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Öz 

Araştırmanın amacı, çalışanların işyeri arkadaşlığı algısı ve işe adanmışlık düzeyleri arasındaki 
ilişkinin anlamlılığının incelenmesidir. Bu amaçla araştırmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünde görev yapan 121 iş gören katılmıştır. Verilerin 
toplanmasında İşyeri Arkadaşlığı Ölçeği ve Utrecht İşe Adanmışlık Ölçeği kullanılmıştır. Veriler 
SPSS programı üzerinde Faktör Analizi, Bağımsız Örnekler t-Testi, ANOVA ve Pearson 
Korelasyonu kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 
katılımcıların işyerinde kurdukları arkadaşlıklara ilişkin değerlendirmeleri genel olarak 
olumludur. İşyeri arkadaşlığı cinsiyet, yaş, medeni durum gibi demografik faktörlerden 
etkilenmezken; eğitim seviyesi ve çalışılan birim işyeri arkadaşlığı üzerinde anlamlı farklılıklara 
yol açmaktadır. Öte yandan katılımcıların işe adanmışlık düzeylerinin de yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Yoğunlaşma, en düşük ortalamaya sahip alt boyut olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Medeni durum ve çalışılan birimin işe adanmışlığı anlamlı bir biçimde etkilediği görülmüştür. 
Son olarak, personelin algıladığı işyeri arkadaşlığı ile işe adanmışlık düzeyi arasında olumlu 
yönde ancak zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  

 
 
Anahtar Kelimeler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Pozitif 
Örgütsel Davranış, İşe Adanmışlık; İşyeri Arkadaşlığı. 
Makale Gönderme Tarihi: 28.09.2021 
Makale Kabul Tarihi: 01.04.2022  
 
Önerilen Atıf:  
Reyhan, A. ve Kuşakcı, S. (2022). İşyeri Arkadaşlığı İşe Adanmayı Kolaylaştırır mı? İBB Sağlık 
ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünde Bir İnceleme, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4): 335-356. 
 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4): 335-356. 

 336 

 
 

 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2022, 5(4): 335-356. DOI:10.26677/TR1010.2022.965  
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: www.sobibder.org  

 

 
RESEARCH PAPER 
 
 

Does Workplace Friendship Lead to Work Commitment? An Investigation at the 
Health and Sanitation Directorate of Istanbul Metropolitan Municipality 

 
 
Ayşe REYHAN, The İstanbul Metropolitan Municipality, İstanbul, e-mail: 
aysereyhan30@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5656-4388 
 
Assistant Prof. Dr. Sümeyye KUŞAKCI, İbn Haldun University, Faculty of Management, 
İstanbul, e-mail: sumeyye.kusakci@ihu.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9493-2591 
 
Abstract 

The aim of the study is to examine the significance of the relationship between workplace 
friendship and work commitment. For this purpose, 121 employees from Istanbul Metropolitan 
Municipality Health and Sanitation Directorate participated in the study. Workplace Friendship 
Scale and Utrecht Work Commitment Scale were used to collect data. Data were analyzed using 
Factor Analysis, Independent Samples t-Test, ANOVA, and Pearson Correlation on SPSS. 
According to the findings obtained from the research, the evaluations of the participants about 
the friendships they have established in the workplace are generally positive. While workplace 
friendship is not affected by demographic factors such as gender, age, and marital status, the level 
of education and the department cause significant differences on workplace friendship. On the 
other hand, it was determined that the participants' level of commitment to work was also high. 
It has been observed that marital status and the department significantly affect the work 
commitment. Finally, it was determined that there is a positive but weak relationship between 
the employees' workplace friendship and work commitment. 
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GİRİŞ 

İnsanın duygu ve davranışlarını anlama misyonuyla yola çıkmış olmasına rağmen psikoloji, 
uzun yıllar duygu ve davranışın sadece olumsuz /tedavi edilmesi icap eden taraflarına 
odaklanmakla yetindi. Bu yaklaşıma bir alternatif olarak doğan pozitif psikoloji ise, insanın pozitif 
duygu ve davranışlarının da en az negatifler kadar incelenmeye değer olduğunu savundu. 90’lı 
yılların sonunda Seligman’ın araştırmalarıyla hız kazanan pozitif örgütsel psikoloji çalışmaları 
iki ana akımla bugünlere ulaştı. Akımlardan biri Pozitif Örgütsel Davranış (PÖD) adıyla 
Nebraska Üniversitesi Gallup Liderlik Enstitüsü’nde neşv-ü nema bulurken, diğeri de Michigan 
Üniversitesi çatısı altında geliştirilmiş ve Pozitif Örgüt Okulu adıyla tanınmıştır. PÖD mikro 
düzeyde yani birey odaklı, bireyin pozitif davranışlarının kurumun performansıyla ilişkisini 
deneysel bir yöntemle ölçmeye çalışan bir yaklaşım olmuştur. Bruce J. Avolio ve Fred Luthans 
akımın ana temsilcileri arasında yer almaktadır. 

PÖD araştırmaları kapsamında keşfettiğimiz kavramlardan biri işyeri arkadaşlığıdır. Günümüzde 
çalışanların işyeri yaşamı ile sosyal yaşamı birbiri içine girmiş durumdadır. Örgüt içerisindeki 
çalışma saatlerinin uzun olması, çalışanların sık sık karşılaşması ve yoğun bir iletişim içinde 
olmaları örgüt içerisindeki ilişkilerin farklılaşmasına neden olmuştur. Örgüt üyeleri arasında 
zamanla daha samimi ilişkiler kurulmuş ve bu ilişkiler formel kural ve kaidelerden 
arındırılmıştır. Yapılan çalışmalarda, birbirlerinin sorunlarını dinlemekten sıkılmayan ve birlikte 
iyi vakit geçiren, birbirlerinin fiziki ve duygusal gereksinimlerini anlayan, yardımcı olan ve 
birbirlerini koruyup kollayan çalışanlar arasında geliştirilen, ortak değerlerin ve karşılıklı 
saygının hâkim olduğu ilişkiler işyeri arkadaşlığı olarak tanımlanmıştır (Sias vd., 2004). İş yeri 
arkadaşlığını kurum içi formel ilişkilerden ayıran özelliği gönüllülük esasına dayanmasıdır 
(Wright, 1974; Hays, 1988; Rawlins, 1992). Ayrıca, işyeri arkadaşlığının çalışanların performansını 
arttırarak örgütsel verimin artmasına katkı sağlaması beklenir. Çünkü çalışanlar güvende ve 
samimi hissettikleri ortamlarda daha üretken olurlar. 

PÖD yaklaşımı ile ortaya çıkan ve bu çalışmada incelenecek diğer bir konu ise işe adanmadır. İçsel 
motivasyonu yüksek, işyerinin istek ve taleplerini kendininkilerin önünde tutan, devamlı 
hedeflere ulaşmak için çabalayan çalışanlar adanmış çalışanlardır (Arrowsmith ve Parker, 2013). 
Adanma aynı zamanda kişinin işini önemli görmesi, istekle ve gurur duyarak çalışması, ilham 
kaynağı olması, zorluklar karşısında meydan okuması gibi duygu, düşünce ve davranışları da 
içerir (Schaufeli ve Bakker, 2004; Antonison, 2010; Sawang, 2012). 

İşyeri arkadaşlığı ve işe adanmışlık bireysel ve kurumsal pek çok olumlu sonucu beraberinde 
getirir. İşyeri arkadaşlıkları sadece çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmekle kalmaz, iş 
görenlerle kurum arasındaki bağı da artırır. Birbirlerine kurum içi resmi hiyerarşi ve iletişim ağı 
haricinde de bağlanmış çalışanların kurumlarına, yaptıkları işe ve iş arkadaşlarına daha farklı bir 
gözle bakmaları çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Başka bir açıdan ifade etmek gerekirse; sunduğu 
sosyal çevre ile iş ortamını cazip hale getiren bir organizasyonda işine adanmış çalışanlar bulmak 
hayli mümkündür. Yani organizasyonlar iş arkadaşlığını destekleyen pratikler yoluyla daha 
enerjik, daha heyecanlı ve daha odaklanmış çalışanlara sahip olabilirler. Kısaca ifade etmek 
gerekirse; işyeri arkadaşlığı çalışanların işe adanmışlıklarını olumlu yönde etkileyecek bir faktör 
olabilir.    

Bu çalışmanın amacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünde 
çalışan personelin işyerinde kurdukları arkadaşlık ilişkileri ile işe adanmışlık seviyeleri 
arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Birinci aşamada, çalışan personelin işyeri arkadaşlığı algısı 
ve işe adanmışlık düzeyleri alt boyutlarıyla birlikte belirlenmiş, daha sonra her birinin 
demografik değişkenlerden nasıl etkilendiği araştırılmış ve en son olarak da arkadaşlık ve 
adanmışlık arasındaki ilişkinin anlamlılığı test edilmiştir. 
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İngilizce literatürde son 20 yıldır rağbet gören pozitif psikoloji kapsamında bilimsel çalışmalara 
konu olan işyeri arkadaşlığı ve işe adanmışlık kavramları Türkçe alan yazınında henüz hak ettiği 
ilgiyi görememiştir. Servis sektörü ve özellikle sağlık çalışanları üzerinde uygulanan birkaç 
çalışma yol gösterici olmaktadır. Öte yandan ölçeklerin tercümelerindeki sıkıntılar gözden 
kaçmamaktadır. Bu araştırma hem Türkçe literatürü zenginleştirmeyi hem de yukarıda işaret 
edilen sıkıntıları gün yüzüne çıkarmayı hedeflemektedir.  

Çalışmanın arka planını ortaya koyan bu ilk bölümün akabinde, araştırmanın ikinci bölümünde, 
kavramsal bir çerçeve çizilmiş ve ilgili alan yazını taranmıştır. PÖD, işe adanmışlık ve iş yeri 
arkadaşlığı kavramları tanıtılmış, literatürde bu kavramları anlamaya ve ölçmeye çalışan mevcut 
araştırmalar sunulmuştur. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi, dördüncü bölümde ise 
bulgular paylaşılmıştır. Beşinci ve son bölüm ise sonuçların tartışılmasına ve önerilere 
hasredilmiştir. 

TEORİK ARKAPLAN 

Pozitif Örgütsel Davranış 

Psikoloji, insanın duygu ve davranışlarını anlama misyonuyla yola çıkmış ancak uzun yıllar 
duygu ve davranışın sadece olumsuz /tedavi edilmesi gereken taraflarına odaklanmıştır. Bu 
yaklaşıma bir alternatif olarak doğan pozitif psikoloji ise, insanın pozitif duygu ve 
davranışlarının da en az negatifler kadar incelenmeye değer olduğunu savunmuştur (Seligman, 
1998). Güçlü eleştirilere maruz kalsa da pozitif psikoloji, insanı barındırdığı her türlü duygu ve 
davranışın bütünü olarak gören sentez bir yaklaşıma ulaşmamızı sağlamıştır. Psikoloji, sosyoloji, 
antropoloji ve sosyal psikolojinin örgüt bağlamında kesiştiği bir alan olan örgütsel davranış da 
bu yeni akımdan elbette nasibini almıştır. 

İş yaşamına has pratikler açısından bakarsak; iş tatminsizliğinin zıttı tatmin değildir. Çünkü 
çalışanların iş memnuniyetsizliklerini azaltmak her zaman onları memnun etmek anlamına 
gelmez. İşletmeler performans düşüklüğünü ortadan kaldırabilirler ama bu performanslarının 
yeterince iyi olduğunu göstermez. Pozitif psikolojiye göre, çalışanların olumsuz tutum ve 
davranışları yerine olumlu tutum ve davranışlarına vurgu yapmak, bunları genişleterek daha 
etkin kurumlar oluşturmak mümkündür. 

Aslında Maslow daha 1954 yılında basılan “Motivasyon ve Kişilik” isimli kitabında “Pozitif 
Psikolojiye Doğru” başlıklı bir bölümle bu yakınlaşmanın ilk sinyallerini vermişti. McGregor 
(1960) ve Herzberg (1966) de çalışmalarında benzer vurgular yapmışlardı. Bugün ise pek çok 
benzer teori ve incelemede; iş doyumu, örgüt içi adalet, işe adanmışlık, pozitif duygulanım, 
kurumlarda vatandaşlık davranışları ve duygusal zekâ şeklinde pozitif yönelimli kavramlara 
rastlanmaktadır. 

90’lı yılların sonunda Seligman’ın araştırmalarıyla hız kazanan pozitif örgütsel psikoloji 
çalışmaları iki ana akımla bugünlere ulaşmıştır. Akımlardan biri Pozitif Örgütsel Davranış (PÖD) 
adıyla Nebraska Üniversitesi Gallup Liderlik Enstitüsü’nde neşv-ü nema bulurken, diğeri de 
Michigan Üniversitesi çatısı altında geliştirilmiş ve Pozitif Örgüt Okulu adıyla tanınmıştır. 

Pozitif Örgüt Okulu daha çok makro düzeyde ilerlemiş, nicel ve nitel yöntemlerle örgütsel 
pozitifliği araştırmış; bütüncül bir yaklaşımla merhamet, affedicilik ve erdem gibi kavramları ön 
plana çıkarmıştır. Affetmenin bireyi hafifletmesi yanında kurumsal olarak da faydaları olduğunu 
tartışmıştır. Erdemler konusunu ise daha çok değer odaklı liderlik yaklaşımları (otantik liderlik, 
dönüştürücü liderlik, hizmetkâr liderlik, etik liderlik vb.) kapsamında incelemiştir. Bu yaklaşıma 
göre, sahip olduğumuz değerler ancak bilinçli bir biçimde tekrar edilirse erdem olarak 
isimlendirilirler. Bir yönetici özelliği olarak erdem bu okulun en temel çalışma alanlarından biri 
olmuştur: Örgütsel erdemlilik kurum çalışanlarının bireysel erdemleri toplamı mıdır, yoksa 
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toplamından daha fazlası mıdır? Ya da örgütsel erdemlilik çalışanların erdemliliğinden 
bambaşka bir şey midir? 

Pozitif Örgütsel Davranış ise mikro düzeyde yani birey odaklı, bireyin pozitif davranışlarının 
kurumun performansıyla ilişkisini deneysel bir yöntemle ölçmeye çalışan bir yaklaşım olmuştur. 
Bruce J. Avolio ve Fred Luthans, akımın ana temsilcileri arasında sayılabilir. Luthans’a (2002a) 
göre Pozitif Örgütsel Davranış, insan kaynakları departmanlarının çalışan potansiyeli ve 
kapasitesine ilişkin elde ettikleri bilimsel analizleri organizasyonun faydasına kullanmasıdır. 
Psikoloji alanında yazılmış makalelere içerik analizi uygulayan Luthans (2002b) 375.000 adet 
olumsuz duygu ve davranış inceleyen çalışmaya karşılık sadece 1000 olumlu pozitif psikoloji 
odaklı çalışma tespit etmiştir. 

Pozitif Örgütsel Davranış yaklaşımının literatüre en büyük katkısı psikolojik sermaye dediğimiz 
bireyi hem günlük yaşamda hem iş yaşamında güçlü kılacak 4 temel pozitif durum tanımlamış 
olmasıdır. Bunlar öz yatkınlık, umut, iyimserlik ve dayanıklılıktır. Öz yatkınlık, zor görevleri 
başarmak için sorumluluk almak ve gerekli gayreti göstermek demektir. İyimserlik ise şimdi ve 
gelecekte başarı ile ilgili olarak olumlu beklentilerde bulunmaktır. Amaçlar için azim gösterme 
ve gerektiğinde yeni yollara yönlenme pozitif psikoloji tarafından umut olarak isimlendirilirken, 
kişinin ortaya çıkan sorunlar ve talihsizlikler sebebiyle bunaldığında toparlanıp tahammül etmesi 
ise dayanıklılık kavramı olarak karşımıza çıkar (Luthans vd., 2007; Luthans vd., 2006). 

Psikolojik sermayenin gücü dünyada ve Türkiye’de yapılan pek çok araştırmayla 
desteklenmiştir. Öyle ki pozitif sermaye; iş tatmini, yaratıcı performans, sürdürülebilir rekabet 
avantajı ve iş performansı ile pozitif ilişkili, tükenmişlik, sinizm, işten ayrılma niyeti, çalışan 
uygunsuz davranışları gibi boyutlarla da negatif ilişkili bulunmuştur. Psikolojik sermayenin dört 
boyutunun örgütsel tutumları sadece direk değil, birbirleri üzerinden dolaylı olarak da etkilediği 
söylenebilir (Eren, 2001; Bal, 2008; Özkalp, 2009). 

Örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı için sahip olmaları gereken finansal, yapısal ve 
teknolojik sermayenin yanında insan sermayesi, sosyal sermaye ve psikolojik sermaye önem arz 
etmektedir. İnsan sermayesinde çalışanın “ne bildiği”, sosyal sermayede “kimi bildiği, tanıdığı” 
ön planda iken bilgi, beceri, teknik yetenek ve deneyim içeren psikolojik sermayede “kim 
olduğu” ve geliştirilebilir duygularıyla “kim olabileceği” ön plandadır (Luthans vd., 2006). 
Özetle, gelecekte küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlamak için yatırım yapılması ve 
geliştirilmesi gereken psikolojik sermaye bir bireyin olumlu psikolojik gelişim durumu olarak 
tanımlanmıştır. 

 

İşyeri Arkadaşlığı 

İş yeri arkadaşlığı iş yerinde gönüllü bir biçimde geliştirilen resmi olmayan bir ilişki çeşididir 
(Sias vd., 2004). Son yıllarda hem uzayan iş saatleri hem de iş hayatı ve özel hayat arasında 
bulanıklaşan sınırlar iş yerinde geliştirilen bu gayri resmi ilişkilerin önemini artırmıştır. Berman 
ve arkadaşları (2002) işyerlerinde meydana gelen arkadaşlıkları, aynı organizasyonda çalışan 
bireyler arasında güven, ortak değer ve ilgi alanları zemininde oluşan, tanıdıklıktan öte ve fakat 
romantizm içermeyen ilişkiler şeklinde tanımlamaktadır.  

İş gören yöneticisini, ast ve üstlerini seçemez fakat kiminle arkadaşlık kurabileceğini seçebilir 
(Sias ve Cahill, 1998). Bu bağlamda iş yeri arkadaşlığı kurum içindeki resmi ilişkilerden farklı 
dinamiklere sahiptir. İş yerinde farklı seviyelerde olsalar da işyeri arkadaşlığı geliştiren iş 
görenler bu ilişkileri bağlamında birbirlerine denktirler. İşyeri arkadaşlığında bireylerin arasında 
duygusal bir bağ vardır ama bu bağ romantik duygusallık ile karıştırılmamalıdır.   



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4): 335-356. 

 340 

Aynı çatı altında çalışanların taşıdıkları çeşitli özellikler - mezuniyet, yaş grubu, siyasi görüş – 
benzer olduğunda iş yeri arkadaşlığı geliştirmeleri beklenir (Lee, 2005). İşyerinde kurulan 
arkadaşlığı sosyal hayat içerisindeki diğer arkadaşlıklardan ayıran bir özellik de kişisel 
odaklanmadır. Arkadaşlık bağının tarafları birbirleri ile iş yerinde bulundukları konum için 
değil, taşıdıkları bireysel özellikler sebebi ile iletişime geçerler.  

İş yeri arkadaşlığı bireysel ya da bağlamsal benzerlikler üzerine inşa edilebilir. Bireysel bağlam 
iş görenler arasındaki kişisel benzerliklere işaret eder. Bu benzerlikler özellikle kişilik, ortak 
kültür, yaş, cinsiyet, eğitim, davranış biçimi, ilgi alanları, geçmiş olabilir. Bağlamsal benzerlikler 
ise ortak evlilik, ebeveynlik ve sağlık sorunları olarak sıralanabilir (Sias ve Cahill, 1998). 

İşe alım süreçlerinde uyum kelimesi büyük önem taşımaktadır. Bu çaba daha önceleri iş ve aday 
arasındaki uyuma odaklanırken; şimdilerde iş yeri ve aday kültürü arasındaki uyuma 
yönelmiştir. Kurum kültürüne uyum gösterebileceği kanısına varılırsa aday işe alınmaktadır. 
Öte yandan bireyler de uyum sağlayabileceklerini düşündükleri kurumları seçerler. Böylece 
ortak özelliklere sahip insanlar bir araya gelmiş olur (Pierce vd., 1996:13).  

İşyeri arkadaşlığı sosyal hayata ilişkin bağlamlardan da etkilenmektedir. Çünkü çalışanların 
tutum ve davranışları kişilikleri yanında içinde var oldukları ev, ibadethane, siyasi grup, etnik 
grup gibi çeşitli sosyal çevrelerin etki alanındadır. Ayrıca, bireylerin iş ve sosyal hayatındaki 
yaşamsal problemleri bütünleşiktir. İnsanlar evlerindeki problemlerini mutlaka işyerlerine 
taşırlar ve bu durumu engellemenin bir yolu yoktur (Sias ve Cahill, 1998). 

İşyeri arkadaşlıklarının kurum içerisinde pek çok işlevleri vardır. Ancak bu ilişkinin sadece 
olumlu sonuçlarına odaklanmak pek de objektif bir yaklaşım olmayacaktır. Şüphe yok ki iş yeri 
arkadaşlığının olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçları da olabilir.   

Yapılan araştırmalar işyeri arkadaşlığının sosyal iletişimde olan kişileri olumlu yönde 
geliştirdiğini ve manevi güç kazandırdığını göstermektedir. Aynı zamanda bireylerin daha 
huzurlu ve rahat bir çalışma ortamına sahip olmalarına olanak sağlar. İş ve özel hayatı 
destekleyen bu durum bireyin performansına da olumlu etki yapar (Kram ve Isabella, 1985). 

İşyeri arkadaşlıkları kişilerin öğrenmelerine olumlu yönde etki ederek kariyer hedeflerine destek 
olabilir. İşe yeni başlayan bireylerden hızlı arkadaşlık kurabilenler kurumsal ve görevsel bilgileri 
daha hızlı edinirler. Dışadönük karaktere sahip bu kişilerin amirleri ile iletişimleri de kuvvetlidir. 
(Herman vd., 2008). İşyerinde bu tür arkadaşlıkların var olması çalışanlarda samimiyet, empati 
ve güven duygusunun artmasına neden olur. Güven duygusunun hâkim olduğu ve 
yardımlaşmanın bir geleneğe dönüştüğü kurumlarda çalışan motivasyonu da belirgin bir 
biçimde artar (Ingram ve Zou, 2008).  

İş yeri arkadaşlığı kurum misyonunun çalışanlar tarafından kabul edilmesi ve içselleştirilmesi 
açısından da kritik bir rol üstlenir. İnsanlar işlerini severek yapmanın ötesinde, beraberce ortaya 
koydukları sosyal faydadan manevi bir güç alırlar (Balaban ve Özsoy, 2016) 

İşyeri arkadaşlığı, çalışanların aralarında sohbet ve muhabbete daha fazla zaman ayırması ile 
verimin düşmesine, birbirlerini etkiledikleri için dikkat dağınıklığına neden olabilir. İşyeri 
arkadaşlığına ilişkin en önemli sorun iş görenin şirkete zarar verebilecek arkadaşlarının tarafını 
tutması, kurumuna karşı onların yanında durmasıdır. Güçlü bir arkadaşlığın tarafı olan iş gören 
tartışmalı konularda doğru karar veremeyip arkadaşını kayırabilir. Bu nedenlerle yönetim 
kademelerinde arkadaşlık ilişkilerini desteklemeyen yaklaşımlar bulunmaktadır (Morrison ve 
Nolan, 2007). 

Arkadaşlıktan beklenen zor zamanlarında yanında olmak, iyilik yapmak ve sırlarını birbirleriyle 
paylaşmaktır. Bu beklentiler çalışanları arkadaşlık ve örgütsel görevler arasında ikileme 
düşürmekte ve performansı olumsuz yönde etkilemektedir (Bridge ve Baxter, 1992).  
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Sonuç olarak diyebiliriz ki; kurum ve yöneticiler iş yeri arkadaşlıklarını engellemek ya da yok 
etmek yerine olası sorunlara karşı tedbir alma stratejisini takip etmelidirler. Çalışanlar arasındaki 
çıkar çatışmalarının önlenmesi için şeffaf bir bilgilendirme süreci, sınırları net bir biçimde 
belirlenmiş görev ve sorumluluklar ve farkındalık geliştiren eğitimler oldukça faydalıdır 
(Berman vd., 2002; Sias vd., 2012).  

 

İşe Adanmışlık 

İşe adanma; çalışanın işine sahip çıkması, işini sevmesi ve bırakamaması olarak ifade edilebilir 
(Alarcon, 2009). İşe adanmışlık sadece çalışanın iş ile ilgili olumlu fikirlere sahip olması değil, 
yaptığı işi en doğru şekilde gerçekleştirme çabasıdır. Bu çaba çalışanın kuruma karşı aidiyet 
hissinin yüksek olmasını, kurumuyla duygusal bağ kurmasını ve kurumun menfaatlerini ön 
planda tutmasını beraberinde getirir. 

Kendini işine adayan çalışanlar bütün dikkatlerini işlerine verdikleri için zamanın nasıl geçtiğini 
anlamazlar ve mükemmel iş çıkartırlar. İşe adanan çalışanlar en zor görevleri yetenekleri 
dâhilinde üzerlerine alıp yapmak isterler. İşe adanan çalışanlar daha pozitif ve çözüm odaklı 
oldukları için daha başarılıdırlar. Hızlı terfi ederler ve çevrelerini etki alına alırlar (Burke vd., 
2009). 

Kahn incelemesinde çalışanların işe adanmışlıklarına etki eden şartları gözlemleyerek, 
adanmışlığın fiziksel, duygusal ve bilişsel boyutlarını tarif etmiştir. Fiziksel bileşen, kişinin 
örgütsel rollerinde enerjik olmasına; duygusal bileşen, kişinin işine, kuruma ve idarecilere karşı 
hissettiği olumlu ya da olumsuz tutuma; bilişsel bileşen ise kişinin örgütü yönetenlere ve çalışma 
şartlarına inanmasına işaret etmektedir (Kahn, 1990). 

Leiter ve Maslach’a (1988) göre işe adanma tükenmişliğin tam tersi olarak ele alınabilir. 
Tükenmişlik; duygusal olarak tükenme, duyarsız hale gelme ve etkin halin azalması gibi halleri 
kapsarken, işe adanma bu etkilerin karşıtları olan enerji dolu olmak, işe bağlılık ve etkin olmayı 
içerir. Bu araştırmacılara göre tükenmişlik seviyesini ölçebilirsek, bir nevi işe adanmayı da 
ölçmüş oluruz (Bakker vd., 2008).  

Schaufeli ve arkadaşlarına (2002) göre ise iki kavram birbiriyle ilişkili olmakla beraber aynı 
ölçekle ölçülmeleri mantıklı olmayacaktır. Çünkü iki kriterin de eş zamanlı olarak yüksek ya da 
alçak çıkacağı durumlar olabilir. Schaufeli ve arkadaşları işe adanmaya, daha çok bir pozitif 
psikoloji kavramı olarak yaklaşır. Pozitif psikolojinin ileri sürmüş olduğu psikolojik iyilik, 
iyimserlik, mutluluk ve dayanıklılık gibi özelliklerden yola çıkarak işe adanmayı kişinin işine 
olan iyimser tavrı ve işinin kıymetli olduğu şeklinde bir zihin yapısı olarak ifade etmektedirler.  

İşe adanmanın alt boyutları şu şekilde sıralanabilir: 

• Enerjik Olma: Kişinin kendi istediği için işine gelmesi ve görev tanımının üstünde emek 
harcaması olarak tanımlanabilir. Canlılık şeklinde de adlandırılır.  

• İşe Bağlılık: İş görenin işinde sebatkâr olması, onu içselleştirerek kendince önemli bir yere 
koyması ve yaptığı işten dolayı kendisinden gurur duymasıdır.  

• Kendini İşe Verme: Kişinin yaptığı işten haz alması, çalışırken zamanın nasıl geçtiğinin 
farkına varamaması, bütün yoğunluğunu işine vermesi anlamlarını taşımaktadır.  

İşe adanmışlık kavramına ilişkin, yukarıda sıralanan uluslararası yayınlar dışında ulusal 
seviyede de pek çok yayın yapılmıştır (Ardıç ve Polatçı, 2009; Özsoy vd., 2013; Turgut, 2013; 
Çalışkan, 2014; Özer vd., 2015; Özyılmaz ve Süner, 2015; Özdemir vd., 2019; Kılıç vd., 2020).  
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Şirketlerin içinde bulundukları koşullara ayak uydurması ve yoğun rekabet ortamında 
sürdürülebilir bir performans sergileyebilmesi için sadece üstün nitelikli çalışanlara sahip olması 
yeterli olmamaktadır. İş görenlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve kurumun lehine 
kullanabilmek için işe adanmalarının sağlanması gereklidir (Bakker ve Demerouti, 2008). Çünkü 
işe adanma, çalışanların üst düzey performans göstermesini, işyerini benimsemesini, iyimser bir 
yaklaşım geliştirerek olumlu katkılar sunmasını sağlar. İşe adanmanın olumlu sonuçları şu 
şekilde sıralanabilir: 

• Olumlu Duygular: İşe adanan çalışanlar kurumlarına yönelik olumlu duygular içindedir 
(Koyuncu vd., 2006). Bu pozitif duygular hem onları geliştirir hem de kurumun 
menfaatlerini yukarı çeker (Bakker ve Demerouti, 2008). Öte yandan, işe adanan 
çalışanlar iş arkadaşlarına karşı içten ve yardımsever bir tutum sergilerler (Kmiec, 2010). 

• İş Doyumu: İşe adanma içsel motivasyonu güçlendirerek iş görenlerin işleri ile ilgili daha 
çok sorumluluk almalarını destekler. İşe adanan çalışanların işinden ve örgütünden 
memnun olup yüksek doyum hissetmeleri de istenilen ve beklenilen bir durumdur 
(Alarcon, 2009). 

• Örgütsel Bağlılık: Çalıştığı kurum ile ilgili iyi duygular besleyip gururlanmak, kendini 
şirkete ait hissetmek örgütsel bağlılığın belirtileri olarak karşımıza çıkar. İşe adanmış 
çalışanlar daha yüksek örgütsel bağlılık gösterirler. 

• Proaktif Davranışlar: Psikolojik iyi oluş işe adanmayı, işe adanma da işyerinde proaktif 
davranışları destekler (Bakker ve Demerouti, 2008). 

• Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: İşe adanmış çalışanlar kendilerine verilen görevleri en 
iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra, görev tanımları kapsamına girmeyen işlerde de 
yüksek performans gösterirler (Rich, 2006). 

 

İşyeri Arkadaşlığı ve İşe Adanmışlık: İlgili Alan Yazını 

Araştırmanın bu kısmında bir önceki bölümlerde tanıtılan işyeri arkadaşlığı ve işe adanmışlık 
kavramalarını birlikte inceleyen çalışmalara yer verilecektir. İngilizce ve Türkçe alan yazını çok 
kapsamlı olmamakla beraber, karşılaştırma yapmamıza olanak tanıyan araştırmalar mevcuttur. 

Dasgupta (2016) tarafından Hindistan’da 504 sağlık çalışanı üzerinde yürütülen bir çalışmada işe 
adanmışlığın pek çok başka faktörle birlikte işyeri arkadaşlığı ile olumlu bir ilişki içinde olduğu 
ortaya konmuştur.  

Türkiye’de 233 kamu ve özel sektör çalışanıyla yürütülen bir başka çalışmada (Balaban ve Özsoy, 
2016) işyeri arkadaşlığı alt boyutlarından arkadaşlık fırsatının işe adanmışlığın alt boyutlarından 
dinçliği ve adanmayı güçlü ve yoğunlaşmayı zayıf bir şekilde etkilediği görülmüştür. Bekâr 
katılımcılar evli katılımcılardan daha az dinç, ayrıca kadınlar erkeklerden daha az yoğunlaşmış 
çalışanlar olarak tespit edilmişlerdir.  

Kayar ve Erdem (2017) tarafından yapılan araştırmada hemşirelerin ahlaki tutumlarının işe 
adanma davranışları üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada işe adanmışlık alt 
boyutlarından dinçlik ve özümsemenin demografik faktörlere göre değişiklik göstermediği, 
ancak yoğunlaşma boyutunun yaşa, medeni duruma, çalışılan birime ve tecrübeye göre 
farklılaştığı tespit edilmiştir.  Örneğin, evli olmayan hemşirelerin evli hemşirelere göre işlerine 
daha fazla yoğunlaştıkları görülmüştür.  

Şahinbaş (2018) tarafından yürütülen tez çalışmasında Ankara ilinde Hacettepe Üniversitesi 
Erişkin Hastanesi’nde görev alan 300 sağlık personelinin işyeri arkadaşlığı ve işe adanmışlık 
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seviyeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, işyeri arkadaşlığı ile işe 
adanmışlık arasında olumlu yönde, orta kuvvetli ve anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

Zonguldak merkez ilçede görev yapan 202 sağlık çalışanı ile yürütülen güncel bir çalışmada ise 
(Açıkgöz ve Kıran, 2020) örgüt kültürü ve işe bağlanma arasındaki ilişki incelenmiştir. İşe 
bağlanmanın çalışılan birim ve pozisyona bağlı olarak değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. 
Hekimler diğer meslek gruplarına göre ve hizmet birimlerinde çalışanlar idari birimlerde 
çalışanlara göre daha yüksek işe bağlanma göstermektedirler. 

İlgili alan yazını göstermektedir ki; hem iş arkadaşlığı hem de işe adanmışlık alt boyutları ile 
birlikte çeşitli demografik faktörlerden etkilenmektedir. Ayrıca iş arkadaşlığı ve işe adanmışlık 
arasında farklı seviyelerde ilişki mevcuttur. Bu çalışmanın amacı ise İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’nde yürütülen benzer bir araştırmanın sonuçlarının 
daha önceki araştırma sonuçlarıyla benzeştiği ve ayrıştığı noktaları ortaya çıkarmaktır. Bu 
karşılaştırmaya Tartışma ve Sonuç kısmında yer verilmiştir.  

YÖNTEM 

Bu araştırmada işyeri arkadaşlığı, işe adanmışlık ve alt boyutları arasındaki ilişkinin ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha 
Müdürlüğünde görev alan çalışanlara, işyeri arkadaşlığı algısı ve işe adanmışlık düzeyleri 
arasındaki ilişkinin anlamlılığının incelenmesi amacıyla ilişkisel tarama modeli çerçevesinde 
uygulanmıştır. Çalışma kapsamında cevabı aranacak araştırma soruları şunlardır: 

1. İşyerinde kurulan arkadaşlık ilişkilerine yönelik algı demografik özelliklerine göre 
farklılık göstermekte midir?  

2. İşe adanmışlık düzeyi çalışanların demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte 
midir? 

3. İşyeri arkadaşlığı, işe adanmışlık ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Araştırma, 5 Ağustos ve 30 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
ve Hıfzıssıhha Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerinde görev alan ve çalışmaya katılmayı kabul 
eden sağlık ve idari personele uygulanmıştır. 

Araştırmanın evrenini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğüne bağlı 
İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Psiko-Terapi 
Merkezi, Tıp Merkezi, Vektörlerle Mücadele, Evde Sağlık ve İdari Merkez olarak 7 merkezde 
görev alan hekim, hemşire, psikolog, sağlık personeli ve idari personel oluşturmaktadır. 
Araştırmada ilk etapta örneklem seçimine gidilmeden (N=200) evrenin tümüne ulaşılması 
hedeflendiyse de % 60 geri dönüşüm oranı ile araştırmaya sadece 121 çalışan katılmıştır. 
Araştırmanın verisi 121 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 
çalışanının anket sorularına verdiği yanıtlar ile elde edilmiştir.  

Araştırma kapsamında literatür bilgilerine ve gözlemlere dayanarak hazırlanan anket formu 
kullanılmıştır. Demografik bilgi formunda çalışanlara yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, medeni 
durumu, toplam çalışma süresi, çalıştığı birim ve kadro ile ilgili 8 soru yöneltilmiştir. 

Çalışanların işyeri arkadaşlığı davranışlarını ölçmek için Nielsen ve arkadaşları (2000) tarafından 
geliştirilen “İşyeri Arkadaşlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek iki alt boyuttan oluşmaktadır. Alt 
boyutlar “Arkadaşlık Kurma Fırsatı” (1, 2, 3, 4, 5, 6) ve “Arkadaşlık Değeri” (7, 8, 9, 10, 11, 12) 
olarak isimlendirilebilir. Ölçek 5’li Likert tipinde tasarlanmış olup toplam 12 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçekte Kesinlikle Katılmıyorum=1, Katılmıyorum=2, Kararsızım=3, 
Katılıyorum=4 ve Kesinlikle Katılıyorum=5 olarak derecelendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek 
en düşük puan 12 ve en yüksek puan 60’tır. Ölçekten alınan puan yükseldikçe iş yerinde 
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arkadaşlık kurmaya yönelik ortamın varlığına ve iş yeri arkadaşlığının değerine ilişkin algı 
yükselmektedir. 

Çalışanların işe adanmışlık düzeylerini ölçmek için ise; Schaufeli ve Bakker (2003) tarafından 
geliştirilen “Utrecht İşe Adanma Ölçeği” kullanılmıştır. Alt boyutları bu çalışmada “Dinçlik”, 
“Özümseme” ve “Yoğunlaşma” olarak verilmiştir. Ölçek 7’li Likert tipinde tasarlanmış olup 
toplam 17 maddeden oluşmakta ve alt boyutları sırası ile 6 (soru:1, 2, 3, 4, 5, 6), 5 (soru: 7, 8, 9, 10, 
11) ve 6 (soru: 12, 13, 14, 15, 16, 17) maddeden oluşmaktadır. Ölçekte Asla=1, Hemen Hemen 
Hiç=2, Nadiren=3, Bazen=4, Sık Sık=5, Çok Sık=6 ve Her Zaman=7 olarak derecelendirilmektedir. 
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 17 ve en yüksek puan 119’tır. Ölçekten alınan puanlar 
yükseldikçe işe adanmışlık düzeyi de artmaktadır. 

Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics 25.0 programı 
kullanılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılacak testlerin tespit edilebilmesi için ilk olarak 
verinin normal dağılıp dağılmadığı kontrol edilmiştir. Her iki ölçekte kulanılan ifadelerin 
basıklık ve çarpıklık değerleri -2 ve +2 arasında olduğundan verinin normal dağılım gösterdiğine 
hükmedilmiştir (George ve Mallery, 2010). Daha sonra İşyeri Arkadaşlığı Ölçeği ve İşe 
Adanmışlık Ölçeği maddelerine açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Çalışma sosyal bilimler 
alanında yürütülen bir araştırma olduğu için faktör analizinde Oblimin rotasyon tercih edilmiştir. 
Faktörlerin oluşmasında öz değerin en az 1, faktör yüklerinin en az 0,4 olması esas alınmıştır. 
Faktör analizi sonuçlarına göre ölçekler yeniden yapılandırılmış ve Cronbach-Alfa, ortalama, 
standart sapma vs. analizler revize edilmiş yeni yapı üzerinden hesaplanmıştır. Nicel verilerin 
karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırması için 
One-way Anova testi kullanılmıştır. İstatistiksel farklılıklara neden olan grubun tespitinde 
Scheffe testi; iki gruplu değerlendirmelerde student t-test kullanılmıştır. Sonuçlar % 95’lik güven 
aralığında, yani p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Faktör Analizi 

Faktör analizi sonuçlarına göre İşyeri Arkadaşlığı Ölçeğinden bir soru (ARK9), İşyeri Adanmışlık 
Ölçeğinden ise 4 soru (ADAN3, ADAN6, ADAN11 ve ADAN12) herhangi bir faktöre yeterli 
seviyede yüklenmedikleri için silinmiştir. İşe Adanmışlık Ölçeği yapısal olarak bir değişiklik 
göstermemiş ve 4 ifade (ADAN1, ADAN2, ADAN4, ADAN5) ile Dinçlik, 4 ifade (ADAN7, 
ADAN8, ADAN9, ADAN10) ile Özümseme ve 5 ifade (ADAN13, ADAN14, ADAN15, ADAN16, 
ADAN17) ile de Yoğunlaşma alt boyutları ortaya çıkmıştır. Öte yandan İş Arkadaşlığı Ölçeği 
faktör dağılımı ile literatürdeki yapısından farklılık göstermiştir. İfadelerden 5 tanesi (ARK1, 
ARK2, ARK5, ARK7, ARK8) ortak bir faktör oluştururken; geri kalan ifadeler ise 2 ayrı faktöre 
dağılım göstermişlerdir. Bu sonuç faktörleri yeniden isimlendirmemizi gerektirmiştir. Birinci 
faktör (ARK1, ARK2, ARK5, ARK7, ARK8) iş görenin işyeri arkadaşlığına ilişkin bireysel 
değerlendirmesini içerdiğinden Bireysel Algı, ikinci faktör (ARK3, ARK4, ARK6) kurumun iş yeri 
arkadaşlığına yaklaşımını ortaya koyduğundan Kurumsal Algı, üçüncü faktör ise (ARK10, 
ARK11, ARK12) iş görenin çalışma arkadaşlarına yönelik güven duygusunu incelediğinden 
Güven olarak isimlendirilmiştir. 

İşe Adanmışlık ve İşyeri Arkadaşlığı ölçeklerinin düzenlenmiş haliyle Cronbach-Alfa değerleri 
sırasıyla 0,819 (11 soru) ve 0,866 (13 soru) olarak hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan 
ölçeklerin ve alt boyutlarının iç tutarlılıklarının α>,800 olup yüksek derecede güvenilir oldukları 
söylenebilir.  
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Tablo 1. İşyeri Arkadaşlığı ve İşe Adanmışlık Ölçekleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Component 
1 2 3 4 5 6 

ARK1  .737     

ARK2  .715     

ARK3      .723 
ARK4      .500 
ARK5  .878     

ARK6      .760 
ARK7  .799     

ARK8  .758     

ARK10     -.483  

ARK11     -.695  

ARK12     -.742  

ADAN1    .809   

ADAN2    .820   

ADAN4    .508   

ADAN5    .632   

ADAN6       

ADAN7 .755      

ADAN8 .817      

ADAN9 .731      

ADAN10 .791      

ADAN11       

ADAN13   .744    

ADAN14   .442    

ADAN15   .813    

ADAN16   .897    

ADAN17   .797    

BULGULAR 

Demografik Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde öncelikle katılımcılara ait demografik bilgilere, daha sonra da 
kullanılan ölçekler aracılılığıyla elde edilen verilerin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 
Araştırmanın soruları doğrultusunda ilk önce işyeri arkadaşlığının daha sonra da işe 
adanmışlığın demografik faktörlere göre değişim gösterip göstermediği tartışılmış, en son olarak 
da işyeri arkadaşlığı ve işe adanmışlık arasında (alt boyutlarıyla birlikte) anlamlı bir ilişki olup 
olmadığı incelenmiştir.  

Araştırma toplam 121 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Demografik analizlerin sonucunda 
katılımcıların %59,5’inin kadın, %40,5’inin ise erkek olduğu görülmüştür. Katılımcıların medeni 
durumları incelendiğinde; %75,2’sinin evli, %24,8’inin bekâr olduğu belirlenmiştir. Yaş 
dağılımlarına göre; katılımcılardan yaşları 18-25 arasında olanların oranının %2,5, 26-35 arasında 
olanların oranının %29,8, 36-45 arasında olanların oranının %49,6 ve 46 üzeri olanların oranının 
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ise %18,2 olduğu tespit edilmiştir. Eğitim düzeyleri incelendiğinde; %9,1’inin ilköğretim, 
%24,8’inin lise, %14’ünün ön lisans, %34,7’sinin lisans, %13,2’sinin ise yüksek lisans mezunu 
olduğu, %4,1’inin de tıpta uzmanlık yaptığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar detaylı olarak 
Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Katılımcıların Tanımlayıcı Bilgilerine Göre Dağılımları 

Demografik Bilgiler n % 

Cinsiyet 
Kadın 72 59,5 
Erkek 49 40,5 

Medeni Durumunuz 
Evli 91 75,2 
Bekâr 30 24,8 

Yaş 

18-25 yaş arası 3 2,5 
26-35 yaş arası 36 29,8 
36-45 yaş arası 60 49,6 
46 ve üzeri 22 18,2 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 11 9,1 
Lise 30 24,8 
Ön lisans 17 14,0 
Lisans 42 34,7 
Tıpta uzmanlık 5 4,1 
Yüksek Lisans ya da Doktora 16 13,2 

Toplam 121 100,0 

 

İşyeri Arkadaşlığına İlişkin Bulgular 

Araştırmada İşyeri Arkadaşlığı Ölçeğine ilişkin ortalama 5 üzerinden 3,62 olarak hesaplanmıştır 
(min:1,76;  max: 4,89). Ölçeğin alt boyutlarına bakacak olursak, Bireysel Algı 4,03 ile en yüksek 
ortalamaya sahiptir. Kurumsal Algı ve Güven alt boyutları ise sırasıyla 3,46 ve 3,36 ortalamaya 
ulaşmıştır. 

Tablo 3’te detaylandırılan işyeri arkadaşlığı ölçeği cevaplarına ilişkin dağılıma göre, 
katılımcıların en fazla katıldıkları ifadeler sırası ile şunlardır: “İş arkadaşlarımı tanımak için 
fırsatım var”, “İşyerimde yakın arkadaşlıklar kurma fırsatım var”, “Toplu olarak sorunları 
çözmek için iş arkadaşlarımla birlikte çalışabilirim” ve “İşyerinde güçlü arkadaşlıklar kurdum”. 
“Pek çok iş arkadaşıma çok fazla güvenebileceğimi hissediyorum” ifadesi ise 45 katılımcı 
tarafından kararsızım şeklinde yanıtlanmıştır. Öte yandan, ankette ters soru olarak yer alan 
“Çalıştığım herhangi birinin gerçek bir arkadaş olduğuna inanmıyorum.” ifadesi için çalışanların 
44’ü kararsızım yanıtını verirken 27 tanesi katılmadığını ifade etmiştir. 

Sonuçları işyeri arkadaşlığını alt boyutları açısından değerlendirdiğimizde, katılımcıların sadece 
%10’u kurum içi arkadaşlık fırsatlarına ilişkin olumsuz değerlendirmelerde bulunurken, %70’i 
aynı konuda olumlu fikir beyan etmiştir. Kurumsal algı alt boyutunda, çalışanların %20’si 
kurumlarının işyeri arkadaşlığını desteklemediğini ifade ederken, %35’i tam tersi yönde cevaplar 
vermiştir. Katılımcıların %25’i işyeri arkadaşlıklarını güven alt boyutunda düşük puanla 
değerlendirirken, neredeyse %30’u işyeri arkadaşlarına güven duyduklarını ifade etmişlerdir. 

İşyeri arkadaşlığı genel puanlarına baktığımızda ise, %10’luk bir kesimin işyeri arkadaşlığı 
kurmadığı, ya da kurumsal sebeplerden ötürü kuramadığı ve etrafındaki insanlara yeterince 
güvenmediği söylenebilir. Katılımcıların %50’sinden fazlası ise cevaplarıyla işyerinde sıkı 
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arkadaşlıklar kurduklarını, bu arkadaşlıkları iş dışına da taşıdıklarını ve işyeri arkadaşlarına 
güvendiklerini ifade etmişlerdir. 

Tablo 3. İşyeri Arkadaşlığı Ölçeği Cevaplarının Dağılımı 

İşyeri Arkadaşlığı  

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

n % n % n % n % n % 
İş arkadaşlarımı tanımak için fırsatım var. 1 .8 5 4.1 9 7.4 65 53.7 41 33.9 
Toplu olarak sorunları çözmek için iş 
arkadaşlarımla birlikte çalışabilirim. 

4 3.3 3 2.5 15 12.4 56 46.3 43 35.5 

Kurumumda gayri resmi olarak konuşma 
ve başkalarıyla görüşme şansım var. 

12 9.9 10 8.3 20 16.5 55 45.5 25 19.8 

Çalışanlar arasındaki iletişim 
organizasyon tarafından teşvik 
edilmektedir. 

7 5.8 13 10.7 39 32.2 47 38.8 15 12.4 

İş yerimde yakın arkadaşlıklar kurma 
fırsatım var. 

3 2.5 11 9.1 6 5.0 58 47.9 43 35.5 

Gayri resmi konuşma iş tamamlandığı 
sürece kuruluşum tarafından hoş görülür. 

8 6.6 12 9.9 40 33.1 46 38.0 14 11.6 

İş yerinde güçlü arkadaşlıklar kurdum. 3 2.5 5 4.1 19 15.7 50 41.3 44 36.4 
İş yeri dışında da iş arkadaşlarımla 
sosyalleşiyorum. 

5 4.1 16 13.2 12 9.9 53 43.8 35 28.9 

Pek çok iş arkadaşıma çok fazla 
güvenebileceğimi hissediyorum. 

5 4.1 15 12.4 45 37.2 38 31.4 18 14.9 

İş arkadaşlarımı göreceğim diye işe 
gitmeyi istekle bekliyorum. 

9 7.4 18 14.9 30 24.8 48 39.7 16 13.2 

Çalıştığım herhangi birinin gerçek bir 
arkadaş olduğuna inanmıyorum. 

4 3.3 23 19.0 44 36.4 31 25.6 19 15.7 

 

Tablo 4’te görüleceği üzere, kadın çalışanların işyeri arkadaşlık algıları (güven alt boyutu 
dışında) erkek çalışanlara göre daha yüksektir. Ancak, cinsiyetin işyeri arkadaşlığı ve alt 
boyutları açısından anlamlı bir farklılığa yol açmadığı da görülmektedir (p>0,05). Çalışma 
kapsamında incelediğimiz demografik faktörlerden yaş ve medeni durum da tıpkı cinsiyet gibi 
iş arkadaşlığı ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılığa neden olmamıştır. Öte yandan eğitim 
durumunun iş arkadaşlığı alt boyutlarından bireysel algı üzerinde farklılıklara sebep olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu fark bilhassa yüksek lisans-doktora mezunları ile ilkokul mezunları arasında 
anlamlı bir seviyededir. Eğitim seviyesi arttıkça işyeri arkadaşlığına ilişkin bireysel algı da 
yükselmektedir. Ayrıca Hıfzıssıhha içinde çalışılan birim de kurumsal algı üzerinde anlamlı 
değişikliklere sebep olmaktadır. Tıp merkezi, PDM ve İSADEM çalışanların kurumsal algıları 
diğer birimlerde çalışan katılımcılara kıyasla daha yüksek tespit edilmiştir. Son olarak 
kurumdaki toplam tecrübe süresi ve kadro değişkenlerinin de iş arkadaşlığı ve alt boyutları 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirtilmelidir.  

Tablo 4. Çeşitli Demografik Faktörlere Göre İşyeri Arkadaşlığı 

 Cinsiyet Yaş 
Medeni 
Durum Eğitim Pozisyon Birim Tecrübe Kadro 

Bireysel Algı .367 .999 .735 .032 .232 .492 .635 .153 
Kurumsal 
Algı .609 .822 .843 .336 .131 .010 .801 .145 

Güven .596 .853 .452 .290 .237 .222 .636 .808 
İşyeri 
Arkadaşlığı .717 .950 .786 .278 .170 .255 .732 .175 
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İşe Adanmışlığa İlişkin Bulgular 

Araştırmada İşe Adanmışlık Ölçeğine ilişkin ortalama 7 üzerinden 5,41 olarak hesaplanmıştır 
(min:2,13;  max: 7,00). Ölçeğin alt boyutlarına bakacak olursak, Özümseme 5,72 ile en yüksek 
ortalamaya sahiptir. Dinçlik ve Yoğunlaşma alt boyutları ise sırasıyla 5,46 ve 5,05 ortalamaya 
ulaşmıştır. 

Sonuçlar işe adanmışlık alt boyutları açısından incelendiğinde görülmüştür ki; çalışanların 
yalnızca %5’i işyerinde nadiren dinç hissetmektedir. %70 civarında katılımcı ise dinçlik 
durumunu sıklıkla tecrübe etmektedir. Özümseme alt boyutunda da benzer bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır. % 6 civarında katılımcı yaptığı işi özümsemediğini ifade ederken, yaptığı işle yoğun 
bir duygusal bağ kurduğunu söyleyenlerin oranı %75’e yakındır. Yoğunlaşma alt boyutunda ise, 
kendini işine kaptırmakta zorlananların oranı %6 civarındayken, işini yaparken zamanın nasıl 
geçtiğini anlamayanların oranı %65 civarındadır. 

İşe adanmışlık ölçeği puanlarına genel olarak baktığımızda ise; katılımcıların %65’inin işlerini 
yaparken enerjik hissettiklerini, işlerine karşı büyük bir istek ve saygı duyduklarını, ayrıca 
sorumluluklarını yerine getirirken yoğunlaşabildiklerini söyleyebiliriz. Öte yandan, 
katılımcıların yaklaşık olarak %5’i için durumun bunun tam tersi olduğunu da ifade etmemiz 
gerekiyor.  

Sonuçlar işe adanmışlık alt boyutları açısından incelendiğinde görülmüştür ki; çalışanların 
yalnızca %5’i işyerinde nadiren dinç hissetmektedir. %70 civarında katılımcı ise dinçlik 
durumunu sıklıkla tecrübe etmektedir. Özümseme alt boyutunda da benzer bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır. % 6 civarında katılımcı yaptığı işi özümsemediğini ifade ederken, yaptığı işle yoğun 
bir duygusal bağ kurduğunu söyleyenlerin oranı %75’e yakındır. Yoğunlaşma alt boyutunda ise, 
kendini işine kaptırmakta zorlananların oranı %6 civarındayken, işini yaparken zamanın nasıl 
geçtiğini anlamayanların oranı %65 civarındadır. 

İşe adanmışlık ölçeği puanlarına genel olarak baktığımızda ise; katılımcıların %65’inin işlerini 
yaparken enerjik hissettiklerini, işlerine karşı büyük bir istek ve saygı duyduklarını, ayrıca 
sorumluluklarını yerine getirirken yoğunlaşabildiklerini söyleyebiliriz. Öte yandan, 
katılımcıların yaklaşık olarak %5’i için durumun bunun tam tersi olduğunu da ifade etmemiz 
gerekiyor.  

Tablo 5’te detaylarıyla görülebileceği üzere; katılımcıların en sık tecrübe ettikleri ifadeler sırasıyla 
şunlardır: “Mesleğimde güçlü ve kuvvetli hissediyorum”, “Yaptığım işi anlamlı ve maksatlı 
buluyorum”, “Mesleğimde zihinsel açıdan dirençliyim”, “Mesleğim hakkında çok hevesliyim”. 
Katılımcıların bazen hissettikleri durumların başında “Kendimi işimden alamıyorum” 
“Çalıştığım zaman çevremdeki her şeyi unutuyorum”, ve “Çalışmalarımda çok enerjik 
hissediyorum” gelmektedir. En az tecrübe edilen ifadeler ise sırasıyla “Çalıştığım zaman 
çevremdeki her şeyi unutuyorum” ve “Kendimi işimden alamıyorum” olmuştur. 

Sonuçlar işe adanmışlık alt boyutları açısından incelendiğinde görülmüştür ki; çalışanların 
yalnızca %5’i işyerinde nadiren dinç hissetmektedir. %70 civarında katılımcı ise dinçlik 
durumunu sıklıkla tecrübe etmektedir. Özümseme alt boyutunda da benzer bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır. % 6 civarında katılımcı yaptığı işi özümsemediğini ifade ederken, yaptığı işle yoğun 
bir duygusal bağ kurduğunu söyleyenlerin oranı %75’e yakındır. Yoğunlaşma alt boyutunda ise, 
kendini işine kaptırmakta zorlananların oranı %6 civarındayken, işini yaparken zamanın nasıl 
geçtiğini anlamayanların oranı %65 civarındadır. 

İşe adanmışlık ölçeği puanlarına genel olarak baktığımızda ise; katılımcıların %65’inin işlerini 
yaparken enerjik hissettiklerini, işlerine karşı büyük bir istek ve saygı duyduklarını, ayrıca 
sorumluluklarını yerine getirirken yoğunlaşabildiklerini söyleyebiliriz. Öte yandan, 
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katılımcıların yaklaşık olarak %5’i için durumun bunun tam tersi olduğunu da ifade etmemiz 
gerekiyor.  

Tablo 5. İşe Adanmışlık Ölçeği Cevaplarının Dağılımı 

İşe Adanmışlık  

A
sl

a 

H
em

en
 

H
em

en
 H

iç
 

N
ad

ir
en

 

Ba
ze

n 

Sı
k 

Sı
k 

Ç
ok

 S
ık

 

H
er

 Z
am

an
 

n % n % n % n % n % n % n % 
Çalışmalarımda çok 
enerjik hissediyorum. 

0 .0 0 .0 5 4.1 33 27.3 42 34.7 18 14.9 23 19.0 

Mesleğimde güçlü ve 
kuvvetli hissediyorum. 

0 .0 0 .0 4 3.3 13 10.7 41 33.9 18 14.9 45 37.2 

Uzun süre çalışmaya 
devam edebilirim. 

1 .8 2 1.7 9 7.4 22 18.2 28 23.1 19 15.7 40 33.1 

Mesleğimde zihinsel 
açıdan dirençliyim. 

1 .8 0 .0 3 2.5 16 13.2 47 38.8 19 15.7 35 28.9 

Yaptığım işi anlamlı ve 
maksatlı buluyorum. 

1 .8 1 .8 2 1.7 15 12.4 26 21.5 15 12.4 61 50.4 

Mesleğim hakkında çok 
hevesliyim. 

1 .8 3 2.5 3 2.5 21 17.4 24 19.8 16 13.2 53 43.8 

Mesleğim bana ilham 
verir. 

4 3.3 0 .0 6 5.0 25 20.7 23 19.0 20 16.5 43 35.5 

Yaptığım işten gurur 
duyuyorum. 

2 1.7 1 .8 4 3.3 16 13.2 23 19.0 15 12.4 60 49.6 

Çalıştığım zaman 
çevremdeki her şeyi 
unutuyorum. 

7 5.8 1 .8 12 9.9 34 28.1 27 22.3 14 11.6 26 21.5 

Yoğun çalışırken mutlu 
hissediyorum. 

0 .0 4 3.3 4 3.3 22 18.2 30 24.8 26 21.5 35 28.9 

Çalışmalarıma dalmış 
durumdayım. 

2 1.7 4 3.3 9 7.4 23 19.0 46 38.0 21 17.4 16 13.2 

Çalışırken kendimi 
kaptırıyorum. 

3 2.5 2 1.7 6 5.0 24 19.8 31 25.6 27 22.3 28 23.1 

Kendimi işimden 
alamıyorum. 

2 1.7 7 5.8 7 5.8 36 29.8 33 27.3 17 14.0 19 15.7 

 

Çalışma kapsamında incelenen çeşitli demografik faktörlerin işe adanmışlık ve alt boyutları 
üzerindeki etkisi Tablo 6’da özetlenmiştir. Erkek katılımcıların adanmışlık düzeyleri kadın 
katılımcıların adanmışlık düzeylerinden daha yüksektir. Ancak, kadın ve erkek katılımcıların işe 
adanmışlık düzeyleri arasında anlamlı derecede bir farklılık mevcut değildir (p>0,05). Ayrıca; 
katılımcıların işe adanmışlık düzeyleri yaşlarına, eğitim seviyelerine, kurumdaki pozisyonlarına 
ve toplam tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öte yandan, çalışılan birim 
katılımcıların işe adanmışlık düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmaktadır. PTM ve 
İSADEM çalışanlarının işe adanmışlık düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kurum 
içi kadro da işe adanmışlık ve alt boyutlarından özümseme üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 
İşçi kadrosu ile çalışanların işe adanmışlık seviyeleri memur kadrosu ile çalışanlardan anlamlı 
bir biçimde yüksektir. Son olarak, evli çalışanların işe adanmışlık düzeylerinin dinçlik ve 
özümseme alt boyutları da dâhil olmak üzere bekâr çalışanlardan yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Tablo 6. Çeşitli Demografik Faktörlere Göre İşe Adanmışlık 

 Cinsiyet Yaş Medeni 
Durum Eğitim Pozisyon Birim Tecrübe Kadro 

Dinçlik .156 .595 .028 .210 .539 .068 .230 .204 
Özümseme .127 .875 .003 .091 .761 .127 .787 .018 
Yoğunlaşma .699 .329 .131 .347 .655 .125 .473 .318 
İşe Adanmışlık .154 .477 .004 .160 .608 .031 .691 .035 

 

İlişki Testi 

Çalışmanın bu aşamasında, işyeri arkadaşlığı ve işe adanmışlık değişkenleri, alt bileşenleri ile 
birlikte ilişki testine tabi tutulmuştur.  

Tablo 7’de detaylı olarak görülebileceği üzere; Kurumsal Algı, Güven ve Özümseme ile Bireysel 
Algı arasında sırası ile orta şiddette ve anlamlı, orta şiddette ve anlamlı, zayıf ve anlamlı bir ilişki 
vardır. Kurumsal Algı ve Güven arasında ise zayıf şiddette ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
Özümseme, Yoğunlaşma ve İşyeri Arkadaşlığı ile Dinçlik arasında sırası ile orta şiddette ve 
anlamlı, zayıf şiddette ve anlamlı, zayıf şiddette ve anlamlı ilişkiler gözlemlenmiştir. Özümseme, 
Yoğunlaşma ile orta şiddette ve anlamlı bir ilişkiye sahipken; İşyeri Arkadaşlığı ile zayıf ve 
anlamlı bir ilişki göstermektedir. En son olarak, İşyeri Arkadaşlığı ve İşe Adanmışlık arasında ise 
anlamlı ancak zayıf bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 

 

Tablo 7. İşyeri Arkadaşlığı ve İşe Adanmışlık Arasındaki İlişki 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bireysel Algı 
Pearson  1 .422** .404** .109 .184* -.027 .786** .116 
Sig.   .000 .000 .236 .043 .770 .000 .204 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 

Kurumsal 
Algı 

Pearson   1 .317** .162 .116 .036 .767** .132 
Sig.    .000 .077 .204 .693 .000 .150 
N  121 121 121 121 121 121 121 

Güven 
Pearson    1 .167 .178 .097 .746** .189* 
Sig.     .068 .051 .292 .000 .038 
N   121 121 121 121 121 121 

Dinç 
Pearson     1 .523** .324** .191* .766** 
Sig.      .000 .000 .036 .000 
N    121 121 121 121 121 

Özümseme 
Pearson      1 .374** .207* .832** 
Sig.      .000 .023 .000 
N     121 121 121 121 

Yoğunlaşma 
Pearson       1 .047 .732** 
Sig.        .610 .000 
N      121 121 121 

İşyeri 
Arkadaşlığı 

Pearson        1 .190* 
Sig.         .037 
N       121 121 

İşe 
Adanmışlık 

Pearson         1 
Sig.         
N        121 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu araştırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünde görev 
yapmakta olan çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı çalışanların işyeri 
arkadaşlığı algısı ve işe adanmışlık düzeyleri arasındaki ilişkinin anlamlılığının incelenmesidir. 
Çalışma aynı zamanda işyeri arkadaşlığı ve işe adanmışlığın demografik faktörlere göre anlamlı 
farklılıklar gösterip göstermediğini de ölçmeyi hedeflemiştir.  

Çalışmaya katılanların çoğunluğunun 36-45 yaş aralığında (%49,6); evli (%75,2); kadın (%59,5); 
lisans mezunu olduğu (%34,7); meslekte 11-15 yıllık tecrübesi olduğu (%29,8); ve idari merkezde 
(%49) çalıştığı saptanmıştır.  

İşyeri arkadaşlığı genel puanlarına baktığımızda %10’luk bir kesimin işyeri arkadaşlığı 
kurmadığı, ya da kurumsal sebeplerden ötürü kuramadığı ve etrafındaki insanlara yeterince 
güvenmediği söylenebilir. Katılımcıların %50’sinden fazlası ise cevaplarıyla işyerinde sıkı 
arkadaşlıklar kurduklarını, bu arkadaşlıkları iş dışına da taşıdıklarını ve işyeri arkadaşlarına 
güvendiklerini ifade etmişlerdir. 

Sonuçları işyeri arkadaşlığını alt boyutları açısından değerlendirdiğimizde, katılımcıların sadece 
%10’u kurum içi arkadaşlık fırsatlarına ilişkin olumsuz değerlendirmeler de bulunurken, %70’i 
aynı konuda olumlu fikir beyan etmiştir. Kurumsal algı alt boyutunda çalışanların %20’si 
kurumlarının işyeri arkadaşlığını desteklemediğini ifade ederken, %35’i tam tersi yönde cevaplar 
vermiştir. Katılımcıların %25’i işyeri arkadaşlıklarını güven alt boyutunda düşük puanla 
değerlendirirken, neredeyse %30’u işyeri arkadaşlarına güven duyduklarını ifade etmişlerdir. 

Çalışma kapsamında incelediğimiz cinsiyet, yaş, medeni durum, tecrübe ve kadro değişkenleri 
iş arkadaşlığı ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılığa neden olmamıştır. Öte yandan eğitim 
durumunun iş arkadaşlığı alt boyutlarından bireysel algı üzerinde farklılıklara sebep olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu fark bilhassa yüksek lisans-doktora mezunları ile ilkokul mezunları arasında 
anlamlı bir seviyededir. Eğitim seviyesi arttıkça işyeri arkadaşlığına ilişkin bireysel algı da 
yükselmektedir. Ayrıca Hıfzıssıhha içinde çalışılan birim de kurumsal algı üzerinde anlamlı 
değişikliklere sebep olmaktadır. Tıp merkezi, PDM ve İSADEM çalışanların kurumsal algıları 
diğer birimlerde çalışan katılımcılara kıyasla daha yüksek tespit edilmiştir. 

İşe adanmışlık ölçeği puanlarına baktığımızda ise; katılımcıların %65’inin işlerini yaparken 
enerjik hissettiklerini, işlerine karşı büyük bir istek ve saygı duyduklarını, ayrıca 
sorumluluklarını yerine getirirken yoğunlaşabildiklerini söyleyebiliriz. Öte yandan, 
katılımcıların yaklaşık olarak %5’i için durumun bunun tam tersi olduğunu da ifade etmemiz 
gerekiyor.  

Sonuçlar işe adanmışlık alt boyutları açısından incelendiğinde görülmüştür ki; çalışanların 
yalnızca %5’i işyerinde nadiren dinç hissetmektedir. %70 civarında katılımcı ise dinçlik 
durumunu sıklıkla tecrübe etmektedir. Özümseme alt boyutunda da benzer bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır. % 6 civarında katılımcı yaptığı işi özümsemediğini ifade ederken, yaptığı işle yoğun 
bir duygusal bağ kurduğunu söyleyenlerin oranı %75’e yakındır. Yoğunlaşma alt boyutunda ise, 
kendini işine kaptırmakta zorlananların oranı %6 civarındayken, işini yaparken zamanın nasıl 
geçtiğini anlamayanların oranı %65 civarındadır. 

Katılımcıların işe adanmışlık düzeyleri cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim seviyelerine, kurumdaki 
pozisyonlarına ve toplam tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öte yandan, 
çalışılan birim katılımcıların işe adanmışlık düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık 
yaratmaktadır. PTM ve İSADEM çalışanlarının işe adanmışlık düzeylerinin daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Kurum içi kadro da işe adanmışlık ve alt boyutlarından özümseme üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahiptir. İşçi kadrosu ile çalışanların işe adanmışlık seviyeleri memur kadrosu 
ile çalışanlardan anlamlı bir biçimde yüksektir. Son olarak, evli çalışanların işe adanmışlık 
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düzeylerinin dinçlik ve özümseme alt boyutları da dâhil olmak üzere bekâr çalışanlardan yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmanın esas sorusu olan işyeri arkadaşlığı ve işe adanmışlık arasında ilişkiye gelince, hem 
işyeri arkadaşlığı hem de işe adanmışlığın kendi alt boyutları arasında zayıf ya da orta şiddette 
ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Karşılıklı olarak ise Bireysel Algı ve Özümseme arasında 
zayıf ve anlamlı bir ilişki mevcuttur. Ayrıca Dinçlik ve Özümseme, İşyeri Arkadaşlığı ile zayıf ve 
anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Son olarak, İşyeri Arkadaşlığı ve İşe Adanmışlık arasında anlamlı 
ancak zayıf bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 

Yukarıda özetlenmeye çalıştığımız sonuçlar ışığında denilebilir ki, çalışma alan yazınındaki 
benzer çalışmaları destekler niteliktedir. Dasgupta (2016) Hindistan’da hemşireler üzerinde 
yürüttüğü çalışmasında işe adanmışlık ile işyeri arkadaşlığı arasında olumlu yönde anlamlı bir 
ilişki tespit etmiştir. Aynı şekilde Şahinbaş (2018) tarafından sağlık personeline uygulanan anket 
de benzer sonuçlar ortaya koymuştur. Çalışma kapsamında işyeri arkadaşlığı ve işe adanmışlık 
alt boyutları arasında da orta veya düşük şiddette ilişkiler tespit edilmiştir. Bu sonuçlar Balaban 
ve Özsoy’un (2016) sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Ancak bu çalışmada işyeri arkadaşlığı 
ve işe adanmışlık arasında zikredilen çalışmalardaki büyüklükte bir ilişki elde edilmemiştir. 
İşyeri arkadaşlığı anketine ilişkin yapısal sorunlar bunun bir nedeni olabilir. 

Çalışma kapsamında cinsiyet, medeni durum ve eğitim gibi faktörlerin işe adanmışlık ve alt 
boyutları üzerindeki etkisi noktasında ilgili çalışmalarla yer yer benzeşen sonuçlar elde 
edilmiştir. Örneğin medeni durum dinçlik, özümseme ve genel olarak işe adanmışlık üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip görünmektedir. Babacan ve Özsoy (2016) da benzer bir biçimde evli 
katılımcıların daha enerjik olduklarını tespit etmiştir. Aynı araştırmada cinsiyet yoğunlaşma 
üzerinde anlamlı etkiye sahipken, bu çalışma kapsamında kadın ve erkeklerin işe adanmışlık 
seviyelerinin anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Bu sonuç, Açıkgöz (2009) 
tarafından yapılmış araştırma ile örtüşmektedir. Öte yandan, zikredilen araştırmaya göre 
adanmışlık çalışılan birim ve pozisyona bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu araştırma 
kapsamında elde edilen sonuçlara göre; adanmışlık üzerinde iş görenin çalıştığı birim anlamlı 
etkiye sahipken, pozisyon aynı etkiyi yaratamamaktadır. Kayar ve Erdem (2017) yoğunlaşma 
boyutunun yaşa, medeni duruma, çalışılan birime ve tecrübeye göre farklılaştığını öne 
sürmüştür. Fakat bu çalışma kapsamında yoğunlaşma üzerinde anlamlı etkiye sahip her hangi 
bir faktör tespit edilememiştir. 

İşyeri arkadaşlığı, işyerindeki çalışanların arasındaki psikolojik ve gayri resmi bir ilişki biçimidir. 
İşyeri arkadaşlığı taraflar arasında güven, sadakat, bağlılık ve bilgi paylaşımı zemininde oluşur. 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların işyerinde kurdukları arkadaşlıklara 
ilişkin değerlendirmeleri genel olarak olumludur. İşyeri arkadaşlığı ve eğitim seviyesi arasında 
anlamlı bir ilişki tespit edildiğinden, çalışanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ve kurumun 
bu bağlamda çalışanlarını desteklemesi işyeri arkadaşlığını da olumlu yönde etkileyecektir. 
Ayrıca Hıfzıssıhha Müdürlüğü içerisindeki birimler arasında ortaya çıkan farklılık da kurum 
içinde bazı inceleme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Çalışan adanmışlığı; yönetim, örgüt psikolojisi ve insan kaynakları gelişimi için önemlidir. 
Adanmışlık durumu, birey ve örgüt yapısı çerçevesinde birçok unsurla etkileşim göstermektedir. 
Tutumlar, davranışlar ve oluşan örgüt kültürü çalışanların adanmışlık seviyesini etkileyen 
unsurlardandır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların işe adanmışlık 
düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Yoğunlaşma, en düşük ortalamaya sahip alt boyut 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışanların enerjik hissettikleri, işlerini özümsedikleri ama aynı 
oranda işlerine odaklanamadıklarını göstermektedir. Bu bağlamda çalışanların yoğunlaşmalarını 
olumsuz etkileyen faktörler tespit edilmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Çalışılan birimin iş 
arkadaşlığı gibi işe adanmışlığı da anlamlı bir biçimde etkilediği dikkatlerden kaçmamalıdır.  
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Kurumun çalışanlarının bireysel gelişimini desteklemesi ve bunun için fırsatlar sunması 
verilebilecek somut önerilerin başında gelmektedir. Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin birlikte 
geçirilen zamanı ve etkileşimi artırması iş yeri arkadaşlığını da olumlu etkileyecektir. Kendine 
güvenen ve yetkin bireylerden oluşan ekiplerin ilişkileri de daha sağlıklı bir düzleme taşınacaktır. 
Öte yandan birimler arasındaki farklılıkların derinlemesine tespit edilmesi gerekmektedir. Farklı 
birimlerde uygulanan politikaların iş yeri arkadaşlığı ve adanmışlığına etkisi ortadadır. Nicel 
araştırmalardan ziyade nitel çalışmalar yoluyla olumsuzluklar tespit edilmeli ve giderilmelidir. 

Araştırmanın veri analizi kısmında anket sorularının anlaşılabilirliği noktasında bazı soru 
işaretleri oluşmuştur. Zaten faktör analizi sonuçları da benzer bir noktaya işaret etmektedir. 
İşyeri arkadaşlığı ve işe adanmışlık ölçeklerinin Türkçe versiyonlarının bu bağlamda tekrar 
gözden geçirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Unutulmamalıdır ki; bu araştırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha 
Müdürlüğüne ait 7 birim (Tıp merkezi, İSADEM, PDM, PTM, Evde Sağlık Hizmetleri, Vektörlerle 
Mücadele Birim ve İdari Merkez) ile sınırlıdır. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde çalışanların tatil, 
eğitim ve hastalık gibi nedenlerden dolayı kurumlarında bulunmamaları veri toplama sürecinde 
yaşanan güçlüklerdendir.  

İşyeri arkadaşlığı ve işe adanmışlık diğer kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışanlar 
üzerinde de araştırılmalıdır. Hem kamu hizmeti veren diğer kurumlarda, hem de güçlü rekabet 
ortamında ayakta kalmayan çalışan özel işletmelerde araştırmanın tekrarlanması oldukça elzem 
görünmektedir. Yapılacak karşılaştırmalar her bir kurumun kendi eksikliklerini tespit etmesini 
ve süreçleri daha iyi yönetmesini sağlayacaktır.  
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Öz 

Araştırmanın amacı devlet ve özel okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının 
performans düzeylerine olan etkisinin tespitidir. Bu kapsamda çalışma, nicel desenli 
araştırma.metotlarından.ilişkisel tarama yöntemine göre yürütülmüştür. Araştırma için İstanbul 
ilinde kamu okullarında 198, özel okullarda 191 olmak üzere toplam 389 öğretmen üzerinde 
anket uygulanmıştır. Anket formu içerisinde öğretmenleri tanımlayıcı nitelikte soruların yanında 
Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Öğretmen Performans Ölçeği yer almaktadır. İstanbul ilindeki 
öğretmenlerden elde edilen verilere bağımsız örneklem t-testi, korelasyon ve regresyon analizi 
uygulanmıştır. Tespit edilen bulgularda öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının performans 
düzeyini pozitif yönde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul türüne göre yapılan karşılaştırma 
sonucunda örgütsel bağlılığın anlamlı düzeyde farklılaştığı ve bu farklılıkta özel okulda görevli 
öğretmenlerin örgütsel bağlılık seviyelerinin daha üstte olduğu neticesine ulaşılmıştır. Okul 
türüyle öğretmenlerin performans düzeyleri arasındaki farklılığın tespiti için yapılan analizde 
ise anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak, devlet 
okullarında görevli öğretmenlerin okula bağlılığını arttırıcı eksik faktörlerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca öğretmenlerin bağlılıklarının arttırılması amacıyla yöneticilerin gerekli 
önlemleri alması, motive edici düzenlemeleri yapması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

İletişim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte her alanda etkin bir değişim yaşanmaktadır. Bu 
süreçte örgütler mevcut piyasada geri kalmama adına hem teknoloji hem de yönetim alanında 
yaşanan değişimleri de takip etmek durumundadırlar. Dünya genelinde yaşanan ve 
küreselleşme olarak ifade edilen bu değişim sürecinde örgütlerin ayakta kalabilmeleri için 
yalnızca maddi gereksinimleri karşılamaları yeterli olmamaktadır. Bu noktada daha önemli bir 
etken olarak insan yani çalışanın örgüte olan bakışı ön plana çıkmaktadır. Karakullukçu’ya göre 
(2015:7) bu süreçte örgütler hedeflerine ulaşabilmek için kendisini organizasyonun içerisinde 
görüp onun amaç ve çıkarlarını kendisinin amaç ve çıkarları gibi içselleştiren, örgütle özdeşleşen, 
örgütün inançlarına, değerlerine, işleyişine sıkı bir şekilde bağlı çalışanlara gereksinim 
duymaktadır. Çalışanların bu gibi özellikleri kazanabilmelerinde “örgütsel bağlılık ve 
performans” temel iki etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Örgüt, belirli bir amaç etrafında bir araya gelen kişilerin ortak çabaları doğrultusunda koordine 
edilen yönetimin işleyişini, insan ve teknoloji faktörünün iç içe olduğu ve ayrıca kendine özgü 
kültürün bulunduğu bir yapıdır (Bozkurt ve Yurt, 2013:122). Bu yapının amaçlarını tam olarak 
yerine getirebilmesi içinde bulundukları ortama karşı yeterliliklerini kanıtlamış olması 
gerekmektedir. Bu durumunun en önemli kaynağı ise insan faktörüdür. Bu açıdan örgütler 
devamlılıklarını sürdürebilmek için çalışanlarını işte tutmak zorundadır. Çalışanlarının istek ve 
beklentilerini karşılayarak bünyesinde tutabilmek ve böylece örgüte bağlı olmalarını sağlamak 
zorundadırlar (Kurşunoğlu vd., 2010:102). 

Eğitim kurumları ile eğitim sistemi bir devletin kalkınması ve gelişmesinde önemli rol oynayan 
kurumların başında gelmektedir. Örgütsel bağlılık, öğretmenlerin işlerinde yakaladıkları etkililik 
derecesiyle öğretimlerinden çıkardıkları içsel motivasyon, iş tatmini, istekliliğini yansıtan 
performanslarından oluşmaktadır. Bununla birlikte öğretmenlerin verimli, etkili ve amaca 
yoğunlaşarak çalışabilmeleri için mesleğine, örgütüne ve öğrencilerine bağlılık duymalıdır. 
Öğretmenlerin bağlılıkları ve bağlılık düzeylerini farklılaştıran davranışların bilinmesi ve bu 
davranışlarından örgüte bağımlılıklarını olumsuz açıdan etkileyenlerinin giderilmesi önemli 
görülmüştür (Yıldız, 2013: 860). Okullarda yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre; örgütsel 
bağlılıkları yüksek olan öğretmenlerin çalıştığı okullardaki öğrenci başarılarının daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. Örgütsel bağlılığı yüksek olan öğretmen kurumunu, öğrencilerini 
daha çok özümseyerek öğrencilerine karşı anlayışlı ve bilgi aktarımının daha akıcı olduğu 
görülmüştür. Örgütsel bağlılığı az olan öğretmenler ise öğrencilerine karşı hoşgörüsüz, yüksek 
endişe ve sıkıntıya sahip oldukları için öğrenci başarısını olumsuz etkilemektedirler. Örgütsel 
bağlılığı düşük olan öğretmenler geç kalma, derse geç girme, tayin isteme gibi kendilerini 
kurumdan ve öğrenciden uzaklaştıracak davranışlar sergilemektedirler (Mert, 2019:2). 

Çalışanların performansı, eğitim kurumlarının vizyon ile misyonlarını gerçekleştirmedeki 
önemini açıklamaktadır. Eğitim örgütlerinde iş başında, gözlem, eğitim, takdir, ekonomik, teşvik 
ve kültürel iyileştirme sağlanarak öğretmenlerin değerinin ve iş performansının 
geliştirilebileceğine inanılmaktadır (Duran, 2008:2). Celep'e (2014:143) göre bağlılığın düşük 
olması, okulun etkililiğini kötü yönde farklılaştırmakta ve öğretmenlerin daha az başarıya 
ulaşmasına ve hatta mesleği bırakmasına neden olmaktadır. Düşük bağlılık düzeyine sahip 
öğretmenler, öğrencilerde istenmeyen davranışlara neden olabilir. 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, bu araştırmada, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının 
performansa etkisi ele alınmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, devlet ve özel okullarda görevli 
öğretmenlerin örgüte olan bağlılıklarının performans üzerine etkisini karşılaştırmaktır. Ayrıca, 
öğretmenlerin örgüte olan bağlılıkları ve performans düzeylerinin okul türü, cinsiyet ve medeni 
duruma göre karşılaştırılmasını yapmaktır. İfade edilen amaç kapsamında yapılan çalışmanın 
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evrenini İstanbul ilindeki özel ve devlet okulu öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem de 
kolayda örnekleme metoduyla seçilen 389 görevli öğretmenden ibarettir. 

 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

Topluluk hissinin yüksek olduğu tüm örgütlerde bağlılık kavramı vardır. Bu da topluluk 
bilincinin duygularla anlatılması şeklini ifade eder. Başka bir ifade ile bağlılık üst seviyede bir 
duygu olup, “bir kişiye, düşünceye, kuruma veya kendimizden üstün gördüğümüz herhangi bir 
şeye karşı bağlılık gösterme” şeklinde yerine getirmemiz gereken görevimiz anlamına 
gelmektedir (Yılmaz, 2015: 57).  

Örgütsel bağlılığın ana dürtüsü, örgüte karşı yüksek bir aidiyet, kabul, kimlik, sadakat, destek, 
tutku ve gurur duygularını yansıtan psikolojik bir durumdur. Kendini işine adamış personelin 
işten ayrılma olasılıkları düşük, çalıştığı örgütün refahı için en iyi bilgi, beceri, deneyim, yetenek 
ve çabalarını sunmaya kendilerini adama olasılıkları daha yüksektir. Örgütsel Bağlılık bazı 
kaynaklarda, "bir ferdin belli bir organizasyon ile özdeşleşmesinin ve bu organizasyonun içinde 
olmasının göreceli gücü" olarak tanımlanmıştır. Diğer bir tanım örgütsel bağlılığı "bireylerin 
örgütün refahına katkıda bulunmak için kendilerinden bir şeyler vermeye istekli olmaları yani 
örgütle ilişkisinin aktif şekilde olmasıdır" şeklinde tanımlamıştır (Rageb vd., 2013:34-54). Yapılan 
birçok çalışmada da örgütsel bağlılıkla ilgili daha farklı tanımlarda bulunulmuştur. Polat ve 
Meyda’ya (2011:157) göre çalışanın içerisinde olduğu örgütün özelliklerini benimsemesi örgütsel 
perspektife uyum göstermesi derecesine bağlı olan örgütsel bağlılık çalışanın davranışlarıyla 
sınırlandırılma durumunu ve bu davranışları aracılığıyla bağlılığını devam ettirme inancına ya 
da çalışanların örgütleri ile özdeşleşme derecesine ve örgütleriyle oluşturdukları kuvvetli bağın 
sağlamlığını ifade etme halidir. 

Örgütsel bağlılığa etki eden bazı faktörler vardır. Örgütsel bağlılığa etkisi savunulan kişisel 
faktörler; yaş, cinsiyet, kıdem, eğitim düzeyi, kişilik ve medeni durum özellikleridir. Örgütsel 
bağlılık üzerinde etkili olduğu savunulan faktörlerden bir diğeri ise örgütsel faktörlerdir. Burada 
söz konusu edilebilecek ana faktörler; işin yapısı, rol çatışması ve rol belirsizliği, ödüller ve ücret, 
örgütte çalışan kişiler ile bu kişilerle olan ilişkiler, örgüt yapısı ve kültürü, örgütsel adalet ve 
yönetim biçimi olarak belirtilebilir. 

 

Örgütsel Bağlılık Boyutları 

Allen ve Meyer’in Örgütsel Bağlılık Boyutları 

Mayer ve Allen (1991) yapmış oldukları araştırmalar neticesinde bağlılıkla ilgili yapılmış olan 
tanımları “istek ve arzular”, “algılanan maliyet” ve “zorunluluklar” olarak üç temel çatı altında 
toplayarak bir bağlılık modeli geliştirmişlerdir. Bu modelde üç temel öğeden oluşmaktadır. Arzu 
ve istek temelinden oluşan “duygusal bağlılık”, algılanan maliyet temeline dayalı “devam 
bağlılığı”, zorunluluk temelinden oluşan “normatif bağlılık” dan oluşmaktadır (Taşkın ve Dilek, 
2010: 39).  

Duygusal Bağlılık 

Örgüt ile çalışan arasındaki karşılıklı bütünleşmeyi ve çalışanın örgüte yönelik hissettiği 
duyguları kapsamaktadır. Duygusal bağlılığı kuvvetli olan çalışanlar ihtiyaç duyduklarından 
değil, istediklerinden dolayı örgütte kalmaya devam etmektedirler ve örgütün çıkarlarına 
yönelik büyük çaba sarf etmektedirler (Yenihan, 2014: 173).  



Emre KARAYILAN ve Pınar MERT 

 
 

361 

Devam Bağlılığı 

Bu bağlılık daha çok çalışanların örgütten ayrıldıktan sonra karşılaşacakları maliyetlere 
yöneliktir. Çalışanlar içinde bulundukları örgütten ayrıldıklarında yüksek maliyetli sonuçlara 
neden olacağını düşündükleri zaman örgütte kalmaya devam etmektedirler. Bu bağlılığın 
gelişmesinde, çalışanın örgüte karşı uzun süre vermiş olduğu emek ve ilişkiler ile başka iş 
olanaklarının olup olmadığı yönünde algıları önemli etkendir (Çetin, Basım ve Aydoğan, 
2011:64). 

Normatif Bağlılık 

Normatif bağlılık, duygusal bağlılığa göre daha çok ahlaki bir görev olarak görülmektedir. Yani 
yüksek düzeyde normatif bağlılığa sahip kişi çalıştıkları örgütlerinde kalmanın doğru olduğunu 
düşünürken duygusal bağlılığa sahip kişiler örgütlerinde kalmayı istemektedirler (Altınöz, Çöp, 
Sığındı, 2011:288).  

 

İş Performansı 

Schuler'e (1995) göre performans, çalışanın işinde ne kadar iyi çaba göstermesi ile bağlantılıdır. 
Bir diğer tanıma göre performans, belirlenmiş bir zaman içinde yürütülen faaliyetlerin, amaca 
hizmet etme derecesi olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle performans; kurumsal açıdan belirli 
bir zamanda üretilen mal veya hizmetin miktarıyken, bireysel açıdan hedefe ulaşma konusunda 
gösterilen bireysel verimlilik ve etkinlik düzeyi olarak tanımlanabilir (Tutar ve Altınöz, 2010:203).  

Rekabet koşullarının arttığı, eğitim seviyesinin yükseldiği ve çalışanların diğer çalışanlarla 
kendilerini kıyaslama imkânı olduğu ve örgütten beklentilerinin arttığı günümüzde, 
yöneticilerin çalışanların performanslarını yükseltmek için yapılabileceklerinin tespitinin 
sağlanması temel problem sahalarından birini oluşturmaktadır. Böylelikle bulunan çözümler 
sayesinde çalışanlar kendilerini işletmenin önemli parçası olarak hissetmekte ve işi kendi işiymiş 
gibi benimseyerek çalıştığı örgüte ve işine sahip çıkmakta böylelikle performansı da 
yükselmektedir. Bu kapsamda çalışanlar örgüte karşı gönülden bağlanmakta ve işinde yüksek 
performansla çalışmaktadırlar (Turunç ve Çelik, 2010:184).  

Başarılı çalışanlar, yöneticilerin örgütte mükemmel düzenleme yaratmalarına yardımcı olur. 
Eğitim iş performansını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Ng ve Feldman'a (2009) göre, 
doğru eğitime sahip olmak, çalışanın iş performansı üzerinde güçlü bir olumlu etki yapabilir. 
Ayrıca bir kişi doğru işte ise, performansla doğrudan bir bağlantı vardır. Shmailan’a (2015) göre, 
çalışan açısından fazla bağlılık, motivasyon ve memnuniyet, güven, destek olduğu taktirde daha 
yüksek performans göstermektedir. 

Eğitim kurumlarında performans oldukça önemlidir. Performans, çalışanın çalıştıkları örgütün 
amaçlarına karşı bulunulan katkının niceliksel ve niteliksel toplam ölçüsünü kapsamaktadır. 
Okullarda bir tür örgüt olarak görüldüğü için okullarda çalışan öretmenler okulun amaç ve 
beklentilerine ulaşma konusunda iş gören olarak değerlendirilmektedir. Bundan dolayı, 
öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda sergiledikleri iş performansları okul örgütü açısından 
önem arz etmektedir (Altunova, 2019:27). Öğretmenlerin performans kriterleri öğrencilerle ilişki, 
görev performansı, planlama, yönetime katkı, sınıf yönetimi, yenilik ve inisiyatif alma şeklinde 
kendini göstermektedir (Altuntepe vd., 1999:81-106). 
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YÖNTEM  

Bu çalışma, devlet ve özel okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin 
performansları üzerine olan etkisini belirleme amacı taşımaktadır.  Bu nedenle, nicel desenli 
araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemine göre yürütülmüştür. Söz konusu amaç 
kapsamında araştırmanın evrenini, İstanbul ilindeki özel ve devlet okullarındaki görevli 
öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni İstanbul ilinde MEB’e bağlı resmi eğitim 
kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki) görevli öğretmen sayısı 
96,345’tir. İstanbul’da 3663 özel okul bulunmakta olup bu okullarda görevli öğretmen sayısı ise 
35,296’dır. Araştırmada evrenin geniş kitlelerden oluşmasından ötürü örneklem seçme yoluna 
gidilmiştir. Bu doğrultuda, kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen öğretmenler araştırmaya 
alınmıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü, %95 güven seviyesinde ilgili formül ile 
hesaplanmış olup, 389 öğretmen olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma için Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü Etik Kurulu’nda 30/04/2021 tarih ve 2021/04 sayı ile gerekli izin verilmiştir. 

Bu araştırmanın veri toplanma aşaması, Kişisel Bilgi Formu ile Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve 
Öğretmen Performans Ölçeği uygulanmıştır.  

Örgütsel Bağlılık Ölçeği, devlet ile özel ortaokullarındaki öğretmen ve yönetici örgütsel 
bağlılıklarını tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Toplam 27 ifadenin yer aldığı ölçek 2000 
senesinde Balay tarafından hazırlanmıştır. Ölçekte özdeşleştirme, içselleştirme ve uyum olmak 
üzere toplam üç alt boyut yer almaktadır. Ölçeğin Uyum boyutunda 8, Özdeşleşme boyutunda 
8, İçselleştirme boyutunda da 11 madde yer almaktadır. Alt boyutlarda yer alan ifadeler Hiç 
Katılmıyorum (1), Katılmıyorum.(2), Az Katılıyorum (3), Çok Katılıyorum.(4) ve Tam 
Katılıyorum (5) olacak şekilde 5’li Likert tipi olarak yapılandırılmıştır. Ölçeğinin geçerlik 
çalışmaları için AFA kullanılmıştır. Ön uygulamada üç faktör olarak belirlenen Örgütsel Bağlılık 
Ölçeği’nin alt faktörlerinin güvenirlik indeksi olarak iç tutarlılık katsayısı ile faktör yük değeri 
hesaplanmıştır. Birinci faktör için faktör yük değerleri 42 0.491 ve 0.831, 2. faktör için .604 ile .806 
arasında, 3. faktörde de 0.645 ile 0.870 arasında değiştiği görülmüştür. Örgütsel Bağlılık 
Ölçeği'nin güvenirlilik analizi sonucuna göre ölçeğin tamamının Cronbach's Alpha katsayısı 
0.90'dır. Tablo 1'e bakılacak olursa bu çalışmada yapılan güvenirlilik analizinde söz konusu değer 
0,92 olarak tespit edilmiştir. 

 

Tablo 1. Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Güvenilirlik Düzeyi Sonuçları 

Ölçek 
Ölçeğin Orijinal 

Cronbach’s Alpha 
Katsayısı 

Bu Çalışmadaki 
Cronbach’s Alpha 

Katsayısı 
Madde Sayısı 

Örgütsel Bağlılık 
Ölçeği 0,90 0,92 27 

Uyum  0,87 8 
Özdeşleştirme  0,91 8 
İçselleştirme  0,92 11 

 

Öğretmen Performans Ölçeği, Kılıç (2006) tarafından geliştirilmiştir. Toplam 33 ifade ve 5 alt 
boyuttan oluşan ölçek içerisindeki ifadeler 1: Kesinlikle.katılmıyorum ve 5: 
Kesinlikle.katılıyorum arasında yapılandırılmıştır. Ölçekteki, 10 ifade öğrencilerle ilişkileri, 6 
ifade görev performansı, 5 ifade planlama ve sınıf yönetimi, 5 soru yönetime katkı ve 7 ifade 
yenilik ve inisiyatif kullanma kısmını tanımlamaktadır. Öğretmen Performans Ölçeği'nin 
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tamamının güvenirlilik düzeyi 0,92'dir. Tablo 2'ye bakılacak olursa bu çalışmadaki söz konusu 
değer 0,89'dur. 

Tablo 2. Öğretmen Performans Ölçeğinin Güvenilirlik Düzeyi Sonuçları 

Ölçek 
Ölçeğin Orijinal 

Cronbach's Alpha 
Katsayısı 

Bu Çalışmadaki Cronbach’s 
Alpha Katsayısı Madde Sayısı 

Öğretmen 
Performans Ölçeği 0,92 0,89 33 

Öğrencilerle İlişkiler  0,63 10 
Görev Performansı  0,61 6 
Planlama ve Sınıf 
Yönetimi 

 0,80 5 

Yönetime Katkı  0,81 5 
Yenilik ve İnisiyatif 
Kullanma 

 0,74 7 

 

Verilerin analizinde “IBM SPSS Statistics 26.0” programı kullanılmıştır. Çalışmada Örgütsel 
Bağlılık ve Öğretmen Performans Ölçeği içerisinde yer alan ifadelerin güvenilirlik seviyesinin 
tespiti için Cronbach’s Alpha katsayısı kullanılmıştır. 

Çalışmada, ölçek uygulanması sonucu toplanan bilgilerin dağılımının normal olup olmadığına 
yönelik tespitte Skewness ve Kurtosis değerleri baz alınmıştır. Normallik testinde; Tabachnik ve 
Fidell'e (2013) göre çarpıklık ve basıklık değerleri -1.50 ile +1.50 arasında ise normal dağılım 
olarak kabul edilmektedir. 

 

Tablo 3. Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Performans Düzeyinin Normallik Test Sonuçları 
Değişkenler  Kamu Özel 

Örgütsel Bağlılık 
Kurtosis -,460 ,207 

Skewness ,011 -,978 

Performans 
Kurtosis -,182 ,336 

Skewness -,720 -,923 

Tablo 3’te ölçeklere verilen cevapların normal dağılıma sahip olup olmadığına yönelik bilgiler 
yer almaktadır. Örgütsel Bağlılık ve Öğretmen Performansı Ölçeğine verilen cevapların normal 
dağılıma sahip olup olmadığının tespitine yönelik elde edilen sonuçlarda, verilerin normal 
dağılıma sahip olduğu ifade edilebilir. 

Çalışmada, öğretmenlerin demografik bilgilerinin ortaya konmasında frekans analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Ölçekler ve alt boyutlarına ait tanımlayıcı bulguların ortaya konmasında betimsel 
istatistiklere başvurulmuştur. Elde edilen ortalama değerlerin yorumlanmasında aşağıdaki 
sınıflama baz alınmıştır (Uslu ve Beycioğlu, 2013: 332): 

● “1-1,79: Çok Düşük”,  

● “1,80-2,59: Düşük”, 

● “2,60-3,39: Orta”, 

● “3,40-4,19: Yüksek”, 

● “4,20-5,00: Çok Yüksek”. 
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Çalışmada, öğretmenlerin demografik bilgilerine göre örgütsel bağlılık ve performans 
düzeylerinin karşılaştırılmasında ikili değişkenlerde Bağımsız Örneklem t-Testi kullanılmıştır. 
Çalışmada, ölçekler ve alt boyutları arasındaki ilişkinin ortaya konmasında korelasyon analizine 
başvurulmuştur. Bu süreçte, örgütsel bağlılığın performans düzeyi üzerine olan etkinin ortaya 
konmasında regresyon analizine başvurulmuştur. 

Araştırmanın hipotezleri şu şekilde ifade edilebilir; 

H0: Öğretmenlerin örgütsel bağlılığı performans düzeyini etkilemektedir. 

H1: Örgütsel bağlılık ve performans düzeyinin öğretmenlerin demografik bilgilerine göre 
farklılaşmaktadır. 
 
BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Tablo 4’te ise, 389 öğretmenden elde edilen 
verilere ilişkin demografik bilgilere yer verilmektedir. 

Tablo 4. Katılımcıların Demografik Bilgileri 
Cinsiyet  N % 

Kamu 
Kadın 94 47,5 
Erkek 104 52,5 

Özel 
Kadın 100 52,4 
Erkek 91 47,6 

Yaş  N % 

Kamu 

21-30 yaş 44 22,2 
31-36 yaş 46 23,2 
37-42 yaş 37 18,7 
43-48 yaş 33 16,7 
49-54 yaş 22 11,1 
55 ve üzeri yaş 16 8,1 

Özel 

21-30 yaş 75 39,3 
31-36 yaş 46 24,1 
37-42 yaş 25 13,1 
43-48 yaş 13 6,8 
49-54 yaş 16 8,4 
55 ve üzeri yaş 16 8,4 

Medeni Durum  N % 

Kamu 
Evli 116 58,6 
Bekar 82 41,4 

Özel 
Evli 80 41,9 
Bekar 111 58,1 

Eğitim Düzeyi  N % 

Kamu 

Ön lisans 23 11,6 
Lisans 112 56,6 
Yüksek Lisans 51 25,8 
Doktora 12 6,1 

Özel 

Ön lisans 26 13,6 
Lisans 102 53,4 
Yüksek Lisans 44 23,0 
Doktora 19 9,9 

Görev Yapılan Kademe  N % 

Kamu 

Anaokulu 27 13,6 
İlkokul 72 36,4 
Ortaokul 40 20,2 
Lise 45 22,7 
Üniversite 14 7,1 

Özel 

Anaokulu 36 18,8 
İlkokul 72 37,7 
Ortaokul 38 19,9 
Lise 34 17,8 
Üniversite 11 5,8 
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Tabloda yer alan verilere göre araştırmaya katılan kişi sayısı toplamda 389’dur. Buna göre devlet 
okullarında görevli öğretmenlerin %47,5’inin kadın, %52,5 de erkek olarak tespit edilmiştir Özel 
okullarda görevli öğretmenlerin ise %52,4’ü kadın, %47,6’sının da erkek olduğu tespit edilmiştir. 
Devlet okullarında görevli öğretmenlerin %22,2’sinin 21-30 yaş, %23,2’sinin ise 31-36 yaş 
aralığında olduğu; özel okullarda görevli öğretmenlerin ise %39,3’ünün 21-30 yaş ve %24,1’inin 
ise 31-36 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Devlet okullarında görevli öğretmenlerin 
%58,6’sının evli, %41,4’ünün bekar olduğu; özel okullarda görevli öğretmenlerin ise %41,9’unun 
evli, %58,1’inin bekar olduğu ortaya konmuştur. Her iki öğretmen grubunda, öğretmenlerin daha 
çok lisans mezunu olduğu, ilkokul kademesinde ve mevcut okulda 0-3 yıldır görev yaptığı tespit 
edilmiştir. Devlet okulunda görevli öğretmenlerin %21,7’sinin 3 yıl ve altında süredir, 
%23,7’sinin 4-7 yıldır, %17,7’sinin 8-11 yıldır, %15,2’sinin 12-15 yıldır ve son olarak %21,7’sinin 
ise 19 ve üzeri yıldır mesleki çalışma süresine sahip olduğu tespit edilmiştir. Özel okullarda 
görevli öğretmenlerin %32,5’inin 3 yıl ve altında süredir, %23,6’sının 4-7 yıldır, %18,8’inin 8-11 
yıldır, %14,1’inin 12-15 yıldır ve son olarak %11’inin ise 19 ve üzeri yıldır mesleki çalışma süresine 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında her iki katılımcı grubunun aldığı ücreti yeterli 
bulduğu ve mesleği isteyerek seçtiği tespit edilmiştir. Son olarak, devlet okullarında görevli 

Kurumdaki Çalışma Süresi  N % 

Kamu 

3 yıl ve aşağısı 69 34,8 
4-7 yıl 58 29,3 
8-11 yıl 33 16,7 
12-15 yıl 18 9,1 
16 yıl ve üzeri 20 10,1 

Özel 

3 yıl ve aşağısı 85 44,5 
4-7 yıl 58 30,4 
8-11 yıl 26 13,6 
12-15 yıl 13 6,8 
16 yıl ve üstü 9 4,7 

Mesleki Çalışma Süresi  N % 

Kamu 

3 yıl ve altı 43 21,7 
4-7 yıl 47 23,7 
8-11 yıl 35 17,7 
12-15 yıl 30 15,2 
16 yıl ve üstü 43 21,7 

Özel 

3 yıl ve altı 62 32,5 
4-7 yıl 45 23,6 
8-11 yıl 36 18,8 
12-15 yıl 27 14,1 
16 yıl ve üstü 21 11,0 

Aldığınız Ücreti Yeterli Buluyor musunuz?  N % 

Kamu 
Evet 143 72,2 
Hayır 55 27,8 

Özel 
Evet 111 58,1 
Hayır 80 41,9 

Haftalık Kaç Saat Derse Girildiği  N % 

Kamu 

12 saat ve altı 22 11,1 
13-20 66 33,3 
21-30 87 43,9 
31 ve üstü 23 11,6 

Özel 

12 saat ve altı 19 9,9 
13-20 77 40,3 
21-30 70 36,6 
31 ve üstü 25 13,1 

Mesleği İsteyerek mi Seçtiniz?  N % 

Kamu 
Evet 175 88,4 
Hayır 23 11,6 

Özel 
Evet 178 93,2 
Hayır 13 6,8 
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öğretmenlerin %11,1’inin haftada 12 saat ve altı, %33,3’ünün 13-20 saat, %43,9’unun 21-30 saat, 
%11,6’sının ise 31 saat ve üstünde derse girdiği tespit edilmiştir. Özel okullarda görevli 
öğretmenlerin %9,9’unun haftada 12 saat ve altı, %40,3’ünün 13-20 saat, %36,6’sının 21-30 saat, 
%13,1’inin ise 31 saat ve üstünde derse girdiği tespit edilmiştir. 

 

Örgütsel Bağlılık ve Öğretmen Performans Ölçeğine Yönelik Tanımlayıcı Bulgular 

Örgütsel bağlılık ve öğretmen performans ölçeğine yönelik tanımlayıcı bulgulara Tablo 5’te yer 
verilmiştir. 

Tablo.5. Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ile Öğretmen Performans Ölçeklerinin Ortalama ve 
Standard Sapması 

 Devlet Özel 
Değişkenler x̄ ss x̄ ss 
Örgütsel Bağlılık (Toplam) 3,61 ,635 3,95 ,714 
Uyum 4,21 ,804 3,92 ,662 
Özdeşleştirme 3,05 1,074 3,78 ,947 
İçselleştirme 3,58 ,840 4,10 ,933 
Öğretmen Performansı (Toplam) 4,30 ,314 4,32 ,372 
Öğrencilerle İlişkiler 4,24 ,332 4,26 ,357 
Görev Performansı 4,29 ,508 4,12 ,410 
Planlama ve Sınıf Yönetimi 4,43 ,394 4,55 ,459 
Yönetime Katkı 4,41 ,432 4,51 ,533 
Yenilik ve İnisiyatif Kullanma 4,23 ,466 4,26 ,532 

 

Tabloya göre; devlet okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin 3,61, özel 
okullarda görevli öğretmenlerin ise örgütsel bağlılık düzeylerinin 3,95 olduğu görülmektedir. Bu 
değerler, örgütsel bağlılık seviyelerinin öğretmenlerde orta derecede olduğunu göstermektedir. 
Örgütsel bağlılık kavramının alt boyutlarına yönelik elde edilen sonuçlarda uyum düzeyinin 
devlet okullarındaki öğretmenlerde 4,21, özel okullarda görevli öğretmenlerde ise 3,92 olduğu 
görülmektedir. Buna göre, devlet okullarında görevli öğretmenlerin uyum düzeyinin çok 
yüksek, özel okullarda görevli öğretmenlerin uyum düzeylerinin ise yüksek olduğu ifade 
edilebilir. 

Öğretmenlerin özdeşleştirme düzeyinin devlet okullarındaki öğretmenlerde 3,05, özel okullarda 
görevli öğretmenlerde ise 3,78 olduğu görülmektedir. Buna göre, devlet okullarında görevli 
öğretmenlerin özdeşleştirme düzeylerinin orta, özel okullarda görevli öğretmenlerin ise 
özdeşleştirme düzeylerinin yüksek olduğu ifade edilebilir. 

Devlet okullarında görevli öğretmenlerin içselleştirme düzeylerinin 3,58, özel okullarda görevli 
öğretmenlerin içselleştirme düzeylerinin ise 4,10 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, her iki 
okulda görevli öğretmenlerin içselleştirme düzeylerinin yüksek olduğu ifade edilebilir. 

Öğretmenlerin performans düzeyleri ile alt boyutlarına yönelik elde edilen sonuçlara 
bakıldığında ise performans düzeyinin devlet okullarında görevli öğretmenlerde 4,30, özel 
okullarda görevli öğretmenlerde ise 4,32 olduğu görülmektedir. Buna göre, devlet ve özel okulda 
görevli öğretmenlerin performanslarının çok yüksek düzeyde olduğu ifade edilebilir. 
Öğretmenlerin öğrencilerle olan ilişkisine ait ortalamanın devlet okullarındaki öğretmenlerde 
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4,24, özel okullarda görevli öğretmenlerde ise 4,26 olduğu görülmektedir. Bu değere göre, özel 
ve devlet okullarında görevli öğretmenlerin öğrencilerle olan ilişkilerinin çok yüksek düzeyde 
olduğu ifade edilebilir. Öğretmenlerin görev performanslarına yönelik elde edilen sonuçlarda 
ortalama değerin özel okullarda görevli öğretmenlerde 4,29, özel okullarda görevli 
öğretmenlerde ise 4,12 olduğu görülmektedir. Bu değer, devlet okullarındaki öğretmenlerin 
görev performanslarının çok yüksek, özel okullarda görevli öğretmenlerin ise görev 
performanslarının yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun yanında öğretmenlerin planlama ve 
sınıf yönetimi düzeylerinin devlet okullarındaki öğretmenlerde 4,43, özel okullarda görevli 
öğretmenlerde ise 4,55 olduğu görülmektedir. Söz konusu değer de benzer şekilde özel ve devlet 
okullarında görevli öğretmenlerde yüksek düzeyde planlama ve sınıf yönetimi düzeyinin 
olduğunu göstermektedir. Son olarak, özel ve devlet okullarında görevli öğretmenlerin yönetime 
katkı düzeyleri ve yenilik ve inisiyatif kullanma düzeylerinin çok yüksek düzeyde olduğu 
saptanmıştır. 

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Performans Düzeyleri Aralarındaki İlişkinin Korelasyon 
Analizi Bulguları  

Özel ve devlet okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile performans düzeyleri 
aralarındaki ilişkinin tespiti gayesiyle başvurulan korelasyon analiz neticeleri Tablo 6’da 
sunulmuştur. 

Tablo 6. Özel ve Devlet Okullarında Görevli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ile Performans 
Düzeyi Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi Sonuçları 

  Performans 
Öğrencilerle 

İlişkiler 
Görev 

Performansı 

Planlama ve 
Sınıf 

Yönetimi 

Yönetime 
Katkı 

Yenilik ve 
İnisiyatif 

  

D
evlet 

Ö
zel 

D
evlet 

Ö
zel 

D
evlet 

Ö
zel 

D
evlet 

Ö
zel 

D
evlet 

Ö
zel 

D
evlet 

Ö
zel 

Örgütsel 
Bağlılık ,246** ,368** ,301** ,228** -,160* - 

,274*
* 

,396*
* 

,306*
* ,477** ,257** 

,359
** 

Uyum ,354** ,254** - ,207** ,480** ,323** 
,346*
* - - ,249** ,289** 

,164
* 

Özdeşleş 
tirme - ,246** ,169* - -,413** - - 

,313*
* 

,212*
* ,369** - 

,293
** 

İçselleştir
me 

,196** ,379** ,315** ,233** -,247** - ,198*
* 

,442*
* 

,315*
* 

,495** ,203** ,372
** 

* p<,05, **p<,01 

Devlet okullarında görevli öğretmenlerde, örgütsel bağlılık ile performans ve alt boyutları 
arasındaki ilişkiye bakıldığında, örgütsel bağlılık ile performans (r=0,246, p<,01) ve öğrencilerle 
ilişkiler (r=0,301, p<,01), planlama ve sınıf yönetimi (r=0,274, p<,01), yönetime katkı (r:0,306, 
p<,01), yenilik ve inisiyatif (r=0,257, p<,01) arasında pozitif yönde; görev performansı (r=-0,160, 
p<,05) ile de negatif yönde anlamlı bir ilişkisi görülmüştür. 

Devlet okullarında görevli öğretmenlerde, uyum düzeyi ile performans ve alt boyutları 
arasındaki ilişkiye bakıldığında, uyum düzeyi ile performans (r=0,354, p<,01), görev performansı 
(r=0,480, p<,01), planlama ve sınıf yönetimi (r=0,346, p<,01), yenilik ve inisiyatif (r=0,289, p<,01) 
arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın uyum düzeyi ile 
öğrencilerle ilişkiler ve yönetime katkı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı kaydedilmiştir. 

Devlet okullarında görevli öğretmenlerde, özdeşleştirme ile performans ve alt boyutları 
arasındaki ilişkiye bakıldığında, özdeşleştirme düzeyi ile öğrencilerle ilişkiler (r=0,169, p<,05), 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4): 357-377. 

 368 

görev performansı (r=-0,413, p<,01), yönetime katkı (r=0,212, p<,01) arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişkide, özdeşleştirme ile öğrencilerle ilişkiler ve yönetime katkı 
arasında pozitif yönde, görev performansı arasında ise negatif yönde bir ilişki olduğu 
kaydedilmiştir. Özdeşleştirme ile performans ve alt boyutlarından planlama ve sınıf yönetimi ve 
yenilik ve katkı arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

Devlet okullarında görevli öğretmenlerde, içselleştirme ile performans ve alt boyutları arasındaki 
ilişkiye bakıldığında, içselleştirme düzeyi ile performans (r=0,196, p<,01), öğrencilerle ilişkiler 
(r=0,315, p<,01), görev performansı (r=-0,247, p<,01), planlama ve sınıf yönetimi (r=0,198, p<,01), 
yönetime katkı (r=0,315, p<,01), yenilik ve inisiyatif (r=0,203, p<,01) arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişkide, içselleştirme ile görev performansı arasında negatif yönde 
diğer alanlarda ise pozitif yönde bir ilişkinin var olduğu saptanmıştır. 

Özel okullarda görevli öğretmenlerde, örgütsel bağlılık ile performans ve alt boyutları arasındaki 
ilişkiye bakıldığında, örgütsel bağlılık ile performans (r=0,368, p<,01) ve öğrencilerle ilişkiler 
(r=0,228, p<,01), planlama ve sınıf yönetimi (r=,396, p<,01), yönetime katkı (r=0,477, p<,01), yenilik 
ve inisiyatif (r=0,359, p<,01) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu; görev performansı 
arasında ise anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Özel okullarda görevli öğretmenlerde, uyum düzeyi ile performans ve alt boyutları arasındaki 
ilişkiye bakıldığında, uyum düzeyi ile performans (r=0,254, p<,01) ve öğrencilerle ilişkiler 
(r=0,207, p<,01), yönetime katkı (r=0,249, p<,01), yenilik ve inisiyatif (r=0,164, p<,05) ve görev 
performansıyla (r=0,323, p<,01) pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın 
uyum düzeyi ile planlama ve sınıf yönetimi arasında anlamlı ilişki olmadığı kaydedilmiştir. 

Özel okullarda görevli öğretmenlerde, özdeşleştirme ile performans ve alt boyutları arasındaki 
ilişkiye bakıldığında, özdeşleştirme düzeyi ile performans (r=0,246, p<,01), planlama ve sınıf 
yönetimi (r=0,313, p<,01), yönetime katkı (r=0,369, p<,01), yenilik ve inisiyatif (r=0,293, p<,01) 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, buna karşın özdeşleştirme ile öğrencilerle 
ilişkiler ve görev performansı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

Özel okullarda görevli öğretmenlerde, içselleştirme ile performans ve alt boyutları arasındaki 
ilişkiye bakıldığında, içselleştirme düzeyi ile performans (r=0,379, p<,01), öğrencilerle ilişkiler 
(r=0,233, p<,01), planlama ve sınıf yönetimi (r=0,442, p<,01), yönetime katkı (r=0,495, p<,01), 
yenilik ve inisiyatif (r=0,372, p<,01) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, buna karşın 
içselleştirme ile görev performansı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 
 
Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığın Performans Düzeylerini Yordayıp Yordamadığına 
İlişkin Regresyon Analizi Bulguları 
Örgütsel bağlılığın performans üzerindeki etkisine yönelik yapılan basit doğrusal regresyon 
analizi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılığın Performans Düzeyini Yordayıp Yordamamasına 
İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Okul 
Türü 

Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı 
Değişken 

B 
Std. 
Hata 

(β) t R R² F p 

Devlet Örgütsel 
Bağlılık 

Performans ,497 ,140 ,246 3,555 ,246 ,061 12,634 ,00 

Özel Örgütsel 
Bağlılık 

Performans ,192 ,035 ,368 5,446 ,368 ,136 29,655 ,00 

p<,01 

Devlet okullarında görevli öğretmenlerde, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının performansları 
üzerine olan etkisinin tespiti amacıyla başvurulan regresyon analizi sonucunda pozitif yönde ve 
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anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (t=3,555, p<,01). Burada, örgütsel bağlılığın 
performansı açıklama varyansının %6,1 olduğu görülmektedir. 

Özel okullarda görevli öğretmenlerde, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının performanslarına 
olan etkisinin bulunabilmesi hedefi doğrultusunda kullanılan regresyon analizinin sonucunda 
da benzer şekilde pozitif yönde ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (t=5,446, p<,01). 
Burada, örgütsel bağlılığın performansı açıklama varyansının %13,6 olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Performans Düzeylerinin Okul Türüne Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin T-Testi Bulguları 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve performans düzeylerinin okul türüne göre anlamlı farklılık 
gösterip-göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları tabloda 
verilmiştir. 

Tablo 8. Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Performans Düzeyinin Okul Türüne Göre T-Testi 
Sonuçları 

Değişkenler Gruplar N x̄ Ss 
t testi  

t p 

Örgütsel Bağlılık  
Devlet  198 3,61 ,635 

-4,979 ,00 Özel  191 3,95 ,714 

Uyum 
Devlet 
Özel 

198 
191 

4,21 
3,92 

,804 
,662 3,872 ,00 

Özdeşleştirme 
Devlet 
Özel 

198 
191 

3,05 
3,78 

1,074 
,947 -7,067 ,00 

 

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Performans Düzeylerinin Cinsiyete Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin T-Testi Bulguları 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve performanslarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık 
gösterip-göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları aşağıdaki 
tablolarda verilmiştir. 

Tablo 9. Devlet Okullarında Görevli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Performans Düzeyinin 
Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar N x̄ Ss 
t testi  

t p 

Örgütsel Bağlılık  
Kadın 94 3,58 ,590 

-,687 ,49 Erkek 100 3,64 ,674 

Uyum Kadın 
Erkek 

94 
100 

4,09 
4,31 

,822 
,775 -1,990 ,05 

Özdeşleştirme Kadın 
Erkek 

94 
100 

3,05 
3,06 

,966 
1,168 

-,014 ,99 
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Devlet okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının cinsiyete göre karşılaştırılması 
için yapılan t-testi sonucuna göre kadın öğretmenlerle erkek öğretmenlerin örgütsel 
bağlılıklarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. (t=-0,687, p>,05). 

Öğretmenlerin uyum düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılması için yapılan t-testi sonucunda, 
erkek öğretmenlerle kadın öğretmenlerin uyum düzeylerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit 
edilmiştir. Kadın öğretmenlerin uyum düzeylerinin ortalama 4,09, erkek öğretmenlerin 4,31 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, kadın öğretmenlerin uyum düzeylerinin erkek 
öğretmenlerden düşük olduğu ifade edilebilir (t=-1,990, p<,05). 

 

Tablo 10. Özel Okullarda Görevli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Performans Düzeyinin 
Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar N x̄ Ss 
t testi  

t p 

Örgütsel Bağlılık  
Kadın 100 3,70 ,748 

-5,510 ,00 
Erkek 91 4,23 ,558 

Uyum Kadın 
Erkek 

100 
91 

3,80 
4,05 

,780 
,470 -2,655 ,01 

Özdeşleştirme Kadın 
Erkek 

100 
91 

3,47 
4,12 

,971 
,796 -5,007 ,00 

 

Özel okullarda görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının cinsiyete göre karşılaştırılması için 
yapılan t-testi sonucuna göre kadın öğretmenlerle erkek öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının 
anlamlı düzeyde farklılaştığı ve bu farklılıkta erkek öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının kadın 
öğretmenlerden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (t=-5,510, p<,05). 

Öğretmenlerin uyum düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılması için yapılan t-testi sonucunda, 
erkek öğretmenlerle kadın öğretmenlerin uyum düzeylerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit 
edilmiştir. Kadın öğretmenlerin uyum düzeylerinin ortalama 3,80, erkek öğretmenlerin 4,05 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, erkek öğretmenlerin uyum düzeylerinin kadın 
öğretmenlerden yüksek olduğu ifade edilebilir (t=-2,655, p<,05). 

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Performans Düzeylerinin Medeni Duruma Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin T-Testi Bulguları 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve performans düzeylerinin medeni duruma göre anlamlı 
farklılık gösterip-göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları 
aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Devlet okullarında görevli öğretmenlerin, örgütsel bağlılıklarının medeni duruma göre 
karşılaştırılması için yapılan t-testi sonucuna göre evli öğretmenlerle bekar öğretmenlerin 
örgütsel bağlılıklarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (t=-0,625, p>,05). Devlet 
okullarında görevli öğretmenlerin uyum düzeyleri, özdeşleştirme ve içselleştirme düzeylerinin 
medeni duruma göre karşılaştırılmasında da anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 11. Devlet Okullarında Görevli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Performans Düzeyinin 
Medeni Duruma Göre T-Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar N x̄ Ss 
t testi  

t P 

Örgütsel Bağlılık  
Evli 116 3,58 ,671 

-,625 ,53 Bekar 82 3,64 ,581 

Uyum 
Evli 

Bekar 
116 
82 

4,18 
4,25 

,857 
,725 -,573 ,57 

Özdeşleştirme 
Evli 

Bekar 
116 
82 

3,02 
3,11 

1,110 
1,025 -,610 ,54 

İçselleştirme 
Evli 

Bekar 
116 
82 

3,57 
3,59 

,872 
,799 -,193 ,85 

 

Tablo 12. Özel Okullarda Görevli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Performans Düzeyinin 
Medeni Duruma Göre T-Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar N x̄ Ss 
t testi  

t P 

Örgütsel Bağlılık  
Evli 80 4,10 ,635 

2,493 ,01 Bekar 111 3,84 ,750 

Uyum 
Evli 

Bekar 
80 
111 

3,98 
3,87 

,556 
,727 1,142 ,26 

Özdeşleştirme 
Evli 

Bekar 
80 
111 

3,95 
3,66 

,877 
,980 2,096 ,04 

İçselleştirme 
Evli 

Bekar 
80 
111 

4,29 
3,95 

,843 
,972 2,533 ,01 

 

Özel okullarda görevli öğretmenlerin, örgütsel bağlılıklarının medeni duruma göre 
karşılaştırılması için yapılan t-testi sonucuna göre evli öğretmenlerle bekar öğretmenlerin 
örgütsel bağlılıklarının anlamlı düzeyde farklılaştığı ve bu farklılıkta, evlilerin (ort.4,10) örgütsel 
bağlılıklarının bekarlardan (Ort.=3,84) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (t=2,493, p>,05). 

Özel okullarda görevli öğretmenlerin uyum düzeylerinin medeni duruma göre 
karşılaştırılmasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (t=1,142, p>,05). 

Öğretmenlerin özdeşleştirme düzeylerinin medeni duruma göre karşılaştırılması için yapılan t-
testi sonucunda, evli öğretmenlerle bekar öğretmenlerin özdeşleştirme düzeylerinin anlamlı 
düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir (t=2,096, p<,05). Bu farklılıkta, evlilerin özdeşleştirme 
düzeylerinin bekarlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmada temel olarak özel ve devlet okulu öğretmenlerinin örgüte olan bağlılıklarının 
performans düzeyi üzerindeki etkiyi tespit ederek bunun okul türü, cinsiyet ve medeni duruma 
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göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konmuştur. Bu doğrultuda bazı sorulara cevap aranmıştır. 
Aşağıda söz konusu sorulara karşılık elde edilenlere ait tartışma ve sonuç kısımları yer 
almaktadır. 

 

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Performans Düzeylerinin Değerlendirilmesine 
Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin tespitine yönelik elde edilen sonuçlarda, devlet ve 
özel okullarda görevli olanların bağlılık düzeyinin “orta” seviyede olduğu tespit edilmiştir. 
Araştırmada öğretmenlerin uyum ve içselleştirme düzeylerinin tespitine yönelik elde edilen 
sonuçlarda ise devlet ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin uyum ve 
içselleştirme düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tınaz'ın (2014: 134-139) 
araştırması örgütsel bağlılık algılarının uyum boyutunda öğretmenlerin yetersiz, içselleştirme 
boyutunda ise yüksek düzeyde olduğunu genel örgütsel bağlılık algısının ise orta düzeyde 
olduğunu göstermiştir. Akan ve Yalçın’ın (2016) yaptıkları çalışmada, öğretmenlerin örgütsel 
bağlılığa genel olarak katıldıkları, örgütsel bağlılıktaki özdeşleşme ile uyum boyutlarına 
katılımlarının düşük, içselleştirme boyutuna katılımlarının ise görece yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 

Özdeşleşme, kişi ve kuruluşların amaç ve değerlerinin birbirini tamamlaması ile oluşur. Örgütsel 
katılım, bireyin örgütten istediğini elde etmedeki aktif katılımı ve örgütteki diğer çalışanlarla iş 
birliğinin yapılması, özdeşleşme düzeyinin yüksek olmasını beraberinde getirir (Yalçın ve İplik, 
2005: 395-412). Bu çalışmada elde edilen sonuçlar bağlamında öğretmenlerin özdeşleştirme 
düzeyinin devlet okullarında görevli öğretmenlerde “orta”, özel okullarda görevli öğretmenlerde 
ise “yüksek” olduğu saptanmıştır. Sezer (2005) tarafından yapılan araştırma, öğretmenlerin 
okulda uyum içinde yaşadıklarını göstermektedir. Çalışmada, ideal görev yapılacak bir yer 
olmasa da öğretmenlerin okulla bütünleştiği, okul değerlerini kendi değerleri olarak gördükleri 
ve son olarak öğretmenlerin okula bağlılıklarının en fazla içselleştirme en az uyum boyutunda 
gösterdikleri tespit edilmiştir. Okur (2011) araştırmasında öğretmenlerin yarısından fazlası uyum 
boyutunda örgüte bağlılık gösterdiklerini, bir kısmının özdeşleştirme boyutunda, ikisi ise 
içselleştirme boyutunda olduğunu belirtmişlerdir. Soba, Akman ve Eroğlu’nun (2018) yaptıkları 
çalışmada, öğretmen görüşüne göre alt boyutlar arasında ortalamanın en yükseği içselleştirme 
alt boyutuna, en düşük ortalamanın ise uyum alt boyutuna ait olduğu tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin performans düzeylerine yönelik elde edilen sonuçlarda, devlet ve özel okullarda 
görevli öğretmenlerin performans düzeyinin “çok yüksek” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 
Öğretmenlerin öğrencilerle olan ilişkisi, görev performansı, planlama ile sınıf yönetimi, görev 
performansı, yönetime katkı düzeyleri ve yenilik, inisiyatif kullanma düzeylerinin devlet ve özel 
okullarda görevli öğretmenlerde yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Altaş ve 
Çekmecelioğlu (2015) araştırmalarında okul öncesi öğretmenlerinin iş performans düzeylerinin 
oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Okul Türü, Cinsiyet ve Medeni Duruma 
Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Tartışma ve Sonuç 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının okul türüne göre karşılaştırılması adına bağımsız 
örneklem t testine başvurulmuştur. Yapılan test sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. Analiz 
sonucunda, devlet ve özel okulda görevli olanların bağlılık düzeylerinin anlamlı düzeyde 
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farklılaştığı ve bu farklılıkta özel okuldaki öğretmenlerin bağlılık düzeylerinin devlet okulunda 
görev yapanlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Öğretmenlerin uyum seviyelerinin okul türüne göre karşılaştırılması adına yapılan t-testi 
sonucunda, devlet ve özel okulda görevli olanların uyum düzeylerinin anlamlı düzeyde 
farklılaştığı ve bu farklılıkta özel okuldaki öğretmenlerin uyum düzeylerinin devlet okulunda 
görev yapanlardan düşük olduğu tespit edilmiştir. Cömert'in (2014) öğretmenlerle ilgili 
araştırmasında özel okullarda görev yapan öğretmenlerin okula daha uyumlu oldukları 
belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin özdeşleştirme seviyelerinin okul türüne göre karşılaştırılması için yapılan t-testi 
sonucunda, devlet ve özel okulda görevli olanların özdeşleştirme düzeylerinin anlamlı düzeyde 
farklılaştığı ve bu farklılıkta özel okuldaki öğretmenlerin özdeşleştirme düzeylerinin devlet 
okulunda görev yapanlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin içselleştirme 
düzeylerinin okul türüne göre karşılaştırılması için yapılan t-testi sonucunda, devlet ve özel 
okulda görevli olanların içselleştirme düzeylerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı ve bu farklılıkta 
özel okuldaki öğretmenlerin içselleştirme düzeylerinin devlet okulunda görev yapanlardan 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının cinsiyete göre karşılaştırılması için yapılan t-testi 
sonucunda, devlet okullarında görevli öğretmenler açısından anlamlı bir farklılık olmadığı buna 
karşın özel okullarda görevli öğretmenler açısından anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Özel 
okullarda görevli erkek öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının kadın öğretmenlerden yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin uyum düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılması 
için yapılan t-testi sonucunda, devlet ve özel okulda görevli öğretmenlerin uyum düzeylerinin 
anlamlı düzeyde farklılaştığı ve bu farklılıkta erkeklerin uyum düzeylerinin kadınlardan yüksek 
olduğu tespit edilmiştir 

Öğretmenlerin özdeşleştirme düzeyinin cinsiyete göre karşılaştırılması için yapılan t-testi 
sonucunda, devlet okullarında görevli olanlarda özdeşleştirme ve içselleştirme düzeyinin 
anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, özel okullarda görevli olanlarda ise anlamlı düzeyde farklılık 
olduğu tespit edilmiştir. Bu kısımda ortaya çıkan farklılıkta, erkek öğretmenlerin özdeşleştirme 
ve içselleştirme düzeylerinin kadın öğretmenlerden daha üstün olduğu saptanmıştır. 

Öğretmenlerin uyum düzeylerinin medeni duruma göre karşılaştırılması adına yapılan t-testi 
sonucunda, devlet ve özel okulda görevli öğretmenlerin uyum düzeylerinin anlamlı düzeyde 
farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin özdeşleştirme düzeylerinin medeni duruma göre 
karşılaştırılması için yapılan t-testi sonucunda, devlet okullarında görevli öğretmenlerde anlamlı 
bir farklılık olmadığı buna karşın özel okullarda görevli öğretmenlerde anlamlı farklılık olduğu 
sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kısımda elde edilen farklılıkta, evlilerin özdeşleştirme düzeylerinin 
bekarlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin içselleştirme düzeylerinin medeni duruma göre karşılaştırılması için yapılan t-
testi sonucunda, devlet okullarında görevli öğretmenlerin içselleştirme düzeylerinin anlamlı 
düzeyde farklılaşmadığı buna karşın özel okullarda görevli olanların içselleştirme düzeylerinin 
ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu farklılıkta, özel okullarda görevli evli 
öğretmenlerin içselleştirme düzeylerinin bekarlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ile Performans Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 
Değerlendirilmesine Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Devlet ve özel okullarda görevli öğretmenlerde, örgütsel bağlılık ile performans ve alt boyutları 
arasındaki ilişkinin tespitine yönelik elde edilen sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir. Bu 
sonuçlarda, örgütsel bağlılık ile performans ve öğrencilerle ilişkiler, planlama ile sınıf yönetimi, 
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yenilik ve inisiyatif, yönetime katkı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. 
Örgütsel bağlılık ile görev performansı arasındaki ilişkinin ise devlet okullarında görevli 
öğretmenler açısından pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş iken özel okullarda 
görevli öğretmenlerde söz konusu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Devlet ve özel okullarda görevli öğretmenlerde, uyum düzeyi ile performans ve alt boyutları 
arasındaki ilişkinin tespitine yönelik elde edilen sonuçlarda, uyum düzeyi ile performans, görev 
performansı, yenilik ve inisiyatif arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğu tespit olunmuştur. 
Uyum düzeyi ile öğrencilerle ilişkiler arasındaki ilişkinin devlet okullarında görevli 
öğretmenlerde anlamlı düzeyde olmadığı, özel okullarda görevli öğretmenlerde ise pozitif yönde 
anlamlı düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Uyum düzeyi ile yönetime katkı arasındaki ilişkinin 
devlet okullarında görevli öğretmenlerde anlamlı düzeyde olmadığı, özel okullarda görevli 
öğretmenlerde ise pozitif yönde anlamlı düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Uyum düzeyi ile 
planlama ve sınıf yönetimi arasındaki ilişkinin devlet okullarında görevli öğretmenlerde pozitif 
yönde ve anlamlı düzeyde olduğu, özel okullarda görevli öğretmenlerde ise anlamlı düzeyde 
olmadığı tespit edilmiştir. 

Devlet ve özel okullarda görevli öğretmenlerin özdeşleştirme düzeyleri ile performans ve alt 
boyutları arasındaki ilişkinin tespitine yönelik elde edilen sonuçlarda, devlet okullarındaki 
öğretmenler bağlamında özdeşleştirme ile performans, planlama ve sınıf yönetimi ve yenilik ve 
inisiyatif alma alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı buna karşın özdeşleştirme ile 
öğrencilerle ilişkiler, görev performansı ve yönetime katkı alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir.  Bu ilişkide, özdeşleştirme ile öğrencilerle ilişkiler ve yönetime katkı 
arasında pozitif yönde, görev performansı arasında ise negatif yönde bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Özel okullarda görevli öğretmenler bağlamında ise, özdeşleştirme ile öğrencilerle 
ilişkiler ve görev performansı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı buna karşın özdeşleştirme ile 
performans, planlama ve sınıf yönetimi, yönetime katkı ve yenilik ve inisiyatif alma arasında 
pozitif, anlamlı ilişkinin olduğu neticesine ulaşılmıştır. 

Devlet ve özel okullarda görevli öğretmenlerin içselleştirme düzeyleri ile performans ve alt 
boyutları arasındaki ilişkinin tespitine yönelik elde edilen sonuçlarda, içselleştirme ile 
performans, öğrencilerle ilişkiler, sınıf yönetimi ve planlama, yönetime katkı, inisiyatif alma ve 
yenilik arasında pozitif doğrultuda anlamlı bir bağıntı olduğu görülmektedir. İçselleştirme ile 
görev performansı arasındaki ilişkiye dönük elde edilen sonuçların ise devlet okullarındaki 
görevli öğretmenler açısından negatif yönde anlamlı ilişkinin olduğu, özel okullardaki görevli 
öğretmenler açısından ise anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, özel ve 
resmi okullarda görevli öğretmenlerin örgüte olan bağlılıklarının performanslarına olan etkisinin 
tespit edilmesi amacıyla regresyon analizine başvurulmuştur. Yapılan analiz sonucunda, devlet 
ve özel okullarda görevli öğretmenlerde, örgütsel bağlılık performans üzerinde pozitif yönde, 
anlamlı etkiye sahiptir. 

Çalışmada, örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının bağlamsal performans ve görev hususunda 
anlamlı etkiye sahip olduğuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada da benzer şekilde örgütsel bağlılık ve 
alt boyutlarının performans ve boyutları üzerinde anlamlı bir etkiye sebebiyet verdiği 
saptanmıştır. 

Örgütsel bağlılık alt boyutlarının öğrencilerle ilişkiler alt boyutunu etkileyip etkilemediğine 
dönük yapılan analiz sonucunda, devlet okullarında görevli öğretmenler açısından içselleştirme 
ve uyumun öğrencilerle ilişkiler üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu buna karşın 
özdeşleştirmenin öğrencilerle ilişkileri etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Özel okullarda görevli 
öğretmenlerde ise, içselleştirme, uyum ve özdeşleştirmenin öğrencilerle ilişkiler bağlamında 
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anlamlı bir etkiye neden olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılık alt boyutlarının görev 
performansı alt boyutunu etkileyip etkilemediğine yönelik yapılan analiz sonucunda, devlet ve 
özel okullarda görevli öğretmenlerde, uyum, özdeşleştirme ve içselleştirmenin birlikte olacak 
şekilde görev performansı üzerinde anlamlı etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
sonuçlarda, uyum ve içselleştirmenin görev performansı üzerinde pozitif, özdeşleştirmenin 
negatif yönde olduğu görülmüştür. 

Örgütsel bağlılık alt boyutlarının planlama ve sınıf yönetimi alt boyutunu etkileyip 
etkilemediğine yönelik yapılan analiz sonucunda, devlet ve özel okullarda görevli 
öğretmenlerde, içselleştirme ve uyumun planlama ve sınıf yönetimi üzerinde anlamlı etkisinin 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel bağlılık alt boyutlarının yönetime katkı alt boyutunu 
etkileyip etkilemediğine yönelik yapılan analiz sonucunda, devlet ve özel okullarda görevli 
öğretmenlerde, örgütsel bağlılığın kapsadığı içselleştirmenin yönetime katkıyı pozitif yönde 
yordadığı tespitine ulaşılmıştır. Örgütsel bağlılık alt boyutlarının yenilik ve inisiyatif alma alt 
boyutunu etkileyip etkilemediğine yönelik yapılan analiz sonucunda, devlet okullarında görevli 
öğretmenlerde, içselleştirme ve uyumun yenilik ve inisiyatif kullanma üzerinde pozitif yönde 
anlamlı etkisinin olduğu, özdeşleştirmenin ise anlamlı etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Özel 
okullarda görevli öğretmenlerde ise sadece içselleştirmenin yenilik ve inisiyatif alma noktasında 
pozitif, anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. 

 

Öneriler 

Araştırmanın sonuçlanmasıyla birlikte gelecek araştırmalara fayda sağlayabilmesi adına 
birtakım öneriler sunulmuştur. Uygulamaya yönelik önerilere bakılacak olursa, örgütsel 
bağlılığın performans düzeyi üzerinde önemli bir değişken olarak yer aldığı göz önüne 
alındığında ilgili kurumlar nezdinde (Millî Eğitim Bakanlığı ve Özel Okullar gibi) öğretmenlerin 
örgüte olan bağlılıklarını yükseltmek amacıyla çeşitli uygulamalara yer verilebilir. Bununla 
birlikte eğitim kurumları, hizmet veren öğretmenlerin ihtiyaçlarını, beklentilerini anlayan ve 
bunları karşılaması gereken kurumlardır. Söz konusu ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasının 
öğretmenlerin moralleri, motivasyonları ve tatminleri üzerinde pozitif yönde etkisi olacaktır. 
Öğretmenler de organizasyon koşullarını motive edip karşıladıklarında örgüte sadık 
hissedecekler ve bu doğrultuda performanslarını iyileştirecek ve organizasyonun hedefleri 
doğrultusunda çaba göstereceklerdir. Bu amaçla, eğitim kurumları, hayatta kalmalarını 
sürdürmek adına öğretmenlerin örgütsel bağlılığını ve performansını artırma konusuna tüm 
dikkatini vermelidir. Öğretmenler, ödüllendirilerek kurumdaki performanslarını artırmaları 
teşvik edilmeli ve öğretmenlerin iyi yönlerini güçlendirmeleri ve eksik yönlerini iyileştirmeleri 
için fırsatlar sunulmalıdır.  

Yapılacak araştırmalara yönelik önerilere bakılacak olursa, çalışmanın İstanbul ilindeki özel ve 
devlet okulundaki öğretmenlerle yürütülmüştür. Söz konusu örneklemden elde edilen verilerin 
genellenebilirliğinin sağlanması amacıyla farklı illerdeki görevli öğretmenler üzerinde yeni 
çalışmalar yapılabilir. 

Çalışmada okul türüne göre yapılan karşılaştırma sonucunda örgütsel bağlılığın anlamlı 
düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılıkta, özel okullarda görevli öğretmenlerin 
örgütsel bağlılık düzeylerinin devlet okullarında görevli olanlardan yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu kapsamda, örgütsel bağlılığın önemine dönük olarak seminerler düzenlenebilir. 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının performans düzeyleri üzerindeki etkisinin tespit edildiği 
çalışmada ilişkisel tarama modeline başvurulmuştur. Bu modelle ulaşılması hedeflenen sonucun 
ortaya konmasında ise veri toplama yöntemlerinden anket yöntemine başvurulmuştur. 
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Gelecekteki araştırmalarda, öğretmenlerin performans düzeyleri üzerinde örgütsel bağlılığın ne 
derece etkili olduğunun tespiti noktasında odak grup görüşmeleri veya mülakat yöntemine 
başvurularak öğretmen görüşleri ortaya konulabilir. 

İlgili yazında örgüte olan bağlılığın performans üzerindeki etkisi belirli bir kitle üzerinde 
gerçekleştiği, yani sadece öğretmenler veya okul müdürleri üzerinde gerçekleştiği 
görülmektedir. Gelecekteki araştırmalarda okul müdür ve öğretmenlerde örgütsel bağlılıklarının 
performans düzeyi üzerindeki etkisi birlikte ortaya konulabilir. Bu kapsamda, “özel ve devlet 
okullarında görevli yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi” adıyla yeni bir araştırma konusu ele alınabilir. Öğretmenlerin 
performanslarına etki edebilecek örgütsel adalet ve tükenmişlik gibi değişkenler de yeni bir 
araştırma konusu yapılabilir. 
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Öz 

Bu çalışma, Türkiye’de turizm alanyazınındaki akademik dergiler içerisinde 2019 yılında etki 
faktörü en yüksek olarak belirlenen Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi’nde 2018, 2019 ve 2020 
yıllarında hakem denetimli yayımlanmış toplam 104 makalenin bibliyometrik profilini 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda SOİD yayınlarını örneklemine alan ilk çalışmadır. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda makalelerin analizi için bibliyometrik parametreler 
geliştirilerek biçimsel kriterler, içeriksel kriterler, araştırma deseni ve yazar bilgileri kategorileri 
(4 kategori) ve bu kategorilere ilişkin kriterler (21 kriter) oluşturulmuştur. Araştırma 
örnekleminde incelemeye alınan makaleler, geliştirilen bu parametrelere ait model çerçevesinde 
analiz edilmiştir. Araştırmanın bazı bulgularına göre; makalelerin yayın onay sürecinin daha çok 
61-90 gün aralığında olduğu, makalelerin konularına göre en fazla incelenen konuların başında 
bireylerin algılarına, tutumlarına, davranışlarına ve niyetlerine yönelik kişilik özelliklerinden 
oluştuğu belirlenmiştir. Araştırma evrenlerine ilişkin olarak en fazla turizm işletmelerinin 
incelendiği ve bu işletmelerden konaklama işletmelerinin daha fazla ele alındığı saptanmıştır. 
Araştırmalarda nicel araştırma yaklaşımların ağırlıklı olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte veri 
toplama tekniklerinde nicel araştırma yaklaşımlarında daha çok anket tekniğinden, nitel 
araştırma yaklaşımlarında ise daha çok yazılı kaynaklardan yararlanıldığı saptanmıştır. Ayrıca 
alternatif turizm türlerine ilişkin Gastronomi Turizmi, Kültür Turizmi gibi konularla birlikte 
Sosyal Medya ve Seyahat Motivasyonu konularına yönelik çalışmaların en fazla atıf alan 
araştırmalar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Araştırma Modeli, Bibliyometri, Turizm. 
Makale Gönderme Tarihi: 07.01.2022  
Makale Kabul Tarihi: 02.04.2022  
Önerilen Atıf:  
Ünüvar, Ş. ve Yurtlu, M. (2022). Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD) Makalelerinin 
Bibliyometrik Analizi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4): 378-404. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4): 378-404. 

 379 

 
 

 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2022, 5(4): 378-404. DOI:10.26677/TR1010.2022.967  
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: www.sobibder.org  

 

RESEARCH PAPER 
 

Bibliometric Analysis the Journal of Travel and Hotel Business Articles 

 
Prof. Dr. Şafak ÜNÜVAR, Selçuk University, Faculty of Tourism, Konya, e-mail: 
safakunuvar@selcuk.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9177-8704 
 
Lecturer Murat YURTLU, İskenderun Technical University, Faculty of Tourism, Hatay, e-mail: 
murat.yurtlu@iste.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0947-8401 
 

Abstract 

This study aims to determine the bibliometric profile of a total of 104 peer-reviewed articles 
published in 2018, 2019 and 2020 in the Journal of Travel and Hotel Business, which has the 
highest impact factor in 2019 among academic journals in the tourism literature in Turkey. In this 
context, it is the first study to sample JTHB publications. In line with the purpose of the study, 
bibliometric parameters were developed for the analysis of the articles; formal criteria, contextual 
criteria, research design and author information categories (4 categories) and criteria (21 criteria) 
were established. The articles examined in the research sample were analyzed within the 
framework of the model belonging to these developed parameters. According to some findings 
of the research; It has been observed that the publication approval of the articles is generally 61-
90 days, and the most examined topics according to the subjects of the articles consist of 
personality traits related to their opinions, attitudes, behaviors and intentions. Regarding the 
research universe, it has been determined that the tourism businesses are mostly chosen as the 
universe and accommodation businesses are preferred more among these businesses. It has been 
determined that quantitative research approaches are predominant. Also, it has been determined 
that in data collection techniques, quantitative research approaches mostly use questionnaire 
technique, and in qualitative research approaches mostly written sources. In addition, it has been 
observed that studies on subjects such as Social Media and Travel Motivation, especially studies 
on alternative tourism types such as Gastronomy Tourism and Cultural Tourism are the most 
cited studies. 
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GİRİŞ 

Bibliyometri, bilimsel araştırmalara yönelik konu, yazar, atıflar, kaynaklar gibi bilgilerin 
istatistiksel olarak incelenmesi ve elde edilen sonuçlar ışığında incelenen disipline ilişkin yapının 
ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Belirli zaman aralıklarıyla gerçekleştirilen bu araştırmaların 
konusu, söz konusu disiplin veya bilim dalındaki gelişimi ortaya çıkarması açısından önemlidir 
(Şahin ve Acun, 2015:216). Bu tür çalışmaların tercih edilmesinin nedenlerini; araştırılan bilim 
dalının zamanla nasıl geliştiğini sunması, sorunların ortaya konması ve bunların giderilmesi 
yönünde atılabilecek adımların tartışılabilmesini sağlaması şeklinde sıralamak mümkündür 
(Çiçek ve Kozak, 2012:197). Bir alanda gelecek araştırmacılara yol haritası sunmada ve literatür 
gelişimini ortaya koymada çok çeşitli konularda bibliyometrik analiz yaklaşımından 
yararlanılmaktadır. 

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de farklı alanlara ilişkin bibliyometrik araştırmaların 
sayısı her geçen gün artış göstermektedir (Ergün ve Kalıpçı, 2020:445). Turizm alanlarındaki 
araştırma sayılarının artmasıyla birlikte araştırmacılar, bibliyometrik araştırmalara yönelerek bu 
yaklaşımın turizm alanyazınında yaygınlaşmasını sağlamışlardır (Hall, 2011). Bu doğrultuda 
dünya genelinde turizm alanyazınında bibliyometrik analize dayalı çalışmaların artış gösterdiği 
görülmektedir. 

Bibliyometrik araştırmalar genel olarak akademik dergiler üzerine yoğunlaşmakta (Xiao and 
Smith, 2006:491) ve araştırma amacı doğrultusunda belirlenen alanlardaki çalışmaların analiz 
edilerek güncel eğilimlerin ortaya konmasını sağlamaktadır (Ergün ve Kalıpçı, 2020:446). 
Böylelikle araştırmacılar bibliyometrik çalışmalarla alanlarındaki güncel konulara ve eğilimlere 
ilişkin genel bir bakış kazanabilmektedirler (Kasemodel vd., 2016). Hızla gelişmekte olan turizm 
endüstrisine yönelik çok sayıda araştırma modellerinin kullanıldığı çeşitli akademik çalışmalar 
bulunmaktadır. Çalışmalar genellikle belirlenen farklı değişkenlerin birbirleri arasındaki etkileri 
ve ilişkileri ortaya çıkarma amacıyla görgül (amprik) yaklaşımlardan oluşmaktadır (Boyacıoğlu 
ve Elmas, 2020:34).  

Dergicilik en eski basın - yayın araçlarından biridir. Ekonomiden tarihe, mizahtan sanat, kültür 
ve bilime, edebiyattan habere kadar çok çeşitli alanlarda önemli prestijli akademik dergiler yayın 
hayatlarını sürdürmektedir (Babataş, 2021:104). Akademik dergilerin öncelikli amacı barındırdığı 
makaleler aracılığıyla yayın alanına katkıda bulunmaktır. Yayımladığı makalelerin niteliği ve 
kalitesi bu katkının düzeyini belirlemektedir. Makalelerin niteliklerinin belirlenmesinde ise 
çeşitli ölçütler uygulanmaktadır. Bu bağlamda akademik dergilerin niteliklerini tespit etmek için 
çok sayıda araştırma yaklaşımı geliştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından bu yaklaşımlardan en 
çok tercih edileni bibliyometrik analiz yaklaşımıdır (Çetinkaya Bozkurt ve Çetin, 2016:230). 

Bir derginin ileri gelen dizin veri tabanlarında taranmasına ve yüksek oranda atıf almasına ilişkin 
durumu, bibliyometrik analiz yaklaşımlarıyla niteliklerinin belirlenebilmesini sağlamaktadır 
(Kozak, 2003:152). Bu analizler derginin mevcut disiplinindeki niteliklerini ortaya çıkaran 
bulguları belirleyerek değerlerini ölçümlemede kullanılmaktadır. Bir derginin bibliyometrik 
analizinde, alanında en fazla katkı sağlayan üniversitelerini, bölgelerini, araştırma yaklaşımlarını 
ve yazarlarını belirlediği söylenebilir. Bildiriler, tezler, kitaplar, patentler ve raporlar 
bibliyometrik analiz çerçevesinde sayılsalar da, akademik makaleler ana unsuru oluşturmakta ve 
bibliyometrik ölçünün temelini makalelere yapılan atıflar, yazar ve yayın sayıları 
oluşturmaktadır (Karasözen vd., 2009; Çetinkaya Bozkurt ve Çetin, 2016:230). 

Dünyada ve ülkemizde yayımlanmakta olan çok sayıda hakemli akademik dergiler bilim 
dünyasının vazgeçilmezleri olarak kabul görmekte ve bilimin gelişmesinde önemli katkılar 
üstlenmektedirler (Babataş, 2021:104). Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 
turizm alanında yayın hayatına 2004 yılında uluslararası hakemli bir dergi olarak başlayan ve 
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2019 yılında da Türkiye’de alanındaki etki faktörü en yüksek dergisi olarak belirlenen Seyahat ve 
Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)’nin son yıllardaki hakem denetimli makalelerinin araştırma 
kapsamında geliştirilen parametrelerle incelenerek araştırmacılara derginin son yıllardaki 
bibliyometrik profilini sunmaktır. Bu doğrultuda dergide 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 
yayımlanan hakem denetimli makaleleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında 17 yıldır yayın 
yapan SOİD’in bibliyometrik analiz yaklaşımıyla incelenmesine yönelik herhangi bir araştırmaya 
rastlanılmamıştır. Bununla birlikte ikincil amaç olarak SOİD kapsamında güncel turizm 
alanyazınındaki araştırmaların niceliklerini göstermesi bakımından da araştırmanın katkı 
sağlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca araştırmada belirlenen bibliyometrik analiz modeline 
ilişkin oluşturulan parametrelerin diğer araştırmalar için de bir örnek teşkil edebileceği 
düşünülmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Turizm Alanında Yapılan Bibliyometrik Araştırmalar 

Gelişen bilimsel iletişim zenginliğiyle birlikte bibliyometri, bütün bilim alanlarında uygulanan 
analiz tekniklerinden biri haline gelmiştir (Glanzel, 2003:5). Turizm alanındaki araştırmacı 
sayısının artmasına bağlı olarak yayın sayılarındaki artışla birlikte turizm bir bilim alanı olarak 
gelişmesini sürdürmektedir (Özel ve Kozak, 2012:716). Turizm literatürünün niceliksel olarak 
gelişmesi ve alandaki akademisyen sayısındaki artış, bibliyometrik araştırmaların turizm 
alanında da tercih edilmesini sağlamaktadır (Şahin ve Acun, 2015:215). Bibliyometrik analiz 
çalışmalarının uygulandığı önemli bir disiplin olan turizm alanında (Arıca ve Çorbacı, 2019:438) 
ulusal ve uluslararası araştırmaların bibliyometrik yaklaşımla belirlenebilmesine yönelik çok 
sayıda araştırma yer almaktadır (Boyacıoğlu ve Elmas, 2020:34). 

Turizm alanındaki bibliyometrik araştırmalar genel olarak dergi ve makale değerlendirmeleri 
biçiminde gerçekleştirilmektedir (Hall, 2011:16). Bu bağlamda turizm alanında dergilerin 
incelendiği uluslararası düzeyde yapılan çok sayıda bibliyometrik araştırmaya rastlamak 
mümkündür (Altürk, 2018:49). Bunlardan temel amaçlarına yönelik bazıları; araştırma 
modellerine (Crawford-Welch ve McClearly, 1992; Baloğlu ve Assante, 1999; Palmer vd., 2005), 
makale yazarları ve kurumlarına (Jogaratnam vd., 2005; Ryan, 2005; McKercher vd., 2006), atıf 
analizlerine (Schmidgall vd., 2007; Xiao ve Smith, 2008; Jamal vd., 2008; Huang ve Hsu, 2008), 
makalelerin konu ve kapsamı dahilinde içerik analizlerine (Singh vd., 2007; Tsang ve Hsu, 2011; 
Cheng vd., 2011; Amaro ve Duarte, 2013; Liu vd., 2014) ilişkin yapılan araştırmalardan 
oluşmaktadır. 

Türkiye’de turizm alanındaki bibliyometrik çalışmalara geçmeden önce bu alanın gelişimini 
özetle belirtmek gerekirse, turizm alanındaki ilk bilimsel derginin 1979 yılında ilk sayısı 
yayımlanan Turizm İşletmeciliği Dergisi olduğu görülmektedir (Kozak, 1995:53). Beş yıl yayın 
yapan dergi yılda iki sayı şeklinde toplamda 10 sayı ve 93 makale yayımlamıştır. Dergi, 1970-
1990 yılları arasında turizm alanına yön veren birinci kuşak araştırmacıların yayın organı olarak 
değerlendirilmektedir (Kozak ve İçöz, 1999:10). Türkiye’de turizm alanında dergilerin 
bibliyometrik analiz yaklaşımına ilişkin yapılan ilk araştırma ise 1994 yılında Kozak tarafından 
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’ne yönelik gerçekleştirilen çalışmadır. Kozak, bu 
araştırmasında derginin ilk beş yılında yayımlanan makalelerin konularını, yöntemlerini, 
yıllarını, sayfa sayılarını, çeviri olup olmadığını ve yazar bilgilerini incelemiştir (Boyacıoğlu ve 
Elmas, 2020: 36). Takip eden yıllarda bibliyometrik yaklaşımı temel alan diğer araştırmaların 
gerçekleştirildiği görülmektedir (Kozak, 1995; Kozak ve İçöz, 1999).  
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Turizm alanında gerçekleştirilen araştırmaların artmasıyla birlikte çalışmaların sayısal 
verilerinin de elde edilmesi sağlanabilir hale gelmiştir (Ülker vd., 2020:105). Nitekim 2000’li 
yıllardan itibaren turizm alanında makalelerin sayısında hızlı bir artış gerçekleşmiştir (Altürk, 
2018:48). Bu bağlamda Kozak’ın Türkiye’de turizm alanında bibliyometrik araştırmaların 
niceliksel ve niteliksel olarak gelişmesinde önemli katkılar sağladığını söylemek mümkündür. 
Özellikle araştırmacının 2012 yılında diğer araştırmacılarla turizm alanında çeşitli bibliyometrik 
analiz çalışmaları gerçekleştirerek alanyazını zenginleştirdiği görülmektedir (Evren ve Kozak, 
2012; Özel ve Kozak, 2012; Türktarhan ve Kozak, 2012; Zencir ve Kozak, 2012; Yüncü Karadeniz 
ve Kozak, 2012; Çiçek ve Kozak, 2012). Bunlarla birlikte Evren ve Kozak 2014 yılında Türkiye’de 
turizm alanında 2000-2010 yıllarında 155 dergide yayımlanan 1217 makaleyi bibliyometrik analiz 
yaklaşımıyla incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre ilgili dönemde Anatolia Turizm 
Araştırmaları Dergisi 106 makale, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 104 makale ve Gazi 
Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 96 makale ile Türkiye’de turizm alanında 
en çok makale yayımlayan dergiler olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca ilgili dönemlerde 
araştırmada makalelerde en çok incelenen ilk üç konunun sırasıyla “Turizmde Yönetim ve 
Organizasyon”, “Turizm Pazarlaması” ve “Turizm Ekonomisi” olduğu saptanmıştır. 

Türkiye’de turizm alanındaki makalelere yönelik bibliyometrik analiz çalışmaları araştırma 
konularına göre ele alındığında bunlardan bazıları; turizm pazarlaması (Özel ve Kozak, 2012), 
engelsiz turizm (Cevizkaya vd., 2014), konaklama sektörü (Köseoğlu vd., 2015), sağlık turizmi 
(Temizkan vd., 2015), çevre yönetimi (Arslan ve Emeksiz, 2016), turizm talebi (Arslan vd., 2016), 
kırsal turizm (Bozok vd., 2017), restoranlarda bahşiş (Yılmaz, 2017a), gastronomi (Güzeller ve 
Çeliker, 2017), helal turizm (Olcay vd., 2018), otel yönetim uygulamaları (Ayaz ve Türkmen, 
2018), destinasyon (Aydın ve Aksöz, 2019), sürdürülebilir turizm (Yeksan ve Akbaba, 2019), 
turizm ve girişimcilik (Işık vd., 2019), alternatif turizm (Düşmezkalender ve Metin, 2019), termal 
turizm (Oğuzbalaban, 2019), yiyecek tüketimi (Nebioğlu, 2019), turizm işletmeciliği (Baytok ve 
diğ., 2019), tarım turizmi (Akkaşoğlu vd., 2019), turizm ve kadın (Boyacıoğlu ve Elmas, 2019), 
turizm eğitimi (Üzümcü, 2019), turizmde inovasyon (Ülker vd., 2020), kurumsal sosyal 
sorumluluk (Boğan, 2020), turizm ve şikayet (Ergün ve Kalıpçı, 2020), kış turizmi (Karasakaloğlu, 
2020), turist rehberliği (Örnek ve Karamustafa, 2020) şeklindedir. Bunun yanı sıra, kitap (Altaş, 
2017), bildiri (Çakıcı vd., 2013) ve tezlere (Arıca, 2014; Giritlioğlu, 2014; Tayfun vd., 2016; Aydın, 
2017; Sünnetçioğlu vd., 2017; Demirbulat ve Dinç, 2017; Şahin vd., 2018; Tayfun vd., 2018) yönelik 
gerçekleştirilen bibliyometrik analiz çalışmalarının hem turizm alanyazınına hem de 
bibliyometrik analiz tekniğinin gelişimine katkı sağladığını söylemek mümkündür. Bunların 
dışında bibliyometrik analiz yaklaşımında birden fazla dergide yayımlanan araştırmalar (Evren 
ve Kozak, 2014; Köseoğlu vd., 2015) incelenebildiği gibi, tek bir dergide yayımlanan 
araştırmaların (Kozak, 1994; Çiçek ve Kozak, 2012) da incelendiği görülmektedir.  

 

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD) 

SOİD, turizm endüstrisinde çalışan akademisyen, yönetici ve araştırmacılar arasındaki işbirliğini 
güçlendirerek iletişimi arttırmayı amaçlamaktadır. Bunun için turizm ve turizm işletmeciliği 
alanında yeni düşüncelerin, karşılaşılan problemlerin ve çözüm yollarının tartışılmasına yönelik 
bir platform olma ve turizm endüstrisinde görev yapan orta ve üst düzey yöneticileri genel 
yönetim alanları ve turizm işletmeleri yönetimi konularındaki gelişimi bilgilendirme hedefiyle 
2004 yılında kurulmuştur. SOİD, bu amaçlar doğrultusunda her yıl dört ayda bir, yılda üç kez 
Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde 
yayın yapmaktadır. SOİD’de amprik (deneysel/uygulamalı) araştırmalara öncelik verilmek üzere 
turizm endüstrisinde görev yapan temsilcilerin görüşleri ve alan ile ilgili incelemelerle birlikte 
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bilimsel nitelik taşıyan makaleler yayımlanmaktadır. Derginin editör kurulunda 9, bilimsel 
danışma kurulunda 14 ve hakem kurulunda 70 akademisyen görev almaktadır (SOİD, 2021). 

SOİD’e yayımlanmak üzere gönderilen araştırmalar bilimsel etik kurallarına tamamen uyularak 
hazırlanmış olmalı ve daha önce hiçbir dergide yayımlanmamış olmalıdır. Araştırmalardaki 
görüşlerin tüm sorumluluğu yazar(lar)a ait olmakla birlikte araştırmalar iThenticate intihal 
programı kullanılarak incelenmektedir. Yayımlanan makalelerin tüm telif hakları SOİD’e aittir. 
Derginin tüm sayılarına ve sayılardaki makalelere ücretsiz olarak erişim sağlanabilmektedir. 
Dergi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI)’ni desteklemekte ve ULAKBİM, DOAJ, DRJI, 
EBSCOhost, SOBİAD, ASOS, Index Copernicus ve Research Bible tarafından indekslenmektedir 
(SOİD, 2021). 

 

YÖNTEM 

Bibliyometrik Analiz 

Bibliyometri tanımının literatürde ilk kez Alan Pritchard tarafından 1969 yılında yapıldığı kabul 
görmektedir (Al ve Coştur, 2007). Ancak ilk defa Galton’ın 1874 yılında istatistiksel analizlerden 
yararlanarak sistematik bir yaklaşımla İngiliz bilim insanlarına yönelik bilimsel ölçümler ve 
sosyolojik bir çözümleme gerçekleştirdiği söylenebilir (Toker, 2021:2109). 1927 yılında ise 
bibliyometrik göstergelerin ilk kullanımının kimya alanında kullanıldığına ilişkin çalışmalar da 
mevcuttur. Ayrıca Garfield’ın 1955 yılına ait fikirlerine dayanarak 1990’lardan bu yana atıf 
indeksleri ve türevleri çeşitli veri tabanlarında bulunmaktadır (Colepicolo, 2015:649). Bunların 
yanında istatistiksel bibliyografya kavramı yerine bibliyometri terimini ilk kez Paul Otlet 1934 
yılındaki kitap teorisi ve pratiği üzerine yaptığı çalışmasında ortaya atmıştır. Alan Pritchard ise 
1969 yılındaki “İstatistiksel bibliyografya mı yoksa bibliyometri mi?” çalışmasında terimin 
popülerliğini arttırmıştır (Yılmaz, 2019:44). 

Pritchard, bibliyometri terimini matematiksel ve istatistiksel tekniklerin kitaplar ve diğer 
yayınlar üzerinde uygulanması şeklinde tanımlamaktadır (Pritchard, 1969:348). 1981 yılında 
Pritchard ve Wittig, bibliyometri terimini dergi özet çalışmaları, atıf çalışmaları, dolanım 
çalışmaları, yayın sayıları ve bireysel araştırmalar gibi basılı iletişim yayınlarına yönelik bulguları 
istatistiksel teknikler uygulanarak derlenen tüm araştırmaları kapsar şeklinde genişletmiştir. Bu 
tanım bildirileri, tezleri, raporları, kitapları, seri ve süreli yayınlardaki araştırmaları kapsadığı 
gibi günümüzde elektronik dergiler, e-kitaplar gibi en geniş anlamda interneti kapsamaktadır 
(Glanzel, 2003:11).  

Pritchard’ın tanımından sonra ilerleyen yıllarda çeşitli yazarlar tarafından terim gelişim 
süresince genişletilerek tanımlanmıştır. Broadus 1987’de kavramı, basılı yayımlanmış 
araştırmaların niceliklerine ilişkin çalışmalar şeklinde, Diadato ise 1994’de yayımlanan kitap, 
dergi ve benzeri bilimsel iletişim araçlarının analizinde uygulanan matematiksel ve istatiksel 
teknikler biçiminde tanımlamıştır. Al ve Tonta ise 2004 yılında bibliyometri kavramını belgelerin 
ve yayınların konu, atıf yapılan kaynaklar, yayın ve yazar bilgisi gibi belirli özelliklerinin 
niceliksel olarak analiziyle ilgilenen bir yaklaşım olduğunu ve bu sayede ulaşılan bulgulara 
dayanarak uygulanan disiplindeki bilimsel gelişim sürecinin ortaya konabileceğini 
vurgulamışlardır. Fairthorne 2005’de terimi, basılı kaynak ve kaynaklara ait özelliklerin niceliksel 
bakımdan incelenmesi olarak tanımlarken yine aynı yıl Wallin, bibliyometrik analizin temel 
amacını somut olmayan niteliklerin somutlaştırılarak incelenebilir hale getirilmesi şeklinde ifade 
etmiştir. 2009 yılında Barca ve Hızıroğlu bibliyometrik analizi, akademik bir alanda yayımlanan 
araştırmaların çalışılan konular, katkı sağlayanlar, yazar sayıları, anahtar kelimeler ve yayın 
sayısı gibi belirlenmiş özelliklerinin bilimsel iletişimini ortaya çıkarmak için istatistiksel teknikler 
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kullanılarak bulgulara ulaşılması biçiminde tanımlamışlardır. Zupic ve Cater ise 2014’de, 
bibliyometrik yaklaşımların araştırmacıların bulgularını aynı alanda çalışan diğer 
araştırmacıların verileriyle ilişkilendirmesine olanak sağlayarak alanyazının içeriği, etkileşim 
ağları ve güncel konuları ortaya çıkarabildiğini ifade etmişlerdir.  

Bibliyometrik analizlerde belgelerin ve yayınların seçilen özellikleri, bilimsel iletişime ilişkin 
analiz edilerek çeşitli sayıda veriler belirlenmektedir (Al ve Tonta, 2004:20). Bibliyometrik 
araştırmalar, akademik literatürü incelemek için istatistiki tekniklerin uygulanmasına ilişkin 
çalışmalardır (Ruhanen vd., 2015:518). Bilimsel bilginin birikiminde beklenen, her yeni 
araştırmanın kendisinden önceki araştırmaları temel alarak ilerlemesi ve ilgili alandaki bilgi 
zenginliğini geliştirmesidir (Sánchez vd., 2017:9). Bu bağlamda bibliyometrik analiz, bir alanda 
daha önce gerçekleştirilen belirli araştırmaların sayısal olarak belirlenmesi, alandaki yönelimin 
anlaşılması ve doygunluk oranının resmedilmesi için sıklıkla kullanılan bir araştırma 
yaklaşımıdır (Ülker vd., 2020:105). 

Bibliyometri, üretilen bilgilerin dağılımını çeşitli göstergelere göre niceliksel biçimde saptayan 
bir inceleme alanı olduğu gibi aynı zamanda bir araştırma yaklaşımıdır. Betimsel ve 
değerlendirici olmak üzere iki farklı türünden söz etmek mümkündür. Belirli bir disiplinin veya 
bilim alanının yazarlara, konulara, yayınlara, ülkelere, bölgelere, yayınların yıllarına ve dillere 
göre dağılımının niceliksel analizine “Betimsel Bibliyometri” adı verilmektedir. Literatürdeki 
yazarların, yayınlar ve yazıların, çalışmaların yayımlandığı ülkelerin aralarındaki ilişkilerin atıf 
analizi yoluyla niceliksel analizine ise “Değerlendirici” veya “Davranışsal Bibliyometri” 
denilmektedir (Yılmaz, 2019:44). 

Bibliyometrik çalışmalar, konusu kapsamındaki söz konusu bilim dalıyla ilgili literatürün 
gerçekçi bir profilini ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte araştırmacılara yayınların tanımları, 
kayıtları, sınıflaması ve çözümlemesi hakkında veri setinin oluşturulmasına yönelik yazılı 
incelemeler ortaya koyan bir yaklaşımdır (Nergiz, 2014:213). Bibliyometrik Analiz; sayısal analiz 
açısından nicel bir teknik ve doküman incelemesi olarak da içerik analizi şeklinde kabul 
edilebilmektedir (Evren ve Kozak, 2014:67). Ayrıca bibliyometrik çalışmaların sadece niceliksel 
yönüne ağırlık verilmesi yeterli değildir ve araştırmaların niteliksel özelliklerinin de arttırılması 
gerekmektedir (Yılmaz, 2019:43). 

Betimsel bibliyometrik analiz yaklaşımından yararlanılan bu çalışmada, DergiPark bünyesinde 
Turizm alanında yayın yapan Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisinde (SOİD) hakem 
gözetiminden geçerek yayımlanmış makalelerin detaylı profillerinin belirlenebilmesi 
amaçlanarak; 2020 (31 makale), 2019 (31 makale) ve 2018 (42 makale) yılları Nisan-Ağustos-Aralık 
dönemlerinde yayımlanan toplam 104 makalenin içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada SOİD’de 
2018, 2019 ve 2020 yıllarında yayımlanmış hakem denetimli makaleler, araştırma kapsamında 
belirlenen parametreler kullanılarak bibliyometrik analiz yaklaşımıyla incelenmiştir. Araştırma 
kapsamında özelden genele tümevarım bir yakışımla incelenen makalelere ilişkin belirlenen 
veriler biçimsel kriterler (7 kriter), içeriksel kriterler (4 kriter), araştırma deseni (7 kriter) ve yazar 
bilgileri (3 kriter) kategorileri şeklinde toplam dört kategori ve 21 kriterde toplanmıştır. 
Kategorileri oluşturan kriterlere ilişkin bilgiler bu bölümde “Araştırma Parametreleri” başlığı 
altında Şekil 1’de sunulmaktadır. 

Çalışma kapsamında Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Bilimsel Etik ve Değerlendirme 
Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur. İlgili Etik Kurulu’nun 03.06.2021 tarihli toplantı ve 79810 
no’lu kararı ile toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.  
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de yayın yapan akademik turizm dergileri oluşturmaktadır. 
Örneklem seçiminde ise amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak Türkiye akademik turizm 
dergileri içerisinde 2019 yılında etki faktörü en yüksek olarak belirlenen (SOBIAD, 2019) Seyahat 
ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD) örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmada zaman yönünden 
SOİD’in 2020, 2019 ve 2018 yıllarına ait hakem denetimli yayımlanmış makaleleri analiz 
edilmiştir ve bu durum araştırmanın sınırlılığını teşkil etmektedir. 

 

Araştırma Parametreleri 

Araştırma kapsamında SOİD’e ait belirlenen makalelerinin tümü çevrimiçi erişim sağlanan 
DergiPark internet sitesinden temin edilmiştir. Her bir makale yayın dönemine göre 
gruplandırılarak MAXQDA veri analiz programına yüklenmiş ve veriler frekans analizi ve 
yüzdelik oranları hesaplanarak incelenmiştir. 2021 yılı Şubat ayı içerisinde örneklem dahilinde 
yer alan 104 makalenin tamamı analiz edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan 
literatür araştırması ve araştırma örnekleminde incelenen makalelere bağlı olarak 104 makalenin 
profillerinin oluşturulabilmesi için çeşitli kategoriler ve kriterler belirlenerek araştırma 
parametreleri oluşturulmuştur. Makaleler bu kategori ve kriterler çerçevesinde analiz edilerek 
gruplandırılmıştır. Kategoriler ve kriterler oluşturulurken literatür taraması yapılarak daha 
öncesinde turizm alanyazınında gerçekleştirilen bibliyometrik incelemelerden yararlanılmıştır 
(Şahin ve Acun, 2015; Yılmaz, 2017a; Tayfun vd., 2018; Ülker vd., 2020).  

Şahin ve Acun, 2015 yılında Ulusal Turizm Kongreleri bildiri kitaplarındaki turist rehberliği ile 
ilgili bildirilerin bibliyometrik profillerini ortaya koymada; bildiri sayısı, bildirilerin sayfa sayısı, 
kullanılan kaynakların oranı, yazar sayısı, yazarların unvanları, katkı sağlayan kurumlar, konu 
dağılımları, anahtar kelimeler ve sayıları, özet ve giriş içerikleri, araştırma yöntemlerinin 
kapsamı, kullanılan geçerlik ve güvenirlik analizleri şeklinde parametreler kullanmışlardır. 
Yılmaz ise 2017 yılında restoranlarda bahşiş konusunda 1978-2015 yılları arasında yayımlanmış 
makalelerin bibliyometrik analizlerini; yayımlanan dergi ve dergilerin yayın alanları, 
yayımlandığı yıl, araştırma yaklaşımı, sayfa ve atıf sayısı, örneklem grubu, veri toplama tekniği 
ve verilerin toplandığı şehir ve ülke, yazar sayıları, yazarların isimleri, unvanları, kurumları ve 
bölümleri şeklindeki parametrelerle incelemiştir.  

Tayfun ve arkadaşları 2018 yılında turizm alanında yiyecek ve içecek konularındaki lisansüstü 
tezlerin bibliyometrik analizini ortaya koymuşlardır. Çalışmada tezlerin türleri, üniversiteleri, 
enstitüleri, anabilim dalları, veri toplama teknikleri, araştırma yaklaşımları, örneklem grupları, 
araştırmanın yapıldığı şehirleri, sayfa sayıları, yazar bilgileri, yerli ve yabancı kaynak sayıları gibi 
parametreler kullanılmıştır. Ülker ve arkadaşları ise 2020 yılında turizm dergilerinde yayımlanan 
inovasyon başlıklı makalelerin bibliyometrik profillerini belirlemede makalelere ilişkin yayın yılı, 
yayımlandığı dergi, yazar kurumları, incelenen konu, araştırma yaklaşımı, araştırma deseni, 
örneklem büyüklüğü ve bölgesi, veri toplama tekniği, araştırılan sektör, örneklem grubu, veri 
analiz tekniği, Türkçe ve yabancı kaynak sayıları gibi parametreler kullanmışlardır. 

Literatür araştırması sonucunda bu çalışma kapsamında bibliyometrik analiz incelemesi için 
oluşturulan parametrelere ilişkin kategori ve kriterler Şekil 1’de sunulmaktadır. 
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Şekil 1: Bibliyometrik Analiz Kategorileri ve Kriterleri 

 

Araştırma Soruları 

Çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmaktadır: 

• SOİD’deki ilgili makaleler araştırma kapsamında belirlenen “Biçimsel Kriterler” açısından 
nasıl bir dağılım göstermektedir? 

• SOİD’deki ilgili makaleler araştırma kapsamında belirlenen “İçeriksel Kriterler” açısından 
nasıl bir dağılım göstermektedir? 

• SOİD’deki ilgili makaleler araştırma kapsamında belirlenen “Araştırma Deseni” kriterleri 
açısından nasıl bir dağılım göstermektedir? 

• SOİD’deki ilgili makaleler araştırma kapsamında belirlenen “Yazar Bilgileri” kriterleri 
açısından nasıl bir dağılım göstermektedir? 

 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada bibliyometrik analiz çalışması, belirlenen makalelerin içerik analizi yapılarak 
gerçekleştirilmiştir. İçerik analizine yönelik araştırmaların geçerliğini ve güvenirliğini ortaya 
koymada, araştırmacıların araştırma modelinin belirlenmesi, veri toplama aşamasına 
araştırmacıların dahil olması, veri analiz sürecinde bulguların detaylıca sunulması, araştırma 
parametrelerinin belirlenmesinde araştırmacılar içerisinde tartışmaların oluşması ve yazılı 
kaynakların incelenmesinin en az iki farklı araştırmacıyla yapılması gerekmektedir (Yılmaz, 
2017b:176). Ayrıca elde edilen özgün verinin doğasına sadık kalınarak okuyuculara doğrudan 
sunulması ve ortaya çıkan kavramlar ile yeniden düzenlenerek betimlenmesi gerekmektedir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). 
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İçerik analizi, belirli temalar ve kavramlar çerçevesinde birbirine benzeyen verilerin daha kolay 
anlaşılabilmesi için gruplandırılarak yorumlanmasını amaçlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 
2013). Bu kapsamda elde edilen verilerin içerik analizinde tematik kodlaması yapılmıştır. 
Tematik kodlama, kodların farklılık ve benzerliklerinin saptanması ve birbirleriyle ilişkili olan 
kodların kategorilere ayrılarak kodlanması işlemidir (Strauss ve Corbin, 1990). Benzer kategoriler 
ise temaları oluşturmaktadır. Tema ve kategorilerin inandırıcılığını güçlendirmede iç ve dış 
tutarlılık önemlidir. Temalara ilişkin oluşturulan veri setinin anlamlı bir ilişki ortaya çıkarma 
derecesi iç tutarlılığı, elde edilen verilerin temaların bütününde anlamlı bir şekilde açıklama 
derecesi ise dış tutarlılığı ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, temalar birbirlerinden ayrı 
olmalarının yanında kendi içlerinde anlamlı bir bütünü oluşturabilmelidirler (Baltacı, 2019:379). 

Araştırma kapsamında belirlenen makaleler araştırmacılar tarafından kodlanarak analiz 
edilmiştir. Belirlenmiş olan kategorilere ait olan kriterler sırayla incelenerek her bir kritere ilişkin 
1 adet kod verilmiştir. Böylelikle 104 makalenin tümünde 2621 adet kod oluşturulmuştur. 
Makalelere ilişkin olarak sunulan tablolarda yer kaplamaması açısından dönemler kısaltılmıştır. 
Daha öncede belirtildiği üzere SOİD yılda üç ayrı dönemde yayımlanmaktadır ve ilgili dönemler 
Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleridir. Bu dönemler sırasıyla Nisan için “1”, Ağustos için “2” ve 
Aralık için “3” şeklinde kısaltılmıştır. Örneğin; 2019 yılı Ağustos dönemi için kısaltma; 2019-2 
şeklindedir. Tablo 1’de sağ taraftaki sütunlarda dönemler, sol satırlarda ise kategori ve kriterler 
yer almaktadır. 

Tablo 1. Bibliyometrik Analiz Kategorileri ve Kriterleri Kod Tablosu 

 
 

Çalışmada Tablo 1’de yer alan kategori ve kriterlere ilişkin her bir kod tek tek kontrol edilerek 
araştırmanın tutarlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Toplamda 104 makale için belirlenen her bir kod 
detaylıca yeniden kontrol edilmiştir. Yazarlar tarafından karşılaştırmalı olarak tekrar gözden 
geçirilerek uzlaşı sağlanmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tablo 1’deki kod tablosu toplam 
sütununda da görülebileceği üzere kümülatif olmayan her bir kriterde 104 makale sayısına 
ulaşılmıştır. Ancak “Araştırma Geçmişi” kriteri kümülatif olmadığı halde 52 sayısında kalmıştır. 
Bunun sebebi kriterde yer alan makalelerin daha öncesinde gerçekleştirilmiş doktora tezi, yüksek 
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lisans tezi, bildiri veya proje çalışmalarından türetilmiş olan makalelerin toplam sayısını 
göstermesidir. Bununla birlikte kümülatif kriterlere örnek olarak, 111 sıklık ile “Araştırma 
Evreni” ve 283 sıklık ile “Araştırma Analizleri” kriterlerine yönelik ilgili makalelerde birden fazla 
araştırma evreni belirlenmiş ve analizler kullanılmıştır.  

Kümülatif olan diğer bir kritere örnek olarak, incelemeye alınan yıllardaki makalelerin toplam 
“Yazar Sayısı” 205’dir. Buradaki toplam yazar sayısına farklı dönemlerdeki aynı makale yazarları 
da dahil edilmiştir. Toplam yazar sayılarının dönemsel durumu, ilgili yayın dönemindeki makale 
sayısına ve makaledeki yazar adetine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin yukarıdaki 
Tablo 1’de de görülebileceği üzere yazar sayıları dönemlere göre 2020 yılı için Nisan’da 8 
makalede 15 yazar, Ağustos’ta 11 makalede 24 yazar ve Aralık’ta 12 makalede 22 yazar; 2019 yılı 
için Nisan’da 11 makalede 21 yazar, Ağustos’ta 8 makalede 17 yazar ve Aralık’ta 12 makalede 23 
yazar ve 2018 yılı için ise her dönemde eşit sayıdaki 14 makalede Nisan’da 32 yazar, Ağustos’ta 
25 yazar ve Aralık’ta 26 yazar şeklinde kümülatif bir biçimde sunulmuştur. Ayrıca makalelerin 
yazar dağılımlarına ilişkin bilgiler (tek yazarlı, iki yazarlı, kadın - erkek oranı, kurumu) 
araştırmanın bulgular kısmında “Yazar Bilgileri” bölümünde Tablo 5’de sunulmaktadır. 
Araştırma kapsamında incelenen makalelerin oluşturulan parametrelerle ilgili her bir kategori ve 
kritere ilişkin sayıları ve oranları sırasıyla tablolar halinde “Bulgular” bölümünde 
sunulmaktadır. 

 

BULGULAR 

Biçimsel Kriterlere İlişkin Makalelerin Dağılımı 

Araştırmada biçimsel kriterlere ilişkin Araştırmanın Dili, Yayın Yılı/Dönemi, Yayın Süreci (Gün), 
Alınan Atıfların Sayısı, Anahtar Kelimelerin Sayısı, Sayfa Sayısı, Kaynakların Sayısı kriterleri 
analiz edilmiştir. Tablo 2’de bu kriterlerin araştırmada belirlenen dönemlere göre dağılımı 
sunulmaktadır. 

Tablo 2’ye göre, araştırma kapsamında analiz edilen 104 makalenin 99’u (% 95,19) Türkçe ve 5’i 
(% 4,81) İngilizce dillerinde yazılmıştır. 2020 yılında Nisan’da 8, Ağustos’ta 11 ve Aralık’ta 12 
olmak üzere toplam 31 (% 29,8), 2019 yılında Nisan’da 11, Ağustos’ta 8 ve Aralık’ta 12 olmak 
üzere toplam 31 (% 29,8), 2018 yılında Nisan’da, Ağustos’ta ve Aralık’ta 14’er olmak üzere toplam 
42 (% 40,4) adet makale yayımlanmıştır. 2018 yılına göre 2019 ve 2020 yıllarında yayımlanan 
makalelerin sayısının daha az sayıda olduğu görülmektedir. 

Makalelerin dergiye ilk kez iletildiği ve dergi tarafından yayımlanmaya kabul edildiği tarih 
aralığına ilişkin yayın süreçleri gün bazında incelendiğinde, 1-30 gün aralığında 1 makale (% 
0,96), 31-60 gün aralığında 24 makale (% 23,07), 61-90 gün aralığında 31 makale (% 29,8), 91-120 
gün aralığında 21 makale (% 20,19), 121-150 gün aralığında 13 makale (% 12,5) ve 151 günün 
üzerinde ise 14 makale (% 13,46) şeklinde dağılım gösterdiği gözlenmiştir. Yayın sürecine ilişkin 
olarak en kısa sürece sahip makalenin 26 gün, en uzun sürece sahip makalenin ise 455 gün 
şeklinde olduğu saptanmıştır. Yayın süreçleri dönemsel olarak ele alındığında en kısa yayın 
sürecine ait makalelerin 2019 yılı Aralık ayında yayımlandığı görülürken, en uzun sürece sahip 
makalelerin 2018 yılı Nisan ayında yayımlandığı görülmektedir. Yıl bazında ise en hızlı yayın 
süreci 2019 yılında gerçekleşmiştir. 

Veri toplama sürecinde makalelerin aldığı atıf sayıları Google Akademik (Scholar) internet sitesi 
üzerinden elde edilmiştir. Buna göre 43 makalenin (% 41,34) herhangi bir alınan atıfa sahip 
olmadığı, 53 makalenin (% 50,96) 1-5 arası atıf aralığında olduğu, 4 makalenin (% 3,84) 6-10 arası 
atıf aralığında ve 4 makalenin de (% 3,84) 11-15 aralığında atıf aldığı saptanmıştır. Alınan atıf 
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sayılarına ilişkin olarak en fazla atıf alan makale konularının; Gastronomi Turizmi, Kültür 
Turizmi, Sosyal Medya ve Seyahat Motivasyonu konularında olduğu belirlenmiştir. 2018 yılına 
ait makalelerin en fazla atıf alan makaleler olduğu görülmekle birlikte bunu 2019 yılı takip 
etmiştir. Bunun nedeni olarak makalelerin zaman boyutu açısından tanınırlığının artması 
gösterilebilir.  

 

Tablo 2. Biçimsel Kriterlere İlişkin Makalelerin Dağılımı 

 

Makalelerin anahtar kelime sayıları incelendiğinde 1 makalenin (% 0,96) 1-3 arasında, 30 
makalenin (% 28,84) 4-6 arasında, 47 makalenin (% 45,19) 7-9 arasında ve 26 makalenin (% 25) 10 
ve üzerinde anahtar kelimeye sahip olduğu gözlenmiştir. İncelemeye alınan 104 makalede 
kullanılan toplam anahtar kelime sayısı 834 adettir. Ortalama anahtar kelime sayısı 
hesaplandığında ise makale başına 8 adet anahtar kelime düşmektedir. En çok kullanılan anahtar 
kelimeler sırasıyla 45 kelime ile “Turizm” (% 5,39), 16 kelime ile “İşletmeleri” (% 1,91), 15 kelime 
“Destinasyon” (% 1,79), 14 kelime ile “Davranış” (% 1,67), 13 kelime ile “Otel” (% 1,55), 12 kelime 
ile “Sosyal” (% 1,43) ve 11 kelime ile “Turizmi” (% 1,31) şeklindedir. Anahtar kelimelerde sektörel 
sözcüklerin ağırlık göstermesinin SOİD’in amacıyla da örtüştüğü görülmektedir. 
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Makalelerin kaynakçaları dahil sayfa sayısının dağılımına ilişkin olarak ise 2 makalenin (% 1,92) 
6-10, 49 makalenin (% 47,11) 11-15, 41 makalenin (% 39,42) 16-20, 11 makalenin (% 10,57) 21-25 ve 
1 makalenin (% 0,96) 26-30 aralığında sayfa sayısına sahip olduğu gözlenmiştir. Makalelerin sayfa 
sayına ilişkin olarak en az sayfa sayısına sahip olan makalenin 8 sayfa, en fazla sayfa sayısına 
sahip olan makalenin ise 28 sayfa olduğu belirlenmiştir. Sayfa sayılarının yayın sürecine etkisi 
dönemsel olarak ele alındığında en az sayfa sayısına ait makalelerin 2020 yılı Aralık (ortalama 
14,75 sayfa), 2019 Nisan (ortalama 15 sayfa) ve 2018 Nisan (ortalama 15,71 sayfa) dönemlerinde 
olduğu görülmektedir. Ancak 2019 Nisan dönemi haricindeki bu dönemler en uzun yayın 
sürecine ait makalelerin olduğu dönemlerdir. Başka bir ifadeyle, makalelerdeki sayfa sayısının 
az olmasının yayın sürecine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca yayınlardaki sayfa 
sayısının makale başına ortalamasında yıllara göre dağılımı 2018 yılında ortalama 15,85 sayfa, 
2019 yılında ortalama 16,38 sayfa, 2020 yılında ortalama 15,90 sayfa şeklindedir. İncelemeye 
alınan üç yıllık tüm dönemler için makale başına ortalama sayfa sayısı ise 16,02’dir. 

Makalelerde yararlanılan kaynakların sayısına göre ise 22 makalenin (% 21,15) 1-30, 55 makalenin 
(% 52,88) 31-60, 20 makalenin (% 19,23) 61-90, 5 makalenin (% 4,8) 91-120 ve 2 makalenin (% 1,92) 
121-150 aralığında dağılım gösterdiği gözlenmiştir. Buna göre makalelerde yararlanılan kaynak 
sayısında en fazla 31-60 aralığındaki kaynak sayısına sahip makalelerin bulunduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Yararlanılan kaynaklar sayısına ilişkin olarak (en az 14 ve en fazla 137) incelenen 104 
makalede yararlanılan toplam kaynak sayısı 5031 ve makale başına ortalaması 48,37’dir. 
Makalelerde daha çok yabancı kaynaklardan yararlanılmıştır ve yabancı kaynakların tamamına 
yakını İngilizcedir (1 adet Kırgızca). Yararlanılan İngilizce kaynak sayısı 3107 (% 61,77) ve Türkçe 
kaynak sayısı 1923 (% 38,23) şeklindedir. Yıllara göre yararlanılan kaynak sayısına ilişkin makale 
başına ortalama dağılım ise 2018 yılında 45,01 (Türkçe 18,78 ve İngilizce 26,23), 2019 yılında 50,60 
(Türkçe 18,35 ve İngilizce 32,25) ve 2020 yılında 50,67 (Türkçe 18,22 ve İngilizce 32,45) şeklinde 
belirlenmiştir. Bu durum makalelerdeki yararlanılan ortalama kaynak sayısının giderek artışta 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca yıldan yıla yararlanılan Türkçe kaynak sayısı düşerken 
İngilizce kaynak sayısı artmaktadır. 

 

İçeriksel Kriterlere İlişkin Makalelerin Dağılımı 

Araştırmada içeriksel kriterlere ilişkin makalelerin Araştırma Geçmişi, Araştırmanın Konusu, 
Araştırma Alanı (Saha/Sektör/Kurum/Meslek) ve Araştırma Yapılan Bölge/İl/İlçe kriterleri analiz 
edilmiştir. Tablo 3’de bu kriterlerin araştırmada belirlenen dönemlere göre dağılımı 
sunulmaktadır. 

Tablo 3’e göre araştırma kapsamında analiz edilen makalelerden 52’sinin (% 50) daha önce 
gerçekleştirilen farklı bir çalışmadan türetildiği belirlenmiştir. Buna göre makalelerden 23’ünün 
(% 22,11) doktora tezinden, 16’sının (% 15,38) yüksek lisans tezinden, 10’unun (% 9,61) bildiriden 
ve 3’ünün (% 2,88) projeden türetilen makaleler olduğu gözlenmiştir. Araştırma konu 
dağılımlarında en çok araştırılan ilk üç konu sırasıyla; Turist, Çalışan veya Öğrencilerin Kişilik 
Özellikleri ile ilgili 37 makale (% 35,57), alternatif turizm çeşitlerine yönelik Turizmde Niş 
Pazarlar ile ilgili 20 makale (% 19,23) ve Turizmde Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ile ilgili 9 
makale (% 8,65) şeklindedir. Ayrıca diğer konular olarak Çevre Yönetim Sistemi, 
Havalimanlarının Etkinliği, Turizmde İnsan Kaynakları, Turizmde Girişimcilik ve Yerleşik 
Yabancıların Turizme Etkisi konuları yer almıştır. Makalelere ilişkin konu dağılımları 
incelendiğinde yine SOİD’in amacına uygun olarak en fazla oranda turizmin sektörel durumunu 
araştıran çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3. İçeriksel Kriterlere İlişkin Makalelerin Dağılımı 

 

 

Makalelerin araştırma alanlarına göre en fazla araştırılan üç alan sırasıyla; Konaklama Sektörü 
ile ilgili 27 makale (% 25,96), Bölgesel Turizm Alanları ile ilgili 10 makale (% 9,61) ve Yiyecek-
İçecek İşletmeleri ile ilgili 9 makale (% 8,65) şeklindedir. Ayrıca araştırılan diğer alanlarda ise 
Demiryolu İşletmeleri, Havayolu İşletmeleri, Uluslararası Turizm Endeksleri, Hastaneler, Yat ve 
Marina Hizmetleri, Rehberli Turlar ve Kış Tatil Destinasyonları yer almıştır. Araştırma yapılan 
bölgelere göre ise en fazla dağılım gösteren bölgeler; 24 makale (% 23,07) ile Ulusal, 16 makale ile 
(% 15,38) Uluslararası ve 14 makale ile (% 13,46) Akdeniz Bölgesi şeklindedir. Burada Ulusal 
kriterinde yurt içini kapsayan, Uluslararası kriterinde ise yurt dışını kapsayan belirli bir bölge 
yerine çeşitli bölgelerde faaliyet gösteren kurum, işletme veya ilgili bölgelere ilişkin konulara 
yönelik yapılmış araştırma alanları (Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Turizm İşletmeleri, Yeşil 
Yıldız Belgeli Tesisler, Çevrimiçi Yorum ve Şikayet İnternet Siteleri, Turlar, Veri Tabanları, 
Raporlar) yer almaktadır. Ayrıca 5 makalenin (% 4,8) araştırma alanı birden fazla bölgede 
(Antalya ve Çanakkale, Bursa ve Diyarbakır, Antalya ve Barselona, Mersin ve Konya, Antalya ve 
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İstanbul) gerçekleştirilmiştir. Buna ilave olarak 2 makalenin (% 1,92) araştırma alanı olarak 
doğrudan yurt dışında (KKTC/Girne, Kırgızistan/Bişkek) gerçekleştirildiği belirlenmiştir. 

 

Araştırma Deseni Kriterlerine İlişkin Makalelerin Dağılımı  

Çalışmada araştırma desenlerine ilişkin incelenen makalelerin Örneklem Modeli, Örneklem 
Sayısı, Araştırma Evreni, Araştırma Yaklaşımı (Nicel/Nitel/Karma), Veri Toplama Tekniği ile 
Süreci (Gün) ve Araştırma Analizleri kriterleri analiz edilmiştir. Tablo 4’de bu kriterlerin 
araştırmada belirlenen dönemlere göre dağılımı sunulmaktadır. 

Tablo 4’e göre, araştırma kapsamında analiz edilen makalelerin araştırma örneklem modeline 
ilişkin dağılımlarında en fazla Amaçlı Örnekleme Yöntemlerinin uygulandığı 57 makale (% 54,8) 
belirlenmiştir. Bunu sırasıyla Kolayda Örnekleme 37 makale (% 35,57), Kota Örnekleme 7 makale 
(% 6,73), Basit Rastgele Örnekleme 2 makale (% 1,92) ve Tabakalı Örnekleme 1 makale (% 0,96) 
yöntemleri takip etmiştir. 

Makalelerin örneklem sayılarına göre ise 1-10 örnekleme sahip 15 makale (% 14,42), 11-20 
örnekleme sahip 13 makale (% 12,5), 21-100 örnekleme sahip 17 makale (% 16,34), 101-300 
örnekleme sahip 20 makale (% 19,23), 301-500 örnekleme sahip 25 makale (% 24,03), 500’ün 
üzerinde örnekleme sahip 14 makale (% 13,46) şeklinde dağılım göstermiştir. Ayrıca 21-100 
örnekleme sahip makaleler içerisinde 21-50 örnekleme sahip 12 makale (% 11,53) ve 51-100 
örnekleme sahip 5 makale (% 4,8) yer almıştır. 

Makalelerin araştırma evrenlerine göre dağılımında ise en fazla Turizm İşletmeleri (22 makale % 
21,15), Yerli Turistler (19 makale % 18,26) ve Yabancı Turistler (11 makale % 10,57) şeklinde 
gerçekleşmiştir. Bunları Akademik Alanyazın (9 makale % 8,65) takip etmiştir. Akademik 
alanyazını ise Uluslararası Akademik Alanyazın (7 makale % 6,73) ve Ulusal Alanyazın (2 makale 
% 1,92) oluşturmaktadır. Turizm işletmeleri içerisinde ise en fazla Konaklama İşletmelerinin (10 
makale % 9,61) araştırma evreni olarak belirlendiği saptanmıştır. Ayrıca sadece birer makalede 
belirlenen diğer araştırma evrenleri ise Diyet Hastaları, Havalimanları, Hastane Çalışanları, 
Yazılım Teknolojileri, Yerleşik Yabancı Halk ve Havayolu İşletmeleri şeklindedir.  

Makalelerin araştırma yaklaşımlarına göre Nicel yaklaşıma sahip olan 60 makale (% 57,69), Nitel 
yaklaşıma sahip olan 41 makale (% 39,42) ve Karma yaklaşıma sahip olan 3 makale (% 2,88) 
olduğu gözlenmiştir. Nicel yaklaşımda en fazla Bağlantısal (İlişkisel) Model (26 makale % 25), 
nitel yaklaşımda ise Doküman İnceleme (20 makale % 19,23) yaklaşımları yer almıştır. Ayrıca bu 
çalışmanın da yaklaşımına bağlı olarak incelenen makaleler içerisinde 6 makalenin (% 5,76) 
araştırma yaklaşımının Bibliyometrik Araştırma Modeli şeklinde olduğu belirlenmiştir.  

Makaleler veri toplama tekniğine göre 51 makale Anket (% 49,03), 33 makale Yazılı Kaynaklar (% 
31,73) ve 20 makale Görüşme (% 19,23) şeklinde dağılım göstermiştir. Veri toplama sürecine göre 
ise, 36 makalede (% 34,61) bu konuda bilgi bulunmadığı, 1-30 gün aralığında 25 makalenin (% 
24,03), 31-60 gün aralığında 10 makalenin (% 9,61), 61-90 gün aralığında 9 makalenin (% 8,65), 91-
120 gün aralığında 9 makalenin (% 8,65), 121-150 gün aralığında 3 makalenin (% 2,88) ve 150 
günün üzerinde 12 makalenin (% 11,53) yer aldığı belirlenmiştir. Buna göre veri toplama 
sürecinin belirtildiği makalelere ilişkin olarak dağılımla ilgili sürecin en fazla 1 aylık zaman 
diliminde (% 24,03) gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Makalelerde sunulan analizlere göre ise Tanımlayıcı İstatistikler 54 makalede (% 51,92), İçerik 
(Betimsel) Analizi 53 makalede (% 50,96), Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri 39 makalede (% 37,5) 
en sık kullanılan analizler olarak gözlenmiştir. Ayrıca gözlemlenen diğer analiz modelleri ise Çok 
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Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Yapay Sinir Ağları Analizi, Eş Bütünleştirme Testleri, Bulanık 
Kümeleme Analizi ve Hedonik Fiyat Modeli şeklindedir. 

Tablo 4. Araştırma Deseni Kriterlerine İlişkin Makalelerin Dağılımı 
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Yazar Bilgilerine İlişkin Makalelerin Dağılımı 

Araştırmada Yazar Bilgilerine ilişkin incelenen makalelerin Yazar Sayısı, Yazar Unvanları ve 
Yazarların Kurumları kriterleri analiz edilmiştir. Tablo 5’de bu kriterlerin araştırmada belirlenen 
dönemlere göre dağılımı sunulmaktadır. 

 

Tablo 5. Yazar Bilgilerine İlişkin Makalelerin Dağılımı 

 
 

Tablo 5’e göre, araştırma kapsamında analiz edilen makalelerdeki toplam yazar sayısı kümülatif 
olarak 205’dir. Yazarların 76’sı (% 37,08) kadın, 129’u (% 62,92) erkektir. Makalelerdeki yazar 
sayılarının dağılımına göre; tek yazarlı makale sayısı 22 (% 21,15), iki yazarlı makale sayısı 65 (% 
62,5), üç yazarlı makale sayısı 15 (% 14,42) ve dört yazarlı makale sayısı ise 2 (% 1,92)’dir. Dört 
yazarın üzerinde yazara sahip olan bir makaleye rastlanılmamıştır. Yazarların unvanlarına göre 
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en çok unvana sahip yazar sayısı 54 unvan ile (% 26,34) doktor öğretim üyesidir. Bu unvanı 
sırasıyla 36 unvan ile (% 17,56) doçent doktor, 29 unvan ile (% 14,14) bilim uzmanı, 27 unvan ile 
(% 13,17) profesör doktor izlemiştir.  

Yazarların kurumlarına göre ise her bir makale esas alınarak en fazla dağılıma sahip ilk üç kurum 
sırasıyla 37 yazar ile Mersin Üniversitesi (% 18,04), 17 yazar ile Balıkesir Üniversitesi (% 8,29), 16 
yazar ile Akdeniz Üniversitesi (% 7,8) ve 11 yazar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (% 
5,36) şeklindedir. Buna ilave olarak tek yazar ile katılım gösteren Tablo 5’deki diğer üniversiteler 
ise, alfabetik sırayla Aksaray, Bartın, Bozok, Çankırı Karatekin, Gazi, Gazi Osman Paşa, Giresun, 
İnönü, İstanbul Bilgi, İstanbul Ticaret, Kapadokya, Kastamonu, Kocaeli, Lefke Avrupa, 
Osmangazi, Osmaniye Korkut Ata, Sakarya, Süleyman Demirel, Türk Hava Kurumu, Uludağ, 
Uluslararası Kıbrıs ve Zonguldak Bülent Ecevit Ünivesiteleridir. Çalışma kapsamında analiz 
edilen makalelere en çok katkı sağlayan yazarların ise yedişer makale ile Mersin 
Üniversitesi’nden olduğu gözlenmiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışma hızla gelişmekte olan turizm literatürünün son yıllardaki gelişimine Seyahat ve Otel 
İşletmeciliği Dergisi (SOİD) açısından bazı çıkarımlarda bulunmaktadır. Çalışma kapsamında 
SOİD örneklem olarak belirlenmiş ve dergide 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yayımlanan hakem 
denetimli 104 makale bibliyometrik parametreler çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışmada elde 
edilen bilgilerin SOİD dergisindeki ilgili yıllardaki makalelere ilişkin kapsamlı verilerini 
sunmasının yanında çalışmanın veri analiz tekniğinde izlenen bibliyometrik analiz 
parametrelerinin ve veri çözümleme metodunun gelecek araştırmalarda faydalı olabileceği 
düşünülmektedir. Çalışma kapsamında belirlenen parametreler biçimsel kriterler, içeriksel 
kriterler, araştırma deseni ve yazar bilgileri şeklinde dört kategoride ele alınmıştır. 

Biçimsel kriterler, araştırmaların yazım dili, yayın yılı, yayın süreci, alınan atıflar, anahtar 
kelimeler, sayfa sayıları, kullanılan kaynakların sayıları ve dağılımlarına ilişkin bilgilerini 
sunmaktadır. Çalışmada biçimsel kriterlere ilişkin olarak makalelerin genelinin (% 95,19) Türkçe 
dilinde yazıldığı belirlenmiştir. Yıl bazında en çok makale 42 adet ile 2018 yılında (% 40,4) 
yayımlanmıştır. Makalelerin yayın sürecine ilişkin olarak ilk gönderim tarihinden yayımlamaya 
kabul tarihine kadar en fazla dağılım gösteren sürece sahip makalelerin 61-90 gün aralığında (% 
29,8) olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç SOİD’de son yıllardaki makalelerin yayımlama süreci 
konusunda araştırmacılara genel bir bilgi sağlamaktadır. Öyle ki, kimi araştırmacılar dergilere 
ilişkin yayımlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmadan araştırmalarını dergilere göndermekte 
ve bazen yayın süreci konusunda sorun yaşayabilmektedirler (Al ve Şencan, 2016:449). 

Makalelerin aldığı atıflar incelendiğinde zaman içerisinde yayınların aldıkları atıfların arttığı 
görülmektedir. Buna göre araştırmanın yapıldığı dönemde en fazla 2018 yılındaki yayınlar atıf 
almıştır. Ayrıca araştırma kapsamında en fazla atıf alan makaleler incelendiğinde 11-15 arasında 
atıfa sahip olan dört makalenin (% 3,84) konularının Gastronomi Turizmi, Kültür Turizmi, Sosyal 
Medya ve Seyahat Motivasyonu şeklinde olması araştırma kapsamında incelenen makalelerdeki 
bu konuların turizm araştırmacıları arasında artan bir ilgiye sahip olduğunu göstermektedir. 

Makalelerde en fazla 7-9 arasında anahtar kelime (% 45,19) kullanıldığı gözlenmiştir. 
Makalelerdeki ortalama anahtar kelime sayısının ise 8 olduğu belirlenmiştir. En fazla kullanılan 
anahtar kelimelerin ise Turizm (% 5,39), İşletmeleri (% 1,91), Destinasyon (% 1,79), Davranış (% 
1,67), Otel (% 1,55), Sosyal (% 1,43) ve Turizmi (% 1,31) şeklinde saptanması çalışmaların genelde 
SOİD’in amacıyla da örtüştüğünü göstermektedir. Çalışmada makale başlıkları incelemeye 
alınmamıştır. Ancak incelenen bazı makalelerdeki anahtar kelime olarak seçilen kelimelerin aynı 
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zamanda başlıklarda da yer aldığı gözlenmiştir. Arama dizinlerindeki internet sunucuları 
öncelikli olarak başlığı taramaktadır. Başlıklarda kullanılan kelimeler anahtar kelime olarak 
kullanıldığında ise taramalarda tekrara düşerek sunucularda araştırmaların istenmeyen içerikli 
olarak görünebilmesini sağlayabilmektedir (Google, 2021). Bu noktada araştırmacılara başlıkta 
yer alan kelimeleri anahtar kelime olarak kullanmaktan kaçınmaları ve uzun olmayan başlıklar 
kullanmaları önerilir. 

Yararlanılan kaynakların sayısında ise makalelerde en fazla 31-60 arasında kaynaktan (% 52,88) 
yararlanıldığı gözlenmiştir. Ayrıca yararlanılan İngilizce kaynak sayılarının makale başına 
ortalamasının yıldan yıla arttığı (2018 yılı ortalaması % 58,27; 2019 yılı ortalaması % 63,73; 2020 
yılı ortalaması % 64,03) saptanmıştır. Bu durum incelenen makalelerdeki yazarların uluslararası 
literatüre olan ilgisinin giderek arttığını göstermektedir. Ancak uluslararası kabul gören 
akademik dilin İngilizce olmasından dolayı incelenen çalışmalarda sadece Türkçe ve İngilizce 
kaynaklardan yararlanılıyor oluşu turizm alanındaki diğer dillerde yazılan çalışmaların gözardı 
edilmesine sebebiyet verebilir. Burada araştırmacılara çalışmalarının konu zenginliğini 
yükseltmede yararlandıkları kaynaklardaki dil çeşitliliğini de arttırmaları önerilir. 

İçeriksel kriterler, çalışma kapsamında incelenen araştırmaların daha önce başka bir çalışmadan 
türetilip türetilmediğini ve araştırma konularının, alanlarının ve bölgelerinin neler olduğunu 
ortaya koymaktadır. Çalışmada incelenen makalelerin 52’sinin (% 50) daha öncesinde farklı bir 
çalışmadan türetildiği görülmektedir. Bunların içerisinde en fazla doktora tezinden (% 22,11), en 
az ise projeden (% 2,88) türetilen makaleler yer almaktadır. Projeden türetilen makale konuları 
ise Çevre ve Turist Algıları şeklindedir. Burada projeden türetilen makalelerin sayısının oldukça 
az olmasının önemli bir sebebinin, turizm alanındaki akademisyenlerce üretilen projelerin 
yayımlanan makalelere göre az sayıda olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 
doğrultuda araştırmacılara yayınlarını hem niceliksel hem de niteliksel olarak arttırmada proje 
üretimine de yönelmeleri önerilir. Böylelikle araştırmacılar proje geliştirerek farklı faydalar 
yaratmanın yanında geliştirdikleri projelerini makale türünde yayınlar ile de literatüre 
kazandırarak daha geniş kitlelere ulaştırabileceklerdir. 

Makalelerde en fazla turistlerin, çalışanların ya da öğrencilerin kişilik özelliklerine (% 35,57) 
yönelik konuların araştırıldığı gözlenmiştir. Kişilik özellikleri çerçevesinde bireylerin algıları, 
tutumları, davranışları ve niyetleri incelenmiştir. Bu konuları alternatif turizm türlerine ilişkin 
olarak turizmde niş pazar konuları (% 19,23) takip etmiştir. Ayrıca bu durum yukarıda ifade 
edilen en fazla atıf alan makalelerin konularıyla da örtüşmektedir. Araştırma alanlarında ise en 
fazla konaklama sektörüne (% 25,96) yönelik araştırmaların gerçekleştirildiği gözlenmiştir. 
Araştırma yapılan bölgelere ilişkin olarak ulusal (% 23,07) ve uluslararası (% 15,38) çerçevede 
yapılan araştırmalardan sonra en fazla araştırma yapılan bölge ise ülkemizin en önemli tatil 
bölgesi olan Akdeniz Bölgesi (% 13,46) olmuştur. Bu sonuç SOİD’in amacına bağlı olarak turizm 
işletmelerinin ülkemizde en fazla dağılım gösterdiği Akdeniz Bölgesi olmasıyla da 
örtüşmektedir. 

Araştırma deseni kategorisi, incelenen araştırmalara yönelik araştırma yaklaşımlarının neler 
olduğunu detaylıca sunmaktadır. İncelemeye alınan araştırmalarda en fazla tercih edilen 
örneklem modelinin amaçlı örnekleme yöntemi (% 54,8) olduğu belirlenmiştir. Bunun sebebi 
analizi yapılan araştırmalarda her ne kadar nicel araştırma yaklaşımına sahip çalışmaların oranı 
(% 57,69) daha fazla ise de nitel araştırma yaklaşımına sahip çalışmaların (% 39,42) genelinde 
örneklem modelinin tercihinde amaçlı örnekleme yönteminin seçilmiş olmasıdır. Örneklem 
modellerinin dağılımında amaçlı örneklem modelini kolayda örnekleme modeli (% 35,57) takip 
etmiştir. Bunun nedeni ise incelemeye alınan çalışmaların içerisindeki nicel araştırmalarda en 
fazla tercih edilen örneklem modeli olmasıdır. Örneklem sayılarının dağılımında ise yine nicel 
yaklaşıma sahip araştırmaların dağılımının yüksek olmasından dolayı en fazla örneklem sayısı 
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aralığını 301-500 arasında örneklem büyüklüğüne sahip araştırmalar (% 24,03) oluşturmuştur. 
İncelenen araştırmalarda nicel araştırma yaklaşımlarında en fazla bağlantısal (ilişkisel) modelin 
(% 25) uygulandığı saptanmıştır. Bu sonuç Boyacıoğlu ve Elmas’ın 2020 yılındaki araştırması ile 
de örtüşmektedir (Boyacıoğlu ve Elmas, 2020:34). Bunu nitel araştırma yaklaşımlarından 
doküman inceleme (% 19,23) modeli takip etmiştir. Araştırma yaklaşımları içerisinde en az tercih 
edilen model ise nicel araştırma yaklaşımlarından deneysel model (% 1,96) olmuştur. Ayrıca 
incelenen araştırmalarda bibliyometrik analiz (% 5,76) modeline sahip araştırmalar olduğu da 
gözlenmiştir. Bu durum alanyazında bibliyometrik araştırmalara olan ilginin devam ettiğini 
göstermektedir. 

Araştırma evrenlerine göre ise en fazla turizm işletmelerinin (% 21,15) ve işletmeler içerisinde de 
en fazla konaklama işletmelerinin (% 9,61) araştırma evreni olarak belirlendiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuç Ülker ve arkadaşlarının (2020) turizmde inovasyon konulu çalışmaların 
bibliyometrik analizini yaptıkları araştırmaları ile benzerlik göstermektedir. İncelemeye alınan 
araştırmalar içerisinde nicel araştırmaların oranının fazlalığına bağlı olarak en fazla veri toplama 
aracının anket tekniğiyle (% 49,03) yapıldığı, bu veri toplama tekniğini yazılı kaynaklar (% 31,73) 
ve görüşme (% 19,23) tekniklerinin takip ettiği saptanmıştır. Araştırma analizlerinde en fazla 
sunulan analizleri ise tanımlayıcı istatistikler (% 51,92), içerik analizleri (% 50,96), geçerlik ve 
güvenirlik analizleri (% 37,5) oluşturmuştur. Nicel araştırma yaklaşımına sahip araştırmaların 
genelinde parametrik testlerin kullanıldığı gözlenmiştir. Hem nicel hem de nitel araştırma 
yaklaşımlarının birlikte kullanıldığı karma yaklaşımların son dönemlerde artış göstermesine 
rağmen incelenen makalelerde karma yaklaşımların düşük bir düzeyde (% 2,88) kaldığı 
görülmektedir. Bu sonuç yine Ülker ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları bibliyometrik analiz 
araştırması ile de benzerlik göstermektedir. 

Alanyazında gerçekleştirilmiş benzer araştırmalarda nicel araştırma yaklaşımlarının daha fazla 
olduğu (Boyacıoğlu ve Elmas, 2020), veri toplama tekniklerinde nicel araştırmalar için anket 
tekniğinin, nitel araştırmalar için ise görüşme tekniğinin en fazla tercih edilen teknikler olduğu 
görülmektedir (Aydın, 2017; Demirbulat ve Dinç, 2017; Sünnetçioğlu vd., 2017; Ülker vd., 2020). 
Bu çalışmada da nicel araştırma yaklaşımlarının ağırlıkta olduğu ve nicel araştırmalarda en fazla 
tercih edilen veri toplama tekniğinin anket olduğu sonuçları yapılan diğer ilgili çalışmalarla 
örtüşmektedir. Ancak bu çalışmada analiz edilen makalelerin nitel araştırma yaklaşımlarında en 
fazla kullanılan veri toplama tekniğinin yazılı kaynaklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
makalelerin daha çok görgül yapıda olması ve de araştırma konu ve alanlarının ağırlıklı olarak 
sektörle ilişkili olmasına yönelik bulgular SOİD’in amacıyla da örtüşmektedir. 

Yazar bilgileri kategorisinde yazar sayıları, yazar unvanları ve yazarların kurumlarına ilişkin 
bilgiler ortaya konmaktadır. Araştırma kapsamında analizi yapılan makalelerin toplam yazar 
sayısı 205’dir. Kadın yazarlara (% 37,08) göre erkek yazarların (% 62,92) oranı daha yüksektir. 
Araştırmalarda en fazla iki yazarlı çalışma (% 62,5) bulunmaktadır. Yazar unvanlarına göre en 
fazla unvan sayısını doktor öğretim üyesi olan yazarlar (% 26,34) oluştururken en az unvan 
sayısını doktor öğretim görevlileri (% 2,92) oluşturmaktadır. Doktor öğretim üyesi unvanında 
olan yazar sayısının yüksek olmasının nedenleri olarak; ilgili yazarların atanmalar, unvanlar ve 
akademik yükselmeler için gereken puan ölçütlerini karşılama amaçları sıralanabilir (Suvacı, 
2016:274). Ayrıca bu sonuç Çiçek ve Kozak (2012:747) ile Suvacı’nın (2016:274) yaptıkları 
çalışmalar ile de benzerlik taşımaktadır. Araştırmalara en fazla yazar ile katkı sağlayan kurumun 
Mersin Üniversitesi (% 18,04) olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu kurum yedişer makale ile 
çalışmalara en fazla katkı sağlayan ilk iki yazarın da (% 6,82) kurumu olmuştur. Bu bağlamda 
gelecek araştırmalar için araştırmacılara genel olarak yazarların daha önceden yayın deneyimi 
olduğu dergilerde yayın yapma eğilimi üzerinde olup olmadığı hakkında çalışmalar yapmaları 
önerilir. Bunlara ilave olarak yazar kurumlarının neredeyse tamamı üniversitelerdir. 
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Üniversiteler dışında ayrıca bir yazarın kurumunun 2 makale ile Düzce Valiliği olduğu 
gözlenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında bibliyometrik analiz modeline yönelik turizm literatüründe yapılan 
araştırmalar da incelenmiştir. İncelenen bibliyometrik analiz modelli çalışmalarda farklı 
yaklaşım parametreleri kullanılarak araştırma problemlerinde çözüme gidildiği gözlenmiştir. 
Çalışmada bibliyometrik analiz modeline yönelik yaklaşımlardaki ilgili parametreler ele alınarak 
tümünün kategorilere ve kriterlere ayrılmasıyla karma bir model oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi’nin 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yayımlanan makaleleri 
geliştirilen bu model kapsamında içerik analizi yaklaşımıyla incelenmiştir. Çalışmanın SOİD’in 
söz konusu yıllarda yayımlanan makalelerine ilişkin araştırmacılara kapsamlı bilgiler 
sunmasının yanında bibliyometrik analiz modeline yönelik çalışmalara da araştırmada 
oluşturulan bu model ile katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada zaman kısıtından dolayı SOİD’de bulunan 104 makale inceleme kapsamına 
alınabilmiştir. Ayrıca gelecek dönemler için turizm alanyazınının mevcut durumunu sunmada 
diğer akademik dergilerin de benzer şekilde analizlerinin yapılması önerilir. Çalışmanın literatür 
incelemesi ve örneklemine ilişkin olarak incelenen araştırmalarda hem “yayınlamak” hem de 
“yayımlamak” sözcüklerinin çalışmalarda kullanıldığı gözlenmiştir. Bu noktada Türk Dil 
Kurumu (TDK)’nun sözlüğü incelenmiştir. Sözlükte “yayınlamak” sözcüğüne rastlanılmamıştır 
(TDK, 2021). Buna karşın doğru kullanımının “yayınlamak” olduğu yönünde yaklaşımlar da 
mevcuttur (Rehber, 2017). Ancak araştırmada TDK sözlüğünde yer almasından dolayı 
“yayımlamak” sözcüğünün kullanımı tercih edilmiştir.  
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Öz 

Çalışmada; Hiyerarşik Boş Zaman Kısıtlamaları Teorisi (HBZKT) çerçeve olarak kabul edilmiş, 
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361 erkek) katılımcı üzerinden yapılmış ve ölçeğin genel güvenirliği cronbach alpha=0.902 olarak 
çok yüksek bulunmuştur. Araştırma bulguları kadın katılımcılarla sınırlandırılmıştır. Faktör 
analizi sonucunda değişkenler toplam açıklanan varyansı %60.928 olan 5 faktör (içsel kısıtlamalar, 
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ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları genel olarak kadınların yalnız başına seyahatlere katılımları 
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Abstract 

In the study; The Hierarchical Theory of Leisure Constraints has been accepted as the framework, 
has been tried to be used to fill lack of tourism literature by explaining the tourism processes and 
behaviors of female travelers on a theoretical basis. The reliability and validity analyzes of the 
Solo Travel Constraint scale used in the study were performed on 862 (501 female and 361 male) 
participants and the general reliability of the scale was found to be very high as cronbach 
alpha=0.902. Research findings were limited to female participants. As a result of the factor 
analysis, the variables were gathered under 5 factors (internal constraints, domestic destination 
qualities, time and cost, foreign destination qualities and interpersonal constraints) with a total 
explained variance of 60,928%. According to the findings obtained from the research, it was 
concluded that the average of “internal restrictions” is “weak”, the average of  “domestic destination 
qualifications” is “weak”, the average of  “time and cost” is “medium”, the average of “international 
destination qualifications” is “weak” and the average of “interpersonal restrictions” is “weak” for the 
participants. The results of the research show that women generally need to be empowered, 
supported and encouraged to participate in solo travels, and that impose different responsibilities 
on decision makers, practitioners and academics. 
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GİRİŞ 

Tarihsel olarak seyahat ve öncülüğün, erkeklerin yegâne koruma alanı olarak yorumlanması, 
kadınların genellikle göz ardı edilmesine yol açmıştır (Wilson ve Little, 2005:156). Kadın 
seyyahların varlığı yeni bir olay olmasa da 19. yüzyılın son dönemlerine kadar azınlık olarak 
ifade edilebilecek sayıda kadın seyyah varlığı bilinmektedir (Wilson ve Harris, 2006:163). 
Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşanan çevresel gelişmeler kadınların rollerini, davranışlarını ve 
turizme katılım düzeylerini değiştirmiştir. Heimtun ve Abelsen (2013) günümüzde kadınların 
seyahat tüketicisi veya "cinsiyetli ziyaretçiler" olarak anlaşılmasını teşvik etmenin çok önemli 
olduğunu, çünkü kadınların eğlence ve iş seyahati pazarlarının yaklaşık yarısını oluşturduğunu 
belirtmektedir. HBZKT temelinden hareket ederek kadın seyyahların, turizm süreçleri ve 
davranışları çalışmada açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda; yalnız seyahatlerde kadın 
seyyahlar, boş zaman kısıtları teorisi, kadınların boş zaman seyahat motivasyonları ve seyahat 
kısıtları başlıklarına değinilmiştir.  Çalışmanın devam eden kısmında, saha araştırmasından elde 
edilen bulgulara yer verilmiş, tartışma, sonuç ve öneriler ile makale tamamlanmıştır.  

 

YALNIZ SEYAHATLERDE KADIN SEYYAHLAR 

Hızla büyüyen uluslararası turizm pazarının giderek artan biçimde önemli bir bölümünü, yalnız 
seyahat ve bu seyahat biçiminin öznesi olan yalnız turistler oluşturmaktadır (Brown, 2015:19; Xie, 
2019:8). Seyahat seçeneklerinden biri, seyahatin yalnız veya kim/kimlerle gerçekleştirileceğine 
yönelik karar ile ilgilidir ve bu seçimdeki bir alternatif de yalnız başına seyahat etme kararıdır 
(Wu vd., 2011:1407). Yalnız seyahat, turizmde yükselen yeni bir eğilim, gözden kaçan bir pazar 
bölümüdür (Mehmetoglu vd., 2001:34; Kaba ve Emekli, 2018:113; Valaja, 2018:5). 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda kadınlar sadece işgücü piyasası ve sosyal ilişkilerinde değil, aynı 
zamanda boş zaman aktivitelerinde de daha katılımcı hale gelmişlerdir. Her ne kadar özellikle 
Batılı kadınların yüzyıllardır yalnız başına seyahat ettikleri bilinse de (Wilson ve Little, 2005:156), 
kadınların ironik bir ifadeyle “özgürleşmesi”nin (Jordan ve Aitchison, 2008:329) günümüzde 
daha dikkat çeken bir hale gelmesi, turizm davranışlarının derinlemesine ve kapsamlı bir 
biçimde incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Çünkü kadın seyyahlar turizm 
endüstrisinde büyüyen bir güç olarak görülmektedir (Wilson, 2004:93; Carvalho vd., 2014:31). 

Turizm literatüründe, büyüyen bir fenomen olarak yalnız kadınların seyahatini araştıran 
çalışmalar 1990’lı yılların sonlarından itibaren yapılmaya başlamıştır (Thomas ve Mura, 2019:33). 
Literatürde çalışılan belli başlı konular; boş zaman imkânları ve kadınlar için kısıtlamalar 
(Henderson ve Allen, 1991); yalnız seyahat eden kadın gezginler (Kaba ve Emekli, 2018; Seow ve 
Brown, 2018; Xie, 2019); seyahat amaçları ve motivasyonları (Chiang ve Jogaratnam, 2006), 
deneyimleri (Aslantürk ve Unur, 2019; Brown ve Osman, 2017; Jordan ve Aitchison, 2008); 
motivasyon ve deneyimleri (Osman vd., 2020); tipolojileri (McNamara ve Prideaux, 2010); 
emniyetsizlikleri (Thomas ve Mura, 2019); risk algıları ve azaltma stratejileri (Valaja, 2018; Yang 
vd., 2018a, 2018b); kısıtlamaların etkileri (Wilson, 2004; Wilson ve Little, 2005); destinasyon 
imajını ve ziyaret niyetlerini etkileyen faktörler (Khan vd., 2017) ile benlik ve anlam arayışlarıdır 
(Wilson ve Harris, 2006).  

 

HİYERARŞİK BOŞ ZAMAN KISITLARI TEORİSİ  

Boş zaman, bireysel veya grup gücünün kazanıldığı, güçlendirildiği ve sürdürüldüğü bir sosyal 
yaşam alanı olabildiği gibi, potansiyel olarak kaybedilebildiği ve güçsüzleştirilebildiği bir alan 
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olarak da kabul edilmektedir. (Shaw, 2001:186). Boş zaman kısıtlaması ise; “bireyleri boş zaman 
faaliyetlerine katılmaktan alıkoyan her şey” olarak tanımlanmaktadır (Jackson, 1988:233). 

Crawford ve Godbey (1987), boş zaman etkinliklerine katılımdaki kısıtlamaların yapılarına 
açıklama getirmek için boş zaman kısıtlamalarına ilişkin modeli tanıtmış ve insanların herhangi 
bir boş zaman etkinliğine katılımını etkileyen kısıtları içsel, kişilerarası ve yapısal kısıtlar olarak 
adlandırmıştır. Boş zaman kısıtları, boş zaman katılımının önündeki aşılmaz engeller olarak 
kısıtlamalara odaklanmaktadır. Bu bağlamda insanların tipik olarak kısıtlamalar ile 
karşılaştıklarında boş zaman aktivitelerine katılmamalarının bir sonuç olarak ortaya çıkacağı 
varsayımına dayanmaktadır (Jackson vd., 1993: 1). Aşağıda Şekil 1’de Crawford ve 
arkadaşlarının geliştirdiği Model verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Boş Zaman Kısıtlamalarının Hiyerarşik Modeli 

Kaynak: Crawford, Jackson ve Godbey (1991)’den uyarlayan Smardon (2009: 191).   

 

Model, açıkça tanımlanmış tercihleri etkileyen kısıtlardan başlayıp katılımı etkileyen kısıtlara 
uzanan hiyerarşiyi göstermekte ve bireyin boş zamanla ilgili faaliyetlere katılma arzusunun üç 
kısıtlama boyutu tarafından engellendiğini açıklamaktadır. Kısıtlama boyutları: içsel, kişilerarası 
ve yapısal kısıtlamalardır. İçsel kısıtlama boyutu; psikolojik durum, fiziksel işlev veya bilişsel 
yeteneklerle ilgilidir. Bireyin becerileri, yetenekleri, sahip olduğu bilgiler ve sağlık sorunları en 
yaygın içsel kısıtlamalar arasındadır (Hudson, 2000:363). İçsel kısıtlama yaratan faktörler görece 
istikrarsız ve kolay biçimde değişebilir kabul edilmektedir (Nyaupane ve Andereck, 2008:434). 
Boş zaman tercihleri içsel kısıtlamaların müzakere edilmesi veya yokluğunun ardından 
oluşmaktadır. Örneğin bireyin stres, kaygı gibi duygu durumları, öz becerilerini nasıl algıladığı, 
referans gruplarının tutumlarının yarattığı etki,  geçmiş deneyimleri, bireyin ilgileri, dindarlığı 
boş zaman tercihlerini etkilemekte ve boş zaman aktivitelerine katılım durumunu 
belirlemektedir. Kişilerarası kısıtlamalar boyutu; toplum içerisinde bireyin birbiriyle bağlantılı 
olan hem sosyal hem de kültürel ilişkilerinin ve etkileşimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
kısıtlamaları kapsamaktadır. Örneğin, bireyin boş zaman aktivitelerine beraber katılabileceği bir 
arkadaş bulamaması, sosyal veya kültürel mesafeden dolayı diğeri/diğerleri ile ilişki kuramaması 
kişilerarası kısıtlamalarını oluşturabilmektedir. Yapısal kısıtlamalar ise bireyin dışında 
bağlamsal bir nitelik gösteren, çevre ile ilgili olan kısıtlamalardır. Bireyin; yeterli paraya, zamana, 
bilgiye, erişime veya fırsata sahip  olmamasından kaynaklanabilmektedir (Orakani vd., 2021:85). 
Bu tür kısıtlamaların yaşam evreleri boyunca değişmesi muhtemeldir ve büyük ölçüde medeni 
duruma, aile büyüklüğüne ve aktivite türlerine bağlıdır (Nyaupane ve Andereck, 2008:434). 
Crawford ve arkadaşları (1991), boş zaman etkinliğine katılan bireylerin sıralı veya hiyerarşik bir 
dizi kısıtlamayı başarılı bir şekilde müzakere etmiş olabileceğini, katılmayan bireylerin ise 
aşamaların herhangi birinde kısıtlamalar yaşadıklarını öne sürmektedirler. Bir diğer ifadeyle 
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bireyin boş zaman katılımının gerçekleşebilmesi için sırasıyla içsel, kişilerarası ve yapısal 
kısıtlamaların aşılması veya müzakere edilmesi gerekmektedir (Moal, 2020:70). 

 

METODOLOJİ 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Boş zaman kısıtları teorisi temeline oturtulan çalışmada, Türkiye’deki kadınların seyahat 
kısıtlamalarına yönelik tutum ve davranışları tespit edilmeye çalışılmıştır. Kadınların yalnız 
seyahate yönelik kısıtlamalarının olup olmadığı var ise ne tür kısıtlamaları bulunduğunun 
öğrenilmesi, çalışmanın amacını ortaya koymaktadır. Çalışma, Türkiye’de kadınların hem iç 
turizm hem de dış turizm faaliyetlerine yalnız katılma ile ilgili tutum ve davranışlarının 
anlaşılması ve turizme yönelik çıkarımlarda bulunulabilmesi açısından önemlidir. Araştırmada; 
“Yalnız başına seyahat kısıtlaması yaş, eğitim düzeyi, aylık gelir, etnik köken, medeni durum, 
çocuk sahipliğine göre farklılık göstermekte midir?” sorusuna cevap aranmıştır.  

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan, Nyaupane ve Andereck (2008) tarafından geliştirilen ölçek; İçsel, 
Kişilerarası, Yer Nitelikleri, Maliyet ve Zaman boyutlarından oluşmaktadır. Ölçek maddeleri 
incelendiğinde kısıtlamalara ilişkin kavramsal çerçeveye uygun maddeler olduğu saptanmıştır. 
Ölçek çeviri aşamasında revize edilerek İçsel Kısıtlamalar ve Destinasyon Nitelikleri alt 
boyutlarına yeni maddeler eklenmiş ve Kişilerarası Kısıtlamalar alt boyutundan bir madde 
çıkartılmıştır.  Ölçeğin revize edilmesine gereksinim duyulması, seyahat kısıtlamalarının ülkeden 
ülkeye, kültürden kültüre farklılık göstermesidir (Brown ve Osman, 2017;  Xie, 2019). Ölçeğin 
revize edilmiş versiyonu 26 maddeden oluşmaktadır.  Ölçek maddeleri 1-kesinlikle katılmıyorum 
ile 5-kesinlikle katılıyorum olmak üzere 5 seçenekli Likert olarak işaretlenmektedir. Ters madde 
bulunmamaktadır. Revize edilmiş ölçeğe ilişkin beş alan uzmanından görüş alınarak kapsam 
geçerlilik indeksi (KGİ) 0,892 olarak bulunmuştur. 

 

Verilerin Toplanması, Çalışma Grubu ve Sınırlılıklar 

Çalışmanın verileri 11 Nisan 2021-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, whatsapp web ve sosyal 
medya mecralarında ölçek linki paylaşılarak, erişilebilirlik kolaylığı nedeniyle kolaylı örnekleme 
yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada 862 katılımcıdan veriler toplanmış, araştırma bulguları 
kadın (n=501) katılımcılarla sınırlandırılmıştır. Araştırmanın kısıtları; zaman kısıtlılığı, internet 
bağlantısı olan cep telefonu ve/veya sosyal medya kullanıcısı katılımcılardan oluşan bir örnekleme 
ulaşılmış olmasıdır. 

 

Verilerin Analizi: Güvenirlik ve Geçerlik  

Ölçek puanlarının normal dağılımına ilişkin basıklık çarpıklık değerlendirilmiş ve değerlerin +1,5 
ile -1,5 arasında değiştiği belirlenmiştir. Tabachnick’e göre çarpıklık ve basıklık değerleri +1,5 ile 
-1,5 arasında olması verilerin normal dağıldığını göstermektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013 akt., 
Çağıl ve Ayvar, 2019:200). Verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Ölçek 
puanlarının ikiden fazla gruba göre karşılaştırılmasında Anova testi ve tamamlayıcı posthoc 
analizi olarak Tukey testi kullanılmıştır. Yine ölçek puanlarının iki gruptaki farkı bağımsız 
gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. 
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Tablo 1. Yalnız Başına Seyahat Kısıtlaması Ölçeği (YBSKÖ) Faktör Yapısı ve Madde Analizi 

Boyut Faktör Yükü 
Madde Toplam 

Korelasyon 
Ort S.s 

İçsel Kısıtlamalar (Özdeğer=7,821; Açıklanan Varyans=15,195; Alpha=0,862) 2,568 0,968 

Yurtdışında seyahat etmekle ilgilenmedim. 0,767 0,673 2,429 1,360 

Yurtdışındaki aktivitelerle ilgilenmedim. 0,765 0,696 2,551 1,356 

Yurtiçinde seyahat etmekle ilgilenmedim. 0,739 0,669 2,301 1,255 

Yurt içindeki aktivitelerle ilgilenmedim. 0,734 0,697 2,427 1,240 

Yurtdışına seyahat edemedim. 0,576 0,494 3,325 1,501 

Yurtiçinde seyahat edemedim. 0,575 0,574 2,649 1,410 

Seyahat çok fazla risk içeriyordu. 0,570 0,567 2,816 1,419 

Sağlığım seyahat etmeme izin vermedi. 0,495 0,529 2,046 1,244 

Yurtiçi Destinasyon Nitelikleri (Özdeğer=2,606; AçıklananVaryans=13,662; Alpha=0,835) 2,306 0,943 

Yurtiçinde çok fazla trafik olduğu için seyahat etmedim. 0,765 0,702 2,104 1,185 

Yurtiçinde iklimsel faktörlerden olumsuz etkilendiğim için seyahat 
etmedim. 

0,731 0,672 2,365 1,295 

Yurtiçinde ziyaret edilecek yerler ve katılabileceğim aktiviteler hakkında 
hiçbir bilgim yoktu. 

0,687 0,652 2,126 1,165 

Yurtiçinde yalnız başına ziyaret edilebilecek yerler yoktu. 0,666 0,635 2,287 1,245 

Yurtiçinde seyahat etmek istediğim alanlar çok uzak. 0,625 0,524 2,649 1,346 

Zaman ve Maliyet (Özdeğer=2,269; AçıklananVaryans=11,560; Alpha=0,772) 3,089 0,997 

Seyahat etmek çok pahalıydı. 0,804 0,635 3,393 1,255 

Yapmak istediğim şeyler pahalıydı. 0,739 0,576 3,485 1,271 

Seyahate çıkacak vaktim olmadı. 0,681 0,519 2,810 1,440 

Seyahat etmeye gücüm yetmez. 0,668 0,558 2,858 1,294 

Aile sorumlulukları beni seyahat etmekten alıkoydu. 0,549 0,444 2,898 1,460 

Yurtdışı Destinasyon Nitelikleri  (Özdeğer=1,718; AçıklananVaryans=11,445; Alpha=0,773) 2,430 0,905 

Yurtdışında iklimsel faktörlerden olumsuz etkilendiğim için seyahat 
etmedim. 

0,669 0,577 2,253 1,192 

Yurtdışında çok fazla trafik olduğu için seyahat etmedim. 0,661 0,557 2,012 1,126 

Yurtdışında yalnız başına ziyaret edilebilecek yerler yoktu. 0,660 0,601 2,343 1,288 

Yurtdışında ziyaret edilecek yerler ve katılabileceğim aktiviteler hakkında 
hiçbir bilgim yoktu. 

0,569 0,543 2,625 1,325 

Yurtdışında seyahat etmek istediğim alanlar çok uzak. 0,485 0,453 2,918 1,445 

Kişilerarası Kısıtlamalar (Özdeğer=1,427; AçıklananVaryans=9,066; Alpha=0,793) 2,234 1,109 

Ailem ve arkadaşlarım seyahat etmekle ilgilenmiyordu. 0,794 0,670 2,269 1,242 

Benimle kalacak ailem ve arkadaşlarım yoktu. 0,783 0,627 2,220 1,263 

Benimle seyahat edecek kimsem yoktu. 0,680 0,611 2,214 1,270 

Toplam Varyans=%60.928; Genel Güvenirlik (Alpha)=0.902 
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Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirlik ve geçerlik analizleri 862 kişi üzerinden yapılmıştır. 
Ölçeğin genel güvenirliği alpha=0.902 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya 
koymak için açıklayıcı (keşfedici) faktör analizi yöntemi uygulanmıştır. Yapılan Barlett testi 
sonucunda (p=0.000<0.05) faktör analizine alınan değişkenler arasında ilişkinin olduğu tespit 
edilmiştir. Test sonucunda (KMO=0.842>0,60) örnek büyüklüğünün faktör analizi uygulanması 
için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizi uygulamasında varimax yöntemi seçilerek 
faktörler arasındaki ilişkinin yapısının aynı kalması sağlanmıştır. Faktör analizi sonucunda 
değişkenler toplam açıklanan varyansı %60.928 olan 5 faktör altında toplanmıştır. Ölçeğe ait 
oluşan faktör yapısı ve alt boyutlara ilişkin madde analizi Tablo 1’de verilmiştir.  

Ölçek boyutlarındaki maddelerin madde toplam korelasyon değerlerinin 0,4 üzerinde olduğu ve 
iç tutarlılığı olumsuz etkileyen madde olmadığı görülmektedir. Ölçek alt boyutlarının Alt %27 ve 
Üst %27 puan gruplarına göre farklılaştığı saptanmış ve ölçeğin ayırt edici olduğu belirlenmiştir 
(p<0,05). Bu bulgularla birlikte revize edilmiş YBSKÖ’nin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu 
anlaşılmıştır. Ölçek boyutları orijinal ölçekten çok farklı olmamakla birlikte sırasıyla “İçsel 
Kısıtlamalar”, “Yurtiçi Destinasyon Nitelikleri”, “Zaman ve Maliyet”, “Yurtdışı Destinasyon Nitelikleri”, 
“Kişilerarası Kısıtlamalar” olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin yer aldığı orijinal makalede alt boyutlar 
olarak bulgulanmış ve ölçeğin genel puanının kullanılmadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda yapılan 
çalışmada genel puan hesaplanmamıştır. Ölçek alt boyutlarına ait puanlar aritmetik ortalama ile 
hesaplanmaktadır. Alt boyutlardan alınan puanlar 1 ile 5 arasında değişmektedir. Alt boyutlara 
ilişkin puanın artması o alt boyuta ilişkin kısıtlama tutum ve davranışın arttığını göstermektedir. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan kadın katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular şu şekildedir (en 
yüksek yüzdesel oranlara göre); %43,5’i “18-30 yaş arası”; %41,3’ü “Lisans” mezunu, %39,7’si “2.500 
TL ve altı” gelir düzeyinde, %87’si “Türk” kökenli, %55,5’i “Bekâr” ve %62,5’i “Çocuk Sahibi 
Değil”dir. 

Ölçekte yer alan alt boyutların puan ortalamaları şu şekildedir: “İçsel Kısıtlamalar”; “Yurtiçi 
Destinasyon Nitelikleri”; “Yurtdışı Destinasyon Nitelikleri”; “Kişilerarası Kısıtlamalar” boyutlarının 
puan ortalamaları “Zayıf” (Min=1; Maks=5); “Zaman ve Maliyet” boyutunun puan ortalaması ise 
“Orta” (Min=1; Maks=5) düzeydedir (bakınız Tablo 1.). 

YBSKÖ alt boyutlarının kadınların tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşma durumuna ilişkin 
bulgular aşağıda Tablo 2’de verilmektedir. Katılımcıların “Zaman ve Maliyet” kısıtlaması puanları 
“Yaş” değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. “18-30 Yaş Aralığı”nda olanların “Zaman 
ve Maliyet” kısıtlaması puanları diğer yaş gruplarının puanlarından “yüksek”tir. Bu yaş grubu 
içerisinde olan katılımcıların, yaşam dönemi itibariyle eğitim hayatına devam etme, çalışmama, 
düşük düzeyde gelir sahibi olma, ailevi sorumluluklar, iş yaşamı içerisinde aktif ve yoğun biçimde 
bulunma vb. nedenlerle zamansal ve parasal kısıtlara daha yüksek düzeyde sahip olması 
muhtemel görülmektedir.  

Katılımcıların “İçsel Kısıtlamalar” puanları “Eğitim Düzeyi” değişkenine göre anlamlı farklılık 
göstermektedir. “İlköğretim” eğitim düzeyine sahip katılımcıların “İçsel Kısıtlamalar” puanları 
diğer eğitim düzeyi gruplarının puanlarından “yüksek”tir. Eğitim düzeyi “Önlisans” ve “Lisans” 
olanların “İçsel Kısıtlamalar” puanları da “Lisansüstü” eğitime sahip katılımcıların puanlarından 
“yüksek”tir. Elde edilen bulgular katılımcıların eğitim düzeyleri yükseldikçe, içsel kısıtlamaların 
düştüğünü göstermektedir. Turizm bilincinin oluşması, kültürel birikimin artması, seyahat ve 
turizme yönelik ilgi ve olumlu algıların güçlenmesi, geçmiş turistik deneyimler, modern yaşam 
biçimlerinin boş zaman değerlendirme eğilimlerini belirlemesi, seyahatin daha az riskli 
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görülmesi, sağlığı korumaya dikkat edilmesi, referans grupların olumlu etkisi gibi faktörlerin 
eğitim düzeyi ile ilişkili olmasının, eğitim düzeyi arttıkça içsel kısıtlamaların azalmasına yol 
açtığı söylenebilir. 

 

Tablo 2. YBSKÖ Faktör Yapısı ve Madde Analizi 
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Yaş Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 
18-30 218 2,617±0,883 2,389±0,888 3,328±0,972 2,499±0,857 2,301±1,186 
31-40 146 2,605±1,018 2,289±0,965 2,974±1,031 2,399±0,891 2,206±1,047 
41-50 78 2,492±1,114 2,287±1,026 2,877±0,942 2,439±1,029 2,150±1,078 
51 ve Üzeri 59 2,396±0,932 2,068±0,950 2,773±0,886 2,244±0,929 2,170±1,010 
F=  1,039 1,855 8,313 1,317 0,515 
p=  0,375 0,136 0,000 0,268 0,672 
PostHoc=    1>2, 1>3, 1>4 (p<0.05)   

Eğitim Düzeyi Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 
İlköğretim 42 3,223±1,080 2,919±1,214 2,938±0,965 3,129±0,990 2,905±1,174 
Ortaöğretim 46 2,606±0,992 2,226±0,868 3,061±0,816 2,526±0,856 1,964±0,887 
Önlisans 101 2,562±0,987 2,402±0,889 3,192±0,968 2,406±0,831 2,109±1,074 
Lisans 207 2,581±0,929 2,324±0,934 3,091±1,074 2,423±0,897 2,275±1,094 
Lisansüstü 105 2,270±0,843 1,970±0,774 3,059±0,956 2,147±0,834 2,124±1,141 
F=  7,716 8,649 0,542 9,599 5,359 
p=  0,000 0,000 0,705 0,000 0,000 
PostHoc= 

 
1>2, 1>3, 1>4, 1>5, 

2>5, 3>5, 4>5 
(p<0.05) 

1>2, 1>3, 1>4, 1>5, 
3>5, 4>5 (p<0.05) 

 
1>2, 1>3, 1>4, 1>5, 

2>5, 3>5, 4>5 
(p<0.05) 

1>2, 1>3, 1>4, 1>5 
(p<0.05) 

Aylık Net Gelir Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 
2.500 TL ve Altı 199 2,866±0,982 2,535±1,003 3,235±0,999 2,665±0,922 2,633±1,195 
2.501-5.000 TL 
Arası 143 2,387±0,925 2,298±0,987 3,171±0,954 2,378±0,898 1,972±0,964 

5.001-7.500 TL 
Arası 

81 2,310±0,811 2,062±0,755 2,943±0,963 2,195±0,794 2,074±1,017 

7.501 ve Üzeri 78 2,409±0,981 1,992±0,704 2,718±1,006 2,172±0,845 1,863±0,906 
F=  11,197 9,015 6,108 8,994 16,056 
p=  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PostHoc=  1>2, 1>3, 1>4 

(p<0.05) 
1>2, 1>3, 1>4, 2>4 

(p<0.05) 
1>3, 1>4, 2>4 (p<0.05) 

1>2, 1>3, 1>4 
(p<0.05) 

1>2, 1>3, 1>4 
(p<0.05) 

Etnik Köken Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 
Türk 436 2,479±0,927 2,233±0,889 3,136±0,992 2,366±0,862 2,141±1,094 
Diğer 65 3,167±1,030 2,800±1,132 2,772±0,981 2,862±1,063 2,856±1,012 
t=  -5,504 -4,619 2,764 -4,186 -4,963 
p=  0,000 0,000 0,006 0,001 0,000 
Medeni Durum Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Evli 223 2,594±1,028 2,261±1,021 2,993±1,014 2,414±0,990 2,046±1,018 
Bekâr 278 2,547±0,918 2,342±0,874 3,166±0,978 2,444±0,832 2,385±1,157 
t=  0,539 -0,961 -1,940 -0,374 -3,433 
p=  0,590 0,345 0,053 0,714 0,001 
Çocuk Sahipliği Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 
Evet 188 2,621±1,044 2,271±0,961 3,070±0,975 2,444±0,970 2,078±1,023 
Hayır 313 2,536±0,920 2,327±0,932 3,100±1,011 2,422±0,865 2,328±1,149 
t=  0,948 -0,642 -0,327 0,254 -2,456 
p=  0,359 0,521 0,744 0,805 0,012 

 

Katılımcıların gerek “Yurtiçi” gerekse “Yurtdışı” Destinasyon Nitelikleri kısıtlaması puanları 
“Eğitim Düzeyi” değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe 
destinasyon nitelikleri puanları düşmektedir. Elde edilen bulgular katılımcıların eğitim düzeyleri 
yükseldikçe yurtiçi ve yurtdışı destinasyon niteliklerini oluşturan; trafik, iklimsel faktörler, 
ziyaret edilecek yerler ve yapılabilecek aktivitelerle ilgili bilgi eksikleri, destinasyonlara uzaklık 
ve yalnız başına ziyaret edilebilecek yer olmadığına ilişkin kısıtlamalardan uzaklaştıklarını 
göstermektedir. Ayrıca eğitim düzeyi yükseldikçe; bireylerin bilgiye erişim fırsatlarını görme ve 
erişme, yabancı dil bilme, yükseköğretimde farklı çevrelerde bulunmanın yarattığı etkiler 
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nedeniyle yapısal kısıtlamaları azalmakta ve yalnız başına seyahate katılım düzeylerini 
arttırmaktadır.    

Araştırmaya katılan katılımcıların “Kişilerarası Kısıtlamalar” puanları “Eğitim Düzeyi” değişkenine 
göre anlamlı farklılık göstermektedir. Eğitim düzeyi “İlköğretim” olanların “Kişilerarası 
Kısıtlamalar” puanları diğer eğitim düzeylerinde olanların kişilerarası kısıtlamalar puanlarından 
“yüksek”tir. Elde edilen bulgu ilköğretim mezunu olan katılımcıların kişisel uyumsuzluklar 
yaşadıklarını göstermektedir. Aile ve arkadaş çevresinde seyahate ilginin ve katılımın olmaması, 
bireyin turizm deneyimi yoksunluğu, kalıp yargıları, sosyal ve kültürel ilişkiler içerisine 
girmeme/girememesi uyumsuzluğa yol açan sebepler olarak görülebilir.  

Katılımcıların “Zaman ve Maliyet” kısıtlaması puanları “Eğitim Düzeyi” değişkenine göre anlamlı 
farklılık göstermemektedir. Sarı (2002:378) eğitim düzeyinin geliri belirleyen önemli faktörlerden 
biri olduğunu ifade etmektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe elde edilen gelirin artması, dolayısıyla 
turizme ayrılan payın da artması beklenebilecek bir sonuçtur. Bu bakış açısıyla eğitim düzeyi 
yüksek bireylerin/kadınların seyahate çıkmalarında maddi durumun kısıtlayıcı bir etken 
olmaktan uzaklaşacağı söylenebilir. Ancak elde edilen bulgu tüm eğitim düzeylerinde 
zamansızlık, ailevi sorumluluklar ve seyahatin maliyetlerinin eğitim düzeyi fark etmeksizin 
anlamlı farklılık taşımadığını göstermektedir.  

Elde edilen bulgulara göre katılımcıların “İçsel Kısıtlamalar” puanları “Aylık Net Gelir” 
değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Aylık net geliri “2.500 TL ve Altı” olanların 
“İçsel Kısıtlamalar” puanları diğer tüm gelir düzeylerinde olanların “İçsel Kısıtlamalar” 
puanlarından “yüksek”tir. Hudson (2000:363), kadınların içsel kısıtlamalarının erkeklerden 
yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu bilgiye ek olarak araştırmadan elde edilen bulgu kadın 
katılımcılar içerisindeki en düşük gelir grubuna dâhil olanların gerek psikolojik gerekse bilişsel 
yetenekler açısından sosyal yaşamlarında içsel kısıtlamalarının çok daha yüksek düzeyde 
olduğunu göstermektedir. Bu durum gelir düzeyi en düşük gruba dâhil olan kadın katılımcıların 
boş zaman tercihlerini beraberinde de sosyal bir olay olan turizme katılımlarını daha çok 
kısıtlaması anlamı taşımaktadır. Özellikle seyahatlerin riskli olduğu algıları, ilgi alanları 
içerisinde seyahat ve turizmin olmaması ya da sağlık problemleri yalnız başına seyahatlerini 
kısıtlayabilmektedir. 

Katılımcıların “Yurtiçi Destinasyon Nitelikleri” kısıtlaması puanları “Aylık Net Gelir” değişkenine 
göre anlamlı farklılık göstermektedir. Aylık net geliri “2.500 TL ve Altı” olanların “Yurtiçi 
Destinasyon Nitelikleri” kısıtlaması puanları diğer gelir düzeyinde olanların “Yurtiçi Destinasyon 
Nitelikleri” kısıtlaması puanlarından “yüksek”tir. Aylık net geliri “2.501-5.000 TL Arası” olanların 
“Yurtiçi Destinasyon Nitelikleri” kısıtlaması puanları da geliri “7.501 TL ve Üzeri” olanların “Yurtiçi 
Destinasyon Nitelikleri” kısıtlaması puanlarından “Yüksek”tir. Elde edilen bulgular, aylık net geliri 
alt gruplarda olan kadın katılımcıların; destinasyonları bilmemeleri, uzak olduğunu 
düşünmeleri, yalnız başına gidilebilecek yerler olmadığı biçimindeki algıları, erişim 
noksanlıkları vb. etkenler nedeniyle yapısal kısıtlara daha yüksek düzeyde sahip olduklarını ve 
yalnız seyahat etmelerinde kısıtlamalar oluşturduğunu göstermektedir. Bu durumda kadınların 
gelir düzeyi yükseldikçe yurtiçi turizm faaliyetlerine katılımlarının artacağı söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise katılımcıların “Zaman ve Maliyet” kısıtlaması 
puanlarının “Aylık Net Gelir” değişkenine göre anlamlı farklılık göstermesidir. Aylık net geliri 
“2.500 TL ve altı” olanların “Zaman ve Maliyet” kısıtlaması puanları, diğer gelir düzeylerinde 
olanların puanlarından “yüksek”tir. Aylık net geliri “2.501-5.000 TL arası” olanların “Zaman ve 
Maliyet” kısıtlaması puanları da geliri “7.501 ve Üzeri” olanlardan yüksektir. Elde edilen bulgular, 
aylık net geliri en yüksek düzeyde (7.501 TL ve üzeri) olan katılımcıların gerek seyahat masrafları 
gerekse turistik faaliyetlerin bütçelerinde yarattığı maliyet kalemlerinden dolayı bir seyahat kısıtı 
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yaşamadıklarını ya da daha düşük düzeyde yaşabileceklerini göstermektedir. Satın alım güçleri 
görece yüksek olan katılımcılar zamansal açıdan ve aileye ilişkin sorumluluklardan dolayı gelir 
düzeyi düşük olan katılımcılara göre yapısal kısıtlamalardan daha uzaktır denebilir. Ayrıca gelir 
düzeyi arttıkça turizm faaliyetlerine katılım artmaktadır çıkarımı yapılabilir.  

Katılımcıların, “Yurtdışı Destinasyon Nitelikleri” kısıtlaması puanları “Aylık Net Gelir” değişkenine 
göre anlamlı farklılık göstermektedir. Aylık net geliri “2.500 TL ve altı” olanların “Yurtdışı 
Destinasyon Nitelikleri” kısıtlaması puanları diğer gelir düzeylerinde olanların “Yurtdışı 
Destinasyon Nitelikleri” kısıtlaması puanlarından yüksektir. Yurtdışına seyahatin yurtiçi 
seyahatlere kıyasla görece pahalı olması, gelir düzeyi düşük olan katılımcıların satın alım 
güçlerinin yetersizliğinden dolayı yapısal kısıtlar yaratmakta ve yurtdışına seyahate gitmelerinin 
önünde aşılması zor bir engel oluşturmaktadır. Buradan hareketle kadınların gelir düzeyinin 
yükselmesi ile yurtdışına seyahatlere katılımlarının artacağı söylenebilir.     

Katılımcıların “Kişilerarası Kısıtlamalar” puanları “Aylık Net Gelir” değişkenine göre anlamlı 
farklılık göstermektedir. Aylık net geliri “2.500 TL ve Altı” olanların “Kişilerarası Kısıtlamalar” 
puanları, diğer gelir düzeylerinde olanların “Kişilerarası Kısıtlamalar” puanlarından yüksektir. 
Gelir düzeyinin kadınların sosyal ve kültürel aktivitelere ilgi göstermelerinde ve katılımlarında 
önemli bir faktör olduğu söylenebilir.  

Etnik köken değişkenine göre, “Türk” etnik kökeninden olanların “İçsel Kısıtlamalar”, Kişilerarası 
Kısıtlamalar”, “Yurtiçi Destinasyon Nitelikleri” ve “Yurtdışı Destinasyon Nitelikleri” kısıtlaması 
puanları “Diğer” etnik kökenlerden olanların puanlarından “düşük”; “Zaman ve Maliyet” 
kısıtlaması puanları ise “Diğer” etnik kökenlerden olanların puanlarından “yüksek” bulunmuştur. 
Türk etnik kökeninden olanların; içsel, kişilerarası ve yapısal kısıtlamaları (para ve zaman hariç) 
daha düşük düzeyde algıladıkları tespit edilmiştir. Türk kadınlarının seyahate katılımları boş 
zaman yaratabilmelerine ve harcanabilir gelirlerinden pay ayırabilmelerine bağlıdır. Diğer etnik 
kökenden olan kadın katılımcıların yapısal kısıtlamalar içerisinde yer alan zaman/maliyet 
boyutunu (seyahatin pahalı olması, turistik faaliyetlerin pahalı olması, vakitlerinin olmaması…) 
kapsayan ifadelere daha düşük düzeyde katılmaları, turizme katılımlarında öncelikle içsel ve 
kişilerarası kısıtlamaları aşmaları gerektiğini göstermektedir.   

Medeni durum değişkenine göre, “Evli” olanların “Kişilerarası Kısıtlamalar” puanları “Bekâr” 
olanlardan daha “düşük” bulunmuştur. Elde edilen bulgu evli katılımcıların; arkadaş bulamama 
gibi bir sorun yaşamadıklarını ve evli olmanın kişilerarası kısıtlamalar yaratmadığını 
göstermektedir. Bu duruma; Türk toplumunda ailece seyahatin daha çok tercih edilmesi, sosyal 
ve kültürel ilişki ve etkileşim ortamları içerisinde “evli” olmanın getirdiği avantajlarla 
(genişleyen akraba ve arkadaş çevresi) hareket edilmesinden dolayı kişilerarası ilişkiler açısından 
bir kısıt olarak görülmediği gerekçe olarak ifade edilebilir. Ancak elde edilen bulgu yalnız başına 
seyahat açısından uyumsuzluk yaşamalarında etki yaratabilir. Katılımcıların; “İçsel Kısıtlamalar”, 
“Yurtiçi Destinasyon Nitelikleri”, “Zaman ve Maliyet”, “Yurtdışı Destinasyon Nitelikleri” puanları 
“Medeni Durum” değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise “Çocuk Sahibi Olanların” “Kişilerarası Kısıtlamalar” 
puanlarının, “Çocuk Sahibi Olmayanlar”dan “düşük” olmasıdır. Elde edilen sonuç Türk 
toplumunun ataerkil yapısı ve çocuklu kadına yüklenen annelik rolü göz önüne alındığında 
şaşırtıcıdır. Toplumsal kodlarla şekillenen söz konusu rol, Türk toplumunda ataerkilliğe ilişkin 
sınırlandırmalar ve bunu ‘doğal’ gibi göstermenin meşru altyapısını yapmaktadır (Dudu 
Karaman ve Doğan, 2018:1977). Elde edilen sonuç; Türk toplumunda kadının çalışma hayatı 
içerisinde bulunmasına bağlı iş seyahatlerine yalnız çıkmasından, kadının annelik rolüne  
yüklenen anlamlarda yaşanan değişim ve dönüşümlerden kaynaklandığı söylenebilir. 
Katılımcıların; “İçsel Kısıtlamalar”, “Yurtiçi Destinasyon Nitelikleri”, “Zaman ve Maliyet”, “Yurtdışı 
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Destinasyon Nitelikleri” puanları “Çocuk Sahipliği” değişkenine göre anlamlı farklılık 
göstermemektedir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu makale, kadın turist deneyimine ilişkin literatüre katkıda bulunmakta ve bunları 
genişletmektedir. Çalışma kapsamında belirlenen amaç doğrultusunda kadınların yalnız seyahat 
etmelerinde HBZKT’nin etkileri belirlenmek istenmiştir. YBSKÖ’nin güvenirlik ve geçerlik 
analizleri 862 kişi (501 kadın ve 361 erkek) üzerinden yapılmış, ölçeğin genel güvenirliği 
alpha=0.902 olarak çok yüksek bulunmuştur. Bu bağlamda ölçeğin kadın erkek ayrımı 
yapmaksızın herkes üzerinde uygulanabileceğini belirtmek gerekmektedir. Çalışmada verilen 
araştırma bulguları kadın katılımcılarla sınırlandırılmıştır.  

Teori kapsamında elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; “İçsel Kısıtlamalar” ortalamasının, bir 
diğer ifadeyle “İçsel Kısıtlamalar”ın etkisinin “Zayıf” (2,568±0,968) olması, katılımcıların seyahate 
katılma isteğinde içsel olarak sorun olmadığı, dolayısıyla motivasyon olarak kendilerini seyahate 
hazır hissettikleri söylenebilir. Turizmin gerçekleşebilmesi için turistik tüketicilerin yeterli zamana 
ve satın alma gücüne sahip olması gerekmektedir. “Zaman ve maliyet” boyutunun “orta” 
(3,089±0,997) düzeyde olduğu dikkate alındığında, katılımcıların zaman ve maliyete duyarlı 
olduğu ve zaman ve gelire sahip olan kişilerin yalnız seyahat etme isteklerinin de arttığı 
söylenebilir. Dolayısıyla, kadınların yeterli boş zamana ve gelire sahip olmalarının sağlanmasıyla 
seyahat hareketlerinde artış olması beklenebilecek bir durumdur. Özellikle eğitim seviyesinin 
artmasıyla yurtdışı destinasyonlarının tercih edilme düzeyinin artması arasında anlamlı bir 
ilişkinin olması kadınların seyahat tercihleri üzerinde eğitim düzeyinin önemini göstermektedir.  

Araştırmadan elde edilen bulgular arasında; “yaş” değişkenine göre katılımcıların “zaman ve 
maliyet” kısıtlamaları dışında kalan diğer boyutlarda puan ortalamaları anlamlı farklılık 
göstermemektedir. Bir diğer elde edilen sonuca göre “bekâr” katılımcılar ile “çocuğu olmayan” 
katılımcıların “içsel kısıtlar” puan ortalamaları “evli” katılımcılar ile “çocuğu olan” katılımcılardan 
daha düşüktür. Bekâr ve/veya çocuğu olmayan kadınların psikolojik, fiziksel (sağlık açısından) 
ve bilişsel olarak daha düşük düzeyde kısıta sahip olmaları, boş zaman tercihlerinde daha esnek 
olabildiklerini, dolayısıyla seyahate çıkmada daha rahat davranabileceklerini göstermektedir. Bir 
diğer ifadeyle yüksek özgüven, referans grupların tutum ve davranışlarının cesaret verici etkisi, 
rahat olma seyahate katılımı desteklemektedir (Wilson ve Little, 2005:58). Ataerkil toplum yapısı, 
kadınların evlilik sözleşmesi ile eve bağlanması, evli bir kadın olma, anne olmanın toplumdaki 
karşılığı gibi kültürel olarak inşa edilen kimlikler boş zaman tercihlerini etkileyen faktörler olarak 
içsel kısıtları güçlendirmektedir (Swain, 1995: 258-259). Bireydeki öz güven eksikliği, örnek 
alınan grubun tutum ve davranışları, endişe, korku gibi hisler de boş zaman tercihlerini 
dolayısıyla seyahat ve turizme katılma tercihlerini kısıtlamaktadır. 

Katılımcılardan “Türk” etnik kökeninden olanların “Diğer” etnik kökenlerden olanlara göre; 
“Zaman ve Maliyet” boyutu puan ortalamaları yüksek iken, “Kişilerarası Kısıtlamalar”, “İçsel 
Kısıtlamalar”, “Yurtiçi Destinasyon Nitelikleri”, “Yurtdışı Destinasyon Nitelikleri” boyutları düşük 
bulunmuştur. Elde edilen bulgu, Türk etnik kökeninden kadın katılımcıların (n=436) parasal, 
zamansal kısıtlar ve/veya aile sorumlulukları nedeniyle seyahate katılım fırsatlarını diğer etnik 
kökenden olan katılımcılara göre daha düşük düzeyde elde edebildiğini göstermektedir. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise aylık net geliri “2.500 TL ve Altı” (n=199) olan 
katılımcıların, bu miktarın üzerinde aylık geliri olan katılımcılara göre “İçsel Kısıtlamalar”, 
“Yurtiçi Destinasyon Nitelikleri”, “Zaman ve Maliyet”, “Yurtdışı Destinasyon Nitelikleri” ve 
“Kişilerarası Kısıtlamalar” boyutlarının ortalama puanlarının daha yüksek olmasıdır. Bu durum 
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gelirin seyahate katılımdaki önemini tekrar göstermekte ve desteklemektedir. Çalışmalar evli 
çiftler ile daha yüksek gelir arasında bir bağlantı olduğunu gösterse de evliliğin ekonomik bir 
avantaj olarak ne dereceye kadar etkili olduğu noktasında da boşluklar bulunduğu 
belirtilmektedir (Watson ve McLanahan, 2011:482-517). 

Kadınların yalnız başına seyahat etmesini engelleyen kısıtlayıcıları ortadan kaldırmak ve yalnız 
seyahatlerini artırarak turizme daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla konu ile ilgili karar 
alıcılara, destinasyon yöneticilerine ve akademisyenlere aşağıdakiler önerilebilir; 

Ø Önemli bir seyahat kısıtlayıcısı olarak “Zaman ve Maliyet” faktörü göz önünde 
bulundurulduğunda; maliyeti azaltarak seyahat hareketlerindeki artışı sağlamak amacıyla, yerel 
yönetimlerin ve karar alıcıların iş birliğiyle yalnız başına turizme katılan kadınlara indirimli 
seyahat hizmeti sağlanmalı, 

Ø Yalnız seyahat eden kadın gezginlere yönelik müze kart benzeri bir seyahat kartı 
uygulaması ile gittikleri birçok destinasyonda ücretsiz ya da indirimli hizmetlerden yararlanma 
fırsatı sunulmalı, 

Ø Kadınların satın alma gücünü artırmak amacıyla daha fazla iş gücüne katılımı sağlanmalı 
ve kadınların boş zamanlarını verimli kullanabilmeleri ve sosyalleşerek toplumda güçlenmeleri 
için kadın çalışanlara yönelik yasal düzenlemeler yapılarak, ek ücret ödemesi yapılmalı, 

Ø Destinasyonlara daha fazla kadın gezgin çekebilmek ve kadın gezginlerin de seyahate 
“güvenle” katılımlarının sağlaması amacıyla, destinasyon yöneticileri “kadın dostu destinasyon” 
imajı sağlayarak kadın gezginlere yönelik yeni pazarlama arayışları geliştirmeli, 

Ø Yeterli zamanı ve parası olmayan kadın gezginlerin turizme katılımını sağlamak 
amacıyla yerel yönetimler ve politika belirleyiciler tarafından yalnız seyahat eden kadınlara 
yönelik belirli aralıklarla “hediye tatil çekilişleri” yapılmalı, 

Ø Kadın çalışanları motive etmek ve seyahat hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla 
politika belirleyiciler ve karar alıcılar tarafından işverene destek sağlanmalı, bu sayede de birçok 
işletme her yıl kadın çalışanlarına ücretsiz tatil hakkı sunmalı, 

Ø Yalnız kadın gezginlere yönelik dernek, vakıf, kurum ve kuruluş sayıları artırılmalı, 
Ø Yalnız seyahat eden kadınların seyahat kısıtlarını ortadan kaldırmak ya da azaltmak 

amacıyla turizmin tüm paydaşları arasında koordinasyon ve iş birliği sağlanmalı, 
Ø Gelişmiş ülkelerdeki kadın seyahatleri üzerine yapılan araştırmalar, politika ve stratejiler 

örnek alınmalı, Türkiye’deki gerekli çalışma ve planlamalar bu ülkeler ile kıyaslanarak yapılmalı, 
Ø Yalnız seyahat eden kadınların korku ve şüphelerini ortadan kaldırmak amacıyla 

destinasyon güvenliğini artırıcı önlemler alınarak destinasyon denetimleri artırılmalı, 
Ø Kadınlara yönelik yurt dışı seyahatlerin artırılması için vize işlemlerinin 

kolaylaştırılması sağlanmalı, 
Ø Kadınların seyahate katılımı konusunda toplumdaki eşitsizlik algısını ortadan kaldırmak 

amacıyla “gezgin kadın/turist kadın” konulu eğitimlerin ve akademik çalışmaların sayısı 
artırılmalıdır. 
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Öz 

Tüm dünyayı etkisi altına alan merkeziyetsiz finans oluşumları ve yaşanan dönüşüm 
günümüzde birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. Arkasında barındırdığı teknolojinin 
yenilikçi ve işlevsel olması, kripto paraların market hacimlerinin günden güne artması ve 
değerlenmesi, yatırımcıları bu alana çeken yegane faktörlerden bir tanesidir. Ticari alım satım 
işlemlerinin sağlanabilmesi için sadece bir adet akıllı cihaz ve internete ihtiyaç duyulması, 
ulaşılabilirlik konusunun da bir hayli kolay olmasını sağlamaktadır. Yoğunluklu olarak son 
dönemlerde finans dünyasının içindeki büyük otoritelere karşı bir baş kaldırı hareketi olarak 
adlandırılan bu dönüşüm, arkasında milyonlarca bireysel ve kurumsal yatırımcıyı 
barındırmaktadır. Bu çalışmada, Bitcoin ve hisse senedi piyasaları arasındaki karşılıklı ilişki 
incelenmiştir. Dünya üzerinde bulunan seçkin borsa endeksleri çalışmada kendisine yer 
bulmuştur. Çalışmada 01 Ocak 2013 - 31 Ekim 2021 yılları arasında haftalık veriler kullanılmış, 
VAR analizi yardımı ve Granger Nedensellik Testi aracılığı ile değişkenler arasındaki ilişki test 
edilmiştir. Analizden elde edilen bulgulara göre Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre 
Bitcoin değişkeninden Dow Jones endeksine %5 anlamlılık düzeyinde tek yönlü bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. Analizden elde edilen bir diğer bulgu ise %10 anlamlılık düzeyinde Bitcoin 
değişkeninden S&P500 endeksine tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır. 
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Abstract 

Decentralized finance formations and the transformation that have taken the whole world under 
their influence are met with interest by many people today. The fact that the technology behind 
it is innovative and functional, and the market volumes of cryptocurrencies are increasing day by 
day and their valuation is one of the only factors that attract investors to this field. The fact that 
only one smart device and the internet are needed to provide commercial trading transactions 
makes the issue of accessibility very easy. This transformation, which has recently been called a 
rebellion against the great authorities in the financial world, has millions of individual and 
institutional investors behind it. In this study, the mutual relationship between crypto money 
markets and stock markets, especially Bitcoin, has been examined. Selected stock market indices 
around the world have found their place in the study. Weekly data between January 01, 2013 and 
October 31, 2021 were used in the study, and it was tested with the help of VAR analysis and 
Granger Causality Test. At the same time, the sources in the international literature were used, 
and the study was prepared in the light of these sources. According to the findings obtained from 
the analysis, according to the results of Granger causality analysis, it was determined that there 
is a one-way relationship from Bitcoin variable to Dow Jones index at the 5% significance level. 
Another finding obtained from the analysis is that there is a one-way causality relationship from 
the Bitcoin variable to the S&P500 index at the 10% significance level. 
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GİRİŞ 

Küreselleşen dünyanın getirdikleriyle beraber birçok sektörde hatırı sayılır derecede değişimin 
gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Dünyanın içinde bulunduğu dönemle alakalı olarak 
dijitalleşmenin bir hayli artması takas araçlarını da etkilemiştir. Bunun doğal sonuçlarından bir 
tanesi olarak ise en büyüğünden en küçüğüne kadar birçok yatırımcı kripto para piyasasına giriş 
yapmıştır. Ciddi oranlarda fiyat değişimlerinin olduğu bu piyasa, kısa sürelerde sağladığı yüksek 
getiriler sayesinde yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Yükseliş dönemlerinde herhangi 
bir paranın bile günlük yüzde yüz getiri sağladığı hesaba katıldığında, kripto paraların 
popülerlik açısından geleneksel finans ile yarışabilecek düzeyde olduğuna rastlanılmaktadır. 
Gerek Covid 19 sebepli gerekse de birçok farklı sebepten meydana gelen ve tüm dünyanın içinde 
bulunduğu finansal anlamdaki daralma, kurumları ve kişileri ek gelir yaratma zorunluluğuna 
itmiştir. 

Geçmiş yıllarda otoriteler ve devletler tarafından bir değiş tokuş ve yatırım aracı olarak kabul 
görmemesi dolayısıyla yatırımcılarda bir güven eksikliği olduysa da, son zamanlarda bu tür 
durumların önüne geçilebilecek yasal yaptırımlar konuşulmaktadır (Kesebir ve Günceler, 2019: 
606). 

Bu çalışmada, bitcoin ile borsa endeksleri arasındaki karşılıklı ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Çalışma, “bitcoin ile borsa endeksleri arasındaki ilişki var mı?” sorusuna 
cevap aramaktır. Bu amaç doğrultusunda seçili borsa endeksleri ile bitcoin arasındaki ilişki VAR 
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu bağlamda öncelikle konu ile ilgili teorik çerçeve ve 
literatürde yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde yöntem 
tanıtıldıktan sonra analizden elde edilen bulgular tartışılmıştır.  

 

KRİPTO PARA PİYASALARI ve DİNAMİKLERİ 

Blok Zinciri Teknolojisi 

Blok zinciri teknolojisinin en önemli özelliği tek bir merkeze bağlı olmamasıdır. Aynı zamanda 
herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmadan değiş tokuşun yapılabildiği, ortak çıkarlara sahip ve 
güven ilişkisine dayalı tarafların olmadığı şeffaf bir kayıt sistemi olarak da tanımlanabilmektedir. 
Bu yapı, kripto paraların çok daha ötesine dayanan matematiksel bir temele dayanmaktadır. 
Sadece finans dünyasında kullanılmamakla beraber, birçok farklı sektörde kendisine yer 
bulmaktadır (Mulligan, 2017: 10). 

 

 
Şekil 1. Blok Zinciri Yapısı  

Kaynak: (Zheng vd., 2017: 557-564). 

 

 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4): 419-431. 

 422 

Blok Zinciri ve Doğrulama Protokolleri 

Protokoller en genel bakış ile veri aktarım kural kümeleri olarak düşünülebilmektedir. Bu 
kümeler, kripto paraların internet ortamında güvenli bir şekilde takas edilebilmesini 
sağlamaktadır. Markette bulunan birçok kripto para projesi aynı zamanda Bitcoin’in de 
doğrulama protokolü olan iş ispatını kullanırken, bazıları hisse kanıtı mekanizmasını kullanır. 
Aynı zamanda dağıtık bilgisayarların birbirleriyle anlamlı şekilde anlaşması ile var olan blok 
zinciri, bu sayede merkezsiz olmayı başarmıştır (https://www.coinbase.com/tr/learn/crypto-
basics/what-is-a-protocol). 

 

Proof of Work (Pow) 

Kripto para dünyasında ilk defa Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto tarafından kullanılan iş 
ispati mekanizması, madenciler tarafından gerçekleştirilmektedir. Kripto para madencileri 
blokları çözerek Bitcoin elde edilmesini sağlarken aynı zamanda sistemi tasarlayan kişi madenci 
artışı dolayısıyla blokların çözülme oranını zorlaştırarak, tüm zincirlerin eşit zamanlarda 
çözülmesini sağlamıştır (https://www.icrypex.com/tr/blog/proof-of-work-ve-proof-of-stake-
nedir). 

 

Proof of Stake (Pos) 

Dünyada temelleri 2012 yılına dayanan ve ilk defa Peercoin tarafından kullanılan hisse kanıtı 
protokolünde, kullanıcıların sahip olması gereken yüksek donanımlı bilgisayarlara veya süper 
internetlere ihtiyaç duyulmamaktadır. Burada söz konusu kişiler, doğrulamalarını sistem 
üzerinde kripto para kilitleyerek sağlamaktadırlar. Kullanıcılar ne kadar fazla miktarda kripto 
para kilitlerlerse sistem üzerinde o kadar çok söz sahibi olmakta ve o oranda gelir elde 
edebilmektedirler. Diğer bir deyişle, hissedarlarına kar payı dağıtan bir şirketin, kişilerin 
ellerindeki hisselerin miktarları doğrultusunda dağıtım yapmasına benzetilebilmektedir 
(https://www.btcturk.com/bilgi-platformu/proof-of-stake-hisse-kaniti-nedir-nasil-calisir/). 

 

Blok Zinciri Teknolojisinin Genel Kullanım Alanları 

Blok zinciri teknolojisinde kullanıcılar edindikleri birer dijital kimlik sayesinde çevrimiçi 
dünyada güvenilir bir yerde olmaktadırlar. Bunun yanında blok zinciri, firmaların tedarik 
yönetimlerinde, küresel ödeme sistemlerinde, tapu ve telif kayıt sistemlerinde adeta bir noter 
görevi görmektedir. Aynı zamanda girişimcilere finansal kaynak sağlama konusunda da katkısı 
bulunmaktadır (Usta ve Doğantekin, 2017: 22). 

Blok zinciri teknolojisi bunlara ilaveten enerji ve sağlık sektöründe de yoğunlukla 
kullanılmaktadır. 

 

Kripto Para Kavramına Bakış 

Blok zinciri üzerinde yer alan kripto paralar, ‘’crypto’’ ve ‘’currency’’ kelimelerinin birleşimi 
dolayısıyla bu ismi almaktadır. Ülkelerin itibari paralarından farklı olarak bir merkezlerinin 
olmaması ve takas esnasında herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmaması, bu birimleri oldukça 
gözde bir değiş tokuş aracı haline getirmektedir. Piyasada çok fazla sayıda kripto para 
olduğundan dolayı bir bütün olarak değerlendirmek her ne kadar mümkün olmasa da, bazı ortak 
ve önemli atfedilecek özellikleri bulunmaktadır (Durdu, 2018: 20-29). 
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Kripto Paraların Tarihçesi 

Her ne kadar kripto paralar son dönemlerde oldukça popüler olduysa da, temeli çok eskiye 
dayanmaktadır. 1980’li yıllarda ilk adımları Amerikalı kriptografi uzmanı David Chaum 
tarafından atılmıştır. 1983 yılında eCash adlı bir elektronik para şirketini hayata geçiren ve hemen 
sonrasında da 1990 yılında DigiCash adlı bir şirket kuran Chaum, kripto para kavramının 
temelini atmıştır. Fakat 1998 yılında Çinli bilgisayar mühendisi Wei Dai, b-money adlı bir 
elektronik para sistemi ile kripto paraları bir adım öteye taşımıştır. 2008 yılında çıkan krizden 
sonra merkezi sisteme duyulan güven azalmış ve her kripto para yatırımcısı tarafından bilinen 
Satoshi Nakamoto lakaplı anonim kişi tarafından Bitcoin’in temelleri atılmıştır. Bitcoin’in 
bulunuşundan sonra birçok kripto para şirketi kurulmuş ve kendi projelerini yatırımcılar ile 
buluşturmuştur.  

 

Kripto Paralarda Ayı ve Boğa Dönemlerinin Özellikleri 

Herhangi bir finansal ürünün her zaman aralıksız bir şekilde yükseldiğine veya düştüğüne 
rastlamak mümkün değildir. Ürünler fiyat doygunluğuna ulaştığında yatırımcılar tarafından 
satılır veya hala yükseleceğine inanılıyorsa portföyde tutulmaya devam edilir. Özellikle 
hareketliliğin ve hacmin yüksek olduğu ortamlarda, yukarıda bahsedilen durumu görmek bir 
hayli olası olmaktadır. Yükselişler düşüşleri, düşüşler ise yükselişleri takip eder. Ayı piyasasında 
ürünlerin fiyatları genel olarak düşüş eğilimdedir. Mevcut durumundan %40-50 oranında değer 
kaybeden bir para, yatırımcılara ayı piyasasının geldiğinin sinyallerini verebilmektedir. Bu 
dönemde ürünlere dair talep ve hacim oldukça azalmakta, mevcut yatırımcı sayısı ise aynı 
oranda düşmektedir. Bu dönemin ya da piyasanın ne kadar süreceğini kestirmek oldukça zor 
olmakla birlikte, çoğu zaman yatırımcılar değer kaybeden paralarının artacağını düşünerek 
piyasada varlıklarını ettirmektedir. Genel trend ise aşağıya doğrudur. Boğa piyasasında ise ayı 
piyasasındaki durumun tam tersi mevcuttur. Piyasada var olan ürünlerin fiyatları genel olarak 
yükseliş eğilimine girmektedir. Ayı döneminde mal toplayan yatırımcılar, bu dönemde kar 
realizasyonu yapmaktadır. Finansal ürünlerin hacimlerinde ciddi artışlar görülmekte ve aynı 
zamanda talep de aynı oranda yükselmektedir. Özellikle kripto para piyasasında çok ciddi ve 
sert yükselişlere rastlanılmakta, herhangi bir ürün günde %50-60 oranında değer 
kazanabilmektedir. Ürünlerin fiyatları belirli bir doygunluğa ulaştığında ise boğa piyasasının 
sonuna gelinmektedir. 

 

Kripto Paralarda Bitcoin ve Altcoin Kavramlarına Bakış 

Kripto para denilince akla ilk olarak Bitcoin (BTC) gelse de binlerce sayıda ‘’altcoin’’ olarak 
isimlendirilen paranın da piyasada varlığını devam ettirdiği bilinmektedir. Alt paralar, Bitcoin 
(BTC) ekosistemine bir alternatif yaratmak amacıyla çıkartılmıştır. 

Bitcoin (BTC) her ne kadar piyasayı domine etse de, bazı dönemler alt paralar Bitcoin’e oranla 
daha volatil hareket edebilmekte, riski bünyelerinde daha fazla taşıyabilmektedir. Genellikle 
altcoin olarak tabir edilen bu paralar, en büyük para olan Bitcoin’in hareketine oranla değer 
kazanırlar veya kaybederler. Bazı zamanlar pozitif veya negatif ayrışanlar olsa da, risk iştahı fazla 
olan yatırımcılar çoğunlukla portföylerinin büyük bir kısmını altcoinlerden oluşturmaktadırlar. 
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Kripto Paralarda Pazar Hacmi 

Piyasadaki toplam paranın miktarı aynı zamanda pazar hacmini yansıtmaktadır ve özellikle 
agresif hareket eden bu piyasada hacim sürekli olarak yer değiştirmektedir. Yükseliş 
dönemlerinde genellikle Bitcoin ve diğer altcoin projelerine giren para miktarı oldukça artsa da, 
düşüş dönemlerinde bu durumun tam tersi yaşanmaktadır. Kripto paralarla alakalı Türkiye ve 
Dünya basınından gelen iyi veya kötü haberler de ani hacim değişikliklerine sebep 
olabilmektedir.  

 

Beş Popüler Kripto Para ve Projelerinin Kapsamları 

Bitcoin (Btc) 

En popüler kripto para olan Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto adlı Japon anonim bilgisayar 
programcısı tarafından oluşturulmuş ve kullanıma sunulmuştur. Şifreleme para birimi olan 
Bitcoin, aynı zamanda açık kaynak kodlu ilk kripto para olma özelliğini de taşımaktadır. Sadece 
borsa üzerinde değil, soğuk ve sıcak cüzdanlar içerisinde de saklanabilen bu para, bilgisayara 
bile gerek duyulmadan sadece akıllı telefonlar üzerinden de kolaylıkla transfer edilebilmekte ve 
kullanılabilmektedir (Ciaian ve Rajcaniova, 2016: 888). 

Merkezi olmayan ve eşler arası ağ mimarisi üzerine temelleri atılmış olan Bitcoin, ilk başlarda 
çok bilinmese de, zamanla popülerliğini artırmış ve geniş kitlelerce fark edilmiştir. 

 

Ethereum (Eth) 

Bütün dünya nezdinde altcoinlerin başı olarak kabul edilen Ethereum, yazılımcı Vitalik Buterin, 
Charles Hoskinson, Anthony Diorio ve Gawin Wood tarafından oluşturulmuştur. Bitcoin 
düşüncesine dayanarak üretilen bu para birimi, aslında çok farklı bazı yönleri de bünyesinde 
barındırmaktadır. Doğrulama işlemini daha farklı bir şekilde yapan Ethereum’un algoritmasına 
‘’Ethlash’’ denilmektedir. Ethereum, geliştiricileri sonuna kadar desteklerken, Bitcoin 
ekosisteminde değişim daha sınırlı ve kapalıdır (Kesebir ve Günceler, 2019: 606). 

 

Ripple (Xrp) 

Kripto para dünyasının en köklü projelerinden biri olan Ripple ekosisteminin fikirsel temelleri 
2004 yılında Ryan Fugger tarafından atılmıştır. Daha sonraları Jed McCaleb ve Chris Larsen’a 
devredilen proje, sağlanan olumlu gidişat doğrultusunda 2012 yılında piyasaya sürülmüştür. 
Amerika Birleşik Devletleri tabanlı şirketin CEO’su Brad Garlinghouse, Ripple öncesinde Yahoo, 
Flicker ve Hightail gibi şirketlerde çalışmıştır. 

XRPL adlı kayıt defterlerinde tutulan XRP transferleri, bağımsız onaylayıcılar tarafından 
yönetilmekte ve kontrol edilmektedir. Aslen bir ödeme protokolü olan Ripple, bankaların, ödeme 
sağlayıcılarının ve dijital varlık borsalarının blokzincir teknolojisini kullanarak güven oranı 
yüksek ve neredeyse ücretsize yakın denecek kadar az komisyonlarla para transferi yapmalarına 
olanak sağlamaktadır. 

 

Avalanche (Avax) 

Emin Gün Sirer liderliğindeki Ava Labs ekibi tarafından geliştirilen Avalanche, 2020 yılının Eylül 
ayında piyasaya sürülmüştür. Avalanche, izin gerektiren ve gerektirmeyen blokzincirlerin tek bir 
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ağda çalışabilmesine olanak sağlamaktadır. Yüksek ölçeklenebilirliği sayesinde ve saniye başına 
yapılabilen işlem sayısı bakımından çığır açan Avalanche, NFT alanında da birçok yeniliğe ve 
geliştirmeye imza atmıştır.  

 

Solana (Sol) 

2017 yılında Cenevre merkezli Solana Foundatiton tarafından hizmete başlayan proje, Anatoly 
Yakovenko ve Greg Fitzgerald isimli iki yazılımcının ortak çalışması doğrultusunda meydana 
gelmiştir. 2020 yılının Mart ayında resmi olarak açılışı yapılan Solana, aynı tarihte ‘’SOL’’ adlı 
kripto parasını da yatırımcılarıyla buluşturmuştur. Merkeziyetsiz finans (Defi) temelli olan 
Solana, aynı zamanda bu alanda madencilere de üretim sahası sunmaktadır. 

 

Kripto Paraların Avantajları ve Dezavantajları 

Kişiden kişiye para aktarımının oldukça hızlı, güvenilir ve zaman tanımaksızın 7/24 
sürdürülebilmesi, avantajlarından sadece birkaçıdır. Kullanılan ağ yapısına göre işlem 
maliyetleri bir hayli ucuzdur. Herhangi bir bankaya gerek kalmaksızın iki farklı blokzincir adresi 
arasında aktarım yapılabilmektedir. Piyasa hareketli olmasına karşın enflasyon riski düşüktür, 
itibari paraların mevcut değerlerinden etkilenmemektedir. Aynı zamanda merkezi bir otoriteye 
bağlı olmadıkları için herhangi bir kriz anında mevcut dağıtık yapı sayesinde genel bir çöküş 
kavramından söz edilmemektedir (Kenger ve Tokmak, 2018: 4700). 

•Geleneksel finans yapılanmasının dışında olan kripto para ekosistemi, sınır gözetmeksizin 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

•İşlem esnasında herhangi bir açıklama yapmaya gerek kalmaz, kişiler anonim şekillerde 
karşılıklı transferlerini gerçekleştirebilirler. 

•Anonim varlıklar olduklarından dolayı kötü niyetli kişiler tarafından kolayca kullanılabilmekte 
ve bu durum da kripto paraların kötü bir ün salmasına sebep olabilmektedir. 

•Uyuşturucu, kumar gibi yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılabilmektedir. 

 

Kripto Paraların Kullanım Alanları 

İlk çıktığı döneme oranla kripto paraların kullanım alanları bir hayli genişlemiş olsa da, hala çok 
yaygın bir biçimde geleneksel dünyada kendisine yer bulamamaktadır. Her geçen gün farklı bir 
yeniliğe gebe bu yatırım araçları, bazı ülkeler tarafından tamamen benimsense de, geri kalan 
kesim tarafından gerçek hayatta bir geçerliliklerinin olmadığı yönünde açıklamalara maruz 
kalmaktadır. 

Erken dönemlerde bazı yazılımcıların itibari para yerine Bitcoin ile ödeme aldıkları ve yaptıkları 
herkes tarafından bilinen bir olgudur. Kripto paralar gündelik yaşamda seyahat alanında geniş 
bir kullanım alanı sunmaktadır. İnternet üzerinden hizmet sunan seyahat acentelerinin bazıları 
müşterilerinden Bitcoin ile ödeme almaktadır. Emlak sektörü de aynı seyahat sektörü gibi kripto 
para ile ödeme kabul eden alanların başında gelmektedir. Propy.com adlı internet sitesi, dünya 
üzerinde ilk defa Bitcoin ile ödeme alan gayrimenkul satış kuruluşlarının başında gelmektedir. 
Eğitim alanı da kripto para kabul eden bir başka sektör olarak örnek verilebilmektedir. Kıbrıs, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi bazı ülkelerde bulunan bazı üniversiteler söz 
konusu internet sitelerinde ödeme yolu olarak Bitcoin’i kabul etmektedirler 
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(https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/arastirma-raporlari/kripto-para-raporu-
5f11dfe709c25.pdf). 

 

Ülkelerin Kripto Paralara Bakış Açıları 

Dünyada ilk defa Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, vatandaşlarının bu 
teknolojiyi kullanması amacıyla 30 dolarlık Bitcoin dağıtımı yapmış, o alana dair teşviği 
artırmıştır. Kripto para konusunda Dünya’ya oranla ön sıralarda yer alan Ukrayna, dijital parası 
için Stellar (XLM)’yi seçmiştir. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ‘’Hedefimiz ülke 
ekonomisini tamamen dijital hale getirmek’’ ibaresini kullanmıştır.  

 

KONUYA DAİR LİTERATÜRDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Sönmez (2014); ‘’Sanal Para Bitcoin’’ adlı çalışmasında, Bitcoin’in tam olarak ne olduğunu detaylı 
bir şekilde ortaya koymuştur. Çalışmada, Bitcoin’in meydana geliş süreci, gelişme aşamaları, 
kuvvetli ve zayıf yanları ve özellikleri gibi birçok konuya değinilmiştir. Sönmez, başta Bitcoin ve 
diğer kripto paraların geleceğe dair izlenmesinin önemli bir nokta olduğunu belirtmiştir. 

Yelowitz ve Wilson (2015); hazırladıkları makalelerinde, kullanıcıların Bitcoin’i hangi amaçla 
kullandığını tespit etmek istemişlerdir. 2013 yılına kadar olan Google Trends üzerindeki bütün 
Amerika Birleşik Devletleri eyalet verilerini incelemişler ve bunun sonucunda, yatırımcıların 
genellikle kar elde etmek amacıyla Bitcoin ve diğer kripto paralara ilgi duyduklarına rastlamıştır. 
Bunun yanında bilgisayar programcılığı alanında çalışan kişilerin daha çok arkasındaki 
teknolojiye odaklı olarak ilgi duyduklarına ulaşılmıştır. Muhtemel yasadışı faaliyetler yapan 
kişilerin ise anonim varlıklar olması sebebiyle ilgi duydukları irdelenmiştir. 

Literatürde Bitcoin fiyatları ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda 
çalışmaya rastlanmıştır. Bitcoin’in bir yatırım aracı olup olmadığını inceleyen Baek ve Elbeck 
(2015); Temmuz 2010- Şubat 2014 tarihleri arasında Bitcoin fiyatları ve S&P 500 endeksi verilerini 
kullanmışlardır. Analizin sonuçlarına göre Bitcoin fiyatlanmaları ile S&P 500 endeksi arasında 
negatif bir ilişkinin olduğu saptanmış, S&P 500 endeksinde bir düşüşün gelmesi halinde 
yatırımcıların Bitcoin alabilecekleri önerilmiştir. 

Bitcoin’in piyasalarda var olan risklerden korunma amacı olup olmadığı hakkında araştırma 
yapan Dyhrberg (2015); Financial Times Stock Exchange Endeksi’nde yer alan hisse senetleri, 
Amerikan Doları ve Bitcoin arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 19 Temmuz 2010 ve 22 Mayıs 2015 
tarihleri arasındaki verileri kapsayan çalışmada, Asimetrik GARCH yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın sonuçlarına göre, Bitcoin’in endekste yer alan hisse senetlerine ve Amerikan 
Doları’na karşın bir risk koruma aracı olduğu gözlemlenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada Vektör Otoregresif (VAR) Modeli kullanılmıştır. 1980 yılında Christopher A. Sims 
tarafından geliştirilen model, tek değişkenli otoregresif (AR) modelinin çok değişkenli biçimidir. 
VAR analizinde, her bir zaman serisinin içsel olarak sisteme dahil edildiği ve bu zaman serilerinin 
p gecikmelerine kadar bağımsız değişkenler olarak alındığı vektörel denklem sistemi tahmin 
edilmektedir. VAR analizindeki asıl amaç, parametrelerin tahminlerini yapmaktan ziyade bu 
değişkenlerin birbirlerinden ne derece ve nasıl etkilendiğini anlamaya çalışmaktır. Aynı 
zamanda VAR analizi zaman serilerine ait tepki fonksiyonları, varyans araştırması veya Granger 
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nedensellik analizi sonuçlarını elde etmek amacı ile de kullanılmaktadır (Mert ve Çağlar, 2019: 
215). 

VAR analizinde yapılması gereken ilk durumlardan bir tanesi gecikme uzunluğunun 
hesaplanmasıdır. Bu modelde tahmin yapılırken p gecikme sayısı olması gerekenden küçük 
alınırsa parametrelerin tahmini tutarlı olmamaktadır. Tersi durumda ise parametrelerin varyans 
katsayıları büyük çıkmaktadır (Kadılar, 2000). 

Var analizinde tüm değişkenler sistemin analizine dahil edilmektedir. Ancak serilerin 
sıralanması özellikle varyans ayrıştırması yapılırken önem kazanmaktadır. Söz konusu sıralama 
ise içsel değişkenlerden dışsal değişkenlere doğru olmaktadır. Sıralamanın içsel değişkenlerden 
dışsal değişkenlere doğru olması gerek teorik olarak karar verilebilirken, bazı istatistiksel 
hesaplamalar kullanılarak da yapılabilmektedir. İyi bir VAR modeli kurgulamak için üç adet 
istikrar koşulu vardır. Bunlar sırasıyla, ters köklerin çemberin içinde olması, serisel korelasyonun 
olmaması ve değişen varyanslarla ilgili bir sorunun olmaması olarak sıralanabilmektedir. 

Araştırmada VAR analizi ile birlikte Granger nedensellik testi kullanılmıştır. 1969 yılında Clive 
W. Granger’in geliştirdiği nedensellik testleri bugün yalnız iktisat ve ekonometri gibi alanlarda 
değil, temel bilimler ve mühendislik gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Tanımsal olarak, rastsal 
bir X değişkeninin geçmişi bütün olası ilgili diğer etkenler ve rastsal olmayan bilgiler de dikkate 
alındıktan sonra diğer bir rastsal Y değişkeninin geleceğinin daha iyi tahmin edilmesini 
sağlıyorsa, X değişkeni Y’nin Granger nedenidir. Nedensellik testinin uygulanabilmesi için farklı 
modeller olmasına karşın, genellikle VAR modeline dayalı bir yöntem kullanılır. Fakat Granger’e 
göre eğer seriler eşbütünleşik bir yapıdaysa VAR modeline dayalı nedensellik testinin geçerliliği 
söz konusu olmayacaktır (Demirci, 2017: 53). 

 

BULGULAR 

Çalışmada 01 Ocak 2013 - 31 Ekim 2021 yılları arasında haftalık veriler kullanılmıştır. Çalışmaya 
dahil edilen değişkenler; Bitcoin, BIST100, Dow Jones, S&P500, Nasdaq 100, FTSE 100, Nikkei225. 
Analizde kullanılan değişkenlerin haftalık verilerine investing.com internet sitesi üzerinden 
ulaşılmıştır. Analize dahil edilen değişkenlerin durağan olup olmadığının araştırılması için bir 
önceki bölümde belirtildiği üzere ADF birim kök testi yapılmıştır. Tablo 1’den görüldüğü üzere 
değişkenlerin seviye değerlerinde birim kök vardır. Doğal logaritmaları alınan değişkenlere ait 
seriler durağan çıkmıştır. 

Tablo 1. Değişkenlerin Seviye ve Log Değerlerinde ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 

Çalışmada kurulan VAR modeli için uygun gecikme sayısı 1, AIC, FPE, LR testi yardımıyla 
belirlenmiştir.  

                                                           Seviye                                                                                              Log  
Sabit Sabit ve Trendli Sabit Sabit ve Trendli 

Değişken t-istatistik Olasılık t-istatistik Olasılık t-istatistik Olasılık t-
istatistik 

Olasılık 

Bitcoin -2.027520 0.2750 -2.931189 0.1536 -6.577413 0.0000 6.704889 0.0000 
BIST100 -1.171405 0.6703 -3.131900 0.0810 -11.34467 0.0000 11.47514 0.0000 
Dow Jones -0.070751 0.9504 -2.663777 0.2524 -23.98039 0.0000 23.96272 0.0000 
Nikkei225 -1.303806 0.6291 -3.122617 0.1022 -21.91660 0.0000 21.90278 0.0000 
Nasdaq 
100 

-2.238596 0.1927 -0.133533 0.9975 -23.00970 0.0000 23.02661 0.0001 

S&P500 -0.957188 0.9962 -1.074474 0.9309 -23.58788 0.0001 23.58407 0.0000 
FTSE 100 -3.047274 0.0314 -3.100739 0.1073 -22.06280 0.0001 22.03867 0.0000 
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Tablo 2. Gecikme Uzunluğu 

Lag LR FPE AIC SC HQ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

NA 148.2192 

47.29386 

70.79591 

55.62876 

62.72119 

71.81277* 

63.33504 

47.72575 

8.00e-12 

7.12e-12* 

7.94e-12 

8.36e-12 

9.12e-12 

9.75e-12 

1.02e-11 

1.08e-11 

1.20e-11 

-5.686167 

-5.803180* 

-5.694590 

-5.642417 

-5.557113 

-5.491071 

-5.449838 

-5.390574 

-5.294585 

-5.622460* 

-5.293520 

-4.738978 

-4.240853 

-3.709597 

-3.197602 

-2.710417 

-2.205201 

-1.663259 

-5.661063* 

-5.602341 

-5.318017 

-5.090110 

-4.829072 

-4.587295 

-4.370328 

-4.135330 

-3.863606 

Gecikme uzunluğu 1 olan modelde LM olasılık değerinin (prob: 0.6817) 0.05’ten büyük olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle otokorelasyonun olmadığı H0 hipotezi kabul edilmelidir (Tablo 3). 

Tablo 3. LM Otokorelasyon Test Sonuçları 
Gecikmeler LM-İstatistiği Olasılık 

1 4.384232 0.6817 
2 4.618996 0.5877 
3 6.195573 0.1012 
4 6.100931 0.1166 
5 6.935830 0.0293 
6 6.251202 0.0930 
7 6.489100 0.0637 
8 4.929826 0.4612 
9 3.786774 0.8758 
10 6.364570 0.0779 
11 5.686725 0.2054 
12 4.772798 0.5247 

Grafik 1’de görüldüğü üzere noktalar değişkenlerin köklerini temsil etmekte ve birim çemberin 
içinde yer almaktadır. Bu da kurulan VAR modelinin durağan olduğunu göstermektedir. 

 

 
Şekil 1. AR Birim Kökler 
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Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre Bitcoin değişkeninden Dow Jones endeksine %5 
anlamlılık düzeyinde tek yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Analizden elde edilen bir diğer 
bulgu ise %10 anlamlılık düzeyinde Bitcoin değişkeninden S&P500 endeksine tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır. Çalışmaya dahil edilen diğer endekslerle Bitcoin 
değişkeni arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir.  

Tablo 4. Granger Nedensellik Test Sonuçları 

Parametreler Df Olasılık 

Bitcoin             Dow Jones 1 0.0582 

        Bitcoin            S&P500 1 0.0853 

* Tablodaki değerler, %1,%5 ve %10 düzeyinde sadece anlamlı çıkan değişkenlerin nedensellik 
sonuçlarına ilişkindir. Df: Gecikme Uzunluğu. 

Bitcoin değişkeninde meydana gelebilecek bir birimlik şok karşısında Granger nedensellik ilişkisi 
tespit edilen borsa endekslerinin tepkileri VAR yöntemine dayalı etki-tepki fonksiyonları ile 
değerlendirilmiştir. Bitcoin değişkeninde meydana gelebilecek bir birimlik şok karşısında 
değişkenin kendisinin tepkisinin üçüncü döneme kadar pozitif olduğu bu dönemden itibaren ise 
denge değerine doğru yaklaştığı görülmektedir. Bitcoin değişkeninde meydana gelebilecek bir 
standart hatalık şok karşısında Dow-Jones endeksinin üçüncü döneme kadar zayıf formda 
negatif tepki gösterdiği bu dönemden itibaren sıfır denge değerine doğru yaklaştığı 
görülmektedir. Bitcoin değişkeninde meydana gelebilecek bir birimlik şok karşısında S&500 
endeksinin de üçüncü döneme kadar zayıf formda negatif tepki verdiği bu dönemden itibaren 
ise denge değerine doğru yaklaştığı saptanmıştır. Dow-Jones ve SP&500 endeksinde meydana 
gelebilecek bir şok karşısında ise Bitcoin değişkeninin diğerleri için de zayıf formda etkisinin 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

Grafik 2. Nedensellik İlişkisi Çıkan Değişkenlerin Etki-Tepki Fonksiyonları 
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SONUÇ 

Bitcoin ve diğer kripto paralar önceki dönemde her ne kadar alışılagelmişin dışında bir yatırım 
aracı olarak değerlendirildiyse de, artık yediden yetmişe herkesin hatta dünyada adı geçen 
büyük kurum ve kuruluşların ilgi odağı haline gelmiştir. Sağladığı yüksek volatilite sayesinde 
kolayca alıp satma imkanı sağlaması, anonim bir varlık olması ve güven ilişkisi esasının 
olmaması, bu konuyu destekler niteliktedir. Ölçeklenebilirliği sayesinde istenilen miktarlarda 
alınabilen bu paralar, kuşkusuzdur ki geleceğin bir hayli farklı yaşanmasına ön ayak olacaktır. 
Hisse senedi piyasalarında uzun yıllar geçirmiş olan yatırımcıların önemli bir kısmının kripto 
paraların hacmine katkıda bulunduğu ise yadsınamaz bir gerçek olmuştur. Tıpkı günümüzde 
varolan firmaların ne anlamda değer kazandığı ya da değer kaybettiği, blok zincir üzerinde 
çözüm arayan firmalarınkinden çok farklı değildir. 

Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre Bitcoin değişkeninden Dow Jones endeksine %5 
anlamlılık düzeyinde tek yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Analizden elde edilen bir diğer 
bulgu ise %10 anlamlılık düzeyinde Bitcoin değişkeninden S&P500 endeksine tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır. 

Bitcoin değişkeninde meydana gelebilecek bir birimlik şok karşısında Granger nedensellik ilişkisi 
tespit edilen borsa endekslerinin tepkileri VAR yöntemine dayalı etki-tepki fonksiyonları ile 
değerlendirilmiştir. Bitcoin değişkeninde meydana gelebilecek bir standart hatalık şok karşısında 
Dow-Jones endeksinin üçüncü döneme kadar zayıf formda negatif tepki gösterdiği bu dönemden 
itibaren sıfır denge değerine doğru yaklaştığı görülmektedir. Bitcoin değişkeninde meydana 
gelebilecek bir birimlik şok karşısında S&500 endeksinin de üçüncü döneme kadar zayıf formda 
negatif tepki verdiği bu dönemden itibaren ise denge değerine doğru yaklaştığı saptanmıştır. 
Dow-Jones ve SP&500 endeksinde meydana gelebilecek bir şok karşısında ise Bitcoin 
değişkeninin zayıf formda etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Öz 

Bölgelerarası sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve Avrupa Birliği (AB) ile karşılaştırılabilir 
veriler üretilmesi amacıyla AB bölgesel sınıflandırması olan NUTS kriterlerine göre bölgeler 
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800.000 arası nüfus miktarları olarak belirlenmiştir. Çalışma sahamızın odak noktasını oluşturan 
İstanbul ise her üç düzeyde de müstakil olarak ele alınan tek birimdir. Hem iç göç hem de hızlı 
kentleşmenin birlikte şekillendirdiği İstanbul’un nüfus değişimine baktığımızda ilk nüfus 
sayımının yapıldığı 1927 yılında toplam nüfusun 800.000 iken, 1945 yılında 1000.000, 1970 yılında 
3000.000, 1990 yılında 7000.000 ve 2000 yılında 10 milyon 2014 yılında ise 14 milyon olduğu 
bilinmektedir. 2019 ve 2020 yıllarında ki nüfusun değişimini değerlendirdiğimizde ise; toplam 
nüfusun15 milyonu aştığını görmekteyiz. İstanbul, Türkiye toplam nüfusunun %18,49’unu 
barındırmaktadır. 2020 TÜİK verilerine göre Türkiye aritmetik nüfus yoğunluğu 109 kişi iken, 
İstanbul’un aritmetik nüfus yoğunluğu ise 2976 kişidir. Kentleşme ve göç denilince akla ilk gelen 
metropol kent İstanbul için, yapılması gereken çok çalışma ve söylenmesi gereken çok söz 
olmasına rağmen çalışmada kentin maruz kaldığı iç göç olgusu diğer bölgelerle karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. 
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Abstract 

Regions were defined according to NUTS criteria, which is the EU regional classification, in order 
to make interregional socio-economic analyzes and to produce data comparable to the European 
Union (EU). The threshold population sizes for NUTS regions of the European Union 
Commission have been determined as 3,000,000-7,000,000 for NUTS level 1, 800,000-3,000,000 for 
NUTS level 2 and 150,000-800,000 for NUTS level 3. Istanbul, which is the focal point of our field 
of work, is the only unit that is handled self-contained at all three levels. When we look at the 
population change of Istanbul, which is shaped by both internal migration and rapid 
urbanization, it is known that the total population was 800,000 in 1927 when the first census was 
made, 1000,000 in 1945, 3000,000 in 1970, 7000,000 in 1990 and 10 million in 2014 and 14 million 
in 2014. When we evaluate the change of the population in 2019 and 2020; We see that the total 
population exceeds 15 million. Istanbul, Turkey is hosting the 18.49% of the total population. 
According to the 2020 TUIK data, while the arithmetic population density of Turkey is 109, the 
arithmetic population density of Istanbul is 2976. Although there is a lot of work to be done and 
a lot to be said for Istanbul, the first metropolitan city that comes to mind when it comes to 
urbanization and migration, in our study, the internal migration phenomenon that the city is 
exposed to has been evaluated by comparing it with other regions. 
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GİRİŞ 

Göç, insanların daima yeni fırsatlar elde etmek amacıyla bir yerden başka bir yere taşınmasıyla 
gerçekleşmektedir. İnsanlığın ortaya çıkışından bugüne kadar sürekli değişimler yaşamış olan 
göç, Doğan Sertkaya’ya göre; bir sahanın nüfuslanmasında, o sahanın nüfusunun artış 
göstermesinde rol oynayan temel etmenlerdendir (2018: 27-28). Göç, bireylerin hayatlarını devam 
ettirmek için, yaşamış olduğu yerden başka bir yere yerleşmek amaçlı coğrafi yer değiştirme 
şeklinde tanımlanabilir. Bu yer değiştirme hareketi geçici veya kalıcı olabilme özelliğini de 
beraberinde taşımaktadır. Göçlerin nedenlerine odaklandığımızda geçmişten bugüne sürekli 
olarak değişim gösterdiği belirtilebilir. Yeryüzünde ilk göçler, doğal şartların zorlukları 
nedeniyle gerçekleşirken, bu neden zamanla yerini ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel gibi 
sebeplere bırakmıştır. Yaşanan göçlerin nedenleri değişse de hem kaynak hem de hedef olan ülke 
ve toplum üzerinde önemli etkiler oluşturmaktadır (Doğan Sertkaya ve Özdemir, 2021:36). 
Bireysel veya kitlesel olabilen göçün; başta ekonomik olmak üzere, siyasi, dini, sosyal ve kültürel 
pek çok sebebi vardır. Çalışma konusu olan iç göç, sınırları belirlenmiş bir alanda bir bölgeden 
bir diğer bölgeye yerleşmek amacıyla, ülke içerisinde mekânsal değişim olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yaşanan bu nüfus hareketi aynı zamanda Türkiye’de kentleşme hareketlerinin de 
şekillenmesine neden olmuştur. 

Şehirlerde çok hızlı değişimler yaşanmaktadır, bu değişimleri somut ve soyut anlamda 
değişiklikler olmak üzere iki kategoriye ayırmak mümkündür. Kültürel değişimler, soyut 
değişimleri oluştururken, somut değişimleri ise, şehirdeki doğal ortam koşullarındaki değişimler 
ve beşeri unsurlardaki değişimler şeklinde ele almak mümkündür. Beşeri unsurlar, genel olarak 
insan eliyle yapılmış her türlü yapı olarak tanımlanabilmektedir. Çalışma sahası olan İstanbul, 
birçok soyut ve somut anlamda değişiklikleri yaşamıştır (Kahraman, 2018:346). 

İstanbul, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olma özelliğiyle, tarihin her 
döneminde göç alan bir yerleşim yeri olmuştur.  İstanbul bu özelliğini Cumhuriyet döneminde 
ve özellikle 1950’li yıllardan sonra da devam ettirmiştir. Türkiye’de iç göçler sanayileşme 
hareketlerine bağlı olarak 1950’li yıllar itibariyle hız kazanmış, kırsal alanlardan kentlere doğru 
göçlerin yaşanmasına neden olmuştur (Doğan Sertkaya, 2013:1907). Yaşanan bu göç, Türkiye’de 
nüfusun heterojen şekilde dağılmasına neden olmuş, özellikle Karadeniz ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri’nden Marmara ve Ege Bölgeleri’ne doğru göç yaşanmıştır (Doğan Sertkaya 
2015:19). 1980’li yıllarla birlikte hız kazanarak 2000’li yıllardan günümüze ulaşan süreçte ise 
nispeten daha kontrollü bir seyir izlemiştir. Yaygın bir görüş olarak kentleşme iki şekilde 
tanımlanmaktadır. Bunlardan birincisi, bir ülkede var olan kent sayısının artması diğeri ise kentte 
yaşayan mevcut nüfusun artması şeklindedir. Bununla birlikte kent olarak tanımlanan alanlarda 
sosyo-ekonomik yapı, eğitim ve kültür alanında değişimlerin görülmesine bağlı olarak her 
bakımdan şehre has hayat tarzı yaşanmalıdır (Doğan, 2013:240). Kentlerde doğal nüfus artış 
hızının düşük olduğu varsayımından hareketle hızlı nüfus artışı özellikle iç göçle 
tanımlanmaktadır. İstanbul, iç göçle birlikte hızlı nüfus artışına bağlı olarak gelişen kentleşmenin 
hızlı yaşandığının en çarpıcı örneklerinden birini oluşturmaktadır. Daha çok demografik 
değişime bağlı olarak gelişen şehirleşme unsurları çoğu kez mekânsal analizlere, plansız veya 
çarpık kentleşme olarak da yansımaktadır.  

Genel itibariyle bölgelerarası nüfus hareketleri incelendiğinde bazı bölgelerin çekici özellikleri 
sebebiyle göç alan sahalar olduğu, bazı bölgelerin ise itici birtakım özellikler sebebiyle göç veren 
sahalar olduğu dikkat çekmektedir. Göç almanın başlıca sebepleri; kentlerde eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin ulaşılabilirliği, kentlerde ulaşım imkânlarının daha gelişmiş olması, kentlerde 
sanayinin ve hizmet sektörünün gelişmiş olması, iş imkânlarının fazla olması gibi avantajlara 
sahip olan kentlerde yaşama imkanı daha cazip gelmektedir (Keleş, 2006:113-114). 
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Göç vermenin başlıca sebepleri ise; kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı, kırsal kesimde eğitim ve 
sağlık hizmetlerinin yetersizliği, sanayileşmenin gelişmesi, kırsal alanlarda tarımda 
makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması, bazı kırsal 
kesimlerde iklim koşullarının elverişsiz olması, kırsal alanda olan ekonomik istikrarsızlık ve 
sosyal problemler, doğal afetlerin ve terör olaylarının insan güvenliğini tehdit etmesi, mevsim 
dışı ekonomik etkinliklerin yetersiz olması, kırsal kesimde iş imkânlarının sınırlı olması gibi 
durumlardır (Keleş, 2006:107-108). 

1975’ten itibaren AB tarafından bölgesel politikalar geliştirilme 1975 yılı itibariyle başlamış, 
bölgesel politikaların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla EUROSTAT tarafından belirlenen 
NUTS istatistiki bölgelerine göre hazırlanan veriler tablolar ve görsel olarak 1981’den itibariyle 
yayımlanmıştır. NUTS sistemi, AB ülkeleri ve aday ülkelerde; bölge planlamasını ve politikaların 
geliştirilmesini amaçlamış ayrıca bölgeler arası sosyo-ekonomik dengesizliğin ortadan 
kaldırılmasını amaç edinerek geliştirilmiştir. Türkiye, NUTS bölge sistematiğini 2002 yılında 
hayata geçirmiş fakat NUTS sınıflaması AB’ye üye ülkelerde kullanılmakta iken, Türkiye aday 
ülkeler içerisinde yer aldığı için; her ülkeye özgü geliştirilen sınıflama ismi kullanılmaktadır. 
Türkiye’nin AB adaylık süreci 1999 yılında Avrupa Birliği’ne Katılım Ortaklığı Belgesi’nin 
imzalanması ardından başlamıştır. AB uyum yasaları kapsamında yönetsel anlamda Türkiye’de 
birçok düzenleme yapılmış, istatistiki kayıtların tutulması ve ekonomik fonların dağılımını tespit 
etmek amacıyla EUROSTAT tarafından uygulanan NUTS standartlarını esas alan çalışmalar ise 
2001 yılında başlamıştır. 2002 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlanan İstatistik Bölge Birimleri 
Sınıflandırması (İBBS), AB müktesebatına uyum sürecinin önemli aşamalarından biridir 
(https://ec.europa.eu/eurostat/documents/).  

İBBS düzey 1’e göre nüfus bazlı sınıflandırma esasına istinaden Türkiye 12 bölgeye ayrılmıştır. 
Bu bölgeler İstanbul (TR1), Batı Marmara (TR2), Ege (TR3), Doğu Marmara (TR4), Batı Anadolu 
(TR5), Akdeniz (TR6), Orta Anadolu (TR7), Batı Karadeniz (TR8), Doğu Karadeniz (TR9), 
Kuzeydoğu Anadolu (TRA), Ortadoğu Anadolu (TRB) ve Güneydoğu Anadolu (TRC) 
bölgeleridir. Aynı sınıflandırmada Düzey 2, 26 alt bölgeden ve Düzey 3 ise 81 il olarak 
tanımlanmaktadır. Buna göre her üç düzeyde de çalışma sahasını oluşturan İstanbul tek birim 
olarak ele alınmıştır.  

İstanbul yüzyıllar boyunca birçok medeniyete başkentlik etmiş bir kenttir. Hem jeopolitik hem 
de jeostratejik konumuyla birçok avantaja sahip olan kent, Türkiye’nin göç hacminin en fazla 
olduğu kenti durumundadır. İstanbul’un şehirsel gelişiminde nüfus büyüklüğü her zaman 
önemli rol oynamıştır. 

İstanbul, sanayileşme ve bunun yarattığı nüfus hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkan 
demografik kentleşmeyle dikkat çeken önemli bir şehirdir. Kırsal kesimde umduğunu 
bulamayan, işsizlik sorunu ve geçim sıkıntısı yaşayan insanlar, okumak için gelenler, sağlık 
koşullarının ve tedavilerin diğer bölgelere göre daha iyi olduğu bilinmesi burayı çekici 
kılmaktadır. İstanbul’un yıllar itibariyle aldığı göç, verdiği göç ve net göç hızı tablolarını 
incelediğinde İstanbul’un hem verdiği göçün hem de aldığı göçün fazla olduğu görülmektedir. 
Özellikle, 20-24 ve 25-29 yaş grubundan İstanbul’a gelen sayısının tüm yıllarda daha fazla olduğu 
görülmektedir. Bu İstanbul’un eğitim, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmiş olmasından 
kaynaklıdır. Okumak için gelen ve çalışan nüfus olarak bilinen bu yaş grubu ülkenin farklı 
kesimlerinden İstanbul’a gelmektedir. 65+ üzeri yaşlı gelen ve giden nüfusun 
değerlendirmesinde, özellikle 2014 sonrasında İstanbul’dan ayrıldıkları başka bir ifadeyle tersine 
göç yaşandığı belirlenmiştir. 

İstanbul’ da gerçekleşen göçler incelendiğinde üç büyük göç dalgasının varlığı dikkat 
çekmektedir. İlk olarak 1950 ve 1960 yılları arasında gerçekleşmiş olan nüfus hareketinden söz 
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edilebilir. Bahsi geçen yıllar arasında Türkiye’de göçler kırsal alandan kentsel alana doğru 
gerçekleşmektedir. Özellikle iş imkânlarından faydalanmak amacıyla erkeklerin göç ettiği 
bilinmektedir. İkinci büyük nüfus hareketi 1960’lı yıllardan başlayarak 1980’li yıllara kadar 
sürmektedir. Bu göç olgusunda ailelerin birlikte hareket ettiği, eş ve çocuklarında sürece dahil 
olduğu görülmektedir. Bu dönem aynı zamanda Türkiye’de kırsal nüfusun kentsel alanlara 
akışıyla karakterize edilen kentleşme hareketlerinin hız kazandığı dönemdir. Üçüncü büyük 
nüfus hareketi ise 1980’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar olan göçlerdir.  Bu dönemde Türkiye’de 
kırsal alandan kentsel alana doğru gerçekleşen nüfus hareketleri yerini, kentsel alandan yine 
kentsel alana başka bir ifadeyle küçük ve orta ölçekli şehirlerden büyük şehirlere gerçekleşen 
nüfus hareketlerine bırakmıştır (Murat, 2007:85-96). 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışmada Türkiye’de yaşanan iç göç hareketlerinin kent nüfusu ve kentleşme üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. Bu bağlamda İBBS Düzey 1 ölçeğinde veriler kullanılarak, bölgelerarası nüfus 
hareketleri, alınan ve verilen göç ile net göç hızı tabloları oluşturularak yorumlanmıştır. 
Tabloların bir kısmı daha anlaşılabilir olması itibariyle grafik haline de dönüştürülerek 
görselleştirilmiştir. Çalışmanın ana temasını aynı zamanda İstatistiksel Bölge Birim Sınıflamasına 
göre münferit bir bölge olarak da tanımlanan İstanbul oluşturmaktadır.   

Literatür taramasını takiben çalışmada temel veri setleri resmi istatistik kurumumuz olan 
TÜİK’den sağlanmıştır. Sonraki aşamada tabloların sadeleştirilerek amaca uygun hale getirilmesi 
ve grafik haline dönüştürülmesi, verilerin daha net bir şekilde yorumlanmasına olanak 
sağlamıştır. Kentleşme göstergelerinden olan şehir nüfusunun Türkiye genelinde dağılışını 
gösteren harita ise Coğrafi Bilgi Sistemleri programları kullanılarak hazırlanmıştır.  

 

BÖLGELERARASI NÜFUS HAREKETLERİ 

İdari yapıya uygun olarak 81 il, 3. düzeyde bölge birimleri olarak tanımlanmıştır. Ekonomik, 
kültürel, sosyal ve coğrafi yönlerden benzer illerin belirli bir nüfus büyüklüğü de dikkate 
alınarak gruplanması ile de 26 adet 2. düzeyde bölge birimi tanımlanmıştır. Son olarak yine 
benzer coğrafi ve demografik yapılanmaya bağlı olarak düzey 1 şeklinde tanımlanan 12 bölge 
birimi oluşturulmuştur. Buna göre İstanbul, her üç düzeyde de müstakil olarak ele alınan tek 
birimdir.  

Tablo 1. Bölgeler Bazında İç Göçler 2008- 2020 
  Aldığı Göç Verdiği Göç 
  2008 2020 2008 2020 
Akdeniz-TR6 205975 216509 186526 178672 
Batı Anadolu-TR5 196213 188618 176150 181843 
Batı Karadeniz-TR8 142834 136636 162363 157811 
Batı Marmara-TR2 106527 120747 76453 87020 
Doğu Karadeniz-TR9 89402 79820 95024 88342 
Doğu Marmara-TR4 212978 217820 130817 161992 
Ege-TR3 198469 204780 163777 169843 
Güneydoğu Anadolu-TRC 132328 157181 188111 174682 
İstanbul-TR1 388582 328632 358193 381654 
Kuzeydoğu Anadolu-TRA 57012 61428 115280 89753 
Orta Anadolu-TR7 96173 92928 130472 107375 
Ortadoğu Anadolu-TRB 90455 93188 130068 119300 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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Grafik 1. Bölgelerarası Aldığı Göç 2008- 2020. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 
Grafik 1’de 2008 ve 2020 yıllarına ait bölgelerin aldığı göç miktarına bağlı olarak ortaya çıkan veri 
seti incelenmektedir. Yıl bazında ayrıntılı verilerin değerlendirilmesi göçün bir bölge birimi 
olarak İstanbul’da yaşanan nüfus artışına ve dolayısıyla kentleşmeye etkisini ortaya 
koymaktadır. Türkiye’de 2008 yılında TÜİK verilerine göre göçler en çok 20-24 yaş arasında 
yoğunlaşmıştır. En çok göç alan İstanbul (388.582), 20-24 yaş grubunda 72.517 göç ile bu alanda 
zirvededir.  

İstanbul’un en fazla göç almasının sebepleri; metropol olması, iş imkanı, ulaşımın kolay olması, 
eğitim faktörü gibi durumlar olduğu söylenebilir. Kuzeydoğu Anadolu’nun en az göç almasının 
sebepleri; mevsim koşulları, yaşam zorlukları, dağlık bölge olması, ulaşımın kısıtlı olması gibi 
durumlar olduğu söylenebilir. Bu durum Kuzeydoğu Anadolu biriminde yer alan Erzurum, 
Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan gibi illerde kentleşme oranlarının da düşük 
olduğunun bir göstergesidir. Bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının göç 
miktarını şekillendirmektedir. Kentsel altyapı ve donanım eksikliği, istihdam yetersizliği, 
toplumsal çatışma gibi sebepler bölgelere olan göçü büyük ölçüde etkilemektedir.  

Türkiye’de 2020 yılında İBBS düzey 1’e göre en çok göç alan bölge yine İstanbul (328.632) 
olmuştur. Nüfus hareketinde 20-24 yaş grubunun ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. En az göç alan 
bölge Kuzeydoğu Anadolu (61.428) olduğunu görmekteyiz. İncelenen yaklaşık 10 yıllık süreçte 
İstanbul tüm bölge birimleri içinde nüfus talebinin en yüksek olduğu bölgedir. Ancak İstanbul’un 
nüfus büyüklüğü itibariyle Türkiye nüfusunun yaklaşık %18’lik kısmını oluşturduğu ve istihdam 
imkânlarının artık doygunluğa ulaştığı göz önüne alındığında gelecek yıllarda nüfus 
hareketlerindeki çekiciliğini yitireceği de öngörülmektedir.   

Türkiye’de 2008 yılında İBBS düzey 1 verilerine göre en çok göç veren İstanbul (348.193) olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yaş gruplarına bakıldığında en fazla göç eden 25-29 yaş grubu olmuş ve 
en az göç veren bölge ise Batı Marmara olduğu belirlenmiştir. Topbaş ve Tanrıöver (2009, s.103)’in 
göç eden bireylerin göç etme kararında neden olan faktörlerin tespitine ilişkin bir araştırmada; 
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“bireylerin göç kararlarını verirken, alternatif varış noktalarındaki ekonomik fırsatlardan ziyade, göç 
neticesinde ulaşacakları potansiyel geliri dikkate aldıkları” tespit edilmiştir. 

 

 
Grafik 2. Bölgelerarası Verdiği Göç 2008- 2020 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’de 2020 yılında İBBS düzey 1’e göre en çok göç veren bölgeler İstanbul (381.654), Batı 
Anadolu (181.843) ve Güneydoğu Anadolu (174.682) bölgeleri olmuştur. En az göç veren bölgeler 
ise Batı Marmara (87.020), Doğu Karadeniz (88.342) ve Kuzeydoğu Anadolu (89.753) bölgeleri 
olmuştur. Yaş grupları arasında 20-24 yaş grubu en çok göç veren durumundayken 40-44 yaş 
grubu en az göç veren durumundadır.  

İçduygu vd., (1998: 208-209)’e göre göç eden bireylerin çoğunluğunun, göç etmek için gerekli olan 
kültür, bilgi ve mali güce sahip olduğu düşünülmektedir. Filiztekin ve Gökhan (2008)’a göre 
işsizlik oranları, eğitim seviyesi, gelir farkları, yaş, mesafe ve sosyal ağlar göçleri etkileyen en 
önemli faktörlerdir. Türkiye’de göç eden bireyler genellikle gelir amaçlı göç etmektedirler. 
Erkekler gelir elde etme amacıyla kadınlar ise bağımlı olarak göç etmektedir. Dolayısıyla cinsiyet 
de bu konu da önemli bir detay olarak göze çarpmaktadır. (Pazarlıoğlu (2007)’ya göre göç etmede 
en önemli faktörlerden birinin ekonomik olduğu, eğitim ve yaşın şehirden göç edenlerde anlamlı 
olmadığı ancak kırsaldan gidenler de anlamlı olduğu belirtilmiştir. Eğitim artıkça göçün arttığı, 
yaş artıkça ise kişilerin göç etmek istemedikleri vurgulanmıştır (Özdemir, 2018:1341). Göç eden 
bireyler metropollerde kira, ulaşım gibi yaşam şartlarını zorlaşması, alım gücünün yetersizliği 
gibi sebeplerden yaşamlarını daha rahat sürdürebilecekleri yerlere göç etme isteği duymaktadır. 
Nüfus büyüklüğü ve istihdam imkânları bakımından doygunluğa ulaşmış bir şehir olan İstanbul 
yukarıda belirtilen sebepler dolayısıyla aynı zamanda en çok göç veren bölge birimidir. 
İstanbul’dan verilen göç daha çok Doğu Marmara (Bursa Alt Bölgesi; Bursa, Eskişehir, Bilecik ve 
Kocaeli Alt Bölgesi; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) özellikle 2010 yılı ve sonrasında 
gelişen sanayi faaliyetlerine bağlı olarak Batı Marmara’ya doğru olmaktadır. Batı Marmara 
(Tekirdağ Alt Bölgesi; Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir Alt Bölgesi; Balıkesir, Çanakkale) 
bölgesi dâhilinde yer alan ve İstanbul’un batı kesimindeki komşusu durumunda bulunan 
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Tekirdağ İstanbul için adeta bir boşaltım alanı olmuştur. Bu durum İstanbul’da var olan mevcut 
sanayinin batıya doğru kayması da etkili olmaktadır. İstanbul’da yer alan bazı tesislerin 
Hayrabolu ve Malkara Organize Sanayi Bölgelerine doğru taşınma isteği de bilinmektedir 
(Doğan, 2013: 540). Benzer şekilde Doğu Marmara bölgesinde yer alan Kocaeli ve Sakarya illeri 
de gelişmiş sanayi ve dolayısıyla istihdam imkânları sebebiyle İstanbul’daki fazla nüfusu 
kendine çeken merkezler konumundadır. Başka bir ifadeyle doğu ve batı sınırlarında gelişmiş 
sanayi bölgeleri İstanbul’daki özellikle 20- 30 yaş aralığı için cazibe alanlarını oluşturmaktadır. 
Bu bölgelerdeki kentleşme hareketleri incelendiğinde hızlı bir gelişmenin olduğu dikkat çeker. 
Duruma istinaden istihdamın artırılma olanakları aktif nüfusu çekmekte bu ise kentleşmeyi 
pozitif yönde etkilemektedir.  

Tablo 2. Bölgelerin Net Göç Hızı 2008- 2020 ‰ 

BÖLGELER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Akdeniz 2,15 0,52 0,58 -1,24 -1,09 -0,72 0,35 0,02 -0,03 -0,9 -0,44 0,27 3,52 

Batı Anadolu 2,98 4,6 5,59 7,05 3,62 3,84 5,25 6,58 2,42 3,4 -4,67 6,44 0,83 

Batı Karadeniz -4,35 -2,4 -11,2 -8,8 -3,2 -5,69 -7,72 -4,36 1,39 -1,96 14,86 -9,85 -4,55 

Batı Marmara 9,73 4,03 4,62 4,95 7,74 5,89 13,96 6,11 10,92 10,06 11,36 3,68 9,33 

Doğu Karadeniz -2,24 0,63 -8,98 -9,88 7,29 -3,61 -1,77 -5,88 15,03 -12,6 30,54 -21,1 -3,18 

Doğu Marmara 12,57 6,37 5,51 6,18 5,27 6,56 7,69 9,67 10,2 10,11 2,53 6,13 6,8 

Ege 3,7 1,74 0,1 0,13 2,6 1,59 4,61 3,19 4,2 4,21 4,57 3,08 3,27 

Güneydoğu 
Anadolu 

-7,56 -7,12 -3,8 -4,11 -7,55 -5,7 -6,12 -8,38 -8,66 -3,73 -3,73 -6,15 -1,92 

İstanbul 2,1 3,06 7,77 8,98 2,2 4,69 1 3,45 -4,81 -0,4 -13,9 7,79 -3,42 

Kuzeydoğu 
Anadolu 

-26,12 -14,72 -13,6 -12,46 -15,4 -19,2 -19,3 -21 -11,91 -21,1 -4,75 -16 -12,8 

Orta Anadolu -9 -4,99 -8,95 -8,78 -4,11 -4,8 -6,63 -6,5 -0,09 -3,14 8,06 -8,47 -3,53 

Ortadoğu 
Anadolu 

-10,89 -9,09 -9,08 -16,49 -7,19 -7,12 -12,2 -12,6 -13,13 -9,01 0,98 -10,6 -6,59 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020)verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Demografik bir tanım olarak net göç, belirli bir alanın aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark 
olarak tanımlanır. Alınan göç, verilenden fazla ise net göç pozitif, tersi durumda ise net göç 
negatiftir. Net göç hızı ise bir sahadaki net göçün toplam nüfusa bölünüp 1000’le çarpılması 
sonucu elde edilen değerdir. Başka bir ifadeyle göçe dahil olan her bin kişi için ortaya çıkan ve 
‰ olarak ifade edilen nicel veridir.  

İBBS düzey 1 verilerine göre 2008 yılında 6 bölgenin net göç hızının pozitif yönlü olduğunu diğer 
6 bölgenin ise negatif olduğunu görmekteyiz. 2008 yılında Doğu Marmara ‰12,57 net göç hızına 
sahip olurken bu alanda zirvede yer almıştır. Aynı yılda Kuzeydoğu Anadolu bölgesi ‰ -26,12 
net göç hızı ile en düşük değere sahiptir. 2020 yılı Düzey 1’e göre net göç hızı en hızı en yüksek 
bölge ‰9,33 oranla Batı Marmara olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı Marmara bölgesi Tekirdağ, 
Edirne ve Kırklareli illerinden oluşmaktadır. Bu üç il içinde özellikle Tekirdağ net göç hızının 
iller ölçeğinde (Düzey 3) en yüksek olduğu ildir. ‰20,84 olan Tekirdağ net göç hızı dolaylı olarak 
Batı Marmara bölgesinin de net göç hızının yüksek değerlere ulaşması üzerinde etkili olmaktadır. 
Tekirdağ’ın net göç hızının özellikle son 10 yılda yüksek seyretmesinin sebepleri elbette ki ayrı 
bir çalışma konusu olacak kadar geniş ve önemlidir. Ancak konu itibariyle belirtilmelidir ki 
bölgede sanayinin ve yatırım olanaklarının gelişmiş olması ve günümüzde İstanbul’un istihdam 
fazlası için adeta bir hedef alan olarak algılanması, özellikle faal ve genç bağımlı nüfusun 
Tekirdağ’a yönelmesine neden olmuştur. Net göç hızı en düşük bölge ise 2008 yılında da olduğu 
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gibi Kuzeydoğu Anadolu bölgesi (‰-12,8) dir. 2020 yılında Düzey 1’de yer alan 12 bölgenin 
5’inin net göç hızının pozitif, 7’sinin ise negatif olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmada dikkat çeken bir başka husus da bölgelerarası göçün dengeli bir şekilde olmadığıdır. 
Kuzeydoğu Anadolu ile Ortadoğu Anadolu net göç hızları 2008-2020 arası genellikle diğer 
bölgelere nispeten negatif yönlü ve yüksek değerlerdedir. Genellikle net göç hızı en yüksek olan 
iki bölge ise Doğu Marmara ile Batı Marmara’dır. Doğu Karadeniz’de ise dikkat çekici bir 
dalgalanma söz konusudur. Net göç hızı 2015’te -5,88 2016’da 15,03 2017’de -12,64 2018’de 30,54, 
2019’da -21,10 ve 2020’de ise -3,18’dir. Toplam aldığı göç ile verdiği göç tüm yıllarda birbirine en 
yakın olan saha Akdeniz Bölgesi’dir. Yaş grupları arasında göç hareketinde en çok bulunan yaş 
aralığı 15-34 yaş arası, en az ise 50 yaş ve üzeri olan kişilerdir. Batı Anadolu’nun net göç hızı 2018 
hariç incelenen tüm dönemlerde pozitif olmuştur. Batı Karadeniz de aynı şekilde verilen yıllarda 
2016 ile 2018 hariç verdiği göç aldığı göçten her zaman daha fazladır. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi ise dışarıya göç vermesi dolayısıyla net göç hızı itibariyle negatif profildedir. Dikkat 
çeken bir diğer unsur ise, 2016’ya kadar hep daha fazla göç alan İstanbul Bölgesi’nin 2016, 2017 
ve 2018’de verdiği göç daha fazla olmuştur. Hatta 2018’de -13.86 ile büyük bir farklılık 
görülmektedir. 2019 yılında tekrar pozitif değere sahip olan İstanbul’un 2020 verilerine istinaden 
net göç hızı değeri ‰-3,42’dir. Ele alınan bölgelerde yıllara göre net göç hızının yönü 
incelendiğinde doğu bölgelerinden batı bölgelerine doğru bir eğilim olduğu ve batı 
bölgelerindeki pozitif durumun nispeten yaygınlığı dikkat çeker. Türkiye’de kentleşme 
hareketleri için de benzer ifade kullanabilir. Doğu bölgelerinden batı bölgelerine geçişte kentsel 
nüfusun ve dolayısıyla kentleşme hızının da arttığı (Şekil 1) belirtebilir.  

 
Şekil 1. Türkiye Kentsel Nüfus Dağılımı 2020. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2021) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Genel itibariyle tarımsal bölgeler göç verme, tarım dışı bölgeler ise fonksiyonlarına ve istihdam 
imkanlarına bağlı olarak göç alma eğilimindedir.Türkiye’de bireylerin göç kararını belirleyen 
etkenler konusunda; göç alan bölgelerde gelir düzeyinin yüksek olmasının önem kazandığı 
görülmektedir. 
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İstanbul Bölgesi’nde net göç hızı 2008 yılından itibaren 2012 yılına kadar pozitif yönde sürekli bir 
artış göstermiştir. Bu artış yine eksi değerlere düşmemekle birlikte 2012 yılından 2015 yılına 
kadar dalgalanmalar yaşamıştır. Fakat 2015 yılından itibaren ise hızlı bir şekilde göç vermeye 
başlayan İstanbul Bölgesi’nin net göç hızı eksi değerlere düşmüştür. Bu hızlı düşüşün birçok 
sebebi vardır. Bunlardan biri fazla nüfus sebebiyle (2020 verilerine göre aritmetik nüfus 
yoğunluğu Türkiye genelinde 109 kişi iken İstanbul’da 2976 kişidir.) daha sakin, güvenli ve 
hareketliliğin az olduğu bir yerde yaşamak isteyen insanların bölgeden ayrılmaya başlamasıdır. 
Özellikle 65 yaş üstü nüfusun tersine göç hareketine dâhil olmaları bu durumun gelişmesine 
sebep olmuştur.  Gidenlerin gelenlerden daha fazla olduğu bu durum 2020 yılında da devam 
etmiş ve net göç hızı ‰ - 3,42 olarak ilan edilmiştir.  

 

İSTANBUL’DA NÜFUS HAREKETLERİ 

Tablo 3. İstanbul’un Aldığı Göç 2008- 2020 

  2008 2020 

Yaş Grubu Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

0-4 10117 10841 20958 8138  8753  16891  

5-9 14396 16020 30416 8756  9436  18192  
10-14 12910 14441 27351 7712  8254  15966  
15-19 20262 21145 41407 12766  12946  25712  
20-24 39084 33433 72517 39525  33918  73443  
25-29 29469 35322 64791 25885  27618  53503  
30-34 14938 19227 34165 13910  17030  30940  
35-39 10371 11720 22091 9607  11128  20735  
40-44 7761 8847 16608 7645  8851  16496  
45-49 6445 7113 13558 6705  7384  14089  
50-54 4939 5329 10268 4830  5673  10503  
55-59 3468 3659 7127 4760  5215  9975  
60-64 2495 2306 4801 3503  3701  7204  

    65+ 4918 3892 8810 8434  6549  14983  

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

İstanbul’a yönelik 2008 yılına ait aldığı göç verileri incelediğinde toplam alınan göç miktarı 374. 
868 iken yaş gruplarına ayırdığımızda 0-14 yaş grubunda toplam 78.725 kişi ile %21,00 iken 15-
64 yaş grubunu toplam 287.333 kişi ile %76,64 ve 65+ yaş grubunu değerlendirdiğimizde toplam 
8810 kişi ile %2,35’lik paya sahiptir. 2008 yılı alınan toplam göç miktarında kadın ve erkek 
nüfusunu değerlendirdiğimizde kadın toplam nüfusu 181.573 kişi ile %48,43’lük paya sahipken, 
erkek toplam nüfus ise 193.295 kişi ile % 51,56’lık paya sahiptir. 

İstanbul’a yönelik 2020 yılına ait aldığı göç verileri incelediğinde toplam göç miktarı 328.632 iken 
yaş gruplarına ayırdığımızda 0-14 yaş grubunda toplam 51.049 kişi ile %15,53 iken 15-64 yaş 
grubunda toplam 262.600 kişi ile %79.90 ve 65+ yaş grubunu değerlendirildiğinde 14.983kişi ile 
% 4,55’dür. 2020 yılı aldığı göç miktarında kadın ve erkek nüfusunu değerlendirildiğinde de 
kadın toplam nüfusu 162.176 kişi ve toplam nüfus içerisindeki payı ise %49, 34’tür. Yine 2020 yılı 
aldığı göç miktarında erkek toplam nüfusu 166.456 kişi ve toplam nüfus içerisindeki payı ise 
%50.65’tir.Sonuç olarak incelediğimiz yıllar ölçeğinde 2008- 2020 yılları arasında İstanbul’un 
aldığı göç miktarında % 12,33’lük bir azalıştan söz edilebilmektedir. 
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Tablo 4. İstanbul’un Verdiği Göç 2008- 2020 

  2008 2020 

Yaş Grubu Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

0-4 10979 11607 22586 11388  11954                    23342        
2323s23342 5-9 12366 12886 25252 12406  13196  25602  

10-14 10316 10891 21207 10336  11055  21391  

15-19 13379 13685 27064 12881  12379  25260  

20-24 23551 19497 43048 37321  29047  66368  

25-29 22734 25849 48583 21607  20959  42566  

30-34 15813 20428 36241 16978  17773  34751  

35-39 10971 13957 24928 13624  15741 29365  

40-44 8506 10105 18611 10615  11956  22571  

45-49 8886 9550 18436 9154  9274  18428  

50-54 8807 9564 18371 8288  9071  17359  

55-59 7273 8143 15416 8979  9623  18602  

60-64 5139 5817 10956 6595  7847  14442  

     65+ 9188 8306 17494 10832  10775  21607  

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

İstanbul’a yönelik verdiği göç miktarı incelendiğinde 2008 yılında toplam 348.193 kişidir. Yaş 
grupları değerlendirildiğinde 0-14 yaş grubunda 69.045 kişi ile %19,82 ve 15-64 yaş grubunda 
toplam 261.654 kişi %75,14 ve 65+ yaş grubunda ise toplam 174.94 kişi ile %5,02’lik paya sahiptir. 
2008 yılı İstanbul’un verdiği göç miktarında kadın ve erkek nüfusunu değerlendirildiğinde 
kadınların toplam nüfusu 167.908 kişi ile %48,22, erkeklerin toplam nüfusu ise 180.285 kişi ile % 
51,77’lik paya sahiptir. 

2020 yılı verdiği göç miktarı incelediğinde toplam 381.654 kişi ve yaş gruplarını 
değerlendirildiğinde 0-14 yaş grubunda toplam 70.335 kişi %18.42’lik bir paya sahiptir.15-64 yaş 
grubunu değerlendirildiğinde toplam 289.712 kişi %75,90’dır. 65+ yaş grubunda ise toplam 21607 
kişi %5,66’lık paya sahiptir. 2020 yılı verdiği göç miktarında kadın ve erkek nüfusu 
değerlendirildiğinde kadınların toplam nüfusu 191.004 kişi ve toplam nüfus içerisindeki payı ise 
%50,04’dir. Yine 2020 yılı aldığı göç miktarında erkeklerin toplam nüfusu 190.650 kişi ve toplam 
nüfus içerisindeki payı ise %49,95’dir. Sonuç olarak incelenen yıllar ölçeğinde bir değerlendirme 
yapıldığında 2008 ile 2020 yılları kıyaslamasında İstanbul’un verdiği göç değerlerinde %9,60’lık 
bir artıştan söz etmek mümkündür. 

İstanbul’a yönelik iller arası aldığı göç tablosu değerlendirmesinde ise 2008 yılı itibariyle ilk 
sırada %4,63’lük oranla Tokat yer almaktadır. İkinci sırada %3,78 ile Ankara, üçüncü sırada ise 
%3,70 ile Ordu yer almaktadır. 2008 yılında en az göç aldığı iller değerlendirildiğinde Karaman, 
Kilis ve Burdur illeri karşımıza çıkmaktadır.  

2020 yılı değerlendirmesinde ilk sırada %5,19 ile Ankara yer alırken, İkinci sırada ise %4,77 ile 
Kocaeli, üçüncü sırada ise % 3,57 ile İzmir yer almaktadır. 2020 yılında en az göç alan ise 
Karaman, Burdur ve Kilis illeri belirlenmiştir. 2020 yılında en az göç alan iller ise Burdur, Kilis, 
Karaman şeklinde belirlenmiştir. 
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Tablo 5. İstanbul’un İller Arası Aldığı Göç 2008- 2020 
2008 2020 

1 Tokat 17374 41 Elazığ 3336 1 Tokat 22845 41 Eskişehir 3075 
2 Ankara 14173 42 Çorum 3257 2 Ankara 17067 42 Bitlis 3052 

3 Ordu 13897 43 Kahramanmaraş 3222 3 Kocaeli 15684 43 Çankırı 2950 

4 Samsun 11227 44 Ardahan 3021 4 İzmir 11759 44 Yalova 2894 

5 Erzurum 10898 45 Erzincan 3018 5 Tekirdağ 9643 45 Siirt 2818 

6 Kocaeli 10829 46 Bingöl 2947 6 Bursa 9570 46 Kahramanmaraş 2594 

7 İzmir 10663 47 Manisa 2856 7 Van 9106 47 Karabük 2520 

8 Diyarbakır 10483 48 Iğdır 2763 8 Samsun 7660 48 Elazığ 2509 

9 Van 9383 49 Çanakkale 2754 9 Ordu 7619 49 Bolu 2445 

10 Sivas 8741 50 Muğla 2680 10 Sakarya 7347 50 Düzce 2381 

11 Gümüşhane 8365 51 Kırklareli 2661 11 Antalya 7136 51 Kars 2378 

12 Giresun 8356 52 Niğde 2623 12 Diyarbakır 6965 52 Manisa 2351 

13 Trabzon 7735 53 Kütahya 2572 13 Giresun 6156 53 Erzincan 2238 

14 Bursa 7380 54 Eskişehir 2568 14 Şanlıurfa 5798 54 Şırnak 1926 

15 Batman 7259 55 Şırnak 2552 15 Adana 5534 55 Bingöl 1920 

16 Malatya 7145 56 Aydın 2534 16 Erzurum 5473 56 Denizli 1917 

17 Ağrı 7105 57 Nevşehir 2479 17 Balıkesir 5410 57 Kütahya 1917 

18 Muş 7009 58 Çankırı 2441 18 Trabzon 5366 58 Bartın 1896 

19 Adana 6765 59 Bartın 2336 19 Ağrı 5225 59 Amasya 1850 

20 Konya 6226 60 Afyonkarahisar 2290 20 Sivas 5210 60 Niğde 1696 

21 Tekirdağ 6212 61 Aksaray 2201 21 Kastamonu 5008 61 Çorum 1668 

22 Kastamonu 5960 62 Mardin 2125 22 Mardin 4905 62 Yozgat 1566 

23 Zonguldak 5721 63 Karabük 2061 23 Konya 4668 63 Iğdır 1525 

24 Sakarya 5612 64 Yalova 1966 24 Sinop- 4604 64 Bayburt 1474 

25 Antalya 5552 65 Bolu 1914 25 Gaziantep 4492 65 Hakkari 1363 

26 Bitlis 5309 66 Düzce 1880 26 Mersin 4477 66 Afyonkarahisar 1342 

27 Adıyaman 5242 67 Denizli 1625 27 Gümüşhane 4342 67 Bilecik 1336 

28 Mersin 5162 68 Isparta 1622 28 Malatya 4336 68 Ardahan 1327 

29 Hatay 5065 69 Osmaniye 1408 29 Hatay 4284 69 Aksaray 1278 

30 Rize 4948 70 Bayburt 1320 30 Batman 4265 70 Isparta 1240 

31 Yozgat 4910 71 Artvin 1293 31 Edirne 4235 71 Osmaniye 1112 

32 Balıkesir 4896 72 Kırşehir 1153 32 Zonguldak 4071 72 Kırıkkale 1103 

33 Kars 4880 73 Tunceli 1094 33 Çanakkale 4045 73 Nevşehir 992 

34 Sinop 4577 74 Kırıkkale 1067 34 Rize 3926 74 Kırşehir 983 

35 Amasya 4441 75 Bilecik 1049 35 Muş 3899 75 Artvin 888 

36 Şanlıurfa 4417 76 Hakkari 808 36 Muğla 3868 76 Tunceli 803 

37 Siirt 4225 77 Uşak 731 37 Kırklareli 3464 77 Uşak 762 

38 Gaziantep 3808 78 Karaman 644 38 Kayseri 3386 78 Burdur 524 

39 Edirne 3597 79 Kilis 590 39 Aydın 3129 79 Kilis 508 

40 Kayseri 3414 80 Burdur 446 40 Adıyaman 3092 80 Karaman 442 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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Tablo 6. İstanbul’un İller Arası Verdiği Göç 2008- 2020 
2008 2020 

1 17383 Tekirdağ 41 3032 Şanlıurfa 1 Kocaeli 24884 41 Eskişehir 3238 

2 15780 Tokat 42 2911 Edirne 2 Tekirdağ 20562 42 Amasya 3177 

3 15776 Kocaeli 43 2901 Ağrı 3 Ankara 17812 43 Kahramanmaraş 2911 

4 13531 Ordu 44 2899 Düzce 4 İzmir 17107 44 Ağrı 2858 

5 12178 Ankara 45 2896 Siirt 5 Bursa 13844 45 Bitlis 2717 

6 10946 Samsun 46 2826 Eskişehir 6 Antalya 12082 46 Erzincan 2627 

7 10312 Giresun 47 2631 Muş 7 Samsun 11624 47 Çorum 2516 

8 9819 İzmir 48 2596 Aydın 8 Sakarya 10669 48 Denizli 2490 

9 9457 Antalya 49 2537 Adıyaman 9 Muğla 10373 49 Muş 2485 

10 9436 Trabzon 50 2524 Amasya 10 Ordu 10258 50 Bartın 2468 

11 9425 Bursa 51 2523 Niğde 11 Tokat 10054 51 Elazığ 2411 

12 7087 Balıkesir 52 2515 Çorum 12 Balıkesir 9800 52 Bolu 2406 

13 7052 Kastamonu 53 2376 Manisa 13 Diyarbakır 7081 53 Karabük 2270 

14 6920 Mardin 54 2361 Kars 14 Giresun 7031 54 Çankırı 2253 

15 6688 Sakarya 55 2302 Karabük 15 Çanakkale 6547 55 Siirt 2180 

16 6575 Sivas 56 2252 Isparta 16 Mersin 5997 56 Bingöl 2115 

17 6386 Diyarbakır 57 2245 Elazığ 17 Mardin 5934 57 Şırnak 1873 

18 6365 Malatya 58 2173 Yozgat 18 Kastamonu 5720 58 Kütahya 1870 

19 6067 Yalova 59 1976 Bingöl 19 Van 5707 59 Gümüşhane 1841 

20 5897 Zonguldak 60 1892 Bolu 20 Trabzon 5692 60 Iğdır 1716 

21 5893 Batman 61 1833 Ardahan 21 Konya 5323 61 Aksaray 1693 

22 5428 Konya 62 1824 Iğdır 22 Adana 5304 62 Niğde 1693 

23 5398 Rize 63 1757 Şırnak 23 Sivas 5270 63 Kars 1669 

24 5211 Sinop 64 1484 Afyonkarahisar 24 Batman 5164 64 Yozgat 1625 

25 4673 Muğla 65 1398 Tunceli 25 Kırklareli 5122 65 Afyonkarahisar 1613 

26 4349 Van 66 1350 Hakkari 26 Hatay 5106 66 Nevşehir 1470 

27 4298 Erzincan 67 1322 Bilecik 27 Aydın 5105 67 Isparta 1382 

28 4294 Erzurum 68 1320 Aksaray 28 Yalova 5056 68 Bilecik 1312 

29 3943 Çankırı 69 1304 Nevşehir 29 Malatya 5001 69 Osmaniye 1307 

30 3882 Mersin 70 1275 Denizli 30 Sinop 4975 70 Tunceli 1180 

31 3850 Adana 71 1256 Artvin 31 Şanlıurfa 4928 71 Bayburt 1155 

32 3802 Çanakkale 72 1224 Kütahya 32 Rize 4680 72 Ardahan 1145 

33 3463 Hatay 73 1179 Osmaniye 33 Gaziantep 4257 73 Artvin 1092 

34 3455 Bitlis 74 897 Bayburt 34 Edirne 4029 74 Hakkari 1066 

35 3425 Kahramanmaraş 75 799 Kırıkkale 35 Erzurum 3906 75 Uşak 847 

36 3424 Bartın 76 748 Karaman 36 Zonguldak 3851 76 Kırşehir 829 

37 3381 Gümüşhane 77 625 Kilis 37 Kayseri 3845 77 Karaman 745 

38 3349 Kırklareli 78 561 Kırşehir 38 Adıyaman 3448 78 Kırıkkale 616 
39 3115 Kayseri 79 559 Uşak 39 Manisa 3315 79 Burdur 541 

40 3052 Gaziantep 80 345 Burdur 40 Düzce 3256 80 Kilis 533 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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İstanbul’a yönelik iller arası verdiği göç tablosu incelendiğinde 2008 yılında ilk sırada yer alan il 
%4,99 ile Tekirdağ ili olmuştur. Bu durumun gelişmesinde Tekirdağ’da gelişen sanayi faaliyetleri 
ve İstanbul nüfusu için yeni bir istihdam alanı oluşturması rol oynamıştır. Tekirdağ’dan sonra 
%4,53 ile ikinci sırada Tokat yer alırken üçüncü sırada ise % 4,53 ile Kocaeli yer almaktadır. 2008 
yılına ait en az göç verdiği illeri değerlendirildiğinde Kırşehir, Uşak, Burdur illeri yer almaktadır. 

2020 yılı değerlendirmesinde ise iller bazında toplam 381.654 kişi göç vermiştir. 2020 yılında iller 
arası verdiği göç tablosunda birinci sırada %6,52 ile Kocaeli yer alırken ikinci sırada ise %5,38 ile 
Tekirdağ ve üçüncü sırada Ankara %4,66 ile yer almaktadır. En az göç verdiği illeri 
değerlendirildiğinde karşımıza Kırıkkale, Burdur, Kilis çıkmaktadır. 

 

İSTANBUL’DA KENT NÜFUSUNUN SOSYO- EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 

Kentsel alanlar ana karakter olarak tarım dışı faaliyetlerin yoğunluk kazandığı, toplumsal yapıda 
iş bölümü, örgütlenme ve profesyonelleşmenin istihdam unsurlarının temelini oluşturduğu 
alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak kent nüfusu, kentsel alanlara özgü 
değişkenler sebebiyle sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıklar göstermektedir. 

Türkiye’de kentleşme daha ziyade sanayileşmeye bağlı olarak, gelişmekte ve sanayi merkezleri, 
iç göçler açısından cezbedici rollerini belirgin bir biçimde oynamaktadırlar (Farımaz 
Garipağaoğlu, 2010:12). 1950’li yıllar itibariyle iç göç vasıtasıyla sanayi faaliyetlerinde pilot 
bölgelerden biri olan İstanbul’a yerleşen kırsal nüfus tarım dışı faaliyetlerde istihdam edilerek ilk 
dönemler sanayi ve devam eden süreçte hizmet sektöründe faaliyet göstererek 
uzmanlaşmışlardır. Gerçekleşen bu sosyo- ekonomik olgu kentleşme ve kentlileşme aşamalarının 
araştırma sahasında tam olarak yaşandığının ve yaşanmakta olduğunun göstergesidir.  

 

Tablo 7. İstanbul’da İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Nüfus 2008- 2019 (Bin kişi) 

  2008 2019 

Yaş Grubu Sanayi Hizmet Tarım Toplam Sanayi Hizmet Tarım Toplam 

15-19 136 89 0 225 112 155 3 270 

20-24 203 263 0 466 201 409 7 617 

25-34 601 898 4 1503 486 1211 5 1702 

35-54 596 986 7 1589 913 1792 28 2733 

55+ 38 99 2 139 127 302 32 461 

Toplam 1574 2335 14 3923 1839 3869 75 5783 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

 

2008 yılında İstanbul’da tabloda belirtilen yaş gruplarına istinaden nüfusun yaklaşık olarak % 
60’ı hizmet, % 40’ı sanayi sektöründe istihdam edilirken bu oranlar 2019 yılında hizmet sektörü 
% 67’si sanayi sektörü % 32’si ve tarım sektörü ise % 1 civarında istihdam imkanı sunmuştur. 
Bilindiği üzere kentsel alanlarda tarımsal faaliyetler iktisadi kollar arasında yer almamaktadır. 
Ancak 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir kanunu sebebiyle il nüfusunun tamamının şehir 
nüfusu olarak kabul edilmesi ve önceden köy statüsündeki yerleşim ünitelerinin mahalle 
kapsamında değerlendirilmesi (adı mahalle olarak değişse de köylerdeki tarımsal faaliyetler 
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devam etmektedir.)  neticesinde İstanbul gibi pek çok Büyükşehirde tarımsal faaliyetler de düşük 
oranlarda da olsa iktisadi faaliyet kolları arasında yer almaktadır. Bu duruma istinaden 
Büyükşehir Belediye kanununda da değişiklik yapılarak yeni bir kavram literatüre eklenmiştir. 
16 Ekim 2020 tarihli, 31276 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kanun ek maddesi şu şekildedir:  

MADDE 10 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.  

“EK MADDE 3 – Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi 
sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye 
hizmetlerine erişebilirliği,  mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili 
ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan 
gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle 
kabul edilir (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016M1.pdf)”. 

2008 yılı için sanayi faaliyetleri alanında yaş grupları bazında ayrıntılı inceleme yapıldığında aktif 
nüfus kapsamında değerlendirebilecek 15- 19 yaş grubu %9, 20-24 yaş grubu %13, 25-34 yaş 
grubu % 38, 35- 54 yaş grubu %38 ve 55 yaş üstü grup ise % 2 oranında istihdam edilmiştir. Aynı 
yıl hizmet sektöründe istihdam edilenlerin ise %4’ünü 15-19 yaş grubu, %11’ini 20-24, % 39’unu 
25-29, % 42’sini 35-54 ve % 4’ünü ise 55 yaş üstü oluşturmaktadır.  

Yaklaşık 10 yıl sonraki veriler incelendiğinde ise toplam istihdam edilenlerin % 47,4 oranında 
arttığı görülmektedir. İstihdam edilenler arasında 15- 19 yaş grubunda yer alan 270 bin kişinin % 
57’si hizmet sektöründe, % 42’si sanayi sektöründe ve %1’i ise tarım sektöründe çalışmaktadır. 
20-24 yaş grubu 617 bin kişinin % 66’sı hizmet, % 33’ü sanayi ve % 2’si tarım sektöründe, 25- 34 
yaş grubu 1 milyon 702 bin kişinin % 71’i hizmet ve % 20’si sanayi sektöründe, 35-54 yaş grubu 2 
milyon 733 bin kişinin % 66’sı hizmet, % 33’ü sanayi ve % 1’lik kısmı da tarım sektöründe faaliyet 
gösterirken 55 yaş üstü 461 bin kişinin ise % 65’i hizmet, % 28’i sanayi ve % 7’si ise tarım 
sektöründe faaliyet göstermektedir.  

 
Grafik 3. Sektörlere Göre Bölgelerarası İstihdam 2019 (Bin kişi) 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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2019 verilerine istinaden bölgelerarası istihdam miktarları ele alındığında İstanbul’un diğer 
bölgelere göre oldukça gelişmiş bir yapıya sahip olduğunu, özellikle sanayi ve hizmet 
sektöründeki payının açık farkla önde olduğunu ifade edebiliriz. Bu durum çalışma konusunun 
da ana temasını oluşturan iç göç ve kentleşme unsurlarının İstanbul’daki belirgin yansımasıdır. 
Tüm bölgeler içinde iş kollarındaki yapılanmadan da anlaşıldığı üzere iç göçe en fazla maruz 
kalan ve kentleşmenin en hızlı geliştiği saha İstanbul’dur. 

Nüfusun sosyal ve kültürel yapısında önemli hususlardan biri de eğitim seviyesidir. Göç eden 
kişilerin eğitim durumu göç ettikleri bölgede iş olanakları, istihdam ve entegre olabilme gibi pek 
çok unsuru etkilemektedir. Aslında daha çok uluslararası göçlerde dikkat çeken bu durum iç 
göçler kapsamında kırdan şehre göç eden kişilerin kentsel yaşam ortamına uyum sağlamaları 
konusunda da önemli olmaktadır.  

 

Tablo 7. Cinsiyete Göre Göç ve Eğitim durumu 2009- 2019  
             Aldığı Göç  Verdiği Göç 

  2009 2019 2009 2019 
Eğitim Durumu Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 
Bilinmeyen 12067  22493  1784  5142  7135  10439  3783  3912  
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul 
Bitirmeyen 30777  28819  18846  13753  28464  26408  14073  11481  
Okuma Yazma Bilmeyen 13370  3219  7968  1197  12725  3079  4839  740  
İlkokul 36305  36917  39880  34105  40277  44266  29227  24293  
İlköğretim 20945  20745  12250  17426  15142  15873  9320  14460  
Ortaokul veya Dengi Meslek Ortaokul 4167  7264  34197  41154  4750  8863  23107  27238  
Lise ve Dengi Meslek Okulu 36323  68303  58529  68303  32561  40020  49369  55489  
Yüksek Okul veya Fakülte 19734  21732  52153  48798  11958  15380  36128  33721  
Yüksek Lisans 1118  1559  4903  5250  858  1458  3956  4358  
Doktora 225  386  447  631  196  365  344  512  

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

 

İstanbul’a 2009 yılında göçle gelen nüfusun eğitim seviyesi cinsiyete göre incelendiğinde her 
eğitim seviyesinda erkek nüfusun kadın nüfustan nispeten fazla olduğu dikkat çekerken bu 
durumun yaklaşık 10 yıllık süreçte sadece ilkokul mezunlarında kadınlar lehine değiştiği 
gözlenmektedir.  

İstanbul’dan ayrılan başka bir ifadeyle verdiği göçün 2009 ve 2019 eğitim durumu verileri 
incelendiğinde ise erkek nüfusun eğitim seviyesinin nispeten yüksek olduğu ancak güncel 
verilerde ilkokul ile yüksekokul veya fakülte mezunu kadınların sayısının nispeten arttığı ifade 
edilebilir. 2009 ve 2019 verilerine ait toplam rakamlar kullanılarak hazırlanan Grafik4 
incelendiğinde ise geçen 10 yıllık süreçte hem alınan hem de verilen göçün eğitim seviyesindeki 
değişiminde ülkemizde uygulanan eğitim politikalarının olumlu sonuçları izlenmektedir.  
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Grafik 4. İstanbul’un Aldığı ve Verdiği Göçün Eğitim Seviyesi 2009-2019 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (2020) verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

 

SONUÇ 

Türkiye’yi Düzey 1 ölçeğinde toplam nüfus miktarı ve nüfus değişimi baz alınarak pozitif ve 
negatif yönlü göç bölgeleri olmak üzere iki ayrı grupta incelemek mümkündür. Doğu bölgeleri, 
Akdeniz ve Karadeniz negatif göç değerlerine sahip olan grupta; Batıda yer alan diğer bölgeleri 
de pozitif değerlere sahip olan grupta incelemek mümkündür. Bu gruplandırmanın dışında yer 
alan bölgeler kendi içerisinde gösterdikleri veriler açısından yaklaşık on yılda istikrarlı bir sonuç 
sergilememişlerdir. Diğer bir ifadeyle kendi içlerinde göç verilerinde belirli dalgalanmalar hâkim 
olmuştur. Bütün bu dalgalanmalar rağmen; Bölgelerin göç verilerinde ortalamadan sapma 
konusunda büyük farklılıklar yaşanmamıştır. 

Türkiye’de bölgeler arası ekonomik gelişmişlik ve sosyal-kültürel olanaklar açısından farklılıklar 
söz konusudur. Özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgeleriyle batı bölgeleri arasındaki fark 
daha fazladır.  

Bölgesel farklılıklar, göçün yönünün en önemli belirleyicilerinden biridir. Bu açıdan göçlerin 
genelde doğudan-batıya doğru olduğu görülmektedir. Özellikle sanayinin yoğun olduğu, 
istihdam olanaklarının daha fazla olduğu bölgelere doğru bir göç hareketi söz konusudur. Bu 
bağlamda Türkiye’de kentleşme seviyesi de doğu bölgelerinden batı bölgelerine doğru 
artmaktadır.  

Türkiye genelinde, ülkenin doğu ve güneydoğu kısımları göç verirken, batı kısımlarında özellikle 
İstanbul TR-1 bölgesinin yoğun göç aldığı görülmektedir. Yaşanan bu olgunun istihdam, eğitim, 
ulaşım ve sağlık imkânlarından faydalanma gibi pek çok nedeni olmakla birlikte özellikle 
sanayiden kaynaklanan bir çekim merkezi olması temel etkendir. Bu durum doğal olarak 
İstanbul’da kentleşme oranını ve hızını da yükseltmiştir.  

Ancak günümüzde İstanbul’da tersine göç olgusu da yaşanmaya başlamıştır. İBBS’na göre tüm 
düzey gruplarında müstakil birim olarak ele alınan İstanbul son dönemde göç alan şehirden çok 
göç veren şehir haline gelmiştir. Net göç hızının 2016 yılında -4.81 olduğu görülmüştür. Tersine 
göçün yaşanmasının en önemli sebebi artık İstanbul’un cazibe merkezi olmaktan çıkmasıdır. 
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Zamanla istihdam imkânlarının daralması, yerleşme alanlarının kalabalığı ve getirdiği altyapı 
sıkıntıları, yaşam şartlarının zorlaşması, pahalılık, güvenlik problemleri ve organize sanayi 
bölgelerinin İstanbul’un dış kısmına yayılması ‘taşı toprağı altın’ olarak bilinen kentin cazibesini 
kaybetmesine sebep olmuştur.  

Kentleşme olgusunun temel belirteçlerinden biri olan nüfus hareketleri bölgelerarası dinamizm 
sağlamakla birlikte ilgili sahalarda birtakım avantaj ve dezavantajlar yaratmaktadır. 1950’li 
yıllardan itibaren kırsal alandan nüfus çeken İstanbul, bazı araştırıcılara göre İstanbullu olma 
kültürünün dejenere edildiği bir ortama dönüşmüşken, bir grup araştırıcı için ise çok renklilik ve 
çok kültürlülüğün yeryüzündeki önemli mekanlarından biridir.  
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GİRİŞ 

Kuşak kavramı sosyoloji alanında son yıllarda üzerinde sıkça çalışılan bir alan olmakla birlikte, 
genel olarak belli tarihlerde doğmuş, sosyalleşme sürecinde ortak sosyal, politik, ekonomik vb. 
olaylardan etkilenmiş, koşullar gereği benzer sorumluluklar yüklenmiş oldukları için ortak 
değer, inanç, beklenti ve davranışlara sahip gruplar olarak açıklanmaktadır. Marka ve firmalar 
açısından bakıldığında ise aynı kuşak üyelerinin benzer istek ve ihtiyaçlara, benzer tüketim 
kalıplarına ve benzer karar verme tarzlarına sahip oldukları düşünülmektedir. Söz konusu bu 
benzerlikler bu kuşağı hedef pazar olarak belirleyen marka ve firmalar açısından büyük 
kolaylıklar sağlamaktadır. Çünkü pazarlama stratejileri belirlerken hedef kitlenin tüketim 
alışkanlıklarını anlamak ve çeşitli öngörülerde bulunabilmek için bireyleri ait olduğu kuşağın 
özeliklerine göre değerlendirmek daha gerçekçi sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır. 
 
2020 yılı itibariyle tüketicilerin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan (Perlstein, 2017) Z kuşağı, içine 
doğdukları küresel teknolojik köyde dünyanın herhangi bir noktasındaki bir kişiyle saniyeler 
içinde haberleşebilmektedir. Günün her saati internette bilgi paylaşımına yatkın olan bu nesil, 
sosyalliği de bu ortamlara kaydırarak, farklı bir iletişim şekli benimsemektedir. Z kuşağı üretim-
tüketim olgusuna, yaratıcılığa ve bilinçli satın almaya önceki kuşaklara göre daha fazla önem 
veren bir kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır (Duygulu, 2018:642). İnternet teknolojisinin içine 
doğan bu kuşağın hız, eğlence ve sonuç odaklı yaşam tarzı, tüketim faaliyetlerine de yansımış, 
satın alma karar sürecinde ve satın alma sırasında tüm bu dinamiklerin yer aldığı platformları 
tercih etme sebeplerini doğurmuştur. Bu çalışmanın amacı, satın alma karar sürecinde tüketicileri 
etkileyen, yeri geldiğinde tüketicilerin fikirlerini bile değiştirebilen sosyal medya fenomenlerinin 
günümüzün yoğun nüfuslu grubunu oluşturan Z kuşağı için rolünü incelemektedir.  
 

Z KUŞAĞI 

Son yıllarda sosyal bilimler başta olmak üzere pek çok farklı disiplinlerin üzerinde çalıştığı kuşak 
kavramı, bir terim olarak; “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla 
birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin 
topluluğu” ifadesiyle tanımlanmaktadır. (http://www.tdk.gov.tr). Söz konusu tanımın içeriği 
itibarıyla, 2000 ve sonraki yıllarda dünyaya gelen, en büyüğü henüz 22 yaşında olan bireyler Z 
Kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Bu kuşağın temsilcileri, teknolojinin içine doğmuş bireylerden 
oluşmaktadır. Bu nedenle farklı kaynaklarda “Dijital kuşak” (Digital Generation), “İnternet 
kuşağı” (Generasyon I–i Gen), “Her daim online” (Instant Online) olarak adlandırılmıştır. 
(Akdemir vd., 2013: 15). Teknolojik uygulamaların içine gözlerini açan bu kuşak, tüm iletişim 
araçlarını doğuştan biliyormuş gibi davranmaktadır. Bu noktada internet ve teknoloji bağımlısı 
değil, bunları hayatın doğal parçası gibi algılayan bir nesil olarak kendinden önceki kuşaklardan 
ayrışmaktadır. Yaşamlarının her anının kapsayan teknoloji sayesinde sokakta oynamayı değil 
bilgisayar oyunu oynamayı bilen, haberleşmek için sosyal medyayı kullanan, arkadaşlık 
ilişkilerini anında görüntülü iletişim kurarak internet üzerinden gerçekleştiren, mağazaları 
fiziksel olarak değil internet üzerinden gezen, istedikleri şarkıyı istedikleri zaman dinleyebilen 
bireylerdir (Çamsarı, 2013: 26; Mengi, 2012). Bu anlamda Z kuşağını, dijital iletişim teknolojilerine 
kendi evlerinde erişen ilk nesil olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır (Bassiouni ve Hackley, 
2014). Dijital yerliler olarak da tanımlanan Z kuşağı insanlık tarihinin motor becerileri 
senkronizasyonu en yüksek nesli olarak sonuç odaklı, tatminsiz, kararsız ve doğuştan tüketici 
olarak görülmektedir (Taş vd., 2017:1037). 
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Z kuşağı tüketicilerin günlük yaşamlarının büyük bölümünü internetin, tabletlerin ve akıllı 
telefonların kapladığını düşündüğümüzde Z kuşağı için internetsiz ya da teknolojisiz bir tüketim 
davranışını tarif etmek de kolay olmayacaktır (Bayrakdaroğlu ve Özbek, 2018:10). Z kuşağı sosyal 
medyayı iletişim kurmak ve eğlenmenin yanı sıra ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinme, fiyat 
araştırma, ilişkilerini sürdürme ve iş birliği yapma gibi konularda yoğun biçimde kullanmaktadır 
(Hidvegi ve Kelemen-Erdös, 2016:175; Sarıoğlu ve Özgen, 2018:1080). Eğitim ve ekonomik açıdan 
diğer kuşaklara göre daha donanımlı olan Z kuşağı temsilcileri, hızlı bir kulan-at döngüsünde, 
istediği her ürünü hemen alıp tüketmek ve sonrasında yeni tüketim deneyimlerine yönelmek 
istemektedirler (Altuntuğ, 2012:209). 
 
Z kuşağı temsilcileri, tüketim faaliyetlerinde ailelerinin satın alma kararlarında etkili olmaları 
nedeniyle de pazarlamacıların özel önem verdiği bir kuşaktır. Online alışverişlerde fiyat- 
performans karşılaştırması yapabilmeleri ve lüks olgusuna karşılık gelen çok sayıda alternatifin 
ulaşılabilir hale gelmesi ve Z kuşağının buna hakim olarak aile fertlerini etkileyebilmesi mümkün 
olmaktadır. Dolayısı ile kendi gelirleri olmasa da tüketim faaliyetlerinde bu kuşağın belirleyici 
olma özelliği öne çıkmaktadır. Kısa süre sonra kendi gelirlerine sahip olacak olan bu kuşak 
pazarlama uzmanlarının marka ve firmaların dikkatlerini yoğun biçimde çekmektedir. Çok yakın 
bir gelecekte bu kuşak tüketimde belirleyici konumunu daha da güçlendirecek ve tüketim 
dünyasında daha fazla söz sahibi olacaktır (Torlak, 2016:138).  
 
Bu noktada gelecekte de varlıklarını sürdürmek isteyen marka ve firmaların, mobil ve sosyal 
medyayı birbirine entegre edecek stratejiler geliştirmesi gerekmektedir (Budac, 2014:9). Z kuşağı 
temsilcileri müşteri olarak memnun kalmadıkları bir ürün hakkındaki düşüncelerini sosyal 
medya aracılığıyla dile getirmektedirler. Bu bireyler birer tüketici olarak beklentilerini ifade 
ederlerken, aynı zamanda satın aldıkları ürünleri kendilerine özgü bir biçimde yeniden 
şekillendirmektedirler. Dolayısıyla tüketimi, yalnızca satın alma olarak görmedikleri, 
sorguladıkları ve alternatifler oluşturdukları görülmektedir. Bu özellikleriyle sosyal medyanın 
hızlı ve yoğun etkileşim güce sayesinde bu kişiler, markaların pazarlama stratejilerini ve 
geleceklerini de tayin etmektedirler.  Sosyal medyayı aktif biçimde kullanan gençler markaların 
sosyal medyada yer almasına ve dijital araçlar ile alışveriş yapma imkânının sunulmasına büyük 
önem vermektedirler. Bu kuşağın üyeleri satın aldıkları ürünlerin ve yaşadıkları deneyimlerin 
olabildiğince benzersiz olmasını beklemektedirler (Baldwin, 2018). Eski marka pazarlaması 
kuralları artık bu genç hedef kitle için geçerli değildir. Çünkü bu kuşak üyelerinin markaya olan 
sadakatleri daha düşüktür. Örneğin, Z kuşağına mensup, geleneksel pazarlama kampanyalarına 
ilgisiz olan bir bireyin, sosyal medyada takip ettiği, beğendiği bir fenomenin önerdiği ürünü satın 
alması çok daha muhtemel olmaktadır (Budac, 2014:12; Perlstein, 2017).  Bu kuşağın temsilcileri 
için, satın alma kararlarında en önemli faktörler olarak, kişisel deneyim, kalite ve fiyat ortaya 
çıkmıştır (Hidvegi ve Kelemen-Erdös, 2016:179). Türkiye’de Z kuşağı üzerine yapılan bir 
araştırmada ise katılımcıların açık ara ile en fazla Instagram ve ardından Facebook kullandığı 
tespit edilmiştir (Kılıç ve Karadayılı, 2017:301). Tüm bu değişim ve gelişmeler, tüketim 
dünyasında yoğunluğu git gide artan bu kesim için pazarlama stratejilerini oluştururken satın 
alma davranışını etkileyen bir faktör olarak rol model alma etkisine daha fazla önem verilmesi 
gerektiğini ortaya koymaktadır.  
 
Tüketim Tercihlerinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Etkisi 

2000’li yıllardan itibaren iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim tüketici davranışlarına da 
yansımıştır. Geleneksel pazarlama karması elemanlarını oluşturan ürün, fiyat, tutundurma ve 
dağıtım faktörleri yerini değişen teknolojik gelişmelere bırakmıştır. Özellikle sosyal medyanın 
geniş halk kitleleri tarafından benimsenmesi ve yaygın kullanımı, satın alma davranışına etki 
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eden önemli bir faktör haline gelmiştir (Constantinides, 2014:9). Amerikan tüketicileri üzerinde 
yapılan bir araştırmada, tüketicilerin %62’sinin tüketici tarafından oluşturulmuş çevrimiçi ürün 
değerlendirmelerini okuduklarını belirtirken, %98’i bu değerlendirmeleri güvenilir olarak 
gördüklerini ve son olarak %80’i ise okudukları bu eleştirilerin satın alma niyetlerini 
değiştirdiğini belirtmişlerdir (Constantinides, 2014). Qualaman’a göre, milyon dolarlık 
televizyon reklamları artık satın alma niyetini etkileyen birincil faktör olmaktan çıkmıştır ve onun 
yerine geçen faktör ise sosyal medya platformlarında ürün ve hizmetlerden bahseden, takipçi 
sayısı ve etkileşim gücü yüksek kullanıcılar olmuşlardır (Qualman, 2009:17). 
 
Yakın tarihte yaşanmakta olan sürekli değişim tüketici davranışlarını da doğrudan 
etkilemektedir. Günümüz genç tüketicileri satın alma kararlarında önceki nesillere göre harcama 
miktarı, ürün çeşidi ve tercih konusunda geçmiş nesillere göre daha özgür hareket 
edebilmektedirler. Bunun yanında geleneksel pazarlama yöntemlerini de sıkıcı bulan Z kuşağı 
tüketicilerinin dikkatini ve ilgisini çekme konusunda işletmeler ve pazarlama uygulayıcıları 
farklı alternatiflere yönelmektedir. Bu alternatiflerin başında, referans gruplarının pazarlama 
stratejilerine dâhil edilmesi görülmektedir (https://www.researchgate.net). 
 
İletişim teknolojilerini yoğun kullanan günümüz Z kuşağı için, satın alma davranışlarının 
şekillenmesinde sosyal çevrenin (aile, arkadaş, ünlü kişiler) önemli bir etkisi olduğu ve genç 
tüketicilerin satın alma davranışlarını gerçekleştirirken, en çok kendilerine rol model aldıkları 
kişilerden etkilendikleri görülmektedir. Bu nedenle, yüksek sayıda kullanıcısı bulunan ve 
birbirinden farklı özellikleri olan sosyal ağlar üzerinden hedef kitleye ulaşabilmek reklam 
verenler ve markalar için günümüzde büyük önem taşımaktadır. Sosyal medyanın 
yaygınlaşması, sosyal ağların üye sayısının her geçen gün artması ve teknolojik iletişim araçları 
aracılığıyla her an, her yerde var olabilme imkânının bulunması reklam verenler/markalar için 
sosyal ağları oldukça önemli bir hale getirmiştir. Öyle ki günümüzde birçok marka, bilinirliliğini 
ve satışlarını arttırmak için farklı sosyal ağlarda yer almakta ve çeşitli dijital reklam stratejileri 
uygulamaktadır. Ancak markaların hedef kitlelerine yalnızca kendi sosyal ağ hesapları 
üzerinden ulaşmadıkları, bunun yanı sıra internetin sağladığı olanaklarla ortaya çıkan yeni bir 
“celebrity” (ünlü) olarak “micro-celebrity”lerin (fenomenler) takipçileri üzerindeki etkilerinden de 
faydalanmaya çalıştıkları ve onların sosyal ağlarını da kendi tanıtım ve reklam faaliyetleri için 
birer mecra olarak kullanmaya başladıkları görülmektedir.  
 
“Celebrity” kavramından farklı olarak “micro-celebrity”ler genellikle, viral internet aracılığıyla 
popülerlik kazanan ve bir kült olan ya da takipçi sayısı yüksek kimseler olarak tanımlanır 
(Marwick ve Boyd, 2011: 141). Günümüzde fenomenler sosyal ağlar üzerinden çok sayıda 
kullanıcı tarafından takip edilmektedir. Fenomenlerin sayfalarında paylaşmış oldukları ürün ve 
hizmetlerin takipçilerini etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle çeşitli sosyal ağlarda hesapları 
bulunan fenomenler, reklamverenler ve markalar için reklam sürecinde yararlanılabilecek bir 
faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Fenomenlerin sosyal ağlar aracılığı ile çok kısa bir süreçte itibar, 
stil, tutum ve beceriler aracılığı ile kişisel markalama yaptıkları söylenebilir. Fenomenlerin sosyal 
ağlar üzerinden yaptıklarının öncelikle dijital ortamda kendilerini markalamak ve sonrasında ise 
elde ettikleri popülerite aracılığı ile takipçileri üzerinde çoğu zaman birer kanaat önderi olmak 
biçiminde tarif edilmesi mümkündür. 
 
Moschis ve Churchill (1978); tüketici davranışlarının ekonomik kaynakların varlığı ile birlikte 
bireylerin bilgi, beceri ve tutumlarına da bağlı olduğunu savunan temel yaklaşımı 
benimsemektedir. Buna göre, gençlerin tüketici olarak sosyalleşme sürecinde çeşitli kişi ve/veya 
gruplarla olan etkileşimleri, onların tüketim davranışlarının şekillenmesinde anahtar rol 
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oynamaktadır. Bu kişi ve/veya gruplar literatürde referans grupları/sosyalleşme ajanları olarak 
adlandırılmakla birlikte; normatif ve karşılaştırmalı referans grupları olmak üzere iki grupta 
incelenmektedir (Funk, Alexandris ve McDonald, 2008; Makgosa ve Mohube, 2007). Normatif 
referans grupları anne-baba, iş/okul arkadaşları, öğretmenler gibi doğrudan etkileşimde 
bulunulan ve ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazanıldığı kişiler olarak ele alınmaktadır 
(Bristol ve Mangleburg, 2005). Karşılaştırmalı referans grupları ise daha bireysel ve sosyal olarak 
daha uzak olan, ünlüler, popüler kişiler, sanatçılar gibi bireylerin hayran olduğu, özendiği ve 
onlar gibi olmak istediği kişilerden oluşmaktadır (Makgosa ve Mohube, 2007). Bu araştırma 
kapsamında Z kuşağı için rol model alma durumu, karşılaştırmalı referans gruplarında yer alan 
instagram fenomenleri özelinde değerlendirilmiştir. 
 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın amacı nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan ve gelecekte de tüketim 
süreçlerinde yoğun bir şekilde etki edecek olan Z kuşağı temsilcilerinin satın alma süreçlerinde, 
yaşamlarının önemli bir bölümünü oluşturan sosyal medya fenomenlerinden etkilenme 
düzeylerini ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla, Z kuşağının yoğun kullandığı instagram platformu 
üzerinden fenomenlerin etkisi araştırılmıştır. Bunun dışında Z kuşağının takip etkileri 
fenomenlerdeki ortak özellikler de bu çalışma ile tespit edilmektedir. 

Araştırma Z kuşağı temsilcilerinin satın alma davranışlarında instagram fenomenlerinden 
etkilenme yaklaşımlarını, fenomenler ve markalar arasındaki işbirliği ile ilgili düşüncelerini ve 
bakış açılarını araştırmayı hedeflediğinden nitel bir araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nicel 
araştırma yöntemleri iki veya daha fazla değişken arasındaki nedensel ilişkiyi bulma üzerinde 
yoğunlaşırken, nitel araştırmalar değişkenlerin katılımcılar üzerinde yaratığı düşünce ve etkileri 
derinlemesine inceleme ve ortaya koymayı hedeflediği için araştırmanın içeriğine daha çok 
uymaktadır.  

Veri toplama aracı olarak odak grup çalışması yöntemi kullanılmıştır. Odak grup çalışması, bir 
grup katılımcılarının bir araya gelerek kendi aralarında tartışarak iletişim kurduğu önceden 
ayarlanmış grup tartışması olarak tanımlanabilir (Langford ve McDonagh, 2003; Noaks, 2004). 
Bir moderatörün bulunduğu ve özel ve belirli bir konu hakkında grubun yaptığı tartışmaya bağlı 
çolarak veri toplamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Sim ve Snell 1996; Marczak ve Sewell, 
2007). Kişisel görüşmelere göre daha fazla ve detaylı bilgi elde edilmesine imkan sağlarken, her 
katılımcı kendi fikrini savunduğu için zengin bir tartışma ortamının da oluşmasına sebep olur 
(Krueger, 1994). Odak grup çalışması için katılımcı sayısı 5-12 arasında değişebilir (Langford ve 
McDonagh, 2003). 

Odak grup çalışması için bir vakıf üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerine 
katılım yapmaları için e-mail gönderilmiştir. Kabul eden öğrencilere uygun gün ve saat aralığı 
belirlenerek 8 öğrencinin katılımı ile odak grup çalışması üniversitenin daha önceden ayarlanmış 
bir sınıfında gerçekleştirilmiştir. Odak grup çalışmasının kaydedilmesi için katılımcılardan izin 
alınmış ve kayıt cihazı kullanılmıştır. Aynı zamanda araştırmacının kendisi de çalışma ile ilgili 
notlar tutmuşlardır. Aşağıdaki tabloda araştırmaya katılanların dağılımı yer almaktadır.  

2 farklı vakıf üniversitesinden katılımcılardan oluşan odak grup temsilcilerinin 4’ü kadın 4’ü 
erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Lisans düzeyinde 2 öğrenci, ön lisans düzeyinde ise 6 öğrenci 
vardır. Öğrencilerin en küçüğü 19 yaşında, en büyüğü ise 23 yaşında olması nedeniyle aynı 
kuşağa ait bir grup söz konusudur. Öğrenciler çalışmadıkları ve ekonomik açıdan ailelerine bağlı 
oldukları için gelir durumu kriteri, ailelerinin gelir durumunu belirtmektedir.  
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Tablo 1. Demografik Veriler 
 n 
Cinsiyet  
Kadın 4 
Erkek 4 
Eğitim Durumu  
Lisans 2 
Önlisans 6 
Yaş  
18-20 5 
20-23 3 
Gelir Durumu  
Aylık 15.000 TL. altı 2 
Aylık 15.000 TL. üstü  6 

 
Odak grup çalışması başlamadan önce çalışma ile ilgili bilgi verilmiş ve bazı kavramlar 
tanımlanmıştır. Odak grup çalışmasını başlatması ve yönlendirmesi için bir moderatör 
bulunmuştur. Odak grup çalışması yaklaşık olarak 2 saat sürmüştür. 

Araştırmanın odak grup çalışması şu konularda derinlemesine verilere ulaşmayı amaçlamıştır: Z 
kuşağını oluşturan üniversite öğrencileri için herhangi bir ürünü satın alma sıklıkları, satın 
almada tercih ettikleri alanlar (avm, mağaza, internet.), satın alma davranışında etkilendikleri 
fenomenler, bu fenomenlerle ilgili bağ kurma durumları, hangi fenomeni neden takip ettikleri, 
ailelerini satın alma süreçlerinde etkileme düzeyleri, satın alma sonrası ilgili fenomenlerle 
iletişim durumları.  

Odak grup çalışmasının kayıt cihazı ile kaydedilen kayıtları transkript olarak veriye çevrilmiştir. 
Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların cevapları kategorize edilmiştir, 
kategorize edilen veriler de gruplandırılmış ve araştırmanın bulgularını oluşturmuştur. 

 

ELDE EDİLEN BULGULAR 

Yapılan odak grup görüşmesi sonucunda Z kuşağını oluşturan öğrencilerin, oldukça sık satın 
alma eyleminde bulundukları ortaya çıkmıştır. Satın aldıkları ürünler, bazen bir ruj bazen bir cep 
telefonu bazen bir spor ayakkabı, parfüm ya da bir cilt bakım ürünü gibi farklı içerikte olabilir. 
Ancak katılımcıların hepsi “neredeyse her gün” internet üzerinden ve özellikle instagram 
üzerinden bir ürün siparişi verdiklerini belirtmişlerdir. Özellikle son dönemde instagramda takip 
ettikleri fenomenlerin, online alışveriş siteleriyle yoğun işbirliği içinde olmaları (yukarı 
kaydırarak tanıtımı yapılan ürüne direk ulaşabilmeleri) kendilerinin satın alma yoğunluğunu 
arttırdığını ifade etmişlerdir. Bu sayede takip ettikleri fenomenlerin tanıttıkları ürünü akıllarında 
olmasa bile ve ihtiyaçları olmasa bile beğendikleri ve inandıkları için satın aldıklarını 
belirtmişlerdir.  

Yine görüşme sonucu katılımcıların büyük çoğunluğu, artık neredeyse fiziksel olarak mağaza 
gezmediklerini ifade etmişlerdir. Mağaza dolaşmanın zaman kaybına, aradıkları ürünü daha 
uzun sürede bulmalarına sebep olduğunu söylemişlerdir. İnternetten yapılan alışverişin hem 
daha hızlı hem daha pratik hem de ekonomik açıdan daha uygun olduğunu belirtmişlerdir. Kısa 
sürede hızlıca pek çok seçeneği değerlendirebildiklerini söylerken, özellikle takip ettikleri 
fenomenler aracılığıyla bir ürün satın aldıkları zaman ürünün gerçek özelliklerini bildikleri için 
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hayal kırıklığı yaşama olasılığının düştüğünden ve fenomenlerin markayla olan işbirliği 
sayesinde indirimli ürüne sahip olduklarından söz emişlerdir. Tüm bu sebepler, mağazaya 
giderek ürün satın almayı gereksiz zaman ve para kaybı olarak görmelerine neden olmaktadır.  

Katılımcıların instagram fenomenleri ile ilgili algıları oldukça pozitiftir. Sevmedikleri birini zaten 
takip etmediklerini, kendi ilgi alanlarına yönelik kişileri takip ettiklerini belirtmişlerdir. Örneğin 
vücut geliştirme sporuna meraklı erkek öğrenciler bu alandaki fenomenleri takip ettiklerini ve 
bu kişileri beğendiklerini, kendilerine örnek aldıklarını ifade etmişlerdir. Bu fenomenlerin yaşam 
tarzlarını dürüstçe paylaştıklarını, yedikleri, içtikleri, spor yaparken kullandıkları giysi ve 
malzemeye kadar her şeyi olumlu ve olumsuz yönleriyle paylaştıkları için o kişileri kendilerine 
kılavuz gibi gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu nedenle söz konusu fenomenlerin instagram 
paylaşımlarında tanıttıkları ürünleri tereddüt etmeden satın aldıklarını ve şimdiye kadar pişman 
olmadıklarını belirtmişlerdir. Aynı şekilde kız öğrenciler de kozmetiğe meraklı oldukları için bu 
konudaki fenomenleri takip ettiklerini ve her bütçeye uygun ürünler paylaşarak kendilerini 
doğru yönlendirdiğini düşündüğü fenomenlerin tanıttığı ürünleri aldıklarını ve yine onlar da 
şimdiye dek aldıkları üründen hiç pişman olmadıklarını belirtmişlerdir. İlgi alanları 
doğrultusunda kendilerine benzer kişileri takip eden ve bu kişileri kendilerine örnek alan Z 
kuşağı temsilcileri için fenomenlerin samimi ve dürüst kişilik özellikleri taşıması önemli bir 
etkendir. Bu özellikteki fenomenleri takip eden ve kendine rol model alan Z kuşağı tüketim ve 
satın alma süreçlerinde de bu özellikler sayesinde pişman olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan Z kuşağı temsilcileri, takip ettikleri instagram fenomenleriyle iletişim 
konusunda bir sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Takip ettikleri fenomenlere tanıtımını 
yaptıkları ürünle ilgili soru sorduklarında çok kısa sürede kesin ve somut yanıtlar aldıklarını 
ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra satın alma sonrası da ürünle ilgili sorularını sorduklarında 
cevap alabildiklerini ve yine sosyal medya aracılığıyla fenomenlere aldıkları üründen memnun 
kalıp teşekkür ettiklerinde kendilerine olumlu geri dönüşler yaptıklarını, teşekkür mesajlarını 
sayfalarında yayınladıklarını ve o fenomenin sayfasında kendi mesajlarını görmenin onları 
mutlu ettiğini ifade etmişlerdir. Bu iletişim trafiği ile hem ürün ve markalarla hem de 
fenomenlerin kendileriyle bir iletişim içinde olduklarından ve bu durumun kendilerine marka 
bağımlılığı yarattığını ve sadık müşterilere dönüştüklerini belirtmişlerdir.  

Araştırma kapsamında, katılımcılardan ailedeki satın alma faaliyetlerinde kendi rollerinden söz 
etmeleri de istenmiştir. Katılımcıların hepsi, özellikle ev ve teknolojik ürünlerle ilgili 
alışverişlerde ailelerini yönlendirdiklerini, internetten araştırma yapıp en uygun olanı 
sunduklarını belirtmişlerdir. Yine takip ettikleri fenomenlerin ürün tercihlerini ailelerine 
gösterdiklerini ve yorumları okuttuklarını ve anne babalarının da bu yorumlardan 
etkilendiklerini belirtmişlerdir. Kız öğrenciler annelerini özellikle kozmetik ve ev dekorasyonu 
alışverişlerinde yönlendirdiğini söylerken, erkek öğrenciler ise babalarını teknolojik ürünler ve 
araba, araba yedek parçası gibi satın almalarda yönlendirdiklerini ifade etmişlerdir. 
Katılımcıların hepsi, özellikle instagram fenomenlerinin ürün/marka tercihlerini ailelerine 
gösterdiklerini ve fenomenler sayesinde fiyat performans oranı en avantajlı ürünleri seçtiklerini, 
bu sebeple anne babalarının da kendilerine danıştığını belirtmişlerdir. Geleneksel pazarlama ve 
satın alma yöntemlerine alışkın ebeveynlerini başta instagram üzerinden ürün araştırma ve 
internetten satın alma konusunda ikna etmenin zor olduğunu belirten Z kuşağı temsilcileri, 
yaşadıkları olumlu deneyimlerden sonra anne babalarının da artık satın alma faaliyetlerinde 
kendilerine danıştıklarını ve internetten üzerinden alışverişin daha hızlı ve hatta daha güvenli 
olduğuna ikna olduklarını ifade etmişlerdir.  

Karakter özellikleri gereği, değer kavramına önem veren Z kuşağı, tüketim ve satın alma 
süreçlerinde de dürüstlük ve şeffaflık değerlerinin olmasını beklemektedir. Söz konusu bu 
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değerleri ise kendi inandıkları, takip ettikleri, beğendikleri instagram fenomenlerinde buldukları, 
geleneksel pazarlama yöntemlerindense, samimiyetine inandıkları fenomenlerin önerdikleri 
marka ve ürünleri tercih ettikleri odak grup görüşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Z 
kuşağı temsilcileri için satın alma faaliyetlerinde en önemli etken olarak model almanın yattığı 
ifade edilebilir. Bu kişiler için model aldıkları figürler ise geleneksel mecralardaki reklamlarda 
yer alan ünlüler değil, instagramda takip ettikleri, samimiyetine ve aralarında bir bağ olduğuna 
inandıkları fenomenlerden oluşmaktadır.  

 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

Ülkemizde 24 milyondan fazla bebek, çocuk, ergen ve ilk gencin yakın gelecekte tüketici sıfatıyla 
satın alma kararı vereceğini ya da bazılarının hâlihazırda zaten kendi kararlarını vermeye 
başladığını söylemek mümkündür (Kuran, 2018:132). Farklı kuşaklarının satın alma karar 
tarzlarının karşılaştırıldığı araştırmalar Z kuşağı temsilcilerinin önceki kuşaklara göre daha fazla 
hedonik-eğlence odaklı oldukları belirlenmiştir (Kavalcı ve Ünal, 2016:1048). Bu anlamda bu 
kuşak için tüketim ve eğlence birbiriyle ilişkili kavramlardır. Dolayısıyla bu kuşağın temsilcileri 
satın alma faaliyetlerini gerçekleştirirken eğlendikleri platform üzerinden, sıkıcı olmayan 
yöntemlerle tüketimi gerçekleştirmektedir. Hızlı karşılaştırmaları yapılabildikleri, 
güvenirliğinden emin oldukları, ürünleri kullananların memnuniyetini ve yaşadıkları tecrübeleri 
samimiyetle gözlemleyebildikleri bir platform olarak karşımıza çıkan sosyal medya, Z kuşağının 
hız, dinamizm, sonuç odaklılık, eğlence ve samimiyet karakter özelliklerini de içinde 
barındırması sebebiyle tüketim faaliyetlerini yürütürken tercih ettikleri ana mecra olarak yer 
almaktadır. Bu nedenle sosyal medyadaki fenomenler, herhangi bir ürünü satın alacakları zaman 
ilk başvurdukları kişilerdir. Samimiyetine güvendikleri instagram fenomenlerinin kullandıkları 
marka ve ürünleri tercih ettiklerini belirten Z kuşağı temsilcileri, rol model aldıkları kişileri 
kendilerinin seçtiklerini, kendi karakterlerine yakın kişileri takip ettiklerini ve onların tükettikleri 
ürünleri satın aldıklarını ifade etmişlerdir. Güvendikleri bu kişilerin fiyat-performans oranı en 
yüksek olan ürünleri samimiyetle gösterdikleri ve deneyimlerini paylaştıkları için yaptıkları satın 
almalardan pişman olmadıklarını ve hatta ailenin diğer üyelerini de etkilediklerini 
belirtmişlerdir.  
 
Nüfusun oldukça önemli bir bölümünü oluşturan Z kuşağını etkilemeyi hedefleyen markaların 
günümüzde bu kuşağın yaşamlarının bir parçası olan sosyal medyada yer alması artık bir 
zorunluluktur. Bu mecrada yer alırken ise, ürünlerinin tanıtımını Z kuşağının en güvendiği 
platform olarak instagram fenomenleri üzerinden yürütmeleri ise hedef kitleleriyle doğrudan 
buluşmalarını sağlayacak, marka ve tüketici arasında duygusal bir bağ oluşmasına ve bu sayede 
marka sadakatinin de doğmasına sebep olacak bir pazarlama yöntemi olarak yer almaktadır. Bu 
anlamda markaların Z kaşağının dikkatini çekebilmek ve tercih edilme oranını yükseltmek için, 
geleneksel pazarlama yöntemlerinin yanı sıra yeni mecralarda yer almaları yoğun rekabet 
ortamının olduğu günümüz dünyasında bir zorunluluk haline gelmiştir.  
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Öz 

Bu araştırmada konut kredilerinde dijitalleşmenin kullanıcılar tarafından kabulünü etkileyen 
faktörlerin analiz edilmesi amacıyla Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 2 modeli 
kullanılarak keşfedici nitel araştırma yapılmıştır. Özel bir bankanın genel müdürlük biriminde 
görev yapan 21 kişiyle araçsal durum çalışması deseninden yararlanılarak yapılandırılmamış 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin içerik analizi neticesinde elde edilen temalar 
Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 2 modeli ve bu modele dahil edilen “algılanan 
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modele dahil edilen algılanan risk, yenilikçilik, güven değişkenlerinden etkilendiği görülmüştür. 
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Abstract 
 
In the study, exploratory qualitative research was conducted using the Unified Technology 
Acceptance and Use Theory 2 model in order to analyze the factors affecting the acceptance of 
digitalization by mortgage loans’ consumers. Unstructured interviews were conducted with 21 
people working in the head office of a private bank, using the instrumental case study pattern. 
The themes obtained regarding to the content analysis of the data were evaluated within the 
scope of the Unified Technology Acceptance and Use Theory 2 model and the "perceived risk", 
"innovation" and "trust" variables included in the model. As a result of the exploratory qualitative 
research, performance expectation, effort expectancy, social impact, facilitating conditions, 
hedonic motivation, habit, perceived value, behavioral intention variables in the Unified 
Technology Acceptance and Use Theory 2 and perceived risk, innovativeness, trust variables 
included in the model were found to be significant. According to study, age, education level, 
experience, except gender have an effect on adoption and using intention of the e-mortgage. 
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GİRİŞ 

Endüstri 4.0 ile teknoloji ve toplumda yaratılan dönüşüm, müşteri deneyimini beraberinde 
değiştirmiştir. Müşteri deneyimi, müşterinin ürün veya hizmeti sunan taraf ile doğrudan veya 
dolaylı etkileşimi esnasında algıladığı bilişsel ve subjektif tepkileri ifade etmektedir (Dirsehan, 
2012:8). Söz konusu kavram, Endüstri 4.0’ın getirdiği yenilikler ve pandemi döneminin 
hızlandırıcı etkisiyle dijital deneyime dönüşmektedir (Smart Message, 2020). Müşteriler, 
kendilerine özel hizmetleri en kısa zamanda, en az çaba ve en fazla fayda sağlayacak şekilde 
temin etmek istemektedirler. Günümüz bankacılık teknolojisi sayesinde müşterilerin 
kullandıkları internet ve mobil bankacılık uygulamaları, kişiye özel banka şubesi haline gelmiştir. 
Kişiye özel hizmetin sunulması ve bankaların bu alanda rekabet edebilmesi için kilit unsur 
teknolojidir. Türkiye’de bankacılık sektöründe birçok alanda dijital dönüşüm sağlansa dahi işlem 
adeti ve hacim olarak önemli bir paya sahip olan konut kredilerinde dijital dönüşüm henüz 
emekleme aşamasındadır.  

Geleceğin bir parçası olması beklenen konut kredilerinde dijitalleşme, bankalara verimlilik ve 
maliyet avantajı gibi fırsatlar yaratırken bir takım risk ve olumsuzlukları da beraberinde 
getirmektedir. Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmaması nedeniyle teknolojinin kullanılmaması, 
dijital konut kredisi teknoloji yatırımının başarısız olma riskine neden olabilecektir. Dönüşüm 
sürecinde bankaların dijitalleşmenin yıkıcı etkilerini dengeleyememe ve içinde bulunduğu 
ekosistemi olumsuz etkileme olasılığı bulunmaktadır. Yeni bir teknolojinin uygulamaya 
alınmadan önce detaylı bir şekilde etüt edilmesi, söz konusu olumsuz sonuçların gerçekleşme 
olasılığı ve riskleri minimize edecektir. Bu araştırma ile konut kredilerinde teknolojik dönüşüm 
Türk literatüründe ilk defa bir model çerçevesinde ele alınmıştır. 

Araştırmanın ilk bölümünde elektronik konut kredisi, Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım 
Teorisi 2 modeli ve literatür çalışmaları ele alınmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde araştırma 
sorusu ve yöntemi açıklanmış ve üçüncü bölümde bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın son 
bölümünde sonuç ve öneriler paylaşılmıştır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Geleneksel Konut Kredisi 

Türk Dil Kurumu’nca konut kredisi “Konut almak için banka vb. kurumlardan belli bir vadeye yayılmış 
olarak ödünç alınan para, emlak kredisi” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2014). Konut 
kredisi yerine yaygın olarak kullanılan ve kökeni 15. yüzyıldaki İngiliz yasalarına kadar dayanan 
mortgage (tutulu satış) ifadesi ise “Bir taşınmazın ipotek edilmek suretiyle uzun vadeli krediyle satın 
alınması, tutsat” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2014). Konut finansmanı Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 57. Maddesi’nce “Konut finansmanı, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi 
kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların 
teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi 
kullandırılması” olarak tanımlanmaktadır (Sermaye Piyasası Kanunu, 2012). Konut kredisi, 
bireylerin konut satın almak amacıyla ve satın alacakları konutu teminat göstererek kullandıkları 
bireysel kredi olarak tanımlanabilir. 

 

Türk Bankacılık Sektöründe Dijitalleşme 

Bankalar, kendi nam ve hesabına mevduat kabul eden veya fon toplayan ve başta kredi 
kullandırımı olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren finansal kuruluşlardır (Bankacılık 
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Kanunu, 2005). Bankacılığın temelinde yer alan kaynak yaratma ve bu kaynağı kredi olarak 
kullandırma, finansal piyasaların sağlıklı işlemesi için kilit role sahiptir. Bankacılık sektörü, 
ekonomik büyümenin sağlanması için gereksinim duyulan kaynakların yaratılması ve etkin 
olarak kullanılmasında önemli rol üstlenmektedir (Yetiz, 2016:116).  Bankacılık sektörü, finansal 
ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Endüstri 4.0 ile gerçekleşen dijital dönüşüm 
finans sektöründeki hizmetlerin hızlı ve kesintisiz olarak sunulmasına olanak sağlamıştır (Çelik 
ve Mangır, 2020:280). Türkiye’de dijital bankacılık günümüzde geleneksel bankacılıktan şubesiz 
dijital bankacılık sürecine doğru hızla ilerlemektedir (Çelik ve Mangır, 2020:280). Günümüzde 
birçok bankacılık işlemi dijital kanallar aracılığıyla Şubeye uğramadan gerçekleştirilebilmektedir. 
Pandemi döneminde alınan tedbirlerin başında fiziksel temasın en aza indirilmesi yer 
almaktadır. İçinde bulunulan dönem işlemlerin temassız yapılmasını beraberinde getirmiştir. 
Bankaların yüz yüze gerçekleştirdiği işlemler de söz konusu dönemde dijital ortama 
yönlendirilmiştir (Beybur ve Çetinkaya, 2020:152,159). Teknolojik dönüşümün toplumda kabul 
görmesi ve pandemi döneminin de etkisiyle finansal tüketicilerin dijital kanallardan yaptığı 
işlemlerin katlanarak arttığı görülmektedir. 2021 Eylül itibariyle alternatif dağıtım kanalları 
kıyaslandığında mobil bankacılığın internet bankacılığına kıyasla adetsel işlem olarak yaklaşık 
10 kat daha fazla tercih edildiği görülmektedir (TBB, 2021). 

Türkiye’de bankacılık sektörü müşteri deneyimi, büyük verilerin analizi, bankacılık 
hizmetlerinin dijital olarak gerçekleştirilmesi gibi birçok hususta dijital çağa uyum sağlamıştır. 
Konut kredilerinde yasal sınırlamalar ve sürecin karmaşık yapısı nedeniyle dijitalleşmenin sınırlı 
olduğu görülmektedir.  

 

Türk Bankacılık Sektöründe Konut Kredilerinde Dijitalleşme 

Türkiye’de konut kredilerine ilişkin mevzuat, konut kredisi kullanımının uçtan uca dijital 
ortamda sonuçlandırılmasına imkan vermemektedir. Konut kredilerinde genel uygulama ve 
konut kredilerinin özelliği gereği müşterilerden alınacak taşınmaz ipoteği ve kefalet teminatları 
Borçlar Kanunu kapsamında kendilerine özgü şekil şartlarına tabi olduğundan bu işlemlerin 
Şubeye ve/veya tapuya gidilmeksizin mobil veya internet bankacılığı üzerinden dijital onay ile 
gerçekleştirilmesi mevcut düzenlemeler doğrultusunda mümkün değildir. Konut kredilerinde 
dijitalleşme konut kredisi başvurularının mobil bankacılık, internet bankacılığı, web sitesi, ATM, 
çağrı merkezi gibi birçok farklı kanaldan alınması, müşteri başvurusunun online kanallardan 
değerlendirerek müşterinin şubeye uğramasına gerek kalmadan ekspertiz süreci başlatılması 
veya konut finansmanı ile doğrudan bağlantılı belgeler haricindeki dokümanlara elektronik onay 
alınması ile sınırlıdır. COVID 19 pandemi sürecinin etkisiyle yakın zamanda mevzuatta 
yapılacak düzenlemeler sayesinde konut kredilerinin dijitalleşmesinin önündeki engellerin 
kalkması beklenmektedir.  

 

Türkiye’de Konut Kredilerinde Dijitalleşme Sürecinin Önemi 

Konut kredilerinde dijitalleşmenin banka açısından ölçülebilir en somut faydası maliyetlerin 
azaltılmasıdır. Sözleşmelerin elektronik olarak onaylanması sayesinde bankalar, 181.855 (2021 İlk 
9 Ay Kredi Adeti) x 0,04 TL/Sayfa (Birim A4 Maliyeti) x 35 Sayfa (Konut Kredisi Belgeleri Toplam 
Sayfa Sayısı) = 254. 597.-TL kağıt maliyetinden kurtulacaktır. 6.364.925 adet kağıdın Borçlar 
Kanunu gereği 10 yıl süre ile arşivlerde tutulması sebebiyle katlanılan kira maliyeti de 
dijitalleşme ile ortadan kaldırılacaktır. Kağıt tasarrufu sayesinde sürdürülebilirlik ve ülke 
ekonomisine katkının yanı sıra; düşük otomasyon, kullanıcı kaynaklı doküman doldurma hatası 
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ve ilave kontrol gereksinimi gibi geleneksel konut kredisi sürecine özgü problemler de 
dijitalleşme sayesinde giderilebilecektir. 

 

 
 
Şekil 1. Manuel Dokümantasyon Kaynaklı Problemin Balık Kılçığı Gösterimi 
 
Konut kredilerinde yasal engellerin kaldırılması, geleneksel yöntemlerin yerine internet ve mobil 
bankacılık kanallarından konut kredisi kullanımına olanak sağlayarak paradigma değişimine yol 
açacaktır. Bu değişimin başarılı olması ve sonuca ulaşması için müşteri ihtiyaçlarına uygun 
adımların atılması, ayrıca müşteriler tarafından kabulünün ve benimsenmesinin detaylı bir 
şekilde etüt edilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmaması nedeniyle 
teknolojinin kullanılmaması, bankalar tarafından yapılan dijitalleşme yatırımın başarısızlıkla 
sonuçlanması riskini taşımaktadır. Konut kredilerinde dijitalleşme değerlendirilirken, konut 
kredisi kullanımının psikolojik etkileri detaylı olarak ele alınmalıdır. Müşteri açısından barınma 
ihtiyacının Maslow ihtiyaçlar piramidinin ilk basamağı olması, konut sahibi olmaya verilen önem 
ve konut kredisi sürecinin kompleks yapısı teknolojinin önündeki dirençler olarak öne 
çıkmaktadır.  
 
Barınma ihtiyacı insanların en temel ihtiyaçlarından biridir ve Maslow ihtiyaçlar piramidinin en 
alt basamağında yer alır. Piramidin üst basamaklarında yer alan diğer ihtiyaçların aksine en alt 
basamakta yer alan ihtiyaçtan vazgeçilmesi zordur. Bu durumda müşterinin konut sahibi olmaya 
verdiği değer, ihtiyacın zorunluluğu ile orantılı olarak diğer ihtiyaçlardan daha yüksek öneme 
sahiptir. Kişinin barınma ihtiyacı ya da yatırım amacıyla konut kredisi kullanarak konut sahibi 
olması Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamağında yer alan fizyolojik ihtiyaçtan 
başlamak üzere güvenlik, sosyalleşme, değer verilme ve kendini gerçekleştirme gibi tüm 
adımlarla sırasıyla ilgilidir (Maslow, 1943). 

Konut kredisi sürecinin ekspertiz değerinin belirlenmesi, konut sigortalarının yapılması, konut 
üzerinde ipotek tesis edilmesi gibi birçok farklı sürecinin bulunması kullanım sürecini diğer 
bireysel kredilerin aksine daha kompleks hale getirmektedir. Süreç bankalarca tamamen dijital 
kanallardan yönetilmek istense dahi, müşterilerin sürece verdikleri önem nedeniyle şubeyi tercih 
etmeleri ve dijitalleşmenin sadece belgelerin tablet, internet bankacılığı veya mobil bankacılık 
üzerinden dijital olarak onaylanması ile sınırlı olmasına sebebiyet verebilecektir. Bu sebeple 
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bankaların yapacakları yatırım öncesinde, yapılması öngörülen elektronik konut kredisi süreci 
teknolojisinin müşteriler tarafından kabulünün belirlenmesi ve sürecin müşteri odaklı tesis 
edilmesi önem arz etmektedir. Müşteri deneyimindeki değişimin ve müşterinin davranış 
niyetinin anlaşılması, bankalarca yapılacak teknolojik atılımlar için önemli bir kazanım olacaktır.  

 

Elektronik Konut Kredisi 

E-mortgage, Elektronik Konut Kredisi, Dijital Konut Kredisi, Kağıtsız Konut Kredisi veya On-line Konut 
Kredisi, kredi ile bağlantılı dokümanların ıslak imza olmaksızın elektronik olarak imzalanmasıdır 
(Fannie Mae, 2021). Bir diğer tanıma göre dijital konut kredisi veya e-mortage, konut kredisi 
kullandırırken elektronik süreçlerin ve elektronik imzaların kullanılmasıdır (Fannie Mae, 2020).  

Başka bir tanımda E-mortgage, geleneksel konut kredisi dokümanlarının dijital ortamda 
yaratılması ve depolanması olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda kredi kullandırımı ve 
dokümanların elektronik olarak imzalanmasını da kapsayan tümüyle elektronik konut kredisi 
sürecini ifade etmektedir (Gobler, 2021). Elektronik konut kredisi veya dijital konut kredisi; asgari 
olarak kredi ile bağlantılı dokümanların elektronik ortamda onaylandığı, doküman 
otomasyonun yanı sıra kullanım sürecinin uçtan uca dijitalleşmesine yönelik yapılan her türlü 
düzenlemelerdir. 

 

Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi  

Yeni teknolojilerin başarılı olma olasılığının değerlendirilmesi amacıyla performans beklentisi, 
çaba beklentisi, sosyal etki, kolaylaştırıcı şart, davranış niyeti aracılığıyla müşterinin kullanım 
davranışı incelenir (Venkatesh, Morris, Davis ve Davis, 2003). 
 

Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 2 

Davranış niyeti ve teknoloji kullanımının daha iyi ölçülmesi amacıyla modele hedonik 
motivasyon, fiyat değeri ve alışkanlık eklenmiştir (Venkatesh, Thong ve Xu, 2012). Daha 
açıklayıcı ve keşfedicidir. Gelecek çalışmalar için daha iyi öneriler sunar (Chang, 2012:106). 
Modelin değişkenleri ve modele sıklıkla dahil edilen yenilikçilik, güven ve algılanan risk 
değişkenleri araştırmanın devamında açıklanmıştır. 

Performans Beklentisi: Teknoloji kullanımı dolayısıyla kişinin performansının artacağına ilişkin 
inancını ifade eder (Venkatesh ve Morris, 2000:117). Literatürde performans beklentisinin 
teknolojinin benimsenmesinde önemli etkisi olduğu belirtilmiştir (Savic ve Pesterac, 2019; 
Kaplan, 2018; Martin ve Herrero, 2012; Zhou vd., 2010; Farah vd., 2018). 

Çaba Beklentisi: Teknoloji kullanmayla bağlantılı olarak algılanan kolaylığın derecesidir 
(Venkatesh vd., 2003:450). Literatürde çaba beklentisinin teknoloji kullanımı üzerinde önemli 
etkisi olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Martin ve Herrero, 2012; Farah vd., 2018). 
Bunun yanı sıra Kurt (2017) etkisinin olmadığını, Savic ve Pesterac (2019) ise diğer değişkenlere 
nazaran etkisinin en az değişken olduğunu çalışmalarında ortaya çıkarmıştır. 

Sosyal Etki (Öznel Norm): Davranış niyetinin belirlenmesinde diğer kişilerin fikirlerine verilen 
önemin derecesidir (Venkatesh ve Morris, 2000:122). Literatürde sosyal etkinin teknoloji kabulü 
üzerindeki önemi vurgulanmıştır (Tanrıkulu, 2019; Zhou vd., 2010; Farah vd., 2018). 

Kolaylaştırıcı Şartlar: Algılanan davranışsal kontrol, kolaylaştırıcı şartlar ve uyumluluk kriterlerini 
barındırır. Bu kriterler, kullanıma engel olmayacak şekilde tasarlanmış teknolojik ve 
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organizasyonel sistemleri işaret etmektedir (Venkatesh vd., 2003:453). Literatürde kolaylaştırıcı 
şartların teknoloji kabulü üzerindeki önemi vurgulanmıştır (Kaplan, 2018; Alalwan vd., 2014; 
Zhou vd., 2010). 

Hedonik Motivasyon: Teknolojiyi kullanmadan kaynaklanan eğlence veya zevk algısıdır 
(Venkatesh vd., 2012: 161). Dabholkar ve Bagozzi yaptıkları çalışmada özellikle çalışan ile 
iletişime geçme ihtiyacının yüksek olduğu teknolojilerin benimsenmesinde eğlence hissinin 
önemli olduğunu açığa çıkarmıştır (Dabholkar ve Bagozzi, 2002). Boonsiritomachai ve 
Pitchayadejanant tarafından yapılan araştırmada hedonik motivasyonun Y kuşağının mobil 
bankacılığı kullanma davranışı üzerindeki en önemli faktör olduğunu göstermiştir 
(Boonsiritomachai ve Pitchayadejanant, 2017). 

Alışkanlık: Önceki deneyimlerin sonuçlarını yansıtan algısal bir faktör olarak tanımlanmaktadır 
(Venkatesh vd., 2012: 161). Literatürde alışkanlığın teknoloji kabulü üzerindeki önemi 
vurgulanmıştır (Tanrıkulu, 2019; Kaplan, 2018; Farah vd., 2018). 

Algılanan Değer (Fiyat Değeri): Teknolojiyi kullanmanın algılanan faydası ile bu teknolojiyi 
kullanmanın maliyeti arasındaki dengenin derecesidir (Venkatesh vd., 2012: 161). Literatürde 
algılanan değerin teknoloji kabulü üzerindeki önemi vurgulanmıştır (Tanrıkulu, 2019; Kaplan, 
2018). 

Davranışsal Niyet: Bireyin belli bir davranışı yapma veya yapmama yönelimini ifade eder 
(Söylemez, 2018:23). Literatürde davranışsal niyet, teknoloji kullanımı ile doğrudan ilişkili olarak 
ele alınmaktadır.  

Yenilikçilik: Bireyin yeni düşüncelere açıklığını ve diğerlerinin deneyimlerinden bağımsız olarak 
yenilikçi kararlar vermesini ifade eder (Martin ve Herrero, 2012:340). Literatürde yenilikçiliğin 
teknoloji kabulü üzerindeki önemi vurgulanmıştır (Kurt, 2017; Martin ve Herrero, 2012; Esen, 
2020). 

Güven: Bireyin,diğerlerinin durumdan yararlanarak fırsatçı davranmayacağına ilişkin 
beklentisidir (Gefen, 2013:54). Güven faktörü, on-line işlemler açısından geleneksel yöntemlere 
göre daha fazla önem taşımaktadır. Güven faktörünün etkisi, yapılan işlemin kategorisine göre 
farklılık göstermektedir (Flavian vd., 2006: 410). Flavian vd., tarafından yapılan çalışmada 
kullanıcı güveninin bankanın geleneksel şube kanalı yerine internet kanalını kullanma kararı 
üzerindeki etkisini ortaya koymuştur (Flavian vd., 2006). Literatürde diğer çalışmalarda güvenin 
dijital bankacılığın kabulü üzerindeki önemi vurgulanmıştır (Kurt, 2017; Kaplan, 2018; Zhou, 
2013; Farah vd., 2018). 

Algılanan Risk: Bir ürün veya servis kullanımının olası negatif sonuçları ile bağlantılı belirsizlik 
hissi ve elektronik bir hizmetten yararlanmanın beklenen sonucunun ardındaki kaybetme 
olasılığı olarak tanımlanmıştır (Featherman ve Pavlou, 2003:453, 454). Featherman ve Pavlou 
tarafından e-fatura servisi kullanımı üzerinden yapılan nicel araştırmada zaman riski, güvenlik 
riski, finansal risk gibi performans bazlı algılanan risklerin teknoloji kullanımı üzerinde belirgin 
etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Featherman ve Pavlou, 2003). Literatürde diğer 
çalışmalarda algılanan riskin dijital bankacılığın kabulü üzerindeki önemi vurgulanmıştır 
(Alalwan vd., 2014; Farah vd., 2018). 
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Literatür Çalışması 

Elektronik Konut Kredisine İlişkin Literatür Araştırması 

Türkiye’de elektronik konut kredisi ile ilgili literatür araştırmasının oldukça sınırlı olduğu ve 
nitel veya nicel araştırmalarla desteklenmediği görülmektedir. Türk literatüründe yurtdışındaki 
“on-line ipotek kredisi” düzenleme süreci ve yurtdışında uygulanan elektronik konut kredisi 
düzenleme sürecinin Türkiye’de uygulanabilirliğine ilişkin literatür araştırması yapıldığı 
görülmüştür (Çetin 2002; Çetin, 2006). Yurtdışı çalışmaları ele alındığında; Morales ve Trinidad 
tarafından konut kredisinin dijitalleştirilmesine ilişkin Filipinler’de faaliyet gösteren ulusal 
bankalarda nicel araştırma yapılmıştır (Morales ve Trinidad, 2019). Araştırmada Birleştirilmiş 
Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi modeli aracılığı ile dijital konut kredisi teknolojisinin 
müşteriler tarafından kabulü araştırılmıştır. Araştırmada yaş, eğitim, teknoloji deneyiminin 
teknoloji kabulündeki performans beklentisi, çaba beklentisi ve kolaylaştırıcı şart 
değişkenlerinde anlamlı etkisi olduğu, performans beklentisi, çaba beklentisi ve kolaylaştırıcı şart 
değişkenlerinin teknoloji kabulünü etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Morales ve Trinidad, 
2019:79, 89). Coughlan vd., tarafından yapılan keşfedici nitel araştırmada, katılımcıların dijital 
konut kredisi sürecini zor ve karmaşık buldukları ve dijital konut kredisi deneyimini müşteri 
odaklı olmaktan ziyade süreç odaklı buldukları görülmüştür (Coughlan vd., 2011). Araştırma, 
2008 yılında dünya genelindeki konut krizi sonrasında yapıldığından katılımcıların ve araştırma 
çevresinin sektöre güvensizliği, bu yüzden güvenli tavsiye alma ihtiyacının ön plana çıktığı 
dikkate alınmalıdır.  

 

Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisine İlişkin Literatür Araştırması 

Kaplan tarafından 684 kişi ile anket yoluyla veri toplanarak yapılan nicel araştırmada performans 
beklentisinin, sosyal etkinin, kolaylaştırıcı şartların, fiyat değerinin, alışkanlıkların, güvenin 
davranışsal niyet üzerinde anlamlı etkisi olduğu, alışkanlıklar ve güven faktörlerinin hem 
kullanma davranışı hem de davranışsal niyet üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir (Kaplan, 
2018). Kurt tarafından mobil bankacılık kullanan 280 kişi ile anket ile veri toplama yöntemiyle 
yapılan nicel araştırmada ise performans beklentisi, kolaylaştırıcı şartlar, yenilikçilik ve güven 
değişkenlerinin bireylerin mobil bankacılık uygulamasını kullanımlarına yönelik davranışsal 
niyetlerini etkilediği; çaba beklentisi ve sosyal etki değişkenlerinin ise etkisi bulunmadığı 
açıklanmıştır (Kurt, 2017). 

Literatürde algılanan risk ve güvenin modele dahil edildiği araştırmalar bulunmaktadır. Alalwan 
vd. tarafından BTKKT 2 modeline algılanan risk ve güven değişkenleri de dahil edilerek internet 
bankacılığı kullanımına ilişkin 348 banka müşterisi ile anket yolu ile veri toplanarak nicel 
araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda performans beklentisi, kolaylaştırıcı şartlar, hedonik 
motivasyon, algılanan risk ve güven değişkenlerinin davranış niyeti üzerinde belirgin etkisi 
olduğu, davranış niyetini en çok etkileyen değişkenin ise güven olduğu ortaya konulmuştur. 
Güven aynı zamanda performans beklentisi, hedonik motivasyon ve algılanan risk üzerindeki 
etkisi nedeniyle en güçlü faktör olarak öne çıkmıştır (Alalwan vd., 2014). Farah vd., algılanan 
değer, performans beklentisi, alışkanlık, sosyal etki, çaba beklentisi, hedonik motivasyon 
(kolaylaştırıcı şartlar hariç olmak üzere), algılanan risk ve güvenin kullanım niyeti üzerinde 
anlamlı etkisi olduğunu göstermiştir (2018).  

Savic ve Pesterac (2019) tarafından 313 katılımcıdan anket yöntemiyle veri toplayarak yapılan 
nicel araştırmada mobil bankacılığın kabulü ve kullanımını etkileyen faktörler Birleştirilmiş 
Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi modeli kapsamında incelenmiştir. Modelde yer alan tüm 
değişkenlerin davranış niyeti üzerinde etkisi olduğu, performans beklentisinin en önemli faktör 



Gülbeyaz ÇALIŞ ve Fahri ERENEL 

 470 

ve çaba beklentisinin en düşük faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Martin ve Herrero tarafından 
yapılan araştırmada ise teknoloji kabulünün yapılacak işleme ilişkin performans, çaba beklentisi 
ve kişisel yenilikçilikten anlamlı olarak etkilendiği görülmüştür (Martin ve Herrero, 2012). Martin 
ve Herrero tarafından yapılan araştırma, yenilikçiliğin ayrı bir değişken olarak ele alınması 
açısından literatüre katkı sunmaktadır. Zhou vd., performans beklentisi, teknoloji uyumu, sosyal 
etki, kolaylaştırıcı şartları teknolojinin kabulü ve benimsenmesini etkileyen önemli değişkenler 
olarak ele almıştır (2010). Literatürde teknoloji uyumu, kolaylaştırıcı şartlar değişkeninde 
değerlendirilirken Zhou vd., teknoloji uyumunu ayrı bir değişken olarak ele almışlardır. 

Modele ilişkin yapılan literatür araştırmaları Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 2 
modelinin daha açıklayıcı ve keşfedici olduğunu ve gelecek çalışmalar için daha iyi öneriler 
sunduğunu göstermiştir (Chang, 2012:106). Tamilmani vd., tarafından yapılan araştırmada 
davranış niyetinin, teknoloji kullanımını en çok belirleyen değişken olduğu, performans 
beklentisinin beklenen fayda değeriyle davranış niyetini en çok etkileyen değişken olduğu, çaba 
beklentisinin ise en az anlamlı değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tamilmani vd., 2021). 
Aynı çalışmada Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 2 modeline en çok güven, 
kişisel yenilikçilik, algılanan risk, tutum ve öz yeterlilik değişkenlerinin dahil edildiği 
açıklanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Araştırma Sorusu 

Araştırmada konut kredisinin dijitalleşmesinin tüketiciler tarafından benimsenmesi ve 
kullanımı, literatürde kabul gören ve araştırma konusunun detaylı olarak incelenmesine imkan 
sağlayan Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 2 modeli çerçevesinde açıklanmıştır. 
Araştırma, konut kredilerin dijitalleşmesinin Türk literatüründe bir model çerçevesinde ele 
alınması bağlamında ilk olma niteliği taşımaktadır. Bu amaçla araştırmada “Dijital konut kredisi 
kullanım sürecinin teknoloji kabulü açısından taşıması gereken faktörler nelerdir?” sorusunun 
cevabı aranmıştır. 

 

Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Sermaye Piyasası Kanununun 57’inci maddesinde “konut finansmanı kuruluşları, konut finansmanı 
kapsamında doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen 
finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri” olarak tanımlanmıştır. Araştırmanın konusu olan 
konut kredilerinin dijital kanallardan kullandırımı için araştırma evrenini Türkiye’de faaliyet 
gösteren ve Türkiye Bankalar Birliği’ne üye bankalar oluşturmuştur (Sermaye Piyasası Kanunu, 
2012). 

Araştırma, Türkiye’deki konut kredisi sektöründe pazar payı olarak ilk üç banka içinde yer alan 
özel bir bankanın genel müdürlük birimlerinde yapılmıştır. Söz konusu bankanın seçilme nedeni, 
konut kredilerinde öncü geliştirmeler yapmasının yanı sıra dijital kanallarda sektöre öncülük 
eden adımlar atması, kurumsal stratejisi ve vizyonunun dijitalleşme ve sürdürülebilirlik 
olmasıdır. Banka seçimi yapıldıktan sonra araştırma konusu ile bağlantılı olabilecek ve benzer 
projeleri geliştiren genel müdürlük birimleri belirlenmiştir. Bu araştırmada genelleme 
yapmaktan ziyade konu derinlemesine araştırıldığından nitel yöntemlerden olasılıklı olmayan 
ve amaçlı rasgele örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Önceden belirlenen genel müdürlük 
biriminde görev yapan, bankada 5 yıl üzerinde deneyime sahip, konusunda uzman olan ve ürün 
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geliştirmeye yönelik projelerde yer alan 30 çalışan arasından görüşme talebine ilk olarak cevap 
veren 21 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

 

Araştırmanın Yöntemi 

Nitel araştırma, konunun detaylı bir şekilde ele alınmasına ve keşfedici bir yaklaşımla özünün 
kavranmasına fayda sağlayan bir yöntemdir (Karataş, 2015:63). Nitel araştırma yöntemi ile neden 
sorusuna cevap aranarak araştırma konusunun çok boyutlu bir şekilde derinlemesine tanıma ve 
yorumlama imkanı bulunmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 48-65; akt. Karataş, 2015: 65-66). 
Nitel araştırmada, araştırılan konunun objektif bir şekilde ele alınması, ayrıca gerçeği tüm 
detaylarıyla ve herhangi bir soru işaretine yer bırakmaksızın yansıtması gerekmektedir (Baltacı, 
2019:380). Nitel araştırma yöntemlerinden araçsal (enstrumental) durum çalışması, konuyu 
derinlemesine kavramak ve teori haline getirerek genelleme yapmak amacıyla kullanılır (Subaşı 
ve Okumuş, 2017:422). Nitel araştırmalarda araçsal (enstrumental) durum deseniyle toplanan 
verilerin analiz edilmesinde içerik analizi kullanılır (Subaşı ve Okumuş, 2017:423). İçerik analizi 
veya tümevarımcı analiz, verilerin kodlanıp belirli temalar altında bir araya getirilerek anlaşılır 
ve yorumlanabilir bir şekilde özet olarak sunulmasıdır (Şimşek, 2018:186). Kodlama, ”nitel veriyi 
betimleyebilmek ve veri seti içinde yer alan temaları açığa çıkarabilmek amacıyla analiz birimlerini (metin, 
resim, ses) anlamlı parçalara ayırma ve bu parçaları adlandırma süreci” olarak tanımlanmaktadır 
(Akbulut, 2018:187). İçerik analizinde verilerin sistemli bir şekilde yorumlanması için kodlar açık, 
anlaşılır ve basit bir şekilde veriler yorumlanarak belirlenir, akabinde çalışmanın ana hatlarını 
oluşturan temalar tanımlanarak yorumlanır (Karasar, 1998, Yıldırım ve Şimşek, 2006; akt. Çağlar, 
2009: 32, 33). Tekrarlayan veya birbirine benzeyen ifadeler belirlenerek kodlama yapıldıktan ve 
beklenen veya araştırma esnasında ortaya çıkan temalar altında sınıflandırıldıktan sonra veriler 
yorumlanarak içerik analizi tamamlanır (Akbulut, 2018:187).  

Bu araştırmada, konut kredilerinde dijital dönüşüm ve etkilerinin anlaşılması için nicel 
yöntemler yerine konu ile yakından ilgilenen uzman kişiler ile görüşme yapılarak nitel 
yöntemlerle veri toplanmıştır. Araştırma konusunu derinlemesine kavramak ve çıkan sonuçları 
daha iyi anlamak amacıyla araçsal durum çalışması deseni kullanılmış olup katılımcılarla örnek 
bir süreç üzerinden yapılandırılmamış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı, sürecin en 
iyi şekilde anlaşılması ve detaylarının geniş kapsamlı olarak ele alınması için katılımcıların 
cevaplarını yönlendirecek müdahalelerde bulunmamıştır. Sorular hazırlanırken literatürde 
teknoloji kabulüne ilişkin kullanılan ölçekler dikkate alınmıştır. Araştırmanın sorularına verilen 
cevapların derinlemesine analiz edilmesi amacıyla içerik analizi uygulanmıştır.  

 

Veri Toplama Yöntemi ve Katılımcıların Özellikleri 

Araştırma sorusu ve seçilen örnekleme göre özel bir bankada krediler veya dijitalleşme ile ilgili 
Genel Müdürlük biriminde çalışan 21 kişi ile 2021 yılı Ekim ayında telefon ve/veya mail 
aracılığıyla yapılandırılmamış görüşme yapılmış ve nitel keşfedici araştırma kapsamında açık 
uçlu sorulara verilen cevaplar toplanmıştır.  

Çalışanların görev aldıkları müdürlükler itibariyle dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur. Amaçlı 
örnekleme yapılarak konu ile ilgili olabilecek Müdürlüklerden katılım sağlanmıştır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Müdürlük Bazlı Dağılımı 

Müdürlük n 
Konut Finansmanı Müdürlüğü 3 
Bireysel Krediler ve Sigorta Uygulama Geliştirme Müdürlüğü 2 
Dijital Bankacılık Müdürlüğü 2 
Merkezi Operasyon Yönetim Müdürlüğü 2 
Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü 1 
Bireysel Krediler Müdürlüğü 1 
Bt Talep ve Proje Koordinasyon Müdürlüğü 1 
Krediler Mevzuat Müdürlüğü 1 
Kurumsal Gelişim Müdürlüğü 1 
Kurumsal Mimari Yönetim Müdürlüğü 1 
Mevzuatı İzleme ve Değerlendirme Müdürlüğü 1 
Müşteri Deneyimi Müdürlüğü 1 
Müşteri ve Hesap Operasyonları Müdürlüğü 1 
Ödeme Sistemleri Uygulama Geliştirme Müdürlüğü 1 
Proje Yönetimi Müdürlüğü 1 
Ürün Geliştirme Müdürlüğü 1 
Toplam 21 

 

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyet, Eğitim Düzeyi, Medeni Durum, Yaş ve Meslek Deneyimi 
Dağılımı 

Değişken Gözlem (n) Dağılım 
    

Cinsiyet 
Kadın 9 43% 
Erkek 12 57% 

    

Eğitim Düzeyi 
Lisans 8 38% 
Yüksek Lisans (*) 13 62%     

Medeni Durum 
Bekar 6 29% 
Evli 15 71%     

Yaş Aralığı 

25-30 1 5% 
31-35 6 29% 
36-40 10 48% 
41-45 3 14% 
46-50 1 5%     

Meslekte Geçirilen Yıl 

4,5-5 yıl 3 14% 
5,5-10 yıl 4 19% 
10,5-15 yıl 10 48% 
15,5-20 yıl 3 14% 
20+ 1 5%     

Toplam 21  

* 1 katılımcı yüksek lisansını tamamlamış olup doktorasına devam etmektedir. 

 

21 adet katılımcının tümü aynı bankada bankacı olarak mesleklerini icra etmektedirler. 
Katılımcıların yaş ortalaması 37, meslekte geçirdikleri süre ortalama 12 yıldır. Katılımcıların 
cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, yaş ve meslek deneyimi dağılımı tabloda sunulmuştur. 
Katılımcıların yüzde 43’ünü kadınlar, %57’sini erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların %38’i 
lisans mezunu, %62’si ise yüksek lisans mezunudur. Yüksek lisans mezunları arasında bir 
katılımcı doktora çalışmalarına devam etmektedir. Katılımcıların %29’u bekar, %71’i evlidir. 
Katılımcıların tamamı aktif olarak internet veya mobil bankacılık kullanmaktadır. 
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Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenliği 

Teknoloji kabulüne ilişkin bilimsel olarak kabul gören Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım 
Teorisi 2 modelinden yararlanılması araştırmanın analitik olarak genelleştirmesini sağlamıştır. 
Temaların teknoloji kabulüne ilişkin model ile desteklenmesi, elektronik konut kredisi sürecine 
ilişkin yapılacak nitel ve nicel araştırmaları desteklemesi açısından araştırmanın dış geçerliliğini 
kanıtlamaktadır (Karataş, 2017:83). Durum çalışması ve içerik analizi ile araştırma konusu 
derinlemesine analiz edilmiştir. Kodların değerlendirilmesi için uzman görüşüne 
başvurulmuştur. Uzman tarafından veriler, kodlar ve temalar değerlendirilmiş ve araştırmacı ile 
aynı sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada dijital konut kredisi kullanımı ve müşterilerce benimsenmesi, Birleştirilmiş 
Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 2 modeli çerçevesinde değerlendirilmiştir. Farklı 
araştırmacıların aynı sonuca ulaşmasını sağlamak ve dijital konut kredisi teknolojisinin her 
yönüyle ele alınması amacıyla söz konusu model, araştırmanın temelini oluşturmuştur. 
Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 2’de yer alan değişkenlere ilave olarak literatür 
çalışmalarında sıklıkla ele alınan yenilikçilik, güven ve algılanan risk değişkenleri araştırmanın 
temaları olarak kullanılmıştır. Araştırmada, BTKKT 2 modeli esas alınarak belirlenenin temaların 
bireylerin elektronik konut kredisini kullanma davranışı ve niyeti üzerinde etkileri olup olmadığı 
araştırılmıştır. Yaş, cinsiyet ve deneyim moderatörleri araştırmaya dahil edilmiştir. 

 

Tablo 3. Tema Açıklamaları 

Tema Tanım 
Performans Beklentisi Dijital konut kredisi kullanmanın müşteriye sağlayacağı faydanın derecesidir. 
Çaba Beklentisi Konut kredisini dijital olarak kullanmak için müşterinin algıladığı kolaylığın derecesidir. 
Sosyal Etki Müşterinin önem verdiği kişilerin görüşlerini algılama derecesidir. 

Kolaylaştırıcı Şartlar 
Müşterinin konut kredisini dijital olarak kullanma deneyiminde kendisine destek olacak 
asistanlık ve teknik altyapının olduğuna ilişkin inancıdır. 

Hedonik Motivasyon Müşterinin konut kredisini dijital olarak kullanırken aldığı zevkin derecesidir. 
Alışkanlık Müşterinin dijital kanalları kullanma alışkanlığını ifade eder. 

Algılanan Değer 
Müşterinin sağlayacağı faydaya göre dijital konut kredisi kullanımına atfettiği değeri 
ifade eder. 

Yenilikçilik Müşterinin yeni bir teknoloji olan dijital konut kredisini deneyimlemeye yönelik 
isteğidir. 

Güven Müşterinin kredi kullanım taahhüdünü yerine getireceğine ilişkin bankaya duyduğu 
inancıdır. 

Algılanan Risk Müşterinin dijital konut kredisi kullanırken karşılaşması olası olumsuzluklara ilişkin 
belirsizliğin derecesidir. 

Davranışsal Niyet Müşterinin dijital konut kredisi kullanma arzu ve kararlılığıdır. 

BULGULAR 

Konut kredisinin dijitalleşmesine ilişkin temalar Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım 
Teorisi 2 modeli çerçevesinde sınıflandırılmıştır. 

Tablo 4. Tema Özet Tablosu 

Tema Konut Kredisinin Elektronik Ortamdan 
Kullanma Tercihine İlişkin Kodlar 

Süreç, Müşteri Deneyimi ve Demografik 
Açıdan Değerlendirmeye İlişkin Kodlar 
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Performans Beklentisi 
Hızlı olması (4) 
Operasyonel işlemin azalması (1) 

Faydacılık (2) 
Hız (1) 

Çaba Beklentisi 
Pratik olması (6) 
Elektronik imza olması (3) 
Belge tasarrufu (2) 

Az efor harcama (Kolaylık) (3) 

Sosyal Etki   Tavsiye (2) 
Hedonik Motivasyon   Zevk alma (1) 
Alışkanlık   Teknoloji kullanımı (5) 

Algılanan Değer Zaman tasarrufu (10) 
Stresi ortadan kaldırması (1) 

  

Yenilikçilik Yenilikçi (1) Yenilikçilik (2) 
Güven Güvenilir (2) Güven (3) 

Algılanan Risk 
İşleyişi sorma ihtiyacı (1) 
Yüksek tutarlı olması (1) 
Cayma hakkı olmaması (1) 

 

Davranış Niyeti Tercih ederim (18) 
Tercih etmem (2) 

 

 
Kolaylaştırıcı şartlar, müşterinin konut kredisini dijital olarak kullanma deneyiminde kendisine 
destek olacak asistanlık ve teknik altyapının olduğuna ilişkin inancını ifade eder. Kolaylaştırıcı 
şartlar değişkeni, teknoloji kullanımı üzerinde doğrudan etkilidir. Tablo 5’te “Süreç, müşteri 
deneyimi ve demografik açıdan değerlendirme” ve “Konut kredisinin dijitalleşmesine yönelik 
beklentiler” kodları, kolaylaştırıcı şartlar teması altında sınıflandırılmıştır. 
 
Tablo 5. Kolaylaştırıcı Şartlar Tema Özet Tablosu 

 “Konut kredisinin dijitalleşmesinin önündeki engeller” ve “Bankaların konut kredisi ürününde 
dijitalleşme seviyesi” sorularından ulaşılan kodlar Tablo 6’da “Engeller” kavramı altında 
toplanmıştır. 

Tablo 6. Engeller Teması 

Tema 
Süreç, müşteri deneyimi ve demografik 
açıdan değerlendirme 

Konut kredisinin dijitalleşmesine yönelik 
beklentiler 

Kolaylaştırıcı 
Şartlar 

Müşteri Hizmetleri Desteği (4) Bilgi ve Belgelerin Elektronik Onayı (5) 
E-Devlet Entegrasyonu (4) Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma (7) 

Ekspertizin Sistemsel Talebi ve Takibi (3) 
(Tapuya Gitmeden) Uçtan Uca Dijital Konut 
Kredisi Kullanımı (9) 

Sistem Kontrolleri (3)  
Kurum Entegrasyonları (2)  
Gelirin Sistemsel Kontrolü (2)  
Satıcının Dijital Sürece Dahil Edilmesi (2)  
Tapunun Dijital Ortamda Yapılması (1)  
Sürecin Bütünlüğü (1)  
Hedef Süre (SLA) (1)  
Yeni Teknolojilerin Kullanımı (1)  
To-Do List Kullanımı (1)  
Psikolojik Etki (1)  
Bilgilendirme ve Takip (1)  
Kefil Onayı (1)  
Ücret Bilgilendirmesi (1)  
Pazarlık (1)  
Yalın/Sade Tasarım (1)  
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Tema 
Konut kredisinin dijitalleşmesinin 
önündeki engeller 

Bankaların konut kredisi ürününde 
dijitalleşme seviyesi 

Engeller 

Yasal Mevzuat (17) Mevzuat Engeli (8) 

Kurumlar Arası Entegrasyon (5) Entegrasyon (Ortak Platform) (3) 

Banka Altyapısı (5) Süreç (2) 

Sürecin Güvenilirliği (4)  

Veri Güvenliği (3)  

Müşteri Alışkanlıkları (3)   

Müşteri Deneyimi (1)   

Teknolojik Bilgi (1)   

İnternet Altyapısı (1)   

Sözleşme Elektronik Onay (1)   

Teminatın Dijitalleşmesi (1)   

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda performans beklentisinin konut kredisinin dijital kanallardan kullanımı 
kaynaklı olarak kullanıcıya sağladığı fayda, verimlilik, hız ve operasyonel işlemlerin azalması 
yönleriyle davranışsal niyeti etkilediği görülmüştür. Araştırma sonucuna göre performans 
beklentisi elektronik konut kredisini kullanma niyeti üzerinde etkilidir. Araştırma sonucu bu 
yönüyle literatürde yer alan çalışmalarla (Morales ve Triniad, 2019; Savic ve Pesterac, 2019; Zhou 
vd., 2010; Farah vd., 2018) uyumludur. 

Müşterinin algıladığı kolaylığın derecesini ifade eden çaba beklentisi dijital konut kredilerinde 
az efor harcama, kolaylık ve pratiklik olarak karşılık bulmuştur. Araştırma sonucuna göre çaba 
beklentisi elektronik konut kredisini kullanma niyeti üzerinde etkilidir. Literatürde teknoloji 
kullanımı üzerinde etkisi olduğunu gösteren çalışmalarla (Martin ve Herrero, 2012; Farah vd., 
2018) uyumludur. 

Müşterinin önem verdiği kişilerin görüşlerini algılama derecesini ölçen sosyal etki teması, tavsiye 
faktörüyle öne çıkmaktadır. Araştırma sonucuna göre sosyal etki elektronik konut kredisini 
kullanma niyeti üzerinde etkilidir. Literatürdeki diğer çalışmalarla (Tanrıkulu, 2019; Zhou vd., 
2010; Farah vd., 2018) uyumludur. 

Algılanan davranışsal kontrol ve uyumu ifade eden kolaylaştırıcı şartlar; E-Devlet entegrasyonu, 
sürece dahil olan kurumların entegrasyonları, elektronik konut kredisi sürecin bütünlüğü, 
sistemin kontrol noktalarının doğru belirlenmesi, müşteri hizmetleri desteği sağlanması, yeni 
teknolojilerin kullanımı, kullanıcının bilgilendirmesi ve süreci sistemsel takibi, yalın ve sade 
tasarım ile karşılık bulmuştur. Elektronik konut kredisi sürecinin belirlenmesinde en çok 
üzerinde durulan tema olmuştur. Konut kredilerinin dijitalleşmesindeki en büyük engelin yasal 
sınırlar olduğu görülmüştür. Mevzuat engeli ortadan kaldırılsa dahi konut kredisi kullanım 
sürecinin kompleks yapısı ve paydaşlarla entegrasyon ihtiyacı diğer önemli engeller olarak öne 
çıkmıştır. Banka altyapısı veya internet altyapısı yetersizliği, kurumlar arası entegrasyonun 
sağlanamaması şeklindeki engeller kolaylaştırıcı şartların sağlanamamasıyla ilgili olup 
Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 2 modelinde olduğu gibi hem davranışsal niyet 
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hem de elektronik konut kredisi kullanımı üzerinde doğrudan etkili olduğu görülmüştür. 
Araştırma sonucu literatürdeki diğer çalışmalarla (Kaplan, 2018; Alalwan vd., 2014; Zhou vd., 
2010) uyumludur. 

Hedonik motivasyon, elektronik konut kredisi kullanırken alınan zevktir. Dabholkar ve Bagozzi 
(2002) tarafından yapılan çalışmada çalışanın yönlendirmesine ihtiyaç durulan kompleks bir 
teknoloji kullanımında hedonik motivasyonun önemli olduğu vurgulanmıştır. Araştırma 
sonucuna göre içsel bir motivasyon kaynağı olan hedonik motivasyonun elektronik konut 
kredisini kullanma niyeti üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. 

Alışkanlık, otomatikleşmiş deneyimleri ifade eder. Venkatesh vd.,nin (2012) literatürde yer 
verdiği üzere bir defalık kullanım fırsatı veya deneyim yerine zaman içerisinde edinilmiş 
otomatik davranışlardır. Bu araştırmada alışkanlık, teknoloji kullanımı ile kategorize edilmiştir 
ve davranışsal niyet üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Araştırma sonucu literatürdeki diğer 
çalışmalarla (Tanrıkulu, 2019; Kaplan, 2018; Farah vd., 2018) paraleldir. 

Algılanan değer, teknolojiyi kullanmanın kişiye sağlayacağı fayda ile maliyeti arasındaki farkı 
ifade eder. Araştırmada algılanan değer, zaman tasarrufu ve stresi ortadan kaldırması gibi 
faydalar olarak tanımlanmış ve davranış niyeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Araştırma 
sonucu literatürdeki çalışmalarla (Tanrıkulu, 2019; Kaplan, 2018) benzerdir. 

Yenilikçilik, bireyin yeni teknolojileri kullanmaya açık olmasını ifade eder. Araştırmada 
yenilikçiliğin davranışsal niyet üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bu yönüyle araştırma 
literatür çalışmaları ile (Kurt, 2017; Martin ve Herrero, 2012; Esen, 2020) desteklenmektedir. 

Konut kredilerinin dijital kanallarda kullanılmasında güven faktörünün önemli olduğu 
görülmüştür. Güvenin veri güvenliği ve sürecin güvenliği detayında ele alındığında algılanan 
risk ile de ilişkili olduğu görülmüştür. Literatür çalışmalarında sıklıkla ele alındığı üzere 
davranışsal niyetin ölçülmesinde ayrı bir değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmada güvenin 
davranışsal niyet üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Araştırma sonucu literatür çalışmalarıyla 
(Kurt, 2017; Kaplan, 2018; Zhou, 2013; Farah vd., 2018) uyumludur. 

Algılanan risk kullanıcının negatif sonuçlarla karşılaşma beklentisi anlamına gelmektedir ve 
araştırmada konut kredilerinin dijital kanallardan kullanımını etkileyen bir faktör olarak öne 
çıkmıştır. Kişinin işleyişi sorma ihtiyacı, konut kredisinin yüksek tutarlı olması, cayma hakkı 
olmaması gibi nedenlerle krediyi geleneksel yöntemlerle kullanmayı tercih etmesinin algılanan 
risk değişkeni ile ilgili olduğu görülmüştür. Konut kredisinin dijitalleşmesinin önündeki engeller 
olarak görülen veri güvenliğinin veya sürecin güvenilirliğinin sağlanamaması da bireylerin 
algıladığı riski göstermektedir. Araştırmada algılanan riskin davranışsal niyet ve kullanım 
davranışı üzerinde doğrudan etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde yapılan 
çalışmalarda (Alalwan vd., 2014; Farah vd., 2018) algılanan riskin davranışsal niyet üzerinde 
etkisi olduğu görülmektedir ancak kullanım davranışı üzerinde doğrudan etkisini ölçen bir 
araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırma internet veya mobil bankacılığın genel olarak 
kullanılmasından ziyade konut kredisi için kullanılması üzerinde odaklanmıştır. Literatürde 
zaman riski, güvenlik riski, finansal risk gibi performans bazlı algılanan risklerin teknoloji 
kullanımı üzerinde belirgin etkileri olduğu gösteren araştırmalar (Featherman ve Pavlou, 2003) 
bulunmaktadır. Konut kredisinin dijital ortamdan kullanılması, algılanan risk açısından dijital 
kanallardan havale yapılması, fatura ödenmesi, hatta ihtiyaç kredisi kullanılmasından daha farklı 
bir konumdadır. Kişi, mobil bankacılık kullanımına yatkın olsa dahi algıladığı riskler nedeniyle 
teknolojiyi kullanmayı tercih etmeyebilecektir. Bu nedenle araştırmada algılanan riskin 
davranışsal niyet ve kullanım davranışı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Araştırmada davranış niyetinin teknoloji kullanımı üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Örnek 
olay üzerinden yaş, eğitim, cinsiyet ve deneyimin teknoloji kullanımına etkisi araştırılmıştır. 
Konunun anlaşılması amaçlandığından moderatörlerin rolü, davranış niyetinin kullanım 
davranışına etkisi üzerinden incelenmiştir. Teknoloji kullanımı üzerinde yaşın ve eğitimin etkisi 
olduğu (Morales ve Trinidad, 2019), cinsiyetin etkisi olmadığı (Tanrıkulu, 2019) görülmüştür. 
Deneyim arttıkça teknoloji kullanımının arttığı, deneyimsizlik veya yetersiz deneyimin kullanımı 
olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Morales ve Trinidad, 2019). Müşteri direnci ve engeller 
deneyimin önündeki en önemli etkenlerdir (Dönmez-Turan, 2020). 

Dijital konut kredisinin kabul ve kullanımında bağımsız değişkenler, performans beklentisi, çaba 
beklentisi, sosyal etki, kolaylaştırıcı şartlar, hedonik motivasyon, alışkanlık, algılanan değer, 
yenilikçilik, güven ve algılanan risk olmuştur. Davranışsal niyet, bağımsız değişkenlerden 
etkilenmesi nedeniyle bağımlı değişken, kullanım davranışına etkisi nedeniyle bağımsız 
değişken olarak belirlenmiştir. Yaş, cinsiyet ve deneyimin kullanım davranışı üzerindeki 
moderatör etkisi araştırılmıştır. Keşfedici yaklaşıma göre araştırmanın hipotezleri aşağıdaki 
şekilde oluşmuştur. 

𝐇𝟏: Performans beklentisinin davranış niyeti üzerinde etkisi vardır. 

𝐇𝟐: Çaba beklentisinin davranış niyeti üzerinde etkisi vardır. 

𝐇𝟑: Sosyal etkinin davranış niyeti üzerinde etkisi vardır. 

𝐇𝟒: Kolaylaştırıcı şartların davranış niyeti ve kullanım davranışı üzerinde etkisi vardır. 

𝐇𝟓: Hedonik motivasyonun davranış niyeti üzerinde etkisi vardır. 

𝐇𝟔: Alışkanlığın davranış niyeti üzerinde etkisi vardır. 

𝐇𝟕: Algılanan değerin davranış niyeti üzerinde etkisi vardır. 

𝐇𝟖: Yenilikçiliğin davranış niyeti üzerinde etkisi vardır. 

𝐇𝟗: Güvenin davranış niyeti üzerinde etkisi vardır. 

𝐇𝟏𝟎: Algılanan riskin davranış niyeti ve kullanım davranışı üzerinde etkisi vardır. 

𝐇𝟏𝟏: Davranışsal niyetin kullanım davranışı üzerinde etkisi vardır. 

𝐇𝟏𝟐: Yaş, eğitim ve deneyimin kullanım davranışı üzerinde etkisi vardır. 

Araştırma kapsamında söz konusu hipotezlere ulaşılarak konut kredilerinde dijitalleşme süreci 
Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 2 modeli çerçevesinde açıklanmıştır.  

Araştırma modeline göre performans beklentisi (Savic ve Pesterac, 2019), çaba beklentisi (Martin 
ve Herrero, 2012), sosyal etki (Zhou vd., 2010), kolaylaştırıcı şartlar (Kaplan, 2018), hedonik 
motivasyon (Dabholkar ve Bagozzi, 2002), alışkanlık (Farah vd., 2018), algılanan değer 
(Tanrıkulu, 2019, yenilikçilik (Esen, 2020), güven (Alalwan vd., 2014) ve algılanan risk 
değişkenlerinin (Featherman ve Pavlou, 2003) tümünün davranış niyeti ve teknoloji kullanımı 
üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaşın ve eğitimin etkisi olduğu (Morales ve 
Trinidad, 2019), cinsiyetin etkisi olmadığı (Tanrıkulu, 2019), deneyim arttıkça teknoloji kullanımı 
arttığı, ancak deneyimsizlik veya yetersiz deneyim kullanımı olumsuz etkilediği (Morales ve 
Trinidad, 2019) sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda müşteri direnci ve engeller deneyimin 
önündeki en önemli bileşenlerdir (Dönmez-Turan, 2020). 
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Şekil 2. Araştırma Modeli 

Günümüz standartları değerlendirildiğinde, dijitalleşmenin geleceği noktanın sadece hayal gücü 
ile sınırlı olacağı bir çağdan geçilmektedir. Endüstri 4.0 ile başlayan dönüşüm, pandeminin 
hızlandırıcı etkisiyle toplumda da karşılığını bulmuştur. Toplumsal dönüşüm, yeni kuşakların 
ekonomiye katılması ve teknolojinin kişilerin hayatında daha çok yer almaya başlamasıyla çok 
daha hızlı bir şekilde gelişmektedir. Konut kredisi teknolojisinin bireyler tarafından benimsenip 
kullanılmasına yönelik öneriler aşağıda sunulmuştur. 

- Konut kredisi sürecinde yer alan paydaşlar arasında bütünleşik entegrasyonun sağlanması 

- Islak imzanın sonlandırılması, bilginin elektronik ortamlardan temini ve belgelerin dijital 
olarak imzalanması 

- Kullanıcıya basit ve sade ara yüz sunulması (Coughlan vd., 2011)  

- Şeffaflık (Coughlan vd., 2011) 

- Kişiye özel video asistan, yapılacaklar listesi gibi araçlarla müşteri navigasyonunun 
sağlanması 

- Kullanıcıya sürecin her aşamasında uzaktan canlı destek sağlanması 

- Faiz oranı ve masraf indirimi ile teşviklerin yapılması 

- Reklam, bilgilendirme ve promosyon çalışmalarına ağırlık verilmesi 
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- Hedef segmente özel pazarlama (Morales ve Trinidad, 2019) 

- Sahtecilik ve dolandırıcılığın engellenmesi 

- Veri güvenliğinin sağlanması 

- Teknik altyapının tesisi 

- Teknolojik okuryazarlığının artırılması 

Araştırmanın birçok sektörde nicel ve nitel çalışmalarla desteklenmesi süreci anlama ve 
bankalara yol göstermesi açısından önem kazanmaktadır. 
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Öz 

Moğolların Büyük Hanı Mengü (Möngke) 1253 yılında kurultay kararı ile kardeşi Hülâgû'yu 
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olmak üzere İran'da kurulan (1256) ve 1295 yılından itibaren tam bağımsız hale gelen devlet, 
Hülâgû'nun taşıdığı ilhan unvanına nispetle İlhanlılar adıyla anılmıştır. Bir Moğol devleti olarak 
ortaya çıkan İlhanlılar, siyasi olarak Cengiz Han’dan itibaren belirlenen hedefleri gerçekleştirmek 
için çalışmışlardır Özellikle başkent yaptıkları Tebriz şehri İlhanlılar ve ardılları için önemli bir 
sosyal ve ekonomik özelliğe sahiptir. İlhanlı hükümdarları Tebriz’in sosyal ve ekonomik 
yapısının yükselmesi için çok çalışmışlardır. Zaman zaman çeşitli sebeplerden dolayı dini ve 
sosyal hareketlerin canlı bir şekilde görüldüğü şehir, istila, isyan ve depremlerin neden olduğu 
nüfus kayıplarına da uğramıştır.  
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Abstract 

Mengü (Möngke), the Great Khan of the Mongols, seized his brother Hülâg in Iran, Iraq, Syria, 
Egypt, the Caucasus and Anatolia with the decision of the congress in 1253 and ruled these places 
as a subordinate "ilhan" (İl + han "regional ruler") appointed to. Thus, the state, which was 
established in Iran (1256), with its capital in Tabriz, and became fully independent since 1295, 
was called the Ilkhanids, in relation to the title of ilhan that Hülâgû bore. The Ilkhanians, which 
emerged as a Mongolian state, politically worked for Genghis Khan from now on for 
employment. The city of Tabriz, which they made the capital, has an important social and 
economic feature for the Ilkhanians and their successors. Ilkhanid rulers worked hard to improve 
Tabriz's social and economic structure. The city, where religious and social movements were seen 
vividly for various reasons from time to time, also caused population losses caused by invasions, 
riots and earthquakes.  
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GİRİŞ 

Moğollar 1214 yılında Kafkasya’ya bir sefer düzenlediler. Moğollar Güney Kafkasya coğrafyasına 
yönelik giriştikleri bu ilk istila hareketlerinde önce Atabek Özbek’in bulunduğu Tebriz’e geldiler. 
Eğlencesine düşkün olan Atabek Özbek Moğollarla savaşmak yerine onlara bir takım eşya ve 
binek hayvanları gönderdi. (Ayan, 2018: 185). Hediyeleri kabul eden Moğollar Irak 
memleketlerine doğru devam ederek önlerine çıkan köy ve şehirlerde bir hayli yağma ve katliam 
yaptıktan sonra Erdebil’de ilk istilalarına başladılar (Ayan, 2018: 185). Burada pek çok halkı 
öldüren Moğollar kışı daha sıcak bir yerde geçirmek düşüncesiyle ilerlemelerine devam ederek 
Mugan’a gittiler. Cebe ve Subutay Noyanlar kış ayının şiddetli geçmesi ve yolların kapanması 
nedeniyle 617 (1220/1221) yılı kışını Mugan’da geçirmenin uygun olacağına karar verdiler. 
(Ayan, 2018: 185). Bundan sonra burası Moğol kışlağı olarak diğer dönemlerde de önemini 
koruyacaktır. Bir süre yollar kapalı kalınca Irak’ta başta Cemâleddin Ayaba olmak üzere 
Moğollara karşı ayaklanma çıkardılar ve Moğol şıhnesini öldürdüler. Bunun intikamını almak 
isteyen Moğol komutanı Cebe Noyan, daha önce de yaptığı gibi Tebriz, Meraga ve Nahcıvan’ı 
istila ederek buralardaki halkı katletti. (Cüveynî, 2013: 162-163; İbnü’l-Esîr, 2016: XII/329-332; 
Köse, 2015: 486). 

İlhanlı Devleti kuruluşundan itibaren yaklaşık kırk yıl kadar (1256-1295) idarî bakımdan Moğol 
İmparatorluğu’nun Batı’daki temsilcisi olmuştur. İlhanlıların imparatorluk merkezi 
Karakorum’la sürdürülen kuvvetli bağı, Kubilay Han’ın 1294’te ölümüyle zayıflamış, Gazan 
Hân’ın 1295’te tahta çıkışıyla birlikte tamamen kopmuştur. Onun İslam’ı din olarak seçmesi 
Karakorum’la kopuşu hızlandırmada en önemli neden olmuştur. Bu devletin kuruluş 
aşamasında dinlerin belirleyici bir etkisi gözükmese de sonraki süreçlerde, özellikle Moğolların 
İslam dinini benimsemesiyle birlikte İlhanlı devleti, birçok bakımdan değişim ve dönüşüm 
yaşadı. İlhanlı Devleti’nin dayandığı halkın çoğunun Türklerden oluşması, Moğolların devlet 
içindeki etkisinin zamanla azalmasına ve devletteki Moğol yerelliğinin diğer unsurlarla yer 
değiştirmesine yol açtı (Uzunçarşılı, 1988: 189; Brockelmann, 1954: 266; Yuvalı, 1997: 195; Yuvalı, 
2002: VIII/359). 

Güney Kafkasya’daki Moğol hâkimiyeti bölgede siyasî dengeleri de değiştirdi. Eski siyasî 
teşekküllerin yerini istilanın sonlarına doğru temelleri atılan İlhanlı Devleti aldı (Köse, 2015: 485-
498). Tüm bu gelişmelere rağmen bölgede en köklü değişim Gazan Han’la birlikte oldu. Özellikle 
sosyal ve iktisadi anlamdaki bu olumlu gelişmelerden en büyük pay devlet merkezi olan Tebriz’e 
aittir. İlhanlılar zamanında tarihinin en parlak dönemini yaşayan Tebriz, daha çok Hülâgû’nun 
tercih ettiği Meraga’nın yerine, Abaka Han döneminde 663 (1264/1265) yılında dar’ül-mülk 
statüsünde kullanılarak resmi başkent konumuna yükseldi ve Güney Kafkasya şehirleri arasında 
ilk sırayı aldı. (Reşîdüddin, 2013: 80). Aslında Kuzeyden gelen akınların önlenmesi için burada 
asker bulundurmanın gerekliliği ve göçebeler için uygun mera ve kışlak alanların bulunması 
buranın başkent olarak tercih edilmesinin temel sebepleri arasında sayılabilir (Barthold, 1963: 
8/79). 

Tebriz şehrini başkent yapan İlhanlılar, 1295 yılında tam bağımsız hale geldiler (Yuvalı, 2000: 
102). İlhanlıların ilk hükümdarı Hülâgû Han (1256-1265), Hoca Nasreddin Tusî başta olmak üzere 
devletin ünlü ilim adamlarını bir araya topladı. İlim adamlarını bir araya toplama sebebi, şehrin 
devlet merkezi olduğunu herkese duyurmak istemesi olmalıdır. Nitekim kendisinden 
kilometrelerce uzaktaki “Moğol Devleti”ne tabi olan “Türkiye Selçuklu Devleti” sultanları III. 
İzzeddin Keykavus ve IV. Kılıç Arslan kardeşler İlhanlılara tâbii durumuna düşmüşler ve 
Hülâgû’nun isteği üzerine hediyelerle Tebriz’e gelmişlerdir (Aydoğmuşoğlu, 2007: 47). Tebriz 
şehrinin Abaka Han zamanından itibaren devletin başkenti olduğu kaydedilmektedir (Polat, 
2010: 53). Görüldüğü gibi Abaka Han (1265-1282) döneminde resmî olarak başkent olmuş olan 
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Tebriz şehri, Olcaytu Han’ın (1280-1316) tahta çıkışına kadar Abaka Han’ın halefleri devrinde bu 
durumunu korumuştur (Usul, 2021:87). Tebriz, bu muazzam imparatorluğun batısında birkaç 
sene önce büyük hakan Kubilay (1215-1294) tarafından başkentliğe yükseltilen Pekin şehri ile 
aynı mühim rol oynamaktaydı (Jahn, 1971: 29). 

Tebriz, Moğolların hâkimiyeti altında birleşen İran bölgelerinin her daim siyasi devlet merkezi 
olarak kaldı. Bu, siyasi faaliyetler açısından Tebriz, Doğu ile Batı arasında çeşitli hususlarda bir 
şehir konumundaydı (Usul, 2021:87). Şehir, İlhanlı hükümdarı Abaka Han’dan Olcayto Han’ın 
idaresi altında bulunan zamana kadar iktisadi ve kültürel hayatın en parlak dönemlerini 
yaşarken bir taraftan Büyük Han Kubilay’ın ve Moğol prenslerinin, Hindistan ve Mısır elçilerinin 
öte taraftan da Avrupa krallarının, Bizans İmparatoru’nun ve Papa’nın elçileri burada 
buluşmaktaydı (Jahn, 1971: 29). 

İlhanlılar dönemi kadar olmasa da Müslümanların burada hâkim olduğu devirlerde de küçük 
olmasına rağmen Tebriz’den övgüyle bahsedildiğini görmekteyiz (İbn Havkal, 1967: 335-336). 

 

Tebriz Şehrinin Demografik Yapısı  

Tebriz şehrinin nüfus yapısıyla ilgili kesin bilgi bulunmamaktadır. Orta Çağ nüfus sayım 
kayıtları da tam olarak bilinmemektedir. Bu yüzden biz ilk kaynaklara ve yabancı yazarların 
eserlerine dayanarak nüfusla ilgili bilgi vermeye çalışacağız.  

XI. yüzyılın ortalarına kadar Tebriz’in nüfusunun çağdaşı şehirlere göre oldukça fazla olduğu 
bilinmektedir. Katran Tebrizî divânında bunu ortaya koymaktadır. (Tebrizî, 1333: 208). 
Kaynakların bize kadar ulaşan rivayetlerine göre 1042 yılında meydana gelen deprem sonucu 
yaklaşık 40-50 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu rakamlar abartılı olsa da o dönemde Tebriz’de 
yaklaşık 100 bin kişinin yaşamakta olduğunu tahmin edebiliriz. Tebriz, Şemseddin İldeniz (1136-
1174) döneminde İldenizlilerin başkenti olduktan sonra şüphe yok ki nüfusu da artmıştır. Z. M. 
Bunyadov Tebriz’i nüfusu 100 binden fazla olan şehirler arasında anmaktadır. (Bünyatov, 
2007:188). Tabii ki Tebriz’in başkent olması, ticaret kervan yolu üzerinde yerleşmesi, sanatkârlık 
ve ticaret merkezi haline gelmiş olması ve doğal ortamının elverişli durumda olması nüfusunun 
artmasına neden olmuştur. Fakat XIII. yüzyılın başlarında Celalettin Hârizimşah döneminde 
Tebriz’in nüfusunun azalmaya başladığını görüyoruz. Moğolların Güney Kafkasya şehirlerini 
istilasıyla birlikte elbette ki Tebriz şehrinin de nüfusu bir hayli azalmıştı. Ancak 1265 senesinde 
Tebriz’in Abaka Han döneminde başkent yapılmasıyla birlikte nüfus da artmaya başlayacaktır. 
Argun Han Tebriz’in batısına konuşlanan “Şam” veya “Şenbe” adıyla bilinen yerde “Arguniyye” 
ismiyle yeni bir şehir kurdurmuştur. Reşîdüddin o dönemde Tebriz’i nüfusundan dolayı Mısır’a, 
Arguniyye’yi ise Kahire’ye benzetmektedir (Reşîdüddin, 2013: V/ 229). 

671 (1272-73) senesinde meydana gelen deprem sonucu birçok bina yıkılmış, (Reşîdüddin, 2013: 
III/193) çok fazla sayıda insan da hayatını kaybetmişti. Bu durumun çok fazla uzun sürmediğini 
kısa zaman içerisinde şehrin tekrar canlandığını ve nüfusun hızla arttığını görmekteyiz. 1294 
senesinde Reşîdüddin Tebriz’i nüfusu yoğun şehir, Kazvinî ise “Küçük Mısır” olarak 
adlandırmaktadır (eş-Şirazî, 1372: 385; Kazvinî, 1913: 87). Gazan Han artan nüfus yoğunluğunu 
dikkate alarak Tebriz’in etrafında bulunan kale surlarının uzunluğunu 24 kilometreye 
çıkarmıştır. Gazan Han Tebriz şehrine sur yaptırana kadar birkaç bin ev kale duvarının dışında 
kalıyordu. Bu Tebriz’in nüfusunun ne kadar fazla olduğunun göstergesidir. Gazan Han 
döneminde şehrin arazisi Hamdullah Kazvinî’ye göre 4 kat artmış, Vassaf’a göre 54 bin adım (4,5 
fersah), yani 9 kat artmıştır. Tebriz çevresinin 6 bin adım (6 km) olup, oranın halkını 60 bin kişi 
olarak düşünürsek, bu hesapla Gazan Han döneminde arazinin 9 kat büyüdüğüne göre nüfus da 
yaklaşık olarak 550-600 bin kişiye ulaşmıştır. Tebriz sur duvarlarının içinde Reşîdüddin 
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tarafından yapılmış Reb-i Reşidi’de 30 bin ev yer almaktaydı (Hemedânî, 1355: 318). Her evde 
ortalama olarak 3 kişi yaşadığını varsayarsak burada yaklaşık 90 bin kişi yaşamaktaydı. Şam 
Gazan da küçük bir şehir olup orada da belirli sayıda halk yaşamaktaydı. Tüm bunlar XIV. 
yüzyılın başlarında Tebriz’de takriben 550-600 bin kişinin yaşadığını ortaya koymaktadır 
(Meşkur, 1352/1973: 50).  

XIV. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra İlhanlı Devleti’nin zayıflaması, arkası kesilmeyen iç 
karışıklıkların ortaya çıkması Tebriz nüfusunun azalmasına neden olmuştur. 1369 senesinde 
Tebriz’de ortaya çıkan ve hızla yayılan veba hastalığı sonucunda, Hafız-ı Ebru’ya göre 300 bin 
kişi ölmüştür. Fakat nüfus oldukça yoğun olduğu için bu kadar fazla sayıda insanın ölmüş olması 
bile çok fazla dikkat çekmemiş olmalı (Hafız–ı Ebru, 1317: 196; Mirhond, 1339: IV/ 576).  

Hafız-ı Ebru veba hastalığından ölenlerin sayısını abartarak iki kat söylemiş olsa bile, halkın 
yarıdan azının veba hastalığından öldüğünü dikkate alırsak, o dönemde Tebriz’de 300-350 bin 
kişinin yaşadığını söyleyebiliriz. Çeşitli dönemlerde yapılan zorunlu göçler de Tebriz nüfusunun 
azalmasına sebep olmuştur. 1366-1367 yıllarında Bakü ve Şirvan’a hâkim olmak amacıyla 
Celayirlilerin akınları baş gösterdi Şirvanşah Kavus, (öl. 774/1372-1373). Celayirli egemenliği 
altındaki Karabağ’a saldırarak talan hareketlerinde bulunması üzerine Celayirli Sultanı Uveys 
Tebriz’e hareket etti. Kavus, Sultan Uveys’in Bağdat’ta meydana gelen isyan hareketi ile meşgul 
olmasını fırsat bilerek Tebriz’e saldırmış ve halkı Şirvan bölgesine göç ettirmişti (Beyânî, 1093: 
35; Hafız–ı Ebru, 1317: 194; Bakır-Şenol, 2020: 97; Macit, 2017: 37; Yılmaz, 2002: 138-139). 

XIV. yüzyılın sonlarına doğru Tebriz’i ele geçirmek için yapılan savaşlarda halkın bir kısmı 
ölmüş, bir kısmı da Esîr alınmıştı. 4 Ocak 1386 senesinde Altın Orda Hanı Toktamış Han’ın 
saldırısı sırasında Tebriz’de 10 bin kişi öldürülmüş, 100 bin kişi ise Esîr alınmıştı (Yezdî, 2013: 
156). On bir sene sonra şehirde meydana gelen kıtlık ve pahalılık sonucu 10 bin kişi ya telef olmuş 
ya da yerlerinden göç etmek zorunda kalmıştı (Meşkur, 1352/1973: 606- 612). Açlık ve kıtlık 
döneminde şehir halkının bir kısmı doğup büyüdükleri şehirden ayrılmak zorunda kaldı. Tüm 
bunlar Tebriz halkının nüfusunun azalmasına sebep olmuştu. 1403 senesinde Tebriz’de 
bulunmuş olan Meşhur seyyah Clavijo, şehirde 200 bin aile yaşadığını bildirmektedir (Clavijo, 
1337:161). İran bilim adamı Ebülkasım Tahirî bu rakamı olduğu gibi kabul ederek her ailede 4 
kişinin yaşadığını varsayıp şehrin nüfusunun 800 bin kişi olduğunu söylemekte hatta 50-60 sene 
sonra bile bu rakamın değişmediğini ifade etmektedir (Tahiri, 1380: 22). Muhammed Cavad 
Meşkur da onunla aynı fikirde olduğunu bildirmektedir (Meşkur, 1352/1973: 606- 612). Fakat bize 
göre Clavijo, XIV. yüzyılın başlarına ait belgelerdeki rakamları kendi dönemine uyarlayarak 
Tebriz’in nüfusunu 200 bin aile olarak belirtmiştir. Daha önce de ifade edildiği gibi XIV. yüzyılın 
sonu XV. yüzyılın başlarında Tebriz’in nüfusu azalmış, 150-200 bin kişiye kadar düşmüştür. 
Eylül 1474 senesinde Tebriz’de bulunmuş Contarini’nin belirttiğine göre; “Tebriz büyük bir şehir. 
Fakat bence nüfusu fazla değildir.” (Gündüz, 2006:137, 154). Contarini bir başka yerde Şamahı ile 
Tebriz’i kıyaslayarak şunları söylemektedir; “Şamahı Tebriz kadar büyük olmasa da her açıdan ondan 
iyidir.” (Gündüz, 2006:154). Abdürrezzak Semerkandî ise 1462 senesi olaylarından bahsederken 
Tebriz’i nüfus yoğunluğu bakımından büyük Mısır’a benzetmiştir (Semerkandî, 1973: II/491). 
Fakat bu Orta Çağ yazarlarına has abartmadan başka bir şey değildir. Gerçekleşen veba hastalığı 
da nüfusun azalmasında etkin neden olmuştur. 1430 senesinde açlık ve kıtlıktan dolayı 100 bin 
kişinin öldüğünü (Hasan Rumlu, 2006: 203), 1487-1490 yılları arasında da Tebriz’de üç kez veba 
hastalığının yayılması sonucunda çok fazla insanın hayatını kaybettiğini biliyoruz (Hasan 
Rumlu, 2006: 625-626).   

1501 senesinde Tebriz’de yaklaşık 200-300 bin kişinin yaşadığı bilinmektedir. Bu hesapla XIV. 
yüzyılın ilk başlarına oranla nüfus yarıya kadar azalmıştır. Fakat Tebriz’in nüfusunun bu kadar 
fazla azalmasına rağmen yine de Güney Kafkasya şehirleri arasında nüfus bakımından ilk sırada 
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yer almaktadır. 1507 senesinde Tebriz’de bulunmuş ismi bilinmeyen Venedikli bir tüccar Tebriz’i 
nüfus yoğunluğu bakımında önemli şehirlerden biri olduğunu söylemektedir (Emiri, 1349:381). 

XIII-XV. yüzyıllarda Tebriz şehrinin nüfusu hiç de sabit kalmamış, zaman zaman azalmış zaman 
zaman da çoğalmıştır. XIV. yüzyılın ilk başlarında Tebriz’in takriben 550-600 bin nüfusa sahip 
olduğu halde, yüzyılın ortalarına doğru nüfusu azalmıştır (Emiri, 1349:381). 

 

Tebriz’in Sosyal Yapısı 

Bir şehrin sosyal ve ekonomik yapısının bilinmesi o şehrin tarihi bakımından oldukça önemlidir. 
Bilindiği gibi Orta Çağ şehirlerinde yapılan yapıtların dış görünümü o şehrin sosyal ve iktisadi 
önemiyle örtüşmektedir. Diğer şehirlerde olduğu gibi Tebriz şehrinin etrafının surlarla 
çevrilmesi ve kalelerin yapılması şehir halkı ve yöneticiler açısından oldukça önemliydi. Bunun 
önemini şu şekilde izah edebiliriz: 

1) Şehrin güçlendirilmesi, kaleler yapılıp yüksek duvarların örülmesi ve etrafına hendekler 
kazılarak içlerinin suyla doldurulması düşmanlardan savunma amaçlıydı. 2) Şehrin içinde de 
savunma amaçlı kaleler yapıyorlardı. 

İdareci kesim bu kalelerde yaşayarak halkın onlara karşı olan isyanlarından ve dış güçlerin 
saldırısından korunmaya çalışıyorlardı. Kalelerde genellikle zindanlar mevcuttu. Yönetici kesim 
düşmanlarını ve isyancıları bu zindanlara atıyorlardı. 

İlhanlı hükümdarı Gazan Han’ın emriyle, bütün şehirlerin kapılarında pazarlar, kervansaraylar, 
hamamlar, atölyeler ve canlı hayvan satmaya müsait pazar yerleri inşa edilmiştir. Diğer 
şehirlerde olduğu gibi Tebriz şehrinde de iktisadi ve askeri önem taşıyan birkaç kapının yapıldığı 
bilinmektedir. Yönetici kesim düşman baskınlarından korunmak için kale ve surların yanı sıra 
kapıları sağlamlığına da önem vermekteydiler. Şehrin savunmasında bu kapıların büyük stratejik 
önemi vardı. Diğer taraftan iktisadi açıdan çok fazla gelir elde ediyorlardı. Kapılar şehri dışarıyla 
birleştiriyor merkezi bazı yollarla bağlıyordu. Örneğin Gazan Han döneminde iki önemli kapı 
vardı. Biri Anadolu’ya giden yolda “Darvaze-yi Rum” adlı kapı diğeri de İsfahan’a giden yol 
üstünde “Darvaze-yi Irak” kapısıydı (Hemedânî, 1351:260- 262, 266- 267). Irak kapısı Surhab 
mahallesinin yakınlarında şehrin çıkış kısmındaydı. 

Gazan Han ile beraber İlhanlılar, Tebriz şehrini yeniden imar etmiş meslek gruplarını 
düzenlemiş, tarım ve ticaret faaliyetlerinin gelişmesi için çeşitli uygulamaları hayata 
geçirmişlerdir. Bu noktada en önemli husus onların, Çin ile ticari ilişkiler sonucu, İç Asya’nın 
ticaret yollarının Çinliler tarafından öğrenilmesi ve ticaretin büyük bir ivme kazanarak devam 
etmesini sağlamalarıdır (Lapidus, 1988: 278). 

Şehre gelen ticaret kervanları bu kapılar aracılığıyla şehre girip çıkabilirlerdi. Hatta şehirde mal 
satmayıp da sadece geçiş yapmak isteyenlerden de “rahdar vergisi” (Kök, 2020: 2012-244) 
alınıyordu. Tacirler tarafından Tebriz’de satmak için getirilen mallardan kapıda tamga vergisi1 
alınmaktaydı (Tuysuz, 2004: 53). Bu yüzden kapılar iktisadi açıdan önemli olup şehir için büyük 
bir gelir kaynağı olarak görülmekteydi. Kapılarda alınan tedbirler sonucunda şehre kaçak mal 
getirilmesi ve götürülmesi büyük ölçüde önlenmiştir. Her kapının yanında Çaharpazar, hamam 
ve kervansaray yapılmıştı. Mallar kontrol edilip tamga vergisi alındıktan sonra kervan şehre giriş 
izni alıyordu (Reşîdüddin, 2013: III/414). 

 
1 Kaynakların verdiği bilgiye göre Tamga Vergisi ilk defa Abaka Han döneminde  (1265-1282) Şemseddin Sahip Divan 
tarafından Rum’da (Küçük Asya) gerçekleştirmiştir.  
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XIII. yüzyıla nispetle Tebriz şehrinin nüfusu oldukça artmıştı. Nüfusun yoğun olması düşman 
saldırılarına karşı koymak ve savunma yapmak açısından iyi olsa da veba hastalığının 
yayılmasına neden oluyordu. Bunun dışında Tebriz’in Kuzey doğusunda Gazan Han’ın 
yaptırdığı surların içinde Reşîdüddin şehir yaptırmıştı. İki kısımdan oluşan şehir “Reb-i Reşidi” 
ve “Şehristan-ı Reşidi” isimleriyle biliniyordu. İdari binalar, atölyeler Reb-i Reşidî’de yer alıyordu. 
Bekârlar burada yaşarken aileli insanlar Şehristan-ı Reşidi’de yaşıyorlardı. Şehristan-ı Reşidî’de 
birçok mahalleler vardı. Onlardan biri de Salehiyye mahallesi olarak bilinmektedir. Reb-i 
Reşidî’de 30 bin ev, 24 han, 1500 dükkân, birkaç tane atölye binası vardı. Bunun dışında şehrin 
her iki kısmında da üç katlı han, cami, pazar, hamam, darphane, 7 bin öğrencisi, 450 hocası olan 
medrese yer almaktaydı (Onullahi - Hasanov, 1971: 55- 63). 

Gazan Han, ticaret yollarının ve yolcuların güvenliği için acil önlemler almıştı. Onun döneminde, 
Tebriz’den Trabzon’a giden güzergâh, doğu ile batı arasında bir köprü olması hasebiyle iyi 
gözetlenmiş ve korunmuştu (Gabashvili, 2002: 665). Söz konusu dönemde, Şenb-i Gazan isimli, 
eğitim, sağlık, kültür ve ticari amaçları kapsayan yapılar vücuda getirilmiş, Gazanîyye isimli yeni 
bir şehrin kurulması düşünülerek, ticari bir merkez yapılması amaçlanmıştı (Özgüdenli, 2006: 
174-176). Ayrıca İlhanlı Hanları, ticaret yapmak istediklerini bildiren kimselere, ticarethanelerini 
kurabilmeleri için para vererek, Moğollar arasında alışverişi desteklemişlerdi (Spuler, 1957: 469). 
Cenevizliler ve Venedikliler bu zaman dilimde, Karadeniz ticaretini kontrol edebilmek ve 
Moğollar ile ticari ilişkileri geliştirmek için birbirleriyle mücadele etmekteydiler (Mc Neill, 
2008:136). 

Tebriz’in orta yerinde Hace Şemseddin Muhammed Cüveyni (Sahibi divan) büyük bir meydan 
yaptırmıştı. Burası “Sahibabad Meydanı” ismiyle bilinmekteydi (Kerbelaî, 1344/1966: I/568- 569). 
Tebriz şehrinin halkı ve çevre illerden gelen köylüler burada çadır kurarak mallarını satıyorlardı, 
sonraları buraya dükkânların inşa edildiğini görmekteyiz. Aşağı yukarı 30 bin izleyici kapasiteye 
sahip olan bu meydanda Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın karşısında canavar oyunu 
oynandığı bilgileri kaynaklarda yer almaktadır. Bu meydanda güreş turnuvaları ve diğer spor 
etkinlikleri de yapılmaktaydı (Barbaro, 2016:63-65). Şeyh I. Uveys (1356-1374) bu meydanda 21 
odalı bir bina- “Devlethane”- yaptırmıştı (Clavijo, 1337: 162- 163). Heştbehiş Sarayı, Uzun Hasan 
camisi bu meydanın yanında bulunuyordu (Kerbelaî,1344/1966: I/21).  

Doğu ülkelerinde en güzel ve büyük pazar olmasıyla ünlü olan temeli Uzun Hasan tarafından 
atılan “Kayseriyye Pazarı”2 üstü kapalı ve sekiz köşeli idi. Onun üstü yuvarlak ve ağaçlarla 
kapatılmıştı. Bu pazarda kıymetli mallar ve altın-gümüş satılan dükkânlar bulunmaktaydı. 
(Chardin Voyage en Perse, 1811: II/404). 

Elbette ki Tebriz’de birçok mahalleler bulunmaktaydı. Bu mahalleler halkın sosyal düzenine göre 
yerleşmiş ve isimlendirilmişti. Zengin mahalleleri şehrin merkezinde fakir mahalleleri ise 
Tebriz’in dış kısımlarında yer alıyordu (Kazvinî, 1913: 89). 

XIII. yüzyılın başlarında Moğolların Güney Kafkasya şehirlerine baskınları sonucunda şehirlerin 
iktisadi ve sosyal hayatı daha da kötü duruma düştü, şehirler harabeye döndü. Reşîdüddin’in de 
belirttiği gibi; “birçok illerin halkı celayi-vatan olup, başka yerlerde kendilerine ev yapmaya başladılar. 
Şehir ve köyler boşalmıştı. Kaçan halkı geri getirmek için onlara türlü işkenceler yapılıyordu. Şehirde 
kalanlar evlerinin kapılarını taşlarla örmüş ya da baca yapmışlardı… Onlar vergi toplayan memurların 
korkusundan evlerin çatılarında bir o tarafa bu tarafa koşuyorlardı. Moğol idarecileri erkekleri evlerinde 
bulamadıkları zaman onların kadınlarını alarak koyun sürüsü gibi mahalle mahalle vergi toplayan 
memurların yanına götürüyorlardı. Onları ayaklarından asarak dövüyorlardı” (Reşîdüddin, 2013: 

 
2 Bu ticari merkez hakkında daha geniş bilgi için şu kaynaklara başvurulabilir: Ali Bakhtiar, “The Royal Bazaar of 
Isfahan”, Iranian Studies, sayı: 7-1, Studies on Isfahan: Proceedings of the Isfahan Colloqium, Part I (Winter-Spring, 1974), 
s. 320-322; Heinz Gaube ve Eugen Wirth, Der Bazar von Isfahan, Wiesbaden 1978. 
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III/229, 346). XIII. yüzyılın başlarında Erdebil, Merağa, Bedre, Nahcivan, Beylegan, Gence 
şehirleri tamamen yağmalanmış, Moğol istilasından kurtulan şehir halkının birçoğu 
memleketlerini terk ederek başka yerlere kaçmıştı. Köy ve ekin sahâlârında çalışan iş gücü de 
oldukça azalmıştı.  

Güney Kafkasya’nın diğer şehirleri gibi, Tebriz de sadece Moğol idarecilerine bağlı olan 
sanatkârları değil, hatta şehirde yaşayıp ticaretle uğraşma arzusunda olan küçük memurları 
kendine çekiyordu. Tebriz halkı kaynaklarda “sakinane-i şehr” (şehir sakinleri-halkı) ya da “ehl-i 
Tebriz” (Tebriz halkı) şeklinde zikrediliyordu. Bu kaynaklarda Tebriz halkının sınıflardan 
meydana geldiği yazılmaktadır. Yöneten ve yönetilen sınıf “raiyyet ve erbab” (reâyâ ve erbab), 
“raiyyet ve tüccar” (reâyâ ve tüccar), “alt ve üst sınıf” (hass ve avam), “yönetici ve yönetilen”, “zalim 
ve mazlum” gibi gruplara ayrılıyordu. (Reşîdüddin, 2013: III/521). Bu ayrımlardan da anlaşıldığına 
göre halkın asıl vergi veren sınıfı sanatkârlar, küçük tüccarlar “reâyâ” sınıfı idi. Gazan Han’ın 
fermanında “baskakan, müluk, bitikçiyân, nevvâb, ayân, möteberân, kedhudayân” ile beraber, sonra da 
“cumhur-u reâyâ-yı vilayet” kelimesi zikredilmişti. (Reşîdüddin, 2013: III/434). Raiyyet kelimesinin 
herkesten en altta yazılması asıl vergi veren sınıf olduklarını göstermektedir. Bunun dışında 
şehrin fakir sınıf; “reâyâ-yı dervişân” (fakir halk), “avam” (fakir), “reâyâ-yı aciz” (elden-ayaktan 
düşmüş halk), “ezaf” (fakir ve zayıflar), “fukara” (fakirler), “mesâkine-i Tebriz” (Tebriz fakirleri), 
“acze ve mesâkin” (aciz ve fakir) olarak isimlendirilmişti (Reşîdüddin, 2013: III/324,327, 447, 456, 
469, 512). Hamdullah Kazvinî, “Nüzhet el külub” adlı eserinde Tebriz halkını zengin ve fakir diye 
ikiye ayırarak “fakir ve gani” (fakir ve zengin) diye isimlendirir (Kazvinî, 1913: 88). 

Görüldüğü gibi sosyal açıdan birbirine zıt olan iki sınıf kaynaklarda da farklı adlarla 
gösterilmektedir.  

Şehir sanatkârları “ovzân”, (Heyet, 2004: 14), “esnafe-ovzân”, “ehl-i mohterife” (Bedirhan, 2017:233) 
olarak, tâciler ise “bazerganân”, “tüccar” diye isimlendiriliyordu. (Reşîdüddin, 2013: III/162, 347, 
512). Kaynaklarda yoksul sınıfı tüccarlardan ayırmak için “tüccar ve reâyâ” (tâciler ve halk) 
tabirlerine rastlanmaktadır (el-Kâşânî, 1348:162). Muhammed bin Hinduşah Nahçivânî halkı; 
Egniya (zenginler), mütevassit (orta durumda olanlar) ve fukara (fakirler) şeklinde üç sınıfa 
ayırmaktadır. Yazar fukara ve züefânı (zayıfları) “en nazik” (en fakir) sınıf olarak nitelemektedir 
(Nahçivânî, 1964: I/314-316). 

Tebriz halkının büyük kısmı ticaret ve sanatkârlıkla uğraşıyordu fakat sosyal ve iktisadi 
bakımdan sanatkâr ve tüccarlar aynı durumda değillerdi. Kendi dükkânlarında iş yapan sanatkâr 
ve tüccarların yanında dönemin hükümdar ve zenginlerine iş yapan sanatkâr ve tüccarlar da 
vardı. Tüccarlar da kendi aralarında iki sınıfa ayrılıyorlardı. Küçük tüccarlar iç ve dış ticareti 
kendi tekellerinde toplamış ortaklar ve mültezimler (iltizam sahipleri) de çalışan büyük tüccarlar. 
Hükümdar, şehzade, saray adamlarından sonra baş vezirler geniş halk kitlesini sömürerek 
zengin oluyorlardı. Onlar aynı zamanda ticaretten de gelir elde ediyorlardı. Ortak tüccarlar ise 
hükümdarlar, baş vezir ya da hazineden para alma yoluyla ticarette asıl rol oynuyor ve devlet 
tarafından koruma altına alınıyorlardı. Onlar vergi ve mükellefiyetlerden muaf olmakla beraber 
halktan kullanmak için binek ve yük hayvanlarını da bedava alıyorlardı. Cüveyni’nin yazdığına 
göre; ortaklar bütün sınıflardan üstün sayılıyorlardı (Cüveyni, 2013: 87- 88). 

İkinci grup büyük tüccarlar direk saray adamlarıyla ticaret yapanlardı. Cüveyni bu tüccarları 
şehzadeler ya da hükümdar eşleriyle ticaret yapan tüccarlar olarak yazmıştır. Bu gruba 
mücevherat satanlar, kıymetli mallar ve hayvanları alıp satan tüccarlar da dahildi. Ortakların 
büyük ticari teşkilatları vardı, bunlar iç ve dış ticareti kendi ellerinde toplamışlardı. XIV. yüzyılda 
Hace Ali, XV. yüzyılda Hace Mireki bu tür tüccarlardandı. (Cüveyni, 2013: 87- 88). 

Dönemin baş vezirleri dükkânlardan, ticarethanelerden ve tarlalardan toplanılan vergilerden 
rüşvetten çok fazla zengin olmuşlardı. Bilindiği gibi Reşîdüddin büyük tüccarlardan biri idi. 
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Onun Reb-i Reşidi ve Tebriz’de 3600 kölesi vardı; kervansaraylarında çok fazla maaşlı sanatkâr 
çalışıyordu. Reşîdüddin’in yıllık gelirini Ebu’l-Kasım Kaşanî kısaca şöyle anlatmaktadır: 
“Divanda toplanılan vergiden, Gazan vakfından, Yezd şehrinden dörtte bir, “Cami-et-tevarih” için yılda 
8 tümen, Bağdat ve Tebriz’de olan gelirden üçte bir. Bunlar ummâl (idâre memurları, valiler, mutasarrıflar, 
tahsildarlar) ve raiyyetden aldığı rüşvet ve hizmet hakkı da eklidir” (el-Kâşânî, 1348: 196- 197). 

Eskiden mücevherat ve kıymetli taş tüccarlığı yapan Taceddin Alişah kendisi de büyük 
zenginlerdendi. O Tebriz’de, Sultaniyye’de, Şam’da, Bağdat’ta çok fazla dokuma atölyesi, Tebriz 
ve Sultaniyye’de pazar yeri ve kervansaraylar yaptırmıştı. Sadece Sultaniyye’de olan gayr-i 
menkulünden yılda 100 tümen ya da 1340 senesinde Tebriz ve çevre illerinden elde olunan 
gelirden 15 tümenden ziyade gelir elde ediyordu (el-Kâşânî, 1348: 47, 122; Âştiyânî, 1388: 302- 
318). 

Divân vergisi kopçur ya da tamga ile belirlenen şehirlerin vergisi iltizam sahiplerine veriliyordu. 
Tebriz’in tüm gelirleri uzun zaman büyük zengin kesime -iltizam sahiplerine- verilmiş ve onlar 
da istedikleri gibi halktan vergi almaya başlamışlardı. Bu zenginler elde ettikleri gelirin bir 
kısmını hükümdara verip geri kalan kısmını kendileri alıyorlardı. İltizam sahipleri dönemin 
hükümdarları tarafından fermanla belirleniyordu. Bu görev o kadar önemli idi ki, bazen şehir 
tamgacısı hem de şehir idaresi görevinde bulunuyordu. Argun Han döneminde Tebriz tamgacısı 
Emir Ali hem tamgacı hem de Tebriz valisi olmuştu. O beş sene valilik yaptıktan sonra saray 
çekişmesinin kurbanı olarak 1289 senesinde öldürülmüştü (Reşîdüddin, 2013: III/202, 211- 212). 
Emir Ali öldürüldükten sonra Sahib-i divân (Başvezir) Sadü’d-devle’nin amcasının oğlu 
Mühezzibü’d-devle Ebu Mensur Tebriz valisi olarak görevlendirildi (Reşîdüddin, 2013: III/241). 
Kasım 1292 senesinde Sadreddin Zencânî Sahib-i divân görevine geldikten sonra kardeşi 
Kutbeddin ülkenin gaziü’l-guzzatı (gazilerin gazisi) ve Tebriz valisi olarak atandı (Reşîdüddin, 
2013: III/241; eş-Şirazî, 1913: 269). 

 Geyhatu Han (1291-1295) döneminde Tebriz’de çav (kâğıt para) işinde kendisi olduğu için halkın 
ona olan nefreti çoğalmıştı. O, 697 senesi Şaban ayının 21’de (Haziran 1298) Tebriz’de Vercune 
(daha sonralar Vicuye olarak bilinir) mahallesinde öldürülmüştü (Reşîdüddin, 2013: III/327). 

Yukarıda söylediklerimizden de anlaşılmaktadır ki, Tebriz’de birbirleriyle akraba olan üst sınıf, 
şehrin idaresi yanında aynı zamanda halkı sömürmek suretiyle çok fazla para kazanarak daha 
da zengin oluyorlardı. 

Nesevî XIII. yüzyılın başlarında Tebriz’de vali olarak bulunan Şemseddin Tuğrâî’nin Tebriz halkı 
üzerindeki tasarrufunu şöyle anlatmaktadır: “Şemseddin Tuğrâî Tebrizlilerin mal ve canlarının sahibi 
idi”. 1225 senesinde Celâleddin Hârizimşah Tebriz’i işgal ettikten sonra Şemseddin Tuğrâî’nin 
kız kardeşinin oğlu Nizameddin Tebriz’e vali olarak atandı (Ahmedünnesevi, 1934: 163). 

Şehir kadıları da hükümdarların yakın akrabası ve itibar ettikleri adamlar arasından atanıyordu. 
XV. yüzyılın başlarında Timur kendi akrabalarından birini Tebriz’e kadı olarak atamıştı (Clavijo, 
1337: 162). Bu dönemde şehrin vali ve kadıları halka çok fazla zulmediyor, onlardan çok fazla 
vergi ve mükellefiyet talep ediyor ve onları çalışmaya zorluyorlardı. Reşîdüddin bu konuda 
şunları yazmaktadır: “Divan geliri kopcur ya da tamgayla belirlenmiş Irak-ı-Acem, Azerbaycan ve 
vilayetler kadılara iltizama verilmişti… Kadılar halktan yılda 10, bazı yerlerde 20 ya da 30 kopcur alıyordu. 
Bu yere belirli yerden elçi geldiği zaman kadı kopcuru halk arasında bölüyordu. Elçi ne kadar fazla gelirse 
gelsin onların da zararı o kadar fazla oluyordu. Kadı bu vergileri toplamaktan çok razı idi. O mühimmat, 
ulufe, ihracat, taahhüt, mültezimâ adı altında halktan çok fazla vergi alıyordu. Toplanan mal ve paranın 
büyük kısmı hazineye verilmiyordu…”(Reşîdüddin, 2013: III/452-453). 

Seçkinler sınıfına ait ikinci sınıf- kelenter/kalantar/kalantor (Orta Çağda şehirlerin tertip ve 
düzenine bakan görevli kişi, pazarları denetleyen kişi, Osmanlı Devleti’ndeki sadrazamın 
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İran’daki muadili itimâd-üd devle), darga (kadı), şahne (ya da şıhne), aynı zamanda Şeyhü’l-
İslam, gazi, nakib, muhtesib alt sınıfın kullanılmasında direk rol oynuyorlardı. Şehrin sosyal ve 
iktisadi hayatında önemli yer tutan bu memurların şehirdeki faaliyetleri sınırlı değildi. Şehir 
halkının üst sınıfının çıkarları alt sınıfın çıkarlarının tam tersiyle örtüşüyordu. Bu durumdan 
dönemin büyük düşünür ve filozofu Evhedi-i Maragayî (1274-1338) eserlerinde bahsetmektedir. 
Evhedi-i Maragayî şehir memurlarının ve vergi toplayanların zulmünü ve rüşvet almasını tenkit 
etmiştir. O, “Cami-cem” adlı eserinde diyor ki; “Hırsız şahne ile ortak olursa sokaklarda asıl çerik (gece 
bekçisi) olur. Köy kervanını çalıyorlar, şehir şahnesi her ikisinin malını alıyor. Şehirde idareci olmadığında 
şahnenin başına ulaşmak yeterlidir” (Evhedi Marağayî, 1364: 71). Evhedi-i Maragayî dönemin 
hükümdarları ve onların çalışanlarıyla ilgili olarak da; “Sen rüşvet almıyorsan çalışanlarına da bir 
çare bul” demektedir (Evhedi-i Maragayî, 1364: 127). 

Şehir sanatkârları, küçük tüccarlar, çeşitli iş sahipleri, fakirler vergilerin ağır olmasından ve 
memurların zulümlerinden bıkmışlardı. Küçük tüccarlar büyük tüccarlardan faizle para 
alıyorlardı. Borcunu zamanında ödeyemeyen tüccarın kendisi ve çoluk çocuğuyla karısı da Esîr 
alınıyordu (Reşîdüddin, 2013: III/525).  

Azınlık olan ve şehrin idaresinde önemli rol oynayan bir grup seçkin ve memurlardan başka şehir 
halkının büyük kısmını oluşturan sanatkârlar, tüccar ve diğer iş sahiplerinin durumu çok 
kötüydü. Marco Polo Tebriz halkının durumundan bahsederken diyor ki; “Yabancılarla ticaret 
yapanlar çok çabuk zengin oluyorlar, fakat şehir halkının büyük çoğunluğu fakirdir” (Polo, 2015:31). 

Şehir halkının bir kısmı hiçbir işi olmayan fakirlerden oluşuyordu. Bunların sayısı o kadar fazla 
idi ki şahlar Tebriz’e girerken onlara sadaka verirlerdi. Hatta onları sakinleştirmek amacıyla 
Tebriz’de “Dar-ül-mesâkin” (fakirler evi) yaptırmışlardı. Şehristani - Reşidî ve Şam Gazan’da 
böyle evler mevcuttu. Şehristani-Reşidî’ye iki büyük kazan – “diğer meskinân” (fakirler kazanı) 
konulmuştu. Orada fakirler için yemek yapıp bedava dağıtıyorlardı. Fakirlere günde iki batman 
ekmek ve toprak kapta biraz et yemeği veriyorlardı. Kapıcı fakirleri sırayla içeri sokuyor, orada 
herkes sırayla oturuyor ve 10 kişiye 10 kap yemek veriliyordu. Bu yöntemle 100 kişi yemek 
yedikten sonra diğer 100 kişi içeri alınıyordu (Hemedânî, 1351:181- 183). Bunun dışında Gazan 
Han şehre girdiği zaman fakirlere sadaka veriyordu. Reşîdüddin diyor ki, “Gazan Han 696 senesi 
Zilhicce ayında (Eylül 1297) Tebriz’e girdiği zaman fakirlere çok fazla mal ve para sadaka verdi” 
(Reşîdüddin, 2013: III/324). 

Devletin ve zenginlerin kendi adlarına fakirler için barınma evleri yapması ve onlara orada 
bedava yemekler verilmesi bir tür fakir sınıfı sakinleştirmek amacı güdüyordu ve onları 
ayaklanmalardan uzak tutmayı amaçlıyordu. Bütün bunlar bize gösteriyor ki, hükümdarların ve 
devlet ileri gelenlerinin çabalarına rağmen Tebriz’de büyük bir kısım halk fakirlerden meydana 
gelmekteydi. 

Tebriz ve Reb-i Reşidî’de kölelerin çalıştırıldığı ve onların emeğinden faydalanıldığı 
görülmektedir. Reşîdüddin’in 3600 kişilik köleleri arasında çeşitli sanat erbabı kişiler de 
bulunmaktaydı. Mesela Reb-i Reşidî’de bulunan 220 köleden 30 köle kankan (yalnız kadınların 
oynadığı çok hareketli bir tür dans) idi (Reşîdüddin, 2013: III/197). 

Reşîdüddin kölelerin çocuklarına kankanlık (dansçılık), bağbanlık, ressamlık, sarraflık ve 
mimarlık öğretmelerini vasiyet etti. Köle çocukları anne ve babasının sanatına sahip çıkmalı idi 
(Hemedânî, 1351:191). Reşîdüddin elbette ki köle çocuklarına meslek edindirmekle onların 
geleceğini düşünmüyordu. Tam tersi köle sanatkârların sayılarını çoğaltarak onlardan daha 
büyük ölçüde faydalanmak istiyordu. Köle sanatkârların durumlarının diğer sanatkârlara oranla 
daha kötü olduğu görülmektedir. Onlar Tebriz ve Reb-i Reşidî’de günlük bir plan çerçevesinde 
çalışıyorlardı. Akşama kadar yaptıkları iş karşılığında az miktarda yiyecek ve içecek 
alabiliyorlardı. Kölelere verilen paralar onların giyinme ve barınma ihtiyaçlarını bile 
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karşılamıyordu. Bu yüzden Reşîdüddin ve köle çalıştıran diğer zenginler onların yıllık giyim 
ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalıyorlardı (Hemedânî, 1947:194- 195). 

Tebriz’de dilenci sınıfının olduğunu da biliyoruz. “Timur Tüzükatı” (Timur’un Tüzüğü) adlı 
kitapta verilen bilgilere bakılırsa Timur Han, bu dilenciler hakkında şu yasaları koydurmuştur: 
“Ben emrettim ki tüm şehir ve köy işgal edildikten sonra tüm dilenciler toplanarak onlara ekmek verilsin. 
Bundan sonra onlara damga vurularak bir daha dilencilik yapmalarına izin verilmesin” (Emir Timur, 
2018:160). 

 

Tebriz’de Meydana Gelen Bazı Sosyal, Siyasi ve Dinî Olaylar 

XIII. yüzyılın ilk başlarında Tebriz halkının Celâleddin Hârizimşah’ın yönetimine karşı olan 
mücadelesi bilinen en önemli olaylardandır. Celâleddin Hârizimşah Tebriz’e hâkim olduğu 
dönemde (1225-1231) onun memurları halka karşı çok kötü davranış sergilemişti. Tebriz 
halkından yersiz vergi ve mükellefiyet alıyordu. İbnü’l-Esîr’in bildirdiğine göre; Celâleddin’in 
ordusu halka zulmediyor onun askerleri sanatkârlardan aldıkları malların parasını zamanında vermiyor ya 
da çok az para veriyorlardı (İbnü’l-Esîr, 2016: XII/186-187). Şehir halkı, sanatkâr ve tüccarlar 
Celâleddin’e gidip konuyu aktardıklarında şu cevabı aldılar: “Biz şu an dünyayı fethedenleriz idare 
edenler değil. Dünyayı fethederken halkın durumuna bakılmaz ama fetihler bittikten sonra zulmedenlerin 
durumuna bakarız” (Reşîdüddin, 2013: II/717). Halkın itirazları sonucu Celâleddin şehre 
denetleyiciler göndermek zorunda kaldı. Fakat bu görevliler de halka zulmetmeye başladılar. 
Şehir halkı bu denetleyicilerle ilgili olarak Celâleddin’e yazdıkları dilekçelerinde, “bu denetçiler 
bizim sahip olduğumuzdan çok fazla vergi alıyorlar” diye şikayetlerde bulundular. Celâleddin 
Hârizimşah’a gönderilen şikayet dilekçeleri sonuç verdi, Celâleddin sanatkâr ve küçük 
tüccarların şikayetlerini göz önüne alarak halktan imkânlarına göre vergi alınmasını emretti 
(İbnü’l-Esîr, 2016: XII/187-188). 

Aslında bu dönemde Tebriz’de ortaya çıkan karışıklıkların önemli bir sebebi de vergi toplayan 
memurların halka zulümlerinden dolayı halkın isyan ederek vergi memurlarını öldürmesiydi. 
Şehirde vergilerin yüksek olmasından yakınan halk 1226 senesinde Celâleddin’in vergi toplayan 
memurlarını öldürerek şehirde isyan başlattılar (Ahmedünnesevi, 1934: 331). Nesevi isyancıları 
“avam”, “frumayegan” (hainler), “ev-baş” (kara halk) olarak nitelemekte (Ahmedünnesevi, 1934: 
331), ve bu isyanda aktif rol oynayanlardan, Bahaeddin bin Muhammed bin Beşir Yarbek’i 
suçlamaktadır (Ahmedünnesevi, 1934: 331). İsyanın büyümesinden endişe duyan şehir valisi 
Şemseddin Tuğraî halkı isyandan caydırmaya çalışmış ama başarılı olamamıştır. Çok sayıda 
isyancı öldürülmüş fakat Hârizimşah askerlerinden de çok sayıda asker öldürülmüştü. Sonuçta 
Şemseddin Tuğraî isyan eden halkın başında bulunan iki kişinin kafasını kestirerek şehirde 
dolaştırıp halka; “şaha karşı isyan edenin cezası budur” diyerek gözdağı verdi. Nesevi, Şemseddin 
Tuğraî için, “dindar halkın tarafını tutan ve halktan fazla vergi alınmasına karşı olan biri idi” 
(Ahmedünnesevi, 1934: 161) demektedir. Ahmedünnesevi, Celâleddin’e karşı olan isyanı kötülemek 
amacıyla, Şemseddin halktan yana olduğu için Celâleddin’in memurları onu sevmiyordu, sırf bu yüzden 
Celâleddin’in yanında itibarını sarsmak için isyan ettiler” ifadesini kullanmaktadır. Ahmedünnesevi 
bu isyanın önemsiz olduğunu yazsa da eserinin bir yerinde “frumayegan” ve “ev-baş”ın 
yakalanarak Celâleddin’in yanına götürüldüğünü söylemektedir (Ahmedünnesevi, 1934: 160-
161). 

Ahmedünnesevi ve İbnü’l-Esîr’in yazdıklarından anlaşılan o ki, gerçekten de Celâleddin’e karşı 
isyanlar meydana gelmiş ve bu da şiddetli bir şekilde bastırılmıştır. İsyancılar şehirde yönetimi 
ele almaya çalışmışlar fakat isyanlar kanlı bir şekilde bastırılmıştır (Ahmedünnesevi, 1934:331). 
Atabey Özbek’in hâkimiyetini yeniden tesis etmek için başlatılmış olan bu isyanların başarısız 
olmasında şehir ayanlarının ihaneti büyük rol oynadı. Öyle ki isyan bittikten sonra 300 kişilik 
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ayan grubu Celâleddin’in sarayına giderek ona bağlılıklarını bildirip, itaatlerini arz ettiler. 1231 
senesinde Celâleddin öldükten sonra üç kısma ayrılmış olan ordusunun bir kısmı Tebriz’de kaldı. 
Celâleddin’in yönetiminden bıkmış olan halk onların tamamını öldürdü (Ahmedünnesevi, 1934: 
165). 

Hülâgû Han’ın emriyle Argun döneminde Şerafettin Harezmi Tebriz’de “bekayayi-mal” (kalmış 
vergiler) adı altında halktan vergi istiyordu. Cüveyni diyor ki; “Zulüm haddini aşmıştı. Her evde 
üzgün bir yüz ve vergi toplayan memur, memur aman vermeden altın istiyordu. Her köşede bir işkence 
vardı. Hatta dul kadın ve öksüz çocuklardan bile vergi alıyorlardı” (Cüveyni, 2013: I/193- 199; II/141-
144, 276- 277; Alizade, 1949: 258- 259). Sırf bu yüzden birçok dul kadın ve öksüz çocuk Argun 
Han’ın (1284 – 1291) sarayının önünde toplanarak şikâyette bulundular. Sonuçta Argun Han 
onlara acıyarak hazineden yardım yapılmasını emretti.   

Argun Han, kopcur vergisini de belli bir düzene sokmaya çalışmıştı. (Cüveynî, 2013: 418, 425-
426, 428, 430-431; Doerfer, 1963:387 – 391; Köse, 2015: 1307-9581) Argun Han yayınlamış olduğu 
fermanında; “halktan çok fazla vergi alındığı için onlar kopmuş ve parçalanmış bir şekilde yaşıyorlar 
Maveraünnehir’de olduğu gibi her bir aileden imkânları çerçevesinde kopcur vergisi alınsın” (Cüveyni, 
2013: I/240) demektedir. Onun emriyle kişi başına zenginlerden 10 dinar fakirlerden ise 1 dinar 
vergi alınmaya başlanmıştır. Belirli bir süre geçtikten sonra her 10 kişiden 70 dinar vergi alınmaya 
başlandı. 

15 Eylül 1294 senesinde Geyhatu Han’ın (1291-1295) hazinede bulunan nakit para sıkıntısını 
gidermek için sikke yerine kâğıt parayı (çav) kullanıma sürmesi halk tarafından iyi karşılanmadı 
(Spuler, 2000: 89-103; Jahn, 1942: 274; Sümer, 1970: 62-64; Turan, 2015: 602-603; Kerimüddin 
Mahmud Aksarayi, 1943: 283).  Hükümdar çav’ı kabul etmeyenlere ceza verileceğini söylese de 
Tebriz’de kâğıt parayla alışveriş bir hafta sürmedi. Geyhatun’un bu ceza sistemine karşı olarak 
tüccar ve sanatkârlar toplu halde dükkânları kapatarak şehirden ayrıldılar. Hatta onların büyük 
bir kısmı dükkânlarındaki mallarını bile alıp götürdüler. Pazarda yiyecek ve giyecek sıkıntısı baş 
gösterdi. 10 dinar olan bir atın fiyatı 150 dinara kadar çıktı. Bir batman ekmeğin fiyatı kısa 
zamanda bir dinara kadar çıktı. Pazarda ticaret tamamen durdu, Tebriz kısa sürede boşaldı 
(Reşîdüddin, 2013: III/240). Şehirde kalan halk Cuma günü camide toplanarak şikâyette 
bulundular. Halk çav’ın kullanılmasına izin veren İzzeddin Müzaffer bin Muhammed’i ve onun 
adamlarını öldürdüler (eş-Şirazî, 1372: 274). Tebriz halkının yoğun tepkisi ile karşılaşan Geyhatu 
çav’ı kaldırdı ve ticaret tekrar sikke ile yapılmaya başladı (Reşîdüddin,2013: III/239- 241; eş-
Şirazî,1372: 272- 274). 

Kaynakların bize kadar ulaşan bilgilerine bakılırsa, çav Irak-ı Acem, Irak-ı Arap, Diyarbekir, 
Musul, Azerbaycan, Meyyafarikin, Horasan, Kirman ve diğer yerlerde de tedavüle kondu (eş-
Şirazî,1372: 272). Sadece Tebriz halkının itirazı sonucunda çav tüm ülkede tedavülden kaldırıldı 
(Spuler, 2000: 89-103; Jahn, 1942: 274; Sümer, 1970: 62-64; Turan, 2015: 602-603; Kerimüddin 
Mahmud Aksarayi, 1943: 283). Bu durum Tebriz tüccar ve sanatkârlarının İlhanlı 
hükümdarlarına karşı olan mücadelelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.  

Tebriz uzun zaman büyük hanedanların ikametgâhı ve siyasi olayların merkezi olduğundan 
burada iktidarı ele geçirmek için meydana gelen savaşlarda şehir halkı aktif rol oynuyordu. 1303 
senesi Aralık ayında bir tarikata mensup olan kişiler Gazan Han’ı tahttan indirmeye çalıştılar. Bu 
sene Tebriz’de Şii müctehidi Pir Yakub-i Bagistanî başta olmak üzere şehir halkı Geyhatu’nun 
oğlu şehzade Alafrenk’i iktidara getirmek için Gazan Han’a suikast hazırladı. Bu haberi duyan 
Sahib-i Divan Sadeddin, Gazan Han’a haber verdi. Gazan Han Cabi Ahtacı’nın önderliğinde 
şehre ordu gönderdi. İsyancılar ile Gazan Han’ın ordusu arasında on gün süren savaş meydana 
geldi. Bu isyan acımasız bir şekilde bastırıldı ve onun önderi olan Pir Yakub-i Bagistanî bir 
dağdan atılarak öldürüldü (Aka, 1993: 69-103). İsyanın diğer liderleri olan Nasireddin, Reşit 
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Bulgarî’nin halifesi Şehy Habib, Seyid Kemaleddin ve diğerleri de öldürüldüler (Reşîdüddin, 
2013: III/361- 362; Alizade, 1949: 283; Petruşevskiy, 1985: 209). Kaynakların ifadesine göre aslında 
bu isyan harekâtını hayata geçirenler ile katılanların temel düşünceleri Mazdek öğretisine 
dayanıyordu ve bu öğretiyi halk arasında yaymaya çalışıyorlardı (Reşîdüddin, 2013: III/362). 

Tarikatın önde gelenlerinin asıl amacının siyasi iktidarı ele geçirmek olduğu düşünülebilir. Onlar 
Alafreng’i hükümdar ilan etmekle amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardı. Onlar daha 1298 senesi 
Nisan ayından itibaren iktidarı ele geçirmeye çalışmışlar, Taycu oğlunun ordusundan bir şeyh 
ona hükümdarlık vadetmişti. Gazan Han Taycu oğlunu dört kölesiyle beraber öldürttü ve 
böylece isyan bastırılmış oldu (Nuriyeva, 2015: 86). O sene Sadreddin Zencânî, kardeşi 
Kutbeddin, Kutbeddin’in amcası oğlu Gevamü’l-Mülk, onların akrabası Tebriz gazisi Zeyneddin 
İnebekin ve diğerleri Gazan Han’ın emriyle öldürüldü (Reşîdüddin, 2013: III/325- 327). 

1336 yılında İlhanlılar Devleti’nin ayrı ayrı beyliklere ayrılması sonrası Şeyh Hasan (1338-1343) 
ve Melik Eşref’in (1344-1357) hâkimiyeti döneminde halkın durumu daha da kötüleşti. Nitekim 
bu durumu Müineddin Natanzî şöyle ifade etmektedir: “Şeyh Hasan döneminde Tebriz halkı artık 
bıkmıştı, hatta erkekler kadınlarına söz geçiremiyordu. Ağır vergi, açlık, memurların zulmü halkı 
bıktırmıştı” (Natanzî, 1383:158). Böyle bir durum sadece Tebriz’de değil Güney Kafkasya’nın 
diğer şehir ve köylerinde de devam ediyordu. Bu yüzdendir ki büyük halk kitlesi Çobanî 
emirlerinin zulmüne karşı gelerek mücadele etmeye başlamışlardı ve bu mücadelenin merkezi 
de Tebriz şehri idi (Haykıran, 2016: 25; Abad, 2015: 46; Nuriyeva, 2015: 87). 

1344 senesi yazında Tebriz’de büyük isyanlar baş göstermeye başladı (Piriyer, 1971: 94- 95). 
Devrin kaynakları bu isyanların asıl sebebinin Malik Eşref ve Yağıbasan’ın memurlarının halka 
zulüm etmesi olarak kaydetmektedir (el-Eherî, 1954: 170; Mirhond,1339: 552). 

 Aslında Tebriz’de şiddetli başkaldırılar ve isyanlar meydana geldiği zaman şehrin ayanlarından 
olan Nizameddin Mevlana Gorî ve Mevlana Nizameddin Kukmeri3 (Kerbelaî, 1344/1966: I/345) 
ve şehrin diğer ileri gelenleri halkı isyanlardan geri durmaları ve karışıklık çıkarmamaları için 
ikna etmek için çok çaba sarf ediyorlardı. Çünkü kendi mallarının yağmalanmasından ve 
öldürülmelerinden korkuyorlardı. Hatta bu eşreften Nizameddin Gorî, Melik Eşref’in yanına 
giderek onu şehre davet etmişti. Ebubekir Kütbi el-Eher’in deyimiyle; “adeta şehri ona armağan 
etmişti” (el- Ehrî, 1954: 170- 171). Aslına bakılırsa Tebriz ayanlarının bütün bu çabaları hiç de 
isyanı bastırma amacı gütmüyordu. Bu durum halkı Melik Eşref’in ölümünden kurtarmak değil 
onlara ihanet etmekti. Çünkü Melik Eşref Tebriz şehrine girdiği zaman önüne gelen herkesi 
kılıçtan geçirmişti. Hafız-ı Ebru bu konuda şunları söylemektedir; “Melik Eşref ve Yağıbasan şehre 
girdiği zaman herkesi öldürdü onun bu zulmünden kurtulanlar şehirden kaçtılar” (Hafız-ı Ebru, 1317: 
174). Tebriz’de Melik Eşref ve Yağıbasan’a karşı halkın başlatmış olduğu isyanlar başarısız olsa 
da Güney Kafkasya’nın diğer köy ve kasabalarında halkın isyanı artarak devam etmiştir. Aslında 
Tebriz’de ortaya çıkan bu isyanlar Tebriz halkının Melik Eşref’e karşı olan nefretinden 
kaynaklanmaktaydı. Tebriz’de meydana gelen isyanları kanlı bir şekilde bastıran Melik Eşref ve 
Yağıbasan şehri ikiye böldü. Melik Eşref Mahad-Mehin mahallesine, Yağıbasan ise Tebriz’in Rey 
mahallesine yerleşti. Ancak sağlanan sükûnetin fazla uzun sürmediğini, kısa süre sonra Melik 
Eşref’le Yağıbasan arasında anlaşmazlıkların yaşanmaya başladığını görmekteyiz. Hatta Melik 
Eşref bir gece Yağıbasan’ı öldürterek şehri tamamen ele geçirdiği yönünde haberler yaymaya 
başladı. Gerçekten de kısa süre sonra Melik Eşref Tebriz’in tek hâkimi oldu. Eherî’nin ifadesiyle; 
“O zulüm bayrağını dalgalandırmış, emirlere kılıç göstermiş halktan da zorla vergi toplamaya başlamıştı. 
Melik Eşref yüz bin aç kurdu (ordusunu) Azerbaycan ve Arran’a (Karabağ) saldırttı. Onlar halka her 

 
3 Mevlana Nizamettin Kükmeri Hamedan’ın Kümken köyünde ve Gazan Han’ın Müslüman olmasında etkili olmuştur. 
1329- 1330 yıllarında o Tebriz’in Sahibabad Hanegahında yaşıyordu. Tebriz’in Çerendab Mezarlığında medfundur.  
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türlü işkence ettiler. Bütün bunlardan bıkmış olan halk Tebriz’den kaçmaya başladı” (el- Eherî, 1954: 
174). 

Çobanlı Melik Eşref, Güney Kafkasya’daki hâkimiyeti döneminde halkı tam anlamıyla bir baskı 
ve zülüm ile yönetmiştir. Onun bu zulüm ve baskısından kurtulmak isteyen Tebriz’in din 
âlimleri, kadıları ve bilim adamları çareyi Tebriz’i terk ederek komşu devlet hükümdarlarına 
sığınmakta buldular. Melik Eşref’in zulmünden kaçan Tebriz Kadısı Muhiye’d-din Berdâî de, о 
sıralar Deşt-i Kıpcak’ta hüküm süren Altın Orda Devleti Hükümdarı Canı Beg Han’ın başkenti 
Saray’a gitti ve Saray’daki camilerde vaaz vermeye başladı (Tuysuz, 2020: 551-578). Muhiye’d-
din Berdâî, Canı Beg Han ve devlet erkânının da katıldığı bir vaaz meclisinde Melik Eşref’in 
Tebriz’de halka yaptığı zulüm ve baskıları öylesine etkili bir şekilde anlattı ki, mecliste 
bulunanlar duydukları karşısında göz yaşlarını tutamayarak ağlamaya başladılar. Ayrıca Berdâî 
meclistekilere, bu zulmün önüne geçmelerini, bunu yapmadıkları takdirde ahirette bunun 
hesabını vereceklerini söyledi (Tuysuz, 2020: 551-578). Bu sözler Canı Beg ve Altı Orda Devlet 
erkânı üzerinde hemen etkisini göstermiş olmalı ki (Fasîh-i Havâfî, 1341: III/88; Mustevfî, 1372: 
57-59; Zeyneloğlu, 1924: 68; Kırzıoğlu, 1953: 460; Sümer, 1984: 40-41), Canı Beg Han savaş için 
gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra 758/ 1356-1357 yılında Melik Eşref’i ortadan kaldırmak 
için büyük bir ordu ile Saray’dan hareket ederek, Derbend üzerinden Tebriz’e yöneldi (Mirhand, 
1338: 566-567; Handmir, 1362: 75; Onullahi, 1971: 93-95; Kazvinî, 1985: 57-58; Fahreddin, 2003: 60; 
Kürkçüoğlu, 2007: 73). Melik Eşref çok geçmeden Canı Beg Han’ın askerleri tarafından yakalandı 
ve Tebriz’e getirilerek, Canı Beg Han’ın emri ile 758/1358 yılının Recep ayının beşinde başı kesildi 
ve Meraga cami’nin önüne asıldı. Çobanlı Hanedanı, Melik Eşref’in ölümü ile artık eski güç ve 
otoritesini kaybetti (Bakıhanov, 1951: 78-79; Gabashvili, 2002: 391; Toksoy, 1998: 125; Mehmedov, 
1979: 116-118). 

Canı Beg ve oğlu Bedri Beg uzun süre Tebriz’de kalamadı ve onların ayrılmasını fırsat bilen 
Ehicuk Tebriz’i ele geçirdi. O da diğerleri gibi halka zulüm etmeye başladı ve vergileri bu şekilde 
topluyordu. Ağır vergilerden ve zulümlerden bıkan halk tekrar evlerini bırakarak Tebriz’den 
kaçmak zorunda kaldılar. Olaylara bizzat şahit olan Hafız-ı Ebru bu durumu; Tebrizliler artık 
mallarından, çocuklarından ve kadınlarından umutlarını keserek canlarını kurtarmak için şehirlerini terk 
ediyorlardı” (Hafız-ı Ebru, 1317: 236- 237) şeklinde ifade etmektedir. 

XIV. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Tebriz halkı şehirlerini işgal etmek isteyen başka güçlere 
karşı da mücadele vermeye başladılar. 1381 senesinde Muzafferîler Devleti’nin hükümdarı Şah 
Şûcâ (1359-1384) Tebriz’e hücum etmek istemiş, fakat halkın ona karşı isyanı ile karşılaşmıştı 
(Kutubi, 1335; 112-113). Halkın kendisine karşı şiddetli mukavemeti ile başa çıkamayacağını 
anlayan Şah Şüca şehre girmekten vazgeçmiştir (Zetterstéen, 1971:280-281). 

4 Ocak 1386 senesinde Toktamış Han 90 bin kişilik ordusuyla Tebriz’e hücum etti (Fahreddin, 
2003: 70) ve kış mevsiminde şehrin etrafını kolaylıkla ele geçirdi (Şami, 1987:156; Alan, 2007: 47). 
Şehrin hâkimi Celâyirî Emiri Santay bu saldırıyı karşılıksız bırakmadı (Şami, 1987:156). Emir 
Santay, Celâyirî hükümdarı Sultan Ahmed tarafından şehrin savunması için görevlendirilmişti 
(Verdiyev, 2019: 79). Şehir ahalisini teşkilatlandıran bu emir kaleyi de tahkim etti. Toktamış 
Han’ın askerleri bir hafta şehri kuşatmalarına rağmen Tebriz`i alamadılar (Vernadsky, 2015: 322). 
Yedi gün süren savaş sonunda Moskova önlerinde olduğu gibi hileye başvuran Toktamış, 
ordusuyla ancak şehre girebilmiştir (Hafız-ı Ebru, 1317: 281- 282; Hândmîr, 1333: III/ 438). 

1386 senesine gelindiğinde Timur Tebriz’i işgal ederek sanatkârları, zenginleri ve tüccarların 
önemli bir kısmını Semerkand’a götürdü. Tebriz ve diğer şehirlerde Timur ordusuna karşı 
isyanlar başladı (Manz, 2006: 9; Özer, 1945: 442; Yezdî, 1336: II/ 230; Mircaferi, 1375: 235).  
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XIV. yüzyılın sonu XV. yüzyılın başlarında Güney Kafkasya bölgesinde Hurûfîlik4 diye bir tarikat 
ortaya çıktı. Bu tarikat Yakın Doğu’da bulunan tüm tarikatlardan farklılık arz etmekteydi 
(Kuluzade, 1970: 89- 149). Fazlullah Esterabâdî5 (Nâimî)’nin önderliğinde kurulan bu tarikat 
zengin kesime ve İslam dinine karşı bir teşkilat ve bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır. Sanatkâr 
bir aileden gelen Fazlullah Esterabâdî bu tarikatın önderliğini yapmaktaydı (Sehavi, trs. VI/173-
174).  

Hurûfîlik düşüncesi ilk defa 1374 senesinde Tebriz’de yayılmaya başladı. Fazlullah Esterabâdî, 
Tebriz’de iken 775/1374 yılı Ramazan ayında gördüğü bir rüya ile hurûf-ı mukattaâ’nın ve günlük 
yapılan ibadetlerin sırrına ulaştığına etrafındakileri inandırdı (Firişteoğlu, Mevlana Müzesi, dem. 
no: 2916, 3b-4a). O, asıl ününü rüyalara getirdiği yorumlarla kazanmıştır. Fazlullah Esterabâdî 
için rüya, vahiyden sonra önemli bir bilgi kaynağıdır (Bektâşî, Mevlana Müzesi-Konya, kitap no: 
203, 156a). Hz. Peygamber (SAV)’in vefat etmesiyle vahiy kapısı kapanmıştır. Ama ona göre salih 
rüya kapısı hâlâ açıktır. Böylece Fazlullah Esterabâdî rüya yoluyla ilahi feyze ulaştığına 
inanmıştır. Ona göre, hiçbir peygambere vahiy ve ilham yoluyla aşikâr olmayan hakikat ve sırlar, 
rüya yoluyla kendisine aşikâr olmaktadır (Alparslan, 1967: 4). Bu rüyayı açıkladıktan sonra 
Tebriz uleması tarafından tekfir edilen Fazlullah Esterabâdî, bunun üzerine İsfahan’a giderek bir 
mağarada inzivaya çekildi (778/ 1376-77) (Aksu, 1995: XXII/278). Vefat etmek üzere olan “musafir” 
lakablı bir dervişi ziyarete gittiği bir gün, (Gölpınarlı, 1973: 7) derviş ona artık zuhur etme 
zamanının geldiğini, Tebriz'de iken gördüğü rüyanın buna delil olduğunu söyledi (Ballı, 2011: 
35). Kendisini mehdi olarak tanıyan ve tanıtan Fazlullah'ın çevresinde, yaşlı bir zat olan 
Fahreddin, Celal-i Burücirdî, Fazlullah-ı Horasanî, Abdullah-ı İsfahanî, Nayinli ve Reştli iki kişi 
ve Hurûfî müelliflerinden Mir Şerif'ten ibaret yedi kişi toplandı (Gölpınarlı, 1973: 7; Ballı, 2011: 
35). Bunlar Fazlullah'a ilk inananlardır. Daha sonra Tebriz'den ayrılan Fazlullah, Gilan ve 
Damgan’dan sonra özel ilgi duyduğu Bakü'de son zamanlarını geçirdi (Gölpınarlı, 1973: 4). 

Ali el-A'lâ (ö. 822/1419), “Kürsüname” adlı eserinde Hurûfîliğin Tebriz’de ortaya çıktığını 
bildirerek eserinde; “Fazlullah Esterabâdî Tebriz’de kendi zatını belli etti” demektedir (Şekûr, 1357: 
139; Kiyâ, 1330: 289; Usluer, 2009: 59). 

Fazlullah Esterabâdî, Damgan’da gördüğü bir rüya üzerine Emir Timur’u “âyin-i cedîd” dediği 
görüşlerine davet etmiş, ancak fikirleri şeriata aykırı görüldüğünden Timur tarafından 
tutuklanması emredilmiştir (Ballı, 2011: 36). Semerkant’ta ulema ve fukahâ ile bir toplantı yapan 
Emir Timur verilen fetva uyarınca onun idamına hükmetti (Aksu, 1995: 278). Hakkında verilen 
fetva, ondan önce mesihlik iddia eden ve 595/1198 tarihinde idam edilen Farslı birisi örnek 
alınarak verildi (eş-Şeybî, 1982: II/159). Timur’un oğlu Mîrân Şah tarafından yakalanan 
Fazlullah Esterabâdî, Alıncak Kalesi’nde hapsedildi; yapılan muhakemesi sonunda Şirvan Emîri 
Şeyh İbrâhim’in kadısı Bayezid’in fetvası ile 796’da (1394) Alıncak Kalesi’nde elli altı yaşında iken 
boynu vurularak idam edildi (Gölpınarlı, 1973: 8; Gölpınarlı, 1963: 8). Ayaklarına ip bağlanarak 
cesedi çarşı ve pazarda dolaştırıldıktan sonra mensupları tarafından defnedildi (Aksu, 1995: 278). 
Bazı Hurûfî eserleri, Fazlullah’ın cezasının bizzat Mîrân Şah’ın eliyle uygulandığını ve kullanılan 
kılıcın Fazlullah’ın müritleri tarafından altınla kaplandığını, tazimle öpüldüğünü kaydederler. 

 
4 “Fazlullah-ı Hurûfî (ö. 796/1394) tarafından XIV. yüzyılda İran coğrafyasında kurulmuş olan Hurûfîlik, şahsına 
münhasır bir dini akım olarak gelişmiş, doğuda Hindistan batıda ise Anadolu ve Balkanlar’a kadar etki alanına sahip 
olmuştur. Fazlullah, kendinden önce de varolagelen harflere batınî anlamlar yükleme çabasını daha da ileri götürerek 
yeni bir sistematik kurmuştur. Ne var ki onun ölümünden bir müddet sonra Hurûfîlik, kendi müstakil yapısını 
koruyamamış, başka dini akımların içerisine nüfuz ederek varlığını devam ettirmiştir.” Hasan Hüseyin Ballı, “Hurûfîlik 
Nedir?”, e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ISSN 1309-5803, www.emakalat.com. ss. 31-48. 
5 740/1340’da Hazar denizinin güneydoğusundaki Esterebad şehrinde doğan Fazlullah-ı Hurûfî, daha sonra bir düşünce 
ekolüne de etki edecek olan Hurufîlik’i kurmuştur. Fazlullah’ın hayatı hakkında, devrine en yakın tarih kitaplarında 
verilen bilgi oldukça sınırlıdır. Ayrıca bu bilgiler, bizzat Fazlullah ile çağdaş olup ona tabi olanların verdikleri bilgilerle 
mutabık değildir. Fazlullah’ın hayatı hakkında bilinenler ikinci gruptaki kaynaklardan elde edilmiştir.  
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Yine bundan dolayı aynı kaynaklarda Mîrân Şah’ın ismi “Mâr Şâh” (yılan şah) veya “Mârân Şâh-
ı Pelîd” (yılanların murdar şahı) diye yazılır (Rahimov, 1975: 90- 92; Aksu, 1995: 279; Terbiyet, 
1314: 376; Ballı, 2010: 42-43). 

XIV. yüzyılda Tebriz’de birtakım savaşlar ve istilalar söz konudur. Önce Toktamış, daha sonra 
Timur’un bu şehri istilası, savaşların halkın omuzlarına yüklenmesi, vergi ve mükellefiyetlerin 
çoğalması yerli hâkim zengin sınıfına ve yabancı işgalcilere karşı Tebriz halkının nefretini 
artırmıştı. İster Miranşah döneminde isterse de ondan sonraki dönemlerde olsun Tebriz’de 
huzursuzluk ve devlete olan güvensizlik git gide artarak devam etmiştir. Bu durum tamamıyla 
Timurîler sülalesinin zulmü ve artan vergilerden kaynaklanmaktaydı (Vassaf, 1346: 279-280; 
Kaşani, 1384: 121). 

1405 senesinde Ömer Mirza Beyan Goçin ve Şeyh Hüsrevşahi’nin Tebriz’e giderek iki gün içinde 
halktan 200 tümen para toplamalarını istemişti (Mîrzâ, 1393: 80). Tebriz’in fakir halkı onun bu 
isteğine karşı şehri terk etmek zorunda kaldılar (Semerkandî, 1973: V/515). Aynı yıl yeniden Hace 
Pir Ali şehir halkından 100 bin dinar vergi istediğinde halk isyan ederek Hace Pir Ali’yi öldürüp 
şehri kendi ellerine geçirdiler (Yağlı, 2014; 247-248). İsyancılar şehrin giriş ve çıkışlarını tutmuş, 
şehir kapılarını kapatarak Ömer Mirza’nın adamlarının şehre girişlerini engellemişlerdi 
(Hondmir, 1317: 343). Hace Gıyaseddin ve Ebdülhak Kazvinî Tebriz savunmasına öncülük 
yapıyordu. Fırsattan faydalanan Timur’un büyük oğlu Ebubekr Mirza Aralık 1405 senesinde 
Tebriz’e geldi (Tacü’s- Selmânî,1999: 71; Aka, 2014:58). Onun ordusu da kış ayında Tebrizlilerin 
evine girerek onları gasp etti (Semerkandî, 1973: I/267). Halkın daha fazla isyanından çekinen 
Ebubekir Mirza uzun süre şehirde kalamayıp gitmek zorunda kaldı (Aka,1994:103). O Emir 
Beyan’ı Tebriz’e gönderdiyse de isyancılar onun şehre girmesine engel oldular. Timur sülalesine 
karşı şehrin surları tahkim edilmişti. Şehrin savunmasına tamgacı Şeyh Ali Kasap ve Gazi 
İmadeddin öncülük yapıyorlardı. Tebriz’de on iki bin kişilik bir ordu Emir Beyan’a karşı savaştı. 
Onlar her vasıtayla Timur sülalesinin şehre girmesini engellemeye çalıştılar. Fakat Emir Beyan’ın 
ordusuyla savaş uzun sürmedi ve isyancılar mağlup oldular. Emir Beyan şehre girdiğinde halkın 
çoğu şehirden kaçtı (Mirhond, 1339: V/518, 557). Tebriz’de doğabilecek yeni bir isyandan korkan 
Ebubekr Mirza vergi memurlarına halkı incitmemelerini söylemişti (Mirhond, 1339: V/518). 
Aslında bu tedbir şehirden kaçan halkı geri getirmek amacı güdüyordu. Mirhond’un verdiği 
bilgiye göre halk kısa zamanda geri döndü ve onlar döndükten sonra vezir Mevlana Hasan halka 
yine ağır vergiler yükledi. Vergi memurları işkence zoruyla halktan vergi topluyorlardı. 1407 
senesi Şubat ayında Ebubekir Mirza Irak’a gitti ve Muhammed Devati, Zeynelabidin Kazvinî ve 
Muhammed Dımeşk’i şehrin muhafaza birliğinin başına getirdi. Onlar şehrin savunmasını 
güçlendirme amaçlı halktan vergi toplamaya başladılar fakat halk başta tamgacı olmak üzere 
onların bu isteklerine karşı çıktı (Semerkandî, 1973: I/336; Mirhond, 1339: V/557). 

Görüldüğü gibi Miranşah ile oğulları Ebubekir Mirza ve Ömer Mirza zamanında hâkimiyete 
karşı mücadele bir tür savaş haline gelmişti. Vergi toplayan memurların öldürülmesi, hâkim sınıf 
tarafından halktan toplanan parayı toplu halde ödememe, halkın şehrin idaresini hatta giriş ve 
çıkışları kontrol altına almaları, tüm bunlar bu mücadelede vergi veren halkın aktif olarak rol 
oynadığını göstermektedir.  

XV. yüzyılın ilk yarısında Tebriz’de devlete karşı mücadelesi daha keskin hale geldi. Bu da 
Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf, İskender ve Cihanşah’ın iktidarı döneminde artan vergiler 
feodal sınıfın halkı kullanması sonucunda oldu. Kara Yusuf vergileri yükseltmekle kalmadı hatta 
hiç adet olmadığı halde Tebriz’den ordu toplanması konusunda ferman verdi (Semerkandî,1973: 
I/336; Şami, 1987: 187-190; Sümer, 1984: 37-40). Bunun dışında “resme-mohdes” (cinayet olayları 
hakkı) adlı yeni vergi çıktı. İskender’in döneminde de zulüm çok fazla artmıştı. Nitekim 
Ebdürrezzak Semerkandî İskender’in Tebriz’i istila etmesinden sonra şehirde zulüm ve 
işkencenin çoğaldığını belirtmektedir. (Semerkandî, 1973: I/ 372). Cihanşah döneminde (1436-
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1467) Tebriz’in durumunu anlatan Ebdürrezzak Semerkandî’nin aksine Ebubekir Tahrani 
Cihanşah’ın müstebid hükümdar olduğunu yazmaktadır (Tihrani, 2011: II/ 414). Burada Ebubekr 
Tahrani’nin yazdıkları gerçeğe daha yakın durmaktadır. Bunu o dönemde yayılmış halk 
mücadelesi ispat etmektedir. Hatta Hurûfî ideolojisinin yayılması bile bu durumun göstergesidir. 
Birtakım araştırmacılar Cihanşah’ın şiirlerini okuyarak orda olan Hurûfîlik ideolojisine göre 
onun antifeodal düşünceye sahip olduğunu düşünüyorlar (Petruşevskiy, 1949: 166). 

Belirtmek gerekiyor ki, eserlerindeki Hurûfîlik ideolojisine göre Cihanşah’ı antifeodal düşünceye 
sahip olduğunu söylemek zor görünmektedir. Çünkü öyle olsaydı o 1442-1443 yıllarında 
Tebriz’de bir grup Hurûfînin öldürülmesinde rol oynamazdı. Aslında Hurûfî ideoloji altında 
ortaya çıkan isyan feodal usul idaresine karşı bir mücadeleydi. Miranşah ve Cihanşah 
dönemindeki isyanlar buna örnek gösterilebilir. 

Hurûfî düşüncesine sahip bir grubun Tebriz’de Cihanşah’ın emriyle öldürülmesine bakılmazsa6, 
bu ideoloji Timur ordusuna ve feodal sınıfına karşı mücadelede önemli rol oynadı. Hurûfîlik 
Tebriz’de doğdu ve Azerbaycan’ın diğer yerlerine yayıldı. Ancak yine de XV. yüzyılda en yüksek 
noktasına doğduğu şehir olan Tebriz’de ulaştı (Rumlu, 2006: 246; Fetrus, 1328: 284-285; Yakub 
1369: 96–97; Usluer, 2009). 

XV. yüzyılı başlarında Ahilik Kafkasya şehirlerinin siyasi hayatında büyük rol oynamaktaydı. 
Fakat bu dönemde ahiliğin içinde de birtakım gruplaşmalar bulunmaktaydı. Örneğin, Tebriz’de 
zamanında kasap olmuş ve ahiler teşkilatına giren Şeyh Ahi Kasap bir süre Tebriz’de tamgacı 
olarak çalışmış ve hâkim sınıfın temsilcisi olmuştu. Bu tabakalaşma Ahi teşkilatında 
parçalanmalar yaratmış ve onun zayıflamasına neden olmuştu. Sonraları onun alt tabaka 
temsilcisi “fetiler”, “cömertler”, “pehlivanlar” adı altında teşkilatlananlar şehirde hâkim sınıfa 
karşı mücadeleye başlamışlardı. (Köksal, 2006: 54; Özköse, 2005: 739; Sarıkaya, 2003: 94). 

Cihanşah’ın ölümünden sonra Tebriz’de yönetimi ele geçirmeye çalışan Deveci mahallesi sakini 
Sarban Kulu başta olmak üzere büyük halk kitlesi isyan başlattı. Ebubekr Tıhranî bu konuda 
şunları söylemektedir: “Sarban Kulu kendini “erazil”in başı belleyip bir grup rünud ve ovbaşla şehri 
işgal etmeye başladı” (Tihrani, 2011: II/434- 437; Kerbelaî, 1344: 212). Dönemin yazarları eserlerinde 
bu konuya değinmekten çekinmişlerdir. Ama muhtemelen Sarban Kulu şehri bir süre idare etmiş 
olmalı ki Cihanşah’ın yiğenleri Arayiş Beyim ve Şah Saray Beyim Karakoyunlu ordusunu 
toplayarak Tebriz’e hücum etti. Bunun asıl nedeni Cihan Şah'ın ölümü üzerine bazı Karakoyunlu 
beylerinin Makü Kalesi'ne giderek oğlu Hasan Ali'yi (1467-1469) tahta oturtmak üzere hapisten 
çıkarmalarıdır. Aynı anda Tebriz'de de İskender Beyin kızları Ârâyiş ile Şah Saray kardeşleri 
Hüseyin Ali'nin hükümdarlığını ilan ettiler. Fakat Cihan Şah'ın karısı Can Begüm kardeşi Kasım'ı 
gönderip Hüseyin Ali'yi öldürttü ve İskender'in kızlarını hapsettirdi. Şehri ve hazineyi az sonra 
gelen üvey oğlu Hasan Ali'ye teslim etti. Fakat Hasan Ali, tahtı kendisine teslim eden ve daha 
önce hayatını kurtarmış olan üvey annesi Can Begüm ile kardeşlerini öldürttü (Tihrani, 2011: 
II/434- 437; Rumlu, 2006: 462). 

Akkoyunlu döneminde Uzun Hasan’ın oğlu Uğurlu Muhammed’in babasına karşı isyan etmesi 
ve diğer oğlunu Maksud Bey’in Tebriz’e girerek isyanı bastırmak için halktan zorla vergi toplayıp 
ordu kurması halkta Akkoyunlu yöneticilerine karşı nefret hissi uyandırdı. Bu yüzden halk 
Maksud Bey’in ordu toplamak için istediği vergiyi ödememek için dükkânlarını kapatıp isyan 
etti. (Gündüz, 2006: 136- 137). 

 

 
6 Cihanşah’ın iktidarı döneminde Fazlullah Neimi’nin kızı Kürret-ül-eyn ve Yusuf adlı bir şahıs Tebriz’de Hurifilik 
tarikatını yaymaya başladılar. Tabriz’in Surhan ve Çerendab mahallelerinde halkın çoğu bu ideolojisini kabul ediyor. 
Cihanşah’ın emriyle Kurret-ül-eyn, Yusuf ve onların 500 arkadaşını ateşte yakılıyor. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4): 482-505. 

 499 

SONUÇ 

Tebriz, tarihte İlhanlılar döneminde özellikle de Gazan Han zamanında en iyi devrini yaşamıştır. 
Bu dönemde şehir genişletilmiş, yeni mahalleler yapılmış ve devletin başkenti olmasından dolayı 
özel bir konuma sahip olmuştur. Aynı zamanda Türklerin Azerbaycan’a kesin olarak 
yerleşmeleri de İlhanlılar zamanına rastlamaktadır. Yine bu dönemde dünyanın çeşitli 
yerlerinden heyetler siyasi ve ticari amaçlarla İlhanlı Devleti’nin başkenti Tebriz’e gelmişlerdir. 
Özellikle İlhanlılar ve halefleri devrinde meydana gelen bazı siyasi ve dini olaylar Tebriz’de 
asayişin ve sükûnetin bozulmasına, halkın şehirden kaçmasına ve Tebriz’in zaman içerisinde 
zenginliğini kaybedip nüfusuyla birlikte prestijini de kaybetmesine neden olmuştur. 

İlhanlılardan sonraki dönemde Tebriz, bir ara İlhanlıların yerini almaya çalışan bazı grupların 
arasındaki mücadelelerde sık sık el değiştirmiştir. Daha sonra sahneye Timur çıkmış ve bölgede 
tekrar bir birliktelik tesis etmiştir. Fakat Timur’un ölümünden sonra yine bölgede çeşitli gruplar 
arasında (Çağataylılar, Celâyirliler, Kara Koyunlular, Ak Koyunlular) hâkimiyet mücadelesi 
başlamış, bu mücadelelerde önce Kara Koyunlular sonra da Ak Koyunlular başarılı olmuştur. 
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