını izhar etmişlerdir.85 Kongrenin toplandığı ilk günün
öğleden sonrası, Ulus Meydanı’nda Zafer Anıtı önünde kongre delegeleri ve Yüksek Ziraat
Enstitüsü öğrencileri tarafından tezahürat yapılmıştır.86
Kongre müzakerelerini, kongre üyelerini ilgilendiren detayları içermesi adına Ziraat Vekâleti
tarafından “Ulak” yani “Köylü Postası” ismiyle bir gazete neşredilmesi yoluna gidilmiştir.87
5. KONGRE ÇALIŞMALARI
Kongre, birinci gün ile dördüncü yani son günde genel toplantı gerçekleştirmiştir.88 Kongrenin
ikinci günü kongre tali komisyonlarının çalışmasına ayrılmıştır.89 Kongrenin üçüncü gününde
de komisyonlar gündemlerini oluşturan meseleler üzerinde müzakerelerine devam
etmişlerdir.90
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi komisyonları ikinci güne denk gelen 28 Aralık’ta
TBMM’de ve Ziraat Vekâletinde kendilerine ayrılan salonlarda toplanmıştır. Komisyonlar
kendilerine bırakılan meseleler üzerinde tetkikatta bulunmuşlardır. Komisyonlarca Ziraat
Vekâletinin tespit ettiği esaslara dair fikirler aynen kabul edilmiştir. İl, ilçe ve köy temsilcileri
de kendi bölgelerini ilgilendiren hususlar hakkında temennilerde bulunmuştur.91
Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan’ın başkanlığı altında toplanan tedrisat komisyonunda
üyeler tarafından öncelikle Vekâletçe hazırlanan muhtelif raporlar müzakere edildi. Ziraat
Vekili Faik Kurtoğlu’nun tedrisat hakkındaki açıklaması dinlenerek üç tali komisyon halinde
çalışmasına karar verildi. Ayrıca orta ziraat ve ilk ziraat tedrisatı komisyonları birleşerek, ilk
ve orta tedrisat hakkında encümenlerine arz edilmek üzere bazı kararlara varmıştır.92
Manisa Milletvekili Yaşar Özey’in başkanlığı altında toplanan tarla ziraatı komisyonu kuru ve
sulu ziraat, gübre ve gübreleme, mücadele işleri, bitkilerin ıslahı, makineler meselelerini
müzakere etmiştir. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, pirinç, mısır mevzuları tetkik edilmiş, aynen
kabul edilen Vekâlet tekliflerine bazı yeni temenniler eklemiştir. Köylü delegelerin pratik ve
faydalı fikirleri dikkate alınmıştır.93

“Ziraat Kongresi Üyeleri”, Yeni Asır, Numara: 10014, 29 Aralık 1938, s. 4; “Ziraat Kalkınma Kongresi
Komisyonlarında Mühim Kararlar Verildi”, Akşam, Numara: 7257, 29 Aralık 1938, s. 7.
86
“Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Dün Açıldı”, Türk Dili, Numara: 4068, 28 Aralık 1938, s. 1.
87
“Büyük Ziraat Kongresi”, Son Posta, Numara: 3020, 26 Aralık 1938, s. 11. “Ziraat Kongresi Başvekilin Mühim
Bir Nutku İle Açıldı”, Akşam, Numara: 7256, 28 Aralık 1938, s. 12; “Büyük Ziraat Kongresi Yarın İctimalarına
Başlıyor”, Haber, Numara: 2475, 26 Aralık 1938, s. 4..
88
“Ziraat Kongresi Mesaisini Bitirdi”, Son Posta, Numara: 3025, 31 Aralık 1938, s. 1.
89
“Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi”, Akşam, Numara: 7245, 17 Aralık 1938, s. 2.
90
“Ziraat Kongresinde Komisyonların Mesaileri”, Son Posta, Numara: 3024, 30 Aralık 1938, s. 3.
91
“Ziraat Kalkınma Kongresi Komisyonlarında Mühim Kararlar Verildi”, Akşam, Numara: 7257, 29 Aralık 1938,
s. 7.
92
“Bir Toprak Kanunu Hazırlanması İsteniyor”, Haber, Numara: 2478, 29 Aralık 1938, s. 14; “Ziraat Kalkınma
Kongresi Komisyonlarında Mühim Kararlar Verildi”, Akşam, Numara: 7257, 29 Aralık 1938, s. 7; “Köy Kalkınma
Kongresi Devam Ediyor”, Cumhuriyet, Numara: 5255, 29 Aralık 1938, s. 5.
93
“Bir Toprak Kanunu Hazırlanması İsteniyor”, Haber, Numara: 2478, 29 Aralık 1938, s. 14; “Ziraat Kalkınma
Kongresi Komisyonlarında Mühim Kararlar Verildi”, Akşam, Numara: 7257, 29 Aralık 1938, s. 7; “Köy Kalkınma
85
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Tokat Milletvekili Süreyya Genca’nın başkanlığında toplanan ziraat sanatları
komisyonunda ülkede konserve sanayinin gelişimi ve bu suretle ülke mallarının
kıymetlendirilmesi, bira, şarap, konyak sanayinin esaslı şekilde ilerlemesi amacı ile ülkede bir
fıçı sanayi kurulması, şarap ve bira vergisinin azaltılmak sureti ile bunların ucuza mal edilmesi,
şişe sanayisinin bira, şarap ve süt sanatlarının ihtiyaçlarına göre tanzimi meseleleri müzakere
edilmiştir.94
Ana ve tali komisyonların aldıkları kararlar irdelendiğinde köy ve zirai kalkınmanın temin
edilebilmesi adına hemen her konuya temas edildiği görülmektedir. Topraksız çiftçilere toprak
dağıtımı, dağınık toprakların birleştirilmesi, toprağını işletenlerin himayesi hükümlerini de
içerecek bir toprak kanununun ivedilikle hazırlanması, muhtelif bankaların elindeki ziraat
müesseselerinin Akbank’a devredilmesi için vekâletler delegelerinden oluşan bir komisyon
kurulması, ziraî mahsullerin piyasalara arzlarının kıymetlendirilmesini temin edecek
imalâthane ve fabrika gibi tesisatın meydana getirilmesi ve mevcutlarının ıslahı işlerinin belirli
bir plan dairesinde gerçekleştirilmesi, at ve pullukla ziraat usulünün teşvik ve himayesi, küçük
çiftçiye elle kullanılacak veya herhangi bir vasıta ile hareket ettirilecek ekonomik makine ve
aletlerin, büyük işletmelere ise traktör ve biçer, bağlar vesaire makinelerin ucuzca ve uzun vade
ile temini, ülkeye ithal olunacak ziraat makinelerinin satışını yapacak müesseselerin her yerde
tamirhaneler açmaları ve yedek parça bulundurmaları, gaz, mazot gibi madde fiyatlarının ve
gümrük vergilerinin hafifletilmesi, köylüyü aydınlatmak, teknik bilgisini arttırmak, kültür
seviyesini yükseltmek için programlı bir mesai tanzimi ve bunun bir merkezden idaresi,
köylüye ucuz radyo temini, haftalık bir gazetenin neşri ve parasız dağıtımı, özel idare
bütçelerinin en az % 25’‘nin köy ve ziraat kalkınma işlerine ayrılması ve köy bütçelerinin ise
en aşağı % 70’nin ziraat ve köy kalkınma işlerine tahsis edilmesi, toprak mahsulleri ofisi
tarafından yapılan buğday alımlarının ağustos başlangıcında gerçekleştirilmesi, atlı sporun
muhtelif şubelerinin ülke gençliğini kapsayan büyük millî bir teşkilât haline getirilmesi ile bu
hususta esaslı tedbirlerin alınması ve işlerin bir merkezden idaresi, mera ve çayırların ıslahı ve
muhafazası, Ziraat Vekâletince hayvan yemi yetiştiricilerinin himaye ve teşvik edici tedbirlerin
alınması, Diyarbakır, Amasya, Antalya’da birer filâtür (ipek çekim) fabrikası kurmak, arıcılıkta
halka rehberlik edecek ustalar yetiştirmek, muhtelif mıntıkalarda arıcılıkla uğraşanların
kooperatif haline gelmelerine yardım etmek, Dalaman, Burhaniye, Ayvalık, Kuşadası,
Edremit’te yağ atölyeleri vücuda getirmek, Trakya’da, Doğu Anadolu’da ve Orta Anadolu’da
sütçülük kooperatiflerinin tesisi ile halka bu yolda rehber olunması, süt ve sütten yapılan
ürünlerin ihracında prim verilmesi, mevcut orta ziraat ve orman mekteplerinin ihtiyaç
nispetinde artırılması, Bursa, Tokat, Nevşehir’de fazla üzümlerin işlenmesi için şarap
imalathaneleri açılması, pancar yetiştiren bölgelerde fiyatın tespitinde Ziraat Vekâletinin
hakem olması, Avrupa’dan koparılmış çiçek getirilmesinin yasaklanması, aile
konserveciliğinin köylere kadar yayılması, şeker sanayisinin himayesi, ağaçlandırma işi ile
yurdun korunması gibi mühim kararlar verilmiştir.95

Kongresi Devam Ediyor”, Cumhuriyet, Numara: 5255, 29 Aralık 1938, s. 5.
94
“Ziraat Kalkınma Kongresi Komisyonlarında Mühim Kararlar Verildi”, Akşam, Numara: 7257, 29 Aralık 1938,
s. 7.
95
“Ziraat Kalkınma Kongresi Komisyonlarında Mühim Kararlar Verildi”, Akşam, Numara: 7257, 29 Aralık 1938,
s. 7; “Köy Kalkınma Kongresi Devam Ediyor”, Cumhuriyet, Numara: 5255, 29 Aralık 1938, s. 5; “Ziraat
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29 Aralık’ta Ziraat Vekili Kurtoğlu, köylülerle yakından ilgilenmiş ve köylülerin
muhtelif sorularına cevaplar vermiştir. Örneğin küçük kredi vaziyetinden şikâyet eden
köylülere, meselenin Akbank vasıtası ile halledileceğini açıklamıştır. Ayrıca Kurtoğlu, bütün
dileklerin ve dertlerin kongrede tamamen tespit edilmediğini, ileride ayrı ayrı yerel ve mesleki
kongreler de yapılacağını ifade etmiştir.96 Ziraat Vekâleti, Birinci Köy ve Ziraat Kongresi’nde
alınan kararlardan il, kaza ve nahiyeleri haberdar etmek üzere basım ve çoğaltım işini
üstlenmiştir.97
6. KONGRENİN SONLANMASI
30 Aralık 1938 tarihinde öğleden önce başkan vekilleri Ahmet Takıldayı ve Faik Kaltakkıran
başkanlıklarında yapılan iki toplantı kararları ile kongre komisyonları tarafından tetkik edilerek
genel kurula verilen ve yoğun bir çalışma temposu ile hazırlanan muhtelif zirai mevzulara ait
mazbatalar okunarak onaylanmıştır.98
Kongre öğleden sonra da Rahmi Köken ve Faik Kurtoğlu başkanlığında olmak üzere iki toplantı
yapmıştır. Kurtoğlu’nun başkanlık ettiği kapanış oturumunda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de
yer almıştır.99 Kongrenin son oturumunda Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu şunları söylemiştir:
“… Kongremiz, ele aldığı bütün mevzular üzerinden değerli kararlara varmış bulunuyor.
Bunlar, şüphesiz, Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin bütün meseleleri demek değildir. Fakat
bunlar, bu meseleleri daha iyi, daha sıralı ele alıp, daha hızla başarmak için lüzumlu olan ana
yollar, ana fikirler…
Siz bu kararlarınızca ve dört gündür en büyük intizam fakat en ateşli bir sarılışla geçen
münakaşalarınızla istisnasız bütün Türk milletinin, millet ve vatan meselelerindeki seri
kavrayış, irade ve karar veriş kudretini bir kere daha ispat etmiş oldunuz.
‘Bu milletin, her köyünde bir başvekil oturduğunu bilmeli’ diyen Milli Şef İnönü ne doğru
söylemiştir.
… Atatürk’ün yaktığı ve İnönü’nün fasılasız besleyip yaymakta olduğu ışık, bu memleketin her
köyünü şimdi, vatan ve millet meseleleri karşısında yılmadan, gözünü kırpmadan, en feragatli
en isabetli kararları bir tek ağız gibi bir tek hamlede verecek başları doldurmuştur.
Siz Türk köylüsünü, Türk çiftçisini şerefle, liyakatle temsil eden kardeşler, siz, bugün bunun
burada, en parlak delilini verdiniz.
Verdiğiniz kararları, ilan ettiğimiz köy ve ziraat kalkınma davamızı ne kimseye hoş görünmek
ne de gün öldürmek için vermiş bulunuyoruz.

Kongresi”, Akşam, Numara: 7258, 30 Aralık 1938, s. 2; Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Komisyonlar
Mazbatası, s. 2-43.
96
“Ziraat Kalkınma Kongresi Bu Akşam Kapanıyor”, Cumhuriyet, Numara: 5256, 30 Aralık 1938, s. 9.
97
“Ziraat Kongresi Bugün Kapanıyor”, Haber, Numara: 2479, 30 Aralık 1938, s. 2.
98
“Köy ve Ziraat Kongresi Kapandı”, Halkın Sesi, Numara: 3559, 31 Aralık 1938, s. 1; “Ziraat Kongresi Mesaisini
Bitirdi”, Son Posta, Numara: 3025, 31 Aralık 1938, s. 11; “Ziraat Kongresi Ziraat Vekilinin Nutku İle Kapandı”,
Akşam, Numara: 7259, 31 Aralık 1938, s. 10.
99
“Ziraat Kongresi Mesaisini Bitirdi”, Son Posta, Numara: 3025, 31 Aralık 1938, s. 11.
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… Davamızın sadece bir ziraat hamlesi olmadığını biliyorsunuz. Davamız partimizin
bütün dünya partilerinden üstün bir görüşle iktisadi, içtimai teşkilat vahidi olarak ele aldığı
Türk köyünün yükseltilmesi ve en üstün ve en devamlı refaha ulaştırması davasıdır…
…Üstün bir köy ve ziraat kalkınma davası, aynı zamanda ana milli dava diye ele almış
bulunuyoruz.
… Büyük milletimizin, dünyanın daima en büyük ve en üstün kararlarına sahne, eşsiz
meclisinde, Cumhuriyetin yurdun efendisi ilan ettiği köylüler, saylavlarla, hükûmet adamları
ile diz dize oturduk, dertlerimiz döktük, ulusal kararlar verdik. Bu dertler derindir, bugünden
yarına onarılabilecek şeyler değil, fakat Cumhuriyet ve onun korucusu olan Cumhuriyet Halk
Partisi’ne ve eline aldığı bu büyük davayı da bütün büyük başarılar gibi, durmadan hızla
başaracağına şüphemiz yoktur…
Köylerinize, evlerinize, Başşehrin size candan gösterdiği sıcak sevgiyi götürün. Siz tarihi
sırtında taşıyan kahramanlarsınız. En yüce bir nesildensiniz. En refahlı, en devamlı, en ileri
yaşayışa en süratle ermek için, en üstün vasıflara maliksiniz. Sizi bu yaşayışa bir an evvel
yetiştirmek Cumhuriyet hükûmetimizin hem kararı hem borcudur.
… Söylediklerimizin, çalışmalarımızın müspet hesaplarını gene sizlere verebilmek her ziraat
vekilinin en büyük ihtirası ve üzerinde duracağı ilk vazifesi olacaktır…”100
31 Aralık 1938 tarihinde kongre üyeleri Etimesgut Numune Köyü, Orman Çiftliği’ndeki
fabrikalar, Radyoevi gibi belli başlı müesseseleri gezmişlerdir. Köylüler, süthane, bira
fabrikası, tavuk kümesleri, bal istasyonu ve meyve ambalaj merkezleri ile özellikle
ilgilenmişlerdir.101 Aynı günün akşamı kongre üyeleri onuruna, Ankara Halkevi salonunda yeni
yılı da kutlamak amacıyla bir veda töreni tertip edilmiştir. Törende yaklaşık bin kongre üyesi
hazır bulunmuştur. Halkevi sinema salonunda zirai öğretici filmler gösterilmiştir. Yüksek
Ziraat Enstitüsü öğrencileri ile çok sayıda köylü üyenin istişarede bulunacağı bir ortam
oluşturulmuştur. Törene katılım sağlayan Celal Bayar, Cumhuriyet ile önceki devirlerin
mukayesesini yaparak şunları söylemiştir:
“… İçinizde Cumhuriyetten önceki devirleri yaşamış olanlar vardır: İstibdat, Meşrutiyet ve
Cumhuriyet. Bunların farkı ve tarihi malumunuzdur. Bugünkü rejim, halkın rejimi, halk için
kurulmuş rejim, halk ile kurulmuş rejimdir. Onun için kendi öz eseriniz öz rejiminizle
övünmenizi haklı bulurum… 1939 yılına mühim bir milli dava ile giriyoruz. Sizinle söz birliği,
kafa birliği ettiğimiz bu dava çok büyüktür… Esaslı bir köy ve ziraat kalkınması, esaslı bir
memleket kalkınması demek olduğu için bu şartları da süratle temine çalışacağımızdan emin
olunuz…” Tören kapsamında üyeler Radyoevi’ne de götürülerek ve burada söz almaları
sağlanarak tüm milletle temasa geçmelerine imkân tanınmıştır.102

“Ziraat Kongresi Mesaisini Bitirdi”, Son Posta, Numara: 3025, 31 Aralık 1938, s. 11; “Ziraat Kongresi Ziraat
Vekilinin Nutku İle Kapandı”, Akşam, Numara: 7259, 31 Aralık 1938, s. 10; “Ziraat Kongresi Yeni Bir Hamlenin
Başlangıcıdır”, Servetifünun, Dergisi, Cilt: 85-21, Sayı: 2211-526, 5 Ocak 1939, s. 12-13.
101
“Köy ve Ziraat Kongresi Azaları Dün Ankara’yı Gezdiler”, Vakit, Numara: 7535, 1 Ocak 1939, s. 8; “Ziraat
Kongresi”, Akşam, Numara: 7260, 1 Ocak 1939, s. 2.
102
“Başvekilimizin Ankara Halkevinde Köylülere Karşı Samimi Sözleri”, Ulus, 1 Ocak 1939, s. 1; “Ankara
100
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7. KONGRE AKİSLERİ
30 Aralık 1938 tarihinde tamamlanan ve dört gün süren Birinci Köy ve Ziraat Kongresi, köy ve
ziraat davasında yeni bir hamlenin başlangıcı olarak değerlendirilmiştir.103 Celal Bayar
Hükûmetinin topladığı Birinci Köy ve Ziraat Kongresi ile köylülerin davası ve geçirdiği
aşamalar gözden geçirilmiştir.104 Ziraat Vekâleti, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi ile
yeni bir yapılanmanın adımlarını atmıştır. Bir taraftan Cumhuriyetin yapıcı karakterinin
gerektirdiği işlerde yapıcı rolü almak diğer taraftan yol gösterici, yardımcı ve yaptırıcı olarak
memurlarını, okullarını, tecrübelerini, teşekküllerini, vasıtalarını bu iş için köye götürmek ve
köylünün emrine vermek, kısaca çalışma ve teşkilat ağırlık merkezini köyler lehine değiştirmek
politikası benimsenmiştir.105 Bu politikayı teyit eden Muhittin Birgen, Birinci Köy ve Ziraat
Kalkınma Kongresi ile devletin artık tarlanın ve milli üretimin bütün riskini köylünün
omuzlarına bırakmanın doğru olamayacağı, devletin de bir takım vazifeler, sorumluluklar ve
riskler alması gerektiği mesajını verdiğini, Başbakan Celal Bayar’ın kalkınma davasında
hazırlıklara giriştiğini belirtmiştir. Birgen, davanın başarıya ulaşabilmesi için devlet ve
köylünün ortak mücadelesinin şart olduğunu vurgulamıştır.106 Dobretsberger, Birinci Köy ve
Ziraat Kalkınma Kongresi neşriyatının, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelelerinden beri, zirai
politika sahasında kısa bir zaman zarfında başardığı muazzam faaliyeti genel hatları ile gözden
geçirmek imkânlarını sunduğunu belirtmektedir.107
Birinci Köy ve Ziraat Kongresi’nde kabul edilen kararların tatbiki için 1939 yılı Ocak ayı içinde
hazırlıklara girişilmiştir. Kongredeki komisyonların kararları TBMM’ye verilmek üzere birer
layiha halinde hazırlanmıştır. Kongrenin kararlaştırdığı esasları gerçekleştirmek için Ziraat
Vekâletinde bir komisyon kurulmuştur. “Zirai Bölgeler ve Bunlarda Yapılacak Teşkilat İçin
Proje” kapsamında, 1935 yılı resmi istatistikleri esas alınarak on zirai kalkınma bölgesine108
ayrılan ülkede, öncelikle bir bölgenin kalkınması ile başlanması ve diğer bölgelerle devam
edilmesi planlanmıştır.109 Hazırlanan plana göre her bölgenin bir başdanışmanı ve
başdanışmanın iki yardımcısı olacaktır. Başdanışmanlık emrinde biri yayım diğeri teknik ve
tedris danışmanı olmak üzere iki kol, yayım danışmanının maiyetinde ziraat müdürlerinden
oluşan denetmenler, ziraat memurlarından oluşan üç yüze yakın yayım memuru çalışacaktır.
Halkevindeki Müsamere”, Cumhuriyet, Numara: 5259, 2 Ocak 1939, s. 1; “Celal Bayar Köy ve Zirai Kalkınma
Hareketinin Ehemmiyetini Tebarüz Ettirdi”, Haber, Numara: 2482, 2 Ocak 1939, s. 2.
103
“Ziraat Kongresi Yeni Bir Hamlenin Başlangıcıdır”, Servetifünun Dergisi, Cilt: 85-21, Sayı: 2211-526, 5 Ocak
1939, s. 10.
104
Mahmut Esat Bozkurt, “Türk Köylülerinin Davası”, Ulus, 18 Ocak 1939, s. 1.
105
“Ziraat Vekili Dün De Ankara Radyosunda Bir Nutuk İrad Etti”, Akşam, Numara: 7200, 31 Ekim 1938, s. 6.
106
Muhittin Birgen Yazısı, “Köyde Ticari İstihsal”, Son Posta, Numara: 3024, 30 Aralık 1938, s. 2.
107
J. Dobretsberger, “1938 Ankara Ziraat Kongresi’ndeki Akislerine Göre Türk Ziraat Siyaseti”, İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Sayı: 1, 1939, s. 267.
108
Birinci bölgede Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ; ikinci bölgede
İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur; üçüncü bölgede Antalya, İçel, Seyhan; dördüncü bölgede
Kütahya, Eskişehir, Konya, Afyon, Niğde, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Ankara, Çankırı; beşinci
bölgede Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Bilecik; altıncı bölgede Samsun, Amasya, Tokat; yedinci bölgede
Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Çoruh, Rize; Sekizinci bölgede Maraş, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş,
Bingöl, Tunceli; dokuzuncu bölgede Erzurum, Kars, Ağrı; Van, onuncu bölgede Gaziantep, Urfa, Diyarbakır,
Mardin, Siirt, Hakkâri, Bitlis yer almıştır. Bkz. “Ziraat”, Haber, Numara: 2483, 3 Ocak 1939, s. 7.
109
“Ziraat”, Haber, Numara: 2483, 3 Ocak 1939, s. 7; “Ziraat Kongresinde Verilen Kararlar”, Cumhuriyet,
Numara: 5261, 4 Ocak 1939, s. 1 ve 7; “Büyük Ziraat Kongresi Kararları Tatbik Ediliyor”, Son Posta, Numara:
3045, 20 Ocak 1939, s. 1.
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Teknik danışmanlık kolunda bu bölgedeki ziraat okulları, tecrübe istasyonları, at
çiftlikleri, aygır depoları, tohum ıslah istasyonları ile gerektiğinde yeni açılacak istasyonlar
hizmet verecektir. Yayım memurları da çiftçiler ile temasa geçerek onları yeni usullerle ziraata
sevk ederken teknik kolunun vasıtalarından yararlanacaktır. Bunların arasında üçüncü bir
teşekkül olarak Akbank bulunacaktır. Akbank açacağı depolarda zirai malzeme bulunduracağı
gibi köylüye maddi ve manevi yardım sureti ile ve borçlandırma şeklinde gereken vasıtaları
tedarik edecektir.110 Ulak gazetesinin kongre kararlarının tatbik şekillerini düzenli olarak
ilgililere ulaştırması amaçlanmıştır.111
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda İstanbul ve
Trakya’nın zirai kalkınmasına ait programın tatbikini temin edecek tedbirler alınmak üzere
Yeşilköy tohum ıslah istasyonunda ve Büyükdere meyve fidanlığında, Maltepe tütün ıslah
istasyonunda toplantılar tertiplenmiştir. Bu toplantıları Halkalı Ziraat Okulu ile Orman
Fakültesindeki toplantılar takip etmiştir.112
Avrupa’da başlayan İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Dâhiliye Vekâletinin vilayetlere gönderdiği
her sahada dikkatli olunması, basiretli çalışılması, zirai kalkınma işine özellikle önem
verilmesini bildirdiği tamim doğrultusunda, vilayetler ekim işinde halkı teşvike ve Ziraat
Vekâleti ile temas halinde zirai kalkınma etrafında tedbirler almaya ve tedbirleri içeren
raporlarını da Dâhiliye Vekâletine göndermeye başlamıştır.113
1940 yılı Nisan ayında Ankara’da büyük bir “Köy ve Ziraat İşleri Vesait, Âlât ve Makine
Sergisi” açılmasının planlanması, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nin vesait âlât ve
makine sahasında devamı niteliğindedir. Kongreden itibaren geçecek bir buçuk yıl tetkikat,
teşkilat ve tecrübe devresinden sonra açılacak olan sergi, kongrede kararlaştırılacak olan köy
ve ziraat politikasının modern vasıtalar üzerindeki etkisini temin edecektir. Sergi, esaslı bir köy
ve ziraat kalkınma devresinde bulunan Türkiye için ihtiyacına en uygun ziraat vasıta ve aletleri
ile makine tiplerinin seçilmesine yardım edecektir. Gerekirse hükûmet bu makinelere gümrük
muafiyeti tanıyan tedbirleri de alacaktır. Sergi ile Numune Orman Çiftliğinde kurulacak ve
katılım sağlayacak olanlara istedikleri kadar inşa, teşhir ve demonstrasyon yeri tahsis
edilecektir. Orman Çiftliğinde her türlü ziraat ve köy sanayi alet ve vasıtalarının kullanılış
şekillerini de göstermek mümkün olacaktır. Sergide ziraata, ziraat sanatlarına ve köylerde
kurulması mümkün olan her türlü sanayi ile köy terbiyesi ve teşkilatlanmasına ilişkin bütün
vasıtalar, aletler ve makine modelleri teşhir olunacaktır. Sergiye bütün milletler katılım
sağlayabilecektir. Elçilikler vasıtası ile kendilerine serginin tarihi, amacı ve sergiye katılım
sureti hakkında gerekli olan tüm bilgiler verilmiştir. Sergiye getirilecek eserlerden Türkiye’de
kalanlar ayrıca oluşturulacak ziraat müzesinde sergilenecektir.114

“Ziraat Kongresinde Verilen Kararlar”, Cumhuriyet, Numara: 5261, 4 Ocak 1939, s. 1 ve 7. “Zirai Kalkınma”,
Son Telgraf, Numara: 662, 9 Ocak 1939, s. 3.
111
“Kongre Kararlarının Tatbiki”, Cumhuriyet, Numara: 5277, 20 Ocak 1939, s. 5.
112
“Zirai Kalkınma İçin Hazırlanan Program”, Cumhuriyet, Numara: 5546, 19 Ekim 1939, s. 2.
113
“Zirai Kalkınma İçin Vilayetlerde Alınan Tedbirler”, Ulus, 19 Aralık 1939, s. 2.
114
“Beynelmilel Ziraat Kongresi 940 Yılında Ankara’da Açılacak”, Ulus, 24 Eylül 1938, s. 2.
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8. SONUÇ
Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte, ülke
kalkınmasının önündeki en büyük engellerden birini köylerin ve köylerle bağlantılı olarak
ziraatın içinde bulunduğu koşullar oluşturmuştur. Cumhuriyetin ilk yılları ile Birinci Köy ve
Ziraat Kongresi’nin gerçekleştiği 1938 yılı sürecinde, nüfusun büyük bir kesiminin köylerde
yaşamını sürdürmesi, ülkenin kalkınmasına yönelik planlamalarda köy ve ziraat davasının
öncelikler arasına alınmasında etkili olmuştur. Başlangıçta köy ve zirai kalkınma teşebbüslerine
girişilmesine ve bu hususta mühim hamlelerde bulunulmasına rağmen modern anlamda
istenilen düzeye erişilememiştir.
Köy ve ziraat davası, bir bakıma tüm milli davaların temeli kabul edildiğinden tertiplenen
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’ne büyük bir önem verilmiştir. Birinci Köy ve Ziraat
Kalkınma Kongresi ile köylünün mümkün olan en kısa sürede refaha kavuşturulması çareleri
aranmıştır. Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, ülkenin tüm zirai meselelerinin gözden
geçirildiği, ziraat kalkınması etrafında mühim görüşmelerin gerçekleştirildiği, köylünün
taleplerinin dikkate alındığı, yaşadıkları sorunların neler olduğunun tespit edildiği ve en
nihayetinde danışma mahiyetinde kararların alındığı bir kongre özelliği taşımıştır.
Ziraat Vekâleti, 1938 yılında köy ve zirai kalkınma davasında büyük bir çaba göstererek, uzun
ve yorucu hazırlıklarda bulunarak Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’ni tertiplemeyi
başarmıştır. Ziraat Vekâleti, tertiplediği Birinci Köy ve Kalkınma Kongresi ile köy ve zirai
kalkınma davasını ana hatları ile çözüme kavuşturacak esasları ortaya koymuştur. Kongre
sonrasında da Ziraat Vekâleti mesaisinin mühim bir kısmını kongrenin ortaya koyduğu
esasların tatbik edilmesi üzerinde harcamıştır.
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi öncesi etüt çalışmalarının rapor haline getirilmesi,
muhtelif kitapların neşredilmesi, ziraata dayalı filmlerin hazırlanması ve bunların kongre
sırasında müzakere edilmesi kongrenin bilimsel bir hüviyet kazanmasını sağlamıştır. Köylü
kesimi ve çiftçi temsilcilerinin katılımına açık olması, temsilcilerin görüşlerini özgürce ifade
etmelerine imkân tanınarak köye ve ziraata dayalı meselelerin kaynağından belirlenebilmesini
temin etmesi kongrenin ayırt edici özelliklerinden birini oluşturmuştur.
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YEREL YÖNETİMLERİN PERFORMANS GÖSTERGELERİNDE İNSAN
KAYNAKLARI UYGULAMALARI
Ramazan TİYEK
Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü, , Orcid ID: 0000-0002-3442-3517

ÖZET
İnsan kaynakları uygulamalarının performans göstergelerine yansıması araştırmanın konusunu
oluşturmaktadır. En fazla nüfusa sahip 3 büyükşehir belediyesinin 2021 Yılı Faaliyet
Raporu’nda insan kaynakları ile ilgili performans göstergelerinin değerlendirilmesi
araştırmanın amacını oluşturmaktadır. İnsan kaynakları, sermaye, tabiat ve girişimci ile birlikte
temel üretim faktörlerinden birisidir. Bununla birlikte diğer üretim faktörlerini bir araya
getirebilme ve yönetme özelliği taşımaktadır. Ayrıca kolaylıkla taklit edilememesi, mal ve
hizmet üretiminde insan kaynaklarının önemini gösteren bir diğer özelliktir. Bu durum kamu
kurumları ve yerel yönetim birimleri için de geçerlidir. Yerel yönetimler, stratejik yönetim
anlayışının yansıması olarak yıllık faaliyet raporları hazırlamaktadır. Mevzuat çerçevesinde
hazırlanan faaliyet raporlarında bir takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyet ve projelerle
birlikte insan kaynaklarına yönelik çalışmalara da yer verilmesi gerekmektedir. Araştırma
kapsamında değerlendirilen 3 büyükşehir belediyesinin insan kaynakları uygulamaları ile ilgili
21 adet performans göstergesi bulunmaktadır. Performans göstergelerinin büyük çoğunluğu
hizmet içi eğitim (14 adet) ile ilgilidir. Diğer performans göstergeleri İdari İşler (6 adet) ve İş
Sağlığı ve Güvenliği (1 adet)’nden oluşmaktadır. İnsan kaynakları planlaması, seçme ve
yerleştirme, performans değerlendirme, endüstri ilişkileri, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi
gibi insan kaynaklarının temel faaliyet alanları konusunda performans göstergesi bulunmaması,
belediye insan kaynakları yönetimi açısından iyileştirilmesi gereken eksiklik olarak
değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Büyükşehir, Faaliyet Raporu, Performans Göstergesi.
1. GİRİŞ
İnsan kaynakları ya da personel kavramları belirli işleri yapmak amacıyla kurulmuş bulunan
organizasyonların faaliyet ve projelerini gerçekleştirmek üzere istihdam edilmektedir. Her ne
kadar yaptıkları işlerin karşılığı olarak maaş ve ücretlerini alacak olsalar da çalışanların verimli
çalışmalar yapabilmeleri için motive edilmeleri gerekmektedir. Bu durumda insan kaynakları
uygulamaları önemli hale gelmektedir.
Hizmet içi eğitim başta olmak üzere insan kaynaklarına yönelik yapılan birçok faaliyet ve
projelerin çıktılarının kısa vadede alınamaması, bazı durumlarda yöneticilerin insan kaynakları
uygulamalarını önemsizleştirmelerine neden olabilmektedir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik
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açısından uzun vadeli düşünülerek insan kaynaklarının gelişimlerini sağlayacak
çalışmalara önem verilmesi gerekmektedir.
Büyükşehir belediyeleri özerk bir kamu kurumu olarak yerel halkın talep ve ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışmaktadır. Vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde ihtiyaçlarının
karşılanması insan kaynaklarının özenli, etkili ve verimli çalışmalarına bağlıdır. İnsan
kaynaklarının kişisel gelişimlerinin sürekliliğini sağlayıcı insan kaynakları uygulamalarının
yaygınlaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
2. FAALİYET RAPORLARI
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile
mahalli idareler bir önceki takvim yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmalarına yer verdikleri
faaliyet raporlarını hazırlamak zorundadırlar. Yerel yönetimler, 10.12.2003 tarih ve 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesine dayanılarak hazırlanan “Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırladıkları
faaliyet raporlarını ilgili yılın Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından belediye
meclisine sunmaları gerekir. Faaliyet Raporu’nun Belediye Meclisi tarafından onaylanmaması
belediye başkanının yetkilerinin düşmesine neden olabilir (Köse, 2015: 52; 17.03.2006 tarih ve
26111 sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik).
Faaliyet raporları kamu kurumlarının kendi kendilerini ölçtükleri bir belge konumundadır.
Faaliyet Raporu hazırlama sorumluluğu stratejik plan, performans programı ile birlikte
performans esaslı bütçeleme ilkesinin bir sonucudur (Demirbaş ve Engin, 2016: 27). Faaliyet
raporları; hesap verebilirliği, şeffaflığı, malî saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır.
İlgili kurum ve kuruluşlara sunulmasına ek olarak herkesin görebileceği şekilde kurumun resmî
web adresinden de yayınlanmaktadır (Köse, 2015: 63).
İlgili yönetmelikte faaliyet raporlarında yer alması gereken konu başlıkları detaylı bir şekilde
açıklanmıştır (17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmelik):
▪ Belediyelerin gelir-gider hedefleri ve bütçe gerçekleşme durumu,
▪ Bağlı kuruluşlarla birlikte belediyelerin borç durumuna ilişkin değerlendirmeler,
▪ Belediyelerin fiziki kaynaklar ile insan kaynakları hakkında değerlendirmeler,
▪ Belediyelerin gerçekleştirdiği sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları hakkında
değerlendirmeler,
▪ Belediyelerin stratejik planlama süreçleri hakkındaki değerlendirmeler,
▪ Belediyelere ilişkin iç denetim süreçleri hakkındaki değerlendirmeler,
▪ Belediyelere ilişkin İçişleri Bakanlığınca yürütülen denetim faaliyetleri hakkındaki
değerlendirmeler,
▪ Yatırım programları hakkında değerlendirmeler,
▪ Bakanlık ve İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen diğer bilgiler, yer alır.
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan kaynakları mal ve hizmet üretim sürecinde yer alan sermaye, girişim, doğal kaynaklar ile
birlikte değerlendirilen önemli bir üretim faktörüdür. Öyle ki diğer üretim faktörlerinden
taşıdığı özellikleri itibariyle ayrılmaktadır. İnsan kaynağı, ürün ya da mal üretimi için gerekli
olan diğer tüm kaynakları sağlar, planlar, organize eder ve yönetir. Diğer kaynaklar üzerinde
kontrol gücüne sahiptir (Sabuncuoğlu, 2005: 2). Mal veya hizmet üretim sürecinde yer alan
diğer üretim faktörlerinin birbirine benzer ve kolay taklit edilebilir durumda olmalarından
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dolayı insan kaynaklarının rekabet koşulları içerisindeki önemi artmaktadır (Pefeffer,
1999; Ferecov, 2011: 17, Pekküçükşen, 2018: 510). İnsan kaynağının planlanması, seçme ve
yerleştirme, iş sağlığı ve güvenliği, performans değerlendirme, eğitim ve geliştirme, endüstriyel
ilişkilerin düzenlenmesi, ücret yönetimi, özlük dosyasının tutulması ve kariyer yönetimi gibi
uygulamalar kâr etme ya da hizmet kalitesinin iyileştirilmesinde çalışanlar için yapılması
gereken temel insan kaynakları faaliyetlerini oluşturmaktadır (Armstrong, 2006; Bingöl, 2019).
Genellikle kâr amacıyla faaliyette bulunan işletmelerde kullanılan insan kaynakları kavramı
ürün ya da hizmet üretimi gerçekleştirilen, belirli bürokratik özelliklere sahip tüm
organizasyonlarda kullanılması gereken öneme sahiptir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK)’na göre kamu kurumları memur, sözleşmeli
personel ve işçi kadrolarında personel çalıştırabilmektedir (23.07.1965 tarih ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu). Yerel yönetimler de özerk kamu kurumları olmalarından dolayı
657 sayılı DMK’ye göre personel istihdam edebilmektedir. Bazı faaliyet ve projelerin
gerçekleştirilmesinde ilgili mevzuat çerçevesinde doğrudan hizmet alımı yoluyla personel
istihdam edebilmektedir (28.04.2018 tarih ve 11608 Sayılı İl Özel İdareleri, Belediyeler ve
Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar).
Ayrıca avukat, mühendis (inşaat ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrolarına
doğrudan ihtiyaç bulunmayan belediyelerde kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı
yapılabilmektedir (13.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu).
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2021 yılı Aralık ayında
açıklamış olduğu istatistiki verilere göre kamu kurumlarında çalışan toplam personel sayısı
4.877.270 kişidir. Kamu kurumlarında çalışan toplam personelin % 15,10’u (736.664 kişi) yerel
yönetim birimlerinde istihdam edilmektedir. Yerel yönetim birimlerinde istihdam edilen toplam
personel içerisindeki 188.764 kişi (% 25,62) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birliklerinde istihdam edilmektedir. Belediyelerde istihdam edilen personel, kamu
kurumlarında istihdam edilen toplam personel sayısının % 3,87’sini oluşturmaktadır (T.C.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı).
4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
En fazla nüfusa sahip 3 büyükşehir belediyesinin 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda insan
kaynakları ile ilgili performans göstergelerinin değerlendirilmesi araştırmanın amacını
oluşturmaktadır. 2021 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre en fazla nüfusa sahip olan iller
sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olmuştur. Araştırma verilerinin oluşturulmasında literatür
taraması yöntemi uygulanmıştır.
5. 2021 YILI FAALİYET RAPORU PERFORMANS GÖSTERGELERİNDE
“İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI”
5.1.İnsan Kaynaklarının Genel Durumu
2021 Yılı Faaliyet Raporlarında yer alan bilgilere göre en fazla nüfusa sahip 3 büyükşehir
belediyesinde çalışan personel bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Çizelge 1. 3 Büyükşehir Belediyesi’nde İstihdam Edilen Toplam Personel Sayısı
Memur
Sözleşmeli Personel
İşçi
No
İller
Sayı
%
Sayı
%
İşçi
%

Toplam

1 İstanbul

9.111

65,41

2.192

15,74

2.626

18,85

13.929

2 Ankara

3.417

85,25

284

7,09

307

7,66

4.008

3 İzmir

3.737

81,59

452

9,87

391

8,54

4.580

Araştırma kapsamında değerlendirilen büyükşehir belediyelerinde memur personel ağırlıklı
çalışanların olduğu görülmektedir. Memur personel oranının en yüksek olduğu il % 85,25
(3.417 kişi) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’dir. Oransal olarak Sözleşmeli personel (%
15,74; 2.192 kişi) ile İşçi personel (% 18,85; 2.626 kişi) en fazla İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nde bulunmaktadır.
Çizelge 2. 3 Büyükşehir Belediyesi’nde İstihdam Edilen Personelin Eğitim Durumu

İller

No

İlkokul
Ortaokul

Üniversite
(Önlisans ve
Lisans)

Lise

Lisansüstü
(Y.L. ve DR.)

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Toplam

1

İstanbul

1.407

10,10

3.667

26,33

7.310

52,48

1545

11,09

13.929

2

Ankara

403

10,05

847

21,13

2.453

61,20

305

7,61

4.008

3

İzmir

352

7,69

813

17,75

2.972

64,89

443

9,67

4.580

3 büyükşehir belediyesinde de çalışanların yarıdan fazlasının ön lisans ve lisans eğitim
seviyelerinde üniversite mezunu oldukları anlaşılmaktadır. Sonrasında çoğunlukla Lise ve
dengi okul mezunları yer alırken İBB’deki Yüksek Lisans ve Doktora eğitim seviyesine sahip
olanların oranı % 11,09 (1545 kişi)’dur. İZBB2’de lisansüstü eğitime sahip olanların oranı %
9,67 (443 kişi) iken, ABB’de % 7,61 (305 kişi)’dir.
Çizelge 3. Ana Hatları ile 3 Büyükşehir’in Performans Programı
İstanbul
Performans
No
Stratejik Alan
Gösterge
Adedi
Dayanıklı
1
40
İstanbul
Ulaşılabilir
2
37
İstanbul
Çevreye Duyarlı
3
22
İstanbul
4

Üreten İstanbul

18

5

Paylaşan
İstanbul

17

İzmir

Ankara
Performans
Gösterge
Adedi

Stratejik Alan
Sürdürülebilir Yaşam
Alanları
Sürdürülebilir ve Güvenli
Ulaşım
Bilinçli Bir Çevre
Yönetimi
Kapsayıcı ve Üretken
Ankara
Duyarlı ve Kapsayıcı
Hizmetler

Stratejik Alan

Performans
Gösterge
Adedi

21

Altyapı

51

21

Yaşam Kalitesi

60

31

Ekonomi

69

22

Demokrasi

92

32

Doğa

26

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kısaltması olan “İBB” ile
karıştırılmaması için araştırma kapsamında “İZBB” şeklinde kısaltılmıştır.
2
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Yaşayan
İstanbul

47

Eşsiz Miras
İstanbul
Finansal
Sürdürülebilirlik
Katılımcı ve
Yenilikçi
Yönetim
Toplam

20
14

Başkentte Kültür, Sanat ve
Spor
İnsana Yakışır Nitelikli
Hizmet Sunumu
Katılımcı, Şeffaf ve
Yenilikçi Yönetim

58

Yaşayarak
ÖğrenmeKurumsal Kapasite

39

50

Kültür Sanat

38

36

48
263

271

375

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Performans
Programında (İBB, 2021: 314-328) 9 stratejik alan içerisinde 263 adet performans göstergesi
bulunmaktadır. İnsan kaynakları ile ilgili performans göstergeleri 9 No’lu Katılımcı ve
Yenilikçi Yönetim başlığı içerisinde yer almaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı (ABB, 2021: 288-367) 8
Stratejik Alan içerisinde 271 performans göstergesi yer almaktadır. İnsan kaynakları
uygulamaları ile ilgili performans göstergeleri 8 No’lu Katılımcı, Şeffaf ve Yenilikçi Yönetim
başlığı içerisinde bulunmaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı (İZBB, 2021: 181-197) 7 Stratejik
Alan içerisinde 375 performans göstergesi bulunmaktadır. İnsan kaynakları uygulamaları ile
ilgili performans göstergesi 6 No’lu Yaşayarak Öğrenme-Kurumsal Kapasite başlığı altında yer
almaktadır.
5.2.İnsan Kaynakları ile İlgili Performans Göstergelerinin Değerlendirilmesi
İnsan Kaynakları Uygulamaları ile ilgili 2021 Yılı Performans Göstergeleri Çizelge 4’te yer
almaktadır.
İlle
r

Hedef
Kodu

Performans Göstergesi

Gösterg
e

Hedef

Gerçekleşe
n

A9H3 A9H3 A9H3 A9H2 A9H2 A9H2 A9H2

N
o

İBB Çalışanlarının Yemek
Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı

%

82

74,91

İdari İşler

İBB'de Çalışan Personelin Özel
Güvenlik Hizmetlerinden
Memnuniyet Oranı

%

82

87,56

İdari İşler

Personelin Genel Temizlik
Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı

%

82

87,00

İdari İşler

İstanbul

Çizelge 4. İnsan Kaynakları Uygulamaları ile ilgili 2021 Yılı Performans Göstergeleri

Servis Kullanan Personelin
Servisten Memnuniyet Oranı

%

82

75,00

İdari İşler

Eğitim Verilen (İSG) Özel Riskli
Çalışan Sayısı

Adet

200

200

Eğitim ve
Geliştirme

Çalışanlara Verilen İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitim Süresi

Saat

174.00
0

173.408

Eğitim ve
Geliştirme

%

82

85,00

Eğitim ve
Geliştirme

1
2
3
4
5
6
7

Hizmetiçi Eğitimlerden Yararlanan
Personelin Memnuniyet Oranı
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8
9
10

2

Ankara

1

3
4
1

3
4
5
6
7

İzmir

2

PG PG
PG
PG
8.12. 8.12. 8.11.1.1. 8.4.1.3. A9H3 A9H3 A9H3
1
1
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Eğitim İhtiyaç Analiz Çalışması
Sonucu Belirlenen Eğitimlerin
Gerçekleşme Oranı

%

100

60,00

Eğitim ve
Geliştirme

Teşkilatlanma Standartlarını
İyileştirme Oranı

%

65

45,19

İdari İşler

Yetenek Yönetimi Sürecinin
Etkinliğini Artırma Oranı

%

65

60,70

Eğitim ve
Geliştirme

Şirket Çalışanlarının Özlük
Haklarının Dengelenmesi Oranı

%

50

45,00

İdari İşler

İşyerinde Meydana Gelen İş Kazası
Sayısının, Personel Sayısına Oranı

%

0,02

0,01

İş Sağlığı ve
Güvenliği

Sağlanan Eğitim Saati (İç
Denetçi/Saat)

Saat

20

0,00

Eğitime Katılacak Personel Sayısı

Adet

10

0,00

Hizmet İçi Eğitim Verilen İtfaiye
Personeli Sayısı
Sağlık ve Kişisel Gelişim
Konularında Verilecek Eğitim
Sayısı
Sağlık ve Kişisel Gelişim
Konularında Verilecek Kişi Sayısı

Kişi

121

21

Adet

162

477

Kişi

7274

7.500

Gerçekleştirilecek Eğitim Adedi

Adet

20

69

Adet

3

11

Adet

300

1.133

Adet

2000

2.980

Sertifika/Katılım Belgesi Verilecek
Eğitim Adedi
Sertifika/Katılım Belgesi Alan
Personel Sayısı
Eğitimlere Katılacak Personel
Sayısı

Eğitim ve
Geliştirme
Eğitim ve
Geliştirme
Eğitim ve
Geliştirme
Eğitim ve
Geliştirme
Eğitim ve
Geliştirme
Eğitim ve
Geliştirme
Eğitim ve
Geliştirme
Eğitim ve
Geliştirme
Eğitim ve
Geliştirme

Çizelge 4’te de görüldüğü üzere 2021 Yılı Performans Programı içerisinde İBB’de 10, ABB’de
4 ve İZBB’de 7 olmak üzere toplam 21 adet İnsan Kaynakları Uygulamaları ile ilgili performans
göstergesi bulunmaktadır. 3 büyükşehir belediyesinde toplam 909 adet performans göstergesi
yer alırken insan kaynakları uygulamaları ile ilgili performans göstergelerinin oranı % 2,31
şeklindedir.
İnsan Kaynakları ile ilgili performans göstergelerinin % 66,67 (14 adet) gibi büyük çoğunluğu
Eğitim ve Geliştirme alanında, % 28,57’si (6 adet) kurumun sunmuş olduğu diğer hizmetlerle
ilgili olup İdari İşler kapsamında yer almaktadır. Geriye kalan 1 adet (% 4,76) performans
göstergesi de İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alanda yer almaktadır.
2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yüz yüze ve online 54 farklı konuda 773 grup
için 112.306 personele teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 410.452 saat hizmetiçi eğitim
faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bir personelin yıl içerisinde ortalama 4 saat 46 dakika eğitim aldığı
anlaşılmaktadır (İBB, 2021: 50). “İş Kazasız İstanbul” anlayışı ile iş sağlığı ve güvenliği
alanında yapılan çalışmalar kapsamında yıl içerisinde toplam 173.408 saat Temel İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi gerçekleştirilmiştir (İBB, 2021: 51). İnsan kaynakları açısından önemli
olarak değerlendirilebilecek bir diğer çalışma ise “Süreç Yönetimi” konusudur. 2021 yılı

CONFERENCE BOOK

ISBN: 978-605-72051-1-7

www.cumhuriyetkongresi.org

Page | 34

CUMHURIYET

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

içerisinde 11 Daire Başkanlığı, 52 Müdürlük ile ilgili süreç yönetimi çalışmalarının
tamamlandığı anlaşılmaktadır (İBB, 2021: 52).
2877 kişinin doğrudan Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli olarak katıldığı yüz yüze ve
online gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarına ABB’ye bağlı şirket çalışanları da dahil
edilmiştir. Katılımcı sayıları itibariyle gerçekleştirilen eğitimlerin bazıları “Kamu İhale Kanunu
Eğitimi (1510 kişi)”, “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (1500 kişi)” ve “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Eğitimi (521 kişi)” olmuştur (ABB, 2021: 263-265).
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı bünyesinde Memur Personel Şube Müdürlüğü, İşçi Personel Şube Müdürlüğü, Maaş
Tahakkuk Şube Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlükleri ile faaliyetlerini
yürütmektedir (İZBB, 2021: 204-205).
5.3.İKY Temel Faaliyet Alanları Kapsamında Performans Göstergeleri
İnsan kaynakları yönetimi temel faaliyet alanları kapsamında performans göstergeleri Grafik
1’de yer almaktadır.
Görsel 1. 3 Büyükşehir Belediyesi’nin İKY Temel Alanları ile İlgili 2021 Yılı Performans
Göstergelerinin Dağılımı

Görsel 1’de de görüldüğü üzere 3 büyükşehir belediyesinin İnsan Kaynakları Yönetimi temel
alanları ile ilgili performans göstergeleri Eğitim ve Geliştirme alanında yoğunlaşmaktadır. 1
adet İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili, 6 adet de kurumun diğer birimlerinin yapmış olduğu iş ve
işlemlerden çalışanların memnuniyet durumu ile ilgili performans göstergelerine yer
verilmiştir. İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının başarılı olabilmesi için gerekli olan
“İnsan kaynakları planlaması, seçme ve yerleştirme, performans değerlendirme, endüstri
ilişkileri, ücret yönetimi ve kariyer yönetimi” ile ilgili herhangi bir performans göstergesi yer
almamaktadır.
İKY temel faaliyet alanları açısından değerlendirildiğinde çalışanların bireysel
performanslarını değerlendiren uygulamalara yer verilebilir. Nitekim 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 49. Maddesinde başarılı olan çalışanların ödüllendirilmesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelere yer verilmiştir (13.07.2005 tarih ve 5393 No’lu Belediye Kanunu):
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Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına
göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık
katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek
üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak
encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.

5216 No’lu Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18. Maddesinin b bendinde çalışanların
bireysel performanslarının değerlendirilmesinin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevleri
arasında olduğu ifade edilmiştir (23.07.2004 tarih ve 5216 No’lu Büyükşehir Belediyesi
Kanunu).
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve
uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini
belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
Kariyer yönetimi kavramına performans göstergelerinde yer verilmemekle birlikte 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nda belediye başkanının görev ve sorumlulukları içerisinde aşağıdaki
ifadelere yer verilmiştir (13.07.2005 tarih ve 5393 No’lu Belediye Kanunu):
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi,
kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici
kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler

Ayrıca 2021 yılı performans göstergeleri içerisinde yer verilmemekle birlikte İBB Faaliyet
Raporu’nda çalışanların bireysel performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların
yapıldığı anlaşılmaktadır.
Özlük, sicil ve ücret yönetimi ile birlikte yılda iki kez Yetkinlik Bazlı Performans
Değerlendirme Yönergesi kapsamında personelin performansının değerlendirildiği
anlaşılmaktadır. İlgili değerlendirme çerçevesinde ilk 6 aylık dönemde 832 personel, ikinci
altı aylık dönemde ise 900 personel performans ödemesi almaya layık görülmüştür. Buna
ek olarak kariyer sistemi kurulması çalışmalarının devam ettiği belirtilmektedir (İBB,
2021: 51).
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları kâr amacı güden işletmeler için olduğu kadar kamu
kurumları ve dolayısıyla da yerel yönetimler için de önem taşımaktadır. Belirli süreliğine yerel
halkın talep ve ihtiyaçlarının karşılanması ile sürdürülebilirliği sağlama görevi bulunan yerel
yönetim yöneticileri stratejik planlarında yer alan faaliyet ve projeleri çalışanları aracılığıyla
yerine getirmektedir. Bu durumda çalışanların verimliliklerini artırıcı insan kaynakları yönetimi
uygulamalarına ihtiyaç bulunmaktadır.
Çalışma kapsamında faaliyet raporları içerisinde insan kaynakları uygulamalarının
değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Performans esaslı bütçeleme ilkesinin bir gereği olan
faaliyet raporları, stratejik plan ve performans programı ile daha anlamlı hale gelmektedir.
Performans programı, belediyelerin vizyon ve misyonlarını gerçekleştirmeleri için kendilerinin
belirlediği ve yazılı hale getirerek taahhüt ettikleri faaliyet ve projeleri barındıran performans
göstergelerinden oluşmaktadır. Performans göstergesi olarak insan kaynakları uygulamalarının
değerlendirilmesi, yerel yönetimlerin kendi hedeflerini gerçekleştirme sürecinde insan
kaynaklarına ne derecede önem verdiklerini göstermektedir.
Sadece 2021 yılı Faaliyet Raporu içerisinde yer verilen insan kaynakları ile ilgili performans
göstergeleri değerlendirildiğinde en fazla nüfusa sahip 3 büyükşehir belediyesinin toplam 909
adet performans göstergeleri içinde 21 tanesi (% 2,31) insan kaynakları ile ilgilidir. Bunlardan
10’u İBB, 4’ü ABB ve 7’si İZBB’e aittir. İnsan kaynakları ile ilgili performans göstergeleri
ağırlıklı olarak Eğitim ve Geliştirme (14 adet) faaliyetleri kapsamında 6 adeti özellikle
çalışanların memnuniyetini ve verimliliklerini artırıcı İdari İşler’le ilgili 1 adeti de İş Sağlığı ve
Güvenliği ile ilgilidir. İnsan kaynakları planlaması, seçme ve yerleştirme, performans
değerlendirme, endüstri ilişkileri, ücret yönetimi ve kariyer yönetimi gibi insan kaynakları
uygulamalarının temel faaliyet alanları olarak değerlendirilebilecek konularda performans
göstergelerine yer verilmediği anlaşılmaktadır. 3 büyükşehir belediyesinin performans
göstergeleri haricinde faaliyet raporlarında yer verdikleri insan kaynakları faaliyetleri de
ağırlıklı olarak hizmet içi eğitim programları ile ilgilidir. Buna ek olarak performans
göstergeleri içerisinde yer almasa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yılda iki defa olmak
üzere “Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi” kapsamında çalışanların bireysel
performanslarını değerlendirdikleri anlaşılmaktadır.
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SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNDE PARTİ GENÇLİK KOLLARI ve BU
KOLLARIN FALLİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN AKADEMİK
ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Seyran EFİLTİ ATAY1*
*1

Akdeniz Universitesi, Manavgat MYO, ORCID ID: 0000-0001-6866-4397,

Özet
Siyasi partilerin gençlik kolları, gençlerin siyasi duruşlarının biçimlenmesinde ve sosyalleşme
süreçlerinde önemli bir etkiye sahip alt örgütlerdir. Gençlik kolları, genç seçmenleri kendi
ideolojileri doğrultusunda yönlendirilmesinde ve özellikle seçim dönemlerinde parti
politikalarının kamuoyunda duyurulmasında aktif rol oynamaktadır. Ancak yapılan
araştırmalar, bu kolların siyaset alanında bazen aktif birer özne, bazen de pasif roller içerinde
nesne konumunda olduğunu göstermektedir. Yine benzer şekilde, siyasi partilerin parti
yapısından kaynaklanan ve siyasal alanda katılım konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle, diğer
ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de gençleri siyaset alanından uzaklaştırmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, akademik yazında gençlik kollarıyla ilgili yapılan çalışmaların
incelenmesi ve bu çalışmalar doğrultusunda, parti gençlik politikalarındaki eksikliklerin ortaya
çıkarılmasıdır. Bilindiği üzere akademik çalışmalar, belirli bilimsel kurallar çerçevesinde
hazırlanmış; araştırma kapsamındaki konunun asıl kaynağını bulmak ve neden-sonuç içerisinde
incelemek için yapılmaktır. Bu noktadan hareketle, alanda yapılan bilimsel çalışmaların bir
toplumsal sorunun çözümüne katkıda bulunması beklenmektedir. Bu doğrultuda, YÖK
Elektronik Tez Arşivi’nde yer alan ana teması siyasal alanda “gençlik kolları” olan lisansüstü
tezler içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Analiz sonucunda, lisansüstü tezlerde tespit edilen
sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik yapılan öneriler değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimler: Siyasal parti, gençlik kolları, lisansüstü tezler

INVESTIGATION OF ACADEMIC STUDIES ON THE YOUTH BRANCHES OF THE
PARTY AND THEIR ACTIVITIES IN THE POLITICAL COMMUNICATION
PROCESS

Abstract
Youth branches of political parties are sub-organizations that have a significant impact on the
formation of political stances and socialization processes of young people. Youth branches play
an active role in guiding young voters in line with their own ideologies and in announcing party
policies to the public, especially during election periods. However, researches show that these
branches are sometimes active subjects and sometimes objects in passive roles in the field of
politics. shows that they play a relatively active role. Similarly, due to the problems experienced
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in participation in the political arena stemming from the party structure of political parties,
it alienates the youth from the field of politics in Turkey as well as in other countries. The aim
of this study is to examine the studies on youth branches in the academic literature and to reveal
the deficiencies in party youth policies in line with these studies. As it is known, academic
studies have been prepared within the framework of certain scientific rules; It is done to find
the main source of the subject within the scope of the research and to examine it in cause-effect.
From this point of view, it is expected that scientific studies in the field will contribute to the
solution of a social problem. In this direction, postgraduate theses in the YÖK Electronic Thesis
Archive, the main theme of which are "youth branches" in the political field, were examined
through content analysis. As a result of the analysis, the problems identified in the postgraduate
theses and the suggestions made for the solution of these problems were evaluated.
Keywords: Political party, youth branches, graduate theses.
1. GİRİŞ
Siyasal iletişimin temel amaçlarından birisi, ülkedeki farklı sosyo-ekonomik ve kültürel
özelliklere sahip olan hedef kitle üzerinde sürekli iletişim/etkileşim kurmaktır. Bu
iletişim/etkileşim, hedef kitlenin oy verme davranışını yönlendirme amacını gütmekle birlikte
aynı zamanda, kitlenin parti lehine çalışmalara katılımını da sağlamak açısından önemlidir
(Kalender, 2000). Siyasal alanda partilerin strateji geliştirme noktasında önemli olan kitlelerden
birisi de gençlerdir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine, göre; 2021 yılında Türkiye'nin
toplam nüfusunu, 84 milyon 680 bin 273 kişi oluşturmaktadır. Bu nüfusun içerinde gençlerin
sayısı 12 milyon 971 bin 289 olarak açıklanmıştır. Bu rakamlara göre; Türkiye’de genç nüfusun
oranı, toplam nüfusun %15,3'ünü oluşturmaktadır (https://data.tuik.gov.tr/). Türkiye genelinde,
2023 yılında ilk defa oy verecek genç seçmenin yaklaşık altı milyon olması siyasi partiler
açısından gençleri daha önemli hale getirmektedir (Erdinç, 2022).
Bu süreçte partiler, öncelikle genç üye sayısını ve taraftarlarını artırmak, sonrasında da gençler
aracılığıyla parti politikalarını diğer hedef kitleye aktarmak için gençlik kollarını parti
bünyesinde örgütlemiştir. Gençler de, bir siyasi partinin yapısı altında çalışarak hem siyasal
toplumsal süreçlerini inşa ederler hem de örgütsel öğrenme işlevlerini bu partiler aracılığıyla
yerine getirirler (Kömürcü, 2014). Özellikle siyasal toplumlaşma sürecinde genç üyeler;
ülkenin geçmişini, ulusal ve uluslararası alandaki konumunu, ülke sorunlarını, parti ideolojisini
ve partinin sahip olduğu değerleri içselleştirmeyi bu yolla öğrenir. Bruter ve Harrison (2009),
genç kesimin herhangi bir partiye dahil olma nedenlerini üç başlık altında toplamıştır. Buna
göre, ahlaki kaygılar taşıyarak üye olanlar; yaşamlarına bir yön vermek bir anlam bulma ve
başkalarına yardım etme arzusu ile üye olmaktadır. Sosyal kaygılar içerisinde üye olan bireyler;
bir grup dinamiği içerisinde olmak, fikir paylaşımlarında bulunmak isteğindendir. Bu üyelerin,
gerçek anlamda bir siyasal katılım arzuları bulunmamaktadır. Profesyonel kaygılarla üye olan
bireyler ise; prestij kazanmak, gelecekte politik alanda yer alma isteği ile üye olmaktadır. Bu
kişiler, partinin ideolojisini yaymaktan daha çok partide yükselme ve bir yer elde etme çabası
içerisindedir.
Türkiye genelinde gençlik kollarıyla ilgili araştırmaları incelediğimizde; bunların
çoğunluğunda, siyasal katılım süreçlerinde gençlerin faaliyetlerine odaklanıldığı ve gençlerin
siyasal katılım süreçleri ve beklentilerinin araştırma konusu olduğu görülmektedir. Birçok
çalışmanın da, gençlerin üye olduğu partilerin kuruluşlarını anlatan ve ideolojilerini yansıtan
monografi nitelikte (Kömürcü, 2014) yapıldığı tespit edilmiştir. Bu süreçte bilimsel
araştırmalar hangi ana tema çerçevesinde yapılırsa yapılsın, toplumun tüm kesimlerinin
yararlanması konusunda, ekonomik, siyasal ve kültürel alanda sorunların çözümünde
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kılavuzluk etmektedir. İnceleme konusu olan “gençlik kollarını” ana tema olarak seçen
bu akademik çalışmaların ve bu çalışmalar sonrasında ortaya çıkan önerilerin de, siyasal
yaşamda gençlerin yaşadığı sorunları dile getirmesi ve bu süreçte gençlere yönelik bir parti
politikasının yeniden düzenlemesi konusuna hizmet edeceği kanaatindeyiz.
2. YÖNTEM
2.1.Araştırmanın Amacı, Önemi, Yöntemi ve Sınırlıkları
Bu çalışmanın amacı, akademik yazında, gençlik kollarıyla ilgili yapılan çalışmaların
incelenmesi ve bu çalışmalar doğrultusunda, parti gençlik politikalarındaki eksikliklerin ortaya
çıkarılmasıdır. Literatürde ana teması siyasi partilerin gençlik kolları olan ve farklı örneklem
gruplarına yönelik yapılan çalışmalar bulunmakla birlikte; tüm lisans üstü tez önerilerini bir
başlık altında değerlendiren araştırmanın olmaması bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.
Araştırma kapsamında verilerin değerlendirilmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır.
Yapılan içerik analizinde, YÖK arşivinde gençlik kollarını konu alan 11 lisansüstü teze
ulaşılmıştır. Elde edilen veriler, Ağustos 2022 dönemine ait güncel bilgileri içermektedir.
3. BULGULAR
Araştırma kapsamında incelenen 11 lisansüstü tez ve bu teze ait bilgiler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Çizelge 1. Gençlik Kolları ile İlgili Lisansüstü Tez Künyesi
TEZ
TÜRÜ

TEZ ALANI

2008

Yüksek
Lisans

Asil Kaya

2010

Yüksek
Lisans

Murat
Toraman

2015

Yüksek
Lisans

Halkla
İlişkiler/Siyasal
Bilimler
Siyasal Bilimler/
Tarih
Siyasal
Bilimler/Sosyoloji

Onur
Yerlikaya
Şaşmaz

2015

Doktora

Yunus
Güler

2016

Yüksek
Lisans

Siyasal
Bilimler/Sosyoloji

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans

Siyasal Bilimler

TEZ ADI
1.Gençlerin siyasi tercih oluşturmalarında parti
gençlik kollarının etkisi: 2005/2007 AKP ve CHP
Gençlik Kolları’nın çalışmaları

YAZAR

YIL

Hasan Sarı

2. Türk siyasi tarihinde CHP'nin gençlik kolları
3.AK Parti'li ve CHP'li gençlerin siyasi tutum
kazanımlarında parti gençlik kollarının etkisi - Sivas
ili örneği
4.Türkiye'de siyasî partilerin gençlik kollarında ve
bağlı yan kuruluşlarında faaliyet gösteren gençlerin
siyasî katılımlarına ilişkin algıları
5.Kültürün siyasal simge ve semboller üzerine etkisi:
Çanakkale merkez ilçe siyasal partiler gençlik kolları
örneği
6.Türkiye'de gençlerin siyasete katılımı: Parti gençlik
kolları örneğinde bir inceleme
7.Gençlik ve siyaset: Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayrampaşa Gençlik Kolları örneği
8. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda
toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden üretimi
9.Gençlik-siyaset ilişkisi bağlamında AK Parti ve
CHP Gençlik Kollarında siyaset ve demokratik
katılım: Trakya örneği
10.Gençlerin aktif siyasete katılımı: Mersin CHP
Gençlik Kolları örneği
11.Siyasal kimlik oluşumunda çevreleme tekniklerinin
etkisi: Manisa siyasal parti il teşkilatları gençlik
kollarının karşılaştırmalı analizi
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Yusuf Can
Gökmen
Merve Ak
Efe
Ahmet
Kerem
Yılmaz

2017
2020
2020

Yüksek
Lisans

Emre
Karaman

2020

Yüksek
Lisans

Kandemir
Atçeken

2021

Doktora

Başak Kart

2022

Yüksek
Lisans

Siyasal
Bilimler/Sosyoloji

Siyasal
Bilimler/Sosyoloji
Sosyoloji
Kamu Yönetimi

Siyasal Bilimler
Sosyoloji/Siyasal
Bilimler
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1.Gençlerin Siyasi Tercih Oluşturmalarında Parti Gençlik Kollarının Etkisi:
2005/2007 AKP ve CHP Gençlik Kolları’nın Çalışmaları
Tezin amacı: Siyasi parti gençlik kollarının, 197 genç seçmen adayı üzerinde (AKP ve CHP’ye
oy veren), oy verme davranışında ne derece etkili olduğunun araştırılmasıdır. Araştırmada, yüz
yüze anket uygulanmıştır.
Araştırma Sonucu:
• Araştırmaya katılanlar, gençlik kollarının tüm faaliyetlerini dikkate alarak, en az siyasi
partiler kadar, bu yapılanmayı da siyasi bir kurum olarak değerlendirdikleri
görülmüştür.
• Genç seçmenleri siyasi bir karar vermeye sevk ve ikna etmede gençlik kollarının etkili
olmadığı görülmüştür. Deneklere yöneltilen “oy verdiğiniz partinin gençlik kolları
hakkında bilginiz var mı?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında hayır cevabını
verenlerin oranı yüksektir. Denelerin %66.5’i ise, gençlik kollarının kendi siyasi
kararlarında hiçbir etkisinin olmadığını belirtmiştir.
Araştırma Sonucundaki Öneriler:
• Gençlik kollarının, genç seçmelerin siyasi partilere yönelik bir algı oluşturma sürecinde
çokta etkili olmadıkları görülmektedir. Gençlik kolları, gençlerin siyasi alanda kendileri
yetiştirdikleri bilgi ve deneyim kazandıkları ilk yerlerdir. Bu açıdan bakıldığında
ilklerin yaşandığı gençlik kollarında bırakılacak etkinin iyi yönde olması için, gençlere
uygun bilgilendirici, eğlendirici, motive ve ikna edici siyasi mesajların verilmesi önemli
olacaktır.
2. Türk Siyasi Tarihinde CHP'nin Gençlik Kolları
Tezin Amacı: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi olan CHP’nin alt yapısında oluşturulan
gençlik kollarının tarihsel gelişimini ve CHP'li gençlerin Türk siyasetindeki önemini ortaya
koymaktır.
Araştırma Sonucu:
• Türkiye’de ilk olma özelliklerini taşıyan “CHP Gençlik Kolları” kuruluşundan
günümüze kadar olan sürede, Türkiye’de farklı alanlarda görülen gençlik hareketleri
için öncü bir rol üstlendiği görülmüştür
• CHP Gençlik Kolları, 12 Eylül süreciyle birlikte etkinliğini yitirmiş ve bu etkinliği
yeniden tahsis etmeye çalışsa da, hiçbir zaman 12 Eylül öncesindeki gibi örgütlü
birliktelik oluşturamamıştır . Araştırmada bu durumun nedeni; parti genel
politikasından uzaklaşılmaya ve 12 Eylül sonrası toplumu oluşturan gençlerin farklı
karakteristik yapısına bağlamıştır.
Araştırma Sonucundaki Öneriler:
• CHP ve CHP’nin gençlik kollarının, geçmişte yaşadığı tüm olumsuzluklar göz önüne
alındığında; günümüzde sahip olunan imkanlar doğrultusunda gençlik kollarının
yapacağı faaliyetleri sistemli ve tutarlı olarak planlaması gerekmektedir. Bu nedenle 12
Elül öncesi yapılmış olan kurultayların, bilimsel toplantıların vs. yeniden gündeme
getirilmesi bu konuda adım atılması için gerekli görülmektedir.
3. AK Parti'li ve CHP'li Gençlerin Siyasi Tutum Kazanımlarında Parti Gençlik
Kollarının Etkisi Sivas İli Örneği
Tezin Amacı: Gençlerin siyasi tutum kazanımlarında siyasi parti gençlik kollarının ne derecede
etkilerinin olduğunun araştırılmasıdır. Bu kapsamda AK Parti ve CHP Gençlik Kolları üzerinde
araştırma yapılmıştır.
Araştırma Sonucu:
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•

Oyunu AK Parti’ye veren gençler, gençlik kolları ve onların çalışmalarından
CHP’ye oy veren gençlere oranla daha fazla etkilendiği görülmüştür.
• Gençlerin, son yapılan genel seçimlerde gençlik kolları faaliyetlerine katılma nedenleri
sorgulandığında ise; AK Parti gençlik kollarına kayıtlı üyeler partilerine destek vermek
amacıyla katıldıklarını ifade etmiştir. CHP’li gençler ise AK Partiye nazaran daha az
kişinin partilerini desteklemek amacıyla bu faaliyetlere katıldıklarını ifade etmiştir.
Araştırma Sonucunda Öneriler:
• Gençlik kollarının gençleri daha fazla etkileyebilmesi içi anayasal düzenlemeler
aracılığıyla gençlik kollarının statülerini daha yüksek seviyeye taşımalıdırlar.
• Gelişmiş ülkelerde gençlere yönelik uygulanan politikaların değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu politikalardan yola çıkarak getirilen öneri; partilerde üst
kademlerinde görev alabilmek için birinci şartın kişinin geçmişte gençlik kollarında
katılımının olmasıdır.
• Gençlerin parti ideolojisini öğrenmek ve siyasal katılımlarını sağlamak için eğitim
programlarına tabi tutulması gerekmektedir.
• Siyasi partilerin gençlerin siyasal yaşama katılmaları için gençlik kollarını
desteklemeleri esastır. Bunun için bu kolların faaliyetlerinin göz ardı edilmemesi
gerekmektedir. Ayrıca gençlerin aktif siyasette yer almaları için kota uygulamalarının
gözden geçirilmesi ve seçim dönemlerinde adaylık için gençlere kolaylık sağlanması
gerekmektedir.
• Siyasi partiler halkla ilişkiler faaliyetlerini yaparken gençleri etkiyecek söylemler
geliştirmelidirler.
• Siyasi partilerin özellikle hedef kitle olarak seçtikleri üniversite gençlerine yönelik
uygulamaları yeniden değerlendirmeleri onları siyasal alana çekme konusunda önemli
olacaktır.
4. Türkiye'de Siyasî Partilerin Gençlik Kollarında ve Bağlı Yan Kuruluşlarında Faaliyet
Gösteren Gençlerin Siyasî Katılımlarına İlişkin Algıları
Tezin Amacı: Türkiye’deki siyasi partilerin gençlik kollarına üye gençlerin siyasal katılım
durumlarını incelemek, bu gençlerin Türkiye’deki siyasal ortamı değerlendirme biçimlerini
belirlemek ve kendilerini siyasal alanda nasıl konumlandırdıklarını ortaya çıkarmaktır.
Araştırma için, AKP, CHP ve MHP’nin gençlik kolları ve organizasyonlarında çalışan 15
kişiyle derinlemesine mülakat yapılmıştır. Bu çalışma, doğrudan gençlik kollarının siyaset
üzerinde etkisi ve genç kuşakları etkileme sürecine yönelik yapılmamıştır.
Araştırma Sonucu:
• Katılımcılara göre; siyasi partiler amaç ve ideolojileri net tespit etmelidir. Bu amaç
çerçevesinde toplumdan kopmadan faaliyetlerini gerçekleştirmeli, liyakate göre
örgütlenme süreci içerisine girmeli, her kademede bir fikir birliği esas olmalıdır.
• İdeolojiyi destekleyecek fikir önderleri geliştirilmelidir, siyasal faaliyetler seçim
dönemine sıkıştırılmamalıdır.ve en önemlisi gençlerin de önder olduğu bir pari
yapılanması gerekmektedir.
Araştırma Sonucundaki Öneriler:
• Siyasi partiler, amaç ve ideolojilerinin tespitinde net olmalıdır ve bunları belirlerken
genç kuşakları dikkate alan programların geliştirilmesi gereklidir.
• Örgütlenmelerin kademeleri arasında düşünce birliği gözetmelidirler.
• İnsanlara siyasal alanda neden örgütlenmeleri gerektiği net bir biçimde verilmelidir.
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5. Kültürün Siyasal Simge ve Semboller Üzerine Etkisi: Çanakkale Merkez İlçe
Siyasal Partiler Gençlik Kolları Örneği
Tezin Amacı: Siyasal simgelerin ve sembollerin, toplumsal kültürden etkilenip etkilenmediğini
ortaya koymak ve bu etkilenmenin derecesini ortaya çıkarmaktır. Diğer bir alt amaçları ise;
parti gençlik kollarını temsil eden üyelerin siyasal simgeleri, sembolleri ve siyasal kültürü ne
şekilde algıladıklarını belirlemek ve siyasal sembollere yönelik uzaklık ve yakınlık derecelerini
siyasal kültür açısından değerlendirmektir.
Araştırmanın Sonucu:
• Siyasi partiler tarihsel verileri kullanarak sembollerden yararlanmışlardır. Görsel
ögelerin sembolizasyon noktasında daha fazla başvurulan, fark edilmesi kolay ve insana
daha çabuk nüfuz eden veriler olduğu tespit edilmiştir. Parti simge ve sembollerin,
kültürel etmenler vasıtasıyla oluşturulduğu ve siyasal parti gençlik kolları üyelerinin
siyasal simge ve sembollere karşı bilinçli tutum sergilediği, anket sonuçları ile
saptanmıştır. Bu veriler neticesinde kültür ve siyaset birleşimi, siyasi sembolün
oluşmasında en önemli iki faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma Sonucunda Öneriler:
• Araştırma sonucunda siyaset ve kültür ilişkisi bağlamında sembollerin kullanılmasına
yönelik, parti ya da parti gençlik kollarına doğrudan herhangi bir öneri sunulmamıştır.
6. Türkiye'de Gençlerin Siyasete Katılımı: Parti Gençlik Kolları Örneğinde Bir İnceleme
Tezin Amacı; İzmir'de ikamet eden genç seçmenlerin gençlik ve siyaset ilişkisi, gençliğin
politikaya katılım boyutları, partilerin genç üyelerinin politik aktivizmleri, partilerde gençlik
organizasyonlarının hukuki durumunu ortaya çıkarmak ve ilgili sorunsalların Almanya örneği
ile karşılaştırması üzerinden mesele uluslararası bir düzlem içerisinde incelemektir.
Araştırmanın Sonucu:
• AK Parti gençlik kolları CHP’nin gençlik kollarına göre partilerine üye kazandırma
işlevi bağlamında 17 – 24 yaş arasındaki genç kesimi ve üniversite öğrencileri için daha
başarılıdır. CHP’nin genç üyelerinin yaş ortalaması AK Parti’ye göre daha yüksektir.
İzmir örneğinde CHP’nin genç ve aktif üyelerinin AK Parti’nin gençlik teşkilatına
eğitim düzeyinin daha yüksektir. Diğer yandan, AK Parti eğitim düzeyi düşük bireyleri
parti üyeliğine ve aktif çalışmaya çekebilme konusunda CHP’ye göre daha başarılıdır.
• AK Parti İzmir örneğinde gençler üyeliğe büyük oranda aile ve arkadaşları tarafından
itilmekte, parti içerisinde kendisine benzer bir çevre ile muhatap olmakta ve büyük
oranda siyasi kariyer beklentisi içinde olmaktadırlar. CHP’li gençler ise büyük oranda
ve İzmir örneğinde seçici güdülerden ideoloji güdüsü ile üye olmaktadırlar. Desteklenen
siyasetçilerin yüksek pozisyonlara gelmesi AK Partili gençlerce yüksek motivasyon
duyulan bir hedef olarak dikkat çekmektedir. Şahsının yüksek sorumlu pozisyona
gelmesini motivasyonu da CHP’ye kıyasla AK Parti’de daha yüksektir.
• İzmir örneğinde, CHP’li gençlerin seçici güdülerden ideoloji güdüsü ile üye olduklarını
göstermektedir. AK Parti’li üyelerin ise; aile geleneği, siyasi kariyer isteği, yakın
arkadaşlar ile partiye katılım ve parti üyeliğine kolaylık sağlayacak bir ideolojik
örgütlenmede aktiflik motivasyonunu birincil katılma güdüsü olduğu görülmektedir. .
• AK Partili gençler parti kararlarının alınmasının kapsayıcı bir sisteme dayalı olduğu
yargısından hareketle kararlara etkilerinin olduğu fikrini taşımaktadırlar. CHP’li gençler
ise; üyeler sistemin kapalı olduğunu, katılımlarının parti kararlarına etki etmediğini ve
dolayısıyla emeklerine rağmen bir şey değiştiremeyeceklerini düşünmektedir.
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7. Gençlik ve Siyaset: Adalet ve Kalkınma Partisi Bayrampaşa Gençlik Kolları
örneği
Tezin amacı: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Bayrampaşa Gençlik Kolları’na üye olan
gençlerin, siyasal mobilizasyonlarını incelemektedir. Partiye üye olan gençlerin nasıl mobilize
oldukları, ve bu mobilizasyonun temelinde yatan gündelik yaşam pratikleri ve duyguları
incelenmeye çıkmıştır.
Araştırmanın Sonucu:
• Gençlik Kolları siyasi partiler tarafından "siyasi olmayan" bir alt alan olarak
tanımlamıştır Gençlik kolları ise, etkinliklere, üyeler arasındaki ilişkilere ve sosyal
etkinliklere katılımlarına atıfta bulunarak kendilerini: “siyasi” olmaktan çok, “sosyal”
bir grup olarak tanımlamışlardır.
• Gençlik kolları, parti ana kademesinde ana siyasetin yürütüldüğü alan değil, gençlerin
siyasete daha sorunsuz geçiş yapmalarını sağlayan bir adım olarak görülmüştür.
• Gençlik kollarına sadece seçim dönemlerinde toplumu bilgilendirmek adına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu nedenle gençlik kolları, bağlı oldukları siyasi partilerin öznesi
olmaktan uzaklaşmıştır.
Araştırma Sonucunda Öneriler:
• Gençlerin siyasal alana katılımları; dava bilinci, iyi bir vatandaş olma hissi, ülke
politikasına etki etme, sosyal çevresini genişletme, politik kariyer yapma vb. sosyal,
ideolojik ve profesyonel niyetli motivasyonlarla açıklanabilirken; partilerin bu konuda
duyarlı olmaması belirli sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bunlar: parti yapıları
hiyerarşik, oldukça katı, geçmişin değer yükünü üzerinde taşıyıp değişime kapalı olması
ve kişilerin yapısal problemlerine duyarlı kurgulanmamış olması (kaynak eksikliği,
bireylerin biyografik uygunsuzluğu, finansal kısıtlar, duyarlılaştırma tertibatlarının
yetersizliği, üyelerin eylem repertuarının yeni kitleleri çekmek açısından yetersiz
bulunması ve hatta var olan kitleyi tatmin etmemesi vb.). Siyasi parti ile gençler
arasında dengenin sağlanması gereklidir.
• Aynı zamanda siyasal alanın eril bir karakter gösteresi de büyük bir sorun
oluşturmaktadır. Bu sorunun hem toplumsal hem de siyasal alanda çözülmesi önemli
bir adım olacaktır.
• Gençlerin siyasal alanda aktif katılımını desteklenmesi için, daha önce gençlik
kollarında çalışan kaç kişinin siyasetçi konumunda yer aldığı bildirilmeli ve bu konuda
özendirici çalışmalar yapılmalıdır.
8.Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Yeniden
Üretimi
Tezin Amacı: Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Bakırköy ve Üsküdar İlçe Gençlik Kolları’nın,
toplumsal cinsiyet eşitliğine saygılı/duyarlı bir örgütlenme ve işleyişe sahip olup olmadığını
anlamak ve bu örgütlerin üyeleri arasında toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden üretiminin
farklı boyutlarını ortaya koyup açıklamaktır.
Araştırmanın Sonucu:
• Her iki teşkilatta da pratikte görünür olarak cinsiyete dayalı bir işbölümün olduğu
görülmektedir.
• Bu kollarda kadın erkek arasındaki tüm ilişkilerde eşitlik ilkesine uyulurken, diğer
yandan da yapılacak fiziksel işler konusunda cinsiyet farklılığının esas alındığı
görülmüştür. Aksiyonlu işlerde, ağır kaldırma, tabela asma vb işlerden erkek üyelerden
yararlanılmış; kadın üyeler daha çok seçmenle iletişimin gerekli olduğu ortamlarda
kullanılmıştır.
• Her iki kolda da cinsiyet eşitliği savunulsa da; “cinsiyet körü” algısının var olduğu
görülmüştür.
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Her iki kolun üyeleri de toplumsal cinsiyet ya da toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda tutarlı ve bilinçli bir kavramsallaştırmaya sahip olmadıkları görülmüştür.
Farkındalık yaratmaya yönelik bir çaba ya da eylem de yapılmamıştır. Zaten var olan
durum incelendiğinde; toplumsal cinsiyet eşitliği veya eşitsizliği ile ilgili farkındalık
yaratmaya yönelik eğitimin yapılması genç üyeler için öncelik değildir.
• Her iki kolun üyelerinde feminizm kavramını algılayışı toplumsal algılamalardan
farklılık göstermemektedir. Birkaç istisna feminizmi kadın değerlerine saygı ve ilkelere
sahip çıkmak anlamında değerlendirmiş, geri kalan ise kadın düşmanlığı algısını devam
ettirmiştir.
Araştırma Sonucunda Öneriler:
• Cumhuriyet Partisi’nin inceleme konusu olan iki gençlik kolunun toplumsal cinsiyet
kavramı konusunda yeterli bir sahip olmadıkları bu sebeple parti işi yapılacak toplantı
ve seminerle aracılığıyla bu konuda üyelerin bilgilendirilmesi gereklidir.
• Parti kollarındaki gençlerin parti işi görev dağılımlarında, örgütsel ve söylemsel
düzeyde cinsiyet körlüğü yaşadıkları ve feminizm kavramları yanlış algıladıkları ortaya
çıkmıştır. Bu aşamada, bu konularda gençlere doğru bilgi aktarmak parti politikaların
belirlenmesinde esas oluşturmalıdır.
•
9. Gençlik-Siyaset İlişkisi Bağlamında AK Parti ve CHP Gençlik Kollarında Siyaset ve
Demokratik Katılım: Trakya Örneği
Tezin Amacı: Trakya’daki AKP ve CHP Gençlik kollarının partideki karar verme sürecinde
etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. Bununla birlikte bu araştırmada; gençlik kolları
içerisinde demokrasinin uygulama biçimini belirlenmesi, siyasal katılım konusunda gençlerin
ne kadar aktif oldukları belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın Sonucu:
• Gençlik kolları üyelerinin seçim öncesi ve sonrası dönemde, fikirlerinin, projelerinin
önemsenip uygulanması hem CHP hem AK parti açısından ve siyasal katılım
bakımından önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu süreçte Genel Merkez, il ve ilçe
teşkilatlarında yapılan tüm toplantılarda gençlerin fikirlerinin önemsediği bulgusuna
ulaşılmıştır.
• Hem AK Parti hem CHP gençlik kolları başkanları karar aşamasında tek başına karar
verememekte, karar verme aşamasında yönetim kurulu etkili olmaktadır. Bu durum her
iki partinin parti içi demokrasi anlayışını uyguladıklarını göstermektedir.
• Başka bir sonuca göre AK Parti ve CHP yönetimi içinde ana kademede, gençlik kolları
aktif olarak yer almaktadır.
• Yine her iki partide de gençlerin katılımının daha fazla olması yönünde bir uzlaşımın
varlığı söz konusudur.
• AK Parti ve CHP gençlik kolları üyeleri, gençlik kollarında faaliyet göstermelerinin
onlar için bir basamak niteliğinde olduğu ve bu durumun siyasi kariyer hedeflerine
ulaşmada yardımcı olduğunu ifade etmektedir.
Araştırma Sonucunda Öneriler:
• Her ilçede gençlik kolu örgütlenmesi oluşturulmalıdır. Bu durum gençlerin siyasal
katılımını arttırmada katkı sağlayacaktır.
• Gençlik kolları aracılığıyla kadınların siyasete katılımları teşvik edilmeli; başarılı
kadınların parti içindeki yükselmeleri sağlanmalı ve bu durum diğer kadınların da
siyasal alanına girmeleri için motive edecek ve siyasal katılımlarını arttıracaktır.
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Her iki partinin gençlik kolları üyelerinde siyasal ideolojileri aileleri tarafından
şekillenmektedir. Bu süreç dikkate alındığında, partilerin aile ile benzer söylemlerde
bulunması önemlidir.
Siyasal katılım için gençlik kolları ve başkanlarının ana kademdeki yöneticilerle sürekli
iletişim halinde olması, herhangi bir etkinlik, toplantı veya faaliyette söz alabilmesi
siyasal katılım açısından önemlidir.
Her iki partinin gençlik kolları başkanları da siyasette genç nüfusun olması gerekliliği
konusuna dikkat çekmiştir. Çünkü siyaset sahnesinde aynı kişilerin yer alması, bir süre
sonra seçmenler üzerinde olumsuz bir etki yaratacak, siyasal katılım konusunda da bir
azalmaya neden olacaktır. Bu yüzden siyasete yeni yüzler görmek önemlidir.
Siyasi partilerin, gençlik kollarına ait bir bütçe oluşturması, hem gençlik kollarının daha
rahat bir şekilde çalışmasını, hem de istediği zaman bir etkinlik yapmasını sağlayacaktır.

9 .Gençlerin aktif siyasete katılımı: Mersin CHP Gençlik Kolları örneği
Tezin amacı: CHP'de Siyaset alanın nasıl tarif edilebileceği, CHP ve CHP Gençlik Kolları'nda
oyunun nasıl gerçekleştiği, gençlerin neden CHP'de faaliyet gösterdiği, CHP'de mücadelenin
nasıl gerçekleştiği, gençlerin bu mücadele içerisinde nasıl konumlandığı ve gençlerin CHP
habitusu edinme sürecinin nasıl gerçekleştiği sorunsalını ortaya çıkarmaktır.
Araştırmanın Sonucu:
• Mersin CHP’de gençlerin kendi aralarındaki mücadele incelendiğinde, 18-30 yaş
aralığında yaşça büyük olanların ortalamasının da (26,7) hayli yüksek olduğu
gözlemlenmiştir. Sayısal üstünlüğün yanı sıra, aday adaylıklarına başvuru süreçlerinde
ve gençlik kolları mücadelesinde de yaşça büyüklerin daha çok söz sahibi olduğu
görülmektedir. Denilebilir ki, gençlerin dünyasında da büyüklerin dünyasına benzer bir
gerçeklik söz konusudur. CHP Mersin üye verileri üzerine yapılan diğer
değerlendirmeler dikkate alındığında; parti içi siyasetin çok uzun soluklu bir süreci
içerdiği ve partiye bir kere üye olunduğunda uzun yıllar (ortalama 9,4 yıl) üye kalındığı
görülmektedir. Üyelerin uzun yıllar parti içerisinde yer aldığı bir mücadeleden
bahsedildiğinde, bu durum partiye yeni giriş yapan gençlerin de CHP habitusu elde
edebilmek amacıyla bir dönem belirli süreçlerden geçmesi gerektiği düşüncesini hâkim
kılmaktadır
• Araştırmada genç olarak hiçbir belediye başkanı ve milletvekili örneğine
rastlanmamıştır. En genç örnekler 40’lı yaşlardan itibaren ortaya çıkmaktadır En genel
anlamda, parti içerisinde yaş faktörü gençler ve büyükler arasındaki bir mücadelenin
varlığı söz konudur.
• “Peki, bu gerçekliklere rağmen neden gençler CHP gençlik kolları içerisinde faaliyet
göstermektedir?” Bu soruya verilebilecek cevap, gençlerin habitusunda yer almaktadır.
Her şeyden önce, mülakatlarda da istisnasız bir şekilde dile getirildiği üzere, gençlerin
yaşamı CHP’li bir geçmişle iç içedir. Türkiye’nin en eski partisi olan CHP’de faaliyet
göstermek ya da CHP’de siyaset yapmak isteği, doğrudan ya da dolaylı bir biçimde,
CHP’li bir kökene ait olmaktan geçmektedir.
• Gençlerin CHP habitusu elde edebilmesinde gençlik kolları önemli bir yere sahiptir.
Oyuna girmeden önce gençlerin de kabul ettikleri bir doxa olarak gençlik kolları en alt
örgütlenmenin başladığı yerdir. Gençler, gençlik kollarında sosyalleşirken, afiş asarken,
etkinlik düzenlerken, eğitim faaliyetlerine katılırken, ana kademe siyaseti
deneyimlerken ve büyüklerle mücadele ederken devamlı olarak pratik geliştirmektedir.
Bu pratikler her düzey gençlik kolları üyesinin çoğunlukla farkında olmadan kendisine
göre geliştirdiği bir oyun stratejisidir. Gençler, bu oyun stratejisini, kurallarını ve
sınırlılıklarını kabul ettikleri CHP ve CHP gençlik kolları içerisinde alana özgü sahip
oldukları sermaye türleri üzerinden gerçekleştirmektedir.
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Araştırma Sonuncunda Öneriler:
• Gençlik kolları yaş üzerinden yapılan manipülasyonun, gençleri alanda
farklılaştırmanın ve kontrol altında tutmanın bir aracıdır. Gençler büyüklerin
yapamayacağı ya da yapmak istemeyeceği görevleri üstlenen bireylerdir. Tam da
çalışmada ortaya konmaya çalışıldığı biçimde, gençler kendi aralarında ve ileri dönem
mücadelelerinde büyükleri örnek alarak ilerlediği ve gençlik kolları siyasal devşirme ya
da siyasette pişmek deyiminin karşılığı olarak CHP habitusunun öğrenildiği (oyunun
kurallarını içselleştirme ve pratik kazanma) yer olduğu için varlığını sürdürmektedir
• Siyasal alanda başarılı olmak; uzun yıllar parti içerisinde mücadele eden gençlerin parti
mücadelesini daha iyi anlayarak ve belirli durumlara karşı daha iyi strateji
geliştirmeleriyle mümkün olmaktadır. Bu süreçte parti içerisinde bir lider
oluşturulurken, gençlik kollarında bu mücadeleyi sürdüren kişilere de öncelik
verilmelidir. Zamanla gençlik mücadelesinde başarı kazanan birey ve grupların parti
tarafından; belediye içerisinde istihdam edilmek, milletvekili danışmanı olmak ve
meclis üyeliğine girmek gibi benzeri şekillerde ödüllendirildiği görülmektedir.
• Gençler, gençlik kollarında sosyalleşirken, afiş asarken, etkinlik düzenlerken, eğitim
faaliyetlerine katılırken, ana kademe siyaseti deneyimlerken ve büyüklerle mücadele
ederken devamlı olarak pratik geliştirmektedir. Bu sebeple gençlik kolları üyelerinin
siyasal süreçte aktif katılımları esas olmalıdır.
10. Siyasal Kimlik Oluşumunda Çevreleme Tekniklerinin Etkisi: Manisa Siyasal Parti İl
Teşkilatları Gençlik Kollarının Karşılaştırmalı Analizi
Tezin Amacı: Siyasal parti gençlik kollarının kendi değerlerini, inançlarını ve ideolojisini
aşılamak amacıyla kullandıkları yöntemlerin ve bireylerin eylemlerini ve fikirlerini
yönlendirmeye yönelik gerçekleştirdikleri uygulamaların neler olduğu Manisa AK Parti
Gençlik Kolları, MHP Ülkü Ocakları (Gençlik Kolları), CHP Gençlik Kolları ve İYİ Parti
Gençlik Kolları ile gerçekleştirilecek olan yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonucunda tespit
edilmesidir.
Araştırmanın Sonucu:
• Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları, Milliyetçi Hareket Partisi Ülkü Ocakları24,
İyi Parti Gençlik Kolları ve Cumhuriyet ve Halk Partisi Gençlik Kolları’nın tamamının
hikayeler ve anlatılar yoluyla siyasal kültür aşılama yöntemini kullandığı görülmüştü
• Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket
Partisi’ne kıyasla Türk siyasal hayatına daha yakın bir tarihte dahil olmuştur. Bundan
dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları ve Milliyetçi Hareket Partisi Ülkü
Ocakları üyeleri anlatılarında ideolojilerinin, değerlerinin ve inançlarının
şekillenmesinde önemli rolleri olan siyasi kişilerin geçmişleri ve hikayeleri yer
almaktadır
• Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Milliyetçi Hareket Partisi Ülkü Ocakları ve
Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları üyelerinin kendi siyasal kültürlerini
aşılamak maksadıyla çevreleme tekniklerini daha belirgin bir biçimde kullandıkları
tespit edilmiştir. İyi Parti Gençlik Kolları üyeleri ise siyasal kültürlerini günlük
yaşantıları sırasında iletişimde bulunduğu diğer bireylere anlamlı semboller aracılığıyla
aktarmaktadır.
• Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Milliyetçi Hareket Partisi Ülkü Ocakları ve
İyi Parti Gençlik Kolları’nın bireylerle iletişim kurabilmek ve kendi değerlerini,
inançlarını ve ideolojisini aktarmak maksadıyla internet ve sosyal medyayı kullandıkları
tespit edilmişti
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Gençlik kolları üyeleri organizasyon ve etkinlikler düzenlemenin hem üye
kazanımı konusunda kolaylık sağladığını hem de gençlik kolları üyelerine aidiyet hissi
kazandırdığını dile getirmiştir
• siyasal parti gençlik kollarının tamamının bireylerle yakın ilişkiler kurarak gençlik
kollarına karşı aidiyet hissinin oluşmasını sağlamayı amaçladıkları ve bunun neticesinde
de kendi değerlerini, inançlarını ve ideolojilerini bireylere aktarmayı hedefledikleri
görülmüştür.
Araştırma Sonucunda Öneriler:
• Siyasal parti gençlik kollarının iktidarın çevreleme teknikleri kullanım amaçlarına
hizmet edebilmesi için gençlik kolları üyelerinin siyasal partilerinin değerlerini ve
inançlarını kendileriyle özdeşleştirmesi ve bu değerleri ve inançları yansıtan unsurları
gençlik kollarına üye olmayan bireylere aktarabilmesi gerekmektedir.
• Siyasal partiler ve gençlik kolları genç seçmenlerle rahat bir biçimde iletişim
kurabilmek ve siyasal değerlerini, inançlarını ve ideolojisini daha fazla kitleye
ulaştırabilmek maksadıyla sosyal medyayı kullanmak durumundadır.
• Gençlik kolları üyeleri organizasyon ve etkinlikler düzenleyerek hem üye kazanımı hem
de gençlik kolları üyelerinin aidiyetlik kavramı kazanmaları için önemlidir.
• Siyasal iktidarlar kendi değerlerini, inançlarını ve ideolojisini bireylere aktarırken
bireylerin sosyal çerçevelerini yönlendirebilecek kavramlar kullanarak kendi siyasal
kültürünü aşılayacak politikalar üretmelidir.
4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Tüm lisansüstü tezlerde gençlik kolları farklı boyutlarıyla ele alınsa da, katılımcıları ortak bakış
açısı şöyledir: Gençlik kolları faaliyetleri dikkate alındığında bu yapılanma siyasi bir kurum
olarak görülmeli ve değerlendirilmelidir. Söz konusu gruplar, siyasi partilere üye oldukları
günden itibaren, özellikle seçim dönemlerinde, parti ideolojilerinin aktarılması, parti
politikalarının duyurulması ve belirli konularda kamuoyu yaratılması konusunda öncü olarak
siyasilerle birlikte çalışmaktadır. Araştırmalarda ortaya çıkan bulguya göre; gençler, tüm bu
çabalarına rağmen, siyasal partilerin yapısal sorunları nedeniyle gençlere karar
mekanizmasında çok fazla inisiyatif tanımamaları, partilerin profesyonelleşme sürecinde
yaşanan sorunlar ve siyaset dili gibi etkenlerle hem kurumsal siyaseti hem de siyasi partileri
eleştirmektir. Gençler bu süreçte partilerin nesnesi değil öznesi olmak amacını taşıdıklarını
ifade etmektedir.
Bununla birlikte, tüm faaliyetlere katılmaya istekli olan gençlik kolları üyeleri zaman zaman
aidiyetlik sorunu yaşamaktadırlar. Bu aidiyetlik sorunun temelinde, gençlerin motive edecek
unsurların olmaması yatmaktadır. Özellikle profesyonel kaygı ile üye olan gençler, parti
teşkilatında gelecekte bir yer elde edemeyecekleri korkusu yaşamaktadır. Partilerin iç
dinamiklerinde yaşanan sorunlar, partide gruplaşmaların olması ve gençlik kollarından
başlayarak siyasi kariyeri ilerleyen politikacı örneklerinin çok fazla olmaması gençleri
umutsuzluğa sürüklemektedir. Bu süreçte parti içerisinde bir lider oluşturulurken, gençlik
kollarında bu mücadeleyi sürdüren kişilere de öncelik verilmelidir.
Araştırmada genç seçmenlerin oy verme davranışlarında gençlik kollarının çok etkisi olmadığı
açıklanmıştır. Bu durumun nedeni; partilerin genç seçmelerin katılımının sağlanmasında
gençlik kollarının verilerini yeterince değerlendirmediği ve bu kolların yetkilerinin
sınırlandırılmış olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu süreçte gençler, parti içi
kaynaklardan eşit şekilde yararlanamadıkları gerekçesi ile projelerini hayata geçirmekte zorluk
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yaşamaktadırlar. Parti siyasal teşkilatlanmasında, siyasal iletişim sürecinde gençlik
kollarından yararlanılması, gençlerinin fikirlerinin herhangi bir program ve proje döneminde
dinlenilmesi partiler açısından ve siyasal katılım bakımından önemli bir husustur.
Siyasal alanda gençlik kollarına sadece seçim dönemlerinde toplumu bilgilendirmek adına
ihtiyaç duyulması sebebiyle gençlik kolları, bağlı oldukları siyasi partilerin öznesi olmaktan
uzaklaşmıştır. Bu durumun partinin hiyerarşik yapısından, değişeme kapalı olmasından ve
partinin genç kollarını örgütün bir alt kademesi olarak değerlendirilmesinden kaynaklandığı
vurgulanmıştır.
Yaşanan başka bir sorun ise; gençlik kolları teşkilatında görüntüde bir toplumsal cinsiyet eşitliği
algısının varlığıdır. Gençlerin bu konuda tutarlı ve bilinçli bir kavramsallaştırmaya sahip
olmadıkları görülmüştür. Bu alanda partilere düşen görev: Söylemlerinde ve politikalarında bu
duruma yönelik destekleyici açıklamalarda bulunmak ve gençleri cinsiyet eşitliği kavramına
yönelik farkındalıklarını arttırmak için eğitimlere katılımını sağlamaktır.
Araştırmalarda öneri getirilen önemli bir sorun ise; gençlik kotalarıdır. Gençlerin aktif siyasette
yer almaları için kota uygulamalarının gözden geçirilmesi ve seçim dönemlerinde adaylık için
gençlere kolaylık sağlanması gerekmektedir. Siyaset alanının gençleşmesi, gençlik kollarının
önemli bir arzusudur.
Siyasi partilerin gençlerin siyasal yaşama katılmaları için gençlik kollarını desteklemeleri
esastır. Bunun için bu kolların faaliyetlerinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Gençlik
kollarına üye olan kadın sayılarını arttırmak içinde bir öneri getirilmiştir. Buna göre; gençlik
kollarında kadınların siyasete katılımını teşvik edecek faaliyetlerin yapılması ve başarılı olan
kadınların başkanlık görevine getirilmesi diğer kadınların da siyasete daha sıcak bakmasını ve
yükselebilme umutlarının artmasını sağlayacaktır.
İnceleme konusu olan tüm lisansüstü tez önerilerinde; gençlik kollarının siyasal alanda sosyal
bir örgüt olarak değil gerçek anlamda siyasal bir örgütün üst yapılanması olması gerekliliği
vurgusu yapılmıştır. Bu durum partilerin önemli hedef kitlesi olan gençleri partiye oy vermeleri
ve parti çatısı altında çalışmalarını sağlamak adına motive edici bir araç olarak gösterilmiştir.
Konu ile ilgili daha geniş perspektifte çalışma planlayan araştırmacılara önerimiz; sadece
lisansüstü tezlerle değil, bu alanda yazılmış makalelerin ve bilimsel toplantılarda sunulan
bildirilerin de karşılaştırılmalı analizinin yapılması konunun daha net anlaşılabilmesi için
önemlidir.
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SPOR HUKUKUNDA ARABULUCULUK
Dr. Miray Özer Deniz
Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, - 0000-0003-2443-6290

ÖZET
Spor hukuku, çeşitli sporların, farklı düzendeki üyeliklerinden oluşan organizasyon içerisinde
farklı mevzuat hükümleriyle düzenlenen alanı ifade eder. Klasik sporların yanında, elektronik
ortamda e-spor faaliyetleri de artık spor alanında kabul edilmektedir. Spor, bir hak olarak
Anayasa tarafından korunmaktadır. Pek çok çeşitte spor alanı olduğundan, her bir spor dalına
uygulanabilecek tek bir çatı kanun olmamakla birlikte genellikle futbol haricindeki sporlara
Türk Borçlar Kanunu (TBK), Türk Ceza Kanunu, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanun ve çeşitli yönetmelik, tebliğ ve ilgili kurum kararları
uygulanmaktadır. Spor hukukunda yargılama da diğer hukuk dallarından farklıdır. Kendine
özgü kuralları olması ve hızlı çözüm gerektirmesi bakımından yargılama yoluna gidilmediği
görülmektedir. Bu noktada, dünyada olduğu gibi ülkemizde de alternatif uyuşmazlıkları çözüm
yollarına başvurulmaktadır. Bu yollardan arabuluculuk, objektif, tarafsız, bağımsız ve alanında
uzman bir üçüncü kişi olarak arabulucu olan kişinin katılımıyla, tarafların aralarındaki
uyuşmazlığı çözmeye yardımcı gönüllülük esasının hakim olduğu bir süreçtir. Arabuluculuk,
ülkemizde 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu’nda düzenlenmiştir. Spor hukukuna ait uyuşmazlıkların arabuluculuğa
elverişliliği noktası ise uyuşmazlığın tarafların özgür iradesiyle çözüme elverişli olup
olmadığına göre karar verilmelidir. Spor hukuku bünyesinde hem kamu hem de özel hukuk
barındıran kendine özgü sui generis bir alan olmasından dolayı yalnızca özel hukuk
uyuşmazlıkları arabuluculuğa uygun olacaktır. Bu kapsamda örneğin, klüpler ile sporcular,
teknik direktörler ve yardımcı personel ile yapılan sözleşmeler ya da sponsorluk
sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli olacak iken disiplin cezaları
cezai yönlerinden dolayı arabuluculuğa elverişli olmayacaktır. Spor dalı olarak ise futboldan
doğan uyuşmazlıklar, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından
çözüme kavuşturulacağından arabuluculuk diğer spor dallarından doğan uyuşmazlıklara
elverişli olacaktır.
Anahtar Kelimeler : Spor, Arabuluculuk, Futbol.
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MEDIATION IN SPORT LAW

Sports law refers to the area regulated by different legislation provisions within the organization
consisting of memberships of various sports in different orders. In addition to classical sports,
e-sports activities in the electronic environment are now accepted in the field of sports. Sports
as a right is protected by the Constitution. Since there are many kinds of sports fields, there is
no single law that can be applied to each sport branch, but generally the Turkish Code of
Obligations (TBK), the Turkish Penal Code, the Law No. 6222 on the Prevention of Violence
and Disorder in Sports and various regulations, communiqués and related institutions decisions
are implemented. Judgment in sports law is also different from other branches of law. It is seen
that there is no judicial procedure in terms of having its own rules and requiring a quick solution.
At this point, alternative dispute resolution methods are used in our country as well as in the
world. In these ways, mediation is a voluntary process that helps to resolve the dispute between
the parties with the participation of the mediator as an objective, impartial, independent and
expert in the field. Mediation is regulated in the Law on Mediation in Civil Disputes No. 6325,
which entered into force on 22.06.2012 in our country. The point of suitability for mediation of
disputes related to sports law should be decided according to whether the dispute is suitable for
resolution with the free will of the parties. Only private law disputes will be suitable for
mediation, since sports law is a unique sui generis field that includes both public and private
law. In this context, for example, disputes arising from contracts or sponsorship agreements
with clubs and athletes, coaches and personnel will be suitable for mediation, while disciplinary
penalties will not be suitable for mediation due to their criminal aspects. As a sports branch,
since the disputes arising from football will be resolved by the Turkish Football Federation
Dispute Resolution Board, mediation will be suitable for disputes arising from other sports
branches.
Key words: Sport, Mediation, Football.
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İNTERNET YOLUYLA GERÇEKLEŞEN KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ

Dr. Miray Özer Deniz
Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, - 0000-0003-2443-6290
ÖZET
İnternet, İngilizce “international network” teriminin kısaltılmış hali olarak kullanılan küresel
iletişim ağıdır. İnternet, bilgi akışı ve iletişimin sağlaması, eğitim, bankacılık ve ulaşım
alanlarında

kullanılmasıyla

birlikte

günlük

hayatın

bir

parçası

olmuştur.

Hayatı

kolaylaştırmalarının yanında, özgür bir alan olmasından dolayı kişilik hakkı ihlalleri yaşanması
gibi olumsuz bir tarafı da vardır. Anayasa ve uluslararası mevzuatta korunan, kişinin tam ve
sağ doğumu ile kazanılan ve herkese karşı ileri sürülebilen kişilik hakkı, internet gibi erişimin
kolaylıkla mümkün olduğu bu alanda farklı türlerde ihlal edilebilmektedir. Bu alanlardan bir
tanesi, alan adlarının ihlalidir. Bu ihlalde, sadece gerçek kişiler değil tüzel kişiler de
etkilenmektedir. Elektronik postalar vasıtasıyla, kişilik hakların saldırılarda gerçekleşmektedir.
Elektronik posta hesaplarına izinsiz giriş, kişinin özel alanına müdahale, hesaplara erişimin
kısıtlanması gibi yöntemler ile kişilik hakkı ihlal edilebilir. Bir diğer ihlal ise istenmeyen
postalar gönderilmek suretiyle kişilik hakkı ihlalidir. İstenmeyen ya da olağan dışı sayıda posta
gönderilmesi de hesap sahibinin şahsi hakkını zedeleyebilir. Bunun dışında sıkça görülen sosyal
medya hesapları ya da forumlar aracılığıyla kişilere hakaret, tehdit, onur ve haysiyet kırıcı
davranışlarda bulunulabilmektedir. Ayrıca, sosyal medya ve forumlarda, kişilerin izni
olmaksızın ses ve görüntülerinin paylaşılması gibi dijital hırsızlıklar yaşanmaktadır.
Başkalarının çocuklarının herkese açık sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarını,
kendi hesaplarında kendi çocukları gibi paylaşan insanlar için kullanılan dijital çocuk kaçırma
da ne yazık ki yaşanmaktadır. Bu şekilde ihlaller söz konusu olduğunda Türk Medeni
Kanunu’nun TMK m. 23-25’te düzenlenen kişilik haklarını koruyucu davaları açılabileceği gibi
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ihlallerin sona ermesine
yönelik girişimlerde bulunulabilir.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Kişilik Hakkı, Elektronik posta, Dijital Saldırı.
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PERSONAL RIGHT VIOLATIONS THROUGH THE INTERNET
ABSTRACT
The Internet is the global communication network used as the abbreviation of the English term
"international network". The Internet has become a part of daily life with its use in the fields of
information flow and communication, education, banking and transportation. In addition to
making life easier, it also has a negative side such as violations of personal rights due to the
fact that it is a free space. The right of personality is protected in the Constitution and
international legislation. It is acquired with the full and healthy birth of a person and can be
claimed against everyone, can be violated in different ways on the internet where access is
easily possible. One of these domains is the violation of domain names. In this violation, not
only natural persons but also legal persons are affected. Via e-mails, personal rights are attacked
in attacks. Personal rights can be violated by methods such as unauthorized access to e-mail
accounts, interfering with a person's private space, and restricting access to accounts. Another
violation is the violation of personal rights by sending personalliy annoying mails (spam).
Sending spam or unusual numbers of mail may also infringe the personal rights of the account
holder. Apart from this, insults, threats, honor and degrading behaviors can be made to people
through frequently seen social media accounts or forums. In addition, digital thefts occur in
social media and forums, such as the sharing of audio and video images without the consent of
individuals. Unfortunately, digital child abduction, which is used for people who share the
photos of other people's children shared on public social media accounts, on their own accounts,
is unfortunately also experienced. In case of such violations, lawsuits can be filed under the
Turkish Civil Code to protect personal rights, and attempts can be made to end the violations
within the scope of the Law No. 5651 on the Regulation of Broadcasts Made on the Internet
and Combating Crimes Committed Through These Broadcasts.
Keywords: Internet, Personal Rights, Electronic mail, Digital Attack.
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ŞİİR MECMUALARINDAKİ NAZIM ŞEKLİ PROBLEMLERİNE DAİR

Doç. Dr. MEHMET GÜRBÜZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0003-1664-1438
ÖZET
Tarihî edebî metinler üzerinde yapılan çalışmalarda pek çok sorun yaşanabilmektedir.
Karşılaşılan problemlerin başında eserin bizzat kendisinin veya içerisindeki metin ya da metin
parçalarının aidiyeti, tarihlendirilmesi, tanımlanması, okunup anlamlandırılması gibi hususlar
gelmektedir. Eserlerin/metinlerin doğru bir şekilde yayımlanabilmesi, gelenek ve edebiyat
tarihi içerisindeki yerlerinin tespit edilebilmesi vb. için elzem olan bu bilgiler, kimi zaman
yazarların veya müstensihlerin bilgisizlikleri yahut ihmalkârlıkları sebebiyle ya hiç
yazılmamakta ya da yazılmış olsalar bile tarihsel süreçte eserlerin fiziksel olarak hasar
görmeleri sebebiyle kaybolabilmektedir. Özellikle de tek bir nüshası bulunan eserlerde bu tür
sorunların çözümü daha zor ve hatta imkânsız olabilmektedir. Bu gibi durumlarda araştırma
süreci, ilgili çalışma alanında yaygın olarak uygulanan teamüller ve temayüller çerçevesinde
bir yöntem izlenerek sürdürülür. Bazen söz konusu bilgiler çeşitli yardımcı kaynaklardan
hareketle tespit edilebilirken bazen de hiç bir bilgiye ulaşılamamaktadır.
Son zamanlarda yoğun bir çalışma alanı hâline gelen mecmualarda da bu tür sorunlar
görülmektedir. Pek çok mecmuada eserin derleyicisinin kimliği, derlenme tarihi başta olmak
üzere birçok bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Ayrıca derleme eserler olan mecmuaların
içerisine kaydedilmiş olan eserlerin asıl yazarlarının/şairlerinin, şiirlerin nazım şekillerinin,
metinlerinin nasıl tespit edileceğiyse başlı başına ayrı problemlerdir. Özellikle de başka
kaynaklarda metinlerle ilgili farklı bilgiler yer aldığında mesele daha da karmaşık bir hâl
almaktadır. Örneğin; aslında gazel nazım şekliyle kaleme alınmış olan bir şiir, mecmuaya
tamamı değil de bazı mısraları ya da beyitleri alındığı için mısra, müfred, kıt’a nazım şekliyle
yazılmış gibi görünebilmektedir. Benzer farklılıklar; nazım türlerinde, şairlerin kimliklerinde,
beste veya bestekâr bilgilerinde olabildiği gibi kelime düzeyinden başlayarak mısra ya da beyit
seviyelerine kadar şiirlerin metinlerinde de görülebilmektedir. Bu bildiride mecmuadaki
metinlere dair bilgilerle şairlerin divanlarında ya da tezkire, mecmua gibi başka kaynaklarda
yer alan bilgilerin farklı olması durumunda araştırmacıların nasıl bir tavır takınabilecekleri ile
ilgili öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, şiir mecmuaları, nazım şekli
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ÂSIM B. MAHMÛD VE İLM-İ ARÛZ ADLI ESERİ ÜZERİNE

Doç. Dr. MEHMET GÜRBÜZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
- ORCID ID: 0000-0003-1664-1438

ÖZET
Batılılaşma sürecinin getirdiği değişim ve buna paralel olarak yaşanan dönüşüm sebebiyle, 19.
yüzyılda dil ve edebiyatla ilgili kabuller sorgulanmaya ve tekrar üzerinde düşünülmeye
başlanmıştır. Bu bağlamda söz konusu yüzyılda, özellikle de Tanzimat sonrası dönemde
üzerinde tartışılan konulardan biri de şiirin ölçüsü meselesi olmuştur. Bu çerçevede aruz ile
ilgili çeşitli eserler kaleme alınmış, hece ve aruz ile ilgili değerlendirmeler, kıyaslamalar
yapılmıştır. Vezin konusunda yazılmış olan kitapların büyük çoğunluğu, teknik olarak şiir ve
vezin ile ilgili kavramlara açıklık getirmeyi ve bu ilme ait kuralları açıklamayı amaç edinmiş
eserlerdir. Aruz kitaplarının temel amacı bu olmakla birlikte, bazı eserlerin Batılılaşma
sürecinde şekillenmekte olan yeni edebî geleneğin yönünü tayin etme; şekil, içerik ve üslup
özellikleri bakımından bu geleneğin sahip olacağı hususiyetleri belirleme yolundaki
tartışmalara da hizmet ettiği görülmektedir.
19. yüzyılda kaleme alınmış aruz konulu eserlerden biri de Asım b. Mahmûd’un İlm-i Arûz adlı
kitabıdır. İlm-i Arûz, H. 1314/M. 1896 yılında Yuvanaki Panayotidis Matbaası tarafından 80
sayfa olarak basılmıştır. Hakkında sınırlı bilgi bulunan Âsım b. Mahmûd, kitabın iç kapağındaki
kayda göre Cemiyyet-i Rüsûmiye’de kâtip olarak görev yapmıştır. Benzerlerine nispetle
hacimli bir metin olan İlm-i Arûz, eser hakkında çeşitli bilgiler içeren “İfâde-i Mahsûsa” başlıklı
bir bölüm ile başlamaktadır ve beş bölümden meydana gelmektedir. Söz konusu bölümlerde
aruzun tanımı, kuralları ve bahirleriyle seçme şiir örneklerine yer verilmiştir Eserde aruz
dışında kafiye konusu da işlenmiş, “kaside, gazel, murabba, kıt’a” gibi şiirin şekliyle ve “tevhid,
naat, hiciv, medh” gibi türüyle alakalı terimler de açıklanmıştır. Kitabın sonunda bir fihrist ile
bir de hata-sevap cetveli bulunmaktadır. Bu bildiride öncelikle aruz hakkında kısa bir tarihî
bilgi verilecek, sonrasında da 19. yüzyılda kaleme alınmış olan İlm-i Arûz adlı eser üzerine
değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şiir, ölçü/vezin, aruz vezni

CONFERENCE BOOK

ISBN: 978-605-72051-1-7

www.cumhuriyetkongresi.org

Page | 57

CUMHURIYET

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

İRAN’DA MİLLÎ PETROL DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ VE MUHAMMED
MUSADDIK

DR. ALPER YILDIRIM
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- https://orcid.org/0000-0001-9803-0766
ÖZET
19. yüzyılın ortalarından itibaren İran’da petrol varlığına dair Batılıların yaptığı bilimsel
araştırmalar 20. yüzyılın ilk çeyreğinde cevap bulmuştur. 1908 yılında petrolün keşfiyle birlikte
İran’da yeni bir siyasî sürece girilmiş ve İngiltere hükûmeti bölgedeki varlığını giderek
arttırmıştır. Yapılan anlaşma ve verilen imtiyazlar neticesinde İngiltere, İran petrol
gelirlerinden %84 oranında kâr elde ederken, İran %16’lık kâr payına razı olmak zorunda
kalmıştır. Ancak ilerleyen süreçte İngiltere bu paylaşıma da riayet etmemiş ve İran’a %16’lık
orandan daha düşük ücretler vermiştir. İran, zaman içerisinde paylaşımın adaletsiz olduğunu
ileri sürerek mevcut imtiyaz anlaşmasını 1932 yılında tek taraflı olarak iptal etmiştir. Duruma
itiraz eden İngiltere kısa süre içinde konuyu uluslararası hukuk komisyonuna taşımıştır.
Komisyondan net bir sonuç çıkmasa da İngiltere, 1933 senesinde bir öncekiyle benzer
koşullarda bir imtiyaz anlaşması elde etmeyi başarmıştır. Böylece 60 yıl sürecek yeni bir
imtiyaz dönemi başlamıştır. Bu durum 1940’larda İran siyasî sahnesine çıkan Muhammed
Musaddık’ı rahatsız etmiştir. Millî Cephe adlı bir oluşumla beraber İran’ın işgaline karşı tepki
gösteren Musaddık, özgürlükleri kısıtlayan iç ve dış unsurlara karşı saraya protestoda
bulunmuştur. İran’da bağımsız bir iradenin hâkim olması görüşünü benimsemekle birlikte,
buna yönelik en önemli hamlenin İngilizler tarafından kontrol edilen İran petrol sanayisini
millîleştirmek olduğunu ve İran’ın kendi tabii kaynaklarını çıkarma ve işletme hakkını
devralması gerektiğini savunmuştur. Bu minvalde Musaddık, Başbakan seçildikten sonra ilk iş
olarak petrolün millîleştirilmesine yönelik kanunu yürürlüğe koymuştur. Ardından İran
petrollerini elinde bulunduran Anglo-Iranian Oil Company’i tasfiye etmiş ve şirketin İngiliz
teknisyenlerini ülkeden çıkarmıştır. Bu çalışmada, İran petrollerinin millîleştirilmesi fikrinin
gelişimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca İran petrollerinin geçirdiği merhalelere
değinilerek, imtiyazlardan millîleştirmeye evrilen süreç incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: İran, Petrol, Millîleştirme, Musaddık.
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THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL OIL IDEA IN IRAN AND
MOHAMMED MOSSADEGH

ABSTRACT
Since the middle of the 19th century, Western scientific research on the existence of oil in Iran
found answers in the first quarter of the 20th century. With the discovery of oil in 1908, a new
political process was entered in Iran and the British government gradually increased its presence
in the region. As a result of the agreement and the concessions granted, England made a profit
of 84% from Iranian oil revenues, while Iran had to settle for a 16% profit share. However, in
the following process, England did not comply with this sharing and gave Iran less than 16%
wages. Iran unilaterally canceled the existing concession agreement in 1932, arguing that the
distribution was unfair over time. England objected to the situation and took the matter to the
international law commission in a short time. Although there was no clear result from the
commission, England succeeded in obtaining a concession agreement in 1933 under similar
conditions as the previous one. Thus, a new concession period that will last 60 years has begun.
This situation disturbed Mohammed Mossadegh, who appeared on the Iranian political scene
in the 1940s. Mossadegh, who reacted against the occupation of Iran together with a formation
called the National Front, protested to the palace against internal and external elements that
restricted freedoms. While he adopted the view that an independent will should prevail in Iran,
he argued that the most important move towards this was to nationalize the Iranian oil industry
controlled by the British and that Iran should take over the right to extract and operate its own
natural resources. In this vein, Mossadegh enacted the law on the nationalization of oil as the
first thing after he was elected Prime Minister. He then liquidated the Anglo-Iranian Oil
Company, which held Iranian oil, and drove the company's British technicians out of the
country. In this study, it is aimed to reveal the development of the idea of nationalization of
Iranian oil. In addition, by referring to the stages of Iranian oil, the process that evolved from
concessions to nationalization was examined.
Keywords: Iran, Oil, Nationalization, Mossadegh.
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IMPLEMENTATION OF THE ASEAN AGREEMENT ON
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ON AIR POLLUTION DUE TO
FOREST FIRES IN INDONESIA FOLLOWING THE RATIFICATION OF THE
ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION BY LAW
NUMBER 26 OF 2014
Ghea Shahnaz ROSADY 1
1 Selçuk University, Faculty of Law, ORCID ID: 0000-0001-6839-8228

ABSTRACT
Almost annually, forest fires occur in Indonesia. These forest fires contribute to transboundary
haze pollution, which is detrimental to Southeast Asian countries. To overcome this, the
countries that are members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) agreed to
form an agreement at the regional level to increase efforts to prevent and control transboundary
haze pollution, namely the Asean Agreement on Transboundary Pollution (AATHP). Indonesia
participated in ratifying AATHP through Law Number 26 of 2014 concerning Ratification of
the Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution. After the ratification of the AATHP,
the urge to immediately resolve the haze problem is no longer within Indonesia but also from
other countries because there are obligations imposed on Indonesia as a form of legal
consequence after Indonesia ratifies the AATHP. The responsibility of the Government of
Indonesia regarding the control of haze is not only to the domestic public but also to other
countries, particularly those participating in the AATHP. Due to the fact that the ASEAN
Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control has not yet been officially
established, the ASEAN Secretariat and the ASEAN Specialized Meteorological Center
temporarily carry out all of the ASEAN Coordinating Center's responsibilities as an ad interim
with regard to forest fires in Indonesia.
Keywords: ASEAN, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Forest Fires

INTRODUCTION
As a sovereign nation, Indonesia has the right to manage its natural resources in
accordance with its environmental policies and to ensure that activities conducted on its
territory do not harm the environment of other nations. Since 1990, forest fires have been one
of the environmental threats confronting Southeast Asia. The negative effects of forest fire haze
in Indonesia are extensive, affecting nearly every aspect of the lives of its citizens. The
establishment of the United Nations Convention on Long-Range Transboundary Haze-Air
Pollution in the European region marked the beginning of regional efforts to deal with
transboundary air pollution. This convention assigned member states to carry out technological
research, surveillance techniques, measures to understand the spread of pollution and its
impacts, economic, social, and environmental assessments as alternative measures, and
training.1

1Convention

on Long-Range Transboundary Air Pollution, Article 7, https://unece.org/sites/default/files/202105/1979%20CLRTAP.e.pdf (Accessed: 05.05.2022).
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As a regional organization in Southeast Asia, the Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN) has a role and responsibility in fostering security, economic, social, and
political stability and relations among its members2 including cooperation in developing and
implementing measures to prevent, monitor and mitigate transboundary haze pollution in the
ASEAN region.3 This began with the formation of the Kuala Lumpur Accord on Environment
and Development by the countries of the Southeast Asian region on June 19, 1990 which called
for efforts to prevent cross-border pollution and control it.4 Subsequently, an ASEAN
Cooperation Plan on Transboundary Pollution was formed in 1995 by establishing a
cooperation mechanism among ASEAN Member States in the prevention and control of forest
fires and haze. In order to fully implement the 1995 ASEAN Cooperation Plan on
Transboundary Pollution, the 1997 Regional Haze Action Plan and the Hanoi Plan of Action
were established. This was followed by the establishment of the Asean Agreement on
Transboundary Haze Pollution (AATHP) in 2002.
AATHP aims to prevent and overcome transboundary haze pollution as a result of forest
fires which must be implemented through intensive national, regional and international efforts.5
Each ratifying country is committed to addressing the problem of smoke pollution in Southeast
Asia, which is primarily caused by forest fires in Indonesia. This commitment includes
technical assistance and financial assistance for forest fire prevention. The Indonesian
government signed the AATHP on June 10, 2002. The Government of Indonesia ratified Law
No. 26 of 2014 on Ratification of the AATHP on October 14, 2014, and the ratification
instrument was deposited with the ASEAN Secretariat on January 20, 2015. After the
ratification of the AATHP, neighboring nations are compelled to immediately address the smog
problem. The Indonesian Ministry of Environment and Forestry is responsible for preventing
and resolving issues arising from the haze crisis in Southeast Asia.
1. ASEAN AGREEMENT
ESTABLISHED IN 2002

ON

TRANSBOUNDARY

HAZE

POLLUTION

The occurrence of forest fires in 1994 – 1995 which reached an unprecedented worst
level prompted ASEAN to take initiatives and steps to increase cooperation at the regional level
in policy-making efforts on transnational air pollution problems by compiling the ASEAN
Cooperation Plan on Transboundary Pollution on Transboundary Air Pollution (ACPTP) in
1995.6 This work plan included procedures and mechanisms for international cooperation in
preventing and combating smoke pollution.
In 1997, forest and land fires broke out on the Indonesian islands of Kalimantan and
Sumatra, resulting in smoke pollution that not only affected Indonesia, but also Singapore,
Malaysia, and a small portion of Thailand and the Philippines. This incident subsequently
prompted ASEAN nations to discuss the issue and incorporate it into the 1997 Hanoi Plan of
Action. The Hanoi Plan included measures to combat transboundary air pollution resulting from
2
3

4
5

6

Sekretariat Nasional ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta: Sekretariat Nasional ASEAN, 1992, p. 2.
Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), Article 4, https://asean.org/wpcontent/uploads/2021/01/ASEANAgreementonTransboundaryHazePollution-1.pdf
(Accessed:
07.05.2022)
AATHP, ibid., Preambule.
Law of the Republic of Indonesia Number 26 of 2014 concerning Ratification of the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution, Preambule, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38689/uu-no-26-tahun2014 (Accessed: 15.05.2022).
Law of the Republic of Indonesia Number 26 of 2014, ibid., Preambule.
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forest and land fires. Members of ASEAN subsequently agreed to formalize the 1997
Hanoi Plan and the 1995 ACPTP in order to make them more effective by establishing the
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution in 2002.
AATHP is the world's first regional agreement binding a group of nations to combat
transboundary haze pollution from land and forest fires. AATHP is also a global example of
how to address cross-border issues. AATHP emphasizes the precautionary principle to take
precautionary action, as well as prevent and monitor transboundary haze pollution as a result
of forest fires, which should be mitigated to the greatest extent possible. 7 AATHP consists of
32 articles and 6 chapters.
The first Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze
Pollution (COP) was held in Hanoi, Vietnam, on November 11, 2004. This conference occurs
once yearly. Ten representatives of AATHP countries were in attendance at the conference,
which has been held seventeen times. This meeting focused on regional cooperation on the issue
of transboundary air pollution, in particular the actions taken under the AATHP framework.
Indonesia was first seated at the eleventh meeting as a state party that had ratified the
AATHP. Prior to this, even though Indonesia had not ratified the AATHP, it had participated
in and contributed to the AATHP COP as an observer. This meeting discussed ASEAN's
initiatives to prevent the recurrence of cross-border air pollution, including the agreement to
prepare a Road Map Towards a Smoke-Free ASEAN and Indonesia's determination to host the
ASEAN Coordinator Center for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). At the
17th meeting held in Singapore in 2022, the Establishment Agreement of ACC THPC was
discussed.8
2. ASEAN COORDINATING CENTRE FOR TRANSBOUNDARY HAZE
POLLUTION CONTROL
ACC THPC is the ASEAN Coordination Center for Transboundary Haze Pollution
Control.9 The objective of establishing ACC THPC is to facilitate cooperation and coordination
between the Parties in managing the impact of forest fires. According to AATHP, the ACC
THPC is responsible for providing the basis for the assessment of forest fire and haze
prevention,10 assisting in emergency response together 11 and technical cooperation12 by relying
on equipment and technology from research.
The assessment is conducted by the ACC THPC using a mechanism for receiving
information from the parties' respective national institutions. ACC THPC will operate under the
assumption that the competent national agency will extinguish the fire first. If the competent
national agency declares an emergency, it may seek assistance from the ACC THPC. The
national institution in question is the focal point, which has been designated by each party to
carry out administrative functions on their behalf. Through Focal Points, ACC THPC is
7
8

9
10
11
12

AATHP, ibid., Article 3.
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Seventeenth Meeting Of The Conference Of The Parties
To The ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution Media Release, https://asean.org/wpcontent/uploads/2022/10/Adopted-Media-Release_COP-17-20Oct22_rev.pdf
(Accessed:
20.05.2022).
AATHP, ibid., Article 5.
AATHP, ibid., Article 8.
AATHP, ibid., Article 12.
AATHP, ibid., Article 16.
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required to share information and collaborate frequently with the Parties.
The Directorate General of Climate Control, Ministry of Forestry is the designated focal
point for AATHP in Indonesia. This institution oversees the implementation of AATHP in
Indonesia.13 Focal Points provide data on fire-prone areas, environmental conditions leading to
forest fires. ACC THPC is required to receive, consolidate, and analyze data received from
Focal Points, as well as provide an assessment of risks to human health or the environment
resulting from land and/or forest fires and transboundary haze pollution.
In addition, AATHP is also involved in the Joint Emergency Response. If a party requires
assistance from other parties in the event of smoke pollution caused by these fires on its
territory, it may do so directly or through the ACC THPC. Assistance may only be utilized upon
request and with the consent of the requesting party, or, if offered by another party or parties,
with the consent of the beneficiary party. The parties are required to inform the ACC THPC of
the expertise, equipment, and materials that can be made available for the provision of
assistance to other parties.
3. RATIFICATION OF ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY
HAZE POLLUTION BY INDONESIA
The AATHP was signed by the governments of the 10 ASEAN member states on June
10, 2002 in Kuala Lumpur, Malaysia. Control transboundary haze pollution through concerted
national, regional, and international efforts aimed at preventing, monitoring, and reducing forest
and land fires. All ASEAN Member States have ratified this agreement, which entered into
force in 2003. The following ratifications or approvals have been received by the Secretary
General of ASEAN from ASEAN Member States:
Table 1: List of countries that have ratified the Asean Agreement on Transboundary
Haze Pollution14

The Parties

Ratification Date

Malaysia
Singapore
Brunei Darussalam

3 December 2002
13 January 2003
24 February 2003

Date of deposit to the
Asean General
Secretariat
18 February 2003
17 March 2003
23 April 2003

Vietnam
Myanmar
Thailand
Laos
Cambodia

24 March 2003
5 March 2003
10 September 2003
19 December 2004
24 April 2006

29 Mei 2003
17 March 2003
28 September 2003
13 July 2005
9 November 2006

Philippines
Indonesia

1 February 2010
14 October 2014

4 March 2010
20 January 2015

13

Interview: Eny Haryati, Staff of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, 9 June
2017.
14ASEAN,
Action:
ASEAN
Agreement
on
Transboundary
Haze
Pollution,
https://hazeportal.asean.org/action/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/ (Accessed:
25.06.2022).
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In fact, Indonesia's commitment to controlling cross-border smog dates back to
2008, when it submitted the AATHP Ratification Draft Law, which was not approved by
the House of Representatives at the time. The Indonesian government then resubmitted the
AATHP Ratification Draft Law. The discussion of the AATHP is based on the frequent
occurrence of forest and land fires that negatively impact the health of local residents, pollute
the environment, damage ecosystems, and disrupt transportation around the fire site. The smog
has also generated protests in other nations.
The Government of Indonesia ratified Law Number 26 of 2014 on Ratification of
AATHP on October 14, 2014, with an attached copy of the original English text and its
Indonesian translation, which is an integral part of this law. As of March 21, 2015, Indonesia is
bound by the AATHP. Indonesia's status changed from observer to participant with the
ratification of the AATHP, allowing it to vote and participate actively in ASEAN transboundary
haze discussion meetings.
By ratifying the AATHP, Indonesia can demonstrate its commitment to combating
cross-border air pollution caused by land or forest fires. In addition, after ratification of the
AATHP, Indonesia can utilize existing human resources and equipment in ASEAN and nonASEAN countries to conduct monitoring, assessment, and emergency response to forest or land
fires that cause cross-border air pollution. This presents a wonderful opportunity for Indonesia
to host the ACC THPC so that it can optimally utilize it for the transfer of knowledge and
technology as well as research to reduce forest fire occurrence. Increase public education and
awareness through ASEAN cooperation and international assistance in the prevention,
mitigation, and control of forest fires, and strengthen management and capabilities with respect
to forest fire prevention, mitigation, preparedness, monitoring, and control.

4. THE CASE OF FOREST FIRES THAT OCCURRED IN INDONESIA
AFTER THE RATIFICATION OF INDONESIA THE ASEAN
AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION
Indonesia ratified AATHP on October 14, 2014 with Law Number 26 of 2014
concerning Ratification of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, making
it the final nation to do so. Indonesia ratified the agreement as a sign of its commitment to
addressing traffic smoke pollution caused by forest and land fires on Indonesian territory.
Nonetheless, following Indonesia's ratification, forest fires in 2015 were significantly more
widespread than in 2014.
The 2015 forest fires in Indonesia, which involved a total of 30,000 hotspots, were the
worst since the 1997 forest fires. Data from researcher at the Vrije Universiteit Amsterdam
Faculty of Earth Sciences, Guido Van der Werf published on the World Resources Institute
website, stated that forest fires in Indonesia in 2015 released around 1 billion tons of carbon
dioxide into the air, more than the average emission expenditure. German annual.15
In 2014, forest and land fires spanned 44,411.36 hectares (ha). With Jambi covering
3,470.61 ha, Central Kalimantan covering 4,022.85 ha, and South Sumatra covering 8,508.86
ha, the provinces experiencing the worst fires was Jambi, Central Kalimantan, and South
15CNN,

Government:
Forest
Fires
This
Year
Worse
Than
1997,
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151021155255-20-86387/ pemerintah- kebakaran-hutantahun-ini-lebih-parah-dari-1997/ (Accessed: 23.06.2022).
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Sumatra.16 In 2015, the area affected by forest fires increased dramatically by
261,060.44 ha, with Jambi, Central Kalimantan, and South Sumatra being the provinces
with the most severe forest fires, covering a total of 19,528, 122,882, and 30,988.98 ha,
respectively.17

Total Fire and Land Area in Indonesia
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Source: Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia18
In 2016-2021, there were more forest fires than in 2015. In 2019, the area of forest fires
in Indonesia reached a peak of 1,649,249 ha. In 2020, the area of forest fires decreased
significantly, but in 2021, the total area of forest fires increased to 358,867 ha. This number has
increased by 20.85 percent since 2020. Compared to 2019, the area of forest fires decreased by
78.6% in 2022.19 The total area of forest and land fires in 2022 is 223,181 ha.20 East Nusa
Tenggara will have the highest number of forest and land fires in Indonesia in 2021, with
137,343 ha. This was a result of the burning of grasslands, shrubs, and dry land in conjunction
with bush farming.21 According to the preceding graph, forest and land fires in Indonesia
fluctuate from year to year. In the period between 2016 and 2021, the most extensive forest and
land fires occurred in 2019 with 1,649,258 ha.
5. IMPLEMENTATION
OF
THE
ASEAN
AGREEMENT
ON
TRANSBOUNDARY POLLUTION WITH RESPECT TO THE
MANAGEMENT OF AIR POLLUTION DUE TO FOREST FIRES IN
INDONESIA
16

17
18

19

20

21

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, Forest Fire Area, http://sipongi.menlhk.
go.id/pdf/luas_kebakaran (Accessed: 25.06.2022)
Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, ibid.
Dataindonesia.id,
Indonesia's
Forest
and
Land
Fires
will
Increase
in
2021,
https://dataindonesia.id/ragam/detail/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-indonesia-meningkat-pada2021 (Accessed: 25.06.2022).
Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, Indonesia Received Appreciation Regarding the
Readiness of Establishing ASEAN Coordination Center for Transboundary Haze Pollution Control,
https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5008 (Accessed: 28.06.2022).
Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, Forest and Land Fires 2022,
https://dataalam.menlhk.go.id/karhutla/2022 (Accessed: 28.06.2022).
Dataindonesia.id, ibid.
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The Indonesian government's ratification of the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution was a step forward in preventing and overcoming the annual
occurrence of forest fires. Additionally, ratification placed Indonesia in a certain position and
obligation. Ratification signifies that Indonesia has decided to implement the AATHP's
provisions. Understanding Implementation is the practical application of ideas, concepts, or
innovations in order to have an effect. After ratification, Indonesia has taken several steps to
improve forest fire prevention and control, including:
1. The Minister of Environment and Forestry has issued Regulation No.
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 regarding Forest and Land Fire Control.
Previously, in Presidential Instruction No. 11 of 2015, the president appointed only
state institutions to take action for forest and land fire prevention, forest fire
suppression, and post-fire handling/forest and land restoration. Nevertheless, the
community has been voluntarily trained to collaborate with the National Disaster
Management Agency, the Indonesian National Police, and the Indonesian National
Armed Forces to form the Forest Fire Control Brigade, which has the duties and
responsibilities to carry out forest fire prevention, extinguishing, post-fire
management, evacuation, and rescue support.
2. Indonesia has also issued provisions regarding land clearing without burning (Zero
Burning Policy) in accordance with article 9 point A of the AATHP, which
stipulated that each country must:
“Develop and implement legislative actions…….with respect to land and/or
forest fires that result in transboundary haze pollution”.
In
2016,
the
government
issued
Ministerial
Regulation
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 regarding Forest and Land Fire Control,
which prohibits land clearing without burning. This is stipulated in Article 92
paragraph (1): "Innovations in the field of forest and land fire prevention, as outlined
in Article 91 letter a, include land clearing without burning……prevention national
movement, mapping of fire-prone areas, early warning system, early detection
system, risk reduction of forest and land fires, and fuel management”.
On the basis of the aforementioned laws and regulations, it can be concluded
that the Indonesian government has complied with the principle of duty of care by
enacting national legislation prohibiting the practice of slash-and-burn in order to
prevent flammable land. Some parties prefer to clear land by burning because the
process is relatively quick and inexpensive. However, they are unaware of the
consequences of these actions. In addition, the Ministry of Environment is in the
process of developing a system called Land Clearing Without Burning in an effort
to eradicate the practice of burning land.
3. After Indonesia ratified the AATHP, efforts to implement its provisions were
undertaken not only by Indonesia, but also by Singapore and Malaysia, which also
ratified the agreement. By applying the principle of the spirit of solidarity as required
by Article 3 paragraph (1) of the AATHP, the parties must, in the spirit of solidarity,
strengthen cooperation and coordination to prevent and monitor transboundary haze
pollution caused by forest fires that must be extinguished.
Participating AATHP nations are based on this principle with regards to
preventing and combating forest fires. This is evidence of the solidarity of ASEAN
nations. Multiple actions are taken by ASEAN nations to apply this principle in
terms of both forest fire prevention and direct response. ASEAN nations have agreed
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to develop and implement an ASEAN Cooperation Road for Transboundary
Haze Pollution Control in terms of prevention. The goal of ASEAN is to be
smoke-free by 2030. The ASEAN Cooperation Road towards Transboundary Haze
Pollution Control is not significantly different from the AATHP in terms of its
formulations. This is due to the fact that the ASEAN Cooperation Road towards
Transboundary Haze Pollution Control 2022–2030 serves as a framework for
implementing collaborative actions to control cross-border pollution in the ASEAN
region. The ASEAN Cooperation Road towards Transboundary Haze Pollution
Control includes the implementation of AATHP regulations as a form of strategy.
Regarding the ASEAN Cooperation Road Towards Transboundary Haze
Pollution Control's formulations regarding efforts to share experiences and lessons
between ASEAN countries in developing human resources and technology transfer,
as well as how to raise awareness at all levels of society regarding the impacts and
risks of forest and land fires through campaigns and dialogue forums.22
As for countermeasures, ASEAN nations collaborate in terms of emergency
response when forest fires break out. If one party requires assistance, that party may
request assistance from another party, and the requested party is obligated to assist
the requesting party by sending equipment, materials, and human resources, among
others.
4. Article 6 of the AATHP requires Indonesia to immediately appoint a focal point
following ratification. The focal point referred to in this article is the agency
designated and authorized by each Party to receive and transmit communications
and data pertaining to forest and land fire prevention and control. The focal point
designated by each party in their country is responsible for communicating directly
with the ACC THPC regarding the data obtained regarding fire-prone areas, forest
fires, environmental conditions that cause forest fires, and smoke pollution resulting
from forest fires.
Later, the data provided by the focal point to the ACC THPC will be analyzed,
and the ACC THPC will provide the focal point with the results. Concerning the
data provided by the focal point, ACC THPC analyzes the risks associated with
forest fires and the effects of transboundary air pollution on human health or the
environment. The Indonesian government has implemented AATHP provisions by
designating the Climate Change Control Directorate within the Ministry of
Environment and Forestry as the National Focal Point.23 As a focal point, the
Ministry of Environment and Forestry has made a number of efforts to prevent and
combat forest fires, including participation in various forest fire-related meetings,
such as the annual Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution.
During the annual COP, the AATHP-participating nations discussed ways to
enhance smoke control management through early warning or monitoring, as well
as by enhancing the Fire Danger Rating System and operationalizing fire early
22

23

ASEAN, Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of
Implementation,
https://hazeportal.asean.org/action/roadmap-on-asean-cooperation-towardstransboundary-haze-pollution-control-with-means-of-implementation/ (Accessed: 29.06.2022).
Interview: Eny Haryati, Staff of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, 9 June
2017.
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warning levels. Additionally, the Ministry of Environment and Forestry has
established its own early detection system, known as Sipongi. This system will
disseminate information regarding the Fire Danger Rating System in the event of a
forest fire and monitor all areas of Indonesia prone to forest fires.
Moreover, in accordance with the working mechanism of the Focal Point
outlined in Article 6 of the AATHP, the Focal Point is required to provide ACC
THPC with information regarding forest fires that occur on its territory. In this
instance, the Ministry of Environment and Forestry collaborates with the ASEAN
Secretariat to provide data on Indonesian forest fires. The information is provided
to the ASEAN Secretariat and ASEAN Specialized Meteorological Center until the
ACC THPC is established.
The focal point is responsible for relaying information regarding the condition
of Indonesian territory during normal and emergency forest fires. These conditions
are referred to as alert level 1 and alert level 2. The form-based report was submitted
to the ASEAN Secretariat. Form 1 is for alerts of level 1, while form 2 is for alerts
of level 2. Form 1 is sent out weekly on Mondays. When alert level 2 is in effect,
each focal point must submit Form 2 daily. After the ASEAN Secretariat has
received the form from each AATHP participating country's point of contact, the
ASEAN Secretariat will issue a response. All forms will be compiled and returned
to the AATHP focal point for each participating nation. In submitting the form, the
focal point cannot provide the ASEAN Secretariat with certain information,
including data on coordinate points and concession data on the location of the fire.
This is to maintain Indonesia's territorial sovereignty. Therefore, it is confidential.
While the form allows for the submission of the fire's location and cause, these are
one of fields that are required.
6. AUTHORITY
OF
ASEAN
COORDINATING
CENTER
FOR
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION CONTROL IN SOLVING AIR
POLLUTION DUE TO FOREST FIRES IN INDONESIA
In 2002, following the signing of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze
Pollution, ASEAN countries engaged in various forms of cooperation to combat forest fires.
The Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and
the Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze
Pollution are among these. However, forest fires have become an annual problem that cannot
be avoided. ACC THPC was established to facilitate coordination and all forms of cooperation
among ASEAN countries in order to realize the goals of the ASEAN Agreement on
transboundary of Haze Pollution. This was done in order to increase the cooperation of ASEAN
nations in preventing and overcoming forest fires. The AATHP has formulated the ACC
THPC's duties and operational mechanism. Which are:
1.

ACC THPC joins forces with the National Monitoring Center and Focal Points of
each AATHP-participating country to provide data on fire-prone areas, land or
forest fires, environmental conditions that cause land or forest fires, and smoke
pollution caused by land fires or forest fires via a form that is sent to ACC THPC
by the focal point. Later, ACC THPC will provide AATHP participating countries
with information from these reports regarding their assessment and analysis of the
risk of fires to the environment and human health. In this instance, the ASEAN
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Center will collaborate with the Indonesian National Monitoring Center and
the Ministry of Forestry as the focal point.
2.

ASEAN is tasked with facilitating coordination among relevant parties, other
countries, and organizations in order to take effective measures to mitigate the
effects of land or forest fires or transboundary air pollution caused by such fires.

3.

In the event of a forest fire, the competent national institution will extinguish the
blaze first. Nonetheless, when the competent national agency declares a state of
emergency, it may request assistance directly from other ASEAN countries or
through the ACC THPC. Each Party to whom a request for assistance is directed
shall make a prompt determination and notify the requesting Party, either directly
or via the THPC ACC.

4.

The ACC THPC is required to facilitate the technical cooperation of ASEAN
nations in terms of their preparedness for forest fires. The technical cooperation
includes the mobility of resources, the standardization of report formats, the
exchange of information, experts, technology, techniques, and skills, as well as the
planning of training, education, and awareness campaigns.

5. The ACC THPC shall compile and maintain, and make available to the parties, a list
of experts from within and outside the ASEAN region for the purposes of relevant
training, education, and awareness-raising campaigns.
At the 17th COP meeting in 2022, the participants dicussed the draft Agreement on the
Establishment of the ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution.24 The
establishment of the ACC THPC is a requirement of the AATHP, which Indonesia ratified via
Law No. 26 of 2014 pertaining to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
With the establishment of ACC THPC, it was hoped that all aspects of AATHP will be
implemented more quickly and effectively to combat transboundary smoke pollution.
As for the matters compiled in the draft Agreement on the Establishment of the ASEAN
Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution, which includes general provisions,
objectives and functions of the ACC THPC, the ACC THPC structure, Host Country
Obligations, Committee from the ACC THPC, Committee Responsibilities, Position in the
ACC THPC and its obligations, Financial provisions, data confidentiality, changes, and others.
The Indonesian government, through the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of
Environment and Forestry, made the necessary preparations to host the ACC THPC.
Participating countries acknowledged the contributions of the Interim ACC THPC at the 17th
COP meeting, including the consolidation and analysis of national haze monitoring data
pending the establishment of the ACC THPC.25
The ASEAN Secretariat is in charge of preparing the Conference of the Parties to the
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and administering the ASEAN
Transboundary Haze Pollution Control Fund. Concerning the ASEAN Specialist
Meteorological Center (ASMC), since 1993, this institution has existed as a regional
collaboration program between the National Meteorological Services of ASEAN member
24
25

ASEAN, ibid.
ASEAN, ibid.
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states. ASMC operates under the auspices of Singapore's National Environment
Agency. The ASMC was established to enhance support for the provision of meteorological
services. Since the establishment of AATHP, ASMC's role has expanded to include monitoring
and assessing forest fires and the occurrence of transboundary haze in the ASEAN region,
making seasonal and climate predictions for the ASEAN region, and providing up-to-date
information on weather and haze conditions in the region of ASEAN.26 However, each ASEAN
country's Meteorological Center is still authorized to report hazardous weather and
environmental conditions in their respective countries. ASMC is also responsible for providing
input to the ASEAN Secretariat regarding the setting of the Alert Level in the ASEAN region;
this information is then communicated to the focal points of each ASEAN nation. After ACC
THPC is established, ASMC may be dissolved, and ACC THPC will assume full responsibility
for AATHP-mandated duties.27
CONCLUSION
After ratifying the Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution on the basis of
Law Number 26 of 2014, Indonesia has made various efforts to implement the provisions
contained in the Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution, such as strengthening the
management and suppression of forest fires with community participation, increasing the spirit
of land clearing without burning and strengthening cooperation among ASEAN countries.
ACC THPC has the authority to facilitate cooperation and coordination between
AATHP Parties in managing the impact of land and/or forest fires, particularly smoke pollution
from forest fires, in Indonesia. Until now, Indonesia has been designated as the ACC THPC
host nation. Even though the ASEAN Center has not yet been established, the ASEAN
Secretariat and the ASEAN Specialized Meteorological Center serve as Ad Interim to carry out
the tasks and working mechanisms of the ACC THPC as stated in the AATHP until the ACC
THPC is formed.
The Indonesian government has implemented a variety of AATHP provisions.
Nonetheless, the AATHP contains numerous provisions that have not been codified in
Indonesian law. In addition, the government must take action to implement the existing
provisions regarding the practice of preventing and extinguishing forest fires and the legal
process for forest fires. This is because forest fires have become an annual problem in
Indonesia.
It is imperative to immediately establish ACC THPC so that all AATHP-listed tasks
and mechanisms of ACC THPC cooperation can be effectively implemented. In addition, it is
anticipated that ACC THPC will be able to develop adequate monitoring mechanisms and
technology to extinguish fires, as well as facilitate training for firefighters in ASEAN to respond
to land and forest fire suppression in remote areas.
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, https://asean.org/wpcontent/uploads/2021/01/ASEANAgreementonTransboundaryHazePollution-1.pdf (Accessed:
07.05.2022).

26

ASEAN Specialist Meteorological Center, https://asmc.asean.org/asmc-about/ (Accessed:
01.07.2022).
27 Interview: Eny Haryati, Staff of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, 9
June 2017.
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UNDERGRADUATES LEARNING PREFERENCES: A COMPARISON OF
SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCE ACADEMIC DISCIPLINES IN
RELATIONS TO TEACHING DESIGNS AND STRATEGIES

Salina Budin, Shaira Ismail
Universiti Teknologi Mara- Malaysia

Abstract:
Students learn effectively in a learning environment with a suitable teaching approach that
matches their learning preferences. The main objective of the study is to examine the learning
preferences amongst the students in the Science and Technology (S&T), and Social Science
(SS) fields of study at the Universiti Teknologi Mara (UiTM), Pulau Pinang. The measurement
instrument is based on the Dunn and Dunn Learning Styles which measure five elements of
learning styles; environmental, sociological, emotional, physiological and psychological.
Questionnaires are distributed amongst undergraduates in the Faculty of Mechanical
Engineering and Faculty of Business Management. The respondents comprise of 131 diploma
students of the Faculty of Mechanical Engineering and 111 degree students of the Faculty of
Business Management. The results indicate that, both S&T and SS students share a similar
learning preferences on the environmental aspect, emotional preferences, motivational level,
learning responsibility, persistent level in learning and learning structure. Most of the S&T
students are concluded as analytical learners and the majority of SS students are global learners.
Both S&T and SS students are concluded as visual learners, preferred to be in an active mobility
in a relaxing and enjoying mode with some light of refreshments during the learning process
and exhibited reflective characteristics in learning. Obviously, the S&T students are considered
as left brain dominant, whereas the SS students are right brain dominant. The findings
highlighted that both categories of students exhibited similar learning preferences except on
psychological preferences.
Keywords: Learning preferences, Dunn and Dunn learning style, teaching approach, science
and technology, social science.
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1

ÖZET
Yemek sadece beslenme eyleminin bir göstergesi değildir. Yemek yeme eylemi, karın doyurmanın ve
beslenmenin ötesine geçmiş, sosyal ve kültürel bir takım anlamlar kazanmıştır. Toplumsal ve kültürel
kalıplar içerisinde birçok alanda karşımıza çıkan yemek kültürünün önemli bir göstergesi de birlikte
yaşam ve toplumsal bütünleşme şekline görülmektedir. Nitekim Türk mutfak kültürünün sahip olduğu
zenginlik, sosyal ve kültürel anlamda sahip olduğu önemi de ortaya koymaktadır. Bu çalışmada da,
yemek kültürünün sosyal ve kültürel göstergelerinden birisi olarak kabul edilen birlikte yaşam kültürüne
olan etkisi/katkısı ele alınacaktır. Çalışmanın amacı, birlikte yaşam kültürünün bir yansıması olarak
mutfak kültürünün Iğdır’da yaşanan yaşam pratiklerinden hareketle incelemektir. Iğdır, Azeri Türkleri,
Türkiye Türkleri ve Kürtlerin bir arada yaşadığı bir şehir olma özelliğine sahiptir. Söz konusu
farklılıklara rağmen bir arada yaşayan insanların oluşturduğu birlikte yaşam kültürünün bir göstergesi
de mutfak kültüründe ortaya çıkmaktadır. Iğdır mutfak kültürü içerisine yerleşmiş Azeri yemekler, Azeri
ve Türkiye Türkleri ile Kürtler tarafından benimsenmiş ve ortak bir kültür ürünü haline gelmiştir. Bu
bağlamdan hareketle çalışmada birlikte yaşam kültürünün bir örneği olarak Iğdır yemek kültürü analiz
edilmiştir. Araştırmada Iğdır mutfağında yer alan bütün yemekler üzerinde durulmamış, daha çok bir
arada yaşayan bölge halkının mutfağına girmiş ve ortak bir yemek kültürü haline gelmiş Azeri
yemeklerine yer verilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada katılımcılarla yüz yüze
görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen görüşmelerde, seçilen yemeklerin hazırlanması,
pişirilmesi, hangi dönemlerde daha çok tüketildiği ve varsa yemeğe yüklenen anlam gibi özellikleri
bağlamında yemekler hakkında bilgiler verilmiştir. 2021 yılı Ocak ve Haziran aylarında, basit tesadüfi
örnekleme ile seçilen 20 kişi ile görüşmeler gerçekleşmiştir. Görüşmeler ortalama 20-30 dakika
sürmüştür. Katılımcıların izni ile yapılan ses kayıtlarından elde edilen verilerden doğrudan alıntılar
yapılmış ve bu verilerden genel bir değerlendirme ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yemek, Mutfak, Kültür, Iğdır, Birlikte Yaşam.
1. GİRİŞ
Kültür, çoğul olarak kullanımıyla, bir insan topluluğunun, bir halkın ya da bir ulusun düşünce
ve değer birliğini meydana getiren düşünsel, sanatsal, teknik, felsefi tüm üretim ve varlıklarını kapsayan,
o topluluğun, halkın ya da ulusun diğerlerinden farklı olan kendine özgü karakteristik unsurlarının tümü
olarak belirtilmektedir. Kültür bir topluma şekil verir bireyler toplumsallaşması kültürel süreçlerle olur
ve bu süreçte nasıl davranacaklarını da öğrenirler. Kültür hayatımız içinde yer alan yaşam şeklimizde
etkili olan bir unsurdur. Kültür bir toplumu diğer toplumdan ayırır [1].
Köken itibariyle tarladaki mahsulü işlemek, çiftlikteki hayvanlara bakmak gibi anlamlara gelen
kültür kavramı, süreç içinde bir düşünceyi besleme anlamını da üstlenmiş ve nesilden nesile aktarılan
davranış kodlarının taşıyıcısı olmuştur. Kalıtsal olmayıp bireyin doğumundan sonra öğrenilen bu kodlar,
toplumsal yaşama ilişkin maddi ve manevi her tür oluşumu kapsamaktadır. Toplumun bir arada
yaşayabilmesi noktasında düzenleyici bir işlevi olan kültür, ilk insan topluluklarından günümüzün
modern toplumuna kadar farklılık göstermiş, hatta aynı toplum içinde zamana bağlı olarak değişime
uğramış ve bu yönleriyle de pek çok bilimin ilgilendiği önemli bir alan olmuştur [2]. İnsanların toplum
içerisinde bir arada yaşamasının ve sosyal düzenin kilit kavramı olan kültür, birçok açıdan sosyal yaşamı
biçimlendirmiştir. Özellikle farklı din, dil, ırk, mezhep ve anlayıştan insanların bir araya gelerek
oluşturdukları toplumsal yaşam içerisinde ortaya çıkan birlikte yaşam kültürü, birçok konuda gündelik
yaşam pratiklerini etkilemiş ve kültürel motiflerin şekillenmesine katkı sunmuştur. Bu çalışma bu
minvalde hazırlanmıştır. “Bir toplumda birlikte yaşam kültürünün birçok (kültürel) tezühürü
bulunmaktadır” tezinden hareketle ortaya çıkan çalışmada, birlikte yaşam kültürünün bir örneği olarak
yemek kültürünün Iğdır yemekleri üzerinden bir tahlil yapılması amaçlanmıştır.
Yemek yeme eylemi tüm insanlar için hayatlarını sürdürebilmeleri noktasında bir zorunluluktur.
Hatta genel olarak bakıldığında, bütün canlılar için bu durumun geçerli olduğu söylenebilir. Bir
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zorunluluk olarak beslenme, insanlar açısından toplumdan topluma ve kültürden kültüre
farklılıklar göstermektedir. İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı üretken olması beslenme
eyleminin zorunluluğundan söz edilmiştir. Fakat yemek yeme sadece bir beslenme durumu olmadığı,
sosyal ve kültürel açıdan bir anlam taşıdığı da bir gerçektir. Çünkü yapılacak yemeğin malzemesinin
hazırlanmasında kullanılan araç, gereçler, yemeğin yapılış tekniği, içeriği, yemeğin ikram ediliş şekli
sosyo-kültürel bir olguyu ortaya koymaktadır.
2. SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK YEMEK VE YEMEK KÜLTÜRÜ
Literatürde beslenme, yemek ve mutfak kültürü konusunu ele alan birçok çalışmanın ve tanımın
yapıldığı görülmektedir. Bunlardan örnekler vermek gerekirse, öncelikle yemek ve mutfak kültürünün,
bir karın doyurma eyleminden çok daha fazlasını içerdiği söylenebilir [3]. Beslenme eylemi nedensonuç ilişkisi bağlamında ortaya çıkan sonuçları itibariyle biyolojiktir. Fakat sosyo-kültürel açıdan sahip
olduğu özellik itibariyle, gizil sonuçları ile sosyolojiktir. Bu süreçte etkili diğer faktörler ise coğrafi,
sosyal, psikolojik, dini ve ekonomiktir. Çünkü beslenme ve yemek yeme eyleminde hem biyolojik hem
de kültürel uyaranlara cevap verilmektedir. Besinler ve tüketimleri biyo-kültürel bir konu olmanın yanı
sıra sosyo-kültürel bir konu olmaktadır [4].
Beslenme ve yemek kültürü, her toplumda ve kültürde var olan bir gerçekliktir [5]. Yemek
kültürü, kültürel bir gösterge olarak sosyal değer ve sosyal süreç olarak kabul edilir. İster kentlerde, ister
kırsal kesimlerde olsun, bütün toplumlarda yemeğe yönelik tutumlar, sosyal yapıyı yansıtmaktadır.
Yemeğin kültürel ve toplumsal yanı, daha küçük toplumlarda, özellikle geleneğin korunduğu kırsal
yerleşimlerde, kent hayatından uzaklaştıkça, toplumu oluşturan bireyler için daha sembolik bir anlama
sahip olmaktadır [6].
Milletlerin zenginliğini gösteren faktörlerden biri kültürel yaşamlarıdır. Kültürel yaşamın
içerisinde folkloru, dili, dini, inançları ve yemek yeme alışkanlıkları yer alır. Her kültürün kendine özgü
yemek yeme alışkanlıkları vardır. Kültürün beslenme üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi amacıyla
mutfak kültürü çıkmıştır. Yaşadığımız ortam beslenme şeklimiz üzerinde etkilidir. Yaşanılan toplumda
kendi içerisinde farklı etnik gruplara ayrılır. Köy ve şehir hayatında yaşayanlar ya da farklı etnik yapıda
olanlar gibi. Toplumların yerleşik hayatta ya da göçebe hayatı yaşamasında yemek kültürünü
etkilemiştir. Beslenme şeklinde etkili olmuştur. İbn-i Haldun beslenmenin, insanların bedeni ve ahlaki
bünyesi ve karakteri, dolayısıyla da hem ümranın bizzat kendisi hem de çeşitli halleri üzerinde tesirli
olduğunu ifade eder. Gıda ve beslenme, toprağın verimli ve iklimin müsait olup olmayışına bağlıdır.
İnsanlar ve cemiyetler üç grupta toplanmaktadır [7].
1. Kır, kurak ve çorak arazide, verimsiz topraklarda yaşayan halk,
2. Verimli ovalarda, verimli düzlüklerde ve ürünü bol topraklarda yaşayan halk,
3. Şehir ve kasaba halkı.
Yemek sosyolojisi deyince geçmişten günümüze yaşanan değişimlere bakmak değerlendirmek
gerekir [8].
1-Yemeğin sosyolojisi, küreselleşmenin her alanda getirdiği değişimleri mutfak kültürüne de
yansıtması bakımından bu alanı da inceleme konusu yapmalıdır.
2-Küreselleşmenin ve tüketim kültürünün de etkisiyle yemek alışkanlıkları değişti
3-Turizm, dünya üzerinde gittikçe kültürel değişmelerin merkezinde olmakla birlikte, yemek
kültürünün de ön plana çıktığı görülmektedir. Örneğin Türk mutfağı söz konusu olduğunda, Türk
mutfağının zengin ve bol çeşitli olması turistlerin ilgisini çekmektedir.
4-Yemek yeme, modernleşmeyle birlikte bir estetik biçim kazanmaya başlamıştır. Özellikle
bedenin şekillendirilmesi bağlamında sofraya oturma kalkma biçimleri, masa başı yemekleri, kıyafetler,
yemek araçlarının kullanım biçimleri ki özellikle kaşık, bıçak ve çatal sisteminin oldukça kompleks bir
biçimde karşımıza çıkartıyor.
5- Geleneksel toplumlarda ortada bir yer sofrası ve tek bir kaptan yemek yemenin modern
dönemle birlikte değiştiği görülür. Bireyselleşmenin bu noktada çok belirgin bir yemek yeme
alışkanlıklarını değiştirdiği görülmektedir.
7-Yemek sosyolojisinde geleneksel dönemle modern dönem arasındaki farkın belirleyici
noktası zihin dünyasının değişimidir. Zihin dünyasının değişimine paralel olarak bakış açısı ve dünyayı
algılama biçimi de değişmektedir. Modern dönemde geleneğin yer sofrasına koyduğu tek tencere ve
tabağın bütünselliği, “hijyen” ve “çirkin” yorumlamalarıyla parçalanıyor. Aynı tabakta yemenin sağlık
ve temizlik açısından sakıncalarını ön plana çıkartarak sağlığın daha önemli olduğuna vurgu
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yapmaktadır. Bu durum, aynı zamanda paylaşımların ve geleneksel bütünselliğin pozitif
kaygılarla parçalanışı olarak okumak mümkündür. Yemek sosyolojisinde bu durumun
çözümlenmesi de önemli bir ayaktır.
Yemek toplumsal bütünleşme aracıdır. Türk mutfağı, Türk kültürünün önemli bir unsuru ve
evrensel kültür ortamının da sayılı mutfaklarından biridir [9]. Çalışmamızın konusu olan Iğdır
yemekleri, bu bağlamda toplumsal bütünleşmeyi sağlama konusunda önemli araçlardan birisi olarak
kabul edilmiştir. Iğdır’da yaşayan Azeri Türkleri, Türkiye Türkleri ve Kürtler, birçok konuda birlikte
yaşam kültürünü sağlayabilmiştir. Bunlara verilebilecek örneklerden birisi de yemek kültürü olarak
karşımıza çıkmaktadır.
3. YÖNTEM
Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada katılımcılarla yüz yüze görüşme tekniği
kullanılarak gerçekleştirilen görüşmelerde, seçilen yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi, hangi
dönemlerde daha çok tüketildiği ve varsa yemeğin faydaları gibi özellikleri bağlamında yemekler
hakkında bilgiler verilmiştir. Bu doğrultuda araştırmaya, Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma
ve Yayın Etiği Kurulu’nun 10/03/2021 tarihli ve 2021/02 sayılı kararı sonucunda araştırmaya
başlanmıştır. Iğdır’da yaşayan yerli halktan belirlenen 20 kişilik çalışma grubu ile görüşmeler
yapılmıştır.1 Araştırma, 2021 yılı Ocak ve Haziran ayları içerisinde gerçekleşmiştir. Görüşmeler
ortalama 20-30 dakika sürmüştür. Katılımcıların izni ile yapılan ses kayıtlarından elde edilen verilerden
doğrudan alıntılar yapılmış ve bu verilerden genel bir değerlendirme ortaya konmuştur. Katılımcılara
ait demografik özellikler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
Çizelge 1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler
Katılımcı Cinsiyet
Yaş
Katılımcı Cinsiyet

Yaş

K.1.

Kadın

52

K.11.

Erkek

65

K.2.

Erkek

48

K.12.

Kadın

60

K.3.
K.4.
K.5.
K.6.
K.7.
K.8.
K.9.
K.10.

Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın

62
52
58
39
32
70
45
56

K.13.
K.14.
K.15.
K.16.
K.17.
K.18.
K.19.
K.20.

Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın

48
68
62
52
41
45
55
61

4. BİRLİKTE YAŞAM KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI OLARAK IĞDIR
YEMEKLERİ
Iğdır yemek (mutfak) kültürü, Türk mutfağı içerisinde yer alan önemli bir zenginliğe sahiptir.
Iğdır’a özgü yemeklerin bir kısmı, aslında Azeri mutfağından taşınmıştır. Bu nedenle çalışmada, Iğdır
mutfağında yer alan bütün yemeklere yer verilmemiştir. Çalışmanın konusuna istinaden, Iğdır’da bir
arada yaşayan Azeri ve Türkiye Türkleri ile Kürlerin yemek kültürlerine yerleşmiş ve birlikte yaşam
kültürüne katkı sağlamış Azeri yemeklerinden çorbalara ve sıcak yemeklere yer verilmiştir.
4.1. Çorbalar
4.1.1. Süt Hörresi
- Süt hörresi çorbasını anlatır mısınız?
Sütü kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Soğutulan sütü tekrar tencereye koyduktan sonra un tuz ekleyip
ateşin üstüne alıyoruz. Yavaş yavaş karıştırıp kaynatıyoruz piştikten sonra ateşten alıyoruz. Bu yemeğe
yağ eklemiyoruz (K.12).
-Ne zaman yapılır?
Selma Ergül’ün çalışmaya katkı düzeyi, alan araştırması esnasında çalışma grubunun seçimi ve
görüşmelerin gerçekleşmesi boyutunda olmuştur. Aynı zamanda örneklem grubuna ulaşmak için anahtar kişi
olarak düşünüldü.
1
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Özel bir zamanı yok ve günlük yemek çeşitlerinde yapılır. Fakat ağırlıklı olarak kahvaltılarda
yapıldığı ve kış aylarında yenildiği söylenebilir (K.16). Doğum yapan kadınlara yedirilir, canımız
istediği zamanda evde yapıp yiyebiliriz (K.1).
Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
Faydaları çoktur zayıf insanlar yerse kilo alır. Çocukların gelişimine katkı sağladı söylenir (K.2). Tabi
ki sağlıklı olduğundan, doyurucu, besleyici, özellikle zayıf çocukların kilo alması için yapılır (K.13).
4.1.2. Sabahaşı
- Sabahaşı çorbasını anlatır mısınız?
Iğdır’a özel bir çorbadır, çok güzel olur. Buğdayın dövülmüş hali, iki litre su atıyoruz, bir tatlı kaşığı
tuz ile dört parça kemikli et bu yemeğin içine koyulur. Sonra bu malzemeleri güvece koyuyoruz. Güveci
tandıra yerleştiriyoruz, etler iyice erip su ve buğdayın kaynamasını bekliyoruz onu bekleyince
karıştırıyoruz yaklaşık iki saat kaynatıyoruz pişince tandırdan çıkartıp tabaklara koyuyoruz üstüne sos
kızdırılmış yağ ekliyoruz (K.19).
-Ne zaman yapılır?
Kış aylarında genellikle pişiriyoruz (K.9). Evde canımız çektiğinde yapılır, cenaze yerlerinde yapılır
(K.5).
Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
Grip, soğuk algınlığı olanlar, hasta olanlara iyi gelir. Tabi ki çoğu hastalıktan koruyan, kemikleri
güçlendiren, çocuklar için çok güzel bir menüdür (K.11).
4.1.3. Ğatığaşı (Gatığaşı)
- Ğatığaşı çorbasını anlatır mısınız?
Iğdır’a ait bizim soğuk çorbamız. Ğatığ yoğurt demektir. Akşamdan güzelce ne lepeleri ıslatıyorsun
sabah kalkıp o lepeleri güzelce haşlıyorsun bir kenara alıyorsun lepeleri süzüyorsun üzerine pirincini bir
bardak isteğe bağlı misafirin ne kadarsa ona göre yapıyorsun. Pirincini haşlıyorsun içine dereotu,
maydanoz eğer mevsimiyse salmanca yoksa ıspanak bunları güzelce suyu çekilene kadar haşlıyorsun,
kenara alıyorsun üzerine de soğuduktan sonra lepelerini de katıyorsun güzelce ne yoğurt çırpıyorsun
suyla beraber ayranın biraz daha katısı karıştırıyorsun bir kenara bırakıyorsun. Hemen servis yapılırsa
eğer İstersen tuzunu da ilave edebiliyorsun servis edilmeyecekse ekşimemesi için ilave etmezsin (K.20).
-Ne zaman yapılır?
Bayramlarda, düğünlerde yaparız. Özellikle ramazanda yaz aylarında soğuk çorba olduğu için daha
güzel olur (K.6). Pilavın yanında, yemeklerin yanında, her evde yapılır, cenaze yerlerinde yapılır (K.10).
4.1.4. Helise
- Helise çorbasını anlatır mısınız?
Helise hem çorba hem de bir yemek türü olarak kabul edilir. Bu da dövülmüş buğday ile olur. Eskiden
tandırlarda pişen bir yemekti. Tabi sobanın üzerinde tandırda pişerse daha iyi olur. Tavuk yarım, hindi,
çiğden, su, tuz ve tereyağı malzemelerini kullanıyoruz Tereyağı hariç diğer bütün malzemeleri güvece
koyup tandıra yerleştiriyoruz Yaklaşık iki saat bekledikten sonra tandırdan çıkartıp üzerine tereyağı
ekliyoruz (K.14).
-Ne zaman yapılır?
Genelde muharrem ayında yapılır, soğuk havalarda yapılıyor (K.10). Evde misafire, cenaze yerlerinde
yapılıp yenilir (K.2).
Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
-Grip olanlara, hastalara verilir (K.10). Tabi ki doyurucu, sağlıklı bir yemek ve Iğdır’a özel bir yemektir
(K.17).
4.1.5. Perzana
- Perzana çorbasını anlatır mısınız?
Her ne kadar çorba olarak söylense de, bildiğin sulu yemektir yapılır. Tencereye pirinç koyuyoruz et
suyu, su, kuru erik, ince kıyılmış maydanoz margarin koyuyoruz. Bu malzemelerimizi kaynatıyoruz
pişene yakın tuz ekliyoruz, eğer kıvamına gelmemişse un suda iyice ezilerek eklenir bir taraftan da
yumurta ile yoğurt terbiye edilip çorbaya ilave edilir kaynadıktan sonra ateşten alıyoruz (K.11).
-Ne zaman yapılır?
Sürekli yaparız. iki günde bir yaparız (K.18). Evde yapılır, cenaze yerlerinde yapılıp yenilir (K.19).
Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
Var tabi ki de, çocukların gelişmesine, insanların gelişmesine her şeye iyi gelir (K.1).
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4.2. Yemekler
4.2.1. Bozbaş
- Bozbaş yemeğini anlatır mısınız?
Iğdır’a ait yöresel yemektir. Bozbaş önce soğanımızı kavuruyoruz, nohut ilave ediyoruz haşlanmış
etimizi ilave ettikten sonra bir tencerede kavuruyoruz sonra sıcak su ilave ediyoruz sonra kısık ateşte
bekletiyoruz bir tatlı kaşığı sarı kök (zerdeçal) ilave ediyoruz sonra karıştırıyoruz tuzunu da ekleyip
tencerenin ağzını kapatıyoruz. Sonra biz bu yemeği maşrapa içine ilave ediyoruz normalde közün üstüne
koyuyoruz olmazsa ocağın üstüne ya da fırına sıcak kalsın diye atıyoruz sonrada servise başlıyoruz
(K.18).
-Ne zaman yapılır?
Yapımı biraz zahmetli olması ve yemekte et kullanılması nedeniyle sürekli olarak yapılan bir yemek
değildir (K.8).
Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
Doyurucu bir yemektir (K.7). Özellikle çocuklar ve gençlerin gelişiminde faydası vardır (K.8).
4.2.2. Cızdık
- Cızdık yemeğini anlatır mısınız?
Koyunun kuyruk eti kısmından yapılır. Koyunu kestikten sonra kuyruğunu ayırırız sonra onu küçük
küçük doğrayıp yıkarız. Tencereye bir miktar yağ koyup onu yarım saat bir saat kavururuz iyicene
kavururuz, kupkuru olur yağını verir yağıyla beraber cam kavanoza alırız sonrada onun yeriz (K.4).
- Ne zaman yapılır?
Kışın daha çok tüketiriz güzel faydalıdır. Sürekli yapılan bir yemek olmadığını söyleyebilirim çünkü
herkes için sürekli koyun eti almak mümkün değil (K.13).
Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
Organik doğal bir yağdır, faydalıdır. Yemeklere doğal, ayrı bir tat verir. Etin faydası vardır, zayıf
insanlar yerse kilo alıyor (K.16).
4.2.3. Kişmişli Pilav
- Kişmişli pilav yemeğini anlatır mısınız?
Kişmiş bizim dilde üzümün çekirdeksiz olanıdır, biz pilava katıp yapıyoruz. Tenceremizi ocağa
koyuyoruz yağımızı ilave ediyoruz sonra pirincimizi yıkayıp süzgeçte süzdükten sonra içine koyup biraz
kavuruyoruz, kaynar suyumuzu ekleyip pişmeye bırakıyoruz biraz piştikten sonra suyu az bir şey
çekildikten sonra, kuru üzümü suda yıkayıp süzüyoruz onu ortaya bırakıp pilavı üstünü bırakıyoruz
kapağını örterek onu pişmeye bırakıyoruz, piştikten sonra karıştırıp servise sunuyoruz (K.12).
-Ne zaman yapılır?
İstediğin zaman yaparsın, düğünlerde genelde çok yapılır tercih edilir (K.20).
Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
Katılımcılar genel olarak kişmişli pilavın herhangi bir faydasından ziyade günlük hayatlarında sıklıkla
ve kolaylıkla yaptıkları, sürekli sofralarda olan bir yemek olması açısından bu yemeğin yapıldığına dair
görüş belirtmişlerdir.
4.2.4. Evelikli Bulgur
- Evelikli bulgur yemeğini anlatır mısınız?
Bizim evellik otumuz var bir bitkidir yazın bu otu toplayıp kış için toplarız, sonra geceden doğrayıp
sıcak suda ıslatırız bulgur yemeği yaparken tencereye önce yağı koyarız sonra bulgur, evelik, salçasını
tuzunu vs. şeylerini koyup kaynamış su dökeriz ya da et suyu sonra evelikli bulgur oluyor yani evelik
lezzet veriyor (K.8).
-Ne zaman yapılır?
Sürekli yapılan bir yemek. Canımız ne zaman isterse yapar yeriz (K.14).
- Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
İçinde olan evelik otu çok faydalı, boğaz ağrısına, karın ağrısına iyi gelir çok tüketilir bulgura çok
koyarız (K.9).
4.2.5. Salmanca
- Salmanca yemeğini anlatır mısınız?
Salmanca bizim yöreye ait bir ottur. İlkbahardan yaza kadar bu ot bulunur. Toplayıp iyicene yıkıyoruz
sonra güzelce haşlayarak süzüyoruz. Tavaya yağ ile soğanı pembeleşinceye kadar kavurarak üzerine
salmancayı döküp tavanın bir kenarına alarak yumurtayı kırıyoruz yumurta yerine salçalıda
yapabilirsiniz sonra üzerine tuz eklenir. Yemek hazır olur (K.3).
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-Ne zaman yapılır?
Salmanca otu yaz aylarında bulabildiğimiz bir ot olması nedeniyle yaz aylarında yapılır (K.5).
Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
Kan yapıyor, kabızlığa iyi geliyor (K.17).
4.2.6. Cılvır
- Cılvır yemeğini anlatır mısınız?
Cılvır yemeği çorba olarak da ifade edilir. Bizim yöremizde yetişen bir ot olan kazayağını toplarız sonra
pirinci yıkarız sonra pişiririz yemeğimiz hazır olur (K.1).
-Ne zaman yapılır?
Bir zamanı yoktur. Yani kazayağı otu Iğdır’da yetiştiğinden rahatlıkla ulaşabiliriz ve cılvır yemeğini her
zaman pişirir yeriz (K.5)
Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
Boğaz ağrısına iyi geldiği hep söylenir. Ayrıca emziren annelerde süte iyi gelir. Diyet yemeği olarak
yiyenleri de duyuyorum (K.20).
4.2.7. Tapan
- Tapan yemeğini anlatır mısınız?
Tapan Iğdır’ın has ekmeğidir. Geceden bir leğene unumuzu koyuyoruz tuzumuzu ekliyoruz yaş maya
hamuru koyup iyicene yoğuruyoruz. Hamur şekline getiriyoruz leğenin üstünü bezlerle kapatıyoruz
birkaç saat beklemeye bırakıyoruz yarına kadar bekliyoruz. Sabah kalktığımız zaman tandırımızı
dışarıda yakıyoruz tandır iyice kızıyor soğuduktan sonra tahtanın üstünde merdane ile hamuru açıyoruz
açtığımız hamuru bir bezin üstüne koyup tandıra vuruyoruz, yapıştırıyoruz piştikten sonra alıp
çıkartıyoruz ekmeğimiz hazır hale geliyor (K.6).
-Ne zaman yapılır?
İstediğimiz zaman yapabiliriz. Çoğunlukla yaz aylarında yapıyoruz tandır dışarda olduğundan kışın
hava soğuk olduğundan kimse fazla pişiremiyor (K.3).
Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
Doyurucu ve besleyicidir. Bunu yiyince akşama kadar acıkmıyoruz, içindeki yağdan dolayı tok tutar
(K.12).
4.2.8. Tavuk Şorva
- Tavuk şorvası yemeğini anlatır mısınız?
Lavaşla yenilir. Özellikle tavuk eti değil de beçe ile yapılır. Tencereye haşlanmış tavuğumuzu yağ, salça,
lepe (nohutun kırığı) koyulur. Piştikten sonra sarımsaklı yoğurt ile servis edilebilir (K.7).
-Ne zaman yapılır?
Yaz, kış fark etmez (K.15).
Herhangi bir fayda var mıdır? Varsa nelerdir?
Katılımcılar tavuk şorvasının faydaları ile ilgili görüş bildirmemişlerdir. Fakat günlük hayatta sürekli
olarak yapılabilen bir yemek olması bakımından menülerde yer aldığı görüşü ortaya çıkmıştır.
5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Toplumları birbirinden ayıran kültürdür. Yemek, toplum bir kültür konusudur ve bundan dolayı
sosyolojinin ilgi alanına girer. Biyolojik ihtiyaç olmanın dışında kültürel ve simgesel anlamlarla yüklü
olan yemek toplumları birbirinden farklılaştıran unsurları öne çıkarmıştır. Yemekle ilgili oluşan her şey
insanların toplumsal davranışını kültürü önemli bir hale getirmektedir. Yemek sadece karın doyurmak
eyleminden ibaret değildir daha çok insanların toplumsal davranışlarına, alışkanlıklarına, toplumsal
bütün ilişkilerine yansıyabilmektedir. Bu çalışma bu bağlamdan yola çıkarak yemeği, sosyolojinin
konusu yapmaya çalışmıştır. Iğdır mutfağı üzerine çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada iki farklı
yaklaşım kullanılmıştır. İlkinde yemeğin toplumda gördüğü önem, kültürel sürekliliği, toplumsal
ilişkilerdeki görevi değerlendirilmiştir. İkinci yaklaşımda ise coğrafi şartlar, yemeğe verilen anlam,
yemeğin önemi, yemeğin faydası, yemeğin yapılış zamanı değerlendirilmiştir. Böylece yemeğe kültürel
bir unsur aktarılmıştır.
Iğdır yemek kültürü zengin bir mutfağa sahiptir. Etli yemeklerden, çorbalara kadar pek çok
farklı çeşit, sofralarda yer almaktadır. Şifalı bitkilerin yemeklerde kullanılmasında önemli bir yer
almaktadır. Iğdır yemek kültürü birçok toplumsal işlevi bulunmaktadır. Düğünlerde yapılan yemekler,
doğum sonrasında yenilen yemekler, bayramlarda yapılan yemekler, cenazede dağıtılan yiyecekler,
Iğdır yemek kültürünün belirleyici özelliklerinden birisidir.
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Yemek, sosyal ve kültürel bütünleştirmeyi sağlayan önemli bir araçtır. Iğdır coğrafya
olarak farklı etnik grupları içerisinde barındırmaktadır. Etnik gruplar gerek göçle gerekse Iğdır’ın
3 farklı ile sınırının olmasından ötürü kültür alışverişi, merak, farklı tatlar denemek, mutfak kültürünü
zenginleştirmiştir. Yemeklerin kökü Azerbaycan’dan gelmesi kulağa farklı yemek, tatlı, çorba isimleri
getirmiştir. Azeri yemekleri mutfağı oluşturmuştur. Yemekler toplumsal işlevi artırmış, birlikte yaşama
kültürüne olumlu katkılar sunmuştur. Nitekim çalışmada yer verilen Azeri yemekleri, Iğdır’da yaşayan
Azeri Türkleri, Türkiye Türkleri ve Kürtler tarafından benimsenmiş ve mutfak kültüründe yer almıştır.
Sonuç olarak yemek sadece ihtiyaçları karşılayan, biyolojik bir ihtiyaç değildir. Kimlikten
kültüre kadar pek çok toplumsal konuyu içeren bir kültürel olaydır. Çalışmada yemeğin kültürel yönü
sosyolojik bağlamda ortaya koyulmuş, sosyal bütünleşme bağlamında Iğdır’da birlikte yaşama
kültürünün oluşumunda Iğdır mutfak kültürü bir temsil olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı kamu hastanelerinde hizmet veren sağlık çalışanlarının iş tatminlerine
yönelik kestirimler yapmak ve örgütsel davranış bağlamında değerlendirmelerde bulunmaktır.
Araştırma nicel bir yapıda kurgulanarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda nicel araştırma
yöntemlerinden olan tarama deseni tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen, Judge, Locke, Durham ve Kluger
(1998) tarafından 5 maddelik kısa form haline dönüştürülen ve Türkçe uyarlamasının geçerlik
ve güvenirliği Keser ve Öngen Bilir (2019) tarafından yapılmış olan İş Tatmini Ölçeği Kısa
Formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilin merkez
ilçesinde toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, araştırma evreni içerisinden rastgele seçilen
ve kamu hastanelerinde hizmet veren, 213 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma
örnekleminden toplanan veriler SPSS 22 (Statistical Package for the Social Sciences)
programına aktarılarak analize tabii tutulmuştur. Verilerin analizinde katılımcıların iş tatmini
düzeyleri incelenmiş ve demografik özelliklerine göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığının
kestirimi Bağımsız Grup T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) tekniklerinden
yararlanılarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre;
iş tatmini sağlık çalışanlarının demografik özelliklerine göre anlamlı şekilde
farklılaşabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Davranış, İş Tatmini, Sağlık Çalışanı.

JOB SATISFACTION AS AN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: A RESEARCH ON
HEALTHCARE PROFESSIONALS
ABSTRACT
This research has been handled in order to make predictions about the job satisfaction of health
workers serving in public hospitals and to make evaluations in the context of organizational
behavior. The research was designed in a quantitative structure. In this context, scanning design
techniques, one of the quantitative research methods, were used. The Short Job Satisfaction
Scale was developed by Brayfield and Rothe (1951) for data collection, converted into a 5-item
short form by Judge, Locke, Durham, and Kluger (1998), and the validity and reliability of the
Turkish version was made by Keser and Öngen Bilir (2019). The form has been used. The data
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of the research were collected in the central district of a city located in the Central
Anatolia Region. The sample of the research consists of 182 healthcare professionals who are
randomly selected from the research universe and serve in public hospitals. The data collected
from the research sample were transferred to the SPSS 22 (Statistical Package for the Social
Sciences) program and analyzed. In the analysis of the data, the job satisfaction levels of the
participants were examined and the Independent Group T-Test and One-Way Analysis of
Variance (ANOVA) techniques were used to estimate whether there was a significant difference
according to their demographic characteristics. In this context, according to the results obtained
from the research findings; job satisfaction can differ significantly according to the
demographic characteristics of health workers.
Keywords: Organizational Behavior, Job Satisfaction, Health Worker.

1. GİRİŞ
Örgütsel davranış bir örgüt içerisindeki veya örgütle ilişkili yapılardaki bireyleri ayrıntılı olarak
inceleyerek hem örgüt yöneticilerine hem de akademik çevrelere farklı bakış açıları
sunmaktadır. Çalışanların örgüt içerisindeki davranışlarının incelenmesine yönelik ele alınan
araştırmalar örgüt çıkarlarına da hizmet etmektedir. Kırel ve Ağlargöz (2019) benzer bir
yorumda bulunarak, örgütsel davranış araştırmalarının geleceğe yönelik öngörüler
oluşturulmasına katkı sunduğu örgüt başarısını arttırmayı hedefleyen bir disiplin olduğunu,
ifade etmektedirler. Bu bağlamda örgütsel davranış bilimi genel anlamıyla; örgüt içerisindeki
insan davranışlarının sebeplerini anlamaya, geleceğe yönelik tahminler yapmaya, çalışanların
iş yeri mutluluklarını artırmaya ve örgüt içerisindeki davranışları kontrol etmeye çalışan bir
disiplin olarak tanımlanabilir (Özkalp, 2019).
Örgütsel davranış açısından en önemli unsurlardan biri çalışanların işine karşı olan tutumlardır.
Çalışanların tutumları olumlu ise tatmin düzeylerinin yüksek olumsuz ise tatmin düzeylerinin
düşük olduğu söylenilebilir (Özkalp, 2019). İş tatmini konusu, insan kaynakları ve örgütsel
gelişimin temel unsuru ile ilgili alan yazının ele aldığı en önemli konulardan birini temsil
etmektedir(Walker, 2017; Wnuk, 2017). İş tatmini, işin ve işyeri koşullarının ya da işten elde
edilen kazanımların kişisel bir değerlendirme ve bu duruma yönelik içsel yaklaşımıdır
(Çekmecelioğlu, 2005; Aşan ve Erenler, 2008). Daha makro bir anlatımla iş tatmini, çalışanın
iş ve işyeri ortamına karşı reaksiyonudur (Davis, 1984). Alan yazında iş tatmini ile ilgili bir çok
farklı tanım yapıldığı görülmektedir. Fakat yapılan tanımlar tematik olarak incelendiğinde
çalışanların iş ile ilgili pozitif duygu yüklü olmaları iş tatminine yönelik yorumlanabilir.
Nitekim bu durumu Adams ve Bond (2000), iş ve işle dolaylı olan tüm durumlarla ilgili olarak
hissedilen olumlu hislerin düzeyi olarak ifade etmektedir.
İş tatmini içsel ve dışsal iş tatmini şeklinde ifade edilebilmektedir. Çalışanların örgütte görev
ve sorumluluklarını yerine getirirken karşılaşmış oldukları tatmini içsel iş tatmini ifade ederken
çalışma ortamı dışında ve yaptığı işin karşılığında elde ettiği tatmin duygusu dışsal tatmin
olarak tanımlanabilir (Karakaş ve Gökmen, 2018). Bu bağlamda dışsal tatmin işin içeriği ile
ilgili olmayıp daha çok çevresel ve örgütün yapısı ile ilgilidir (Alkış ve Öztürk, 2009). Herzberg
çift faktör teorisinde içsel ve dışsal tatmin üzerinde farklılaşmalardan bahsetmektedir.
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Herzberg’in bu teorisine göre; iş tatmini sadece içsel unsurların doyumu neticesinde
sağlanabilir. Dışsal unsurların yetersizliği halinde tatminsizlik yaşanırken, varlıkları iş
tatmininin sağlanması için yeterli değildir (Baş ve Ardıç 2002).
Yapılan işle ilgili çalışan memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek, rekabet edebilirlik açısından
insan kaynakları yönetiminin önemli bir parçasıdır (Elrehail ve diğerleri, 2019). İş tatmini ve iş
tatminsizliği çalışan performansını doğrudan etkileyen kavramlardır. Bu sebeple örgütler
çalışanların iş tatminini arttırmaya yönelik politikalar geliştirme ve tatminsizliği azaltmaya
yönelik önlemler almak durumundadırlar.
Bu araştırmada örgütsel davranış alanının önemli unsurlarından olan iş tatmini sağlık çalışanları
üzerinde yapılan bir araştırmayla ele alınmıştır. Araştırmanın sağlık çalışanları üzerinde
yapılmasının ana sebebi özellikle pandemi sürecindeki yoğun hizmet süreçleri ve son
zamanlarda medya organlarında hemen hemen her gün rastlanılan sağlık çalışanına yapılan
şiddetin yer almasıdır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı kamu hastanelerinde hizmet
veren sağlık çalışanlarının iş tatminlerine yönelik kestirimler yapmak ve örgütsel davranış
bağlamında değerlendirmelerde bulunmaktır. Ayrıca bu temel amaç doğrultusunda sağlık
çalışanlarının demografik özelliklerine göre yaşadıkları iş tatmini arasında anlamlı bir
farklılığın olup olmadığı sorusuna cevap aranmaktadır.
2. YÖNTEM
Kamu hastanelerinde hizmet veren sağlık çalışanlarının iş tatminlerine yönelik kestirimler
yapmak ve örgütsel davranış bağlamında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla ele alınan bu
araştırma nicel araştırma yöntemi tekniklerine göre tasarlanmıştır. Nicel araştırmalar, sayısal
olarak ölçülen değişkenleri ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri incelemekte ve
sayısallaştırılmış miktarla ilgilenmektedir. Araştırılan konuyla ilgili araştırma evrenini temsil
eden araştırma örnekleminin görüşleri irdelenmektedir (Saunders, Lewis ve Thornhill, 2016).
Araştırmada nicel araştırma yöntemi desenlerinden tarama tercih edilmiştir. Tarama deseni,
araştırılan konuya yönelik olarak örneklemin görüşlerinin ya da davranış, ilgi, tutum gibi
özelliklerinin belirlendiği nicel araştırma türüdür. Tarama araştırmalarının temel amacı,
araştırılan konuya ilişkin mevcut durumun tespit edilmesi ve konuya ilişkin genel bir fotoğrafın
okuyucuya sunulması ve de konuya ilişkin betimleme yapmak olduğu söylenebilir (Arslan,
2018). Araştırmada tarama desenlerinden olan ilişkisel tarama tekniklerinden yararlanılmıştır.
Karasar’a (2016) göre birden fazla değişken arasındaki ilişkinin, bu değişkenlere müdahale
edilmeksizin incelendiği araştırmalar ilişkisel tarama araştırmalarıdır.
2.1. Veri Toplama Aracı ve Süreci
Araştırmada sağlık çalışanlarının iş tatminlerine yönelik kestirimler yapmak üzere ölçme aracı
yardımıyla veri toplama işlemi yapılmıştır. Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen,
Judge, Locke, Durham ve Kluger (1998) tarafından 5 maddelik kısa form haline dönüştürülen
ve Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği Keser ve Öngen Bilir (2019) tarafından
yapılmış olan İş Tatmini Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tipine göre
geliştirilmiş ve seçenekler kesinlikle katılmıyorum ile kesinlikle katılıyorum aralığında
belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin 3. ve 5. maddesi ters madde olarak ölçekte yer almaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak İş Tatmini Ölçeği yanı sıra katılımcıların demografik
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özelliklerine yönelik bilgilerin alındığı Demografik Bilgi Formu da yer almaktadır.
Araştırmanın verileri Türkiye’de İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilin merkez ilçesinde 1821 Ekim 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Demografik Bilgi Formu ve İş Tatmini Ölçeği
dijital ortama (docs.google) aktarılarak katılımcılara mail ve whatsapp kanalları kullanılarak
iletilmiş ve veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.
2.2. Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin analizinde SPSS programı kullanılarak betimsel ve anlam çıkarıcı
istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Betimsel istatistik tekniği ile yüzde frekans gibi
değerlerden yararlanarak örneklem gurubun özellikleri hakkında sayısal veriler elde edilirken,
anlam çıkarıcı istatistikte ise betimsel istatistik değerlerinden yararlanılarak evren grup
hakkında genellemeler yapılmaktadır (Büyüköztürk, Çokluk- Bökeoğlu ve Köklü, 2009). Ölçek
maddelerine ilişkin yanıtlar SPSS programına “kesinlikle katılmıyorum=1”,
“katılmıyorum=2”, “kararsızım=3”, “katılıyorum=4”, “kesinlikle katılıyorum=5” şeklinde
kodlanmıştır. Ölçekte yer alan ters maddeler için ise ters kodlama yapılmıştır. Araştırma verileri
normal dağılım (çarpıklık -,308 basıklık -,431) göstermektedir. Araştırmada katılımcıların iş
tatmini ile demografik özellikleri arasındaki anlamlılık durumunu analiz etmek için Bağımsız
Grup T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ayrıca toplanan verilerin
güvenirliğini test etmek amacıyla iç tutarlılık kat sayısına bakılmıştır. Bu bağlamda ölçeğin iç
tutarlılık kat sayısı olan Cronbach's Alpha değeri ,876 olarak elde edilmiştir. Bu değer ölçek
verilerinin güvenirliliğine işaret etmektedir.
2.3. Örneklemi Grubu
Araştırmanın öznesi konumunda kamu hastanelerinde hizmet veren sağlık çalışanları
bulunmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın örneklemini 213 sağlık çalışanı oluşturmaktadır.
Katılımcılar, Türkiye’de İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilin merkez ilçesinde kamu
hastanelerinde görev yapmaktadırlar. Araştırmanın örneklemi, araştırma evreni içerisinden
rastgele seçilerek oluşturulmuştur.
3. BULGULAR
Araştırmada toplanan veriler SPSS programı yardımıyla analize tabii tutulmuştur. Elde edilen
analiz sonuçları çizelgeler yardımıyla açıklanarak raporlaştırılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın
bu bölümünde İş Tatmini ölçeğinden toplanan verilerin analiz sonuçları aktarılmaktadır.
Aşağıda Çizelge 1’de araştırmanın örneklem grubuna ait demografik bilgiler sunulmaktadır.
Çizelge 1. Örneklem Gruba İlişkin Demografik Bilgiler
Değişken
Cinsiyet
Medeni Durum
Yaş

Eğitim Durumu

CONFERENCE BOOK

Kadın
Erkek
Evli
Bekar
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
İlköğretim

ISBN: 978-605-72051-1-7

f
102
111
183
30
2
39
80
79
13
3

%
47.9
52.1
85.9
14.1
.9
18.3
37.6
37.1
6.1
1.4

www.cumhuriyetkongresi.org

Page | 83

CUMHURIYET

Meslek

Gelir Durumu

Çalışma Süresi

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Doktor-Diş Hekimi-Eczacı
Hemşire-Sağlık Memuru-Ebe-Paramedik vd.
Sağlık Yöneticisi
Diğer Meslek Grupları
0-5500TL
5501TL-10000TL
10001TL-14500TL
14501TL-20000TL
0-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21+ Yıl

Toplam

13
47
128
22
11
165
6
31
11
166
30
6
12
20
30
34
117
213

6.1
22.1
60.1
10.3
5.2
77.5
2.8
14.6
5.2
77.9
14.1
2.8
5.6
9.4
14.1
16.0
54.9
100

Çizelge 1’de yer alan örneklem grubuna ilişkin cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu,
meslek, gelir durumu ve çalışma sürelerine ilişkin demografik bilgiler yer almaktadır. Bu
bağlamda bazı demografik bilgiler şu şekildedir: örneklem grubunun %47.9’u kadın, %52.1’i
erkek; %85.9’u evli, %14.1’i bekâr; %60.1’i lisans mezunu; %54.9’u 21 yıldan fazla süredir
çalışmakta ve %77.5’i hemşire-sağlık memuru-ebe-paramedik vd. meslek grubunda yer
almaktadır. Aşağıda Çizelge 2’de sağlık çalışanlarının iş tatmini düzeylerine ilişkin betimsel
istatistikler sunulmaktadır.
Çizelge 2. Sağlık Çalışanlarının İş Tatmini Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

1. Şu anki işimden oldukça memnunum.
2. Çoğu günler işime hevesle giderim.
3. İşteki her günüm bitmeyecekmiş gibi gelir.
4. İşimi eğlenceli bulurum.
5. İşimin tatsız olduğunu düşünürüm.

Ortalama
Puan

Kesinlikle
Katılmıyorum

Madde

16
20
24
20
27

31
38
82
55
80

63
55
53
49
56

78
75
38
72
35

25
25
16
17
15

3.30
3.22
3.28
3.05
3.32

Örneklem grubun İş Tatmini Ölçeği Kısa Formunda yer alan maddelere ilişkin yanıtları
yukarıda Çizelge 2’de görülmektedir. Ölçeğin ilk maddesi olan “şu anki işimden oldukça
memnunum” maddesine örneklemin 16’sı kesinlikle katılmıyorum, 31’i katılmıyorum, 63’ü
kararsızım, 78’i katılıyorum ve 25’i kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermişlerdir. Ölçeğin
ikinci maddesi olan “çoğu günler işime hevesle giderim.” maddesine örneklemin 20’si
kesinlikle katılmıyorum, 38’i katılmıyorum, 55’i kararsızım, 75’i katılıyorum ve 25’i kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermişlerdir. . Ölçeğin üçüncü maddesi olan “işteki her günüm
bitmeyecekmiş gibi gelir.” maddesine örneklemin 24’ü kesinlikle katılmıyorum, 82’si
katılmıyorum, 53’ü kararsızım, 38’i katılıyorum ve 16’sı kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt
vermişlerdir. Ölçeğin dördüncü maddesi olan “işimi eğlenceli bulurum” maddesine örneklemin
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20’si kesinlikle katılmıyorum, 55’i katılmıyorum, 49’u kararsızım, 72’si katılıyorum ve
17’si kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermişlerdir. Ölçeğin beşinci ve son maddesi olan
“işimin tatsız olduğunu düşünürüm” maddesine örneklemin 27’si kesinlikle katılmıyorum, 80’i
katılmıyorum, 56’sı kararsızım, 35’i katılıyorum ve 15’i kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt
vermişlerdir. Ayrıca ölçek maddeleri ve ölçek toplam puan hesaplaması yapılmıştır. Üçüncü ve
beşinci, maddeler ters kodlama yapılarak hesaplamaya dâhil edilmiştir. Bu bağlamda ölçek
maddeleri ortalama puanları sırasıyla; 3.30, 3,22, 3.28, 3.05 ve 3.32 olarak elde edilmiştir.
Ölçeğin toplam ortalama puanı ise 3.23 olarak hesaplanmıştır. Aşağıda Çizelge 3’te sağlık
çalışanlarının cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre iş tatmini ölçeği Bağımsız Gruplar
İçin T testi sonuçları sunulmaktadır.
Çizelge 3. Sağlık Çalışanlarının Cinsiyet ve Medeni Durum Değişkenlerine Göre İş Tatmini Ölçeği
Bağımsız Gruplar İçin T Testi Sonuçları
Değişken

n
102
111
183
30

Kadın
Erkek
Evli
Bekâr

Cinsiyet
Medeni Durum

x
3.19
3.27
3.25
3.11

ss
.841
.983
.939
.769

t

sd

p

-.677

211

.499

.794

211

.428

*p<0.05

Sağlık çalışanlarının iş tatminlerinde cinsiyet ve medeni durumun anlamlı bir farklılık yaratıp
yaratmadığına yönelik kestirimler yapabilmek için Bağımsız Gruplar İçin T Testi analizi
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre cinsiyet ve medeni durumun iş tatmini üzerinde anlamlı
bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölçek ortalama puanları açısından bir
değerlendirme de bulunulacak olursa; erkek katılımcılar 3.27 puan, kadın katılımcılar ise 3.19
puan seviyesinde iş tatmini yaşamaktadırlar. Medeni durum açısından ölçekten alınan ortalama
puanlara bakıldığında evli sağlık çalışanlarının iş tatmini düzeyi 3.25 iken bekâr sağlık
çalışanlarının iş tatmini 3.11 seviyesindedir. Aşağıda Çizelge 4’te sağlık çalışanlarının yaş,
eğitim durumu, meslek, gelir durumu ve çalışma süresi değişkenlerine göre iş tatmini ölçeği
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi sonuçları sunulmaktadır.
Çizelge 4. Sağlık Çalışanlarının Yaş, Eğitim Durumu, Meslek, Gelir Durumu ve Çalışma Süresi
Değişkenlerine Göre İş Tatmini Ölçeği Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları
Değişkenler
Yaş

Eğitim Durumu

Meslek

18-25a
26-35b
36-45c
46-55d
56-65e
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Doktor-Diş Hekimi-Eczacı
Hemşire-Sağlık MemuruEbe-Paramedik vd.
Sağlık Yöneticisi
Diğer Meslek Grupları
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n
2
39
80
79
13
3
13
47
128
22
11

x
3.40
2.87
3.14
3.41
3.76
3.26
3.36
3.38
3.19
3.07
3.20

ss
.282
1.023
.953
.797
.652
.503
.851
.910
.921
1.001
.885

165

3.20

.922

6
31

3.26
3.41

.806
.940
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sd

f

p

4;208

3.709

.006*

d>b
e>b

4;208

.622

.647

-

3;209

.486

.693

-
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0-5500TL
5501TL-10000TL
10001TL-14500TL
14501TL-20000TL
0-5 Yıla
6-10 Yılb
11-15 Yılc
16-20 Yıld
21+ Yıle

11
166
30
6
12
20
30
34
117

3.38
3.19
3.37
3.50
2.70
2.80
3.06
3.30
3.39

.723
.947
.809
.935
.726
1.118
.935
.844
.874

3;209

.602

.614

-

4;208

3.444

.009*

d>a,b
e>a,b

*p<0.05

Sağlık çalışanlarının iş tatminlerinde yaş, eğitim, meslek, gelir durumu ve çalışma süresinin
anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığına yönelik çıkarımlar yapabilmek için Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Yaş açısından bakıldığında 26-35 yaş grubundaki
çalışanlar 46-55 yaş grubu ve 56-65 yaş grubuna göre anlamlı şekilde iş tatmini farklılaşması
yaşamaktadırlar. Buna göre 46-55 ve 56-65 yaş grubundaki çalışanların iş tatmin seviyesi 2635 yaş arasındaki çalışanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Eğitim durumunun iş
tatmini üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı gözlemlenmiştir. Fakat ölçek ortalama
puanları açısından bir değerlendirme yapılacak olursa, lisansüstü eğitim derecesine sahip olan
çalışanların iş tatmin seviyelerinin diğer eğitim seviyelerine göre düşük olduğu görülmektedir.
Yapılan analizlerde sağlık çalışanlarının meslek ve iş tatminleri arasında anlamlı bir farklılık
görülmemektedir. Aynı şekilde gelir durumu ve iş tatmini arasında da anlamlı bir farklılık
yaşanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma süresi ve iş tatmini arasındaki anlamlı farklılığa
yönelik yapılan analizler sonucunda 16-20 yıl ile 0-5 yıl ve 6-10 yıl süreyle çalışanlar arasında
anlamlı bir farklılık gözlemlenmektedir. Aynı şekilde 21+ yıl ile 0-5 yıl ve 6-10 yıl süreyle
çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmektedir. Bu sonuçlara göre uzun süre görev
yapan sağlık çalışanlarının iş tatmin seviyeleri yeni göreve başlayan sağlık çalışanlarına göre
anlamlı bir şekilde daha yüksektir.
4. SONUÇLAR
Kamu hastanelerinde hizmet veren sağlık çalışanlarının iş tatminlerine yönelik kestirimler
yapmak ve örgütsel davranış bağlamında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla ele alınan bu
araştırma nicel araştırma yöntemlerine göre tasarlanmıştır. Bu bağlamda nicel araştırma
yöntemlerinden olan tarama deseni tekniklerinden yararlanılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen, Judge,
Locke, Durham ve Kluger (1998) tarafından 5 maddelik kısa form haline dönüştürülen ve
Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği Keser ve Öngen Bilir (2019) tarafından yapılmış
olan İş Tatmini Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri İç Anadolu Bölgesinde
yer alan bir ilin merkez ilçesinde toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, araştırma evreni
içerisinden rastgele seçilen ve kamu hastanelerinde hizmet veren, 213 sağlık çalışanı
oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminden toplanan veriler SPSS 22 (Statistical Package for
the Social Sciences) programına aktarılarak analize tabii tutulmuştur. Verilerin analizinde
katılımcıların iş tatmini düzeyleri incelenmiş ve demografik özelliklerine göre anlamlı bir
farklılığın olup olmadığının kestirimi Bağımsız Grup T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA) tekniklerinden yararlanılarak hesaplanmıştır.
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Sağlık çalışanlarının iş tatminlerinde cinsiyet ve medeni durumun anlamlı bir farklılık
yaratıp yaratmadığına yönelik kestirimler yapabilmek için Bağımsız Gruplar İçin T Testi analizi
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre cinsiyet ve medeni durumun iş tatmini üzerinde anlamlı
bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sağlık çalışanlarının iş tatminlerinde yaş, eğitim, meslek, gelir durumu ve çalışma süresinin
anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığına yönelik çıkarımlar yapabilmek için Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Yaş açısından bakıldığında yüksek yaş grubundaki
çalışanların iş tatmin seviyesi daha düşük yaş grubundaki çalışanlara göre anlamlı bir şekilde
daha yüksektir. Eğitim durumunun iş tatmini üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı
gözlemlenmiştir. Fakat ölçek ortalama puanları açısından bir değerlendirme yapılacak olursa,
lisansüstü eğitim derecesine sahip olan çalışanların iş tatmin seviyelerinin diğer eğitim
seviyelerine göre düşük olduğu görülmektedir. Yapılan analizlerde sağlık çalışanlarının meslek
ve iş tatminleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Aynı şekilde gelir durumu ve iş
tatmini arasında da anlamlı bir farklılık yaşanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma süresi ve
iş tatmini arasındaki anlamlı farklılığa yönelik yapılan analizler sonucunda uzun süre görev
yapan sağlık çalışanlarının iş tatmin seviyeleri yeni göreve başlayan sağlık çalışanlarına göre
anlamlı bir şekilde daha yüksektir.
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FİNANSAL ORANLARLA AKTİF KARLILIK VE ÖZ SERMAYE KARLILIĞI
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doç. Dr. Öznur ARSLAN
1

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO, Muhasebe ve Vergi
Bölümü, ORCİD ID: 0000-0001-5973-9107

ÖZET
Oran analizi literatürde yapılan çalışmaların birçoğunda işletmelerin finansal yapılarını ve
performanslarını değerlendirmede kullanılmaktadır. Söz konusu analiz işletmelerin likidite,
mali yapı, faaliyet ve karlılık durumlarını ölçmek amacıyla, çeşitli bilanço ve gelir tablosu
kalemleri kullanılarak oluşturulmuş oranlar yardımıyla yapılan bir analiz tekniğidir.
İşletmelerin faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürülebilir kılmak için en önemli finansal yönetim
amaçlarından birisi ise karlılıktır. Çünkü işletmelerin başlıca hedefi sahiplerinin refahını ve
karlılığını maksimize etmektir. Bu minvalde çalışmada firmaların karlılık düzeylerinin
açıklanmasında, finansal göstergelerinin anlamlılığını ve finansal göstergeler ile karlılık
değişkenleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek
için Giyim Dokuma, İnşaat ve Toptan Perakende olmak üzere üç sektörde aktif faaliyetleri
devam eden ve borsada işlem gören 36 altı firmanın 2019-2021 yıllarına ait finansal
tablolarından yararlanmak suretiyle değerleme oranları, likidite oranları, faaliyet oranları
arasında yer alan belirli oranların kârlılık oranlarından olan aktif kârlılık ve özsermaye kârlılık
oranları arasındaki ilişkiyi ölçmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda
Dokuma giyim sektöründe aktif karlılık oranı ile cari oran ve net işletme sermayesi arasında
pozitif yönlü zayıf korelasyon varken kısa vadeli borç oranı ve toplam borç oranı arasında
negatif yönlü kuvvetli korelasyon olduğu, inşaat sektöründe aktif karlılık oranı ile cari oran
arasında pozitif yönlü orta dereceli korelasyon varken; toplam borç oranı arasında negatif yönlü
kuvvetli korelasyon olduğu, toptan perakende sektöründe aktif karlılık oranı ile cari oran
arasında pozitif yönlü orta dereceli korelasyon olduğu, toptan perakende sektöründe sermaye
karlılığı oranı ile kısa vadeli borç oranı arasında pozitif yönlü zayıf dereceli korelasyon olduğu
görülmüştür
Anahtar Kelimeler: Özkaynak Karlılığı, Aktif Karlılık, Finansal Oranlar, İşletme Karlılığı
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND RETURN-ONASSETS AND RETURN-ON-EQUITY
ABSTRACT
Ratio analysis has been widely used in many studies in order to assess the financial structures
and performances of organizations. This analysis is a method that is conducted using ratios,
which are calculated with various balance sheets and income statements, in order to measure
organizations’ liquidity, financial structure, and operational and profitability statuses. One of
the most important financial management objectives to ensure the sustainability of
organizations’ operations is profitability because the main objective of organizations is to
maximize the wealth and profitability of owners. Within this context, the present study aims to
reveal the relationships between financial ratios and profitability parameters, as well as the
significance of financial indicators, in explaining the profitability levels of organizations. For
this purpose, making use of the financial tables (for the period 2019-2021) of 36 companies
actively operating in three sectors (Clothing and Textile, Construction, and Wholesale/Retail)
and traded in the stock market, the correlation analysis was conducted in this study to measure
the relationship between return on assets and return on equity, among the operating ratios. As
a result, it was determined that return on assets had a positive and weak correlation with current
ratio and net working capital and negative and strong correlation with short-term debt ratio and
total debt ratio in the Clothing and Textile industry, there was a negative and mid-level
correlation between return on assets and current ratio and there was a positive and mid-level
correlation with total debt ratio in the Construction industry. It was also determined that there
was a positive and mid-level correlation between return on assets and current ratio and return
on capital and short-term debt ratio in the Wholesale-Retail industry.
Key Words: Return-On-Equity, Return-On-Assets, Financial Ratios, Operating Profitability

1. GİRİŞ
Küresel çapta yaşanan finansal ve ekonomik krizler, ticari, siyasi, teknolojik ve sosyal
değişimler firmaların faaliyetlerinin değişim göstermesine, endüstrilerin de zaman zaman
genişlemesine ya da küçülmesine neden olmaktadır. Bu süreç içerisinde finansman planları ve
yatırımları gerçekçi ve ileriye yönelik bir şekilde yapan, finansal yapılarını güçlü bir şekilde
koruyan ve devamlı kontrolünde olan, rasyonel ve etkin kaynak-varlık yönetimini önemseyen
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firmaların ise başarılı olarak varlıklarını sürdürdükleri görülmektedir. Firmaların
varlıklarını devamlılığını sağlamaları, ileriye yönelik yatırım ve finansman planlamaları
yapabilmeleri ve finansal ya da ekonomik krizlerden korunmaları için faaliyet, finansman ve
üretim ile ilgili maliyetleri likidite, kur ve faiz risklerinin kontrolünü en iyi şekilde
gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Finansal yönetimin hedefleri arasında sahip ve hissedarların karını maximize ederek
performansları şirket bazında değerlendirmektir. İşletmeler yatırımların ya borçlanma yada
özkaynak yoluyla finanse ederler. Eğer işletmeler yatırım finansmanında özkaynağı tercih
etmiyorsa borçlanmayla oluşan vergi tasarrufundan yararlanamayacaktır. İşletmelerde oluşan
kar, hissederlara dağıtılabilir veya işletmeyeoto finansman olarak bırakılabilir. Karlılığın
işletme oto finansmanı direkt etkilemesi sebebiyle

yatırımcılar için önemli bir etkendir

(Karadeniz ve Beyaz, 2018: 640).
Mali tablolarda yer alan kalemlerin birbirleriyle ilişkilerini ve zaman içerisinde gösterdikleri
eğilimlerin incelenmesine finansal analiz denir. Söz konusu analiz yöntemiyle işletmelerin
“likitite, karlılık ve borç ödeme” gücünün değerlenlendirilmesi ve gelecekte yatırımlara ışık
olunması amaçlanmaktadır.
Bu minvalde finansal analiz, yöneticiler bakımından işletme faliyetlerinin etkinliğinin ve
verimliliğinin ölçülmesinde, temel hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmede geleceğe dair
planlar hazırlayarak işletmenin “üretim miktar bileşimi ve izleyeceği fiyat politikalarında daha
doğru adımlar atmasına yardımcı olmasında,işletmenin varlık ve kaynak sengesinin sağlanıp
sağlanamaması hususlarında, işletmeye ilişkin denetim ve kontrol mekanızmasının işlerlik
kazanmasında çok büyük önem taşımaktadır (Akgüç,1998:19).
Bu çalışma, firmaların karlılık düzeylerinin açıklanmasında, finansal göstergelerinin
anlamlılığını ve finansal göstergeler ile karlılık değişkenleri arasındaki ilişkilerin ortaya
konulmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amaç kapsamında Giyim Dokuma, İnşaat ve
Toptan Perakende olmak üzere üç sektörde aktif faaliyetleri devam eden ve borsada işlem gören
36 altı firmanın 2019-2021 yıllarına ait finansal tablolarından yararlanmak suretiyle değerleme
oranları, likidite oranları, faaliyet oranları arasında yer alan belirli oranlar seçilerek kârlılık
oranlarından olan aktif kârlılık ve özsermaye kârlılık oranları arasındaki ilişkiyi nasıl
etkilediğine yönelik korelasyon analizi yapılmıştır.
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2. LİTERATÜR TARAMASI
İşletme karlılığının incelendiği bir çok çalışma olmakla beraber, ülke ve sektörlere göre farklı
değişkenlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların bazıları aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
Eljelly (2004), çalışmasında Suudi Arabistan’daki firmaları için likidite ve kârlılık arasında
ilişki incelenmektedir. Regresyon ve korelasyon analiz yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır.
Değişkenleri; kârlılık, likidite oranları, nakde dönüşüm döngüsüdür. Firmanın kârlılığını
etkilemede cari oran ile karşılaştırıldığında nakit dönüş süresi üzerindeki etkisinin daha önemli
ölçüde olduğu tespit edilmiştir.
Lazaridis ve Tryfonidis (2006), çalışmalarında Atina Menkul Kıymetler Borsası’na kote olan
firmaların firma kârlılığını ve çalışma sermayesini incelemektedirler. Çalışma için 131 firma
kullanılmış ve 2001-2004 yılları arası analize dâhil edilmiştir. Regresyon Analiz yöntemi
kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre; nakde dönüşüm süresinin uzamasının kârlılığı olumsuz
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştı
Albayrak ve Akbulut (2008) çalışmalarında IMKB’ de sanayi ve h,zmet sektörlerinde faliyette
olan 55 adet işletmenin 3 yıllık verilerini ele alarak karlılığı en çok etkileyen finansal faktörleri
araştırmışlardır. Araştırma sonucunda karlılığı en çok etkileyen “toplam borç / toplam aktif,
donen varlık / kısa vadeli borç, net işletme sermayesi / net satışlar, aktif devir hızı, işletme
büyüklüğü, stok devir hızı “değişkenleri olduğu tespit edilmiştir.
Christopher ve Kamalavalli (2009), çalışmalarında Hindistan kurumsal hastanelerinde
kârlılığın çalışma sermayesi yönetimine duyarlılığı incelenmektedir. Veriler 1996-2006
yıllarını kapsamaktadır. Çalışmalarında 14 tane hastane işletmesini analize dâhil edilmiş ve
Regresyon analizi yapılmıştır. Değişkenleri; yatırımların kârlılığı, likidite oranı, asit test oranı,
cari oran, alacak devir hızı ve stok devir hızıdır. Analiz sonucuna göre; yatırımların kârlılığının
cari orandan pozitif yönde etkilendiği, likidite orandansa negatif yönlü etkilendiği sonucuna
ulaşılmıştır
Birgili ve Düzer (2010). 2001-2006 yılları arasında İMKB 100 endeksinde sürekli olarak işlem
gören 58 işletmeyi incelemişlerdir. Likidite, mali yapı, faaliyet, karlılık ve borsa performans
oranlarından oluşan 21 ayrı finansal oran ile işletmelerin piyasa değeri arasındaki ilişkiyi
araştırmışlardır. Yaptıkları analiz sonucunda çoğunlukla likidite, mali yapı ve borsa performans
oranlarından oluşan 16 finansal oran ile işletme değeri arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki
tespit ederlerken faaliyet ve karlılık oranlarından oluşan 5 finansal oran ile işletme değeri
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arasındaki ilişkiye ait regresyon katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
bulgusuna ulaşmışlardır.
Doğan (2013) çalışmasında, 2005-2011 yıllarında İMKB’ de faaliyet gösteren sigorta
şirketlerinin sermaye yapısının karlılık üzerindeki etkisini incelemiştir. Sigorta şirketlerinin
karlılık göstergesi olarak “Varlık Karlılığı” (ROA) kullanılmış ve regresyon analizi
yönteminden faydalanılmıştır. Çalışmada sigorta şirketlerinin hasar prim oranının, kaldıraç
oranının ve likit aktiflerinin artması durumunda karlılığın olumsuz yönde etkilendiği, aktif
büyüklüğünün artması durumunda ise karlılığın olumlu yönde etkilendiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Helhel ve Karasakal (2017), çalışmalarında BİST’teki konaklama firmalarının işletme
sermayesi yönetiminin karlılığa olan performansını araştırmışlardır. Veriler 2005-2015 yıllarını
kapsamaktadır. Panel veri analiz yönetimi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, aktif devir
hızı ve alacak devir hızıyla aktif karlılık arasında olumlu ilişki tespit edilmiştir.
Akyüz ve Atmaca (2019), çalışmalarında çalışma sermayesinin işletme karlılığına etkilerini
finansal oranlar aracılığı ile incelemişlerdir. BİST imalat sektöründeki 160 firmanın 2010-2018
yılları arası verileri kullanılmıştır. Eş bütünleşme analizi, regresyon analizi ve panel veri analiz
yöntemi kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerin aktif karlılık üzerinde anlamlı bir ilişkinin
olduğu, stokta kalma süresinin ve alacak tahsil süresinin aktif karlılığı üzerinde negatif bir
etkiye sahiptir. Diğer değişkenlerle pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
3. Veri Seti ve Yöntem
Çalışma kapsamında Giyim Dokuma, İnşaat ve Toptan Perakende olmak üzere üç sektörde aktif
faaliyetleri devam eden ve borsada işlem gören 36 altı firmanın finansal tablolarına Kamu
Aydınlatma Platformundan (KAP) ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında 2019-2021 yıllarına ait
finansal tablolardan yararlanmak suretiyle finansal oranlar (cari oran, aktif devir hızı, kısa
vadeli borç oranı, net işletme sermayesi oranı, kısa vadeli borç toplam borç oranı, işletme
sermayesi devir hızı, toplam borç oranı, aktif karlılık ve öz sermaye karlılığı) hesaplanmıştır.
Söz konusu oranlar ve formüller Çizelge 1’de gösterilmiştir.
Çizelge 1: Kullanılan Finansal Oranlar ve Formülleri
Finansal Oranlar
Cari Oran
Aktif Devir Hızı
Kısa Vadeli Borç Oranı
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Net İşletme Sermayesi Oranı,
Kısa Vadeli Borç Toplam Borç Oranı
İşletme Sermayesi Devir Hızı
Toplam Borç Oranı
Aktif Karlılık
Öz Sermaye Karlılığı

(Dönen Varlık – KVYK) / Satışlar
KVYK / Toplam Borç
Net Satış Tutarı /Ortalama Net İşletme Sermayesi
(KVYK+UVYK) / Aktif Toplam
Dönem Net Karı / Aktif Toplam
Net Kar / Öz Sermaye

Elde edilen finansal oranların SPSS paket programı ile tanımlayıcı istatistikleri sonrasında ise
diğer finansal oranların aktif karlılık ve öz sermaye karlılığını nasıl etkilediğine yönelik
korelasyon analizi yapılmıştır. Parametrik değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi korelasyon
katsayısı ile belirlenir. Korelasyon katsayısı “r” sembolü ile gösterilir ve belirlilik katsayısının
karekökü alınarak bulunur daima −1 < 𝑟 < +1 arasında değer alır ve korelasyon katsayısı
değeri aşağıdaki gibi yorumlanabilir (Akgül ve Çevik 2003; 358);
𝑟 = 0 𝑖𝑠𝑒 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑙𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑦𝑜𝑘,
0,00 < 𝑟 ≤ 0,25 𝑖𝑠𝑒 ç𝑜𝑘 𝑧𝑎𝑦𝚤𝑓 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛
0,26 ≤ 𝑟 ≤ 0,49 𝑖𝑠𝑒 𝑧𝑎𝑦𝚤𝑓 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛
0,50 ≤ 𝑟 ≤ 0,69 𝑖𝑠𝑒 𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑙𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛
0,70 ≤ 𝑟 ≤ 0,89 𝑖𝑠𝑒 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑙𝑖 (𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘) 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛
0,90 ≤ 𝑟 < 0,69 𝑖𝑠𝑒 ç𝑜𝑘 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑙𝑖 (𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘) 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛
𝑟 = 1 𝑖𝑠𝑒 𝑡𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟.
Bulunan korelasyon katsayısı 𝑟 > 0 ise pozitif yönlü ilişki 𝑟 < 0 ise negatif yönlü ilişki
olduğunu gösterir.
4. Analiz ve Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde öncelikle veri setine tanımlayıcı istatistiksel analizler yapılmış ve
sonrasında finansal oranların aktif karlılık ve öz sermaye karlılığını nasıl etkilediğine yönelik
korelasyon analizi yapılmıştır.
4.1. Tanımlayıcı İstatistikler ve Değişkelere İlişkin Sonuçlar
Çalışmada kapsamında hesaplanan finansal oranlara ilişkin ortalama, standart sapma, minimum
ve maksimum gibi tanımlayıcı istatistikler sektörler ve yıllar dikkate alınarak çizelgelet halinde
verilmiştir.
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Çizelge 2: Dokuma Giyim Sektörü Finansal Oranlarının Tanımlayıcı İstatistikleri
Oranlar
CO
AKD
KVBO
NISO
KVBTB
ISDH
TBO
AKO
SKO

Min.
0,03
0,04
0,11
-17,04
0,31
-15,24
0,15
-0,15
-0,44

2019
Mak. Ort
3,53 1,28
1,52 0,73
0,71 0,42
0,45 -0,74
1,00 0,70
31,90 7,34
1,04 0,61
0,25 0,03
3,84 0,25

ss
0,69
0,38
0,19
3,74
0,17
9,96
0,23
0,09
0,84

Min.
0,11
0,16
0,10
-3,74
0,36
-3,82
0,12
-2,05
-0,27

2020
Mak. Ort
4,15 1,49
1,65 0,60
2,37 0,44
0,98 0,04
0,93 0,63
17,96 4,42
2,99 0,68
0,17 -0,07
1,03 0,13

ss
0,79
0,33
0,47
0,92
0,15
4,79
0,57
0,48
0,26

Min.
0,13
0,29
0,05
-4,52
0,41
-135,44
0,12
-0,52
-0,64

2021
Mak.
Ort
7,09 1,64
1,30 0,60
2,68 0,49
,85
-0,01
,97
0,70
20,48 -25,68
3,24 0,67
,30
0,04
,48
0,11

ss
1,40
0,25
0,53
1,07
0,16
30,97
0,63
0,16
0,24

Çizelge 2’de yer alan dokuma giyim sektöründe faaliyet gösteren 21 firmaya ilişkin finansal
oranların tanımlayıcı istatistikleri incelendiğinde cari oranın ortalaması istenen seviyelerde
olduğu ve çok aşırı değişkenlik göstermediği, aktif karlılık ve sermaye karlılığı sektör
ortalamalarının pozitif olduğu gözlemlenmiştir. Aktif karlılık ortalamasının %3 ile %7 arasında
değişirken sermaye karlılığı ise %11 ile %25 aralığında olduğu söylenebilir. Ayrıca firmaların
kısa vadeli borç ve toplam borç oranlarının öngörülen seviyelerde olduğu görülmektedir.
Çizelge 3: İnşaat Sektörü Finansal Oranlarının Tanımlayıcı İstatistikleri
Oranlar
CO
AKDH
KVBO
NISO
KVBTB
ISDH
TBO
AKO
SKO

Min.
0,47
0,00
0,05
-0,33
0,08
-19,00
0,20
-0,13
-0,45

2019
Mak. Ort
3,34
1,69
0,73
0,28
0,55
0,27
34,77 4,80
0,97
0,58
3,57
-1,66
0,72
0,49
0,15
0,02
0,24
0,01

ss
0,99
0,25
0,18
12,11
0,31
7,26
0,18
0,09
0,21

Min.
0,28
0,01
0,05
-17,22
0,05
-28,79
0,20
-0,26
-2,78

2020
Mak. Ort
3,38 1,53
0,63 0,24
0,64 0,30
3,03 -1,54
0,97 0,60
3,06 -3,41
0,91 0,52
0,14 -0,04
0,23 -0,43

ss
1,19
0,23
0,23
6,47
0,33
10,36
0,23
0,14
0,99

Min.
0,19
0,02
0,10
-7,87
0,09
-3,50
0,26
-0,18
-0,40

2021
Mak. Ort
2,91 1,31
0,58 0,24
0,74 0,35
1,73 -1,09
0,95 0,66
1,76 -0,58
1,11 0,56
0,30 0,04
1,67 0,25

ss
1,06
0,21
0,26
3,05
0,31
1,78
0,30
0,15
0,63

Tablo 3’de yer alan inşaat sektöründe faaliyet gösteren 8 firmaya ilişkin finansal oranların
tanımlayıcı istatistikleri incelendiğinde cari oranın ortalaması istenen seviyelerde olduğu ve çok
aşırı değişkenlik göstermediği, aktif karlılık ve sermaye karlılığı sektör ortalamalarının 2019 ve
2021 yıllarında pozitif olduğu 2020 yılında ise negatif olduğu gözlemlenmiştir. Aktif karlılık
ortalamasının -%4 ile %4 arasında değişirken sermaye karlılığı ise -%4 ile %25 aralığında
olduğu söylenebilir. Ayrıca firmaların kısa vadeli borç ve toplam borç oranlarının düşük olduğu
fakat net işletme sermayesi oranlarının ise negatif olduğu gözlemlenmiştir.
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Çizelge 4: Toptan Perakende Sektörü Finansal Oranlarının Tanımlayıcı İstatistikleri
2019
Oranlar

Min.

Mak.

2020
Ort

ss

Min.

Mak.

2021
Ort

ss

Min.

Mak.

Ort

ss

CO

0,60

8,02

1,99

2,63

0,39

14,67

2,94

5,18

0,35

2,25

1,20

0,57

AKD

0,01

2,45

1,26

1,09

0,01

2,66

1,02

1,10

0,01

2,49

1,04

1,06

KVBO

0,60

1,00

0,87

0,15

0,43

1,00

0,84

0,21

0,67

1,00

0,92

0,12

NISO

-0,52

4,21

0,82

1,66

-1,07

3,28

0,77

1,61

-0,96

3,02

0,69

1,41

KVBTB

0,60

1,00

0,87

0,15

0,43

1,00

0,84

0,21

0,67

1,00

0,92

0,11

ISDH

-38,98

7,42

-6,53

16,26

-56,69

140,26

13,46

60,12

-1,04

16,24

5,64

6,45

TBO

0,15

0,98

0,70

0,30

0,09

0,98

0,71

0,31

0,36

0,98

0,73

0,23

AKO

-0,21

0,10

0,00

0,10

-0,08

0,15

0,03

0,07

0,00

0,24

0,08

0,08

SKO

-0,46

0,27

0,06

0,25

-0,24

0,45

0,13

0,21

0,12

0,54

0,31

0,17

Çizelge 4’de yer alan toptan perakende sektöründe faaliyet gösteren 7 firmaya ilişkin finansal
oranların tanımlayıcı istatistikleri incelendiğinde cari oranın 2019 ve 2021 yıllarında istenen
seviyelerde olduğu 2020 yılında ise istenen seviyenin üzerinde olduğu, aktif karlılık ve sermaye
karlılığı sektör ortalamalarının pozitif olduğu gözlemlenmiştir. Aktif karlılık ortalamasının %1
ile %8 arasında değişirken sermaye karlılığı ise %6 ile %31 aralığında olduğu söylenebilir.
Ayrıca firmaların kısa vadeli borç ve toplam borç oranlarının öngörülen seviyelerin üzerinde
olduğu görülmektedir.
4.2. Korelasyon Analizi Sonuçları
Çalışma kapsamında hesaplanan finansal oranlar ile aktif karlılık ve sermaye karlılığı oranını
ile diğer finansal oranlar arasındaki ilişki düzeyi ve yönünü belirlemek üzere yapılan
korelasyon analizi sonuçları tablolar halinde verilmiştir.
Çizelge 5. Dokuma Giyim Sektörü Finansal Oranları ile Aktif Karlılık İlişkisi

AKO

CO
0,370**
0,003

r
α

KVBO
-0,781**
0,000

NISO
0,327**
0,009

TBO
-0,797**
0,000

Çizelge 5 incelendiğinde dokuma giyim sektöründe aktif karlılık oranı ile cari oran (r = 0,370);
ve net işletme sermayesi arasında pozitif yönlü zayıf korelasyon (r = 0,327); varken kısa vadeli
borç oranı (r = - 0,781) ve toplam borç oranı (r = - 0,797) arasında negatif yönlü kuvvetli
korelasyon olduğu görülmüştür.
Çizelge 6. İnşaat Sektörü Finansal Oranları ile Aktif Karlılık İlişkisi

AKO
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Tablo 6 incelendiğinde inşaat sektöründe aktif karlılık oranı ile cari oran (r = 0,581)
arasında pozitif yönlü orta dereceli korelasyon varken; toplam borç oranı (r = - 0,749) arasında
negatif yönlü kuvvetli korelasyon olduğu görülmüştür.
Çizelge 7. Toptan Perakende Sektörü Finansal Oranları ile Aktif Karlılık İlişkisi

AKO

r
α

CO
0,658**
0,001

Çizelge 7 incelendiğinde toptan perakende sektöründe aktif karlılık oranı ile cari oran (r =
0,658) arasında pozitif yönlü orta dereceli korelasyon olduğu görülmüştür.
Çizelge 8. Toptan Perakende Sektörü Finansal Oranları ile Sermaye Karlılığı İlişkisi

SKO

r
α

KVBO
0,484**
0,026

Çizelge 8 incelendiğinde toptan perakende sektöründe sermaye karlılığı oranı ile kısa vadeli
borç oranı (r = 0,484) arasında pozitif yönlü zayıf dereceli korelasyon olduğu görülmüştür.
SONUÇ
“Finansal oranları kullanarak işletme karlılığını değerlendirmek, finansal analistler, yatırımcılar
ve finansal yöneticiler de dahil olmak üzere karar vericiler için geleneksel fakat güçlü bir araç
olmuştur. Bu analizler finansal tablolarda gözlemlenen mutlak tutarı kullanmak yerine, çeşitli
finansal oranlar kullanılarak yürütülmüştür. Oran analizi, paydaşların işletmelerin finansal
durumunu analiz etmesine yardımcı olabildiği gibi, sektörler arasında veya aynı işletme içinde
karşılaştırmalar yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Böyle bir araç, farklı büyüklükteki
işletmelerin göreceli performansını karşılaştırmak için de kullanılabilir.”
Dokuma giyim, inşaat ve toptan perakende sektöründe faaliyet gösteren 36 firmaya ilişkin
finansal oranların tanımlayıcı istatistikleri incelendiğinde finansal oranların ortalamaları kabul
edilebilir seviyelerde olduğu ve çok aşırı değişkenlik göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca aktif
karlılık ve sermaye karlılığı sektör ortalamalarının pozitif olduğu ve kısa vadeli borç ve toplam
borç oranlarının öngörülen seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir. Korelasyon analizine ilişkin
sonuçlar;
➢ Dokuma giyim sektöründe aktif karlılık oranı ile cari oran (r = 0,370); ve net işletme
sermayesi arasında pozitif yönlü zayıf korelasyon (r = 0,327); varken kısa vadeli borç oranı

CONFERENCE BOOK

ISBN: 978-605-72051-1-7

www.cumhuriyetkongresi.org

Page | 97

CUMHURIYET

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

(r = - 0,781) ve toplam borç oranı (r = - 0,797) arasında negatif yönlü kuvvetli
korelasyon olduğu,
➢ İnşaat sektöründe aktif karlılık oranı ile cari oran (r = 0,581) arasında pozitif yönlü orta
dereceli korelasyon varken; toplam borç oranı (r = - 0,749) arasında negatif yönlü kuvvetli
korelasyon olduğu,
➢ Toptan perakende sektöründe aktif karlılık oranı ile cari oran (r = 0,658) arasında pozitif
yönlü orta dereceli korelasyon olduğu,
➢ Toptan perakende sektöründe sermaye karlılığı oranı ile kısa vadeli borç oranı (r = 0,484)
arasında pozitif yönlü zayıf dereceli korelasyon olduğu görülmüştür.
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ÖZET
Çevresel tutum, bir kişinin çevresel faaliyetler ve konularla ilgili inançlarının, etkilerinin ve
amaçlanan davranışlarının toplamıdır. Öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi,
öğrencilerin kazandıkları olumlu tutumların ve tutumlardaki değişimin belirlenmesi ve çevreye
yönelik olumsuz tutumlarına karşı alınması gereken eğitsel önlemlerin belirlenmesi
noktalarında önem arz etmektedir. Araştırmada dört gün boyunca Elazığ Sivrice Göl
Ekosistemi özelinde bir göl ekosisteminde bulunan tüm bileşenler ayrıntılı ve uygulamalı olarak
öğrencilere verilmiştir. Bu çalışma ile TÜBİTAK 4004 kapsamında yürütülen bu etkinliklerin
ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örnek olay
yöntemine göre gerçekleştirilen projede öğrencilerin Elazığ Hazar Gölü örneği üzerinden göl
ekosistem unsurlarını gerçek ortamlarında tanımaları sağlanmıştır. Çalışmanın örneklemini
Elazığ ilinde farklı okullarda öğrenim görmekte olan 16 erkek, 14 kız olmak üzere toplamda 30
ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmaya ilişkin veriler Çevresel Tutum Ölçeği ve
katılımcı öğrencilerin 4 günlük süreç boyunca tutmuş oldukları günlükler aracılığıyla
toplanmıştır. Nicel verilerinin analizinde SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Öğrencilerin
proje öncesi ve proje sonrasında çevresel tutumları arasında farklılık olup olmadığını
belirlemek amacı ile ilişkili örnekleme t-testi yapılmıştır. Nitel veriler olan günlükler ise içerik
analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın nicel bulgularına göre, projeye katılan ortaokul
öğrencilerinin proje öncesinde çevreye yönelik tutumları puanlarının ortalaması x̄=135.63 iken;
proje sonrasında x̄=138.20’e yükseldiği, ancak bu farklılığın istatistiki olarak çevresel tutum
ölçeği öntest sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı bulunmuştur ( t(29)=1.126, p>.05). Öğrenci günlüklerinden elde edilen verilerde bilişsel açıdan öğrenciler;
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ekosistem, hazar gölü ekosistemi, çevre kirlilikleri, botanik bilimi, balıkların ve kuşların
yaşam alanı ve mikroskobik canlılar gibi konular hakkında daha detaylı bilgi edindiklerini ifade
etmişlerdir. Duyuşsal açıdan ise genel olarak güzel, eğlenceli, bilgi dolu, eğitici etkinlikler ile
proje sürecini tamamladıklarını ve bu süreçte doğanın önemini ve canlılara sağladığı
güzellikleri, doğadaki her şeyin birbiri ile ilişkili olduğunu, ekosistemin kendi içerisinde
muazzam bir dengeye sahip olduğunu ve çevre kirliliklerinin ekosisteme verdiği zararları
anladıklarını sıklıkla dile getirmişlerdir. Öğrenciler ellerinde bir sihirli değnek olsaydı; çevreyi
tertemiz ve yemyeşil yapmak, insanları çevre kirliliği konusunda bilinçlendirmek, hayvanlara
ve bitkilere zarar veren insanları cezalandırmak, nesli tükenen hayvanları yeniden
canlandırmak, doğa için sonsuz kaynak oluşturmak, doğal afetlerin insanlara zarar vermesini
engellemek gibi doğa adına çok önemli girişimlerde bulunacaklarını ifade ederek doğaya karşı
duyarlılık ve hassasiyetlerini gözler önüne sermişlerdir.
Anahtar Kelimeler: TÜBİTAK 4004, Hazar Gölü, Ekosistem, Ortaokul Öğrencileri, Çevresel
Tutum
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin dört gün boyunca eğlenceli doğa etkinlikleriyle
Elazığ Hazar Göl ekosistemi özelinde ekosistem unsurlarını tanıdıkları “TÜBİTAK 4004
Küçük Bilim İnsanları Elazığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor II” isimli projeye dair
görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi özel durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma
grubunu Elazığ ilinde farklı okullarda öğrenim görmekte olan 14 kız, 16 erkek olmak üzere
projeye katılan 30 ortaokul öğrencisi arasından gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 22
ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler ile
toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilere içerik analizi
uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ortaokul öğrencilerinin birçoğu bilişsel, duyuşsal
ve davranışsal açıdan çevreye karşı olan tutumlarının arttığını belirtmişlerdir. Ortaokul
öğrencileri öğrenme, gözlem yapma ve sosyal gelişimleri açısından projenin olumlu etkilerinin
olduğunu ifade etmişlerdir. Ortaokul öğrencilerinin birçoğu çevre kirliliğine insanların bilinçli
olarak sebep olduğunu ve çevre kirliliği konusunda alınabilecek en önemli tedbirin insanların
bu konuya dair bilinçlendirilmesi olduğuna hemfikirlerdir. Proje süresince gerçekleştirilen
bütün etkinliklerde eğlenerek öğrendiklerini ancak en çok doğada yön ve hedef bulmaya
yönelik olan “Kim Daha Hızlı” adlı oryantiring etkinliğinde eğlenerek öğrendiklerini
belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra birçok konuda okulda edinemeyeceği bilgileri edindiklerini, göl
ekosistemi daha yakından tanıdıklarını, bitki türlerini, balık türlerini, kuş türlerini, böcek
kolonilerini ve mikroorganizmaları gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler proje
süreci boyunca sosyalleştiklerini ve eğlenerek öğrendiklerini vurgulamışlardır. Ortaokul
öğrencilerinin projeye dair en çok akıllarında kalan kelimelerin; ekosistem, çevre, doğa,
tektonik göl, bitkiler, eğlence ve mikro alem/mikroorganizmalar olduğu tespit edilmiştir.
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Ortaokul öğrencileri çevrelerine karşı eskiye oranla daha duyarlı olacaklarını, çevreyi
kirletmeyeceklerini, çevreyi kirletenleri uyaracaklarını ve canlılara karşı daha hassas
davranacaklarını dile getirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: TÜBİTAK 4004, Ekosistem, Çevre Eğitimi, Ortaokul Öğrencileri
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ÖZET
Ekonomik krizler bir yandan makroekonomik göstergeleri kötüleştirirken bir yandan da sağlık
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu bağlamda krizlerin etkilerini sağlık boyutuyla da
değerlendirmek gerekir. Bir insanın iyi bir yaşam sürmesi ancak sağlıklı olması ile mümkündür.
Bireyin ve dolayısı ile toplumun sağlığı ise sosyoekonomik faktörlerle sıkı sıkıya bağlıdır. Alan
yazında ekonomi ve sağlık ilişkisi genel olarak sağlık harcama verileri, doğum ve ölüm gibi
yaşam yılı verileri, ruh sağlığı ile ilgili veriler, alkol ve sigara gibi bağımlılık yapıcı madde
kullanımına bağlı veriler, gıdanın adil dağılımında yaşanan problemler, gıda güvensizliği ve
yetersiz beslenme gibi kategoriler üzerinden irdelenmiştir. Çalışmamız özellikle yoksulluğun
yarattığı imkansızlıkların sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekmekte, politika yapıcılara
kriz dönemlerinde ve sonrasında savunmasız grupları korumaya yönelik politikalar
geliştirmelerini önermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Ekonomisi, Ekonomik Kriz, Sağlık, Halk Sağlığı
1. GİRİŞ
Ekonomiyi ve sağlığı birbirinden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir.
Ekonomide yaşanan sorunlar bir yandan ekonomik göstergeleri kötüleştirirken bir yandan da
bireylerin ve dolayısı ile toplumun sağlığı üzerinde yıkıcı etkiler doğurmaktadır.
Ekonomik krizler yaşanırken serbest piyasa sistemlerine hızlı uyum, halk sağlığı için
ciddi sorunlar doğurmakta, krizlerle mücadelede uygulanan ekonomik kemer sıkma
politikalarıyla halk sağlığını tehdit eden birçok faktör ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle
ekonomik bir kriz aynı zamanda sağlık krizine dönüşebilmektedir. Bu sebeple sürdürülebilir
halk sağlığı çözümleri için konuyla ilgili araştırmaların sayısının artırılması elzemdir (Williams
and Maruthappu, 2013: 7). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), finansal kriz ve küresel sağlık üzerine
yayınladığı üst düzey istişare raporunda ekonomik gerilemelerin sağlık harcamalarını, sağlık
hizmetlerini, sağlık arama davranışını ve sağlık sonuçlarını nasıl etkileyebileceği konusunda
farkındalık oluşturmak, sağlığa yapılan yatırımların sürdürülmesini sağlamak ve ekonomik
gerilemelerin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilecek eylemleri belirlemenin
gerekliliğine ve erken uyarı işaretlerinin izlenmesinin önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca
krizlerden en çok etkilenenlerin yoksullar ve gelir veya konut kaybı nedeniyle yoksullaşanların
olduğunu belirterek korunmasız nüfusları belirlemenin önemini vurgulamıştır (WHO, 2009).
Bu çalışmada ekonomik krizlerin sağlık üzerinde yarattığı olumsuz etkiler irdelenecek,
konuyla ilgili yapılan çalışmaların bulgularına yer verilecek ve politika yapıcılara ekonomik
krizlerin sağlık üzerinde yarattığı olumsuzlukların en aza indirilmesi hususunda çeşitli politika
önerileri sunulacaktır.
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2. EKONOMİK GÖSTERGELERİN SAĞLIKLA İLGİLİ DEĞİŞKENLERE ETKİSİ
Alan yazında ekonomi ve sağlık ilişkisi genel olarak sağlık harcama verileri, doğum ve
ölüm gibi yaşam yılı verileri, ruh sağlığı ile ilgili veriler, alkol ve sigara gibi bağımlılık yapıcı
madde kullanımına bağlı veriler, gıdanın adil dağılımında yaşanan problemler, gıda
güvensizliği ve beslenme gibi kategoriler üzerinden irdelenmiştir (Aysin ve Çalmaşur, 2022:
827).
Ekonomik göstergelerin sağlık üzerindeki etkisi sağlık harcama verileri aracılığıyla
incelenebilmektedir.
Hopkins (2006)’e göre ekonomik krizler, kişi başına düşen reel GSYİH ile ölçülen ekonomik
büyüme oranlarının düşmesine, işsizlik ve eksik istihdamdaki artışlara, enflasyon oranındaki
artışlara ve iflaslara yol açar. Hanehalkının gelirinin azalması ile erişilen gıdanın miktarı ve
kalitesi düşer, sağlık harcamaları ve sağlık tesisleri kullanım oranı azalır. Simou ve
Koutsogeorgou, (2014), ekonomik krizin kamu sağlık harcamalarında azalmalara, sağlık
hizmetleri ve ilaç pazarında değişikliklere, verimlilik ve organizasyonla ilgili sorunlara neden
olduğunu tespit etmiştir. Olayiwola vd. (2021), kamu harcamalarındaki artışın ekonomik
büyümenin kaçınılmaz bir sonucu olduğuna dair teoriyi test etmiş, ekonomik büyüme ile kamu
sağlık harcamaları arasında uzun vadeli kanıtlar bulmuştur.
Ekonomik göstergelerin
incelenebilmektedir.

sağlık

üzerindeki

etkisi

yaşam

yılı

verileri

aracılığıyla

Musgrove (1987)’e göre kötüleşen ekonomik koşullar, özellikle çocuklar için bebek ölümleri,
hastalık ve ölüm kalıpları üzerinde etkileri olan sağlık durumuna ciddi şekilde zarar
verebilmektedir. Alessie vd. (2019)’ne göre doğumdaki ekonomik koşullar kişilerin gelecekteki
sağlığını etkileyebilmektedir. Hopkins (2006)’e göre ekonomik kriz, hanehalkının gelirinin ve
kamunun vergi gelirlerinin azalmasına neden olarak ölüm oranlarının artmasına, yaşam
beklentisinin azalmasına neden olur. Güleryüz ve Köse (2017), Türkiye’de işsizlik
oranlarındaki değişimler ve sağlık göstergeleri arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında
işsizlik oranı ile yaşam beklentisi arasında negatif bir ilişki bulurken işsizlik oranı ile doğum
oranı, kaba ölüm oranı ve bebek ölüm oranı arasında pozitif bir ilişki gözlemlemiştir. Çalışma
ayrıca işsizlik oranı ile bebek ölüm oranı, doğum oranı ve ekonomik nedenlere bağlı intihar
sayısı arasında pozitif ilişkiler tespit etmiştir.
Ekonomik göstergelerin
incelenebilmektedir.

sağlık

üzerindeki

etkisi

ruh

sağlığı

verileri

aracılığıyla

Ekonomik krizler işsizlik, borçlanma ve sosyoekonomik statü kaybı gibi risk faktörlerini
artırarak ya da iş güvenliği ve refah koruma programları gibi koruyucu faktörleri zayıflatarak
zihinsel sağlığı etkileyebilmektedir. (Caldas de Almeida vd., 2017) Ekonomik krizler öncelikle
insanların işsiz ve parasız kalma düşüncesine kapılmalarına neden olarak onların temel
içgüdülerinin güvenini tehdit etmektedir (Küçük ve Bayuk, 2007: 800). Granados (2005),
İspanya'da işsizliğin %7 ile %24 arasında dalgalandığı 1980–1997 yıllarında ekonomik
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dalgalanmalar ve ölüm oranı arasındaki ilişkiyi değerlendirmiş, kadın intiharlarını,
ekonomik dalgalanmalarla yalnızca zayıf bir şekilde ilişkili veya ilişkisiz olarak bulmuştur.
Buna karşın çalışma bulguları erkek intiharlarının ekonomik krizler sırasında döngüsel olarak
ters orantılı olarak yükseldiğini ortaya koymuştur. Uutela (2010), ekonomik durgunlukların
düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde depresyon ve intiharlar dahil olmak üzere zihinsel
bozukluklar üzerinde bir etkisi olduğunu iddia etmiştir. Kentikelenis vd. (2011), finansal krizin
Yunanistan’da sağlık üzerine etkilerini incelemiş, kriz sonrası intihar oranlarında, artış
olduğunu tespit etmiştir. Parmar vd. (2016), 2008 krizinin Avrupa'daki sağlıkla ilişkisini
inceleyerek intihar, akıl sağlığı, kendi kendine sağlık, ölüm oranı ve diğer sağlık sonuçlarına
odaklanmıştır. Parmar’ın çalışması ülkeler ve gruplar arasında farklılıklar olsa da kriz sırasında
intiharların arttığına ve ruh sağlığının bozulduğuna dair kanıtlar bulmuştur.
Ekonomik göstergelerin sağlık üzerindeki etkisi alkol ve sigara gibi bağımlılık yapıcı madde
kullanım verileri aracılığıyla incelenebilmektedir.
Kentikelenis vd. (2011), finansal krizinYunanistan üzerindeki etkilerini incelediği
çalışmasında, kriz sonrası eroin kullanımında, HIV enfeksiyonlarında büyük bir artış olduğunu
tespit etmiştir. Ásgeirsdóttir (2014), makroekonomik gerilemenin sağlık davranışları üzerinde
etkilerini İzlanda örneği üzerinden incelemiştir. 2008 krizi ve sonrasını içeren analiz sonuçları
ekonomik krizin sigara ve alkol tüketimindeki artış gibi sağlığı olumsuz olarak etkileyebilecek
bir dizi davranışı arttırdığını ortaya koymuştur. De Goeij vd. (2015), ekonomik krizlerin, bütçe
kısıtı yoluyla alkol tüketimini azaltabileceğini ancak psikolojik sıkıntı yoluyla zararlı içiciliği
artırabileceğini iddia etmiştir. Çalışma sonuçlarına göre erkeklerdeki zararlı içicilikte artış
tespit edilmiştir. Colell (2015)’in çalışma sonuçları İspanya'da ekonomik durgunluk
döneminde, yaşlı işsiz erkekler ve kadınlar arasında bağımlılık yapıcı madde kullanımının
arttığını ortaya koymuştur.
Ekonomik göstergelerin sağlık üzerindeki etkisi gıdanın adil dağılımında yaşanan problemler,
gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme aracılığıyla incelenebilmektedir.
UNİCEF’e göre yetersiz beslenme bebeklerde ya da okul öncesi çocuklar arasında ölümlerin
nedeni olarak değerlendirilmektedir (Musgrove, 1987: 432). Hopkins (2006)’e göre ekonomik
krizler erişilen gıdanın miktarının ve kalitesinin düşmesine neden olur. Ásgeirsdóttir (2014),
2008 yılında yaşanan makroekonomik gerilemenin meyve sebze tüketimi gibi sağlık üzerinde
iyi etkileri olan tüketimi azalttığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Çıraklı (2017), 1994 ve
2001 krizinin sebze-meyve tüketimini olumsuz etkilediğini tespit etmiştir.
3. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Ekonomik krizler ister ulusal düzeyde ister küresel düzeyde olsun, boyutları farklı
olabilmekle birlikte, hem bireyin hem de toplumun sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden
olmaktadır. Ekonomik kriz dönemlerinde alım gücü azalmakta, bireyler ihtiyaçlarını yeterince
karşılayamamakta veya ertelemektedir. Üretimin azalması ve artan işsizlik, toplumu oluşturan
bireylerin psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Geliri azalan bireylerin daha ucuz ve
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sağlıksız gıdalara yönelmesi ve sağlıklı gıdalara erişimde yaşanan problemler yetersiz
beslenmeye bağlı sağlık sorunları ortaya çıkarmaktadır.
Krizlerin yarattığı bu yıkıcı etkiler genel olarak sağlık harcama verileri, doğum ve ölüm
gibi yaşam yılı verileri, ruh sağlığı ile ilgili veriler, alkol ve sigara gibi bağımlılık yapıcı madde
kullanımına bağlı veriler, gıdanın adil dağılımında yaşanan problemler, gıda güvensizliği ve
yetersiz beslenme gibi kategoriler üzerinden irdelenmiştir. Bu değişkenler üzerinden yapılan
incelemeler sağlığın sosyoekonomik faktörlerle güçlü bağlarla bağlı olduğunu kanıtlamaktadır.
Ekonomik krizler, krizin ortaya çıkış nedeni, krizin yaşandığı ülkenin sosyoekonomik
ve hatta kültürel yapısına bağlı olarak farklı seyir izleyebilmekte, krizden kurtulma yolunda
kamu politikaları farklılaşabilmektedir. Bu farklılıklarla birlikte, ekonomik bir krizde bireylerin
alım gücü azalmakta, geliri azalan bireylerin kişisel/hanehalkı sağlık harcamaları azalmaktadır.
Böyle bir durumda krizle mücadelede hükümetin de kamu sağlık harcamalarını azaltma
politikası uygulaması sorunu daha da büyütebilmekte hatta kalıcı hale getirebilmektedir.
Sağlığın ikame edilemiyor oluşu sebebiyle böyle bir politikanın getireceği kayıp kazançtan
daha büyük olacaktır. Bu nedenle politika yapıcılara kriz dönemlerinde özellikle sağlık
harcamaları kalemini titizlikle değerlendirmeleri ve sağlık adına ek tedbirler almaları
önerilmekte, yoksulluğun krizle birlikte derinleştiği hanelere ve işsiz kalan bireylere psikolojik
ve sosyal destek verecek politikalar geliştirmeleri önerilmektedir.
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GENZ'S ATTITUDE AND PERCEPTIONS TOWARDS USING ONLINE FOOD
DELIVERY SERVICES IN DANANG
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ABSTRACT
Humans rely on the natural environment to survive and develop. As a result, individuals are
becoming increasingly concerned about environmental issues. To counteract these negative
consequences, the green field was established to supply green products and services that would
gradually phase out traditional, environmentally damaging products and services.
Additionally, in the current era of development, the development of digital platforms results in
the transformation of businesses. One of them is social media, which attracts a large number
of young people from all over the world. As a result, social media communications enable green
business planners, enterprises, and marketers to develop tactics that are tailored to the
behavior and goals of younger customers.
The purpose of this research is to develop a novel research model by integrating the Theory of
Planned Behavior (TPB) with environmental perception and influencing elements of social
media communication via brand loyalty in order to quantify customer intentions. The trial
results were then compared to Vietnamese Gen Z to provide a basis for the assessment and
recommendations for each of the initial hypotheses.

Keywords: Technology, Online food delivery, Service quality, Convenience, Ease of use, Gen
Z, Da Nang
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FROM VICTIM TO ETHICAL AGENT: OSCAR WILDE'S THE BALLAD OF
READING GAOL AS POST-TRAUMATIC WRITING

Mona Salah El-Din Hassanein
Department of English, Faculty of Education at Ain Shams University, Egypt
Abstract:
Faced with a sudden, unexpected, and overwhelming event, the individual's normal cognitive
processing may cease to function, trapping the psyche in "speechless terror", while images,
feelings and sensations are experienced with emotional intensity. Unable to master such
situation, the individual becomes a trauma victim who will be susceptible to traumatic
recollections like intrusive thoughts, flashbacks, and repetitive re-living of the primal event in
a way that blurs the distinction between past and present, and forecloses the future. Trauma is
timeless, repetitious, and contagious; a trauma observer could fall prey to "secondary
victimhood". Central to the process of healing the psychic wounds in the aftermath of trauma
is verbalizing the traumatic experience (i.e., putting it into words) – an act which provides a
chance for assimilation, testimony, and reevaluation. In light of this paradigm, this paper
proposes a reading of Oscar Wilde's The Ballad of Reading Gaol, written shortly after his
release from prison, as a post-traumatic text which traces the disruptive effects of the traumatic
experience of Wilde's imprisonment for homosexual offences and the ensuing reversal of
fortune he endured. Post-traumatic writing demonstrates the process of "working through" a
trauma which may lead to the possibility of ethical agency in the form of a "survivor mission".
This paper draws on fundamental concepts and key insights in literary trauma theory which is
characterized by interdisciplinarity, combining the perspectives of different fields like critical
theory, psychology, psychiatry, psychoanalysis, history, and social studies. Of particular
relevance to this paper are the concepts of "vicarious traumatization" and "survivor mission",
as The Ballad of Reading Gaol was written in response to Wilde's own prison trauma and the
indirect traumatization he experienced as a result of witnessing the execution of a fellow
prisoner whose story forms the narrative base of the poem. The Ballad displays Wilde's sense
of mission which leads him to recognize the social as well as ethical implications of personal
tragedy. Through a close textual analysis of The Ballad of Reading Gaol within the framework
of literary trauma theory, the paper aims to: (a) demonstrate how the poem's thematic concerns,
structure and rhetorical figures reflect the structure of trauma; (b) highlight Wilde's attempts to
come to terms with the effects of the cataclysmic experience which transformed him into a
social outcast; and (c) show how Wilde manages to transcend the victim status and assumes the
role of ethical agent to voice a critique of the Victorian penal system and the standards of
morality underlying the cruelties practiced against wrong doers and to solicit social action.
Keywords: Ballad of Reading Gaol, post-traumatic writing, trauma theory, Wilde.
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ERADICATION OF MENTAL ILLNESS THROUGH BUDDHISM

Deshar Bashu Dev
Rissho University, Shinagawa Ward, Tokyo

Abstract:
In this modern age, most people in developed and developing countries are affected by mental
illness. There are many mental illnesses, and their differing symptoms impact peoples’ lives in
different ways. These illnesses affect the way people think and feel, as well as how they behave
with others. Mental illness results from compound interactions between the mind, body, and
environment. New technologies and sciences make the world a better place. These technologies
are becoming smarter and are being developed every day to help make daily life easier
However, people suffer from mental illness in every part of the world. The philosophy
propounded by the Buddha, Buddhism, teaches that all life is connected, from the microcosm
to macrocosm. In the 2,500 years that elapsed since the death of the Buddha, his disciples have
spread his teachings and developed sophisticated psycho-therapeutic methodologies. We can
find many examples in Buddhist texts and in the modern age where Buddhist philosophy
modern science could not solve. The Noble Eightfold Path, which is one of the main
philosophies of Buddhism; it eradicates hatred and ill will and cultivates good deeds, kindness,
and compassion. Buddhism, as a practice of dialectic conversation and mindfulness training, is
full of rich therapeutic tools that the mental health community has adopted to help people.
Similarly, Buddhist meditation is very necessary; it purifies thoughts and avoids unnecessary
thinking. This research aims to study different causes of mental illness; analyzes the different
approaches to eradicate mental illness problems and provides conclusions and
recommendations present solutions through Buddhism in this modern age.
Keywords: Mental illness, Buddhism, mindfulness, Buddhist practices.
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THE EFFECTIVENESS OF MOBILE TECHNOLOGIES FOR FOSTERING
SELF-DIRECTED LEARNING
Bounmy Phalychan1, Soulichanh Luangsombath2, Somchith Vongphachanh3,
Phoumchay Vongvilay4, Thiphachanh Nouthaphone5

Champasack University1, Naxaythong Upper Secondary School2, Champasack University3,4,5

Abstract: The objective of this study is to investigate the effectiveness of mobile technologies for
fostering self-directed learning. The study applies a quantitative approach. It undertakes in Champasack
University, comprised of 60 students. The questionnaire utilizes a 5-point Likert scale that ranges from
1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). The QuestionPro platform is used for constructing question
survey because it offers comprehensive analytics features. Responses are easily transmitted into graphs
and automatically analyzes reports. The results found that mobile devices have impacted learning
efficiency. Participants installed learning apps on their phones to support learning (average: 3.38). They
are more likely to store files on their device and retrieve them when they need to be viewed or learned
(average: 3.78). Mobile devices are the place to manage and store files (average: 3.64). They can set
learning goals on your mobile device and learn independently based on your goals (average: 3.15).
However, there are some applications and websites are unworkable on their gadgets. Additionally, some
sources restriction to download and request customers to subscribe for using and downloading (mean:
3.67).
Keywords: Mobile learning, Self-directed learning, Technology competency, Digital literacy
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Study on the Prospects of Tea Tourism in India: A Descriptive Analysis

1Shuvasree Banerjee
Senior Lecturer, Department of Management & Tourism Studies,
International Institute of Hotel Management, Hyderabad.
Research Scholar- Chandigarh University- UID- 22YTH1002
2Dr.Pankaj Tyagi (Under the guidance and supervision)
Professor-Chandigarh University
Dept. of Tourism & Hospitality, Mohali, Chandigarh.

ABSTRACT
The importance of food tourism in mature and emerging economies for growing consumptionrelated commodities (such as tea) has been highlighted in the literature, and initiatives to
examine tourism levers and threats in developing economies have also been attempted.
However, to our knowledge, little research has been done on the prospects of building tourism
activities around tea growers and their farms, in order to assess if a tea tourism market is
forming and if this may improve the positive value of the tea lands brand image. The purpose
of this article is to investigate the elements that influence tourists' perceptions, potentials,
attitudes, and behaviour, especially in the context of tea tourism. A descriptive analysis of prior
studies on tea tourism was used in this study's methodology. The current study relies on
secondary data from government sources, as well as a review of published literature and other
relevant sources. Previous research has been fragmented, according to the findings, with many
concentrating on the tea tourist context or the perspectives of a single stakeholder, such as
consumers or growers. Few studies have attempted to investigate tea tourism utilizing
multidisciplinary frameworks, which this study suggests as potential future research topics. The
study compiles current academic literature to provide a brief assessment of what is known about
tea tourism based on dominant themes and frameworks, enhancing practical knowledge and
comprehension of industry best practices.
Keywords: Tea tourism, tourists’ perceptions, visiting intention, destination image, brand
image.
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21ST CENTURY ISLAM: GLOBAL CHALLENGES OF ISLAMIC
REPRESENTATION AND KNOWLEDGE ACQUISITION

M. M. Muhammed, O. Khuzaima
Ahmadu Bello University,Nigeria

Abstract:
This research examined and outlined some of the challenges facing Islam and Muslims in the
21st century, considering global Islamic representation and knowledge acquisition as key
objectives. It was observed that the Western media misrepresentation of Islam and the Western
ethos embodied by the acquisition of western civilisation are major challenges faced by Islam
and Muslims today. The problem of sectarianism, decline in the socio-economic power of
Muslim communities and the archaic nature of the Islamic creed were recorded as major actors
to the evolving global Islamic issues. It was therefore concluded that Islam is not the reason for
these challenges, rather the action of some Muslims and non-Muslims were the contributing
factors to the pandemics faced by Islam and Muslims. Some relevant recommendations were
made to the Islamic world that could serve as effectual solutions to these lingering problems.
Keywords: Islam, challenges, Misrepresentation, twenty-first century.
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SEXUALIZATION OF WOMEN IN NIGERIAN MAGAZINE
ADVERTISEMENTS
Kehinde Augustina Odukoya
Futifal Consult, Nigeria
Abstract:
This study examines the portrayal of women in Nigerian magazine advertisements, with the
aim to investigate whether there is sexualization of women in the advertisements. To achieve
this aim, content analyses of 61 magazine advertisements from 5 different categories of
magazines; a general interest magazine (Genevieve), fashion magazine (Hints Complete
Fashion), men’s magazine (Mode), women’s magazine (Totally Whole) and a relationship
magazine (Forever) were carried out. Erving Goffman’s 1979 frame analysis and Kang’s two
additional coding categories were used to investigate the sexualization of women. Findings
show that women are used for decorative purposes and objectified in over 70 per cent of the
advertisements analyzed. Also, there is sexualization of women in magazine advertisements
because women are nude 57.4 percent of the magazine advertisements.
Keywords: Advertisements, magazine, sexualization, women.

CONFERENCE BOOK

ISBN: 978-605-72051-1-7

www.cumhuriyetkongresi.org

Page | 115

CUMHURIYET

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

FEMALE WORK FORCE PARTICIPATION AND WOMEN EMPOWERMENT
IN HARYANA

1Dinabandhu

Mahata, 1Amit Kumar, 2Ambarish Kumar Rai
1
PhD. ResearchScholar, are with the International Institute for Population Sciences, India
Research Scholar of International Institute for Population Sciences, India

Abstract:
India is known as a country of diversity regarding the social, cultural and wide geographical
variations. In the north and north-west part of the country, the strong patriarchal norms and the
male dominance based social structure are the important constructs. Patriarchal social setup
adversely affects the women’s social and economic wellbeing and hence in that social structure
women are considered as second level citizen. Work participation rate of women has directly
linked to the development of society or household. Haryana is one of the developed states of
India, still being ahead in economic prosperity, much lagged behind in gender-based equality
and male dominance in all dimensions of life. The position of women in the Haryana is no better
than the other states of India. Haryana state has the great difference among the male-female sex
ratio which is a serious concern for social science research as a demographic problem for the
state. Now women are requiring for their holistic empowerment and that will take care of them
for an enabling process that must lead to their economic as well as social transformation. Hence,
the objective of the paper is to address the role of sex ratio, women literacy and her work
participation in the process of their empowerment with special attention to the gender
perspective. The study used the data from Census of India from 1991 to 2011. This paper will
examine the regional disparity of sex ratio, literacy rate and female work participation and the
improvement of empowerment of women in the state of Haryana. This paper will suggest the
idea for focusing much intensively on the issues of women empowerment through enhancement
of her education, workforce participation and social participation with people participation and
holistic approach.
Keywords: Sex ratio, literacy rate, workforce participation rate, women empowerment,
Haryana.
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DEVELOPING MEASUREMENT MODEL OF INTERPERSONAL SKILLS OF
YOUTH
Mohd Yusri Ibrahim
Centre for Fundamental & Liberal Education, Universiti Malaysia Terengganu, Terengganu,
Malaysia
Abstract:
Although it is known that interpersonal skills are essential for personal development, the debate
however continues as to how to measure those skills, especially in youths. This study was
conducted to develop a measurement model of interpersonal skills by suggesting three construct
namely personal, skills and relationship; six function namely self, perception, listening,
conversation, emotion and conflict management; and 30 behaviours as indicators. This crosssectional survey by questionnaires was applied in east side of peninsula of Malaysia for 150
respondents, and analyzed by structural equation modelling (SEM) by AMOS. The suggested
constructs, functions and indicators were consider accepted as measurement elements by
observing on regression weight for standard loading, average variance extracted (AVE) for
convergent validity, square root of AVE for discriminant validity, composite reliability (CR),
and at least three fit indexes for model fitness. Finally, a measurement model of interpersonal
skill for youth was successfully developed.
Keywords: Interpersonal communication, interpersonal skill, youth.
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FROM RISK/SECURITY ANALYSIS VIA TIMESPACE TO A MODEL OF
HUMAN VULNERABILITY AND HUMAN SECURITY
Anders Troedsson
Department of Political Science of Lund University, Sweden
Abstract:
For us humans, risk and insecurity are intimately linked to vulnerabilities - where there is
vulnerability, there is potentially risk and insecurity. Reducing vulnerability through
compensatory measures means decreasing the likelihood of a certain external event be qualified
as a risk/threat/assault, and thus also means increasing the individual’s sense of security. The
paper suggests that a meaningful way to approach the study of risk/ insecurity is to organize
thinking about the vulnerabilities that external phenomena evoke in humans as perceived by
them. Such phenomena are, through a set of given vulnerabilities, potentially translated into
perceptions of "insecurity." An ontological discussion about salient timespace characteristics
of external phenomena as perceived by humans, including such which potentially can be
qualified as risk/threat/assault, leads to the positing of two dimensions which are central for
describing what in the paper is called the essence of risk/threat/assault. As is argued, such
modeling helps analysis steer free of the subjective factor which is intimately connected to
human perception and which mediates between phenomena “out there” potentially identified
as risk/threat/assault, and their translation into an experience of security or insecurity. A
proposed set of universally given vulnerabilities are scrutinized with the help of the two
dimensions, resulting in a modeling effort featuring four realms of vulnerabilities which
together represent a dynamic whole. This model in turn informs modeling on human security.
Keywords: Human vulnerabilities, human security, inert-immediate, material-immaterial,
timespace.
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UNDERSTANDING TRANSSEXUALS: A SOCIOLOGICAL APPROACH

Surbhi Mishra
Centre for Studies in Society and Development
Central University of Gujarat
ORCID ID- 0000-0002-3371-0063

Abstract
Most research on gender focuses upon the male and female dichotomy that reinforce the gender
binary. The social construction of gender tends to normalise and demand for conformity of two
gender identity male and female. As there are many theories focused on binary gender identity
their problems, issues, status and development. The study on non-binary or third gender identity
have done very little or not much focused in academic discourse. In society, gender identity is
one of the most crucial formations that strict and limit gender different identities by maintaining
the exclusive category of two gender male and female. It is very important to bring alternative
sexuality in mainstream academics. The alternative gender identity recognised in a category of
‘transgender’. Transexual people is a transgender individual who diagnosed with gender
identity disorder (GID) with medical health professionals then they transit of what the gender
they identified with. Transexuals are discriminated in societal space is not new. The
discrimination begins from the family itself then, neighbours, and further workplace. They often
ostracised and look-down-upon. From the very childhood they face gender correctness and selfdoubt because of their surroundings. Unacceptance in society lead them towards multiple
marginalisation such as homelessness, unsupportive family, lack of education (high drop-out
ratio), lack of job opportunities, lack of health care facilities, legal issues. All these make them
more vulnerable in result they are prone to HIV/AIDS, sex work, harassments, sexual abuse
etc. The welfare and development of transexuals in Indian context has not paid enough
attention. Though they are recognised in legal framework but they are marginalised in terms of
their family, education, employment, shelter, institutions, healthcare facilities etc. It is very
important to reach the societal problem of transsexuals who face discrimination and challenges
in their everyday life and also understand their livelihood condition. Thus, the study focuses on
the problems face by transsexuals in terms of socio-economic framework in Indian context. The
study tries to understand the social experience of transsexuals in their everyday life.
Keywords: gender, transgender, transsexuals, social problems
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THE FORMATION OF MUTUAL UNDERSTANDING IN CONVERSATION:
AN EMBODIED APPROACH
Haruo Okabayashi
abayashi is with the University of Yamanashi, Japan
Abstract
The mutual understanding in conversation is very important for human relations. This study
investigates the mental function of the formation of mutual understanding between two people
in conversation using the embodied approach. Forty people participated in this study. They are
divided into pairs randomly. Four conversation situations between two (make/listen to fun or
pleasant talk, make/listen to regrettable talk) are set for four minutes each, and the finger
plethysmogram (200 Hz) of each participant is measured. As a result, the attractors of the
participants who reported “I did not understand my partner” show the collapsed shape, which
means the fluctuation of their rhythm is too small to match their partner’s rhythm, and their
cross correlation is low. The autonomic balance of both persons tends to resonate during
conversation, and both LLEs tend to resonate, too. In human history, in order for human beings
as weak mammals to live, they may have been with others; that is, they have brought about
resonating characteristics, which is called self-organization. However, the resonant feature
sometimes collapses, depending on the lifestyle that the person was formed by himself after
birth. It is difficult for people who do not have a lifestyle of mutual gaze to resonate their
biological signal waves with others’. These people have features such as anxiety, fatigue, and
confusion tendency. Mutual understanding is thought to be formed as a result of cooperation
between the features of self-organization of the persons who are talking and the lifestyle
indicated by mutual gaze. Such an entanglement phenomenon is called a nonlinear relation. By
this research, it is found that the formation of mutual understanding is expressed by the rhythm
of a biological signal showing a nonlinear relationship.
Keywords
Embodied approach, finger plethysmogram, mutual understanding, nonlinear phenomenon.
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OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ MEKÂNI ALGILAMA BECERİSİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. İLYAS KARA 1
1

Milli Eğitim Bakanlığı, - ORCID ID: 0000-0003-4755-0037

ÖZET
Okul dışı öğrenme; yapılandırılmış öğrenme etkinliklerinin sınıf ve okul dışında, toplum ve
doğal çevre gibi çeşitli ortamlarda gerçekleştirilmesini hedefleyen çok boyutlu bir eğitim
sürecidir. Okul dışı öğrenme; sınıf ve okul ortamında yapılması zor hatta imkânsız olan
etkinlikleri kapsayan ve öğrencilerin öğretim programında yer alan kazanımlarda
uzmanlaşmaları amacıyla etkili bir biçimde kullanılan öğretim stratejisi veya metodudur.
Doğada ve yaşanılan çevrede gerçekleştirilen, eğitim amaçlı aktiviteleri içeren öğrenme
süreçlerini ifade etmektedir. Sınıf ortamında gerçekleştirilen öğrenmeye göre daha az
yapılandırılmış, daha çok kendiliğinden gelişen ve duruma göre sürpriz olayların gelişebildiği
bir eğitimdir. Okul dışı öğrenme ortamları öğrencilere pek çok duyu organını kullanarak birinci
elden deneyim fırsatı sunmakta ve öğrencilerin konuları günlük yaşamla ilişkilendirmelerine
büyük

katkılar

sağlamaktadır.

Aynı

zamanda

öğretim

programlarında

öğrencilere

kazandırılması hedeflenen becerilerin öğrencilere kazandırılmasında okul dışı öğrenme
ortamları önemli bir yere sahiptir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan en
önemli becerilerden biri de mekânsal algılama becerisidir. Öğrencilerin yön bulma,
konumlarını belirleme gibi temel düzeyde coğrafi bilgileri kavrayabilmeleri ve içselleştirmeleri
için mekânı algılama becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Mekânı algılama becerisi
geliştikçe öğrenciler, yaşam sürdükleri alan dışında yerlerin olduğunun farkına varmaktadırlar.
Bu bağlamda, insan yaşamını doğrudan konu alan Sosyal Bilgiler dersinde mekânı algılama
becerisinin geliştirilmesi için okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılması önemli
görülmektedir. Sosyal Bilgiler dersinde mekânı algılama becerisinin geliştirilmesinde okul dışı
öğrenme ortamlarının kullanımının daha etkili hale getirilmesi ise ancak öğretim programının
uygulayıcısı olan Sosyal Bilgiler dersi öğretmenlerinin bu konuya yönelik görüşlerinin
incelenmesi ile mümkündür. Bu çalışmada da okul dışı öğrenme ortamlarının mekânı algılama
becerisi üzerindeki etkisine yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmanın örneklem seçiminde amaçlı örnekleme
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yöntemi türlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Görüşme yapılacak öğretmenlerin
seçiminde “en az beş yıldır Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapıyor olmak” ve “en az bir defa okul
dışı öğrenme ortamlarını kullanmış olmak” şeklinde iki ölçüt gözetilmiştir. Bu kapsamda
araştırmanın örneklem grubunu Tokat, İstanbul ve Ordu illerindeki ortaokullarda görev
yapmakta olan 12 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme
formuyla toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle çözümlenmiştir. Elde
edilen bulgulara dayalı olarak Sosyal Bilgiler dersinde mekânı algılama becerisinin
geliştirilmesi amacıyla okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımına yönelik öneriler
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Mekânı Algılama
Becerisi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni
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SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SANAL MÜZE KULLANIMINA YÖNELİK
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. İLYAS KARA 1
1

Milli Eğitim Bakanlığı, - ORCID ID: 0000-0003-4755-0037

ÖZET
Sanal müze, medyanın farklı olanaklarından faydalanılarak hazırlanmış nesneleri ve bu
nesnelere ait bilgileri içeren, ziyaretçi ile iletişimin kesintisiz olması için farklı iletişim
yöntemleri kullanan, küresel çapta erişimi olanaklı kılmak amacıyla fiziksel anlamda bir
mekâna ihtiyaç duymayan müzeler biçiminde tanımlanmaktadır. Günümüzde müzeler, birer
yaygın eğitim kurumu olarak halkı eğitmeyi amaçlamaktadırlar. Bunu gerçekleştirebilmek için
yöntem olarak halkla iletişim kurmaya yönelmişlerdir. Bu iletişim yollarından biri de sanal
müzelerdir. Sanal müzelerin eğitimde kullanılması müze eğitimi konusunda oldukça faydalıdır.
Sanal müzeler, müzelerin eğitim ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi hususunda önemli
bir yere sahiptir. Sanal müzeler, bilgi çağı toplumunda kendilerine sağlam bir yer bulacaktır.
Ülkenin en ücra köşesinde yaşayan insanların gidip görme olanağı bulamadığı müzeler, sanal
müze sayesinde bu insanların hizmetine sunulmuş olur. Sanal müzeler, doğru ve eksiksiz bir
şekilde tasarlandıklarında uzaktan eğitim ve hayat boyu eğitim amacıyla da kullanılabilirler.
Aynı zamanda doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarıdır. Çünkü genel kültür bakımından
bilgilendirme sağlarlar. Özellikle sosyal bilimlerle ilgili alanlarda bilgi hazinesi durumunda
olabilmektedirler. Bu nedenle eğitim öğretimin her kademesinde ve bütün derslerde sanal müze
kullanımına önem verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim
Programı incelendiğinde sanal müzelerle ilgili içeriklere programın çeşitli kademelerinde ve
ünitelerinde yer verildiği görülmektedir. Öğretim Programının içeriğinde, Sosyal Bilgiler
eğitiminde müzelerin önemi vurgulanmış ve müze eğitimiyle ilgili olarak öğretmenlere
açıklayıcı bilgiler sunulmuştur. Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarına ulaşması için müze
gezilerinden yaralanmaları önerilirken bu imkânın olmadığı durumlarda ise sanal müzelerden
yararlanılabileceği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra öğretim programında doğrudan sanal müze
kullanımının tavsiye edildiği kazanımlar da yer almaktadır. Ancak buna rağmen bu konuda
yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Sanal müzelerin Sosyal Bilgiler dersinde etkili bir biçimde
kullanılabilmesi için öğretmenlerin karşılaştıkları problemlerin ve çözüm önerilerinin
incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada da Sosyal Bilgiler dersinde sanal müze kullanımına
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yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan bu
araştırmanın örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi türlerinden ölçüt örnekleme
kullanılmıştır. Görüşme yapılacak öğretmenlerin seçiminde “en az beş yıldır Sosyal Bilgiler
öğretmenliği yapıyor olmak” ve “en az bir defa Sosyal Bilgiler dersinde sanal müze kullanmış
olmak” şeklinde iki ölçüt gözetilmiştir. Bu kapsamda araştırmanın örneklem grubunu İstanbul
ilindeki ortaokullarda görev yapmakta olan 10 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Yarı
yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz
yöntemleriyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak Sosyal Bilgiler dersinde
sanal müze kullanımına yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Müze Eğitimi, Sanal Müze, Sosyal Bilgiler
Öğretmeni
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞINA
YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. İLYAS KARA 1
1

Milli Eğitim Bakanlığı, - ORCID ID: 0000-0003-4755-0037

ÖZET
Medya okuryazarlığı çeşitli şekillerde mesajlara ulaşma, bu mesajları analiz etme,
değerlendirme ve iletme yeteneği olarak nitelendirilebilir. Medya okuryazarlığı, medyaya
ulaşabilme yeteneğinin yanı sıra hem medyanın hem de medya içeriğinin farklı taraflarını
anlayabilme ve değerlendirebilme durumudur. Medya okuryazarı olarak tanımlanan bir birey;
medyada kurgulanan iletileri ayırt edebilir, algılayabilir ve bu iletilerle ilgili yorumlarda
bulunabilir. Bir başka deyişle bir medya okuryazarı; basılı ve elektronik medyayı
çözümleyebilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir. Medya okuryazarı olan biri medyayı etkili
bir biçimde kullanabilir ve medya endüstrilerinin ekonomik tabanı, siyasi görüşü ve idari yapısı
konusunda yorum yapabilir. Medya okuryazarlığı aynı zamanda farklı kaynaklardan gelen
bilgilerin doğruluğu hakkında çıkarımlarda bulunabilmektir. Medyanın hem bireylerin hem de
toplumun inançları, davranışları ve değerleri üzerindeki etkisinin bilincinde olmaktır. Bilgi ve
iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile bugünün sınır ötesi iletişim ortamı, hızlı bilgi akışı
ve iletişim özgürlüğünün yanı sıra güvenilirlik ve içerik gibi sorunları da beraberinde
getirmiştir. Medya okuryazarlığı ise bu problemler karşısında bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.
Medya okuryazarlığı; demokratik değerleri kazanmış, sorumlu, aktif, düşünen vatandaşlar
yetiştirmeyi amaçlayan Sosyal Bilgiler dersinin kapsamında ele alınmaktadır. Sosyal Bilgiler
dersi ile öğrencilere kazandırılmaya çalışılan etkili vatandaşlık, yaşamın içindeki güncel
olaylara ilişkin farkındalık geliştirmeyi, medyada yer alan haberleri anlamlandırıp,
yorumlamayı içerir. Medya okuryazarlığı, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında dolaylı olarak ele
alınmakla birlikte ‘Medya Okuryazarlığı’ dersinde doğrudan ele alınmaktadır. Sosyal bilgiler
dersinin canlı bir içeriğe sahip olması nedeniyle bu derste yapılacak etkinliklerle de öğrencilere
haberleri anlama, yorumlama ile ilgili bilgi ve becerileri içeren medya okuryazarlığının
kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Ancak bunun sağlanabilmesi için Sosyal Bilgiler
öğretmenlerinin medya okuryazarlığı konusunda donanımlı olmaları ve bunu derslerinde
yansıtabilmeleri gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de bu alana yönelik bilimsel
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çalışmaların gerçekleştirilmesi önemlidir. Özellikle Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin
medya okuryazarlığına yönelik görüşlerinin incelenmesi elzemdir. Ancak ilgili alan yazın
incelendiğinde Sosyal Bilgiler dersinde medya okuryazarlığını ilişkilendiren çalışmaların sınırlı
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin medya okuryazarlığına
yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma esaslarına göre yürütülen bu
çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin
çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri tercih edilmiştir. Araştırmanın
örneklem grubunu Tokat ilinde görev yapmakta olan 8 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Medya Okuryazarlığı, Sosyal Bilgiler Öğretmeni
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ALTERNATİF SOSYOLOJİLER: NURETTİN TOPÇU VE ALİ ŞERİATİ’NİN
SOSYOLOJİK GÖRÜŞLERİ

Dr.Öğrt.Üy. Ayşegül SİLİ-KALEM

Necmettin Erbakan Üniversitesi. SBBF.. ORCİD ID: https://orcid.org/0000-0001-8501-5436.

ÖZET
Sosyoloji Avrupa’da modern toplumun oluşum sürecindeki karmaşaya açıklık kazandırıp toplumsal
değişimi anlamlandırmak amacıyla üretilmiş bir bilimdir. Ortaya çıkışı itibariyle dönemin kaotik
koşullarının hâkim olduğu gidişata hem zihinsel hem de toplumsal açıdan düzenlilik kazandırma arzusu
sosyolojiyi özel bir konuma getirmiştir. Bu durum sosyolojinin, Batı-dışı toplumlarda da
modernleşmenin kaçınılmaz olduğunun anlaşılması üzerine, toplumsal bunalımlara çözüm sunabileceği
beklentisini doğurmuştur. Ancak birbirinden büsbütün farklı ve hatta taban tabana zıt toplumsal
gerçeklikler söz konusu olduğunda sosyolojinin kavrayış ve yöntem açısından Avrupa dışında nasıl
işlevsellik kazanacağı tartışmalara sebep olmuş, ‘bize göre/bize uygun’ sosyoloji yapmanın olanakları
araştırılmaya başlamıştır. Türkiye’de Osmanlı’nın yıkılış ve Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında yoğun
entelektüel ilgiye mazhar olan bu bilim özellikle geleneksel ve modern ikiliği karşısında çıkış yolu
sunabilecek araç olarak görülmüştür. Toplumun hayatta kalma ve dünyayla bütünleşme talepleri ile
kültürel kimliğini koruma eğilimleri farklı sosyolojik gelenekleri beslemiştir. Modernleşmenin kuşatıcı
taarruzları karşısında toplumun nasıl ilerleyeceği konusu yalnızca Türkiye için dünyanın Batı-dışında
kalan diğer bütün toplumlarda benzer arayışları gündeme getirmiştir. Bu çalışma Nurettin Topçu ve Ali
Şeriati’nin inşa ettikleri ve kendi toplumlarına alternatif olarak sundukları sosyoloji anlayışlarını
kıyaslamaktadır. Her iki düşünür kurumsal bilim faaliyeti içerisine dâhil olmamakla beraber kendi
dönemlerinde etkili olmuş fikirler üretmişlerdir ve sosyoloji konusunda tutarlı bir anlayış ortaya
koymuşlardır. Aşağı yukarı aynı dönemde yaşayan bu iki isim dönemin kendi ülkelerinde de hâkim olan
paradigması karşısında muhalif duruş sergilemiş ve gelenek bağlamında eleştirel tutum
benimsemişlerdir. Sosyoloji konusunda güçlü duyarlılık taşıdıkları, Avrupa’daki gelişmeleri yakından
takip ettikleri, onlara kapalı olmadıkları, bununla birlikte çeşitli açılardan klasik sosyolojinin kabullerine
karşı çıktıkları anlaşılmaktadır. Her ikisi de modern toplumun bilimi olan sosyolojinin
modernleş(tiril)en toplumlarda yerli toplum aleyhine rol oynamasından endişe duymaktadır. Temelde
sosyolojinin kavram ve kuramlarından beslenmekle birlikte bunların farklı toplumlarda işlevsiz
kalacağına ilişkin tespitleri Topçu ve Şeriati’nin sistemsiz fakat eleştirel görüşlerinin ortak özelliğini
teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif sosyoloji, yerli sosyoloji, Nurettin Topçu, Ali Şeriati.
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THE EFFECTS OF ELECTRICAL MUSCLE STIMULATION (EMS)
TOWARDS MALE SKELETAL MUSCLE MASS

Mohd Faridz Ahmad, Amirul Hakim Hasbullah
Universiti Teknologi MARA, Malaysia
Abstract:
Electrical Muscle Stimulation (EMS) has been introduced and globally gained increasing
attention on its usefulness. Continuous application of EMS may lead to the increment of muscle
mass and indirectly will increase the strength. This study can be used as an alternative to help
people especially those living a sedentary lifestyle to improve their muscle activity without
having to go through a heavy workout session. Therefore, this study intended to investigate the
effectiveness of EMS training program in 5 weeks interventions towards male body
composition. It was a quasiexperimental design, held at the Impulse Studio Bangsar, which
examined the effects of EMS training towards skeletal muscle mass among the subjects. Fifteen
subjects (n = 15) were selected to assist in this study. The demographic data showed that, the
average age of the subjects was 43.07 years old ± 9.90, height (173.4 cm ± 9.09) and weight
was (85.79 kg ± 18.07). Results showed that there was a significant difference on the skeletal
muscle mass (p = 0.01 < 0.05), upper body (p = 0.01 < 0.05) and lower body (p = 0.00 < 0.05).
Therefore, the null hypothesis has been rejected in this study. As a conclusion, the application
of EMS towards body composition can increase the muscle size and strength. This method has
been proven to be able to improve athlete strength and thus, may be implemented in the sports
science area of knowledge.
Keywords: Body composition, EMS, skeletal muscle mass, strength.
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PSYCHOLOGICAL VARIABLES OF SPORT PARTICIPATION AND
INVOLVEMENT AMONG STUDENT-ATHLETES OF TERTIARY INSTITUTIONS
IN SOUTH-WEST, NIGERIA
Mayowa Adeyeye
Department of Human Kinetics and Health Education, Faculty of Education, University of
Lagos Nigeria
Abstract:
This study was conducted to investigate the psychological variables motivating sport
participation and involvement among student-athletes of tertiary institutions in southwest
Nigeria. One thousand three hundred and fifty (N-1350) studentathletes were randomly selected
in all sports from nine tertiary institutions in south-west Nigeria. These tertiary institutions
include University of Lagos, Lagos State University, Obafemi Awolowo University, Osun State
University, University of Ibadan, University of Agriculture Abeokuta, Federal University of
Technology Akungba, University of Ilorin, and Kwara State University. The descriptive survey
research method was adopted while a self developed validated Likert type questionnaire named
Sport Participation Scale (SPS) was used to elicit opinion from respondents. The test-retest
reliability value obtained for the instrument, using Pearson Product Moment Correlation Coefficient was 0.96. Out of the one thousand three hundred and fifty (N-1350) questionnaire
administered, only one thousand two hundred and five (N-1286) were correctly filled, coded
and analysed using inferential statistics of Chi-Square (X2) while all the tested hypotheses were
set at. 05 alpha level. Based on the findings of this study, the result revealed that several
psychological factors influence student athletes to continue participation in sport one which
includes love for the game, famous athletes as role model and family support. However, the
analysis further revealed that the stipends the student-athletes get from their universities have
no influence on their participation and involvement in sport.
Keywords: Family support, peer, role model, sport participation, student-athletes.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION FOR PHYSICAL ACTIVITY
AND LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY OVER TIME
Keyvan Molanorouzi, Selina Khoo, Tony Morris
Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshar, Iran
University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
College of Sport and Exercise Science, Victoria University, Australia
Abstract:
In recent years, there has been a decline in physical activity among adults. Motivation has been
shown to be a crucial factor in maintaining physical activity. The purpose of this study was to
whether PA motives measured by the Physical Activity and Leisure Motivation Scale PALMS
predicted the actual amount of PA at a later time to provide evidence for the construct validity
of the PALMS. A quantitative, cross-sectional descriptive research design was employed. The
Demographic Form, PALMS, and International Physical Activity Questionnaire Short form
(IPAQ-S) questionnaires were used to assess motives and amount for physical activity in adults
on two occasions. A sample of 489 male undergraduate students aged 18 to 25 years (mean
±SD; 22.30±8.13 years) took part in the study. Participants were divided into three types of
activities, namely exercise, racquet sport, and team sports and female participants only took
part in one type of activity, namely team sports. After 14 weeks, all 489 undergraduate students
who had filled in the initial questionnaire (Occasion 1) received the questionnaire via email
(Occasion 2). Of the 489 students, 378 males emailed back the completed questionnaire. The
results showed that not only were pertinent sub-scales of PALMS positively related to amount
of physical activity, but separate regression analyses showed the positive predictive effect of
PALMS motives for amount of physical activity for each type of physical activity among
participants. This study supported the construct validity of the PALMS by showing that the
motives measured by PALMS did predict amount of PA. This information can be obtained to
match people with specific sport or activity which in turn could potentially promote longer
adherence to the specific activity.
Keywords: Physical activity, motivation, the level of physical activity, types of physical
activities.
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INTERDISCIPLINARY INTEGRATED PHYSICAL EDUCATION PROGRAM
USING A PHILOSOPHICAL APPROACH
Ellie Abdi, Susana Juniu
Montclair State University & EO Board of Education, United States

Abstract:
The purpose of this presentation is to describe an interdisciplinary teaching program that
integrates physical education concepts using a philosophical approach. The presentation
includes a review of: a) the philosophy of American education, b) the philosophy of sports and
physical education, c) the interdisciplinary physical education program, d) professional
development programs, (e) the Success of this physical education program, f) future of physical
education. This unique interdisciplinary program has been implemented in an urban school
physical education discipline in East Orange, New Jersey for over 10 years.
During the program the students realize that the bodies go through different experiences. The
body becomes a place where a child can recognize in an enjoyable way to express and perceive
particular feelings or mental states. Children may distinguish themselves to have high abilities
in the social or other domains but low abilities in the field of athletics.
The goal of this program for the individuals is to discover new skills, develop and demonstrate
age appropriate mastery level at different tasks, therefore the program consists of 9 to 12 sports,
including many game. Each successful experience increases the awareness ability. Engaging in
sports and physical activities are social movements involving groups of children in situations
such as teams, friends, and recreational settings, which serve as a primary socializing agent for
teaching interpersonal skills. As a result of this presentation the audience will reflect and
explore how to structure a physical education program to integrate interdisciplinary subjects
with philosophical concepts.
Keywords: Interdisciplinary disciplines, philosophical concepts, physical education.
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REPERCUSSIONS OF RITUAL DANCES TO PERSONAL ADJUSTMENT - A
PERSPICACIOUS STUDY AMONG SCHOOL CHILDREN
Abdul Rahiman Kannam Kulam
Associate Professor of Phy. Edn. in Keyi Sahib Training College, Tba
Abstract:
Reflecting the concepts of the development of the whole child, it is claimed that, purposeful
engagement in Physical activities or exercise involved ritual dances has the potential to
engender in young people, The purpose of the present study was to analyze school children and
their personal adjustment based on Ritual dance participation. For the purpose, two thousand
and three hundred school children of Kerala were analyzed. AISS manual of A.K.P Sinha and
R.P Singh was used to collect the data for adjustments. The adjustment qualities classifies as
Excellent, Good, Average, Unsatisfactory and Very unsatisfactory. The total performance
denotes the state of adjustment based on the classifications. Findings of the study were
subjected to percentages and ‘t’ ratio. The study enlightened that, the emotional, social and
overall adjustments are better than non-athletes. But the study elucidated that, there is no
difference in educational adjustment of school athletes and non athletes among school children.
Keywords: Ritual dances, Emotional adjustment, Poorakkali, Kolkali, Margamkali.
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CHANGES OF POWER-VELOCITY RELATIONSHIP IN FEMALE
VOLLEYBALL PLAYERS DURING AN ANNUAL TRAINING CYCLE
K. Busko
Anthropology Department, Josef Pilsudski University, Poland

Abstract:
The aim of the study was to follow changes of powervelocity relationship in female volleyball
players during an annual training cycle. The study was conducted on eleven female volleyball
players: age 21.6±1.7 years, body height 177.9±4.7 cm, body mass 71.3±6.6 kg and training
experience 8.6±3.3 years. Power–velocity relationship was determined from five maximal 10second cycloergometer efforts with external loads equal: 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 and 12.5% of body
weight (BW) before (I) and after (II) the preparatory period, after the first (III) and second (IV)
competitive season. The maximal power output increased from 9.30±0.85 W•kg–1 (I) to
9.50±0.96 W•kg–1 (II), 9.77±0.96 W•kg–1 (III) and 9.95±1.13 W•kg–1 (IV, p<0,05). The
power output at the load of 2.5, 5.0, 7.5, 10.0% BW were statistically significant increased after
the first and second competitive season. Power output at load of 12.5% BW was insignificant
increased.
Keywords: Female, Force-velocity relationship, Power output, Volleyball
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OBJECTIVITY, RELIABILITY AND VALIDITY OF THE 90º PUSH-UPS TEST
PROTOCOL AMONG MALE AND FEMALE STUDENTS OF SPORTS SCIENCE
PROGRAM

Ahmad Hashim, Mohd Sani Madon
Sultan Idris Education University, Malaysia
Abstract:
This study was conducted to determine the objectivity, reliability and validity of the 90º pushups test protocol among male and female students of Sports Science Program, Faculty of Sports
Science and Coaching Sultan Idris University of Education. Samples (n = 300), consisted of
males (n = 168) and females (n = 132) students were randomly selected for this study.
Researchers tested the 90º push-ups on the sample twice in a single trial, test and re-test protocol
in the bench press test. Pearson-Product Moment Correlation method's was used to determine
the value of objectivity, reliability and validity testing. The findings showed that the 900
pushups test protocol showed high consistency between the two testers with a value of r = .99.
Likewise, The reliability value between test and re-test for the 90º push-ups test for the male
(r=.93) and female (r=.93) students was also high. The results showed a correlation between
90º push-ups test and bench press test for boys was r = .64 and girls was r = .28. This finding
indicates that the use of the 90º push-ups to test muscular strength and endurance in the upper
body of males has a higher validity values than female students.
Keywords: Arm and shoulder girdle strength and endurance, 900 push-ups, bench press
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SOCIAL MEDIA AS A ‘SERVICE’ FOR VALUE CO-CREATION BY
INTEGRATING SPONSORING COMPANIES, SPORTS ENTITIES AND FANS
Harri Jalonen
Turku Univerasity of Applied Science. Finland

Abstract:
Social media has changed the ways we communicate, collaborate and connect with each other.
It has also influenced our habits of consuming sports. Social media has allowed direct
interaction between sponsoring companies, athletes/players and fans. Drawing on the service
dominant logic of value co-creation, the conceptual paper identifies three operant resources
which are beneficial for value co-creation: i) social identity and sense of community, ii)
congruence and brand personality, and iii) participatory culture and fan activation. The paper
contributes to the theoretical discussion on how social can be media used for value co-creation
purposes in the sports industry.
Keywords: Sport, value co-creation, social media, service.
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XIX.YÜZYILDA OSMANLI’DA MAHALLE KAVRAMI VE MAHALLE
HALKININ DEVLETE ÖDEDİĞİ VERGİLER:KONYA ÖRNEĞİ

Dr.Öğr.Üyesi Rahime Hülya ÖZTÜRK
Selçuk Üniversitesi Akşehir İİBF İktisat Bölümü ,ORCID :0000-0003-1396-9737

Osmanlı Devleti’nde mahalle kavramı salt yerleşim birimi olmanın çok ötesinde bir
anlam ifade etmektedir. Geleneksel bakış açısına göre topluluk halinde yaşamanın ve toplumsal
dayanışmanın en minimal örneğini sergilerken iktisadi açıdan ise bir şehirde vergi gelirlerinin
tahsil edildiği en küçük birimi ifade etmektedir. Farklı etnik kökenlere ve farklı dinlere mensup
bireylerin bir arada yaşamaları ile toplumsal entegrasyon sağlanması amaçlanmıştır. Vergi
yükümlüleri vergi kayıtlarına yaşadıkları mahallelere göre geçirilmiştir. Mahallede
yaşayanların bir diğer yükümlülüğü de asayişin sağlanması ya da çeşitli bayındırlık
hizmetlerinin yerine getirilmesidir. Tüm bu görev ve sorumluluklar tespit edilirken temel
belirleyici sınır mahalle olmuştur. Hukuki açıdan ise mahalledeki her bir ferdin diğerinin kefili
olduğunu ifade etmek mümkündür.
Bu çalışmada XIX.Yüzyılda Konya’da bulunan mahalleler ve sakinlerinin ödemekle
yükümlü olduğu vergiler üzerinde durulmuştur. Hane halkının ödediği vergiler ve faaliyet
alanları incelenmiştir. Dönemin iktisadi koşulları göz önünde bulundurularak mahalleden tahsil
edilen verginin bireylerin yaşam koşulları üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Tanzimat’ın vergi alanındaki en önemli düzenlemesi öşür, ağnam ve cizye dışındaki şer’i
vergileri kaldırması ve çok sayıda olan örf’i vergilerin birleştirilmesi yoluyla vergilerin çok
daha sade ve basit hale getirilmesidir. Yeni düzenlemeyle yıllık vergiler 2 taksit halinde tahsil
edilmiştir. Düzenlemedeki temel amaç bireylerin ödeme güçleriyle doğru orantılı şekilde vergi
tahsil edilmesidir. Bu yeni vergi sisteminin daha adil ve tahsilat sürecinin de daha basit olduğu
düşünülmektedir.
Bu çalışmada XIX.Yüzyılda Konya’dan tahsil edilen vergiler mahalle bazında
incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı tahsil edilen vergiler ile mahalle sakinlerinin iktisadi
gücü arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Şehrin nispeten gelişmiş bölgeleriyle vergi mükellefi
sayısı arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Mahalle, Konya, Tanzimat,Vergi
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İMDAD-I SIHHİYE HEYETLERİNİN TÜRK-YUNAN NÜFUS
MÜBADELESİNDEKİ ROLÜ
Fahriye Emgili
Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, İnsan ve Toplumbilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü,
ORCID : 0000-0002-3805-7358

ÖZET
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, gerek Balkan, gerek 1. Dünya Savaşı sırasında Anadolu’ya yönelik
meydana gelen göçlerde muhacirlere yiyecek, giyecek, sağlık malzemesi ve para yardımı
noktasında ön plana çıkmıştı. Açtığı hastaneler ile muhacirlerin sağlık meselelerinin
çözülmesinde etkili olmuştu. Lozan Konferansı’nda, Türkiye ile Yunanistan arasında
imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadele Sözleşmesiyle de iki ülke halkının nüfus değişimi
önemli sayıda insanın göçünü kapsamıştı. Bu göç esnasında her iki ülke, mübadillerin en az
zararla ve kayıpla göçünü gerçekleştirmeye çalışmıştı. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne bağlı olarak
oluşturulan imadad-ı sıhhiye heyetlerinin, Yunanistan’dan Türkiye’ye göç eden mübadillerin
limanlara gelişleri, yerleşecekleri yerlere sevklerine kadar olan süreçte, mübadillerin hayat
koşullarının iyileştirilmesinde büyük bir rol oynadığı görülmüştü. Bu çalışmada, iskân
mıntıkalarının belli başlı merkez şehirleri örneklendirilerek, imdad-ı sıhhiye heyetleri
tarafından mübadillere iskelelerde ve misafirhanelerde yapılan yardımlarla ilgili faaliyetlere
ışık tutmak amaçlanmıştır. Bu makalede Kızılay Arşivi, Hilâl-i Ahmer Mecmuası, TBMM
Zabıt Cerideleri, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından hazırlanan raporlar ve araştırma eserler
incelenerek, İmdad-ı Sıhhî Heyetlerinin faaliyetleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mübadele, imadad-ı sıhhiye Heyetleri, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, iskân
mıntıkları, Selanik
GİRİŞ
Yunanistan ile imzalanan 30 Ocak 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi
uyarınca Yunanistan’dan Türkiye’ye gelecek muhacirlerin iskân işlerini düzenlemek üzere 13 Ekim
1923 tarihinde Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti kurulmuştur. 8 Kasım 1923’te ise Mübadele, İmar
ve İskân Kanunu kabûl edilerek Türkiye’nin çeşitli bölgelerini içeren, mübadil göçmenlerin
yerleştirileceği10 iskân alanı belirlenmişti. Türkiye Cumhuriyeti göçmenlerin ihtiyaçlarının devlet
tarafından sağlanması, gereken yardımların verimli bir şekilde iskân bölgelerine ulaştırılması için
özellikle geçici konaklama ve sağlık hizmetleri konusunda Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin1 yardımına
Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay)’nin tarihi geçmişi kısaca şöyledir: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti,
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 14 Nisan 1877’de kurulmasına rağmen, savaş bittikten sonra
faaliyetlerine ara vermek mecburiyetinde kaldı. Cemiyet II. Meşrutiyet’ten sonra tekrar canlandırıldı ve ilk genel
kurul toplantısını Sadrazam Hakkı Paşa’nın başkanlığında 20 Nisan 1911’de yaptı. Bundan sonra süreklilik
kazanan cemiyet Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşları’nda önemli hizmetlerde bulundu. İstanbul’un 16 Mart
1920 tarihinde İtilaf devletlerince işgali sırasında cemiyetin merkez binası da basıldı. Baskından sonra cemiyetin
bir kısım üyeleri Ankara’ya geçerek Ankara Murahhaslığı adı altında hizmet gördü. Cemiyetin Milli Mücadele
yıllarındaki hizmetleri ise takdire şayandır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra cemiyet tüm kuruluşları ile 6 Kasım
1922’de İstanbul’a taşındı. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin ismi, Cumhuriyet’in ilanından sonra “Türkiye
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” olarak değiştirildi. Cemiyetin merkezi 4 Ağustos 1925 tarihinde Ankara’ya nakledildi ve
adı 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti”, 1947 yılında ise “Türkiye Kızılay Derneği” olarak değiştirildi. Daha
ayrıntılı bilgi için bkz: Besim Ömer, Hanımefendilere Hilâl-i Ahmer’e Dair Konferans, Matbaa-i Ahmed İhsan ve
1
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ihtiyaç duymuştur. Cemiyet, Yunanistan’ın çeşitli bölgelerine, Türkiye’deki liman ve
iskân mıntıkalarına tam donanımlı İmdad-ı Sıhhiye Heyetleri göndermiştir.2
Böylece, Bu arada TBMM Hükümeti, Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları ve Milli
Mücadele döneminde önemli icraatlar gerçekleştirmiş Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ile
mübadele işlerini düzenlemek için bağlantıya geçti.
Hükümet ile Hilâl-i Ahmer Cemiyeti arasında 5 Eylül 1923’te bir çalışma programı
belirlenerek mübadelede Cemiyetin rolü ilgili hususlar düzenlendi. Bu protokole göre
Yunanistan’daki iskelelerin her birinde tam teçhizatlı birer sağlık heyeti bulundurulacaktı.
Mübadilleri taşıyan vapurlarda Hilâl-i Ahmer heyetleri de yer alırken, bu heyetler vasıtasıyla
hastaların tedavi ve iaşeleri sağlanacaktı. Mübadillerin vardıkları iskelelerde 10’ar yataklı
dispanserler açılacak ve yardıma muhtaç olanlara çamaşır, fanila, çorap ve ayakkabı verilecekti.
Mübadele İmar ve İskân Vekaleti’nin yanı sıra Yunanistan’dan getirilen mübadillere
yardım eden Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile TBMM Hükümeti arasında bir işbirliği
programı hazırlanmıştır. Bu program uyarınca Hilal-i Ahmer Cemiyeti mübadillerin iskân
edilecekleri bölgelerde imdad-ı sıhhiye heyetleri görevlendirilerek mübadillerin sağlık, iaşe ve
giyim başta olmak üzere pek çok ihtiyacı karşılanmıştır.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin yanı sıra Bağıtlı Yüksek Taraflardan dört, 1914-1918
Savaşı’na katılmamış devletlerin uyrukları arasından Milletler Cemiyeti Konseyi’nin seçeceği
üç üyeden oluşan ve Türkiye’de ya da Yunanistan’da toplanacak olan, bir Karma Komisyon
kurulmuştur. Kurulan bu Karma Komisyon, göçü denetlemiş, kolaylaştırmış ve taşınır taşınmaz malların tasfiyesi ile ilgilenmiştir.3 12 Temmuz 1924 günü, Muhtelit Mübadele
Komisyonu (Karma Komisyon), ilk kez İstanbul’da toplanmıştır. Bu toplantıya Muhtelit
Mübadele Heyeti Reisi Eksetrant başkanlığında, General Dolara, Mösyö Vidining ve TürkYunan heyetlerinin temsilcileri katılmışlardır.4
Muhtelit Mübadele Komisyonu, Türkiye ve Yunanistan Devletlerinin resmi
temsilcileridir. Bu temsilciler, devletin onlara verdiği yükümlük üzere, bütün muhaceret işleri
ile alakadar olmuşlardır. Mübadele edilecek merkezden sevk etme, mübadillerin sağlık tahkiki,
mübadillerin irkap iskelelerine çıkarılmaları, iskân mıntıkalarına sevk işlemi ve iskân
bölgelerine sevk edilmeleri ile bu heyet ilgilenmiştir.
Ayrıca, TBMM, gelen muhacirlerin aciz duruma düşmemesi için, iskân mıntıkalarını
tespit etmekle ilgilenmiştir. 17 Temmuz 1923 tarihinde, Lozan Antlaşması gereği, İcra Vekilleri
tarafından tasdik edilen kararda, mübadele sebebiyle gelecek insanların ne şekilde kabul
edilecekleri, iskân edilecekleri yere nasıl gidecekleri ve muhtaç olanların iaşe durumları ile
ilgili hükümler verilmiştir, memleket sekiz farklı iskân bölgesine ayrılmıştır.5
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti tarafından, ne tür işlerle uğraştıkları, ne tür iklime
alışkın oldukları ve nasıl nakledilecekleri gibi sebepler ile mübadiller için Türkiye’ de on iskân
bölgesi ayrılmıştır. Buna göre:

Şürekâsı, İstanbul, 1330, s. 17-18, 20-21; Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmerden Kızılay’a,
Kızılay Yayınları, Ankara 2000, s. 47-136, 187-240; Milli Mücadele’de Hilâl-i Ahmer, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin Teşkilinden Sakarya Zaferi’ne Kadar İcraat Raporu 23 Nisan 1920 - 23 Eylül 1921, yay.haz., İsmail
Hacıfettahoğlu, Türk Kızılay Derneği Yayınları, 2007, s. 15-16; Mesut Çapa, Kızılay (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti),
Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, Ankara 2009, s. 135-163; Kızılay, Ankara 1995, s. 13, 15, 18, 22, 26.
2
Kemal Arı, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yaşanan Göç Olayları ve Sağlık Hizmetleri”, Atatürk Dönemi Sağlık
Tarihi Kongresi (1920-1938), Bildiriler (6-9 Kasım 2007), İzmir, 2009, s. 108-109.
3 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, I, T.T.K, Ankara, 1983, s.180.
4 Cumhuriyet, 13 Temmuz 1924.
5 İskân Tarihçesi, Ankara 1932, s.16-17.
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1. Samsun Mıntıkası: Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane,
Amasya, Tokat, Çorum vilayetleri,
2. Trakya Mıntıkası: Edirne, Kırkkilisa, Tekfur dağı, Gelibolu, Çanakkale, Manisa,
Aydın, Menteşe, Afyon Karahisar vilayetleri,
3. İskân Mıntıkası: Balıkesir
4. İskan Mıntıkası: İzmir
5. Bursa Mıntıkası: Hüdavendigar vilayeti,
6. İstanbul Mıntıkası: İstanbul, Çatalca, Zonguldak vilayetleri,
7. İzmit Mıntıkası: İzmit, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya vilayetleri,
8. Antalya Mıntıkası: Antalya, Isparta, Burdur vilayetleri,
9. Konya, Niğde, Kayseri, Aksaray, Kırşehir,
10. Adana Mıntıkası: Adana, Mersin, Silifke, Kozan, Cebel-i Bereket, Ayntab, Maraş
vilayetleridir. 6
Mübadele meseleleri ile ilgilenmek üzere 13 Ekim 1923 tarihinde de Mübadele, İmar ve
İskân Vekâleti kurulmuştur.7
Vekâlet, Ekim 1923 tarihinden itibaren Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ile görüşmelere
başlamış ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti de mübadele işlerine dâhil edilmiştir. Cemiyet tarafından
gerek Türkiye’de gerekse Yunanistan’da imdad-ı sihhiye heyetleri teşkil edilmiş ve bu imdad
heyetleri vasıtasıyla Türkiye’ye sevk edilecek olan mübadillerin ihtiyaçları ile ilgilenilmiştir.
Ardından, 9 Aralık 1923 tarihinde, Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti “Muhacirlerin
kabul, iaşe, sevk ve iskânları hakkında Talimatname’’ hazırlayarak, uygulamaya koymuştur.8
Bu talimatnamede görev dağılımı ise şu şekilde olmuştur;
1- Tedabir-i Sıhhiye ve muamelat-ı İptidaiye,
2- Sevk ve İbate,
3- İskân, olarak üç kısma ayrılmıştır.
Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadelenin uygulanmasında en büyük
sorumluluk Mübadele ve İskân Vekâleti’ne verilmiş; Vekâlet, Türkiye’yi 10 bölgeye ayırarak
buralarda kurduğu İmar ve İskân Müdürlükleri’nde Hilâl-i Ahmer temsilcilerine görev
vermiştir.
1.MÜBADELE’DE HİLAL-İ AHMER
11 Haziran 1868’de “Mecruhin-i ve Marday-ı Askeriye imdad ve Muavenet Cemiyet-i”
adı altında kurulan ve 14 Nisan 1877 tarihinde Hilâl-i Ahmer adını alan Cemiyet, Trablusgarp,
Balkan, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de önemli görevlerde bulunmuştu. Mübadele
sözleşmesinin uygulanmasında da, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadelede büyük
yararlılıkları görülen Kızılayın tecrübe ve yardımlarından faydalanılabilirdi. Nitekim bu
hususta, Bakanlar Kurulu ile Kızılay arasında 5 Eylül 1923’te mübadelede Hilal-i Ahmer
Türkiye Hilal-ı Ahmer Mecmuası, No: 28, 15 Aralık 1923, s. 103–104. ; BCA, 030.10.00 , Yer No: 123.
873.18.
7 Ercan Çelebi,”Cumhuriyet Döneminde Bir İktidar Muhalefet Çatışmasına Bir Örnek: Mübadele, İmar
ve İskân Vekâleti’nin Kaldırılmasına Dair Tartışmalar ve Vekâletin Kaldırılması”, Türk Dünyası
Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2006, s.13.
8 İskân Tarihçesi, s.21-22.
6
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Cemiyeti’nin yapacağı yardımlarla ilgili hususlar tespit edildi. Mübadelenin
gerçekleştirilmesi esnasında bu zorlu görev için TBMM’i Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nden yardım
istemiş, bunun üzerine 5 Eylül 1923 tarihinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin, mübadillere
yapacağı altı maddelik yardım çalışma programı şu şekilde belirlenmiştir:
1-Yunanistan’daki ihraç kapılarının her birinde tam teçhizatlı birer sağlık heyeti
bulundurulacaktır.
2-Yolculuk esnasında ortaya çıkacak hastalıkların tedavileri ve yolcuların iaşeleri
gemilerde bulunacak sağlık heyetleri tarafından sağlanacaktır.
3-İskân bölgesi iskelelerinin her birinde onar yataklı dispanserler açılarak sağlık
heyetleri bulundurulacak, iskelelere çıkan mübadele ahalisinden hasta olanlar tedavi edilecek
ve yardıma muhtaç olanlara çamaşır, fanila, çorap ve ayakkabı dağıtılacaktır.
4-Hasta, yaşlı, çocuk ve malullerin, iskelelerden iskân bölgelerine sevkleri İngilizlerden
satın alınan kamyonlarla sağlanacak, bu kamyonlardan her iskelede iki ile beş adet arasında
bulundurulacak, her türlü levazım ve masrafı Hilâl-i Ahmer tarafından karşılanacaktır.
5-Mübadillerin geçici iskânı için Hilâl-i Ahmer’in İngilizlerden aldığı çeşitli
büyüklükteki çadır ve barakalardan istifade edilecektir.
6-İngilizlerden satın alınan ve Çanakkale’de bulunan barakalar istifade edilmek üzere
hükümete bırakılacaktır.9
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, oluşturulan bu çok önemli 6 madelik çalışma programı ile
üzerine düşen görevi yerine getireceğini tahhüt altına almıştır. İlk olarak Midilli Adası’ndan
Ayvalık’a nakledilecek ilk kafileye yardım etmek için Ayvalık’a İmdad-ı Sıhhi Heyeti
gönderilmiştir. Dr. Hikmet Bey başkanlığında Ayvalık’a gönderilen bu heyete 26. Ayvalık
İmdad-ı Sıhhi Heyeti adı verilmiştir.10
Hilal-iAhmer, Yunanistan’daki çıkış kapıları, iskelelerinin her birinde tam techizâtlı
birer sağlık heyeti bulundurulacaktı. Yolculuk esnasında gemilerdeki hastaların tedavi ve
iaşeleri bu imdad-ı sıhhıye heyetleri (sağlık heyetleri) tarafından yerine getirilecekti. 18 Ekim
1923 tarihinde Yirmi Yedinci Selanik İmdad-ı Sıhhi Heyeti Yunanistan’a gönderilmiş ardından
Yirmi Sekizinci Hanya, Yirmi Dokuzuncu Kandiye ve Otuzuncu Kavala İmdad-ı Sıhhi
Heyetleri izlemiştir.
İskân mıntıka (varış, indirme) iskelelerinde 10ar yataklı dispanserler açılacak ve
yardıma muhtaç olanlara çamaşır, fanila, çorap ve ayakkabı dağıtılacaktı. Hasta, ihtiyar, çocuk
ve malûlleri indirme iskelelerinden iskân mıntıkalarına taşınmak için her iskelede iki ilâ beş
adet arasında her türlü levazım ve masrafı Kızılayca sağlanacak kamyonlar tahsis edilecekti.
Kızılay, mübadele esnasında Türkiye ve Yunanistan’da birçok liman ve iskân
mıntıkalarında, muhtelif zamanlarda yirmi kadar imdâd-ı sıhhî (sağlık yardım) heyetleri
görevlendirdi. Bunlar kuruluş tarihlerine göre şöyle sıralanmaktadır: İlk olarak Ayvalık,
Selanik, Drama-Hanya, Kandiye, Kavala, Samsun, İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Bandırma,
Mudanya, Tuzla, Kalikratya, Çatalca, Erdek, Kayalar, Kozana, Antalya, Ulukışla, Niğde idi.
Bir süre sonra Hanya, Kandiye, Bandırma, Mudanya, Tuzla, Erdek ve Antalya heyetleri
lağvolundu.11

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30.00.00, 10-123-873-3; Türkiye Kızılay Derneği Arşivi(KA), kutu no:
1296 , Belge no 151; Semih Çınar “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinde Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti’nin
Faaliyetleri (1923-1924)”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek lisans
Tezi, 2015, s.18
10
Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası (THAM), III/27, 15 Kasım 1923, s.66.
11
THAM, 15 Haziran 1924, no:34, s.322.
9
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2.Yunanistan Sağlık Heyetlerinden : Selanik İmdad-ı Sıhhıye Heyeti
Türk Hükümeti’nin Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne verdiği yukarıda zikredilen vazifelerden
de anlaşılacağı üzere, mübadele zamanında gerek Yunanistan’da ve gerek Türkiye’de iskelelere
yakın bölgelerde sıhhî heyetleri kurulacaktı. Bu heyetler mübadillerin iaşe, giyim, ilaç ve tedavi
gibi ihtiyaçlarını karşılayacaktı.
Meselâ, 21 Ekim 1923 tarihinde Selnaik İmdad-ı Heyeti Baş doktorundan Hilal-i
AHMER cemiyeti’ne gelen bir raporda, Selanik’e İmdad-ı Sıhhi heyetinin varışından itibaren
heyetin dispanser ve yirmi yataklı bir hatane teşkili ile meşgul olduğu ve bu hastaneye ihtiyacın
fevakalede elzem olduğu ifade edilmiştir. Bu konuda Makedonya Sıhhiye müdürü Kopanarsi
beyin büyük yardımı olduğu ve sahip çıktığı anlatılmıştır.12
Hilal-ı Ahmer Cemiyeti, Makedonya’daki Müslüman ahalinin mübadelesinin
başlayacağı günlerin yakın olduğu bilinci ile 1923 yılının Ekim ayı içinde, muhacirlerin sıhhi
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, İmdad-ı Sıhhiye Heyeti teşkil etmiştir. Selanik’e gidecek
ekip, 27. İmdad-ı Sıhhıye Heyeti idi ve Tıp Fakültesi Müderrisi Sabık Operatör Mahir Bey,
heyetin başkanlığını üstlenmiştir.13 Ayvalık heyetinden hemen sonra Yunanistan bindirme
iskelesinde kurulan 27. Selanik Heyeti, bütün eşya ve levazımıyla birlikte 18 Ekim 1923’te özel
bir vapurla Selanik’e hareket etti. Heyet, 24 Ekim’de görev mahalli Selanik’e ulaşmıştır.14 Dr.
Mahir Bey’in başkanlığındaki bu heyet, üç doktor ve eczacı ile 12 memurdan oluşmaktaydı.15.
Mübadele, İmar ve İskân Vekili Necati Bey, Sıhhiye Vekâleti’ne telgraf çekerek, muhacirlerin
refahlarının teminini, hastane kurulmasını ve onlara sıcak aş verilmesini talep etmiştir.16
Yunanistan’a gönderilen diğer heyetlerden Kavala heyetinde üç doktor ve eczacı ile 12
memur, Girit’e giden Hanya Heyetinde iki doktor ve eczacı ile 11 memur, Kandiye heyetinde
ise iki doktor ve eczacı ile 10 memur görev almıştır. Yunanistan’da Drama, Kayalar ve
Kozana’ya da heyetler gönderilmişti. Ayrıca Hanya, Kandiye, Kavala, Drama ve Selanik Tâli
Komisyonları teşkil edilmiştir.17 Mübadele işlerinde yardımcı olacak bu ekipler, on kadardır ve
kadroları 6-7 kişiliktir. Heyetler mıntıka mıntıka taksim edilmişlerdi.18
27. İmdad-ı Sıhhî Heyeti Selanik’te faaliyete başlama hazırlıkları yaparken, şehirde
Türkiye’ye sevk edilmeyi bekleyen mübadil göçmenler acınacak durumdaydı. Büyük göçün
başlayacağı ilk günlerde bir an evvel sevk edilmek ümidiyle şehre gelen mübadillerin sayısı
10.000 kişiye yaklaşmıştı. Bunların birçoğu kalacak yeri olmadığı için sokaklarda
yatmaktaydılar.19 8 Aralık 1923 tarihli SELANİK İmdad-ı Sıhhi heyeti raporunda, Selanik’te
toplanan muhacirleri buralarda barındırmak için Meşapınar mevzinden Harman Köy civarına
kadar dolaşılmış ve bir boş alan bulunmaya çalışmıştır. “DEĞİL OTUZ BİN on bin kişinin dahi
iskanına müsaid bir yer kabil olmamıştır.” Ancak Harman KÖYÜN İLERİSİNDE Yeni köy
ilerisinde bir arzi bulunması ihtimali bulunmaktaydı. Ancak buranın da şehre uzaklığı, , iaşe
sorunu, içilecek suyun olmaması ve o civarda çadırlı iskanın tesisini imkanız bırakmaktadır.
Yağmurlar başlamıştı “Halk açıkdadır ve bunların içinde ikişer altışar aylık yavrucaklar
12

KA, 1297/204.3
İkdam, 17 Teşrin-i evvel 1923.
14 KA, Dosya No: 1335/ 7.
15
Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumîsi Tarafından 341 Senesi Hilâl-i Ahmer Meclis-i Umumîsine
Takdim Edilen (1339-1340) iki Senelik Devreye Ait Rapor; Heyetteki diğer görevliler şu şekildedir: Tabip Cemal
Namık, Kemal ve Hüseyin Avni Beyler, Eczacı İbrahim İhsan Efendi, İdare Memuru Feridun Bey, Ambar Memuru
Cevat Efendi, Sevk Memuru Sait Efendi, ikisi bayan dördü erkek altı hastabakıcı, Ser Hademe Hüseyin Efendi,
Hademe Hacı Rasim Efendi, Memur Arif ve Sait Arif Beyler. Bkz. KA, Ds. 1335/ 6 lef: 10.
Heder
16 İkdam, 3 Teşrin-i Sani 1923.
17 THAM, no: 27, 15 Kasım 1923, s. 66; THAM, no: 34, 15 Haziran 1924, s. 322.
18 İkdam, 23 Teşrin-i evvel 1923.
19 KA, Ds. 1296/ 212.
13
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acınacak şekilde kaldıkça biz ancak bunların ölümüne şahid olacağız parlak cümlelerin
yüksek makamda bu biçarelerin birbirini müteakib heder olmalarını şahid oalcak ve
cenazelerinbir şey olan bu hale en seri bir çare olmak üzere hemen açıkda kalan muhacirleri
Hamza Bey camiine birleştirmeyi teklif ederim.” 20Bir raporda bu muhtaç durumda olan
muhacirlerin durumu şu şekilde anlatılmaktadır: “Bugün Selanik’te kanaate göre 10.000 kadar
muhacir bu halde ahur ve han vesair yerlere yerleşmişlerdir. Bunların hemen yüzde doksanı(
ishallidir?). Bunun için ailen 20 kilo kinin irsalini rica ederim.” Ayrıca bunların içerisinde 2000
civarında iaşe ihtiyacı olanlar olarak belirtilmiştir. Bunlar için şehrin dört bir yanında aşhane
açılması gerektiği de vurgulanmıştır. “Darüleytam talebeleriyle açıkda kalmış pek fena şerait
içinde bulunanların acilen sevkleri elzemdir.”21
Mübadillerin sıhhî şartlarının uygunsuzluğunun dışında, aç, sefil ve perişan bir halde
soğuk havada dışarıda kalmalarından dolayı heyeti çetin bir süreç bekliyordu. Mübadillerin
tedavisi için dispanser olarak kullanılmak üzere Yunan makamlarının da yardımı ile Islahhane
yanındaki Türk Eytamhanesi’nin idare dairesinden 3-4 oda heyet emrine verilmişti.
Eytamhane’deki dispanserin dışında mübadiller için Akçamescit’te bir tane daha dispanser
tesis edilmişti. Dispanserlerin kurulmasının dışında iaşe sorunları için de Islahhane civarında
küçük bir aşhane açılmıştı22. Dispanserlerde 30 Ekim-8 Kasım 1923 arasında 2.240 kişi
muayene edilmiş23 ve aşhanede de 2.900 kişinin iaşe ihtiyacı giderilmiştir.24 Heyet,
mübadillerin iskân meselesi için de hemen çadırlı iskân yerleri oluşturmuştur.25 27. İmdad-ı
Sıhhî Heyeti’nin bu faaliyetleri ile mübadillerin sağlık ve iaşe sorunu çözmeye başladığı
anlaşılmaktadır. Selanik’te Islahane ve Hamza Bey caminde yerleştirilen muhacirlerin günden
güne iaşe sorunu baş göstermişti. Ekmek yevmiye 100 kıyye kaliteli undan ve 50 kıyye ikinci
undan olmak üzere tevzi olmaktaydı. Bununla birlikte, 600 kişiye ekmek dağıtımı ve o kadar
kişiye de yemek dağıtımı yapılmaktaydı.Selanik’de fırıncı Mahmud Beğle ekmek hakkında
anlaşılmıştı. 40 mısır 60 ikinci undan olmak üzere ekmek imal edilecekti.26
Heyetin göreve başladığı günlerde civar kazalardan Selanik’e ilk etapta 10 bin kişi şehre
toplanmıştı daha sonra bu sayı 20 bin kişiyi bulmuştu. İmdad-ı Sıhhi heyetinin verdiği bilgilere
göre bu göçmenlerden üç dört bin kadarı tamamen açıkda, muhtaç durumdaydı. “Dört günden
gah çadırlarda yatup kalkan muhacirler arasında ve gah yersiz yurdsuz kalanlar miyanında
telafet baş göstermişdir. Mesela bundan yalnız Islahane civarında açıkda kalanlardan dört kişi
terk-i hayat etmiştir. Şimdilik dörder beşer başlayan vefat vaziyet bu çaresiz şekilde devam
edecek olursa kısa bir zamanda müthiş bir yeküne baliğ olabilmek istidadını göstermektedir.
Bu halin önüne geçecek seri ve müşterek bir tedbir bulunmayacak olursa muhacir cenazelerini
kaldırmağa şehirde mevcud vesait nakliye kifayet etmeyecekdir… günün birinde sari hastalıklar
da zuhur edecek olursa vaziyetimiz beg ziyade derece müşkulat olacaktır. Muhacirinin
sıhhatlerini tehdit eden tehlikelerin önlenebilmesi için ötede beride sürüklenenlerin bir an evvel
sevklerini himmet buyrulması” gerekmektedir diyerek mübadillerin içinde bulunduğu çetin
şartlar ortaya konulmaktaydı.27
Yunan hükümeti de kesin bir rakam veremediğinden, daha sonra olduğu gibi, göçmen
sayısı ancak sevkiyat zamanında kesin olarak ortaya çıkabilecekti. Her geçen gün bu sayı
20

KA, 1297/204.8
KA, 1257/204.7
22 KA, 1297,/204.13.
23 KA, Ds. 1296/ 225.
24 THAM, no: 28, 15 Aralık 1923, s. 106.
25 KA, Ds. 1296/ 212.
26 KA, 1257/204.13. Bu raporda Alca maret ve Islahanede toplamda 2342 kıyye ya da adet? Ekmek
gösterilmektedir.
21
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KA, 1277/204.22, 17 Teşrin-i Sani 1339.
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artıyordu. Aralarında yatak ve yorgandan mahrum olanların da bulunduğu mübadillerin
bir kısmı, bilhassa Vardarkapısı taraflarında yüksek kira vermemek için ahırlara yerleşmişler;
bunların çoğu sıtmaya yakalanmışlardı. Perişan halde bulunan bu muhacirlerin durumuna
Selanik İmdad-ı sıhhi heyeti de dikkat çekerek durumu raporlarmış ve daha sonra bunlar
Islahane civarında çadırlara , Hamza Bey camisine yerleştirilmesinin elverişli olacağı
bildirilmişti.28
Mübadillerin sağlık sorunları için dispanserlerin dışında bir hastane de gerekliydi.
Heyet, Selanik’e geldiğinden beri bir hastanenin açılması için yoğun mesai harcıyordu.
Nihayet, 17 Kasım 1923 tarihinde hastanenin açılışı gerçekleştirildi.29
Kasım ayı ortalarında 27. İmdad-ı Sıhhî Heyeti, Selanik’te mübadiller için iki dispanser,
bir aşhane, üç çadır kamp açarak mübadillerin sağlık, iaşe ve iskân sorunlarını gidermeye
çalışmıştır. Ancak asıl yapılması gereken Selanik’te biriken mübadillerin bir an önce
Türkiye’ye sevkleriydi. Nitekim Kasım ayının sonlarında Selanik’te bulunan ve Türkiye sevk
edilmeyi bekleyen mübadillerin miktarı 30.000’i aşmıştı.30 Sevkiyat sırasında, herhangi bir problemle
karşılaşmamak için 27. İmdad-ı Sıhhî Heyeti tarafından mübadillere aşı ve pasaport işlemleri
uygulanmaktaydı.31

Selanik heyeti, göçmenleri geçici olarak barındırmak üzere, Selanik yakınında
Kireçköyü taraflarında Karahüseyin mevkiinde 5 bin kişilik çadırlı bir misafirhane tesis etti.
Misafirhaneye getirilen kaynak suyunun masrafını Muhtelit Komisyondaki Türk delegesi
heyeti karşılamıştı. Böylece sayıları 200 bine yaklaşan muhacirler mesken kirası derdinden
kurtulacaklar; misafirhaneye getirtilen kaynak suyu ile dizanteri, tifo ve diğer salgın hastalıklara
karşı korunmuş olacaklardı.32 Diğer yandan, hastalar en müsait şartlar altında tedavi
edilecekler; yaz mevsiminde özellikle çocukların sıtmaya yakalanmaları önlenmiş olacak;
dahası, buradaki muhacirlerin toplu olarak vapura nakledilmeleri kolay hale gelecekti. 1924
Yılının ilk günlerinde faaliyete geçtiği anlaşılan misafirhanenin 20 Ocak 1924 tarihli
talimatnamesine göre; Türkiye’ye sevk edilmek üzere dâhilden kara yoluyla ve trenle gelecek
muhacirlerin hepsi bu misafirhaneye alınacak ve bunlar için bir dispanser, on yataklı bir
hastane, bir çayhane, bir aşhane açılarak dispanser ve hastanede 2 doktor, 1 eczacı veya cerrah
ve gereği kadar da hastabakıcı istihdam edilecekti. Ayrıca, çiçek aşısı misafirhanede
tamamlanacaktı.33
Mübadelenin etkileri Ocak 1924’de Selanik ve çevresinde hissedilir bir şekilde artmıştı.
Ocak ayından itibaren, hava şartlarının ağırlaşması zaten zor durumda olan mübadillerin bir an
önce sevk edilemelerine kadar olan süreçte geçici barınma işlemlerinin çözülmesi
gerekmekteydi. Selanik dışından Vodina, Yenice, Karacaova, Karaferye gibi birçok bölgeden
de 27. İmdad-ı Sıhhî Heyeti’ne yardım müracaatları yapılmaktaydı. Bunlar arasında ailesini
kaybeden kimsesizler, tedaviye muhtaç ağır hastalar ve açıkta yatan kimseler bulunmaktaydı.34
Çözüm bu çaresiz insanların bir an önce Selanik’e nakilleriydi. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Genel
Merkezi de Selanik’e 200 kadar yeni çadır göndererek bu mübadiller için hazırlıklarını
yapmıştı. Bu yeni gelen çadırlar ile birlikte Selanik’te 300’den fazla çadır mübadillerin iskânı

28KA,

1297/204.23; Çapa, a.g.e., s.170.

KA, 1297/204.10, 24 TS 1923.Mesut ÇAPA, “Mübadelede Kızılay (Hilâl-i Ahmer)
Cemiyeti’nin Rolü”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 10, 2001, s.37-38.
29

30

KA, Ds. 1335/ 23.
THAM, no: 28, 15 Kasım 1923, s. 66.
32 KA, Ds. 1256/ 212 lef: 2.
33 KA, ds.530. dan Çapa, a.g.e., s.173.
34 KA, 1335/ 258; KA, 1335/ 259;
31
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için kullanılmaya başlanmıştı.35 Böylece binlerce mübadil sokaklarda kalmaktan
kurtarıldığı gibi salgın hastalıkların da önüne geçilmişti.
Heyet’in faaliyetlerinin yoğunlaştığı bu dönem de iaşeye muhtaç durumda olan
mübadillerin miktarı da her geçen gün artmaktaydı. Mübadillere etli un çorbası, etli mercimek,
fasulye, patates, pirinç, makarna gibi yemeklerin dağıtıldığı görülmektedir.36
Atina’da incelemelerde bulunan Ömer Lütfi Bey 17 Şubat 1924’te Muhtelit Komisyonla
birlikte Atina’dan ayrılarak ertesi gün Selanik’e gitti. Muhtelit Komisyonun Selanik’te dört gün
devam eden toplantısında Kayalar mıntıkasından 10 bin, Kozana’dan 8.500, Vodinye ve
Karacaova’dan 10 bin kişinin Türkiye’ye sevkleri kararlaştırıldı. Ömer Lütfi Bey’in de katıldığı
bu toplantıda hazırlanan programa göre, Kozana mıntıkasından nakliyata 5 Mart 1924’te
başlanacak ve 20 günde son bulacaktı. İlk nakliyatta sevkedilecek 8.500 göçmen en fazla
muhtaç durumda olanlar arasından seçilmişlerdi. Bunların köylerinden Karaferye istasyonuna
gelebilmeleri için 40-65 km. yol katetmeleri gerektiğinden Kozana’da 1.500, Ahdova’da 1.000
ve Karafirye istasyonunda yine 1.000 kişilik üç misafirhane tesis edilecekti. Kayalar’dan
nakliyata 7 Mart’ta başlanacak ve bir ay içinde 10 bin kişi sevkedilecekti. Kayalar heyetinin
merkezi Suruviç olacak ve burada 1.500 kişilik bir misafirhane ve aşhane açılacaktı. Vodine ve
Karacaova mıntıkaları Selanik Tâlî Komisyonuna ait olmakla birlikte, Vodine’de açılacak
küçük misafirhanenin Selanik heyeti tarafından tesis ve idaresi kararlaştırıldı.37
Kızılay’ın Yunanistan’da açtığı misafirhaneler mübadillerin en büyük sıkıntısı olan
barınma ihtiyacını karşılamıştı. Ömer Lütfi Bey’in dediği gibi, misafirhaneler 200 binden fazla
halkın günlerce, bazen haftalarca sıhhi bir surette barınmalarını sağlamış ve göçmenleri kira
derdinden kurtararak milyonlarca Drahmi kazandırmıştır. Misafirhaneler açılmadan önce iç
kısımlardan akın akın şehirlere, özellikle Selanik’e, gelen Türkler barınabilmek için ahırlara
bile büyük kiralar veriyordu. Vardarkapısı taraflarında toplananlar daha kötü şartlar altında
idiler; her gün sıtma ve bulaşıcı hastalık tehlikesiyle karşı karşıya idiler. 1923 Yılı Ekim ve
Kasım aylarında Kalkış ve Lengazalılar, Vardarkapısı ahırlarında salgın hastalıklardan
çocuklarını kaybettiler.38
Bazen de Selanik İmdad-ı Sıhhi heyeti mübadiller daha yolculuğa çıkmadan önce
mübadillerin sağlık kontrollerini gerçekleştirerek gidilecek olan bölgenin imdad-ı sıhhi
heyetine raporlar göndererek ön bilgi vererek Türkiye’deki indirme iskelelerindeki sağlık
heyetlerinin işini kolaylaştırmaktaydı. Meselâ Arslan vapurunu 1417 muhaciri alarak 4 Aralık
1923 tarihinde akşam saat 8 sularında yola çıkarak önce Tuzla karantinasına sonra Tekirdağ’a
gideceğini bildirmiş ve bu yolcular içerisinde maraz-ı sârî kayd edilmediğini de bildirmiştir.39
3. Türkiye’de İmdad-I Sıhhıye Heyetlerinin Faaliyetleri
Sağlık heyetleri, Yunanistan’da bindirme ve Türkiye’de indirme iskelelerinde göreve
başladıktan sonra aralıksız olarak çalışarak mübadillerin sevki, sağlık sorunlarının çözülmesi,
iskân ve iaşe sorunlarını çözmeye çalışmıştır.
Mübadillerin dağıtılacağı bölgelerin indirme iskelelerinde görev alan imdad-ı sıhhi
heyetleri mübadillerin sağlık kontrollerini yapmak, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı yapmak, fakir
ve muhtaçlara gıda ve giyecek yardımları yapmak, barınma sorunlarını çözmek gibi faaliyetleri
olmuştu. Sağlık kontrolleri tamamlanan herhangi bir hastalığa yakalanmadığı tespit edilen
mübadiller misafirhanelere sevk edilmiş burada fakir ve muhtaç olanlara iaşeleri imdad-ı sıhhi
35

KA, Ds. 1256/ 212 lef: 2.
KA, Ds. 1335/ 281 lef: 1. Selanik heyeti ocak ve şubat aylarında, toplamda 56.861 kişilik iaşe ihtiyacını
karşılamıştır.
37 THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.226.
38 Hilâl-i Ahmer, akşam nüshası, 13 Temmuz 1924.
39 KA, 1297/204.5
36

CONFERENCE BOOK

ISBN: 978-605-72051-1-7

www.cumhuriyetkongresi.org

Page | 144

CUMHURIYET

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

heyetleri tarafından karşılanmıştır. İmdad-ı Sıhhi heyetlerinin her birine aylık ödenekler
ayrılmıştır.
Selanik’te iskelelere yığılan gerek çadırlarda gerek misafirhanelerde, gerek
konaklamaya elverişli olmayan yerlerde bekleyen göçmenler arasında kötü beslenme koşulları,
açlık, çevre kirliliği, ilaç yetersizliği bulaşıcı hastalıklar görülebileceği konusunda son derece
hassas davranılmış, her türlü önleme başvurulmuştur.
Vapurla göç yolculuğu sırasında mübadiller arasında sağlık durumu bozulanlar
olmuştur. Çünkü her yolcunun kamaralarda yolculuk yapması gibi bir imkân bulunmamaktaydı.
Sadece hastalar, yaşlılar ve küçük çocuklar kamaralara yerleştirilebilmiştir. Geri kalanlar
yolculuk boyunca güvertelerde, koridorlarda, vapurların ambar bölümlerinde hatta bazen
yanlarında getirdikleri hayvanlar ile aynı bölümlerde yolculuk yapmak mecburiyetinde
kalmışlardır. Vapurlara kapasitesinin üzerinde insan ve hayvan yüklendiği de olmuştu.
Yoğunluk sebebiyle, tuvaletlerin ve lavaboların ve su depolarının temizliğinin sağlanamaması
da bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bulaşıcı hastalıklar karşı alınan en
önemli tedbir aşı uygulaması olmuştur.
Yunanistan’daki imdad-ı sıhhi heyetleri tarafından aşı uygulanmasına tabi tutulan
mübadillerin her birine vurduğu aşıları gösteren aşı belgeleri verilmiş, bu belgelere dayanarak
vapurlarda ve indirme iskelelerinde eksik olan aşılar tamamlanmıştır.
Mübadillere yardım etmek için görevlendirilen imdad-ı sıhhi heyetlerinin her birinde
yeterince doktor, eczacı, idare ve ambar memurları, hastabakıcı, hademe ve çamaşırcı
görevlendirilmiş; muhtaç ve hastalara yardımlarda kullanılmak üzere erzak, elbise, çamaşır,
ecza malzemesi ve çadır gibi gerekli malzemeler sağlanmıştır.
İstanbul, Niğde ve Kavala’da 20’şer yataklı hastane; Mersin ve Selanik’te 50’şer,
Samsun ve Ulukışla’da 30’ar yataklı hastane (ayrıca, Samsun’da 30 yatak ihtiyat); Tekirdağ’da
25, Kalikratya’da 15 yataklı hastane ve Çatalca’da 10 yataklı dispanser. Ayrıca, göçmen
vapurlarında 11; ikisi Konya, biri Samsun, biri Adana ve biri de Söke, Milas ve Fethiye
mıntıkalarında olmak üzere 5 seyyar tabib görevlendiriliyordu.40
Yunanistan’daki evlerini ve topraklarını terk etmek mecburiyetinde kalan mübadilleirn
büyük çoğunluğu yardıma muhtaç şekilde Türkiye’ye ulaşmıştır. Giyim eşyası ve gıda başta
olmak üzere birçok yönden muhtaç durumda olan mübadillerin ihtiyaçlarının karşılanmasında
Hilal-i Ahmer Cemiyeti etkili olmuştur.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti 5 Eylül 1923 tarihinde hazırladığı çalışma programı ile
mübadelede üstleneceği görevleri belirlemişti bu çalışma programının üçüncü maddesine göre
yardıma muhtaç olan mübadillerin çamaşır, fanila, çorap ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını
karşılamayı tahhüt etmiştir.
İmdad-ı Sıhhi heyetleri görev yapmak üzere bulundukları iskan bölgelerinde çeşitli
parçalarda giyim eşyaları ile donatılmışlardı. İlk aşamada mübadillere dağıtılmak üzere 15.000
battaniye, 10.000 muhtelif yelek, 10.000 ceket, 7.000 pantolon, 10.000 don, 10.000 gömlek,
10.000 çorap, 5.000 fanila, 5000 karavana, kova, 10.000 çarık, 70 mahruti çadır, 6 iki direkli
çadır, 120 büyük sandık ve 360 kiloğram küçük sandıklar içinde 4220 kilogram tuvalet sabunu
hazır edilmiş, bu eşyalar imdad-ı sıhhiye heyetlerinin emrine verilmiştir.41 Mübadil nakliyatı
yapılacak bölgelere gönderilen imdad-ı sıhhi heyetlerine verilen bu eşyalar muhtaç durumdaki
mübadillere peyder pey dağıtılmıştır.
Ayrıca Kızılay heyetleri Yunanistan ve Türkiye’deki iskelelerde göçmenlere giyecek,
yiyecek ve sağlık malzemesi yardımında bulundu. Midilli’den Ayvalık’a nakledilecek 8 bin
mübadil için Kızılay Ayvalık’a bir heyet göndererek elbise ve çamaşır dağıtmış, ayrıca 12
yataklı bir revir hazırlamıştı.42 Aralık 1923’e kadar Ayvalık, Selanik, Kandiye, Hanya,
KA, ds. 530, (1924-1925)’den aktaran Çapa, a.g.m, s.34
THAM, III/31, 15 Mart 1924, s.224.
42 THAM, no:26, 15 Ekim 1923, s.387.
40
41
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Kavala, Samsun, Tekirdağ, Bandırma ve Mudanya heyetlerine 766 sandık ilaç ve
erzak; 591 balya çamaşır, 100 bağ çadır, 250 çuval erzak gönderildi. Kızılay, İstanbul’daki
göçmenler için Gülhane’de açtığı aşhanede 27 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında 1.609 göçmene
yemek dağıttı.43 Tuzla’daki Kızılay heyeti, 1924 yılı Ocak ve Şubat aylarında 134 göçmene
don, gömlek, ayakkabı, elbise, kaput, çorap ve battaniye dağıttı. Bir ara Darıca’ya nakledilen
Tuzla dispanseri, daha sonra tekrar Tuzla’ya taşındı.44 Kandiye muhacirlerinin gelmeye
başlamaları üzerine, 15 Şubat 1924’te faaliyete geçen Mersin heyeti, göçmenlerin tedavilerinin
yanı sıra bunlara battaniye, kaput, ceket, pantolon, gömlek, çocuk çamaşırı, entari, potin, çorap,
çocuk pantolunu, don, pijama ve fes dağıttı.45
Türk Devleti, misafirhanelere çok ehemmiyet vermiştir. Buralar, mübadillerin Anadolu
topraklarında ayak bastıkları ilk yerler olmuştur.
İzmir’ deki Klazumen ve Marmara’daki Tuzla misafir hanelerinin, sağlık ekipleri ile
donatılması ve buraların özellikle sağlık anlamında kontrol altında tutulması bunun işareti
olmuştur.46
Mübadiller Türkiye’ye çıktıktan sonra karantinaya alınıyor ve bundan sonra iskân
mahallerine gönderiliyorlardı.
9 Aralık 1923 tarihinde Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti tarafından uygulanmasına
başlanılan “Muhacirlerin kabul, iaşe, sevk ve iskânları hakkında Talimatname’’ uyarınca
muhacirler öncelikli olarak sağlık ve temizlik hususunda korumak için, tahaffuzhanelere sevk
edilmiştir.47
Reşat Dürri Tesal, Selanik’ten İstanbul’a sevkini şu cümlelerle:
“Ve ben, o zamanki adı Seyrüsefain olan şimdiki Denizyolları’nın, mübadil taşıyan
Giresun isimli, oldukça büyük ve konforlu yolcu gemisine bindirilerek İstanbul’a yollandım.
(…) Mübadillerin temizliğinin yapılması amacı ile Tuzla’da demirledi’48 anlatmıştır.
Bazen göç yolculuğunda hava şartlarından kaynaklanan sıkıntılar da olmuştu. Meselâ
Tekirdağ’a mübadilleri götürmek için yola çıka Arslan vapuru şiddetli fırtınaya rağmen
seyahate devam etmiş, ilk önce karantina için Tuzlaya ulaşmıştır. Burada İstanbul’a gdecek
olan Darüleytam talebelerini İstanbul’dan bir römorkörle gelen Hilal-i AHMER TEMSİLCİSİ
VE darüleytam memuru karşılamış, eşyaları ile mavnalara bindirilerek hareket etmişlerdir.
karantina işlemleri bittikten sonra vapur Tuzla’dan Tekirdağ’a hareket etmiştir. Tekirdağ’a
çıktıklarında mutasarrıf da muhacirleri karşılamış, onlara sıcak çorba, ekmek verilmiş ve idadı sıhhi heyetince kendilerine aşıları yapılmıştır.49 Hilal-i Ahmer Cemiyetine gönderilen bu
raporda dikkati çeken bir husus da Selanik’de Muhacirleri geçici barındırmak için düşünülen
müftüğün boş odalarını “müftü efendinin diğer odaları vermekten istinkaf ediyor” ifadesidir.
Ayrıca Islahanenin bahçesinin muhacirlerle dolduğu, sevkiyatın tamamlanması için gerekenin
yapılması, müftülük binasının muhacirleri için tahliye edilmesini sağlayarak, Islahanedeki Rum
muhacirlerin yerine Türk muhacirlerin iskânının esbabını istikmal edilmesini 27. Selanik İmdaı Sıhhiye heyeti istemiştir. 50
Muhacirler iskân yerlerine gönderilmeden önce, Kızılay ve Bakanlığın açtığı
misafirhanelerde barındırılıyorlardı. Muhtelif iskelelerde ilk aylarda açılan misafirhanelerin
THAM, no:28, 15 Aralık 1923, s.105-106.
THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.227.
45 THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.227-228.
46 Cahide Zengin Aghatabay, Mübadele’nin Mazlum Misafirleri – Mübadele ve Kamuoyu (1923 – 1930),
İstanbul. 2007, s. 160 – 161.
47 İskân Tarihçesi, s.21.
48 Reşat Dürri Tesal, Selanik’ten İstanbul’a: Bir Ömrün Hikâyesi, İstanbul, 1998, s.70-71.
49 KAİ 1297/204.11.
50 KAİ 1297/204.11.
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toplam yatak kapasitesi 10.850 idi. İstanbul’da Ahırkapı’da 2.000, İplikhane’de ise 1.000
yataklı iki misafirhane kuruldu. Kalikratya (300 yataklı), Gelibolu (500 yataklı), Güllük
iskelesinde (500 yataklı), Marmaris’te (250 yataklı), Fethiye’de (500 yataklı), Çanakkale’de
(300 yataklı), Erdek iskelesinde (1.000-1.500 kişilik) ve Samsun’da (3.000 kişilik) misafirhane
açıldı. Ayrıca, Mersin’de bir fabrika misafirhane haline getirilmişti.51
Diğer önemli misafirhane, Ahırkapı Misafirhanesi’dir. Bu misafirhanede, 1925 yılının
Şubat ayının başına kadar, revire müracaat ederek 512 kişi tedavi olmuş, 49 kişi yatırılarak
tedavi edilmiş, 6 kişi sevk edilmiş, 3 kişi ise vefat etmiştir.52
İskân bölgelerindeki Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti yetkililerinin çalışmalarına,
Kızılay heyetleriyle delegeleri de katılıyordu. Mübadillerin yoğun olarak iskân edildiği 3. iskân
mıntıkasını merkezi İzmir’de Kızılay, göçmenler için 200 yataklı bir hastane ve bir dispanser
açtı. İskân yerlerine sevk edilinceye kadar barakalara yerleştirilen göçmenler, her gün Kızılay
doktorlarınca kontrol ve tedavi ediliyorlardı.53 Muhacirlerin yoğun bulunduğu 1. iskan
mıntıkası Samsun’da da önemli faaliyetlerde bulunuldu; Kızılay hastanesine günde ortalama
30-35 hasta kabul ediliyor, fazlası mahalli Guraba hastanesine gönderiliyordu.54 24 Mayıs 1924
tarihli yazısında Giresun Sıhhiye Müdürü’nün, Giresun’a 2.680 göçmenin geleceğini bildirmesi
üzerine; Samsun’da Kızılay murahhası olarak bulunan Haydar Bey, Dr. Ali Bey ve bir
hastabakıcıyla birlikte Giresun’a şu eşyaları gönderdi: pantalon, ceket, don, gömlek ve çorap,
yün fanila, fes, potin, çarık, çocuk donu, çocuk gömleği, battaniye ve mintan55 çocuk donu,
çocuk gömleği, battaniye ve mintan.
Misafirhanelerin açılması ve sağlık hizmetlerinin en iyi şartlarda verilmeğe çalışıyor
olması, muhacirlerin durumlarını iyileştirmek için çoğu zaman yeterli olmamıştır. Selanik ve
Girit’ten gelip Bursa’ya iskân edilmek istenen muhacirler, daha önce misafirhanede konuk
olarak bekletilmeleri gerektiği için ahalinin kalabalık oluşu ile ilgili problemler çıkmıştır; iki
vapur ile gelen muhacir sayısı 3.000 iken, Mudanya Misafirhanesi’nin kapasitesi 500 kişi
kapasiteli olarak kurulmuştur. Bu yüzden yer sıkıntısı yaşanmıştır.56 Bursa’ya sevk edilen
muhacirler iskelelere indirildikten sonra, Mudanya ve Gemlik Misafirhanelerinde konuk
edilmişler ve orada kalan bu muhacirlere akşam ve sabah sıcak yemek vermek suretiyle
muavenette bulunulmuştur.57
Mübadelenin başladığı günlerde Trakya bölgesin en fazla mübadil alan şehirlerden olan
Tekirdağ aynı zamanda Tekirdağ Vilayeti’nin58 de merkezi konumundaydı. Bu bölgeye
mübadeleye kışın başlanmak mecburiyetinde kalınması sebebiyle ve Yunanistan’a daha yakın
bir bölge olmasından mübadil kafilelerin çoğu getirilmiştir. Aslında Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Antalya’ya göndermek üzere imdad-ı sıhhi heyeti kurmuştu ancak Selanik’te toplanan 50 bin
mübadilden 5000’inin Tekirdağ’a sevkedileceği haberi alınır alınmaz Antalya için kurulan bu
heyet 34. Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti adı ile 18 Kasım 1923 tarihinde Tekirdağ’a
gönderilmiştir. Bu heyet; iki doktor, bir eczacı ve memur statüsünde dokuz çalışandan
oluşmuştur.59

Hâkimiyet-i Milliye, 4 Ocak 1924.
THAM, no: 43, 15 Mart 1925, s.279.
53 THAM, no:44, 15 Nisan 1925, s.305.
54 KA, ds.724, (1925)’den Çapa, a.g.e., s.180.
55 KA, ds.530, (1923-1924)’den Çapa, a.g.e., s.180.
56 Vatan, 3 Kanun-ı sani 1924.
57 Hâkimiyet-i Milliye, 3 Kânunusani 1924.
58 Trakya İmar ve İskân Bölgesi: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Gelibolu şehirlerinden
oluşmaktaydı.
59 Vatan, 18 Kasım 1923, Vakit, 18 Kasım 1923; THAM, III/28, 15 Aralık 1923, s.104-105.
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TBMM Hükümeti ile Hilal-i Ahmer Cemiyeti arasında yapılan çalışma
programına göre, İmdad-ı sıhhi heyetleri görevlendirileceği iskelelerin her birinde on yatak
kapasiteli birer dispanser açmayı tahhüt etmişti. İşte, Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti, 29 Kasım
1923 tarihinde Tekirdağ’da on yataklı bir dispanser açarak bölgeye gelen mübadillerin sağlık
ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışmıştır. Bu dispanser için imdad-ı sıhhi heyetine Aya Yani
Kilisesi tahsis edilmiştir.60
Ne var ki, mübadillerin yoğun olarak geldiği Tekirdağ’da bu dispanser ihtiyaçlara
yetersiz kalmış, özellikle de yatak kapasitesinin azlığı basında yer bulmuştur.61 Bunun üzerine
Mustafa Necati Bey, Hilal-i Ahmer’e telgraf çekrek bu dispansere ek olarak elli yataklı bir
hastane açılmasını istemiştir. Biraz gecikme ile de olsa bu hastanenin açılması ve gerekli
malzeme ve eşyanın bir an önce merkezden Tekirdağ’a gönderilmesi istenmiştir.62 Böylece, 1
Şubat 1924 tarihinde açılan hastaneye Surp Takavur Kilisesi ve aynı yerde bulunan papaz okulu
tahsis edilmiştir.63
Tekirdağ’da Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından açılan dispanser ve hastanenin yetersiz
kaldığı durumlarda ise hastalar şehirde bulunan Memleket Hastanesi ve Askeri Hastane’ye sevk
edilmişlerdir. 64 Askeri hastaneye ise sadece erkek hastalar sevk edilmiş, kadın ve çocuklar
Memleket Hastanesi’ne sevk edilmişlerdir.65
Kızılay Arşivi verilerinden edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi heyetinin
Tekirdağda hastane açılmasından sonra, buraya kaç hasta yatırıldığı, kaçının tedavisinin nasıl
sonuç verdiği, kaçının vefat ettiği ve ne gibi hastalıklara rastlanıldı gibi düzenli raporlara
ulaşılmaktadır. Bu raporlar Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası’nda yayınlanmıştır. 1924 yılı
Mart ayı içinde Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti Hastanesi’ne 400 hasta başvurmuştur.
Bunlardan 36’sı hastaneye yatırılarak tedavi edilmiş, 364 hasta ise ayakta tedavi edilmiştir.
Hastaneye yatırılan hastalardan 4’ü ise hayatını kaybetmiştir.66
Meselâ, Haziran 1924 tarihinde 314 hasta, 90’ı çocuk Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti
Hastanesi’ne başvurmuştur. 67Bu hastalardan 56’sı hastaneye yatırılarak tedavi edilmiş, 27
hasta sağlığına kavuşmuş ve taburcu edilmiş, 8 hasta ise vefat etmiştir.İmdad-ı Sıhhi Heyeti
Başhekimi Hüsamettin Bey’in hazırladığı muayne raporuna göre, Haziran ayı içerisinde
Tekirdağ’a getirilen mübadillerin sağlık durumları iyi olmasına karşın misafirhanelere
alındıktan sonraki günlerde mübadiller arasında bağırsak nezlesi hastalığı görülmüştür.
Hatalığa sebep olan mikroplu içme suları, şehir çeşmelerinin sağlıklı ve korunaklı olmaması
gösterilmiştir.68 Eylül 1924 Tekirdağ’a mübadil sevkiyatının yoğun olduğu son ay olmuş, Ekim
ayında ise Yunansitan’dan Tekirdağ’a mübadil nakliyatının son bulduğu ay olmuştur. Ekim ayı
içersinde gelen mübadillerden 33’ü hastaneye yatırılarak tedavi edilmiştir.69 Tekirdağ İmdad-ı
Sıhhi Heyeti Başhekimi Hüsamettin Bey tarafından 7 Ekim 1924 tarihinde Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Genel Merkezi’ne gönderilen bir yazıda bu hastaların büyük çoğunluğunun
gözlerinden rahatsız oldukları belirtilerek gerekli tedavi uygulanmıştır.70
Tekirdağ’a mübadil sevkiyatının son bulmasına kadar, Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti
bir yıl boyunca Tekirdağ’da hizmette bulunmuştu. Trakya İmar ve İskân Bölge Müdürlüğü, 18

Serez, Tekirdağ ve Çevresinde…., s.40.
Vakit, 21 Aralık 1923.
62 TKDA, Kutu No: 1297, Belge No: 78, 111.
63 TKDA, Kutu No: 1275, Belge No: 13.
64 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1926-1927, Matbuat Müdürüyet-i Umumiyesi, Ty., s.757.
65 TKDA, Kutu No: 1344, Belge No: 96.2.
66 THAM, III, 15 Nisan 1924, s.264.
67 THAM, III/36, 15 Ağustos 1924, s.408.
68 TKDA, Kutu No: 1344, Belge No:163.
69 KA, Kutu No: 88, Belge No: 258.
70 KA, Kutu No: 1344, Belge No: 96.
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Aralık 1924 tarihinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti bir mektup göndererek Tekirdağ’daki
faaliyetlerinden ötürü teşekkürlerini sunmuştu. Bu mektupta :
“Namerd komşumuzun haklarında reva gördüğü muamelat-ı deanet-karanesiyle
ekserisi bir sefalet-i fizyolojyaya düçar olan muhacir kardeşlerimizin iltica ettiği anavatanın ilk
merhalesinde Tarkya’ya müretteb elli binden fazla muhacirin dühul ettiği Tekirdağ iskelesinde
kendilerini yüksek bir hiss-i şefkatle karşılayan otuz dördüncü Hilal-i Ahmer İmdad-ı sıhhi
heyeti etibba ve memurin ve müstahdemin büyük bir aşk ve alakayla ifa-yı vazifede
gösterdikleri mesa-i masrafa cidden sezavarı takdir olup mezra-i vazife ve fukara-i muhacirinin
emri tedavileriyle teskin-i ızdırap ve tehvin-i ihtiyaçlarında mensub oldukları müesses-i
aliyenin istihdaf ettiği gayeye muvafık sebk eden hidematı insaniye ve fedakarileri memurin-i
mumaileyhimin her vechle mazhar-ı tevecüh ve itimat olarak şayeste-i taltif bulunduklarını
isbat ve irae etmiş olmakla gördükleri asar-ı şefkat ve insaniyetten dolayı kalpleri Tebriz-i
minnet olan umum muhacirin namına vecibe-i şükran ve imtina-i ref ve alya müsara’at ederek
fart-ı ta’zimat ile takdim-i ihtiramat eyleirm efendim.”71
7. İskan mıntıkasının dağıtım iskelesi olan İzmit’te de İmdad-ı Sıhhiye Heyetince,
Mübadillerin İzmit’e nakledilmesinden önce hazırlıklar yapılmaya başlanmıştı. Mübadele, İmar
ve İskân Vekâleti’ne bağlı İzmit Müdüriyeti, şehirde mübadiller için ilk başta 100 hane
kapasitesinde bir misafirhane kurmuştu. Müdüriyet misafirhane için sıhhî yardım, soba, yatak,
hasır72, yorgan, kilim gibi malzemelerin yanında çay ve sıcak yemek gibi yardımları ise Hilâli Ahmer Cemiyeti’nden talep etmekteydi. 73 Ayrıca Cemiyet ile Hükümet arasında yapılan
protokol gereği mübadelenin yapıldığı yerlerde İmdad-ı Sıhhiye Heyetleri kurulmuştu. İzmit’e
de Tabip İsmail Hikmet Bey’in başkanlığı altında 17 kişiden oluşan bir Sıhhiye Heyeti
gönderildi.74 İzmit İmdad-ı Sıhhiye Heyeti’nde 1 sertabip, 1 tabip, 1 idare memuru, 1 ambar
memuru, 1 eczacı, 1 ser hasta bakıcı,1 hastabakıcı 1 ser hemşire, 1 hemşire, 1 ser hademe ve 7
hademe bulunmaktaydı. Kızılay Arşivi’nden elde edilen belgelere göre İzmit İmdat Heyeti,
lağvedilen Ayvalık İmdat Heyeti tarafından kurulmuştu..75
İzmit Hilâl-i Ahmer İmdat Heyeti şehre geldiğinde ilk önce İzmit Sıhhiye Müdüriyeti
Dairesi’nin alt katında bulunan kötü haldeki bir odaya yerleştirildi. Heyet reisi Hikmet Bey,
hastane, dispanser ve depo olarak kullanılmak üzere bir bina tahsis edilmesini Vali, İmar ve
İskân Mıntıka Müdüriyeti ve Fırka Komutanı’ndan talep etse de onlardan olumsuz cevap aldı.
Zira onlara göre Askerî ve Mülkî hastanelerin olduğu İzmit’te ayrıca Hilâl-i Ahmer
Hastanesi’ne gerek yoktu. Bunun üzerine Hikmet Bey Hilâl-i Ahmer İzmit Şubesi Reisi Nuri
Bey’den yardım istedi. Nuri Bey’in de gayretleriyle büyük fakat tamire muhtaç yıkık-dökük bir
bina İmdat Heyeti’ne verildi. Tadilatın yaklaşık bir hafta kadar sürmesi planlanan bu bina,
hastane, dispanser ve depo gibi işlevlerinin yanı sıra heyettekilerin ikamet yeri olarak da
kullanılacaktı.76
Burada muntazaman mübadillerin viziteleri her gün doktorlar tarafından yapılmakta ve
ilaçları verilmekteydi. İhtiyacı olduğu görülen mübadillere Hilâl-i Ahmer Heyeti tarafından süt
ve yoğurt verilmekte, ayrıca elbise yardımı da yapılmaktaydı.
İzmit’te 11 Ocak’ta Hilâl-i Ahmer İmdat Heyeti’ne tahsis edilen binanın tadilatı
tamamlanarak, 24 yatak kapasiteli bir hastane olarak faaliyete başladı. Aynı günlerde İmar ve
İskân Vekâleti Müsteşarı Ömer Lütfü Bey de teftiş için İzmit’te bulunmaktaydı. Hilâl-i Ahmer

71

THAM, IV/41, 15 Ocak 1925, s.181-182.
KA, 1296/ 178, 19 Kânunuevvel 1339/Aralık 1923.
,
73 KA, 1296/ 178, lef: 1, 21 Kânunuevvel 339/Aralık 1923.
74 KA, 1275/ 7, 9 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
75 KA, 1268/ 11, 8 Kânunusani 1340/Ocak 1924; KA, 1268/ 16, 18 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
76 Mustafa Sarı, Kocaeli Büykşehir s.484
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İmdat Heyeti Hastanesini’de ziyaret eden Müsteşar Bey, yapılan çalışmalardan duyduğu
memnuniyetini Hikmet Bey’e iletmişti.77
İlk mübadil kafilesinden yaklaşık iki hafta sonra 16 Ocak’ta yine Ankara vapuruyla
1.511 mübadil İzmit’e geldi.78 Bunlar da İzmit’te iskân olunmayıp Konya’ya sevk
edileceklerdi. Hilâl-i Ahmer İmdat Heyeti tarafından kontrolleri yapılan mübadillerin genel
sağlık durumları iyiydi. Sadece hasta olan altı kişi Hilâl-i Ahmer Hastanesi’nde tedavi altına
alındı. Doğum yapan iki kadın da istirahat için revire nakledildi.79 İzmit’e gelen ilk mübadil
kafilelerinde daha çok kızamık, dizanteri, ishal ve zatürre hastalıkları görülmekteydi.
Ankara vapuruyla gelen mübadillerden yolda üç kişi; hastanede de bir kişi olmak üzere
toplam dört kişi yaşamını yitirmişti. Sağlık hizmetlerinin dışında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
mübadillerden ihtiyacı olanlarından 200 kişiye elbise yardımında bulunmuştu.80 Ankara
vapuruyla gelen ikinci kafiledeki 1.500 mübadil Alaşehir, Ilgın, Karaman ve Ereğli’ye sevk
edilirken sadece 10 kadar hasta Hilâl-i Ahmer Hastanesi’nde kalmıştır.81
Hilal-i AHmer Cemiyeti Genel Merkezi’ne, 10 Kasım 1924 tarihinde İmdad-ı Sıhhi
Heyetleri Müdüriyeti’nce sunulan bir rapora göre, 15 imdad-ı sıhhi heyetinin 1924 yılı Mart
ayından Eylül ayının son bulmasına kadarki yedi ay içinde yaptıkları tedavilerin istatistik
cetveli aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Hilal-i Ahmer Cemiyeti İmdad-ı Sıhhi Heyetlerinin Tedavi İstatistikleri82
İmdad-ı
Sıhhi Ayakta
Tedavi Hataneye Yatanlar Toplam
Heyetlerinin
Edilenler
İsimleri
Ulukışkla
1852
170
2022
İzmit
2209
304
2513
İstanbul
2339
282
2621
Tekirdağ
3813
413
4226
Çatalca
502
92
594
Selanik
10321
248
10569
Samsun
7376
891
8267
Kalikratya
1482
112
1594
Kavala
1481
20
1501
Kozana
567
0
567
Kayalar
4126
0
4126
Mersin
6165
223
6288
Niğde
3106
185
3291
Mudanya
629
32
661
Drama
226
9
235
Toplam
46194
2981
49175

KA, 1268/ 13, 12 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
KA, 1268/ 14, lef: 1, 15/16 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
79 KA, 1268/ 15, 16 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
80 KA, 1268/ 19, 18 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
81 KA, 1268/ 20, 18 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
82 KA, Kutu No: 1275, Belge No: 8.
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MÜBADELE GÖÇÜNDE İMDAD-I SIHHİYE HEYETLERİNİN
FAALİYETLERİ
Fahriye Emgili
Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, İnsan ve Toplumbilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü,
ORCID : 0000-0002-3805-7358
ÖZET
30 Ocak 1923’te imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile Türkiye
Cumhuriyeti ilk büyük ve kitlesel, mecburi göçüne sahne olmuştur. Mübadele ile
Yunanistan’dan Türkiye’ye beş yüz binin üzerinde Türk göçmen getirilmiştir. Bunların
Yunanistan limanlarından Türkiye’ye getirilmeleri, yolculukları, geçici iskân birimlerinde
sağlık meselelerine yönelik yaklaşımlar onların iskân edilme sürecini de etkilemiştir. Bu süreçte
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne büyük iş düşmüştür.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, gerek Balkan, gerek 1. Dünya Savaşı sırasında Anadolu’ya yönelik
meydana gelen göçlerde muhacirlere yiyecek, giyecek, sağlık malzemesi ve para yardımı
noktasında ön plana çıkmıştı. Açtığı hastaneler ile muhacirlerin sağlık meselelerinin
çözülmesinde etkili olmuştu. Lozan Konferansı’nda, Türkiye ile Yunanistan arasında
imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadele Sözleşmesiyle de iki ülke halkının nüfus değişimi
önemli sayıda insanın göçünü kapsamıştı. Bu göç esnasında her iki ülke, mübadillerin en az
zararla ve kayıpla göçünü gerçekleştirmeye çalışmıştı. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne bağlı olarak
oluşturulan imadad-ı sıhhiye heyetlerinin, Yunanistan’dan Türkiye’ye göç eden mübadillerin
limanlara gelişleri, yerleşecekleri yerlere sevklerine kadar olan süreçte, mübadillerin hayat
koşullarının iyileştirilmesinde büyük bir rol oynadığı görülmüştü. Bu çalışmada, iskân
mıntıkalarının belli başlı merkez şehirleri örneklendirilerek, imdad-ı sıhhiye heyetleri
tarafından mübadillere iskelelerde ve misafirhanelerde yapılan yardımlarla ilgili faaliyetlere
ışık tutmak amaçlanmıştır. Bu makalede Kızılay Arşivi, Hilâl-i Ahmer Mecmuası, TBMM
Zabıt Cerideleri, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından hazırlanan raporlar ve araştırma eserler
incelenerek, İmdad-ı Sıhhî Heyetlerinin faaliyetleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mübadele, imadad-ı sıhhiye Heyetleri, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, iskân
mıntıkaları, Selanik
The Role of Medical Benefit Committees During the Turkish-Greek Population Exchange

SUMMARY
Either during the Balkan War or the First World War, the Hilâl-i Ahmer Society came to the forefront at the point
of providing food, clothes, medical equipment and subsidiary payments when occured the migration toward to the
Anatolia. It was effective in solving the health issues of the immigrants. Due to the Population Exchange
Agreement signed between Turkey and Greece in Laussane Conference, it comprised the exodus in case of
exchanging the population between the both states. During this exodus both states struggled to put into practice
the population exchange with the lowest loss. The Medical Benefit Committees of the Hilâl-i Ahmer Society
played a large part in bringing the exchanged people into the harbour and to enhance the living conditions in the
process of settling of them to the determinated territories. This study was intended for shedding light on the relevant
subsidisation activities by the Medical Benefit Committees for the excnaged people in the harbours and guest
houses through exemplifying the ruling central cities as settlement territories. In this study have been examined
the Kızılay Archive, the Hilâl-i Ahmer’s Magazine, the minute book of the Grand National Assembly of Turkey,
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the reports and study books prepared by the Hilâl-i Ahmer’s Society, and the activities applied by the
Medical Benefit Committees.
Key Words: Excambium, Medical Benefit Committees, The Hilâl-i Ahmer Society, Inhabiting
Thessaloniki

territory,

GİRİŞ
Yunanistan ile imzalanan 30 Ocak 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi
uyarınca Yunanistan’dan Türkiye’ye gelecek muhacirlerin iskân işlerini düzenlemek üzere 13
Ekim 1923 tarihinde Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti kurulmuştur. 8 Kasım 1923’te ise
Mübadele, İmar ve İskân Kanunu kabûl edilerek Türkiye’nin çeşitli bölgelerini içeren, mübadil
göçmenlerin yerleştirileceği on iskân alanı belirlenmişti. Türkiye Cumhuriyeti göçmenlerin
ihtiyaçlarının devlet tarafından sağlanması, gereken yardımların verimli bir şekilde iskân
bölgelerine ulaştırılması için özellikle geçici konaklama ve sağlık hizmetleri konusunda Hilali Ahmer Cemiyeti'nin1 yardımına ihtiyaç duymuştur. Cemiyet, Yunanistan’ın çeşitli
bölgelerine, Türkiye’deki liman ve iskân mıntıkalarına tam donanımlı İmdad-ı Sıhhiye heyetleri
göndermiştir.2
Böylece, bu arada TBMM Hükümeti, Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları ve Milli
Mücadele sırasında önemli icraatlar gerçekleştirmiş olan Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ile
mübadele işlerini düzenlemek için bağlantıya geçti.
Hükümet ile Hilâl-i Ahmer Cemiyeti arasında 5 Eylül 1923’te bir çalışma programı
belirlenerek mübadelede Cemiyetin rolü ile ilgili hususlar düzenlendi. Bu protokole göre
Yunanistan’daki iskelelerin her birinde tam teçhizatlı birer sağlık heyeti bulundurulacaktı.
Mübadilleri taşıyan vapurlarda Hilâl-i Ahmer heyetleri de yer alırken, bu heyetler vasıtasıyla
hastaların tedavi ve iaşeleri sağlanacaktı. Mübadillerin vardıkları iskelelerde 10’ar yataklı
dispanserler açılacak ve yardıma muhtaç olanlara çamaşır, fanila, çorap ve ayakkabı
dağıtılacaktı.
Mübadele İmar ve İskân Vekâleti’nin yanı sıra Yunanistan’dan getirilen mübadillere
yardım eden Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile TBMM Hükümeti arasında bir işbirliği
programı hazırlanmıştır. Bu program uyarınca Hilal-i Ahmer Cemiyeti mübadillerin iskân
1

Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay)’nin tarihî geçmişi kısaca şöyledir: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti,
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 14 Nisan 1877’de kurulmasına rağmen, savaş bittikten sonra
faaliyetlerine ara vermek mecburiyetinde kaldı. Cemiyet II. Meşrutiyet’ten sonra tekrar canlandırıldı ve ilk genel
kurul toplantısını Sadrazam Hakkı Paşa’nın başkanlığında 20 Nisan 1911’de yaptı. Bundan sonra süreklilik
kazanan cemiyet Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşları’nda önemli hizmetlerde bulundu. İstanbul’un 16 Mart
1920 tarihinde İtilaf devletlerince işgali sırasında cemiyetin merkez binası da basıldı. Baskından sonra cemiyetin
bir kısım üyeleri Ankara’ya geçerek Ankara Murahhaslığı adı altında hizmet gördü. Cemiyetin Millî Mücadele
yıllarındaki hizmetleri ise takdire şayandır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra cemiyet tüm kuruluşları ile 6 Kasım
1922’de İstanbul’a taşındı. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin ismi, Cumhuriyet’in ilanından sonra “Türkiye
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” olarak değiştirildi. Cemiyetin merkezi 4 Ağustos 1925 tarihinde Ankara’ya nakledildi ve
adı 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti”, 1947 yılında ise “Türkiye Kızılay Derneği” olarak değiştirildi. Daha
ayrıntılı bilgi için bkz: Besim Ömer, Hanımefendilere Hilâl-i Ahmer’e Dair Konferans, Matbaa-i Ahmed İhsan ve
Şürekâsı, İstanbul 1330, s. 17-18, 20-21; Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmerden Kızılay’a, Kızılay
Yayınları, Ankara 2000, s. 47-136, 187-240; Milli Mücadele’de Hilâl-i Ahmer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Teşkilinden Sakarya Zaferi’ne Kadar İcraat Raporu 23 Nisan 1920 - 23 Eylül 1921, yay.haz., İsmail
Hacıfettahoğlu, Türk Kızılay Derneği Yayınları, 2007, s. 15-16; Mesut Çapa, Kızılay (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti),
Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, Ankara 2009, ss. 135-163; Kızılay, Ankara 1995, s. 13, 15, 18, 22, 26.
2

Kemal Arı, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yaşanan Göç Olayları ve Sağlık Hizmetleri”, Atatürk Dönemi Sağlık
Tarihi Kongresi (1920-1938), Bildiriler (6-9 Kasım 2007), İzmir, 2009, s. 108-109.
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edilecekleri bölgelerde imdad-ı sıhhiye heyetleri görevlendirerek mübadillerin sağlık,
iaşe ve giyim başta olmak üzere pek çok ihtiyacını karşılamıştır.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin yanı sıra Bağıtlı Yüksek Taraflardan dört, 1914-1918
Savaşı’na katılmamış devletlerin uyrukları arasından Milletler Cemiyeti Konseyi’nin seçeceği
üç üyeden oluşan ve Türkiye’de ya da Yunanistan’da toplanacak olan, bir Muhtelit Mübadele
Komisyonu (Karma Komisyon) kurulmuştur. Kurulan bu Karma Komisyon, göçü denetlemiş,
kolaylaştırmış ve taşınır - taşınmaz malların tasfiyesi ile ilgilenmiştir.3 12 Temmuz 1924 günü,
Karma Komisyon ilk kez İstanbul’da toplanmıştır. Bu toplantıya Muhtelit Mübadele Heyeti
Reisi Eksetrant başkanlığında, General Dolara, Mösyö Vidining ve Türk- Yunan heyetlerinin
temsilcileri katılmışlardır.4
Muhtelit Mübadele Komisyonu, Türkiye ve Yunanistan Devletlerinin resmî
temsilcileridir. Bu temsilciler, devletin onlara verdiği yükümlük üzere, bütün muhaceret işleri
ile ilgili olmuşlardır. Mübadele edilecek merkezden sevk etme, mübadillerin sağlık tahkiki,
mübadillerin irkap iskelelerine çıkarılmaları, iskân mıntıkalarına sevk işlemi ve iskân
bölgelerine sevk edilmeleri ile bu heyet ilgilenmiştir.
Bununla birlikte TBMM, gelen muhacirlerin aciz duruma düşmemesi için, iskân
mıntıkalarını tespit etmekle ilgilenmiştir. 17 Temmuz 1923 tarihinde, Lozan Antlaşması gereği,
İcra Vekilleri tarafından tasdik edilen kararda, mübadele sebebiyle gelecek insanların ne şekilde
kabul edilecekleri, iskân edilecekleri yere nasıl gidecekleri ve muhtaç olanların iaşe durumları
ile ilgili hükümler verilmiştir, memleket sekiz farklı iskân bölgesine ayrılmıştır.5
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti tarafından, ne tür işlerle uğraştıkları, ne tür iklime
alışkın oldukları ve nasıl nakledilecekleri gibi sebepler ile mübadiller için Türkiye’ de on iskân
bölgesi ayrılmıştır. Buna göre:
1. Samsun Mıntıkası: Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Amasya,
Tokat, Çorum vilayetleri,
2. Trakya Mıntıkası: Edirne, Kırkkilisa, Tekfur dağı, Gelibolu, Çanakkale, Manisa,
Aydın, Menteşe, Afyon Karahisar vilayetleri,
3. İskân Mıntıkası: Balıkesir
4. İskân Mıntıkası: İzmir
5. Bursa Mıntıkası: Hüdavendigar vilayeti,
6. İstanbul Mıntıkası: İstanbul, Çatalca, Zonguldak vilayetleri,
7. İzmit Mıntıkası: İzmit, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya vilayetleri,
8. Antalya Mıntıkası: Antalya, Isparta, Burdur vilayetleri,
9. Konya, Niğde, Kayseri, Aksaray, Kırşehir,
10. Adana Mıntıkası: Adana, Mersin, Silifke, Kozan, Cebel-i Bereket, Ayntab, Maraş
vilayetleridir. 6
Mübadele meseleleri ile ilgilenmek üzere 13 Ekim 1923 tarihinde de Mübadele, İmar ve
İskân Vekâleti kurulmuştur.7 Ardından, 9 Aralık 1923 tarihinde, Mübadele, İmar ve İskân
İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, I, T.T.K, Ankara 1983, s.180.
Cumhuriyet, 13 Temmuz 1924.
5 İskân Tarihçesi, Ankara 1932, s.16-17.
6 Türkiye Hilal-ı Ahmer Mecmuası, No: 28, 15 Aralık 1923, s. 103-104. ; Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
(BCA), 030.10.00 , Yer No: 123. 873.18.
7 Ercan Çelebi,”Cumhuriyet Döneminde Bir İktidar Muhalefet Çatışmasına Bir Örnek: Mübadele, İmar
ve İskân Vekâleti’nin Kaldırılmasına Dair Tartışmalar ve Vekâletin Kaldırılması”, Türk Dünyası
Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2006, s.13.
3
4
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Vekâleti “Muhacirlerin kabul, iaşe, sevk ve iskânları hakkında Talimatname’’
hazırlayarak, uygulamaya koymuştur.8 Bu talimatnamede görev dağılımı ise şu şekilde
olmuştur;
1- Tedabir-i Sıhhiye ve muamelat-ı İptidaiye,
2- Sevk ve İbate,
3- İskân, olarak üç kısma ayrılmıştır.
Vekâlet, Ekim 1923 tarihinden itibaren Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ile görüşmelere
başlamış ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti de mübadele işlerine dâhil edilmiştir. Cemiyet tarafından
gerek Türkiye’de gerekse Yunanistan’da imdad-ı sıhhiye heyetleri teşkil edilmiş ve bu imdadı sıhhiye heyetleri vasıtasıyla Türkiye’ye sevk edilecek olan mübadillerin ihtiyaçları ile
ilgilenilmiştir.
1.Mübadele’de Hilal-İ Ahmer Cemiyeti
11 Haziran 1868’de “Mecruhin-i ve Marday-ı Askeriye imdad ve Muavenet Cemiyet-i”
adı altında kurulan ve 14 Nisan 1877 tarihinde Hilâl-i Ahmer adını alan Cemiyet, Trablusgarp,
Balkan, I. Dünya Savaşı’nda ve Millî Mücadele’de önemli görevlerde bulunmuştu. Mübadele
sözleşmesinin uygulanmasında da, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele’de büyük
yararlılıkları görülen Kızılay’ın tecrübe ve yardımlarından faydalanılabilirdi. Nitekim bu
hususta, Bakanlar Kurulu ile Kızılay arasında 5 Eylül 1923’te mübadelede Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nin yapacağı yardımlarla ilgili hususlar tespit edildi. Mübadelenin gerçekleştirilmesi
esnasında bu zorlu görev için TBMM’i Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nden yardım istemiş, bunun
üzerine 5 Eylül 1923 tarihinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin mübadillere yapacağı altı maddelik
yardım ve çalışma programı şu şekilde belirlenmiştir:
1-Yunanistan’daki ihraç kapılarının her birinde tam teçhizatlı birer sağlık heyeti
bulundurulacaktır.
2-Yolculuk esnasında ortaya çıkacak hastalıkların tedavileri ve yolcuların iaşeleri
gemilerde görev alacak olan sağlık heyetleri tarafından üstlenilecektir.
3-İskân bölgesi iskelelerinin her birinde onar yataklı dispanserler açılarak sağlık
heyetleri bulundurulacak, iskelelere çıkan mübadele ahalisinden hasta olanlar tedavi edilecek
ve yardıma muhtaç olanlara çamaşır, fanila, çorap ve ayakkabı dağıtılacaktır.
4-Hasta, yaşlı, çocuk ve malullerin, iskelelerden iskân bölgelerine sevkleri İngilizlerden
satın alınan kamyonlarla sağlanacak, bu kamyonlardan her iskelede iki ile beş adet arasında
bulundurulacak, her türlü levazım ve masrafı Hilâl-i Ahmer tarafından karşılanacaktır.
5-Mübadillerin geçici iskânı için Hilâl-i Ahmer’in İngilizlerden aldığı çeşitli
büyüklükteki çadır ve barakalardan istifade edilecektir.
6-İngilizlerden satın alınan ve Çanakkale’de bulunan barakalar istifade edilmek üzere
hükümete bırakılacaktır.9
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, oluşturulan bu çok önemli 6 maddelik çalışma programı ile
üzerine düşen görevi yerine getireceğini tahhüt altına almıştır. İlk olarak Midilli Adası’ndan
Ayvalık’a nakledilecek ilk kafileye yardım etmek için Ayvalık’a İmdad-ı Sıhhi Heyeti

İskân Tarihçesi, s.21-22.
BCA, 30.00.00, 10-123-873-3; Türkiye Kızılay Derneği Arşivi(KA), kutu no: 1296, Belge no 151; Semih Çınar
“Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinde Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti’nin Faaliyetleri (1923-1924)”, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek lisans Tezi, 2015, s.18.
8

9
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gönderilmiştir. Dr. Hikmet Bey başkanlığında Ayvalık’a gönderilen bu heyete 26.
Ayvalık İmdad-ı Sıhhi Heyeti adı verilmiştir.10
Hilal-i Ahmer, Yunanistan’daki çıkış kapıları, iskelelerinin her birinde tam techizâtlı
birer sağlık heyeti bulundurulacaktı. Yolculuk esnasında gemilerdeki hastaların tedavi ve
iaşeleri bu imdad-ı sıhhiye heyetleri (sağlık heyetleri) tarafından yerine getirilecekti. 18 Ekim
1923 tarihinde Yirmi Yedinci Selanik İmdad-ı Sıhhi Heyeti Yunanistan’a gönderilmiş ardından
bunu Yirmi Sekizinci Hanya, Yirmi Dokuzuncu Kandiye ve Otuzuncu Kavala İmdad-ı Sıhhi
Heyetleri izlemiştir.
İskân mıntıka (varış, indirme) iskelelerinde 10ar yataklı dispanserler açılacak ve
yardıma muhtaç olanlara çamaşır, fanila, çorap ve ayakkabı dağıtılacaktı. Hasta, ihtiyar, çocuk
ve malûlleri indirme iskelelerinden iskân mıntıkalarına taşınmak için her iskelede iki ilâ beş
adet arasında her türlü levazım ve masrafı Kızılay’ca sağlanacak kamyonlar tahsis edilecekti.
Kızılay, mübadele esnasında Türkiye ve Yunanistan’da birçok liman ve iskân
mıntıkalarında, muhtelif zamanlarda yirmi kadar imdad-ı sıhhi (sağlık yardım) heyetleri
görevlendirdi. Bunlar kuruluş tarihlerine göre şöyle sıralanmaktadır: İlk olarak Ayvalık,
Selanik, Drama-Hanya, Kandiye, Kavala, Samsun, İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Bandırma,
Mudanya, Tuzla, Kalikratya, Çatalca, Erdek, Kayalar, Kozana, Antalya, Ulukışla, Niğde idi.
Bir süre sonra Hanya, Kandiye, Bandırma, Mudanya, Tuzla, Erdek ve Antalya heyetleri
lağvolundu.11
2.Yunanistan Sağlık Heyetlerinden : Selanik İmdad-ı Sıhhiye Heyeti
Türk Hükümeti’nin Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne verdiği yukarıda zikredilen vazifelerden
de anlaşılacağı üzere, mübadele zamanında gerek Yunanistan’da ve gerek Türkiye’de iskelelere
yakın bölgelerde sıhhi heyetleri kurulacaktı. Bu heyetler mübadillerin iaşe, giyim, ilaç ve tedavi
gibi ihtiyaçlarını karşılayacaktı.
Meselâ, 21 Ekim 1923 tarihinde Selanik İmdad-ı Heyeti Baş doktorundan Hilal-i Ahmer
cemiyeti’ne gelen bir raporda, Selanik’e İmdad-ı Sıhhi heyetinin varışından itibaren heyetin
dispanser ve yirmi yataklı bir hastane teşkili ile meşgul olduğu ve bu hastaneye ihtiyacın
fevkalade elzem olduğu ifade edilmiştir. Bu konuda Makedonya Sıhhiye müdürü Kopanarsi
Bey’in büyük yardımı olduğu ve mübadillere sahip çıktığı ifade edilmiştir.12
Hilal-ı Ahmer Cemiyeti, Makedonya’daki Müslüman ahalinin mübadelesinin
başlayacağı günlerin yakın olduğu bilinci ile 1923 yılının Ekim ayı içinde, muhacirlerin sıhhi
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, İmdad-ı Sıhhiye Heyeti teşkil etmiştir. Selanik’e gidecek
ekip, 27. İmdad-ı Sıhhıye Heyeti idi ve Tıp Fakültesi Müderrisi Sabık Operatör Mahir Bey, bu
heyetin başkanlığını üstlenmiştir.13 Ayvalık heyetinden hemen sonra Yunanistan bindirme
iskelesinde kurulan 27. Selanik Heyeti, bütün eşya ve levazımıyla birlikte 18 Ekim 1923’te özel
bir vapurla Selanik’e hareket etti. Heyet, 24 Ekim’de görev mahalli Selanik’e ulaşmıştır.14 Dr.
Mahir Bey’in başkanlığındaki bu heyet, üç doktor ve eczacı ile 12 memurdan oluşmaktaydı.15.
Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası (THAM), III/27, 15 Kasım 1923, s.66.
THAM, 15 Haziran 1924, no:34, s.322.
12 KA, 1297/204.3.
13 İkdam, 17 Teşrin-i evvel 1923.
14 KA, Dosya No: 1335/ 7.
15
Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumîsi Tarafından 341 Senesi Hilâl-i Ahmer Meclis-i Umumîsine
Takdim Edilen (1339-1340) iki Senelik Devreye Ait Rapor; Heyetteki diğer görevliler şu şekildedir: Tabip Cemal
Namık, Kemal ve Hüseyin Avni Beyler, Eczacı İbrahim İhsan Efendi, İdare Memuru Feridun Bey, Ambar Memuru
Cevat Efendi, Sevk Memuru Sait Efendi, ikisi bayan dördü erkek altı hastabakıcı, Ser Hademe Hüseyin Efendi,
Hademe Hacı Rasim Efendi, Memur Arif ve Sait Arif Beyler. Bkz. KA, Ds. 1335/ 6 lef: 10.
10
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Mübadele, İmar ve İskân Vekili Necati Bey, Sıhhiye Vekâleti’ne telgraf çekerek,
göçmenlerin refahlarının teminini, hastane kurulmasını ve onlara sıcak aş verilmesini talep
etmiştir.16
Yunanistan’a gönderilen diğer heyetlerden Kavala heyetinde üç doktor ve eczacı ile 12
memur, Girit’e giden Hanya Heyetinde iki doktor ve eczacı ile 11 memur, Kandiye heyetinde
ise iki doktor ve eczacı ile 10 memur görev almıştır. Yunanistan’da Drama, Kayalar ve
Kozana’ya da heyetler gönderilmiştir. Ayrıca Hanya, Kandiye, Kavala, Drama ve Selanik Tâli
Komisyonları teşkil edilmiştir.17 Mübadele işlerinde yardımcı olacak bu ekipler, on kadardır ve
kadroları 6-7 kişilikti. Heyetler mıntıka mıntıka taksim edilmişlerdi.18
27. İmdad-ı Sıhhî Heyeti Selanik’te faaliyete başlama hazırlıkları yaparken, şehirde
Türkiye’ye sevk edilmeyi bekleyen mübadil göçmenler acınacak durumdaydı. Büyük göçün
başlayacağı ilk günlerde bir an evvel sevk edilmek ümidiyle şehre gelen mübadillerin sayısı
10.000 kişiye yaklaşmıştı. Bunların birçoğu kalacak yeri olmadığı için sokaklarda
yatmaktaydılar.19 8 Aralık 1923 tarihli Selanik İmdad-ı Sıhhi heyeti raporunda, Selanik’te
toplanan muhacirleri buralarda barındırmak için Meşapınar mevzinden Harman Köy civarına
kadar alanın araştırılarak boş uygun bir yer bulunmaya çalışıldığı bilgisi yer almaktaydı. Ancak
Harman Köyün civarında bir arazi bulunması ihtimali bulunmaktaydı. Ancak buranın da şehre
uzaklığı, iaşe sorunu, içilecek suyun olmaması ve o civarda çadırlı iskânın tesisini imkânsız
bırakmaktaydı. Kış yağmurları başlamıştı. Halk açıktaydı ve bunların içinde ikişer altışar aylık
yavrucaklar acınacak şekildeydi. Raporu yazan görevlinin tavsiyesi ise şöyleydi: “…bu hale en
seri bir çare olmak üzere hemen açıkda kalan muhacirleri Hamza Bey camiine birleştirmeyi
teklif ederim.” 20 Başka bir raporda ise bu muhtaç durumda olan muhacirlerin durumu şu şekilde
anlatılmaktaydı: “Bugün Selanik’te kanaate göre 10.000 kadar muhacir bu halde ahur ve han
vesair yerlere yerleşmişlerdir. Bunların hemen yüzde doksanı ishallidir. Bunun için ailen 20
kilo kinin irsalini rica ederim.” Ayrıca bunların içerisinde 2000 civarında iaşe ihtiyacı olan sefil
aç insanın olduğu belirtilmiştir. Bunlar için şehrin dört bir yanında aşhane açılması gerektiği de
şöyle vurgulanmıştır: “Darüleytam talebeleriyle açıkda kalmış pek fena şerait içinde
bulunanların acilen sevkleri elzemdir.”21
Hilali Ahmer Cemiyeti’ne gönderilen başka bir raporda dikkati çeken bir husus da
Selanik’de mübadilleri geçici barındırmak için düşünülen müftülüğün boş odalarının, müftünün
mübadillere tahsis etmek istememesinden kaynaklı bir sıkıntı yaşandığıydı. 27. Selanik İmdadı Sıhhi Heyeti ise durumun ciddiyetine değinerek; Islahanenin bahçesinin muhacirlerle
dolduğunu, müftülük binasının mübadiller için tahliye edilmesinin sağlanarak, Islahanedeki
Rum mübadillerin yerine Türk mübadillerin iskânının esbabının istikmal edilmesini istemiştir.
22

Yunan hükümeti de kesin bir rakam veremediğinden, daha sonra olduğu gibi, göçmen
sayısı ancak sevkiyat zamanında kesin olarak ortaya çıkabilecekti. Her geçen gün bu sayı
artıyordu. Aralarında yatak ve yorgandan mahrum olanların da bulunduğu mübadillerin bir
kısmı, bilhassa Vardarkapısı taraflarında yüksek kira vermemek için ahırlara yerleşmişler; ne
var ki bunların çoğu sıtmaya yakalanmışlardı. Perişan halde bulunan bu muhacirlerin durumuna
Selanik İmdad-ı sıhhi heyeti de dikkat çekerek durumu raporlarmış ve daha sonra bunlar

İkdam, 3 Teşrin-i Sani 1923.
THAM, no: 27, 15 Kasım 1923, s. 66; THAM, no: 34, 15 Haziran 1924, s. 322.
18 İkdam, 23 Teşrin-i evvel 1923.
19 KA, 1296/ 212.
20 KA, 1297/204.8
21 KA, 1257/204.7.
22 KA, 1297/204.11.
16
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Islahane civarında çadırlara, Hamza Bey camisine yerleştirilmesinin elverişli olacağı
bildirilmişti.23
Heyetin göreve başladığı günlerde civar kazalardan Selanik’e ilk etapta 10 bin kişi
toplanmıştı daha sonra bu sayı 20 bin kişiyi aşmıştı. İmdad-ı Sıhhi heyetinin verdiği bilgilere
göre bu göçmenlerden üç dört bin kadarı tamamen açıkta, muhtaç durumdaydı. “Dört günden
gah çadırlarda yatup kalkan muhacirler arasında ve gah yersiz yurdsuz kalanlar miyanında
selafet baş göstermişdir. Mesela bundan yalnız Islahane civarında açıkda kalanlardan dört kişi
terk-i hayat etmiştir. Şimdilik dörder beşer başlayan vefat vaziyet bu çaresiz şekilde devam
edecek olursa kısa bir zamanda müthiş bir yeküne baliğ olabilmek istidadını göstermektedir.
Bu halin önüne geçecek seri ve müşterek bir tedbir bulunmayacak olursa muhacir cenazelerini
kaldırmağa şehirde mevcud vesait nakliye kifayet etmeyecekdir… günün birinde sari
hastalıklar da zuhur edecek olursa vaziyetimiz beg ziyade derece müşkilat olacaktır.
Muhacirinin sıhhatlerini tehdit eden tehlikelerin önlenebilmesi için ötede beride
sürüklenenlerin bir an evvel sevklerini himmet buyrulması gerekmektedir” tespitiyle
mübadillerin içinde bulunduğu çetin şartlar ortaya konulmaktaydı.24
Selanik’te Islahane ve Hamza Bey caminde yerleştirilen muhacirlerin günden güne iaşe
sorunu baş göstermişti. Ekmek yevmiye, 100 kıyye kaliteli undan ve 50 kıyye ikinci undan
olmak üzere tevzi olmaktaydı. Bununla birlikte, 600 kişiye ekmek dağıtımı ve o kadar kişiye
de yemek dağıtımı yapılmaktaydı. Selanik’te fırıncı Mahmud Bey ile ekmek hakkında
anlaşılmıştı. Böylece yüzde 40’ı mısır 60’ı ikinci undan olmak üzere ekmek imal edilecekti.25
Mübadillerin sıhhî şartlarının uygunsuzluğunun dışında, aç, sefil ve perişan bir halde
soğuk havada dışarıda kalmalarından dolayı imda-ı sıhhi heyetini çetin bir süreç bekliyordu.
Mübadillerin tedavisi için dispanser olarak kullanılmak üzere Yunan makamlarının da yardımı
ile Islahhane yanındaki Türk Eytamhanesi’nin idare dairesinden 3-4 oda heyet emrine
verilmişti. Eytamhane’deki dispanserin dışında mübadiller için Akçamescit’te bir tane daha
dispanser tesis edilmişti. Dispanserlerin kurulmasının dışında iaşe sorunları için de Islahhane
civarında küçük bir aşhane açılmıştı26. Dispanserlerde 30 Ekim-8 Kasım 1923 arasında 2.240
kişi muayene edilmiş27 ve aşhanede de 2.900 kişinin iaşe ihtiyacı giderilmiştir.28 Heyet,
mübadillerin iskân meselesi için de hemen çadırlı iskân yerleri oluşturmuştur.29 27. İmdad-ı
Sıhhî Heyeti’nin bu faaliyetleri ile mübadillerin sağlık ve iaşe sorununu çözmeye başladığı
anlaşılmaktadır.
Mübadillerin sağlık sorunları için dispanserlerin dışında bir hastane de gerekliydi.
Heyet, Selanik’e geldiğinden beri bir hastanenin açılması için yoğun mesai harcıyordu.
Nihayet, 17 Kasım 1923 tarihinde hastanenin açılışı gerçekleştirildi.30
Kasım ayı ortalarında 27. İmdad-ı Sıhhî Heyeti, Selanik’te mübadiller için iki dispanser,
bir aşhane, üç çadır kamp açarak mübadillerin sağlık, iaşe ve iskân sorunlarını gidermeye
çalışmıştır. Ancak asıl yapılması gereken Selanik’te biriken mübadillerin bir an önce
Türkiye’ye sevkleriydi. Nitekim Kasım ayının sonlarında Selanik’te bulunan ve Türkiye sevk
edilmeyi bekleyen mübadillerin miktarı 30.000’i aşmıştı.31 Sevkiyat sırasında, herhangi bir problemle

KA, 1297/204.23; Çapa, a.g.e., s.170.
KA, 1277/204.22, 17 Teşrin-i Sani 1339.
25 KA, 1257/204.13.
26 KA, 1297,/204.13.
27 KA, 1296/ 225.
28 THAM, no: 28, 15 Aralık 1923, s. 106.
29 KA, 1296/ 212.
30
KA, 1297/204.10, 24 TS 1923.Mesut Çapa, “Mübadelede Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti’nin Rolü”, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 10, 2001, s.37-38.
31 KA, 1335/ 23.
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karşılaşmamak için 27. İmdad-ı Sıhhî Heyeti tarafından mübadillere aşı ve pasaport işlemleri
uygulanmaktaydı.32

Selanik heyeti, göçmenleri geçici olarak barındırmak üzere, Selanik yakınında
Kireçköyü taraflarında Karahüseyin civarında 5 bin kişilik çadırlı bir misafirhane tesis etti.
Misafirhaneye getirilen kaynak suyunun masrafını Muhtelit Komisyondaki Türk heyeti
karşılamıştı. Böylece sayıları 200 bine yaklaşan muhacirler mesken kirası derdinden
kurtulacaklar; misafirhaneye getirtilen kaynak suyu ile dizanteri, tifo ve diğer salgın hastalıklara
karşı korunmuş olacaklardı.33 Diğer yandan, hastalar en müsait şartlar altında tedavi
edilecekler; yaz mevsiminde özellikle çocukların sıtmaya yakalanmaları önlenmiş olacak;
dahası, buradaki muhacirlerin toplu olarak vapura nakledilmeleri kolay hale gelecekti. 1924
Yılının ilk günlerinde faaliyete geçtiği anlaşılan misafirhanenin, 20 Ocak 1924 tarihli
talimatnameye göre; Türkiye’ye sevk edilmek üzere dâhilden kara yoluyla ve trenle gelecek
muhacirlerin hepsi bu misafirhaneye alınacak ve bunlar için bir dispanser, on yataklı bir
hastane, bir çayhane, bir aşhane açılarak dispanser ve hastanede 2 doktor, 1 eczacı veya cerrah
ve gereği kadar da hastabakıcı istihdam edilecekti. Ayrıca, çiçek aşısı misafirhanede
tamamlanacaktı.34
Göçün olumsuz etkileri Ocak 1924’de Selanik ve çevresinde hissedilir bir şekilde
artmıştı. Ocak ayından itibaren, hava şartlarının ağırlaşması zaten zor durumda olan
mübadillerin bekleme iskelelerindeki şartlarını olumsuz etkilemekteydi. Bu sebeple bir an önce
sevk edilmelerine kadar olan süreçte geçici barınma işlemlerinin çözülmesi gerekmekteydi.
Selanik dışından Vodina, Yenice, Karacaova, Karaferye gibi birçok bölgeden de 27. İmdad-ı
Sıhhi Heyeti’ne yardım müracaatları yapılmaktaydı. Bunlar arasında ailesini kaybeden
kimsesizler, tedaviye muhtaç ağır hastalar ve açıkta yatan kimseler bulunmaktaydı.35 Çözüm
bu çaresiz insanların bir an önce Selanik’e nakilleriydi. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi
de Selanik’e 200 kadar yeni çadır göndererek bu mübadiller için hazırlıklarını yapmıştı. Bu yeni
gelen çadırlar ile birlikte Selanik’te 300’den fazla çadır mübadillerin iskânı için kullanılmaya
başlanmıştı.36 Böylece hem binlerce mübadil sokaklarda kalmaktan kurtarılmış hem de salgın
hastalıkların da önüne geçilmişti.
Heyet’in faaliyetlerinin yoğunlaştığı bu dönem de iaşeye muhtaç durumda olan
mübadillerin miktarı da her geçen gün artmaktaydı. Mübadillere etli un çorbası, etli mercimek,
fasulye, patates, pirinç, makarna gibi yemeklerin dağıtıldığı görülmektedir.37
Atina’da incelemelerde bulunan Ömer Lütfi Bey 17 Şubat 1924’te Muhtelit Komisyonla
birlikte Atina’dan ayrılarak ertesi gün Selanik’e gitti. Muhtelit Komisyonun Selanik’te dört gün
devam eden toplantısında Kayalar mıntıkasından 10 bin, Kozana’dan 8.500, Vodine ve
Karacaova’dan 10 bin kişinin Türkiye’ye sevkleri kararlaştırıldı. Ömer Lütfi Bey’in de katıldığı
bu toplantıda hazırlanan programa göre, Kozana mıntıkasından nakliyata 5 Mart 1924’te
başlanacak ve 20 günde son bulacaktı. İlk nakliyatta sevk edilecek 8.500 göçmen en fazla
muhtaç durumda olanlar arasından seçilmişlerdi. Bunların köylerinden Karaferye istasyonuna
gelebilmeleri için 40-65 km. yol katetmeleri gerektiğinden Kozana’da 1.500, Ahdova’da 1.000
ve Karaferye istasyonunda yine 1.000 kişilik üç misafirhane tesis edilecekti. Kayalar’dan
nakliyata 7 Mart’ta başlanacak ve bir ay içinde 10 bin kişi sevk edilecekti. Kayalar heyetinin
merkezi Suruviç olacak ve burada 1.500 kişilik bir misafirhane ve aşhane açılacaktı. Vodine ve

THAM, no: 28, 15 Kasım 1923, s. 66.
KA, 1256/ 212 lef: 2.
34 KA, ds.530. dan Çapa, a.g.e., s.173.
35 KA, 1335/ 258; KA, 1335/ 259.
36 KA, 1256/ 212 lef: 2.
37 KA, 1335/ 281 lef: 1. Selanik heyeti 1924 yılının ocak ve şubat aylarında, toplamda 56.861 kişilik iaşe
ihtiyacını karşılamıştır.
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Karacaova mıntıkaları Selanik Tâlî Komisyonuna ait olmakla birlikte, Vodine’de açılacak
küçük misafirhanenin Selanik heyeti tarafından tesisi ve idaresi kararlaştırıldı.38
Kızılay’ın Yunanistan’da açtığı misafirhaneler mübadillerin en büyük sıkıntısı olan
barınma ihtiyacını karşılamıştı. Ömer Lütfi Bey’in dediği gibi, misafirhaneler 200 binden fazla
halkın günlerce, bazen haftalarca sıhhi bir surette barınmalarını sağlamış ve göçmenleri kira
derdinden kurtararak milyonlarca Drahmi kazandırmıştır. Misafirhaneler açılmadan önce iç
kısımlardan akın akın şehirlere, özellikle Selanik’e, gelen Türkler barınabilmek için ahırlara
bile büyük kiralar veriyordu. Vardarkapısı taraflarında toplananlar daha kötü şartlar altında
idiler; her gün sıtma ve bulaşıcı hastalık tehlikesiyle karşı karşıya idiler. 1923 Yılı Ekim ve
Kasım aylarında Kılkış ve Langazalılar, Vardarkapısı ahırlarında salgın hastalıklardan
çocuklarını kaybettiler.39
Bazen de Selanik İmdad-ı Sıhhi heyeti mübadiller daha yolculuğa çıkmadan önce
mübadillerin sağlık kontrollerini gerçekleştirerek gidilecek olan bölgenin imdad-ı sıhhi
heyetine raporlar gönderip ön bilgi vererek Türkiye’deki indirme iskelelerindeki sağlık
heyetlerinin işini kolaylaştırmaktaydı. Meselâ Arslan vapuru 1417 muhaciri alarak 4 Aralık
1923 tarihinde akşam saat 8 sularında yola çıkmış önce Tuzla karantinasına sonra Tekirdağ’a
gideceğini bildirmiş ve bu yolcular içerisinde maraz-ı sârî kayd edilmediğini de bildirmiştir.40
3. Türkiye’de İmdad-ı Sıhhiye Heyetlerinin Faaliyetleri
Sağlık heyetleri, Yunanistan’da bindirme ve Türkiye’de indirme iskelelerinde göreve
başladıktan sonra aralıksız olarak çalışarak mübadillerin sevki, sağlık sorunlarının çözülmesi,
iskân ve iaşe sorunlarını çözmeye çalışmıştır.
Mübadillerin dağıtılacağı bölgelerin indirme iskelelerinde görev alan imdad-ı sıhhi
heyetleri mübadillerin sağlık kontrollerini yapmak, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı yapmak, fakir
ve muhtaçlara gıda ve giyecek yardımları yapmak, barınma sorunlarını çözmek gibi faaliyetleri
olmuştu. Sağlık kontrolleri tamamlanan herhangi bir hastalığa yakalanmadığı tespit edilen
mübadiller misafirhanelere sevk edilmiş burada fakir ve muhtaç olanların iaşeleri imdad-ı sıhhi
heyetleri tarafından karşılanmıştır. İmdad-ı Sıhhi heyetlerinin her birine aylık ödenekler
ayrılmıştır.
Selanik’te iskelelere yığılan gerek çadırlarda gerek misafirhanelerde, gerek
konaklamaya elverişli olmayan yerlerde bekleyen göçmenler arasında kötü beslenme koşulları,
açlık, çevre kirliliği, ilaç yetersizliği bulaşıcı hastalıklar görülebileceği konusunda son derece
hassas davranılmış, her türlü önleme başvurulmuştur.
Vapurla göç yolculuğu sırasında mübadiller arasında sağlık durumu bozulanlar
olmuştur. Çünkü her yolcunun kamaralarda yolculuk yapması gibi bir imkân bulunmamaktaydı.
Sadece hastalar, yaşlılar ve küçük çocuklar kamaralara yerleştirilebilmiştir. Geri kalanlar
yolculuk boyunca güvertelerde, koridorlarda, vapurların ambar bölümlerinde hatta bazen
yanlarında getirdikleri hayvanlar ile aynı bölümlerde yolculuk yapmak mecburiyetinde
kalmışlardır. Vapurlara kapasitesinin üzerinde insan ve hayvan yüklendiği de olmuştu.
Yoğunluk sebebiyle, tuvaletlerin ve lavaboların ve su depolarının temizliğinin sağlanamaması
da bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan en
önemli tedbir aşı uygulaması olmuştur.
Yunanistan’daki imdad-ı sıhhi heyetleri tarafından aşı uygulanmasına tabi tutulan
mübadillerin her birine uygulanan aşıları gösteren aşı belgeleri verilmiş, bu belgelere dayanarak
vapurlarda ve indirme iskelelerinde eksik olan aşılar tamamlanmıştır.

38

THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.226.
Hilâl-i Ahmer, akşam nüshası, 13 Temmuz 1924.
40 KA, 1297/204.5.
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Mübadillere yardım etmek için görevlendirilen imdad-ı sıhhi heyetlerinin her
birinde yeterince doktor, eczacı, idare ve ambar memurları, hastabakıcı, hademe ve çamaşırcı
görevlendirilmiş; muhtaç ve hastalara yardımlarda kullanılmak üzere erzak, elbise, çamaşır,
ecza malzemesi ve çadır gibi gerekli malzemeler sağlanmıştır.
İstanbul, Niğde ve Kavala’da 20’şer yataklı hastane; Mersin ve Selanik’te 50’şer,
Samsun ve Ulukışla’da 30’ar yataklı hastane (ayrıca, Samsun’da 30 yatak ihtiyat); Tekirdağ’da
25, Kalikratya’da 15 yataklı hastane ve Çatalca’da 10 yataklı dispanser Hilal-i Ahmer
tarafından açılmıştı. Ayrıca, göçmen vapurlarında on bir; ikisi Konya, biri Samsun, biri Adana
ve biri de Söke, Milas ve Fethiye mıntıkalarında olmak üzere 5 seyyar tabib
görevlendiriliyordu.41
Yunanistan’daki evlerini ve topraklarını terk etmek mecburiyetinde kalan mübadillerin
büyük çoğunluğu yardıma muhtaç şekilde Türkiye’ye ulaşmıştır. Giyim eşyası ve gıda başta
olmak üzere birçok yönden muhtaç durumda olan mübadillerin ihtiyaçlarının karşılanmasında
Hilal-i Ahmer Cemiyeti etkili olmuştur.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti 5 Eylül 1923 tarihinde hazırladığı çalışma programı ile
mübadelede üstleneceği görevleri belirlemişti. Bu çalışma programının üçüncü maddesine göre
yardıma muhtaç olan mübadillerin çamaşır, fanila, çorap ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını
karşılamayı taahhüt etmiştir.
İmdad-ı Sıhhi heyetleri görev yapmak üzere bulundukları iskân bölgelerinde çeşitli
parçalarda giyim eşyaları ile donatılmışlardı. İlk aşamada mübadillere dağıtılmak üzere 15.000
battaniye, 10.000 muhtelif yelek, 10.000 ceket, 7.000 pantolon, 10.000 don, 10.000 gömlek,
10.000 çorap, 5.000 fanila, 5000 karavana, kova, 10.000 çarık, 70 mahruti çadır, 6 iki direkli
çadır, 120 büyük sandık ve 360 kiloğram küçük sandıklar içinde 4220 kiloğram tuvalet sabunu
hazır edilmiş, bu eşyalar imdad-ı sıhhiye heyetlerinin emrine verilmiştir.42 Mübadil nakliyatı
yapılacak bölgelere gönderilen imdad-ı sıhhi heyetlerine verilen bu eşyalar muhtaç durumdaki
mübadillere peyder pey dağıtılmıştır.
Ayrıca Kızılay heyetleri Yunanistan ve Türkiye’deki iskelelerde göçmenlere giyecek,
yiyecek ve sağlık malzemesi yardımında bulundu. Midilli’den Ayvalık’a nakledilecek 8 bin
mübadil için Kızılay Ayvalık’a bir heyet göndererek elbise ve çamaşır dağıtmış, ayrıca 12
yataklı bir revir hazırlamıştı.43 Aralık 1923’e kadar Ayvalık, Selanik, Kandiye, Hanya,
Kavala, Samsun, Tekirdağ, Bandırma ve Mudanya heyetlerine 766 sandık ilaç ve erzak; 591
balya çamaşır, 100 bağ çadır, 250 çuval erzak gönderildi. Kızılay, İstanbul’daki göçmenler için
Gülhane’de açtığı aşhanede 27 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında 1.609 göçmene yemek
dağıttı.44 Tuzla’daki Kızılay heyeti, 1924 yılı Ocak ve Şubat aylarında 134 göçmene don,
gömlek, ayakkabı, elbise, kaput, çorap ve battaniye dağıttı. Bir ara Darıca’ya nakledilen Tuzla
dispanseri, daha sonra tekrar Tuzla’ya taşındı.45 Kandiye muhacirlerinin gelmeye başlamaları
üzerine, 15 Şubat 1924’te faaliyete geçen Mersin heyeti, göçmenlerin tedavilerinin yanı sıra
bunlara battaniye, kaput, ceket, pantolon, gömlek, çocuk çamaşırı, entari, potin, çorap, çocuk
pantolunu, don, pijama ve fes dağıttı.46
Türk Devleti, misafirhanelere çok ehemmiyet vermiştir. Buralar, mübadillerin Anadolu
topraklarında ayak bastıkları ilk yerler olmuştur.
Mübadiller Türkiye’ye çıktıktan sonra karantinaya alınıyor ve bundan sonra iskân
mahallerine gönderiliyorlardı. İzmir’ deki Klazumen ve Marmara’daki Tuzla misafir

KA, ds. 530, (1924-1925)’den aktaran Çapa, a.g.m, s.34.
THAM, III/31, 15 Mart 1924, s.224.
43 THAM, no:26, 15 Ekim 1923, s.387.
44 THAM, no:28, 15 Aralık 1923, s.105-106.
45 THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.227.
46 THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.227-228.
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hanelerinin, sağlık ekipleri ile donatılması ve buraların özellikle sağlık anlamında kontrol
altında tutulması bunun işareti olmuştur.47
9 Aralık 1923 tarihinde Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti tarafından uygulanmasına
başlanılan “Muhacirlerin kabul, iaşe, sevk ve iskânları hakkında Talimatname’’ uyarınca
mübadilleri öncelikli olarak sağlık ve temizlik hususunda korumak için, tahaffuzhanelere sevk
edilmiştir.48
Reşat Dürri Tesal, Selanik’ten İstanbul’a göç yolculuğunu şu cümlelerle: “Ve ben, o
zamanki adı Seyrüsefain olan şimdiki Denizyolları’nın, mübadil taşıyan Giresun isimli, oldukça
büyük ve konforlu yolcu gemisine bindirilerek İstanbul’a yollandım. (…) Mübadillerin
temizliğinin yapılması amacı ile Tuzla’da demirledi’49 anlatmıştır.
Bazen göç yolculuğunda hava şartlarından kaynaklanan sıkıntılar da olmuştu. Meselâ
Tekirdağ’a mübadilleri götürmek için yola çıka Arslan vapuru, şiddetli fırtınaya rağmen
seyahate devam etmiş, ilk önce karantina için Tuzlaya ulaşmıştır. Burada İstanbul’a gidecek
olan Darüleytam talebelerini İstanbul’dan bir römorkörle gelen Hilal-i Ahmer temsilcisi ve
darüleytam memuru karşılamış, eşyaları ile mavnalara bindirilerek hareket etmişlerdir.
Karantina işlemleri bittikten sonra vapur Tuzla’dan Tekirdağ’a hareket etmiştir. Tekirdağ’a
çıktıklarında mutasarrıf da mübadilleri karşılamış, onlara sıcak çorba, ekmek verilmiş ve
imdad-ı sıhhi heyetince kendilerine aşıları yapılmıştır.50
Mübadiller iskân yerlerine gönderilmeden önce, Kızılay ve Bakanlığın açtığı
misafirhanelerde barındırılıyorlardı. Muhtelif iskelelerde ilk aylarda açılan misafirhanelerin
toplam yatak kapasitesi 10.850 idi. İstanbul’da Ahırkapı’da 2.000, İplikhane’de ise 1.000
yataklı iki misafirhane kuruldu. Kalikratya (300 yataklı), Gelibolu (500 yataklı), Güllük
iskelesinde (500 yataklı), Marmaris’te (250 yataklı), Fethiye’de (500 yataklı), Çanakkale’de
(300 yataklı), Erdek iskelesinde (1.000-1.500 kişilik) ve Samsun’da (3.000 kişilik) misafirhane
açıldı. Ayrıca, Mersin’de İngiliz yağ fabrikası misafirhane haline getirildi.51
İki bin kişilik kapasitesi ile önemli sayıda mübadili ağırlayan Ahırkapı
Misafirhanesinde, 1925 yılı Şubat ayının başına kadar revire müracaat ederek 512 kişi tedavi
olmuş, 49 kişi hastaneye yatırılarak tedavi edilmiş, 6 kişi sevk edilmiş, 3 kişi ise vefat etmiştir.52
Misafirhanelerin açılması ve sağlık hizmetlerinin en iyi şartlarda verilmeye çalışıyor
olması, muhacirlerin durumlarını iyileştirmek için çoğu zaman yeterli olmamıştır. Selanik ve
Girit’ten gelip Bursa’ya iskân edilmek istenen muhacirler, daha önce misafirhanede konuk
olarak bekletilmeleri gerektiği için ahalinin kalabalık oluşu ile ilgili problemler çıkmıştır; iki
vapur ile gelen muhacir sayısı 3.000 iken, Mudanya Misafirhanesi’nin kapasitesi ancak 500
kişilikti. Bu yüzden yer sıkıntısı yaşanmıştır.53 Bursa’ya sevk edilen muhacirler iskelelere
indirildikten sonra, Mudanya ve Gemlik Misafirhanelerinde konuk edilmişler ve orada kalan
bu muhacirlere akşam ve sabah sıcak yemek vermek suretiyle muavenette bulunulmuştur.54
İskân bölgelerindeki Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti yetkililerinin çalışmalarına,
Kızılay heyetleriyle delegeleri de katılıyordu. Mübadillerin yoğun olarak iskân edildiği 3. iskân
mıntıkasını merkezi İzmir’de Kızılay, göçmenler için 200 yataklı bir hastane ve bir dispanser
açtı. İskân yerlerine sevk edilinceye kadar barakalara yerleştirilen göçmenler, her gün Kızılay

Cahide Zengin Aghatabay, Mübadele’nin Mazlum Misafirleri – Mübadele ve Kamuoyu (1923 – 1930),
İstanbul 2007, s. 160-161.
48 İskân Tarihçesi, s.21.
49 Reşat Dürri Tesal, Selanik’ten İstanbul’a: Bir Ömrün Hikâyesi, İstanbul 1998, s.70-71.
50 KA, 1297/204.11.
51 Hâkimiyet-i Milliye, 4 Ocak 1924.
52 THAM, no: 43, 15 Mart 1925, s.279.
53 Vatan, 3 Kânunusani 1924.
54 Hâkimiyet-i Milliye, 3 Kânunusani 1924.
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doktorlarınca kontrol ve tedavi ediliyorlardı.55 Mübadillerin yoğun bulunduğu 1. iskân
mıntıkası Samsun’da da önemli faaliyetlerde bulunuldu; Kızılay hastanesine günde ortalama
30-35 hasta kabul ediliyor, fazlası mahalli Guraba hastanesine gönderiliyordu.56 Giresun
Sıhhiye Müdürünün, 24 Mayıs 1924 tarihli bir yazıyla, Giresun’a 2.680 göçmenin geleceğini
bildirmesi üzerine; Samsun’da Kızılay murahhası olarak bulunan Haydar Bey, Dr. Ali Bey ve
bir hastabakıcıyla birlikte Giresun’a şu eşyaları gönderdi: pantalon, ceket, don, gömlek ve
çorap, yün fanila, fes, potin, çarık, çocuk donu, çocuk gömleği, battaniye ve mintan57, battaniye
ve mintan.
Mübadelenin başladığı günlerde Trakya bölgesin en fazla mübadil alan şehirlerden olan
Tekirdağ aynı zamanda Tekirdağ Vilayeti’nin58 de merkezi konumundaydı. Bu bölgeye
mübadeleye kışın başlanmak mecburiyetinde kalınması sebebiyle ve Yunanistan’a daha yakın
bir bölge olması sebebiyle mübadil kafilelerin çoğu getirilmiştir. Aslında Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Antalya’ya göndermek üzere imdad-ı sıhhi heyeti kurmuştu ancak Selanik’te toplanan
50 bin mübadilden 5000’inin Tekirdağ’a sevk edileceği haberi alınır alınmaz Antalya için
kurulan bu heyet 34. Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti adı ile 18 Kasım 1923 tarihinde Tekirdağ’a
gönderilmiştir. Bu heyet; iki doktor, bir eczacı ve memur statüsünde dokuz çalışandan
oluşmuştur.59
TBMM Hükümeti ile Hilal-i Ahmer Cemiyeti arasında belirlenen çalışma programına
göre, İmdad-ı sıhhi heyetleri görevlendirileceği iskelelerin her birinde on yatak kapasiteli birer
dispanser açmayı taahhüt etmişti. İşte, Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti, 29 Kasım 1923 tarihinde
Tekirdağ’da on yataklı bir dispanser açarak bölgeye gelen mübadillerin sağlık ihtiyaçlarına
çözüm bulmaya çalışmıştır. Bu dispanser için imdad-ı sıhhi heyetine Aya Yani Kilisesi tahsis
edilmiştir.
Ne var ki, mübadillerin yoğun olarak geldiği Tekirdağ’da bu dispanser ihtiyaçlara
yetersiz kalmış, özellikle de yatak kapasitesinin azlığı basında yer bulmuştur.60 Bunun üzerine
Mustafa Necati Bey, Hilal-i Ahmer’e telgraf çekerek bu dispansere ek olarak elli yataklı bir
hastane açılmasını istemiştir. Biraz gecikme ile de olsa bu hastanenin açılması ve gerekli
malzeme ve eşyanın bir an önce merkezden Tekirdağ’a gönderilmesi istenmiştir.61 Böylece, 1
Şubat 1924 tarihinde açılan hastaneye Surp Takavur Kilisesi ve aynı yerde bulunan Papaz okulu
tahsis edilmiştir.62
Tekirdağ’da Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından açılan dispanser ve hastanenin yetersiz
kaldığı durumlarda ise hastalar şehirde bulunan Memleket Hastanesi ve Askeri Hastane’ye sevk
edilmişlerdir.63 Askeri hastaneye ise sadece erkek hastalar sevk edilmiş, kadın ve çocuklar
Memleket Hastanesi’ne sevk edilmişlerdir.64
Kızılay Arşivi verilerinden edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi heyetinin
Tekirdağ’da hastane açmasından sonra, buraya kaç hasta yatırıldığı, kaçının tedavisinin nasıl
sonuç verdiği, kaçının vefat ettiği ve ne gibi hastalıklara rastlanıldı gibi düzenli raporlara
ulaşılmaktadır. Bu raporlar Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası’nda yayınlanmıştır. 1924 yılı
Mart ayı içinde Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti Hastanesi’ne 400 hasta başvurmuştur.
55

THAM, no:44, 15 Nisan 1925, s.305.
KA, ds.724, (1925)’den Çapa, a.g.e., s.180.
57 KA, ds.530, (1923-1924)’den Çapa, a.g.e., s.180.
58 Trakya İmar ve İskân Bölgesi: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Gelibolu şehirlerinden
oluşmaktaydı.
59 Vatan, 18 Kasım 1923, Vakit, 18 Kasım 1923; THAM, III/28, 15 Aralık 1923, s.104-105.
60 Vakit, 21 Aralık 1923.
61 KA, Kutu No: 1297, Belge No: 78, 111.
62 TA, Kutu No: 1275, Belge No: 13.
63 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1926-1927, Matbuat Müdürüyet-i Umumiyesi, Ty., s.757.
64 KA, Kutu No: 1344, Belge No: 96.2.
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Bunlardan 36’sı hastaneye yatırılarak tedavi edilmiş, 364 hasta ise ayakta tedavi
edilmiştir. Hastaneye yatırılan hastalardan 4’ü ise hayatını kaybetmiştir.65
Meselâ, Haziran 1924 tarihinde 314 hasta, 90’ı çocuk Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti
Hastanesi’ne başvurmuştur.66 Bu hastalardan 56’sı hastaneye yatırılarak tedavi edilmiş, 27
hasta sağlığına kavuşmuş ve taburcu edilmiş, 8 hasta ise vefat etmiştir. İmdad-ı Sıhhi Heyeti
Başhekimi Hüsamettin Bey’in hazırladığı muayene raporuna göre, Haziran ayı içerisinde
Tekirdağ’a getirilen mübadillerin sağlık durumları iyi olmasına karşın misafirhanelere
alındıktan sonraki günlerde mübadiller arasında bağırsak nezlesi hastalığı görülmüştür.
Hatalığa sebep olan mikroplu içme suları, şehir çeşmelerinin sağlıklı ve korunaklı olmaması
gösterilmiştir.67 Eylül 1924, Tekirdağ’a mübadil sevkiyatının yoğun olduğu son ay olmuş, Ekim
ayında ise Yunanistan’dan Tekirdağ’a mübadil nakliyatının son bulduğu ay olmuştur. Ekim ayı
içersinde gelen mübadillerden 33’ü hastaneye yatırılarak tedavi edilmiştir.68 Tekirdağ İmdad-ı
Sıhhi Heyeti Başhekimi Hüsamettin Bey tarafından 7 Ekim 1924 tarihinde Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Genel Merkezi’ne gönderilen bir yazıda bu hastaların büyük çoğunluğunun
gözlerinden rahatsız oldukları belirtilerek gerekli tedavi uygulandığı rapor edilmiştir.69
Tekirdağ’a mübadil sevkiyatının son bulmasına kadar, Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyeti
bir yıl boyunca Tekirdağ’da hizmette bulunmuştu. Trakya İmar ve İskân Bölge Müdürlüğü, 18
Aralık 1924 tarihinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne bir mektup göndererek Tekirdağ’daki
faaliyetlerinden ötürü teşekkürlerini şu sözlerle sunmuştu:
“Namerd komşumuzun haklarında reva gördüğü muamelat-ı deanet-karanesiyle ekserisi bir
sefalet-i fizyolojiyaya düçar olan muhacir kardeşlerimizin iltica ettiği anavatanın ilk
merhalesinde Trakya’ya müretteb elli binden fazla muhacirin dühul ettiği Tekirdağ iskelesinde
kendilerini yüksek bir hiss-i şefkatle karşılayan otuz dördüncü Hilal-i Ahmer İmdad-ı sıhhi heyeti
etibba ve memurin ve müstahdemin büyük bir aşk ve alakayla ifa-yı vazifede gösterdikleri mesai masrafa cidden sezavarı takdir olup mezra-i vazife ve fukara-i muhacirinin emri tedavileriyle
teskin-i ızdırap ve tehvin-i ihtiyaçlarında mensub oldukları müesses-i aliyenin istihdaf ettiği
gayeye muvafık sebk eden hidematı insaniye ve fedakarileri memurin-i mumaileyhimin her vechle
mazhar-ı tevecüh ve itimat olarak şayeste-i taltif bulunduklarını isbat ve irae etmiş olmakla
gördükleri asar-ı şefkat ve insaniyetten dolayı kalpleri Tebriz-i minnet olan umum muhacirin
namına vecibe-i şükran ve imtina-i ref ve alya müsara’at ederek fart-ı ta’zimat ile takdim-i
ihtiramat eylerim efendim.”70

7. İskân mıntıkasının dağıtım iskelesi olan İzmit’te de İmdad-ı Sıhhiye Heyetince,
Mübadillerin İzmit’e nakledilmesinden önce hazırlıklar yapılmaya başlanmıştı. Mübadele, İmar
ve İskân Vekâleti’ne bağlı İzmit Müdüriyeti, şehirde mübadiller için ilk başta 100 hane
kapasitesinde bir misafirhane kurmuştu. Müdüriyet misafirhane için sıhhî yardım, soba, yatak,
hasır71, yorgan, kilim gibi malzemelerin yanında çay ve sıcak yemek gibi yardımları ise Hilâli Ahmer Cemiyeti’nden talep etmekteydi.72 Ayrıca Cemiyet ile Hükümet arasında yapılan
protokol gereği mübadelenin yapıldığı yerlerde İmdad-ı Sıhhiye Heyetleri kurulmuştu. İzmit’e
de Tabip İsmail Hikmet Bey’in başkanlığı altında 17 kişiden oluşan bir Sıhhiye Heyeti
gönderildi.73 İzmit İmdad-ı Sıhhiye Heyeti’nde 1 sertabip, 1 tabip, 1 idare memuru, 1 ambar
memuru, 1 eczacı, 1 ser hasta bakıcı,1 hastabakıcı 1 ser hemşire, 1 hemşire, 1 ser hademe ve 7

65

THAM, III, 15 Nisan 1924, s.264.
THAM, III/36, 15 Ağustos 1924, s.408.
67 KA, Kutu No: 1344, Belge No:163.
68 KA, Kutu No: 88, Belge No: 258.
69 KA, Kutu No: 1344, Belge No: 96.
70 THAM, IV/41, 15 Ocak 1925, s.181-182.
71 KA, 1296/ 178, 19 Kânunuevvel 1339/Aralık 1923.
72 KA, 1296/ 178, lef: 1, 21 Kânunuevvel 1339/Aralık 1923.
73 KA, 1275/ 7, 9 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
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hademe bulunmaktaydı. Kızılay Arşivi’nden elde edilen belgelere göre İzmit İmdad-ı
Sıhhi Heyeti, lağvedilen Ayvalık İmdad-ı Sıhhi Heyeti tarafından kurulmuştu.74
İzmit İmdad-ı Heyeti şehre geldiğinde ilk önce İzmit Sıhhiye Müdüriyeti Dairesi’nin alt
katında bulunan kötü haldeki bir odaya yerleştirildi. Heyet reisi Hikmet Bey, hastane, dispanser
ve depo olarak kullanılmak üzere bir bina tahsis edilmesini Vali’den, İmar ve İskân Mıntıka
Müdüriyeti’nden ve Fırka Komutanı’ndan talep etse de onlardan olumsuz cevap aldı. Zira
onlara göre Askerî ve Mülkî hastanelerin olduğu İzmit’te ayrıca Hilâl-i Ahmer Hastanesi’ne
gerek yoktu. Bunun üzerine Hikmet Bey Hilâl-i Ahmer İzmit Şubesi Reisi Nuri Bey’den yardım
istedi. Nuri Bey’in de gayretleriyle büyük fakat tamire muhtaç yıkık-dökük bir bina İmdad-ı
Sıhhi Heyeti’ne verildi. Tadilatın yaklaşık bir hafta kadar sürmesi planlanan bu bina, hastane,
dispanser ve depo gibi işlevlerinin yanı sıra heyettekilerin ikamet yeri olarak da kullanılacaktı.75
Burada muntazaman mübadillerin viziteleri her gün doktorlar tarafından yapılmakta ve ilaçları
verilmekteydi. İhtiyacı olduğu görülen mübadillere Hilâl-i Ahmer Heyeti tarafından süt ve
yoğurt verilmekte, ayrıca elbise yardımı da yapılmaktaydı.
İzmit’te 11 Ocak’ta İmdad-ı Sıhhi Heyeti’ne tahsis edilen binanın tadilatı tamamlanarak,
24 yatak kapasiteli bir hastane olarak faaliyete başladı. Aynı günlerde İmar ve İskân Vekâleti
Müsteşarı Ömer Lütfü Bey de teftiş için İzmit’te bulunmaktaydı. İmdad-ı Sıhhi Heyeti
Hastanesi’ni de ziyaret eden Müsteşar Bey, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyetini
Hikmet Bey’e iletmişti.76
İlk mübadil kafilesinden yaklaşık iki hafta sonra 16 Ocak’ta yine Ankara vapuruyla
1.511 mübadil İzmit’e geldi.77 Bunlar da İzmit’te iskân olunmayıp Konya’ya sevk
edileceklerdi. İmdad-ı Sıhhi Heyeti tarafından kontrolleri yapılan mübadillerin genel sağlık
durumları iyiydi. Sadece hasta olan altı kişi Hilal-i Ahmer Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Doğum yapan iki kadın da istirahat için revire nakledildi.78 İzmit’e gelen ilk mübadil
kafilelerinde daha çok kızamık, dizanteri, ishal ve zatürre hastalıkları görülmekteydi.
Ankara vapuruyla gelen mübadillerden yolda üç kişi; hastanede de bir kişi olmak üzere
toplam dört kişi yaşamını yitirmişti. Sağlık hizmetlerinin dışında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
mübadillerden ihtiyacı olanlarından 200 kişiye elbise yardımında bulunmuştu.79 Ankara
vapuruyla gelen ikinci kafiledeki 1.500 mübadil Alaşehir, Ilgın, Karaman ve Ereğli’ye sevk
edilirken sadece 10 kadar hasta Hilal-i Ahmer Hastanesi’nde kalmıştır.80
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi’ne, 10 Kasım 1924 tarihinde İmdad-ı Sıhhi
Heyetleri Müdüriyeti’nce sunulan bir rapora göre, 15 İmdad-ı sıhhi heyetinin 1924 yılı Mart
ayından Eylül ayının son bulmasına kadarki yedi ay içinde yaptıkları tedavilerin istatistik
cetveli aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Hilal-i Ahmer Cemiyeti İmdad-ı Sıhhi Heyetlerinin Tedavi İstatistikleri81
İmdad-ı
Sıhhi Ayakta
Tedavi Hastaneye Yatanlar Toplam
Heyetlerinin
Edilenler
İsimleri
Ulukışla
1852
170
2022
İzmit
2209
304
2513
KA, 1268/ 11, 8 Kânunusani 1340/Ocak 1924; KA, 1268/ 16, 18 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
Mustafa Sarı, “Mübadele’de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Faaliyetleri: Kocaeli Örneği (Ocak-Haziran
1924)”, Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 03-05 Nisan 2015, C. 1, Kocaeli
2016, s.484.
76 KA, 1268/ 13, 12 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
77 KA, 1268/ 14, lef: 1, 15/16 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
78 KA, 1268/ 15, 16 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
79 KA, 1268/ 19, 18 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
80 KA, 1268/ 20, 18 Kânunusani 1340/Ocak 1924.
81 KA, Kutu No: 1275, Belge No: 8.
74
75
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İstanbul
Tekirdağ
Çatalca
Selanik
Samsun
Kalikratya
Kavala
Kozana
Kayalar
Mersin
Niğde
Mudanya
Drama
Toplam

2339
3813
502
10321
7376
1482
1481
567
4126
6165
3106
629
226
46194

282
413
92
248
891
112
20
0
0
223
185
32
9
2981

2621
4226
594
10569
8267
1594
1501
567
4126
6288
3291
661
235
49175

SONUÇ
Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadelenin uygulanmasında en büyük
sorumluluk Mübadele ve İskân Vekâleti’ne verilmiş; Vekâlet, Türkiye’yi 10 bölgeye ayırarak
buralarda kurduğu İmar ve İskân Müdürlükleri’nde Hilâl-i Ahmer temsilcilerine görev
vermiştir. Ayrıca Vekâlet, Ekim 1923 tarihinden itibaren Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ile
görüşmelere başlayarak ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin mübadele göçünde nasıl bir rol
üsteleneceğini de belirlemiştir. Böylece Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından gerek Türkiye’de
gerekse Yunanistan’da imdad-ı sıhhiye heyetleri oluşturulmuş ve bu imdad-ı sıhhiye heyetleri
aracılığıyla Türkiye’ye sevk edilecek olan mübadillerin sağlık ve sevk, iaşe ihtiyaçları ile
ilgilenilmiştir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, mübadele esnasında Türkiye ve Yunanistan’da birçok liman
ve iskân mıntıkalarında, muhtelif zamanlarda yirmi kadar imdad-ı sıhhi (sağlık yardım)
heyetleri görevlendirdi. Bunlar kuruluş tarihlerine göre şöyle sıralanmaktadır: İlk olarak
Ayvalık, Selanik, Drama-Hanya, Kandiye, Kavala, Samsun, İstanbul, Mersin, Tekirdağ,
Bandırma, Mudanya, Tuzla, Kalikratya, Çatalca, Erdek, Kayalar, Kozana, Antalya, Ulukışla,
Niğde idi. Yunanistan’da Drama, Kayalar ve Kozana’ya da heyetler gönderilmiştir. Ayrıca
Hanya, Kandiye, Kavala, Drama ve Selanik Tâli Komisyonları teşkil edilmiştir. Mübadele
işlerinde yardımcı olan bu ekipler, on kadardı ve kadroları 6-7 kişilikti. Heyetler mıntıka
mıntıka taksim edilmişlerdi.
Mübadillerin dağıtılacağı bölgelerin indirme iskelelerinde de görev alan imdad-ı sıhhi
heyetleri mübadillerin sağlık kontrollerini yapmak, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı yapmak, fakir
ve muhtaçlara gıda ve giyecek yardımları yapmak, barınma sorunlarını çözmek gibi oldukça
önemli faaliyetleri olmuştu. Sağlık kontrolleri tamamlanan herhangi bir hastalığa
yakalanmadığı tespit edilen mübadiller misafirhanelere sevk edilmiş burada fakir ve muhtaç
olanların iaşeleri de imdad-ı sıhhi heyetleri tarafından karşılanmıştır. Nihayetinde gerek
Yunanistan’daki bindirme gerek Türkiye’deki indirme iskelelerinde görev alan İmdad-ı Sıhhiye
Heyetleri mübadele göçünde oldukça etkin görevde bulunarak mübadillerin sağlıklı bir şekilde
göç etmelerinde önemli rol oynamıştır.
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1ORTAOKULLARDA

GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA
GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL
ÇEKİCİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bahar BİNGÖL1, Prof Dr. Ali AKSU2
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCID ID:0000-0002-2173-5613
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCID ID:0000-0003-1682-8366

ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin algıları bakımından ortaokullarda görev
yapan müdürlerin dönüşümcü liderlikleri ve örgütsel çekicilik arasındaki ilişkiyi tespit etmek
ve aralarında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı belirlemektir. Ayrıca öğretmenlerin algılarında
onların cinsiyet, medeni durum, yaş, mesleki kıdem, eğitim düzeyi ve branş değişkenine göre
anlamlı farklılıklar olup olmadığı saptanmıştır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim
öğretim yılında İzmir ili Karşıyaka, Konak, Bornova, Gaziemir ve Buca ilçelerinde bulunan
toplam 121 devlet ortaokulu ve bu okullarda görev yapmakta olan 4495 öğretmen
oluşturmaktadır. Bu çalışmada, uygun/ kazara örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. 389
öğretmene ulaşarak ölçme aracını cevaplamaları sağlanmıştır. Araştırmada 20 maddeden
oluşan “Dönüşümcü Liderlik Ölçeği” ve 46 maddeden oluşan “Örgütsel Çekicilik Ölçeği”
olmak üzere iki ölçek kullanılmıştır. Uygulamada kullanılan ölçekler google form anketleri
öğretmenlere elektronik ortamda ulaştırılmıştır.
Dönüşümcü liderlik ölçeğinde, öğretmenlerin müdürlerinin dönüşümcü liderliklerine
yönelik algılarının olumlu olduğu gözlenmektedir. Öğretmenlerin meslekteki kıdemlerine göre
algılarında farklılık belirlenmiştir. Meslekteki kıdemi 21 yıl ve üzeri olan öğretmenlerin,
kıdemleri 6-10 yıl ve 11-15 yıl olan öğretmenlere göre müdürlerinin dönüşümcü liderlik
özelliklerini daha yeterli bulduğu belirlenmiştir.
Örgütsel Çekicilik Ölçeğinde, öğretmenlerin okullarının örgütsel çekiciliklerine yönelik
görüşlerinin olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin cinsiyet ve eğitim durumu
değişkenleri bakımından okullarının örgütsel çekiciliğine yönelik görüşlerinin farklılaştığı
görülmektedir. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre okullarını daha çekici buldukları
belirlenmiştir. Eğitim düzeyi lisans olan öğretmenlerin, lisansüstü eğitim düzeyine sahip
öğretmenlere göre okullarını daha çekici bulduğu belirlenmiştir.
Ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlikleri ve okulların örgütsel çekiciliği ilişkinin
belirlenmesinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısına bakılmıştır. Dönüşümsel
liderlik ile örgütsel çekicilik arasında düşük oranda (0,137) pozitif bir korelasyon tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, dönüşümcü liderlik, çekicilik, örgütsel çekicilik

Bu çalışma Prof. Dr. Ali AKSU danışmanlığında Bahar BİNGÖL tarafından hazırlanan “Ortaokullarda
Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlikleri ve Örgütsel
Çekicilik Arasındaki İlişki” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
1
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COORELATION BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF
SCHOOL PRINCIPALS AND ORGANIZATIONAL ATTRACTIVENESS
ACCORDING TO THE SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS
ABSTRACT
The main purpose of this study is to determine the relationship between the
transformational leadership of principals working in secondary schools and organizational
attractiveness in terms of teachers' perceptions and to determine whether there is a significant
relationship between them. In addition, it was determined whether there were significant
differences in teachers' perceptions according to their gender, marital status, age, professional
seniority, education level and branch variable.The population of the research consists of a total
of 121 public secondary schools in İzmir province Karşıyaka, Konak, Bornova, Gaziemir and
Buca districts and 4495 teachers working in these schools in the 2020-2021 academic year. In
this study, convenient/accidental sampling method was used. By reaching 389 teachers, they
were provided to answer the measurement tool. Two scales were used in the study, namely the
“Transformational Leadership Scale” consisting of 20 items and the “Organizational
Attractiveness Scale” consisting of 46 items. The scales used in the application, the google form
questionnaires, were delivered to the teachers electronically.
In the transformational leadership scale, it is observed that teachers' perceptions of
their principals' transformational leadership are positive. A difference was determined in the
perceptions of teachers according to their seniority in the profession. It has been determined
that the teachers with 21 years or more seniority in the profession find the transformational
leadership characteristics of their principals more sufficient than the teachers with 6-10 years
and 11-15 years of seniority.
In the Organizational Attractiveness Scale, it was determined that teachers' opinions
about the organizational attractiveness of their schools were positive. It is seen that teachers'
views on the organizational attractiveness of their schools differ in terms of gender and
educational status variables.It was determined that female teachers found their schools more
attractive than male teachers. It has been determined that teachers with undergraduate education
find their schools more attractive than teachers with graduate education.
The Pearson Product Moments Correlation Coefficient was used to determine the
relationship between the transformational leadership of secondary school principals and the
organizational attractiveness of schools. A low (0,137) positive correlation was found between
transformational leadership and organizational attractiveness.
Keywords: Leadership, transformational leadership, attractiveness, organizational
attractiveness

1. GİRİŞ
Çağımızda hızla değişen koşullar karşısında örgütlerde devamlılıklarını sağlamak için
değişim ve yenileşmeyi sağlamak durumunda kalmaktadırlar. Örgütsel değişim ve dönüşümlere
ayak uydurma sürecinde örgütte sergilenen liderlik tarzı hayati önem taşımaktadır. Örgüt
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içerisinde bahsedilen değişimin sağlanması, liderin yüksek düzeyde dönüşümcü liderlik
davranışları sergilemesiyle ilişkilidir (Karip,1998). Örgütün olumlu yönde değişime ihtiyaç
duyduğu dönemlerde liderin dönüşümcü liderlik özellikleri sergilemesi hedefe ulaşmakta
önceliklidir. Dönüşümcü liderler örgütün vizyonunu kendine ilke edinerek örgüt üyelerinin de
liderden esinlenmesini sağlayıp amaca ulaşmada ortak bir bilinç oluşturulmasını sağlar (Bass
ve Avolio, 1993).
Eğitim kurumları çağın gerektiği yönde dönüşümünü gerçekleştirme ve değişime ayak
uydurmayı sağlama yönünde istekli olmalıdır. Dönüşümü yönetemeyen kurumlarda gerileme
sürecinin başlayarak sonrasında gerekli yenilenme ve yapılanma sağlanamadığında örgütün yok
olması kaçınılmazdır (Gökçe, 2004). Örgütler içinde bulundukları mevcut durumu olumlu
yönde geliştirmek zorundadır. Örgütlerin etkiliği ve verimliliğini arttırmada çalışanların
güdülerini arttırarak, değişime ve gelişime isteklendirmede liderlere büyük sorumluluklar
düşmektedir. Dönüşümcü liderlikte örgüt üyelerinin gücünün örgütün menfaati merkeze alınıp
örgütün gelişmesinde kullanılması sağlanır. Dönüşümcü liderin ikna kabiliyeti sayesinde
üyelerin bunu kendi istekleriyle yapması esas alınır. Örgütün vizyon ve misyonunun
şekillenmesinde örgütün gelişmesi ve olumlu yönde dönüşüm sağlaması dönüşümcü liderin
önemli görevlerindendir (Şahin, 2009).
Dönüşümcü liderlikte örgüt üyelerinin lidere olan bağlılığı, güveni ve saygısından
dolayı, liderin yönlendirme ve karizma etkisiyle örgüt üyelerinin örgüt amaçlarına da
bağlılıkları söz konusudur. Lider örgütün amaçlarını en ön planda tuttuğundan olumlu yönde
gelişim ve dönüşüm sağlanmasında örgüt üyeleri de istekli bir şekilde çalışmaktadır. Örgütün
gelişimi sağlanırken liderin ve örgüt üyelerinin de gelişiminin sağlanması gerçekleşmektedir
(Kim, 2012).
Eğitim, toplumun istenilen yönde gelişiminin sağlanması için okulların önemini
vurgulamaktadır. Okulların etkililiği ve verimliliğinin artmasıyla kaliteli eğitim öğretim
hizmetleri sağlanarak, olumlu yönde gelişmenin ilk ayağı sağlanır. Okulların hammaddesi ve
ürünü insan, bunu da şekillendirenler öğretmenler olduğundan, eğitim öğretim hizmetlerinin
ana unsurlarından biri de öğretmenlerdir (Bursalıoğlu,2013).
Başarılı örgütlerin oluşmasında örgüt ve çalışanlar arasındaki ilişki belirleyici
durumdadır. Örgütün değerleri ve çalışanların tutum ve beklentileri birbiri ile uyumlu
olduğunda, çalışanların işe devam etme isteklerinin arttığı ve kendilerini örgütün bir parçası
olarak hissettikleri söylenebilir (Currivan, 2000).
Öğretmenlerin çalıştıkları okula dair tutumlarında okul müdürünün benimsemiş olduğu
liderlik stilleri de etkilidir. Etkili liderler hangi durumda hangi liderlik özelliklerini
sergilemeleri gerektiğinin farkında olan liderlerdir (Balcı, 2014). Okul müdürlerinin
sergiledikleri liderlik stillerinin okulların örgütsel çekiciliklerini farklı boyutlarda etkileyeceği
düşünülmektedir. Örgütsel çekicilik, örgütteki çalışanın örgütü cazip bulması, çalışmaya devam
etmede istekli olması ve örgüte karşı olumlu tutum sergilemesidir (Işıkçı, 2018).
Örgütsel çekiciliğin olduğu kurumlarda okulun prestij ve itibarının olumlu olduğu
görülmektedir. Öğretmenlerin de okullarına yaptıkları katkılar sayesinde, okulun çekiciliğinin
artması, öğretmenlerin gurur duymasını sağlamaktadır. Öğretmenlerin okullarını severek
çalışması, çalıştıkları kurumda var olmaktan mutlu hissetmeleri, okulun bir parçası olarak
hissetmeleri ve bulundukları kurumda varlıklarını devam ettirmek istemeleri, örgütsel çekicilik
açısından önemli tutumlardır (Akman, 2017).
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Okullarda öğretmenler ve okul müdürlerinin ilişkisi de öğretmenlerin okullarında
çalışmaya devam etme konusunda belirleyici unsurlardan biridir. Okul müdürünün sergilediği
liderlik özellikleri de sürecin olumlu ya da olumsuz ilerlemesinde etkendir (Çelik, 1998).
Dönüşümcü liderlikte liderin örgüt üyelerine değer vermesi, bireysel ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurması ve teşvik edici içsel bir güdüleme sağlaması lider ile çalışanların ilişkilerinin
olumlu olmasını sağlamaktadır. Dönüşümcü liderlik özellikleri gösteren okul müdürleri takım
ruhu oluşturmada başarılı olduklarından okulda olumlu bir iklim söz konusudur (Yücel Batmaz
ve Gürer, 2016).
Araştırmanın problem cümlesi şu şekilde belirlenmiştir:
Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin dönüşümcü
liderlikleri ve örgütsel çekicilik düzeyi nedir? Bu düzeyler bazı değişkenlere (cinsiyet, eğitim
durumu, yaş, medeni durum, mesleki kıdem ve branş) göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Dönüşümcü liderlik özelliklerini gerçekleştirme düzeyi ile örgütsel çekicilik arasında ne tür
ilişkiler bulunmaktadır?
Bu problem cümlesini tamamlayıcı özellikte belirlenen alt problemler ise şöyledir:
1. Öğretmenlerin ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik düzeyine ilişkin algıları nedir?
2. Öğretmenlerin ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik stiline ilişkin algıları
a. cinsiyet,
b. yaş,
c. medeni durum,
d. eğitim durumu,
e. branş,
f. hizmet yılı değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
3. Öğretmenlerin örgütsel çekiciliğe ilişkin algıları nedir?
4. Öğretmenlerin örgütsel çekiciliğe ilişkin görüşleri
a. cinsiyet,
b. yaş,
c. medeni durum,
d. eğitim durumu
e. branş,
f. hizmet yılı değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
5. Okul müdürlerinin dönüşümcü liderliği ile örgütsel çekicilik arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır?
2. YÖNTEM VE BULGULAR
2.1.Yöntem
Bu araştırma ile İzmir ili Bornova, Buca, Gaziemir, Konak, Karşıyaka ilçelerinde
bulunan resmi ortaokullarında çalışan öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin dönüşümcü
liderlikleri ve örgütsel çekicilik arasındaki ilişki açıklanmak istenmiştir. Bu amaçla, nicel
araştırma modellerinden biri olan ilişkisel tarama modeli yapılmıştır. Seçkisiz olmayan
örneklem yöntemlerinden uygun/kazara örnekleme yöntemi, örneklem yöntemi olarak
belirlenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilerle İzmir ili Bornova, Buca, Gaziemir,
Konak, Karşıyaka ilçelerinde bulunan devlet ortaokullarında görev yapan toplam 4495
öğretmenin olduğu görülmüştür. Örneklem yöntemi belirlenerek uygulama yapılan 50 okuldan
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2196 öğretmene ölçekler google form aracılığıyla ulaştırılmıştır. Ölçekler gönüllülük
esası ile 2196 öğretmenin 389’u tarafından cevaplanmıştır ve veri analizinde
değerlendirilmiştir.
Çalışmada nicel verilere ulaşmak için kişisel bilgi formu ( yaş grubu, medeni durum,
eğitim düzeyi, cinsiyet, mesleki kıdem ve branş) kullanılmıştır. Bingöl ve Aksu (2019)
tarafından geliştirilmiş olan 46 maddelik ‘Örgütsel Çekicilik Ölçeği’ ve Aksu (2015) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan ‘Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği’nin 20 maddeden oluşan dönüşümcü
liderlik alt boyutu kullanılmıştır. Veri analizinde SPSS programından faydalanılmıştır.
Çalışmanın iki değişkenli alt problemleri için Bağımsız Gruplar t-Testi kullanılmıştır.
Sınıflandırmanın ikiden fazla olduğu değişkenlerde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
kullanılmıştır. Sınıflandırmada ikiden daha fazla değişkenin bulunduğu karşılaştırmalar
sonucunda oluşan farklılıkları izah etmek için Post Hoc testlerinden uygun olarak belirlenen
LSD testi uygulanmış ve aritmetik ortalamalara dayanarak yorumlar oluşturulmuştur.
Araştırmanın birinci ve üçüncü alt problemlerinde yüzde, frekans, standart sapma ve ortalama
değerlerine dikkat edilmiştir. Dönüşümcü liderlik toplam puanlarının normallik sayıltısı test
edilmiştir. Skewness (-1,017), kurtosis (,972) olarak belirlenmiştir. Örgütsel Çekicilik toplam
puanlarının normallik sayıltısı test edilmiştir. Skewness (,124), kurtosis (,247) olarak
belirlenmiştir. Dönüşümcü liderlik ve örgütsel çekicilik arasındaki ilişkiyi belirlemek için
Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır.
2.2. Bulgular
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın bu problemi “Öğretmenlerin dönüşümcü liderlik düzeyine ilişkin algıları
nedir? ” olarak belirlenmiştir. Bu anlamda Çoklu Liderlik Ölçeği’nin Dönüşümcü Liderlik alt
boyutundan elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin müdürlerinin dönüşümcü
liderliklerine ilişkin algılarının ortalamamanın X=4,18 olmasından dolayı olumlu olduğu
gözlenmektedir. Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinin 12. madde olan “Okul müdürümüz kararların
ahlaki ve etik sonuçlarının ne olacağını düşünür.” ifadesinin en yüksek ortalama değerine
(X=4,432) sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçeğin 16. Maddesinde yer alan “Okul
müdürümüz sorunlara farklı açılardan bakmamı sağlar.” İfade ise en düşük ortalamaya sahiptir
(X=4,011).
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın bu problemi “Öğretmenlerin müdürlerinin dönüşümcü liderlik stiline ait
görüşleri cinsiyet, medeni durum, yaş, hizmet yılı, branş, eğitim durumu değişkenine göre
farklılık göstermekte midir?” ifadesidir. Probleme cevap bulabilmek için Dönüşümcü Liderlik
Ölçeği’nden toplanan bilgilerden yararlanılmıştır. Öğretmen algılarının cinsiyet, medeni
durum, yaş, hizmet yılı, branş ve eğitim düzeyine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığının
tespit edebilmesinde, grup sayısının iki olduğu durumlarda t-testi uygulanmıştır. Grup sayısının
ikiden fazla olduğu durumlarda ise tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Tek yönlü varyans
analizi sonucunda farklılaşma görülmesi halinde farklılığın kaynağını bulmak için Post Hoc
Testlerinden LSD Testi yapılmıştır.
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Öğretmenlerin görev yaptıkları okulların müdürlerinin dönüşümcü liderlik stiline
ait algılarında cinsiyetleri bakımından farklılık görülmemektedir. Dönüşümcü liderlik
ölçeğinden elde edilen verilerde kadın öğretmenlerin müdürlerini dönüşümcü liderlik
davranışları göstermelerine yönelik algılarının ortalaması ( X=4,173 ) iken, erkek
öğretmenlerin müdürlerini dönüşümcü liderlik davranışları göstermelerine yönelik algılarının
ortalaması ( X=4,216 ) olarak belirlenmiştir
Öğretmenlerin görev yaptıkları okulların müdürlerinin dönüşümcü liderlik stiline ait
algılarının medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılaşma oluşturmadığı belirlenmiştir.
Dönüşümcü liderlik ölçeğinden elde edilen verilerde evli öğretmenlerin müdürlerini
dönüşümcü liderlik davranışları göstermelerine yönelik algılarının ortalaması ( X=4,168 )
iken, bekar öğretmenlerin müdürlerini dönüşümcü liderlik davranışları göstermelerine yönelik
algılarının ortalaması ( X=4,244 ) olarak belirlenmiştir
Öğretmenlerin, müdürlerinin dönüşümcü liderliklerine ilişkin görüşlerinin
öğretmenlerin yaşına göre farklılaşma olmadığı belirlenmiştir.
Öğretmenlerin müdürlerinin dönüşümcü liderliklerine ilişkin görüşlerinin mesleki
kıdem değişkenine göre algılarında farklılaşma olduğu görülmüştür. ( p=,033, p<,05 ). Anlamlı
bir fark olduğu için LSD testi yapılmıştır

Bağımlı Değişken

Kıdem
(A)
11-15
yıl

n
59

Dönüşümcü
Liderlik
21 yıl + 127

Kıdem
(B)

Ortalama Arası
P
Fark
(A-B)
-0,093
0,341

6-10 yıl
21 yıl ve
üstü
6-10 yıl
11-15 yıl

-0,210*

0,005

0,125
0,210*

0,201
0,005

Tablo incelendiğinde öğretmenlerin mesleki kıdem değişkeni bakımından okul
müdürlerinin dönüşümcü liderliklerine ilişkin algılarında anlamlı bir fark görülmüştür (
p=,033<p=,05). Meslekte 21 yıl ve üzeri kıdemi bulunan öğretmenlerin, çalışma süresi 11-15
yıl ve 6-10 yıl olan meslektaşlarına göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini
daha yeterli gördüğü gözlemlenmiştir. Meslekte 21 yıl ve üzeri çalışan öğretmenler ile hizmet
yılı 6-10 yıl olan öğretmenler arasındaki fark 0,022 ile 21 yıl ve üzeri meslekte görevli yapmış
öğretmenler lehinedir. 21 yıl ve üzerinde meslekteki çalışma süresi var olan öğretmenler ile 1115 yıl kıdemdeki öğretmenler arasındaki farklılık 0,009 ile meslekte 21 yıl ve üzeri süredir
çalışan öğretmenler lehinedir.
Öğretmenlerin müdürlerinin dönüşümcü liderliklerine ilişkin görüşlerinin eğitim
durumları bakımından farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Öğretmenlerin müdürlerinin dönüşümcü liderlik stiline ilişkin görüşleri onların branş
değişkenine göre anlamlı olmadığı belirlenmiştir. (p=,687, p>,05). Dönüşümcü liderlik
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ölçeğinden elde edilen verilerde fen bilimleri öğretmenlerinin müdürlerini dönüşümcü
liderlik davranışları göstermelerine yönelik algılarının ortalaması (X=4,281) iken, rehber
öğretmenlerin müdürlerini dönüşümcü liderlik davranışları göstermelerine yönelik algılarının
ortalaması (X=4,116) olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara tüm branş öğretmenlerinin
müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını sergileme düzeylerini yeterli gördüğü
söylenebilir
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
‘ Öğretmenlerin örgütsel çekiciliğe ilişkin algıları nedir?’ şeklinde belirlenen alt
problemin çözümlenmesinde kullanılan bilgiler Örgütsel Çekicilik Ölçeği’nden elde edilmiştir.
Öğretmenlerin okullarının örgütsel çekiciliklerine ilişkin algılarının ortalamasının X=3,924
olmasından dolayı olumlu olduğu gözlenmektedir. Örgütsel Çekicilik Ölçeğinin 29. maddesi
olan “Okul müdürümüz öğretmenlere karşı saygılı davranır.” cümlesi X=4,134 değeri ile
ortalamada en yüksektir. Ölçeğin3. ifadesi “Okulumuzun paydaşlarını heyecanlandıran bir
vizyonu vardır.” Maddesi ise öğretmen görüşlerindeX=3,600 değeri ile ortalamada en
düşüktür. Ölçeği oluşturan maddelerin standart sapma değer aralığı ise 0,914 ile 1,085 arasında
değişmektedir
Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Bu problem “Öğretmenlerin örgütsel çekiciliğe ait algıları cinsiyet, medeni durum, yaş,
hizmet yılı, branş, eğitim durumu değişkenine göre farklılık göstermekte midir?” ifadesidir. Bu
probleme cevap bulmak için Örgütsel Çekicilik ölçeğinden elde edilen bilgilerden
yararlanılmıştır. Öğretmen algılarının cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı, branş, eğitim
durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesinde grup sayısının iki olduğu
durumlarda t-testi uygulanmıştır. Grup sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda ise tek yönlü
varyans analizi uygulanmıştır. Bunun sonucunda oluşan farklılığın nedeninin belirlenmesinde
Post Hoc Test LSD testi uygulanmıştır.
Öğretmenlerin okullarının örgütsel çekiciliklerine dair görüşlerinde cinsiyetlerine bağlı
olarak algılarında anlamlı farklılık görülmektedir. Okullarının örgütsel çekiciliğine dair
algılarının Öğretmenlerinin kadın yada erkek olmalarına bağlı olarak anlamlı farklılık
gösterdiği görülmektedir. ( p=,005, p<,05 )

Örgütsel
Çekicilik

Cinsiyet
Kadın

n
242

X
4,036

s
,699

t
3,327

Erkek

147

3,739

1,056

3,023

P
,005

Kadın öğretmenlerin okullarının çekiciliklerine ait algılarının puan ortalaması
X=4,036, erkek öğretmenlerin okullarının çekiciliklerine ait puan algılarının ortalaması
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X=3,739 olduğundan kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre okullarını daha
çekici buldukları söylenebilir.
Öğretmenlerin okullarının örgütsel çekiciliklerine dair görüşlerinde medeni
durumlarına bağlı olarak anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir.
Öğretmenlerin okullarının örgütsel çekiciliklerine dair görüşlerinde yaşlarına bağlı
olarak anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir.
Öğretmenlerin okullarının örgütsel çekiciliklerine dair görüşlerinin meslekteki
kıdemlerine bağlı olarak algılarında farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir.
Öğretmenlerin okullarının örgütsel çekiciliklerine ilişkin algılarının sahip oldukları
eğitimin lisans veya lisansüstü olmasına ilişkin olarak bir farklılık olduğu görülmektedir.

n

X

Lisans

324

3,973 ,809

Lisans
Üstü

65

3,676 1,064

Eğitim Düzeyi

Örgütsel Çekicilik

S

t
2,548

P
,011

Örgütsel Çekicilik ölçeğinden elde edilen verilerde eğitim durumu lisans veya lisansüstü
olan öğretmenlerin ortalama değerlerine bakıldığında, lisanstakilerde ortalamaX= 3,973 iken,
lisansüstü eğitime sahip olanlarda değerX=3,676 olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin
okullarının örgütsel çekiciliklerine ilişkin algılarında branş değişkenine göre anlamlı bir fark
görülmemektedir.
Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmadaki bu problem “Okul müdürlerinin dönüşümcü liderliği ile örgütsel
çekicilik arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” ifadesidir.
Değişkenler
n
1
2
Dönüşümsel Liderlik 389
1
Örgütsel Çekicilik
389
0,137**
1
**
*
p<0,01, p<0,05
Tabloya bakıldığında dönüşümcü liderlik ve okulların örgütsel çekiciliği
arasındaki korelasyon incelenmiştir. Müdürlerin dönüşümcü liderliği ve örgütsel
çekicilik arasındaki ilişkiye bakıldığında ( r=0,137 ) değeri ile düşük pozitif yönlü
korelasyonun var olduğu gözlenmiştir.

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Araştırmanın birinci alt probleminde öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin
dönüşümcü liderlik davranışlarını sergileme düzeyi araştırılmıştır. Dönüşümcü liderlik
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ölçeğinin genel ortalamasına bakıldığında, öğretmenlerin görevli oldukları okullarındaki
müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını sergileme özelliklerini yüksek düzeyde
buldukları görülmektedir. Ölçeğin genel ortalaması X=4,18 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin
puan aralıkları 1,00-1,79=çok az, 1,80-2,59=az 2,60-3,39=orta, 3,40-4,19=yüksek, 4,205,00=çok yüksek olarak değerlendirilmektedir. Müdürlerin etik ve ahlaki değerlere önem
vermesi, geleceğe yönelik iyimser olması, güçlü bir vizyon ve misyon algısının bulunması,
öğretmenlerde güç ve güven duygusu uyandırması gibi özellikleri, öğretmenlerin algılarının
yüksek çıkmasında etken olabilir. Zengin (2019) çalışmasında da öğretmenlerin okul
müdürlerinin dönüşümcü liderlik algılarının olumlu olduğu görülmektedir. Müdürün değişime
ve yeniliğe açık olma, bilimsellik ve güven vericiliği öğretmenlerin algılarının olumlu
olmasında etkili olduğu söylenebilir. Ulutaş (2010) çalışmasında öğretmenlerin okul
müdürlerini rol model olarak gördükleri için müdürlerinin dönüşümcü liderliklerine ilişkin
algılarının olumlu olduğunu belirtmiştir.
Öğretmenlerin cinsiyetleri bakımından öğretmenlerin okul müdürlerinin dönüşümcü
liderliklerine ilişkin algıları anlamlı bir fark olduğu görülmemektedir.Turan’ın (2019)
çalışmasında da cinsiyetler arasında dönüşümcü liderlik algılarında anlamlı bir fark
rastlanılmamıştır.
Öğretmenlerin medeni durumları açısından okul müdürlerinin dönüşümcü liderliklerine
ilişkin anlamlı bir fark görülmemektedir. Şişik’in (2015) çalışmasında öğretmenlerin evli yada
bekar olmalarına ile dönüşümcü liderliğe yönelik algılarında farklılaşma görülmüştür. Medeni
durumu bekar olan öğretmenlerin, kurum müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini, evli
olan öğretmenlere kıyasla daha yüksek düzeyde algıladığı tespit edilmiştir. Ercan’ın (2021)
çalışmasında ise öğretmenlerin dönüşümcü liderlik algısında evli öğretmenler lehine anlamlı
farklılık gözlenmiştir.
Öğretmenlerin yaşları bakımından öğretmenlerin okul müdürlerinin dönüşümcü
liderliklerine ilişkin algıları anlamlı bir fark olduğu görülmemektedir. Turan’ın çalışmasında
öğretmenlerin yaş kriteri doğrultusunda müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini
sergileme düzeylerine yönelik algıları arasında farklılık görülmüştür. 51-60 yaş arasındaki
öğretmenlerin dönüşümcü liderlik algılarının en yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Ercan’ın (2021) çalışmasında da 41ve üzeri yaşta olan öğretmenlerin müdürlerinin dönüşümcü
liderlik özelliklerini, diğer yaş gruplarındaki öğretmenlere nazaran daha yeterli ve yüksek
düzeyde algıladığı belirlenmiştir.
Öğretmenlerin meslekte geçirdiği süreye ve tecrübeye bakıldığında beraber çalıştıkları
müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları sergileme düzeylerini algılamalarında
farklılaşma olduğu görülmektedir. Meslekte 21 yıl ve üzeri çalışma süresi olan öğretmenlerin
müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini daha yeterli gördüğü belirlenmiştir. Meslekte
uzun yıllar geçirmenin verdiği deneyimle öğretmenlerin müdürlerini daha iyi
gözlemleyebildiğinden böyle bir farklılık oluştuğu söylenebilir. Ayrıca kıdemce daha tecrübeli
olan öğretmenlerin geleneksel görüşle yaklaşarak okuldaki küçük değişimleri dahi göz önünde
bulundurduğu söylenebilir. Oysaki mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin teknoloji çağında
olmamızın etkisiyle ancak köklü değişiklerde hoşnut oldukları düşünülebilir. Turan’ın (2019)
ve Ulutaş’ın (2010) çalışmalarında da öğretmenlerin müdürlerinin dönüşümcü liderlik algıları
mesleki kıdeme bağlı olarak farklılaşma göstermektedir.
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Öğretmenlerin eğitim durumları açısından kurum müdürlerinin dönüşümcü
liderliklerine ilişkin anlamlı bir fark görülmemektedir. Turan’ın (2019) ve Ulutaş’ın (2010)
çalışmalarında da öğretmenlerin aynı kurumda görev yaptıkları müdürlerinin sergiledikleri
dönüşümcü liderlik özellikleri, öğretmenlerin eğitim durumuna bağlı olarak farklılaşma
göstermemektedir.
Öğretmenlerin branşları bakımından öğretmenlerin okul müdürlerinin dönüşümcü
liderliklerine ilişkin algıları anlamlı bir fark olduğu görülmemektedir. Ulutaş’ın (2010)
çalışmasında da öğretmenlerin bulundukları branşa bağlı olarak müdürlerine yönelik
dönüşümcü liderlik algılarında farklılaşma görülmemektedir.
Araştırmanın üçüncü alt probleminde öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda çalıştıkları
okullarını çekici bulma düzeyleri belirlenmiştir. Ölçeğin genel ortalaması değerlendirildiğinde
öğretmenlerin çalıştıkları okulların örgütsel çekiciliklerini yüksek düzeyde algıladıklarını
göstermektedir. Ölçeğin genel ortalaması X=3,92 olarak belirlenmiştir. Örgütsel Çekicilik
Ölçeğinin 29. maddesi olan “Okul müdürümüz öğretmenlere karşı saygılı davranır.” ifadesinin
ortalamasıX=4,13değeri ile ölçekteki diğer maddelerin ortalamasına kıyasla en yüksektir.
Ölçeğin 3. Maddesi olan “Okulumuzun paydaşlarını heyecanlandıran bir vizyonu vardır.”
İfadesi ise X=3,60 değeri ile ölçekteki diğer maddelerin ortalamasına kıyasla en düşüktür.
Öğretmenlerin yöneticileri tarafından saygı görmelerinin çalışacakları okul tercihlerinde
öncelikli olduğu söylenebilir. Yöneticileri tarafından saygı gören öğretmenlerin kendilerini
daha değerli ve okulda var olduklarına dair olumlu hisler besledikleri söylenebilir.
Öğretmenlerin cinsiyetleri bakımından okullarının örgütsel çekiciliklerine ilişkin
algılarında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Kadın öğretmenlerin çalıştıkları okullarını
erkek öğretmenlere göre daha çekici buldukları saptanmıştır. Kadınların sosyal çevrelerinin
erkeklere göre daha sınırlı olmasından ve sosyalleştikleri zamanın büyük bölümünü okulda
geçirdiklerinden okulu daha çekici olarak algıladığı söylenebilir. Araştırmada elde edilen bu
sonuç Lievens vd.’nin (2001) çalışması ile örtüşmektedir. Akman’ın (2017) çalışmasında da
cinsiyet bakımından öğretmenlerin okullarını çekici bulma algılarında farklılaşma görülmüştür.
Sever’in (2020) çalışmasında ise okulların örgütsel çekiciliği ile öğretmenlerin cinsiyetleri
arasında farklılılaşma gözlenmemiştir.
Öğretmenlerin medeni durumları açısından okullarının örgütsel çekiciliklerine ilişkin
algılarında anlamlı bir fark olduğu görülmemektedir. Akman (2017) tarafından yapılan
çalışmada da benzer sonuç gözlenmiştir.
Öğretmenlerin yaşları bakımından okullarının örgütsel çekiciliklerine ilişkin algılarında
anlamlı bir fark olduğu görülmemektedir.
Öğretmenlerin mesleki kıdemi bakımından okullarının örgütsel çekiciliklerine ilişkin
algılarında anlamlı bir fark olduğu görülmemektedir. Akman (2017) ve Sever (2020) tarafından
yapılan çalışmalarda da öğretmenlerin mesleki kıdemi ve örgütsel çekicilik arasında anlamlı bir
farklılık gözlenmemiştir.
Öğretmenlerin eğitim durumları açısından okullarının örgütsel çekiciliklerine ilişkin
algılarında anlamlı farklılık görülmektedir. Lisansüstü eğitim gören öğretmenlerin daha seçici
ve akademik olarak donanımlı olmalarından dolayı okullarında daha gözlemci olmaları ve
çekiciliğe dair özelliklerin daha üst düzey olmasına dair beklentilerinden dolayı böyle bir
sonuca ulaşıldığı söylenebilir. Lisansüstü eğitimini eğitim ve yönetim üzerine yapmış
öğretmenlerin etkili okul, okul itibarı, örgütsel imaj konularında bilgi sahibi olmaları onların
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okullarını daha gerçekçi bir gözle irdelemelerini sağlayabileceği söylenebilir. Akman
(2017) ve Sever (2020) tarafından yapılan çalışmalarda öğretmenlerin eğitim durumu ve
örgütsel çekicilik arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.
Öğretmenlerin branşları bakımından okullarının örgütsel çekiciliklerine ilişkin
algılarında anlamlı farklılık görülmemektedir. Okulların belirgin özellikleri örneğin disiplin
sorunu, akademik başarı, okul iklimi ve sportif ve sanatsal faaliyetler gibi kriterler, genel
hatlarıyla öğretmenlerin fikirlerinde branş bakımından değişiklik göstermediği söylenebilir.
Sınıf mevcutlarının fazla olmasından dolayı yaşanan disiplin sorunlarının okulun çekiciliğini
azaltmasında Türkçe öğretmeni ile Görsel Sanatlar öğretmeninin benzer yönde düşünmesi
sorundan ortak etkilenmesinden kaynaklanmaktadır. Okullar bir bütün olarak düşünüldüğünde
paydaşlarında bundan benzer şekilde etkilenmesinin kaçınılmaz olduğu söylenebilir.
4. GENEL DEĞERLENDİRME
Bu çalışmadan elde edilen verilerle ortaokul öğretmenlerinin beraber görev yaptıkları
müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını yeterli gördüğü ve okullarının örgütsel
çekiciliğini olumlu bulduğu söylenebilir. Öğretmen algılarının cinsiyet, yaş, medeni durum,
eğitim durumu, hizmet yılı ve branş değişkenlerine göre değişiklik gösterdiği belirtilmiştir. Bu
değişikliklerin neden kaynaklanacağına dair yorumlara çalışmada yer verilmiştir.
Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin dönüşümcü
liderlikleri ve okullarının örgütsel çekiciliğine ilişkin korelasyonun düşük oranda pozitif yönlü
olduğu belirlenmiştir. Böylelikle dönüşümcü liderliğin okulların çekiciliğinde bir yordayıcı
olabileceği sonucuna ulaşılabilir. Dönüşümcü liderlik özelliklerinden yüksek ortalamalı ölçek
maddeleri göz önünde bulundurularak okulların çekiciliği üzerinde müdürün olumlu etkisi
oluşturulabilir Araştırmacılar ve uygulayıcılar için farklı değişkenler eklenerek farklı
araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilebilir.
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EBÛ İSHÂK eŞ-ŞÂTIBÎ’YE (Ö. 790/1388) GÖRE MÜFTÜNÜN MİSYONU VE
FETVADA ORTA YOL
Doç. Dr. Mustafa HAYTA
Çukurova Üni. İlahiyat Fak., OCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9165-8232

ÖZET
Şâtıbî’ye göre, fetvada karara varma süreci (ictihad) kadar, varılan sonucun talep edenlere
sunulması da bir o kadar önemli ve hassasiyet gerektiren bir husustur. Fetva ile ilgili yazdığı
dokümanlar analiz edildiğinde gerek müftü gerekse müsteftî açısından “sorumluluk bilinci” ve
“orta yol” öne çıkan iki kavramdır. Müellif, fetva makamını peygamber makamı olarak
nitelendirir ve müftü ile peygamber arasında bir misyon benzerliği olduğuna dikkat çeker.
Böylece mevcut dini hükümlerin tebliği hususunda müftünün Hz. Peygamber’in nâibi; hatta
nevzuhur meseleler hakkında nazar ve istinbat ile hüküm inşa ettiğinden bir nevi şâri‘ olduğu
ortaya çıkmaktadır. Şâtıbî, en-Nisâ 4/59’da geçen ülü’l-emr tabirini, “ulema” şeklinde
yorumlamak suretiyle müftülere ayrıcalıklı bir konum atfeder.
Ona göre ideal müftü, halkın çoğuna uygun düşecek şekilde inananları, orta yola (itidal) sevk
eden kimsedir. Orta yoldan kastı ise, şâri‘in daha ilk baştan herkes için genel geçer ve yerleşik
olmak üzere vazettiği azimet hükümleridir. Bu tür hükümler şeriatın büyük çoğunluğu ve
Kur’an’ın esasını oluşturmaktadır. İtidal esas olunca, mutlak surette ruhsat peşinden gitmek, bu
ilkeyle çelişecektir. Bazı “kendini ilim adamı zanneden” kimselerin ihtilaflı konularda
müsteftînin arzusuna en uygun düşecek görüş arayışına girmesine, bunu yaparken de nefse ağır
gelecek görüş ile amel etmenin insanları sıkıntıya sokacağı şeklindeki gerekçelendirmeye karşı
çıkar.
Bir hükmün/meselenin açıklanması -çoğu defa görüldüğü üzere- söz ile olabileceği gibi fiil ve
ikrar ile sunulabilir. Müftü gibi gözde büyütülen insanların toplum nezdinde örnek alınması
gayet doğal ve insan yaratılışında bir mevcut bir sır olduğundan onun makamına gelecek bir
kimsenin Hz. Peygamber’in davet metodunda sürekli kullandığı fiille beyan şeklindeki bu
hikmet ve inceliği dikkate alması icap eder. Ayrıca bir müftünün fetvasının halk nezdinde
kabulü, sözünün fiilleriyle çelişik olmamasına bağlıdır.
Tolumu müctehid ve mukallid şeklinde ikiyi ayıran Şâtıbî, müctehidlere nispetle kitap, sünnet,
icmâ, kıyas vb. deliller, nasıl bağlayıcı ise avam açasından da müctehidlerin delillere dayanarak
istinbat ettiği fetvalar da mukallidler için bağlayıcıdır. Burada mukallide düşen şey, bilgi sahibi
olmadığı hususlarda alanın uzmanına ve ehline sormak ve bu yolla sorumluluklarını
öğrenmektir. Ayrıca mukallide hayatî bir uyarıda bulunur ve mezheplerin hak dairesinde yer
aldığını ve tamamının bizi Allah'a götüren yollar olduğuna dikkat çeker.
Ona göre seçmeci davranmak ve hep kolay olanı peşinden koşmak yerine bir gerekçeye dayalı
olarak bu mezheplerden birini tercih etmek gerekir. Böyle yapmak hem heveslerin peşine
takılmış olmaktan iyidir hem de ictihadî meselelerde şâri‘in kastına daha uygundur. Mukallidi
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zâhirîlik ve aşırı re’y taraftarlarına karşı uyarmayı da ihmal etmez. Şâtıbî, hangi mezhebin
tercih edileceğini ve bunun kriterlerini beyan ederken yumuşak karnımıza temas eder ve
maalesef insanların hak dairesi içinde gördükleri ve fetva açısından muteber kabul ettikleri
halde bu mezheplerden birini tercih ederken makul izahlar öne sürmek yerine muhalif
mezheplere dönük karalama (ta‘n) yoluna gittiklerini ifade eder. Böylece haksız eleştiriye
maruz kalan muhalif yaklaşım sahiplerinin inat damarı kabaracak, zayıf da olsa kendi
görüşünde taassup derecesinde ısrarcı olacak ve ortak paydadan söz edilemeyecektir. Hatta öyle
ki çocuklar bu tür düşmanlık duyguları altında yetişecek ve mezhebe bağlı insanların kalbinde,
karşı mezhep taraftarlarına karşı bir kin ve düşmanlık duygusu yer edecek ve sonunda da
fırkalara bölüneceklerdir. Bu nedenle çerçevesi ehlince ortaya konulmuş ve sıralanmış
kriterlere göre hareket etmek ve hoş görü ve itidal sahibi olmak önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Şâtıbî, Fıkıh, Fetva, Usul, Orta yol
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EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMPETITIVE CLIMATE ON
ORGANIZATIONAL PROSOCIAL BEHAVIOR: WORKPLACE ENVY AS A
MEDIATOR
Armaghan Eslami, Nasrin Arshadi
Shahid Chamran University, Department of Psychology; Ahvaz, Iran
Shahid Chamran University, Department of Psychology; Ahvaz, Iran
Abstract:
Scarce resources are the inseparable part of organization life. This fact that only small number
of the employees can have these resources such as promotion, raise, and recognition can cause
competition among employees, which create competitive climate. As well as any other
competition, small number wins the reward, and a great number loses, one of the possible
emotional reactions to this loss is negative emotions like malicious envy. In this case, the
envious person may try to harm the envied person by reducing the prosocial behavior. Prosocial
behavior is a behavior that aimed to benefit others. The main propose of this action is to
maintain and increase well-being and well-fare of others. Therefore, one of the easiest ways for
harming envied one is to suppress prosocial behavior. Prosocial behavior has positive and
important implication for organizational efficiency. Our results supported our model and
suggested that competitive climate has a significant effect on increasing workplace envy and
on the other hand envy has significant negative impact on prosocial behavior. Our result also
indicated that envy is the mediator in the relation between competitive climate and prosocial
behavior. Organizational competitive climate can cause employees respond envy with negative
emotion and hostile and damaging behavior toward envied person. Competition can lead
employees to look out for proof of their self-worthiness; and, furthermore, they measure their
self-worth, value and respect by the superiority that they gain in competitions. As a result, loss
in competitions can harm employee’s self-definition and they try to protect themselves by
devaluating envied other and being ‘less friendly’ to them. Some employees may find it
inappropriate to engage in the harming behavior, but they may believe there is nothing against
withholding the prosocial behavior.
Keywords—Competitive climate, mediator, prosocial behavior, workplace envy.
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FACILITATING FAMILIAL SUPPORT OF SAUDI ARABIANS LIVING WITH
HIV/AIDS
Noor Attar
School of Communication, Western Michigan University Kalamazoo, MI

Abstract:
This paper provides an overview of the current situation of HIV/AIDS patients in the Kingdom
of Saudi Arabia (KSA) and a literature review of the concepts of stigma communication,
communication of social support. These concepts provide the basis for the proposed methods,
which will include conducting a textual analysis of materials that are currently distributed to
family members of people living with HIV/AIDS (PLWHIV/A) in KSA and creating an
educational brochure. The brochure will aim to help families of PLWHIV/A in KSA (1)
understand how stigma shapes the experience of PLWHIV/A, (2) realize the role of positive
communication as a helpful social support, and (3) develop the ability to provide positive social
support for their loved ones.
Keywords—HIV/AIDS, Saudi Arabia, social support, stigma communicatio
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CHILD SEXUAL ABUSE PREVENTION: EVALUATION OF THE PROGRAM
"SHARING MOUTH TO MOUTH: MY BODY, NOBODY CAN TOUCH IT"
Faride Peña; Teresita Castillo; Concepción Campo
Universituy of Yucatian – Mexico
Abstract
Sexual violence, and particularly child sexual abuse, is a serious problem all over the world,
México included. Given its importance, there are several preventive and care programs done
by the government and the civil society all over the country but most of them are developed in
urban areas even though these problems are especially serious in rural areas. Yucatán, a state
in southern México, occupies one of the first places in child sexual abuse. Considering the
above, the University Unit of Clinical Research and Victimological Attention (UNIVICT) of
the Autonomous University of Yucatan, designed, implemented and is currently evaluating the
program named “Sharing Mouth to Mouth: My Body, Nobody Can Touch It”, a program to
prevent child sexual abuse in rural communities of Yucatán, México. Its aim was to develop
skills for the detection of risk situations, providing protection strategies and mechanisms for
prevention through culturally relevant psycho-educative strategies to increase personal
resources in children, in collaboration with parents, teachers, police and municipal authorities.
The diagnosis identified that a particularly vulnerable population were children between 4 and
10 years. The program run during 2015 in primary schools in the municipality whose
inhabitants are mostly Mayan. The aim of this paper is to present its evaluation in terms of its
effectiveness and efficiency. This evaluation included documental analysis of the work done in
the field, psycho-educational and recreational activities with children, evaluation of knowledge
by participating children and interviews with parents and teachers. The results show high
efficiency in fulfilling the tasks and achieving primary objectives. The efficiency shows
satisfactory results but also opportunity areas that can be resolved with minor adjustments to
the program. The results also show the importance of including culturally relevant strategies
and activities otherwise it minimizes possible achievements. Another highlight is the
importance of participatory action research in preventive approaches to child sexual abuse since
by becoming aware of the importance of the subject people participate more actively; in
addition to design culturally appropriate strategies and measures so that the proposal may not
be distant to the people. Discussion emphasizes the methodological implications of prevention
programs (convenience of using participatory action research (PAR), importance of monitoring
and mediation during implementation, developing detection skills tools in creative ways using
psycho-educational interactive techniques and working assessment issued by the participants
themselves). As well, it is important to consider the holistic character this type of program
should have, in terms of incorporating social and culturally relevant characteristics, according
to the community individuality and uniqueness, consider type of communication to be used and
children’ language skills considering that there should be variations strongly linked to a specific
cultural context.
Keywords : Child sexual abuse – Evaluation – PAR , Prevention
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JOB SATISFACTION AND MOTIVATION AS PREDICTORS OF
LECTURERS’ EFFECTIVENESS IN NIGERIA POLICE ACADEMY
Abdulkareem Hussein Bibire
Abdulkareem Hussein iswith the Department of Psychology,
Nigeria Police Academy Wudil, Kano State, Nigeria
Abstract:
Job satisfaction and motivation have been given an important attention in psychology because
they are seen as main instruments in maintaining organizational growth and development; they
are also used to accomplish organizational aims and objectives. However, it has been observed
that some institutions failed in motivating and stimulating their workers; in contrast, workers
may be motivated but not satisfied with the job and failed to perform efficiently and effectively.
It is hoped that the study of this nature would be of significance value to all stakeholders in
education specifically, lecturers in higher institutions in Nigeria. Also, it is hoped that the
findings of this study will enhance lecturers’ effectiveness and performance in discharging their
duties. In the light of the above statements, this study investigated whether job satisfaction and
motivation predict lecturers’ effectiveness in Nigeria Police Academy, Wudil, Kano State.
Correlational research method was adopted for the study, while purposive sampling technique
was used to choose the institution and the sampled lectures (70). Simple random sampling
technique was used to select one hundred cadets across the academy. Two instruments were
used to elicit information from both lecturers and cadets. These were job satisfaction and
motivation; and lecturers’ effectiveness Questionnaires. The instruments were subjected to pilot
testing and found to have reliability coefficient of 0.69 and 0.71 respectively. The results of the
study revealed that there was a significance relationship among job satisfaction, motivation and
lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy. There was a significance relationship
between job satisfaction and lecturers’ effectiveness in Nigeria Police Academy the cal r is 0.21
while the crt r is 0.19. at p<0.05 and; there was a significance relationship between job
motivation and lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy the cal r is 0.20 while the crt
r is 0.19 at p<0.05This study therefore concluded that there was a significance relationship
among job satisfaction, motivation and lecturers effectiveness in Nigeria Police Academy.
Based on the data collected, collated and analyzed Recommendations were made for both the
lecturers and the Academy management. It is also suggested that lecturers should be industrious
in their primary assignment in other to make values to cadets lives and career. And management
should also try to enhance lecturers performance by more motivational needs for the lecturers.
Keywords—Satisfaction, motivation, lecturer effectiveness, academy.
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A QUASI-SYSTEMATIC REVIEW ON EFFECTIVENESS OF SOCIAL AND
CULTURAL SUSTAINABILITY PRACTICES IN BUILT ENVIRONMENT

Asif Ali, Daud Salim Faruquie
Assistant Professor of Architecture at the Aligarh Muslim
University, Aligarh, India
Evidentist and Executive Director, Oxford Evidence and Interventions (OXEVIN), Oxford,
United Kingdom
Abstract:
With the advancement of knowledge about the utility and impact of sustainability, its feasibility
has been explored into different walks of life. Scientists, however; have established their
knowledge in four areas viz environmental, economic, social and cultural, popularly termed as
four pillars of sustainability. Aspects of environmental and economic sustainability have been
rigorously researched and practiced and huge volume of strong evidence of effectiveness has
been founded for these two sub-areas. For the social and cultural aspects of sustainability,
dependable evidence of effectiveness is still to be instituted as the researchers and practitioners
are developing and experimenting methods across the globe. Therefore, the present research
aimed to identify globally used practices of social and cultural sustainability and through
evidence synthesis assess their outcomes to determine the effectiveness of those practices. A
PICO format steered the methodology which included all populations, popular sustainability
practices including walkability/cycle tracks, social/recreational spaces, privacy, health &
human services and barrier free built environment, comparators included ‘Before’ and ‘After’,
‘With’ and ‘Without’, ‘More’ and ‘Less’ and outcomes included Social well-being, cultural
coexistence, quality of life, ethics and morality, social capital, sense of place, education, health,
recreation and leisure, and holistic development. Search of literature included major electronic
databases, search websites, organizational resources, directory of open access journals and
subscribed journals. Grey literature, however, was not included. Inclusion criteria filtered
studies on the basis of research designs such as total randomization, quasirandomization, cluster
randomization, observational or single studies and certain types of analysis. Studies with
combined outcomes were considered but studies focusing only on environmental and/or
economic outcomes were rejected. Data extraction, critical appraisal and evidence synthesis
was carried out using customized tabulation, reference manager and CASP tool. Partial metaanalysis was carried out and calculation of pooled effects and forest plotting were done. As
many as 13 studies finally included for final synthesis explained the impact of targeted practices
on health, behavioural and social dimensions. Objectivity in the measurement of health
outcomes facilitated quantitative synthesis of studies which highlighted the impact of
sustainability methods on physical activity, Body Mass Index, perinatal outcomes and child
health. Studies synthesized qualitatively (and also quantitatively) showed outcomes such as
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routines, family relations, citizenship, trust in relationships, social inclusion,
neighbourhood social capital, wellbeing, habitability and family’s social processes. The
synthesized evidence indicates slight effectiveness and efficacy of social and cultural
sustainability on the targeted outcomes. Further synthesis revealed that such results of this study
are due weak research designs and disintegrated implementations. If architects and other
practitioners deliver their interventions in collaboration with research bodies and policy makers,
a stronger evidence-base in this area could be generated.
Keywords—Built environment, cultural sustainability, social sustainability, sustainable
architecture.
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THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOURAL INTERVENTION
İN ALLEVIATING SOCIAL AVOIDANCE FOR BLIND STUDENTS
Mohamed M. Elsherbiny
College of Arts & Social Sciences, Sultan Qaboos University, Oman and College of Social Work,
Assiut University, Egypt

Abstract:
Social Avoidance is one of the most important problems that face a good number of disabled
students. It results from the negative attitudes of non-disabled students, teachers and others.
Some of the past research has shown that non-disabled individuals hold negative attitudes
toward persons with disabilities. The present study aims to alleviate Social Avoidance by
applying the Cognitive Behavioral Intervention. 24 Blind students aged 19–24 (university
students) were randomly chosen we compared an experimental group (consisted of 12 students)
who went through the intervention program, with a control group (12 students also) who did
not go through such intervention. We used the Social Avoidance and Distress Scale (SADS) to
assess social anxiety and distress behavior. The author used many techniques of cognitive
behavioral intervention such as modeling, cognitive restructuring, extension, contingency
contracts, selfmonitoring, assertiveness training, role play, encouragement and others.
Statistically, T-test was employed to test the research hypothesis. Result showed that there is a
significance difference between the experimental group and the control group after the
intervention and also at the follow up stages of the Social Avoidance and Distress Scale. Also
for the experimental group, there is a significance difference before the intervention and the
follow up stages for the scale. Results showed that, there is a decrease in social avoidance.
Accordingly, cognitive behavioral intervention program was successful in decreasing social
avoidance for blind students.
Keywords: Social avoidance, cognitive behavioral intervention, blind disability, disability.
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KRİPTO PARAYA BANKACILIK VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU
AÇISINDAN BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi, Buket Çatakoğlu AYDIN1
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
buketcatakoglu@nevsehir.edu.tr-Mail Adresi - ORCID: 0000-0002-5035-6908
1

ÖZET
Bilişim teknolojisinde yaşanan hızlı değişim ve ilerleme finansal piyasalar ile ödeme
sistemlerini de etkilemektedir. Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren teknolojik
gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta ticari
ve finansal hayatı da değişim ve dönüşüme zorlamıştır. Böylece klasik nakit ödeme
sistemlerinin yerini zamanla kredi kartları ve elektronik ödeme sistemleri, elektronik para ve
sanal para gibi alternatif ödeme araçları almıştır. Burada ticari ve finansal piyasaların işleyişine
pratiklik kazandırma, ticarette aracılara ödenen komisyonların getirdiği mali yük ve zaman
kaybından kurtulma gibi gerekçeler alternatif ödeme araçlarına duyulan ihtiyacı gün yüzüne
çıkarmıştır. Kripto para da söz konusu alternatif ödeme araçları içerisinde yer almakta olup,
blokzincir adı verilen bir teknolojiyi kullanan dijital veya sanal bir varlığı ifade etmektedir.
Kripto parayı, belirli bir otoritenin ihraç etmediği ve dolayısıyla para transferlerinin herhangi
bir kişi ya da kurum tarafından izlenip takip edilemediği, arkasında herhangi bir hukuki değer
taşımayan sanal para olarak tanımlamak mümkündür. Son dönemde ivme kazanan tanıtım ve
reklam kampanyaları ve vaat ettiği yüksek kazançlar ile popülerliği gittikçe artan kripto
paraların kullanım hacmi Türkiye’de ve dünyada hızla genişlemektedir. Buna karşın gerek
ulusal gerekse uluslararası çapta kripto paralara ilişkin yasal düzenlemelerin yetersiz oluşu, pek
çok hukuki sorunu da beraberinde getirmektedir. Çalışmamız, özellikle bankacılık ve sermaye
piyasası hukuku perspektifinden kripto paraya ilişkin kavramsal ve hukuki bir çerçeve
belirlemeyi hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler : Kripto para, sanal para, elektronik para, blokzincir teknolojisi
1. GİRİŞ
Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler hayatın her alanını olduğu gibi finansal sistemi de
etkilemektedir. Finansal alandaki teknolojik yeniliklere kısaca FİNTEK ismi verilmektedir.
FİNTEK kavramının ifade ettiği önemli yeniliklerden biri de kripto para kavramıdır
(Kaplanhan, 2018, 105). Bu kavram ilk olarak bir kişi veya grup adı olduğu düşünülen Satoshi
Nakamoto tarafından oluşturulan ve Bitcoin adı verilen bir yazılımın internet ortamında diğer
kullanıcılar ile paylaşılmasıyla 2009 yılında ortaya çıkmıştır (Nakomoto, 2008, 2). Böylece ilk
kripto para olan Bitcoin’in ve dolayısıyla kripto paranın, bir yazılım ile sistem kullanıcıları
tarafından üretilen ve fiziki karşılığı bulunmayan sanal bir varlığı ifade ettiği söylenebilir
(Kaplanhan, 2018, 105).
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Kripto paranın popülaritesi gün geçtikçe artmakta ve pek çok kimse tarafından bir yatırım
aracı olarak görülmektedir. Söz konusu sanal veya dijital varlıklar, blokzincir (blockchain) adı
verilen bir teknoloji sayesinde tamamen sanal bir ortamda ve herhangi bir merkezi otoriteye
bağlı olmadan tarafların birbirlerine para transferi yapabilmesine olanak vermektedir. Bu
bakımdan kripto parayı, dijital olarak takas işlemlerinde kullanılabilen şifrelenmiş bir sanal
para olarak ifade etmek mümkündür. İlk kripto para olarak ortaya çıktığını belirttiğimiz Bitcoin
dışında Ethereum, Litecoin ve Dash gibi pek çok türü bulunan kripto paralar, açık kaynak kodu
ile üretilen, şifreye ve algoritmaya dayalı bir yapıya sahip, merkezi olmayan veya diğer bir
ifadeyle merkeziyetsiz özellikte para birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Özdemir, 2021,
291-293).
Kripto paralar aracı kullanmaksızın ve hızlı biçimde para transferi sağlaması, son derece
gelişmiş şifreleme yöntemleri, merkeziyetsiz yapıları ve hesap sahiplerinin gizli kalabilmesi
gibi nedenlerle geleceğin para birimi olarak görülmektedir. Ancak diğer taraftan hızlı değer
düşüşleri ve manipülatif kullanımlara yatkınlığı, arkasında devlet otoritesi gibi bir gücün
bulunmayışı gibi riskleri de taşımaktadırlar (Gönüllüoğlu ve Sezer, 2022, 194). Gün geçtikçe
artan bir piyasa hacmine ulaşmış olmalarına rağmen gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta
yeterli hukuki düzenlemeye kavuşturulamamış olması, kripto paraların hukukun pek çok
alanında tartışılmasına ve belirsizliklerin giderilmesine yönelik birtakım çalışmaların konusu
olmasına yol açmaktadır. Biz de çalışmamızda kripto paraları bankacılık ve sermaye piyasası
hukuku bakımından incelemeye ve halihazırdaki hukuki çerçeve ile olması gereken hukuk
bakımından önerilerimizi sunmaya gayret edeceğiz.
2. BANKACILIK HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN KRİPTO PARA
2.1. Genel Olarak
Ekonominin ve finansal yapının önemli bir paydaşı olarak bankaların ana fonksiyonu, fon
fazlası olan kişi ve kurumlar ile fon açığı olan kişi ve kurumlar arasında aracılık veya diğer
ifadeyle köprü görevi görmektir. Bu bakımdan bankalar ekonomik anlamda para ve kredi
politikalarının yürütülmesinde hayati öneme sahip kuruluşlardır. Bankalar mevduat veya
katılım fonu adıyla topladıkları kaynakları, fon ihtiyacı içindeki gerçek veya tüzel kişilere ya
da devlete kısa veya uzun vadeli kredi olarak aktarırlar. Bu ana aracılık fonksiyonları dışında
menkul kıymet alım satımı, kiralık kasa hizmeti ile kıymetli varlıkların korunması, kredi kartı,
banka kartı, çek, elektronik fon transferi, havale gibi araçlardan oluşan ödeme sistemlerinin
işletilmesi gibi pek çok faaliyet yürüten bankaların, ülkedeki finansal yapının sağlamlığı ve
makroekonomik istikrar için son derece önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir (Gönüllüoğlu
ve Sezer, 2022, 194).
Ekonomik büyüme ve gelişmenin sağlanması için bankacılık sektörünün güçlü ve sağlıklı bir
şekilde işlemesi, bunun için de bankaların gerekli donanım ve koşullara sahip olması lazımdır.
Bu bağlamda bankalar başta teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin etkileri, ulusal ve
uluslararası yasal düzenlemelerin getirdiği devlet müdahalesi, sermaye yeterliliği/kısıtları gibi
birtakım etkenlerin yarattığı baskı ve riskler karşısında, kârlılıklarını devam ettirebilmek adına
faaliyetlerini sürekli biçimde yeni ve rekabetçi ürün ve hizmet ağıyla donatmak
durumundadırlar. Özellikle teknik ilerlemenin etkisiyle bankaların sunduğu klasik uygulama ve
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araçların yerini, alternatif ödeme araçları ve platformları almaya başlamıştır. Bu
bakımdan tüm dünyada kısa sürede büyük bir etki ve güce sahip olan blokzincir teknolojisi ve
kripto para, bankaların görmezden gelemeyeceği bir gerçeklik olarak karşılarına çıkmıştır
(Gönüllüoğlu ve Sezer, 2022, 194-195).
2.2. Bankacılık Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirme
Bankacılık hukuku ve bu alandaki yasal düzenlemeler kapsamında kripto paraya ilişkin hukuki
bir boşluk bulunduğu görülmektedir. Zira bankacılık hukuku kapsamında “elektronik para”
kavramına yer verilip geçerli kabul edilmişken, kripto para ile ilgili tersi bir tutum izlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından çıkarılan “Ödemelerde Kripto
Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” (RG: 16.04.2021, S.31456)’te doğrudan bu
terim kullanılmamakla birlikte “kripto varlık” kavramı dikkat çekmekte ve bu kavram;
“……….dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak
oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik
para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen
gayri maddi varlıkları ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır (m.3/1). Hemen ardından da kripto
varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağı ve bu kullanıma
yönelik hizmet sunulamayacağı düzenlenmiştir (m.3/2 ve 3).
Anılan yönetmeliğin 4. maddesi hükmü de ödeme hizmeti sunan finansal kuruluşları ve
dolayısıyla bankaları ilgilendirmekte, bankaların ödeme hizmeti sunarken “kripto varlıkların
doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı biçimde iş modelleri geliştiremeyecekleri ve kripto
varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu
platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecekleri” düzenlenmiştir.
Kanaatimizce bankaları kripto varlık veya para piyasasından bu denli sert bir şekilde dışlayan
bir düzenlemenin yapılması isabetli olmadığı gibi, üstelik bunun kanun düzeyinde değil
yönetmelik kapsamında yapılmış olması da doğru bir kural koyma tekniği görünümü
arzetmemektedir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bankaların rekabet edip ayakta kalabilmesi
yeni finansal ürün ve hizmetleri sunmasına ve alternatif ödeme sistemlerini klasik sistemlerin
tamamlayıcısı olarak kullanabilmesine bağlıdır. Bankaların ülkelerin finansal ve ekonomik
gelişiminde oynadıkları lokomotif rol düşünüldüğünde ise, ülke kanun koyucu otoritelerinin
doğrudan dışlayıcı ve yasaklayıcı olmayıp, kaçınılmaz bir teknoloji olan blokzincir ve bu
teknolojiye dayanan kripto paraları denetleyici ve fakat topyekun reddeden bir tutum içinde
olmaması gerektiği inancındayız.
2.3. Elektronik Paraya İlişkin Hukuki Çerçevede Kripto Paranın Durduğu Yer
Mal ve hizmet alımları ile borçların ödenmesinde genel kabul gören bir ödeme aracı olup
önceleri mal para olarak ortaya çıkan paranın, tarihsel gelişim seyri içerisinde temsili para, kağıt
para, kaydi para ve teknolojide yaşanan son gelişmeler ile birlikte elektronik paraya dönüştüğü
bir vakıadır. Geleneksel ödeme yöntemlerinin bir alternatifi olarak ortaya çıkan ve hem günlük
hayatta hem de ticari hayatta kullanımı giderek artan elektronik paraya ilişkin hukuki zemin
oluşturulması kaçınılmaz olmuş ve gerek uluslararası alanda özellikle Avrupa Birliği
bünyesinde gerekse de ülkemizde konuya ilişkin hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Uluslararası
çerçevede Avrupa Birliği tarafından yayımlanan “Payment Services Directive” (2007/64/EC)
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ve “E-Money Directive” (2009/110/EC) ile İngiliz mevzuatında çıkarılan “The Electronic
Money Regulations, 2011 No.99”, ülkemiz yasal alt yapısının da temelini oluşturmuştur
(Güven ve Irmak, 2019:29-30). Bu bağlamda “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” 27
Haziran 2013’te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bunu takiben Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” ile “Ödeme
Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine
İlişkin Tebliğ”den oluşan ikincil düzenlemeler yayımlanmıştır. 6493 sayılı Kanun’da elektronik
para, “elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen,
elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için
kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da
ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer” olarak tanımlanmıştır (m.3/ç). Elektronik para
kuruluşunun da “bu Kanun kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişiyi”
ifade ettiği belirtilmiştir (m.3/d).
Elektronik paranın işleyişi, bir miktar paranın elektronik para üreticisi dışındaki işletmelere
önceden elektronik ortamda depo edilmesi ve bunun ödemelerde kullanılacağının
kararlaştırılması şeklinde olmaktadır. Bu doğrultuda elektronik paranın, ödemelerde
kullanılmak üzere çıkarılmış manyetik olanlar da dahil olmak üzere elektronik biçimde
depolanmış ve onu ihraç edene karşı talep hakkı veren bir parasal değer veya diğer bir ifadeyle
“nakit paranın elektronik ortamda saklanan dijital dengi” olarak tanımlandığı görülmektedir
(Güven ve Irmak, 2019, 30-31). Elektronik paranın gerçekten de nakit paranın dijital bir formu
olarak nitelendirilebilmesi, üçüncü kişi veya kurumlarca da mal veya hizmet satın alınmasında
ödeme aracı olarak kabulüne bağlıdır. Ancak buna rağmen elektronik paranın iktisadi anlamda
para niteliği taşıyıp taşımadığı hususu tartışmalı bir konu olmayı sürdürmektedir. Zira iktisadi
bakımdan parada bulunan “tasarruf aracı olma özelliği” elektronik para için söz konusu
değildir. Dolayısıyla bu konudaki hakim görüş, elektronik paranın ancak iktisadi anlamdaki
para özelliklerini taşıması ve tedavül yeteneği kazanması halinde nakdi paraya eşdeğer bir
ödeme aracı olarak kabul edilebileceği yönündedir (Şener, 2007, 486; Güven ve Irmak, 2019,
31). Bu bağlamda elektronik paranın mevcut durumda genel bir değişim aracı olduğu
söylenemeyecektir. Çünkü elektronik para sadece ihraççı nezdinde veya bir elektronik para
ihraççısıyla önceden anlaşma yapan üye kurum ve işletmelerde kullanılabilmektedir. Oysa nakit
parası olan kişi herhangi bir sözleşmeye gerek olmaksızın onu harcayabilir, tasarruf aracı olarak
elinde tutabilir veya bankaya yatırmak suretiyle kaydi paraya dönüştürebilir (Güven ve Irmak,
2019, 31).
Ne var ki elektronik paranın hukuk düzenince “yasal bir ödeme aracı” olarak tanımlandığı
sürece “hukuken para olarak değerlendirilmesi” icap eder. Bu bakımdan gerek Avrupa
Birliği’nin 2009/110/EC sayılı Elektronik Para Direktifi’ndeki gerekse 6493 sayılı Kanun’daki
tanım göz önüne alındığında, “elektronik paranın üçüncü kişilerce ödeme yöntemi olarak kabul
gören bir parasal değeri ifade ettiği, yani banknot ve madeni paranın yerine geçeceği ve ödeme
yapmada kullanılacağı” aşikardır. İşte tam bu noktada kripto paranın durduğu yeri tespit etmek
önem arzeder. Acaba kripto para da bankacılık hukuku mevzuatı dahilinde söz konusu

CONFERENCE BOOK

ISBN: 978-605-72051-1-7

www.cumhuriyetkongresi.org

Page | 194

CUMHURIYET

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

uluslararası ve ulusal düzenlemeler doğrultusunda, üçüncü kişiler tarafından kabul gören
bir ödeme yöntemi ve para yerine kaim olabilecek bir ödeme aracı sayılabilir mi, sorusu
gündeme gelir. Bu soruya verilecek cevap olumsuz yöndedir. Her ne kadar zaman zaman klasik
ödeme araçlarının yerini alan elektronik ödeme yöntemleri için elektronik para, sanal para,
dijital para ve kripto para birbirleri yerine alternatif kavramlar olarak kullanılsa da bunların
arasında ciddi anlam ve nitelik farklılıkları söz konusudur. Elektronik paranın itibari paranın
elektronik temsili niteliğinde yasal bir para birimini ifade etmesi, sadece yasal olarak
yetkilendirilmiş otoriteler tarafından ihracı ve dolayısıyla merkeziyetçi yapısı ve değerinin
tedavüldeki parayla eşgüdümlü olarak seyretmesi gibi özellikleri nedeniyle diğer dijital
paralardan farklı olduğu görülmektedir. Oysa bilindiği üzere kripto paranın değeri oldukça
manipülatif ve değişkenlik göstermekte, ayrıca şifreli ve blokzincir teknolojisi ile tüm sistem
kullanıcıları tarafından yürütülen merkeziyetsiz yapısı ile elektronik paradan nitelikçe oldukça
farklı bir pozisyonda bulunmaktadır (Güven ve Irmak, 2019, 29-32).
Elektronik para ve kripto para arasındaki bir diğer önemli farklılık, elektronik paranın fon
karşılığı ihraç edilmesi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında işlem yapan bankalarda
bloke edilmesi, böylece elektronik para kullanıcılarının paralarının nakit karşılığını
çekebilmeleridir. Oysa kripto para satın alanlar bunun nakit karşılığını çekmek istediklerinde,
yatırmış oldukları sabit değer üzerinden değil kripto paranın o anki işlem değeri üzerinden talep
hakkına sahip olurlar. Ayrıca kripto parada elektronik paranın aksine anlık değer değişimleri
söz konusu olmakta ve buna karşı sağlanan bir devlet güvencesi de bulunmamaktadır. Tüm bu
gerekçelerden ötürü kanun koyucunun aksi yönde bir düzenleme yapmadığı sürece kripto
paranın elektronik parada olduğu gibi bir değişim aracı olma özelliğinin bulunmadığı ve
dolayısıyla elektronik para veya konvansiyonel paranın tabi olduğu hükümlerin
uygulanamayacağı sonucuna varılmaktadır (Turanboy, 2019, 52; Üzümcü ve Yıldırım, 2022,
275; Meraklı, 2021, 1164).
3. SERMAYE PİYASASI HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN KRİPTO PARA
3.1. Kripto Paraların Sermaye Piyasası Aracı ve Menkul Kıymet Niteliği Bakımından
Değerlendirilmesi
Kripto paralara ilişkin hukuki değerlendirmelerde önemli bir alanı da bu dijital veya sanal
varlıkların hukuki niteliğinin sermaye piyasası aracı sayılıp sayılamayacağı hususu
oluşturmaktadır. Zira kripto paralardaki aracısız transfer olanağı ve altın gibi kıymetli
madenlerde söz konusu olan saklama sorununun bulunmaması gibi avantajları sayesinde kripto
para kullanıcılarının sayısı gün geçtikçe artmakta ve artan bu talep fiyatlarının da yükselmesine
yol açmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü bireysel ve kurumsal yatırımcıların önemli yatırım
aracı tercihlerinden biri olarak kripto paralar karşımıza çıkmaktadır. Mevcut ekonomik ve
finansal sistem şartları dahilinde önemli bir yatırım aracı haline gelmesi, kripto paraların 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) kapsamında bir “sermaye piyasası aracı” niteliği
taşıyıp taşıyamayacağı sorusunu akıllara getirmektedir. Zira kripto paraların sermaye piyasası
aracı niteliği kabul edilecek olursa, bunların ihracı, alınıp satılması ve bu alanda
gerçekleştirilecek tüm işlemler SerPK hükümlerine tabi olacaktır (Üzümcü ve Yıldırım, 2022,
275).
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6362 sayılı SerPK’nın 3. maddesinde sermaye piyasası aracı kavramının, “menkul
kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurul’ca bu kapsamda
olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları”nı ifade ettiği düzenlenmiştir. Bu tanım
kapsamında belirtilen ve sermaye piyasası araçları içerisinde işlem hacmi ve kullanım sıklığı
itibarıyla en önemli payı oluşturan grup hiç şüphesiz menkul kıymetlerdir. Menkul kıymet
kavramı 6362 sayılı SerPK’da tanımlanmamakla birlikte, menkul kıymetlerin, “para, çek,
poliçe ve bono hariç olmak üzere; paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara
ilişkin depo sertifikalarını” ve “borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve
gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını” ifade
ettiği düzenlenmiştir (m.3/o).
Her ne kadar 6362 sayılı SerPK’da bir menkul kıymet tanımı yer almasa da mülga 2499 sayılı
SerPK’da (m.3) yer alan tanımın halen geçerli olduğu kabul edilmektedir. Buna göre menkul
kıymet; “……ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı
olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı
olan ve şartları Kurul’ca belirlenen kıymetli evrak…”tır. Doktrinde çoğunlukla sermaye
piyasası mevzuatımızda yer alan söz konusu düzenlemelerden hareketle kripto paraların ilgili
hükümler kapsamında bir “sermaye piyasası aracı” ve “menkul kıymet” niteliği taşımadığı
görüşü hakimdir (Turanboy, 2019, 55-56; Üzümcü ve Yıldırım, 2022, 277; Özkul ve Baş, 2020,
69; Türkmener, 2021, 78; Özdemir, 2021, 296; Seyman, 2022, 118). Bu görüşün gerekçeleri
arasında, kripto paraların menkul kıymetlerde olduğu gibi ortaklık veya alacaklılık hakkı
sağlamadığı ve yine menkul kıymetler gibi belirli bir para değerini temsil etmedikleri ileri
sürülmüştür. Zira kripto paraların sabit bir değeri bulunmamakta, piyasa koşullarına göre
değerlerinde değişkenlik olabilmektedir. Yine menkul kıymetlerde olduğu gibi kripto paraların
dönemsel getiri sağlama özellikleri de yoktur (Üzümcü ve Yıldırım, 2022, 277). Ayrıca
belirtmek gerekir ki, 6362 sayılı SerPK m.3/ş hükmünde belirtilen “…..Kurulca bu kapsamda
olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları” ifadesi ile yine Kanun’un 128. maddesi 1.
fıkrası (e) bendinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na yeni sermaye piyasası aracı belirleme
yetkisinin verildiğini belirten hükümler birlikte değerlendirildiğinde, menkul kıymet ve
sermaye piyasası aracı türlerinin maddede sayılanlarla sınırlı olmadığı ve Kurul’un Kanun’da
belirtilenlere ilave yeni menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı türleri belirleme yetkisinin
bulunduğu görülmektedir. Bu kapsamda SPK, kripto paralara ilişkin yeni bir sermaye piyasası
aracı veya menkul kıymet türü olarak belirlemeye yönelik bir adım henüz atmamıştır. Ayrıca
TCMB’nin yukarıda değindiğimiz 16 Nisan 2021 tarihli Yönetmeliği’nde de “kripto
paraların/varlıkların menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak”
nitelendirilemeyeceği açıkça belirtilmiştir (m.3/1).
3.2. Kripto Paraların Borçlanma Aracı, Menkul Kıymetleştirilmiş Varlık, Türev Araç ve
Yatırım Sözleşmesi Niteliği Bakımından Değerlendirilmesi
Menkul kıymet türleri içerisinde yine önemli bir grubu oluşturmaları itibarıyla “borçlanma
araçları” kavramı ve kripto paraların bu kapsamda düşünülüp düşünülemeyeceği hususuna da
kısaca değinmek istiyoruz. Borçlanma araçları SerPK’da tanımlanmamış, bu Kanun’a
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dayanılarak SPK’nın çıkardığı VII-128.8 sayılı Tebliğ’de1 ise borçlanma araçlarının,
“ihraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç ettikleri tahvilleri,
paya dönüştürülebilir tahvilleri, değiştirilebilir tahvilleri, finansman bonolarını, kıymetli
maden bonolarını ve bu Tebliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma
aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını” ifade ettiği belirtilmiş ve bir
tanımdan ziyade nelerin borçlanma aracı olduğu sınırlı olmayan biçimde sayılmıştır. Anılan
düzenlemeden yola çıkarak borçlanma aracı kavramını, ihraççılar tarafından borçlu sıfatıyla
piyasaya sürülen sermaye piyasası araçları şeklinde tanımlamak mümkündür (Çatakoğlu, 2016,
27). Borçlanma Araçları Tebliği’ne göre ihraççı sıfatı sadece tüzel kişilere ait olabilecekken
kripto paralar gerçek kişiler tarafından da ihraç edilebilmektedir. Ayrıca borçlanma aracı
ihraççısı tüzel kişiler ödünç aldıkları parayı iade borcu altına girerken, kripto para ihraççısı kişi
veya kurumlar bakımından böyle bir iade borcu bulunmamaktadır. Bu özellikleri dikkate
alındığında kripto paraların borçlanma aracı niteliğinin bulunmadığı da açıktır (Üzümcü ve
Yıldırım, 2022, 278).
Menkul kıymetleştirilmiş varlık, ihraççı tüzel kişinin bir malvarlığını veya gelecekte edineceği
bir geliri karşılık göstermek suretiyle ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına verilen addır
(Adıgüzel, 2019, 145). İhraççılar söz konusu bu menkul kıymetleştirilmiş varlıkların anapara
ve getirilerini, karşılık gösterdikleri değerler üzerinden ödeme yükümü altına girmektedirler.
Kripto paralar ise yine sadece tüzel kişiler tarafından değil gerçek kişilerce de ve herhangi bir
karşılık olmadan ihraç edilebilmekte, ayrıca kripto para ihraççıları karşı tarafa herhangi bir
anapara ve getiri taahhüdünde bulunmamaktadırlar (Üzümcü ve Yıldırım, 2022, 278).
Türev araçlar bakımından yapacağımız değerlendirmede öncelikle SerPK’daki türev araç
kavramına bakmamız icap eder. SerPK m.3/u hükmü kapsamında türev araçlar: “Aşağıda
sayılan veya Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer türev araçları: 1) Menkul kıymetleri
satın alma veya satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren türev araçları, 2) Değeri, bir
menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine; faiz oranına
veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli maden veya kıymetli taş fiyatına veya fiyat değişikliğine;
bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine; Kurulca uygun görülen kurumlarca yayınlanan
istatistiklere veya bunlardaki değişikliğe; kredi riski transferi sağlayan, enerji fiyatları ve iklim
değişkenleri gibi ölçüm değerleri olan ve bu sayılanlardan oluşturulan bir endeks seviyesine
veya seviyedeki değişikliğe bağlı olan türev araçları, bu araçların türevlerini ve sayılan
dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı veren türevleri, 3) Döviz ve kıymetli madenler
ile Kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak kaldıraçlı işlemleri” ifade
etmektedir. İlgili düzenleme kapsamında kripto paraların türev araç niteliğinde
değerlendirilemeyeceği görüşüne biz de katılmaktayız (Dülger ve Özkan, 2020, 975). Nitekim
SPK da 27.11.2017 tarihli ve 43 sayılı toplantısında “……sanal para birimleri ile ilgili olarak
ülkemizde bir düzenleme veya tanımlama bulunmadığı ve Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamında yer alan türev araçlara dayanak teşkil edebilecek unsurlar içerisinde sanal para
birimlerinin bulunmadığı dikkate alınarak bu aşamada; müşterilere yönelik olarak sanal para
birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiği hususunda üyelerinize duyuru
yapmak üzere Birliğinize bildirimde bulunulmasına…” şeklinde bir karar almak suretiyle
1

Borçlanma Araçları Tebliği, RG: 08.03.2017, S.30001.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin konuya ilişkin bir duyuru yapmasını
kararlaştırmıştır (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, 2017). Bu bağlamda kripto paralar
herhangi bir varlık dayanak gösterilerek ihraç edilmediği ve değerinin herhangi bir fiyat
üzerindeki değişiklik dikkate alınmak suretiyle belirlenmediği ve buna dayanarak işlem
yapılmadığı olguları göz önüne alındığında, türev araç niteliğinde değerlendirilebilmesi
mümkün gözükmemektedir (Dülger ve Özkan, 2020, 976).
Kripto paraların sermaye piyasası aracı niteliği taşıyan yatırım sözleşmeleri kapsamında
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği noktasında ise, öncelikle “yatırım sözleşmesi”
kavramını ele almak gereklidir. Bu kavrama ilişkin bir tanım SerPK’da yer almamaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’nin 1946 tarihli Howey kararında ise yatırım
sözleşmesi, “…statik bir değerden ziyade esnek halde bulunan, başkalarının parasını kâr
vaadiyle kullanmak isteyenler tarafından tasarlanan sayısız ve değişken şemaları karşılayacak
şekilde uyarlanabilen bir unsur…” olarak tanımlanmıştır. Doktrinde yatırım sözleşmesinin,
“yatırımcıların paralarını menfaat elde etmek için ortak bir projeye yatırmaları ve yatırımın
başarılı olması durumunda kazanç elde etmeleri” şeklinde tanımlandığı görülmektedir
(Adıgüzel, 2019, 155). Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
(Securities and Exchange Commission-SEC) yatırım sözleşmesi kavramını, “……..yatırım
sözleşmeleri, bir kişinin bir girişimin para yatırdığı ve karşılığında makul bir kâr elde etmeyi
umduğu işletmesel ya da idari eylemler…” şeklinde tanımlamış ve “….Amerikan mahkemeleri
sadece internet ortamında bulunan ve münhasır bir yatırım unsurunu da yatırım sözleşmesi
olarak değerlendirebilir…” gerekçesine dayanmak suretiyle kripto paraların yatırım
sözleşmesi niteliğinde kabul edilebileceğine vurgu yapmıştır. Ancak bu noktada kripto para
satın alanların her ne kadar kazanç elde etme amacı ile hareket etseler de ortada “müşterek bir
girişim” unsuru bulunmadığından yatırım sözleşmesi niteliği ile de tam olarak örtüşmediği
görülmektedir (Üzümcü ve Yıldırım, 2022, 279).
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bilişim teknolojisinde yaşanan hızlı değişim ve ilerleme finansal piyasalar ile ödeme
sistemlerini de etkilemektedir. Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren teknolojik
gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta ticari
ve finansal hayatı da değişim ve dönüşüme zorlamıştır. Böylece klasik nakit ödeme
sistemlerinin yerini zamanla kredi kartları ve elektronik ödeme sistemleri, elektronik para ve
sanal para gibi alternatif ödeme araçları almıştır. Kripto para da söz konusu alternatif ödeme
araçları içerisinde yer almakta olup, blokzincir adı verilen bir teknolojiyi kullanan dijital veya
sanal bir varlığı ifade etmektedir.
Bu çalışmada kripto para kavramının hukuki niteliğine bankacılık ve sermaye piyasası hukuku
perspektifinden bakmaya çalışarak kullanımı gittikçe yaygınlaşan kripto paraya ilişkin ulusal
veya uluslararası düzeyde yeterli somut yasal düzenlemelerin olmayışı nedeniyle söz konusu
olan hukuki belirsizliğe dikkat çekmeye ve bu belirsizliğin giderilmesinde anılan hukuk dalları
açısından kripto paraya ilişkin çizilebilecek hukuki çerçeveyi belirlemeye gayret ettik. Bu
noktada bankacılık mevzuatı bakımından kripto paranın mevcut yasal düzenlemeler dahilinde
merkeziyetsiz yapısı, tasarruf aracı niteliği taşımayışı ve belirli bir karşılık üzerinden ihraç
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edilmemesi gibi gerekçeler nedeniyle elektronik para veya itibari para gibi tedavülü
devletçe koruma altına alınan ve madeni ya da nakit para yerine ikame edilecek bir değişim
aracı niteliğinde olmamakla birlikte, yapılacak yasal düzenleme ile elektronik para gibi ödeme
aracı niteliğinin hukuken de belirli hale getirilebileceği kanaatindeyiz.
Sermaye piyasası hukuku perspektifinden kripto paraya baktığımızda ise, sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde genel anlamda bir sermaye piyasası aracı ve bu kavram altındaki en
geniş grubu oluşturan menkul kıymet kategorisinde ve mikro düzeyde de borçlanma aracı,
menkul kıymetleştirilmiş varlık, türev araç veya yatırım sözleşmesi niteliği taşıyıp taşımadığına
yönelik incelemelerimiz, kripto paranın genel itibarıyla sermaye piyasası aracı veya menkul
kıymet kategorilerindeki türlerin nitelikleriyle uyuşmadığı yönünde olmuştur. Ancak sermaye
piyasası mevzuatımız sermaye piyasası aracı ve menkul kıymet türlerini sınırlayıcı bir eğilim
içinde olmamış ve SPK’ya bu noktada teknolojik gelişmelerle ortaya çıkabilecek yeni türleri
saptama yetkisi tanımıştır. Özellikle sermaye piyasası araçlarının elektronik ortamda
kaydileştirilmesinin benimsendiği, kripto paranın dayandığı blokzincir teknolojisinin halka arz
faaliyetlerinde kullanımının gündeme geldiği ve Amerikan sermaye piyasası otoriteleri ile yargı
organlarının bazı kripto para birimlerine ilişkin verdiği kararlardaki “menkul kıymet” niteliği
yönündeki yaklaşımlar, bu hususta sermaye piyasası hukukumuz bakımından da daha esnek bir
tutumla kripto paranın belirli bazı durumlar açısından SerPK’ya tabi bir menkul kıymet veya
sermaye piyasası aracı niteliğinde kabul edilebileceğini göstermektedir.
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