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BAŞ YAZI

Balkanlar’da
başta
Türkçe
olmak üzere, İngilizce ve Makedonca gibi
üç ayrı dilde makaleleri ihtiva eden ve
Rumeli’deki Türk – İslam kültürü yanısıra,
genel olarak tarih, edebiyat ile sosyal ve
iktisadi hayatla ilgili konuları yayınlayan
yegane uluslararası ilmi – araştırma dergisi olması hasebiyle, hakemli bir dergi
hüviyetine sahip olan HİKMET dergisinin 30. sayısı elinizde bulunmaktadır.
Bu 30. sayı, değişik mahiyette ve farklı
makaleleri içeren önemli bir dergi olarak
HİKMET’in bu 30. sayısı ile Türk bilim
kamuoyu yanısıra, uluslararası bilim kamuoyu karşısına da çıktığımızı memnuniyetle bildirmekteyiz.
Birkaç sayıdan itibaren, HİKMET
dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’na 8
değişik ülkeden üyelerin katıldıklarını iftiharla bildirmekteyiz.
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HİKMET dergisinin 26. sayıdan
itibaren yeni bir uluslararası boyuta, farklı
bir konsepte ve formata kavuştuğunu
bildirmek istiyoruz. Bundan böyle,
HİKMET dergisi uluslararası ilmi dergiler tarama sistemine dahil olarak tam
manasıyla hem ilmi seviyesini hem de
uluslararası boyutunu yükselterek, tamamen uluslararası hakemli dergi hüviyetine
kavuştuğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
HİKMET dergisinin bu 30. sayısında başta yurtiçi olmak üzere yurtdışından
da gelen makaleleri yayınlamış bulunmaktayız. Yurtdışından HİKMET’e gönderilen
makalelerin aslında yurtdışında HİKMET
dergisine olan ilginin ve önemin bariz bir
ispatı olsa gerek.

HİKMET 30 - Kasım 2017

Nitekim, HİKMET dergisinin
Makedonya, Balkanlar, AB’nin değişik
ülkelerine ve ABD’nin birkaç kütüphanesine gönderilmesi konusu, dergimizin uluslararası bir hüviyete ve boyuta
kavuştuğunun önemli göstergelerinden
biri oluğunu düşünüyoruz.
Yavaş, ancak sağlam adımlarla
ilerleyen dergimize bundan böyle yurtiçi
ve yurtdışından gönderilecek ve derginin
uluslararası kıstasları ile yayın felsefesine
uygun olan makalelerin yayınlanacağını ve
HİKMET’in uluslararası boyutunun daha
da genişleneceği kanaatindeyiz. Bilim ve
Hakem Kurulu’nun yapmış olduğu titiz ve
özeverili çalışmalarından dolayı HİKMET
dergisi adına şükranlarımızı bildiriyoruz.
Uluslararası İlmi Araştırma dergisi olan
HİKMET dergisinini bu mahiyette 15 yıl

sürekli olarak yayınlanan ve 30. sayısına
ulaşan Makedonya’da ender ve önemli
dergilerden biri olduğu kanaatindeyiz.
Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 30. sayısına ilmi makalelerini
gönderme zahmetinde bulunan yurtiçi
ve yurtdışındaki değerli hocalarımıza ve
bu makalelerin ilmi değerlendirmelerini
yapma gayretinde bulunan HİKMET
dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’nun
değerli üyelerine, HİKMET dergisi Yayın Kurulu ve ADEKSAM adına
saygı ve şükranlarımızı bildirir, keza,
HİKMET dergisinin teknik ve tasarımının
hazırlanmasında hizmeti geçen herkese
teşekkür eder, HİKMET dergisinin 31.
sayısı ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz
Allah’a emanet olun.

Kasım 2017, Gostivar					
MAKEDONYA						

		

Editör:
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MAKEDON DRAM ESERLERİNDE TÜRKÇE LEKSİK
UNSURLAR
Prof. Dr. Aktan AGO
Üsküp “Marko Çepenkov” Folklor Enstitüsü’nde Türk Folklor ve
Etnoloji araştırma görevlisi
e-mail: aktan_ago@yahoo.com
ÖZET

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, yani XIX. yüzyılın ikinci yarısında Makedon edebiyatındaki dram eserleri yaratılmaya başlamıştır. Türk-Osmanlı’nın etkisi sadece dram eserlerinde değil, Osmanlı topraklarında yaşayan bütün halkların kültüründe
de görülmekteydi. Bu etki günümüzde de Makedon dilinde yazarların eserlerinde bu etki
yaşamaktadır.
Bildirimizde, XIX. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak, bugüne kadar yazılmış olan
dram eserleri incelenerek Türk dilinden çok sayıda geçmiş olan kelimeler tespit edilecek ve
onları kökenine ve kullanım yerine göre tasnif edeceğiz.
Anahtar kelimeler: Makedon dram eserleri, Türkçe kelimeler, leksikoloji
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TURKISH LEXICAL ELEMENTS IN MACEDONIAN PLAYS
Prof. Aktan AGO Ph.D
“Marko Çepenkov” Turkish Folklore at the Folklore Institute Skopje
Ethnology research officer
e-mail: aktan_ago@yahoo.com
ABSTRACT

At the end of the XIX century, i.e. at the end of the Ottoman Empire, plays began to be
written in the Macedonian literature. The Turkish-Ottoman influence was not only present
in plays, but this influence could be felt in the culture of all peoples that lived in that Empire. This influence can be also seen today in the works of the Macedonian writers.
In our paper, we will analyze all plays that were written starting from the second half
of the XIX century until today. We will identify the used Turkish words etymologically and
according to the function in which they were used.
Key words: Macedonian theatre/plays, Turkish words, lexicologi
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GİRİŞ
Türk ve Makedonların birkaç yüzyıllık ortak yaşamı, her iki halkın maddi ve
manevi hayatlarına ortak etkilemelere sebep olmuştur. Makedon edebiyatı ve halk
ağızlarında Türkçe unsurların yerleşmesi,
Makedonya’nın Osmanlı hakimiyetine geçmesinden sonra başlamıştır. Bu dönemde
(XIV yy’ın sonlarından ve XV yy’ın başlangıcından), yani Makedonya’da Osmanlı
kurumların oluşturulmasından sonra, Türkçe kökenli sözcükler yanısıra, Arapça ve
Farsça kelimeler Makedon leksikolojisinde
yer alır. Osmanlı dönemi esnasında olduğu
gibi, Osmanlılardan sonra Türkçenin etkisi
yok olmamış, bu etkiyi sadece bu topraklarda yaşayan halkların ağızlarında değil,
onların eserlerinde, yani edebi dillerinde de
görmek mümkündür. Türkçenin etkisini 20
yy’dan, yani Osmanlılar bu toprakları terk
etmelerinden sonra da Makedon asıllı edebiyatçılarında olduğu gibi dram yazarlarının
eserlerinde de görebilmek mümkündür (Yaşar Nasteva 2006, 59).
XIX yy, Avrupa’da milletlerin uyanış
yüzyılı olarak tarihte geçmektedir. Bu dönemde birçok devletler kendi milli ilkeler
üzerine kurulmağa başlar. Bu esintiyi hem
Balkan topraklarında hem de Avrupa’nın
birçok bölgelerinde görebiliriz. Böylelikle
Makedon halkı arasında da XIX yy’ın ortalarında birçok aydın kişi, milli kültürel
kalkındırmayı gerçekleştirmek için edebi
eserlerin yaratılmasına yönelirler. Burada
Miladinov Kardeşler, Gligor Prliçev, Rayko Jinzifov, Yovan Konstantin Cinot gibi
kişiler başta gelmektedir. Bunların yanısıra,
XIX yy’ın sonlarında ve XX yy’ın başlangıcında dram eserlerini yaratan ve aynı za10

manda bu eserleri halk önünde sahneleyen
yeni nesil edebiyatçılar ortaya çıkmıştı. Bu
tiyatro tutkunların başında Voydan Pop Georgiev Çernodrinski (1875-1951) ve onun
neslinden olan Nikola Kirov Mayski (18801962), Vasil İlyoski (1900-1995), Risto Krle
(1900-1975), Anton Panov (1906-1968) vb.
yer almaktadır. Bu dram yazarları toplumsal konular üzerine dram eserleri yaratarak
eserlerinde farklı Makedon ağız özelliklerini kullanmış böylelikle kendi eserleriyle
Makedon Makedon dram ile tiyatroya temel
atmışlardır (Ago 2014, 63).
Bu yazarlar kendi eserlerinde ağırlıklı olarak tarihte Makedon halkın hayatını
konu olarak işlemekteydi. O dönem Osmanlı dönemi olduğundan dolayı, eserlerinde ağırlıklı olarak Türk leksik unsurlar
yer almaktadır. Dram eserlerinde yer alan
bu Türkçe kökenli kelimeler artık hem Makedon ağızlarında hem de Makedon edebi
dilinde alıntı kelimeler olarak yerleşmişti.
Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan
yeni nesil dram yazarlarla köprüyü oluşturan sanatçılar Tome Arsovski ve Kole Çaşule, daha fazla gerçekçi ve çağdaş konuları
işlemekteydiler. Bunların yanısıra Jivko
Çingo, Branko Pendovski, Mile Nedelkovski, Yordan Plevneş, Mitko Mancukov, Vasil
Mançev, Goran Stefanovski, Venko Andonovski ve diğer sanatçıların eserleri gözden
geçirerek Türkçe alıntıları inceledik.
Genç nesil dram yazarlar da kendi eserlerinde genellikle Türkçe kelimelerin kullanımına yanadırlar. Kullanılan kelimeler,
Makedon dilinde yerleşmiş ve Makedoncada karşılığı olmayan kelimelerdir. Kimi
eserlerin başlıkları da Türkçe kelimeden
oluşturmaktadır, örneğin Jivko Çingo’nun
“Babacan” veya “Surati (olumsuz anlamda
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kullanılan Yüzler kelimesi)” dram eseri en
iyi örnektir (Ago 2014, 13).
Şimdiye
kadar,
Makedonya
Cumhuriyeti’nde Makedon dilinde Türkçe
unsurlarla ilgili çalışmalar yapanlar arasında
ve bu alanda ilk ve daha temelli inceleme
yapan Olivera Yaşar Nasteva’nın 2001
yılında yayınlanmış olan “Makedon Dilinde
Türkçe Sözcük Unsurları” adındaki eseri
yer almaktadır. Aynı öyle, bu alanda İzaim
Murtezani, Mariya Leontiç, Aktan Ago, Fatima Hocin, Sena Arif’in yayınlanmış veya
yayınlamamış yüksek lisans ve doktora
tezlerinden madda, Makedon ve Türk asıllı dilbilimcileri tarafından bu konuyla ilgili
birçok bilimsel çalışmalar dergilerde yayınlanmıştır.
Geçen yüzyılın ikinci yarısından daha
doğrusu II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaratılan dram eserlerinde Türkçe unsurlar
ilk nesir yazarlara kıyasen daha az sayıda
olmalarına rağmen yine de sayıları oldukça kabarıktır. Konuşma dilinden birçok
Türkçe dil unsuru Makedon edebi diline,
dolayısıyla dram eserlerine de geçmiştir.
Burada, genellikle Makedon sözlüğünde
karşılığı olmayan kavramlar yer almaktadır. Örneğin: bahçe>бавча, boya>боја,
esnaf>еснаф, zanaat>занает, alet>алат,
kaymak>кајмак,
müşteri>муштерија,
ocak>оџак, tütün>тутун, çeşme>чешма,
şeker>шеќер vb. Bunların yanısıra anlamlılık, özellikle ironilik-alaylık elde etmek için
abdal>абдал, ahmak>акмак, haber>абер,
hayvan>ајван, asker>аскер, viran>виран,
damla>дамла,
tembel>дембел,
dükkan>дуќан,
düşman>душман,
efendi>ефенди, zülum>зулум, inayet>инает,
işaret>ишарет, yabancı>јабанџија, yavaş>јаваш, kabahat>кабает, merak>мерак,

namus>намус, niyet>ниет, ortak>ортак,
rezil>резил, seyir>сеир, surar>сурат gibi
sözcükler kullanılmıştır (Ago 2014, 35).
XX yy’ın ilk yarısında dram yazarlarının kullandığı ve aynı yüzyılın ikinci
yarısında faaliyet gösteren dram yazarların kullanmadıkları kelimeler genellikle
arkaik sözcükler olarak bugün tanımlanmaktadır. Bu kelimeler Osmanlı döneminde kullanılan ve belirli makamı, nesneyi
ifade etmekteymiş. Örneğin: ağa>ага, arkadaşlar>аркадашлар,
bayrak>бајрак,
bey>бег, düşman>душман, zaman>заман,
ziyan>зијан, zülum>зулум, katil>катил,
kaçak>качак, marifet>марифет, meydan>мегдан, pehlivan>пеливан, perdesiz>пердесаз,
sürgün>сурѓун,
sürtük>суртук,
teskere>тесќере,
tertip>тертип, uğursuz>угурсуз, fidan boylu>фидан бојлија, fodul>фодул, canbaz>џамбаз, celat>џелат, cimri>џимрија,
cömert>џомерт, cümbüş>џумбуш, şube>шубе vb. Bu kelimelerin biçoğu, Makedon ağızlarında bugün halen kullanılmaktadır, hatta bu Türkçe alıntıların çoğunu
bugünkü Makedon dilinde yayınlayan günlük gazetelerde kendi anlamları dışında kullandıklarını da görebiliriz.
30 dram yazarının 100’den fazla eseri incelenildikten sonra elde edilen Türkçe
alıntıların sayısı yaklaşık 1400 Türkçe dil
birimidir. Bunlardan %45 Türkçe kökenli,
%40 Arap kökenli ve %10-15 Farsça kökenli sözcüktür. Aynı zamanda Türkçe aracılığıyla yabancı dillerden hem Makedon diline
hem de dram eserlerine geçmiş kelimelere
de rastlamak mümkündür (Ago 2014, 285).
Örneğin, Yunancadan pırasa>праз (В.
Чернодрински, Зло за зло, стр. 284), temel>темел (Б. Бојаџиски, Дадовме збор,
11
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стр. 19), semerci>самарџија (В. Иљоски,
Бегалка, ОД, стр. 54), fire>фира (Г.
Стефановски, Тетовирани души, стр.
312), pide>пита (В. Иљоски, Окрвавен
камен, стр. 119) vb; ondan sonra Ermeniceden godoş>кодош (Б. Бојаџиски,
Дедо мраз и кај нас, стр. 99), ondan sonra Fransızcadan palto>палто (К. Чашуле,
Житолуб, стр. 205), pantolon>пантолон
(В. Андоновски, Бунт во домот за старци,
стр. 14) vb.
Söz ettiğimiz bu kelimeler farklı alanlarda kullanılmaktadır. Kullanılış yerine
göre ve semantik olarak bu Türkçe alıntıları
şu farklı bölümlerde yerleştirebiliriz (Türk
leksik birimlerin hangi dram eserinde ve
sayfa numarasını “Аго Актан, Турските
јазични елементи во македонските
драмски творби од XX век, ЛОГОС-А,
Скопје, 2014” kitabında bulunur):
1. Bitki ve hayvan dünyasından leksik birimler:
-Yemiş ve sebze türleri: kehribar>килибар;
badem>бадем:
kaysı>кајсија; bostan>бостан, turşu>туршија,
patlıcan>патлиџан, sarımsak>сармусак,
praz>праз, salata>салата vb.
-Evcil, yaban hayvanlar, kuşlar vb:
aygır>ајгар, at>ат/atpazar>атпазар, domuz>домуз, eşek>ешек, kuzu>кузу, kurban>курбан, köpek>ќопек, аслан>арслан,
bülbül>билбил, tahta biti>тавтабити vb.
2. Tıp alanından leksik birimler:
- Hastalıklar: damla>дамла, sarılık>сараџа, ilaç>иљач vb.
-Bedensel/Fiziksel
kusurlar:
keleş>ќелеш, kör>ќор, ukubet>укубет, boylu>бојлија vb.
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-Tedavi ve ilaçlar: derman>дерман,
eczacı>евзаџија, ekim>еќим, zehir>зеер,
ilaç>иљач, merhem>мелем, perhiz>периз
vb.
3. Kıymetli metaller, değerli mücevher ve elemanlar:
-cevahir>џеваир, altın>алт’н, altın
gerdan>алт’н ѓердан, burma>бурма, elmas>елмаз, bakır>бакар vb.
4. Coğrafi terimler, zaman kavramları ve olayları/olguları:
-Coğrafi terimler: bayır>баир, kasaba>касаба, tepe>тепе vb.
-Zaman kavramları: akşam>ахшам,
bayram>бајрам, dakika>дакика, saat>саат,
sabahleyin>сабајле vb.
-Başka olaylar: apansız>апанс’с, aralık>аралак, artık>арт’к, birden>бирден,
yavaş>јаваш vb.
5. Kent ve köy leksik birimler:
-Mimarlık ve şehircilik: kaldırım>калдрма,
mahalle>маало,
meydan>мегдан, sokak>сокак, kör sokak>ќорсокак, cade>џаде vb.
-Kamu ve özel yapılar: hamam>амам,
han>ан, hapishane>апсана, bina>бина,
kahvehane>кафеана, kule>кула, mektep>мектеп, meyhane>меана, saray>сарај,
tekke>теке,
teferrüç>теферич,
cami>џамија, konak>конак, kulübe>колиба
vb.
-Bina bölümleri ve yan/yardımcı alanlar: harem>арем, bahçe>бавча,
balkon>балкон, basamak>басамак, baca>баџа, döşeme>душеме, dolap>долап,
dükkan>дуќан, kat>кат, kiler>килер,
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mutfak>мутфак, oluk>олук, ocak>оџак,
pencere>пенџере, tavan>таван, taraba>тараба, temel>темел, çardak>чардак,
çatı>чатија vb.
-Evin iç dekorasyonu/düzenlenmesi: kapak>капак, sandık>сандак, minder>миндер, boru>борија, ocak>оџак,
kümbet>ќумбет,
maşa>маша,
döşek>душек, yatak>јатак, yorgan>јорган,
çekmece>чекмеџе, çarşaf>чаршаф, perde>перде, kilim>ќилим, bardak>бардак,
ibrik>ибрик, kova>кофа, matara>матара,
küp>ќуп, fincan>филџан, çanak>чанак,
şişe>шише, sini>синија, cezve>ѓезве, kazan>казан, tava>тава, çömlek>чомлек vb.
6. Ticaret ve zanaat leksik birimler:
Ticaret alanında şu leksik birimler Makedon dram eserinde en çok kullanılmaktadır: atpazar>атпазар, bedava>бадијала,
veresi>вересија, ziyan>зијан, hesap>есап,
ortak>ортак, pazar>пазар, tezgah>тезга,
tüccar>туџар, kâr>ќар, fayda>фајда, çarşı>чаршија caba>џабе vb.
Zanaatler ve zanaat terminoloji hakkında birçok leksik birim görülmektedir,
çünkü Makedonya’da zanaatlerin birçoğu
Osmanlı döneminde belirip gelişmiştir: zanaat>занает, çırak>чирак, kalfa>калфа,
esnaf>еснаф,
bahçıvancı>бавчанџија,
berber>бербер, boyacı>бојаџија, hizmetkâr>измеќар,
kalaycı>калајџија
kasap>касап, kahveci>кафеџија, kiracı>кираџија, pabuççu>папучџија, semerci>самарџија, tabak>табак, terzi>терзија,
kömürcü>ќумурџија, çekmece>чекмеџе
vb.

7. Para birimleri:
Para birimleri ve para bağlamında şu kavramlar kullanılmaktadır: altılık>алтилук, para>пара, altın>алт’н,
kese>ќесе, harç>арч, çeyrek>черек, mecidiye>меџидија vb.
8. Aletler: alet>алат, balta>балта,
gergef>ѓерѓеф,
kazma>казма,
teskere>тескере, tokmak>токмак, ütü>утија,
çengel>ченгел, çark>чарк, halka>алка, çivi>чивија vb.
-Yazma aletleri: kalem>калем, mürekkep>муреќеп, imza>имза vb.
9. Ağırlık uzunluk, yükseklik ve
alanlar için kavramlar ve ölçme araçları: üzengi>узенгија, endaze>ендезе, okka>ока, çift>чифт, tek>тек, kat>кат, toptan>топтан, kantar>кантар, fira>фира vb.
10. Tekstil kavramları: Makedon
dram eserlerinde tekstil ve diğer malzeme ile ilgili leksik birimlerin sayısı sınırlıdır: abacı>абаџија, basma>басма, kadife>кадифе, sicim>сиџим, gaytan>гајтан,
meşin>мешин, tel>тел, teneke>тенеќе vb.
11. Silah ve askeri leksim birimler: barut>барут, kurşun>куршум, fişek>фишек,
saçma>сачма, altıpatlak>алтипатлак, bozdoğan>буздоган, yatağan>јатаган, kundak>кундак, kama>кама, kubur>кубур,
top>топ, topuz>топуз, tüfek>туфек, bölük>булук, asker>аскер, cenk>џенк, muharebe>муаребе, binbaşı>бинбаши, devriye>деврија, gavaz>гаваз, zabit>забит,
zaptiye>заптија, kolcu>колџија, onbaşı>онбаши vb.
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12. Memuriyet ve hukuk/yargı ile
ilgili Makedon dram eserlerinde kullanılan leksik unsurlar: ağa>ага, bey>бег,
vezir>везир, kaymakam>кајмакам, padişah>падишах, paşa>паша, arzuhâl>арзоал,
senet>сенет,
müdür>мудур,
muhtar>муфтар, kâtip>ќатип, tımar>тимар,
adet>адет, hak>ак, emanet>аманет, dava>давија, vekil>векил, inkâr>инќар, kabahat>кабает, kadı>кадија, miras>мираз,
rüşvet>рушвет, şahit>шаит vb.

-İçecekler: rakı>ракија, kahve>кафе,
çay>чај, şerbet>шербет, boza>боза vb.

13. İnsan ve akrabalık ilişkiler
ile ilgili terminoloji: dalak>далаг, damar>дамар, baş>баш, taban>табан, sima>сима, surat>сурат, ciğer>џигер; amca>аџо, baldız>балд’за, bacanak>баџанак,
oğlan/lar>олан/оглан, kardeş/ler>кардаш/
лар vb.

16. Eğlence ve müzik enstrümanları:
kumar>комар, tavla>табла, ziyan>зијан,
pehlivan>пеливан, âşıklar>ашици, çengi>ченгија,
cümbüş>џумбуш,
gayda>гајда, kaval>кавал, tambura>тамбура,
zurna>зурна, kemane>ќеманче vb.

14. Makedon dram eserlerinde kabarık sayıda besin ve beslenme ile ilgili
leksik unsurlar yer almaktadır:
-Etli yemekler: kebap>кебап, musakka>мусака,
sarma>сарма,
pastırma>пастрма, pilav>пилав, büryan>бурјан
vb.
-Hamurdan tatlı ve tuzlu yemekler:
pide>пита, börek>бурек, simit-poğaça>симит погача, gevrek>геврек vb.
-Oryantal yemekler: baklava>баклава,
revani>реванија, şerbet>шербет, kurabiye>гурабија, helva>алва, lokum>локум,
pekmez>пекмез, hoşaf>ошаф vb.
-Süt ürünleri ve baharatlar: kaymak>кајмак, yoğurt>јогурт, afyon>афион
vb.
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15. Giyim ve bakım ürünleri:
-Giysiler:
bohça>бовча,
dolama>долама, kolan>колан, mintan>минтан,
palto>палто, pantalon>пантолон, tülbent>тулбент, kürk>ќурк, ferece>фереџе,
fes>фес, çakşır>чакшир, çanta>чата,
çorap>чорап, camadan>џамадан, şalvar>шалвар, sürme>сурме vb.

17. Manevi hayat (neşe, sevinç, memnuniyet, kısmet, şölen/eğlnece) alanından
Makedon dram eserlerinde kullanılan
leksik unsurlar: âşık>ашик, bela>беља,
gayle>гајле, zulüm>зулум, zor>зорт, kavga>кавга, sıklet>с’клет, merak>мерак,
sevda>севда, keyif>кејф, keyifli>кејфлија,
eğlence>егленџе, ziyafet>зијафет vb.
18. Dinni terminoloji ve soyut anlam
taşıyan leksik unsurlar:
-Sıkça kullanılan soyut anlamlı dinni terminoloji: dünya>дуња, dünya güzeli>дуња ѓузели, insan>инсан, insaf>инсаф,
kabahat>кабает,
kurtul>куртул,
kurban>курбан, bayram>бајрам vb.
-Epitetler (Soyut anlam taşıyan
leksik unsurar): emanet>аманет, apansız>апанс’з, beriket>береќет, laf>лаф,
rahat>раат, rica>риџа, selamet>сељамет,
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fayda>фајда, haber>абер, hayır>аир,
akıl>ак’л, helal>алал, hatır>атер, bayağı>бајаги, vilayet>вилает, gayret>гајрет,
gurbet>гурбет,
derece>дереџе,
derman>дерман, dikkat>дикат, hesap>есап,
izin>изин, iktiza>иктиза, emniyet>емниет,
itibar>ихтибар,
iftira>ифтира,
iştah>иштаф, kail>ќаил, kuvvet>кувет,
maytap>мајтап,
marifet>марифет,
nasihat>насиат,
nafaka>нафака,
rahat>раат, niyet>ниет, rahatlık>рахатлук,
saltanat>салтанат,
sevap>себап,
selamet>селамет,
tabiyat>табиет,
taksirat>таксират, tertip>тертип, uydurma>ујдурма, ukubet>укубет, usul>усул,
fodul>фодул vb.
-Soyut anlam taşıyan aşağılayıcı kelimeler: abdal>абдал, azgın>азган,
hayvan>ајван, aydamak>ајдамак, ahmak>акмак, alçak>алчак, harami>арамија,
acemi>аџамија,
aşlak>ашлак,
bilmez>билмез,
tembel>дембел,
edepsiz>едепс’з, zevzek>зевзек, katil>катилљ,
godoş>кодош,
kopuk>копук,
kurnaz>курназ,
nankör>намќор,
hovarda>оварда, pezevenk>пезевенк, pis>пис,
rezil>резил,
sersem>серсем,
kelepur>ќелепур, keleş>ќелеш, kerata>ќерата,
çapkın>чапкан vb.

SONUÇ
Verilen örneklerden görebiliriz ki, sadece Makedon halk dilinde değil, edebiyat
dilinde de kabarık sayıda Türkçe leksik unsurlar yer almaktadır. Belirttiğimiz gibi, bu
leksik unsurların hemen yarısı Tükçe kökenli, diğerleri ise Arapça, Farsça ve diğer
dillerden Türkçe aracılığıyla girmiş unsurlardır. Bu unsurlar, ilk nesil dram yazarlarında doğal ki daha kabarık sayıda kullanılmıştır. İkinci nesil, yani XX. yüzyılın ikinci
yarısında, Makedonya Cumhuriyeti’nin kuruluşudan sonra ve bu dilin resmilleştiğinden-standartlaşmasından, hem de Osmanlı
hakimiyetinin bu topraklarda yok olmasından sonra Türkçe leksik unsurların sayısı
azalmıştır. Fakat yine de Makedon leksik
hazinesinin bir bölümünü oluşturmaktadır.
Bu leksik unsurların bir kısmı, zamanla
kendi esas anlamnı kaybederek, Makedoncada başka anlamlarda kullanılmaya devam
etmiştir. Bu olay sadece Makedon dram
eserleri için geçerli değildir, aynı zamanda
hem Makedon edebiyatında da bu hadise
görülmektedir. Bu topraklarda Türk halkının Makedon halkıyla birlikte yaşamasıyla,
bu leksik unsurların kullanıma devam etmesi ise ayrı bir nedendir.
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ÖZET
İnsanın bu dünyaya gelişinden terk edip gitmesine kadarki zaman süresi geçmişten
bu yana çeşitli inanış ve uygulamalarla süslene gelmiştir. Bilindiği üzere, genel olarak insan
hayatında doğum, evlilik ve ölüm evrelerinden oluşan üç önemli dönem bulunmaktadır.
Buna bağlı olarak da inanış ve uygulamaların hemen hemen hepsi bu üç dönem etrafında
odaklaşmaktadır.
İnsan hayatının önemli geçiş noktalarından birisi olan ölüm olayı beraberinde
birçok adet, töre, tören, inanış ve uygulamalar getirmektedir. Doğum ve evlenme ile ilgili
uygulamalar daha ziyade sevinç ve mutluluk tezahürleriyle icra edilirken, değineceğimiz
ölüm hadisesi ise üzüntü ve keder belirtileriyle dikkati çeker. Zira hasreti çekilen bir
çocuğun, ailenin devamını simgeleyen gencin, ailenin direkleri olan anne babanın, geçmişi
ve aidiyeti temsil eden ve hayata anlam katan dostların ölümü doğal olarak insana keder ve
üzüntü verir.
Makedonya Türklerinde ölüm ile ilgili uygulamalar konusundaki birçok veri, bizzat
cenaze merasimlerine katılarak yaptığım şahsi gözlemlerden ve isimlerinin zikredilmesini
istemeyen köy imamlarından temin edilmiştir.
Bâki olan Allah’tır ve her canlı ölümü tadacaktır. Doğum gibi ölüm de Allah’ın
değişmez sünneti içerisinde doğal bir olaydır. Fakat İslâm inancı bakımından ölüm bir son
değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Dolayısıyla bu âlem için ölüm denilen olay, başka bir
âlem için mahiyeti farklı yeni bir doğum olarak gerçekleşir. Mutlaka yaşanacak olan bu
yeni hayat için insanın bu dünyada iken hazırlık yapması gerekir.
Anahtar kelimeler: Ölüm, inanç, adet, uygulamalar.
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DEATH TRADITIONS AMONG MACEDONIAN TURKS
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ABSTRACT
Beliefs and daily practices of a human being starts from its birth and continues up
to its death. As it is known, there are three important periods in human life; birth, marriage
and death. Accordingly, almost all of the beliefs and practices are focused around these
three periods.
Death, as being one of the most important event of human life, in return brings
many customs, traditions, ceremonies, beliefs and practices.
While the practices related to birth and marriage are carried out with joy and happiness, the event of death to points to sadness and sorrow. It should be considered normal
that the death of a long-suffering child, the young that symbolizes the continuation of the
family, the parents who are the pillars of the family, the friends who represent the past and
the belonging that add meaning to life, naturally gives is people sorrow and sadness.
Details for death related practices in the Macedonian Turks are generally obtained
from personal observations made by participating in funeral ceremonies and imams who do
not want to share their names.
God is eternal and every living thing will taste death. Death, like birth, is a natural
act in God’s unchanging sunnah. However, in terms of Islamic belief, death is not an end,
though the beginning of a new life. The event called death, in fact takes place as a new birth
in another world. Preparations needs to be done from this world for the new life that will
be absolutely experienced.
Keywords: Death, beliefs, customs, practices.
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1. ÖLÜMÜ DÜŞÜNDÜREN ÖN
BELİRTİLER
Ölüm korkusunun bilinç altındaki
baskısıyla
tedirgin
olan
insanların
düşünceleri, geleceği bilme arzusu, araç ve
nesnelerin bu veya şu şekilde kullanılışları,
tabii olayların zuhur etmesi, hayvanların
hareket ve sesleri, rüyalar veya rüyalarda
görülenler vb. hususlar halk arasında çoğu
zaman ölümün bir işareti, bir ön belirtisi
olarak kabul edilmektedir. Makedonya
Müslümanlarında da ölümün ön belirtileri
olduğu kabul edilen bu gibi olaylarla ilgili
değişik inanış ve uygulamalar dikkatimizi
çekmiştir.

ötmesinin hayra işaret olmadığı, hatta yakın
zamanda bir ölüm olacağının habercisi olduğu kabul edilir. Bunların dışında bütün evcil hayvanların huzursuzlukları ve alışkanlık dışı davranışları da sahiplerinin başına
kötü bir şey geleceğinin belirtisi olarak kabul edilir.
Bunlardan başka rüyada dişin
ağrıması, diş doldurtmak veya çektirmenin,
kalabalıklar içerisinde görünme veya bu
kalabalıkta beyaz cübbeleriyle hocaların

veya Beytullahın görülmesi ve ölülerle
uğraşmak veya sık sık ölü görmek ölümün
habercisi olarak veya yakınlarda aile
üyelerinden birinin vefat edeceğine delalet
Halk inançlarında bazı hayvanlar kabul edilir.
ölümün habercisi veya ölümle bağlantılı
Makedonya Müslümanları arasınkabul edilirler. Örneğin, hutbolu, yani da günlerin de ölüm için ön belirti olduğu
baykuşun ötmesi, evin çatısına veya bacas- inanılır. Örneğin, bazı bölgelerde yaşayan
ına tünemesi o evde yakınlarda bir ölüm Müslümanlar arasında kadınların Salı
olacağı şeklinde yorumlanır. Baykuş uğul- günü çamaşır yıkaması aileye bir kötülük
tusunun ölüm habercisi olduğu düşünülür. veya ölüm getireceği algısına yol açar.
Aynı şekilde bir tavşanın yolda insanın Salı günü veya gecesinde tırnakların kesönünü kesmesinin kişiye uğursuzluk veya ilmesi ile el ve ayak tırnaklarının ardarda
kötülük getireceğine, hatta yakınlarında kesilmesinin kötülüğe, hatta ölüme işaret
vuku bulacak bir ölümün işareti bile olabi- olduğuna inanılır. Kısacası, Salı günü genelleceği varsayılır.
de Müslümanlarca uğursuz bir gündür
Makedonya’nın bazı bölgelerinde
köpeğin uluması da benzer şekilde ölümün
habercisi kabul edilir. Köpeklerin ezan
okunurken ulumaları ise onların kendi
dillerince zikir yaptıkları şeklinde yorumlanır. Aynı şekilde horozların akşama doğru
20

denilebilir. Dolayısıyla, Salı günü yapılması
gereken bazı işlerin çoğunlukla ertelendiği
dikkati çeker.
Makedonya Müslümanlarında psikolojik ve fizyolojik değişiklikler de ölüm
habercisi olarak yorumlanır. Örneğin,
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kişinin parmağının veya vücudunun bir
bölümünün sararması veya morarması ölüm
habercisi olarak kabul edilir. Yine hastanın
bedeninde meydana gelen bazı değişiklikler
halk arasında ölümün yaklaştığının belirtisi
olarak kabul edilmektedir.
2.

ÖLÜM ESNASI ADETLERİ

Ölüm gerçekleştikten sonra orada
bulunan ev halkı ve yakın akrabaları birkaç
dakika bekleyip hastanın ruhunu teslim edip
etmediğini kontrol ederler. Bunun için yapılan
uygulamalardan en yaygını ölen kişinin açık
olan ağzına ayna yaklaştırılmasıdır. Ayna
buharlaşırsa ölümün gerçekleşmediğine
karar getirilir. Beklenmesi öngörülür.
Yine ölen kişinin ayakları ve nabzı kontrol
edilir. Ayakları buzlanmış/soğumuş, nabzı
durmuş, vücudunda morarmalar oluşmaya
başlamışsa kişinin öldüğü kabul edilir.
Loğusa döneminde ölen kadının
cennetlik olacağına inanılır. Ölüm döşeğine
konulan kadın örtüldükten sonra, üzerine
gelin iken giymiş olduğu çinkanları (şalvarları) ve başörtüleri koyulur. Bu uygulama, ölenin genç olduğunu vurgulamak için
yapılır.
Ölen kişi genç kadın ise,
yakınlarından bir genç kız seçilir ve ayrı
bir bölgede daire (zilli def) çalıp şarkı
söyletilir. Bu uygulama, ölen kadının eşinin
kısa zamanda tekrar evlenmesi için yapılır.
Bu uygulama sonucunda evlenmelerin kısa
zamanda gerçekleştiği rivayet edilir.

Cenazenin karyolada bekletilmesi
iyi karşılanmaz. Hatta, hastanın ölüm anında
yüksek yerde durmasından dolayı, ruhunun
çıkmasının zor olacağına ve kişinin ölüm
anında zorluk çekeceğine inanılır. Yüksek
yerde, yani karyolada olan ölüm anında
kişinin ruhunu teslim etmesinin günler sonra gerçekleştiği yönünde örnekler anlatılır.
Bundan dolayı, Makedonya Müslümanlarında mümkünse ölümü bekleyen kişinin
döşeğinin yere serilmesi gerekliliği yaygın
olan bir inanıştır.
Makedonya’nın bazı bölgelerinde
ölen kişinin şişmemesi için karın kısmına
ağır bir taş veya tuğla koyulur. Bu uygulama
ölünün midesinin temizlenmesi düşüncesiyle de yapılır.
Bazı bölgelerde ise, ölünün şişmemesi için karın kısmına bir metal parçası,
kaşık veya bıçak gibi aletler konulur. Cenazenin bekletilme durumunda ise hem tuğla hem de bıçak konulur.
Makedonya’nın bazı bölgelerinde
can çekişen hastanın yanına gelen yakınları, abdestli olmaya dikkat ederler. Yine
canı çıkarken odada bulunanlarda ayağa
kaldırılır ve hiç ses çıkarmadan sadece “Allah Allah” diye zikrederler. Diğer bir odada
da ölünceye kadar Kur’an-ı Kerim okunur.
Bu uygulama sayesinde hastanın canının
kolay çıkacağı ve zorluk çekmeyeceği kabul edilir.
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Hasta, gözleri tavana dikik iken,
açıp kapattı mı öldüğü kabul edilir. Hasta
derin bir nefes aldıktan sonra ruhunu teslim
eder.
Ölen kişinin gözleri açık kalırsa,
gözü dünyada kaldı diye yorumlanır. Hasta
gülerek ölürse iyi sayılır, iyi insan olduğunun
işareti olarak kabul edilir. Yanarak ölene ise,
çok günahı vardı, günahlarına kefaret olarak
Allah bu dünyada onu yaktı, diye düşünülür.
Elleri açık olarak ölen kişi, cömert diye yorumlanır. Konuşa konuşa can veren için ise,
rahat can verdiği için “iyi insandı” derler.
3.

İSKAT VE DEVİR

İbadetlerde ıskat, namaz, oruç,
kurban, adak, kefâret gibi ibadet ve borçları
ifa etmeden vefat eden bir kimseyi bu
borçlarından kurtarmak için fakirlere fidye
ödenmesi işlemini ifade eder. Fıkıhta daha
çok, namaz ve oruç borcunu düşürme
anlamına gelen ıskat-ı salât ve ıskat-ı
savm terimleri kullanılır. Burada fidyeden
maksat, söz konusu ibadetlerin yerine
geçmesi amacıyla yapılan nakdî veya aynî
ödemelerdir. Bu bağlamda ıskat-ı salât,
bir kimsenin sağlığında eda veya kazâ
edemediği namaz borçlarını uhdesinden
düşürebilmek için ölümünden sonra fidye
ödenmesi işlemini, devir de bu fidye
ödemede geliştirilen bir yöntemi ifade eder.
Devir, ıskat için fakirlere nakdî bedeli tamamen vermek yerine muayyen bir
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miktarı hibe edip, tekrar hibe yoluyla ondan
geri alma ve toplam borç miktarına ulaşıncaya kadar bu hibe ve karşı hibe işlemini
devam ettirme usulünün adıdır. Böylece elden ele devredilen para ile devir sayısının
çarpımıyla elde edilen meblağın fidye olarak
hibe edilmiş olacağı, neticede de ıskat için
gerekli fidyenin tamamen ödenmiş olacağı
var sayılmaktadır.
Makedonya’da önceleri iskat ve
devir uygulaması yaygındı. Mutlaka yapılması gerektiğine inanılırdı. Günümüzde ise
bu uygulama bazı yerlerde hala uygulanır
iken birçok yerde yanlış olduğu düşüncesiyle terkedilmiştir.
İskat ve devir işleminden sonra
fidye uygulaması da yapılır. Bu uygulama
günümüzde de devam etmektedir. Fidye,
ölen kişinin ailesinden alınan ayrı bir miktar
paradır. Bu, Makedonya Müslümanlarının
ölçülerine göre, erkek için 131, kadın için
71 fidyedir.
İslâm âlimlerinin ortak kabulüne
göre, ihtiyarlık ve iyileşme ümidi kalmamış
bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan
kimseler, kazâ etmeleri de mümkün
olmadığı için tutamadıkları gün sayısınca
fidye öderler. İslâm âlimlerinin ortak
kabulüne göre, ihtiyarlık ve iyileşme
ümidi kalmamış bir hastalık sebebiyle
oruç tutamayan kimseler, kazâ etmeleri de
mümkün olmadığı için tutamadıkları gün
sayısınca fidye öderler.
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4.
ÖLÜMDEN SONRAKİ BELLİ
GÜNLER
Makedonya Müslümanlarında ölümden sonra icra olunan inanışlar ve uygulamalar içinde şu belli günlerde yapılanlar
dikkati çeker. Birinci günü, yedinci günü,
kırkıncı günü, elli ikinci günü, altıncı ayı ve
yıllığı.
Birinci gün: Ölünün gömülmesinden sonra ölünün evinde yenmek üzere
lokantalardan sıcak yemek ısmarlanır ve
ölünün ruhuna cenazeye katılanlara verilir. Taziyeye ölümün birinci gününde daha
kalabalık gelinir. Ölenin yakınları gelenlerin taziyelerini kabul eder. Taziyeye gelenler tarafından: “Siz sagolun” (Başınız
sağolsun), “Allah cennette kavuştursun”,
“Allah sabırlık versin” gibi sözler söylenir.
İlk günden yedinci güne kadar kadınlar
tarafından “kırk Yasin” okunur. Bu uygulamayla ölünün kabir azabı çekmeyeceğine
inanılır.
İkinci gün: Taziyeye gelenlerin
taziyeleri kabul edilir. Akşam ile Yatsı arası
kırk Yasin okunur. Gelenlere sadece lokum
ikram edilir. Yeni evli gelinler taziyeye gelenleri evin içinde değil, dışarıda karşılarlar.
Bu esnada ölü yakınları koyu renkte yazmalar takarken, gelinler beyaz başörtülü olurlar. Taziyeye gelenler bu esnada birbirleriyle kucaklaşmazlar. Uzaktan selamlaşırlar.
Ölümün bulaşıcı olduğu inancı hakim old-

uğu için birbirleri ile uzaktan selamlaşılır.
Bir bakımdan bu şekilde korunacaklarını
düşünürler.
Üçüncü gün: Erkekler için komşuda açılmış olan konak sona erer. Taziyeye
gelenler artık ölü evinde kabul edilir. Gelenlere üçüncü gününde sütlü kahve verilmeye
başlanır. İlk iki günde lokumdan başka bir
şek ikram edilmez. Akşam ile yatsı arasında
kadınlar tarafından yine kırk Yasin okunur.
Yedinci gün: Ölü evinde yedi veya
on gün yemek pişirilmez. Orada hazır bulunanlara yemek dostlar tarafından ve lokantalardan getirilir. Yedi veya on günden
sonra artık ölü evinde yemek pişirilmeye
başlanır. Akşam ile Yatsı arasında yine
kadınlar tarafından kırk Yasin okunur.
Makedonya’nın Ohri kasabasında ölünün
ruhu için yedi gece Tebareke süresi, Yasin-i Şerif ve mevlid okunur. Bu uygulama
ile ölünün kabir sualinin ve kabir hayatının
iyi geçeceğine inanılır. Son zamanlarda
ölünün yedinci gününe özel önem verilmeye başlanılmıştır. Ancak bu uygulamanın
Hıristiyan inancından geçmiş olduğu kabul
edildiğinden haram kılınmış ve uygulamaktan vazgeçilmiştir.
Kırkıncı gün: Ölünün ruhunun kırk
gün eve geldiği inancı hakim olduğu için, bu
son gecesinde gelip mutlu olarak geri dönmesi için yapılan bir uygulamadır. Ölünün
kırkı da denilen bu günde bazıları tarafından
ölünün sevabına mevlid veya hatim okutu23
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lur, dua yapılır. Mevlid veya hatim ikindi
namazından sonra okunur. Yakın akrabalar
davet edilir. Yemek ikram edilir. Yemeklerden sonra davetlilere çay veya kahve verilir
ve davetliler dağılır. Kırkıncı gece uygulaması ölüyü bir nevi anma merasimi olarak
kabul edilir.
Elli ikinci gece: Ölünün kemiklerinin bedenden veya etten ayrıldığına inanılır. Bundan dolayı ölünün acı çektiği
kabul edilir. Burun kemiğinin de bedenden
düştüğüne inanılır. Bu vesileyle ölünün acı
ve zorluk çekmemesi düşüncesiyle o evde
hatim indirilir, mevlid okutulur, ölüye dua
edilir, ölünün ruhuna yemek ikram edilir.
Sene-i
devriyesi
(Ölüm
yıldönümü): Ölümün senesi, ölüyü anma
merasimi olarak kabul edilir. Bu uygulamada
yine yakın akrabalar davet edilir, hocalar
tarafından hatim veya mevlid okunur.
Yemekler yenip çay veya kahve içildikten
sonra evden ayrılınır. Bu merasimlerde
genelde ölünün ruhuna helva pişirilir.
Kelime-i Tevhid günü: Ölünün
defnedildiği günden sonraki ilk Cuma’da
ölü için yapılan bir uygulamadır. “Fealem
ennehu” ile başlayıp “La ilahe il-lallah” kelimesiyle devam eder. Mevcut bulunan hocalar birer devir, yani tesbihler üç kere otuz
üçer defa yüksek sesle “La ilahe il-lallah”
kelimesini okurlar, cemaat da buna eşlik
eder. Bu uygulamanın sonunda da Kelime-i
Tevhid duası yapılır. Davetliler de bu uygulamada hazır bulunurlar. Cuma namazından
sonra bazı aileler cami çıkışında ölü adına
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lokum dağıtırlar. Bazı aileler pişirilmiş helvadan evlerinde kurulmuş sofralarda ikram
ederken, diğer bazıları ise davetlilere evlerinde ölü adına veya ölü sevabına yemek
ve helva ikram ederler.

5.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sosyolojik
açıdan
değerlendirildiğinde, çalışmamızda konu edindiğimiz
inanç ve adetler, Makedonya Müslümanlarında bir cemaat şuuru oluşturan güçlü bir
bağ olarak dikkat çekmektedir. Makedonya’daki söz konusu inanış ve uygulamaların
Anadolu’dakilerle büyük benzerlikler arz
etmesi, burada yaşayan toplumun kendilerini Anadolu’nun kaybolmamış bir parçası
olarak hissetmesini sağlamıştır. Komünist
idare altındaki birçok baskıya rağmen bu
benzerliklerin hala ayakta kalması ise kayda değerdir.
Meseleye İslam dini açısından baktığımızda, bazı uygulamaların doğrudan
dinî olmasalar da halkı bir nebze olsun dine
yaklaştıran veya onlara dini vecibeleri hatırlatan adet ve gelenekler olduğu söylenebilir.
Ancak halk tarafından devam ettirilen bazı
adet ve gelenekler, dinen aslı olmamaktan
öte dini inançlara zarar verebilecek unsurlar ihtiva etmektedir. Bunlar hem toplumun
gerilemesine hem de birçok gereksiz masraflara katlanmasına neden olmaktadır. Bu
açıdan bizce yeniden değerlendirilmeleri ve
ıslah edilmeleri gerekmektedir.
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ÖZET
Makedonya, kendi sınırları içerisinde hoşgörülü bir toplumun meydana gelmesi
için entegre edilmiş eğitim sisteminin geliştirilmesi önemli bir alan olduğu ve ihtiyaç
duyulduğu bir sisteme gidildiği görülmektedir. Makedonya’da bir toplumun var olması
için entegre eğitimi ve entegrasyon en önemli çalışmalardan biri olup, son yıllarda bu tür
eğitim sorunları ile ilgilenerek entegrasyon alanın geliştirilmesine gidilmektedir. Entegre
Eğitimi alanında modeller geliştirmeye başlandı ve özel eğitim modeli olarak karşımıza
çıkmakta olan modeller, çoketnikli toplumlarda bütün etnik toplumların da katıldığı
örnek alınabilecek bir modeller olduğu görülmektedir. Bu eğitim modeleri ile öğrenciler,
öğretmenler ve ebeveynler çok etnikli değerlerin inşa edilmesine, entegre edilmelerini
kapsamaktadır. Entegre eğitimi ile her öğrenciye yönelik hazırlanmış bireysel yaklaşım,
iki dili yaklaşım, ekip ve ikili çalışma şekli ile gerçekleştirilen etkinlikler, oyun ile eğitim,
eğitim-öğretim sürecinin daha anlamlı ve etkin olmasını sağlamaktadır. Bu yaklaşımlar
ile toplumlardaki çoketnikli özellikler kullanılarak birlikte yaşama, daha sağlıklı yaşam
için hem öğrenciler, ebeveynler hem de öğretmenler hayat yetenekleri ve becerilerini
zenginleştirileceğinin düşüncesinin içinde olduğu görülmektedir. Çocuklar ile çalışma zor
bir süreç olduğuna göre eğitim sistemi bütün sorunlara çözüm üretip, öğrencilerin ilgisini
çekebilecek yeni eğilimler kullanarak, öğrencileri motive ederek, tamamlanması gereken
konuları eğlenceli ve ilgi uyandıracak şekilde sunularak gerekmektedir. Çocuk empati
kurmayı, başkalarına saygı göstermeyi, karşılıklı diyaloglarda kendi sorumluluğunu fark
etmeyi, sabırlı olmayı, kurallara uymayı, stresle baş etmeyi, problem çözmeyi ve liderlik
özelliklerini pekiştirmeyi öğrenir. Çünkü çocuk, toplumu, kuralları, meslekleri, gelenek ve
görenekleri, iyiyi ve kötüyü, doğruyuyanlışı öğrenirken, yani sosyal olarak gelişirken, bu
öğrendikleri kendi kişiliğini de şekillendirir.
Anahtar Kelimeler: Entegre eğitimi, yeni eğilim, çocuk, çocuk psikoloji...
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INTEGRATED EDUCATION AS A NEW TENDENCY EFFECT
ON CHILD PSYCHOLOGY
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ABSTRACT
Macedonia in the area of its borders,is known as a country with a lot of different
societies and nationalities.It can be said that the development of the integrated system and
the integrated education is of a great importance and it can also be said that there is a
strong necessity to integrate this kind of system in order to gather these societies together.
One society in countries such as Macedonia can only exist by importing the integrated
education and integration and very lately it could be said that integration field is being
developed by dealing with this kind of educational problems. In the field of Integrated
education,new models are being made and specific educational models are being developed.
The Integrated education movement in Macedonia is an attempt to bring together the all
societies,children,parents etc.In the multi ethnical socities the all ethnic societies should
be guided by this model.With this educational models,students,teachers,and parents are
encouraged to bring together those effective values.With the Integrated education each
student has a common access to eachother,two language access,team work,group work
,learning through game,education-learning process is more meaningful,more effective
and more successful.It seems that these approaches enrich the multi ethnical skills .It is
obvious that working with children is really something hard,to answer to all questions
of educational system is impossible,so new methods are used in order to grab students
attention ,entertaining is the new method for motivating students.Creating children
empaty,respecting,differetiating their own responsibilities while working in dialogues,being
patient,following rules,solving problems ,leadership skills,all these skills aim to provide a
balanced education.Child society , rules , good or bad, right or wrong is how the child
builds his personality.
Key words: Integrated Education,Child, Tendency,Child Psychology
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GİRİŞ
Makedonya,
Balkanların
en
karmaşık bölgelerinden biridir. Balkanların
kalbi sayılan Makedonya, eski tarihçiler
tarafından bir ırklar müzesi olarak nitelenen
Makedonya, bugün de çok uluslu bir devlet
özelliği taşımaktadır. Makedonya, çok dili,
çok dinli, çok kültürlü bir mozaik bölgedir.
Makedonya Cumhuriyeti’nin Federal
Yugoslavya Devleti ile süren bağlılığı 8
Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan etmesiyle
biter. Bu tarihten itibaren meydana gelen
değişiklikler ve getirilen bir takım anayasal
değişikliklerden
sonra
Makedonya
Cumhuriyeti eğitim sisteminde 1991
yılında çıkarılan Eğitim Sistemi Yeniden
Düzenleme Yasası ile bazı değişiklikler
yapılmıştır. Bu değişikliklerden sonra
Makedonya Eğitim Sisteminin genel
amacı, “Çocuklar için mutlu bir çocukluk
ve hayata daha iyi bir başlangıcı teminat
altına almak, gençler için fırsat eşitliğini
sağlamak, herkes için çeşitli hünerlerini
geliştirerek ülkelerine zengin bir miras
bırakacak gelir teminini hazırlamaktır.
Bunun yanı sıra öğrencilerin, toplumsal
beklentiler karşısında kendi gereksinim ve
özelliklerini tanımalarına ve gerçekçi bir
benlik kavramı oluşturmalarına ve kendi
yaşamlarıyla ilgili kararlar alabilmelerine
yardımcı
olunmasıdır.”
şeklinde
belirlenmiştir. Bunun için toplumlar,
bireylerine daha iyi bir hayat tarzı sağlamak
için, eğitim sistemlerini diğer ülkelerin
eğitim sistemleriyle karşılaştırarak sürekli
geliştirmek istenmektedir. Her ülke,
toplumun çağdaş gelişimlere uyabilmesi
için eğitim sistemini geliştirmek zorundadır.
Bu gelişim için eğitim politikasını tahlil
etmek ve eğitime yönelik yaklaşımları
geliştirmek durumundadır.
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Kendi eğitim sistemimizi başka
ülke eğitim sistemleriyle karşılaştırmak
zorunludur. Ancak yapılan tüm değişmeler
ve karşılaştırmalar gelişmiş Avrupa
ülkelerinden
örnekler
alınmaktadır.
Böylece aklımıza ilk gelen soru bizim
devletimiz buna ne kadar hazır olduğudur.
Ülkelerin eğitim sistemlerinin temelini
eğitim programları oluşturur. Çünkü,
nasıl bir insan yetiştirileceği sorusunun
cevabı eğitim programlarında ifadesini
bulur. Eğitim, kalkınmanın temelini
oluşturmaktadır. Kalkınmanın sağlam ve
sürdürülebilir bir yapıda gerçekleşmesi
için; insan kaynaklarının gelişimine öncelik
vermek, gelişen teknolojileri takip etmek,
bireylerle sağlıklı iletişim kurmak ve iyi
organize olabilmek gerekmektedir. İyi bir
iletişim kurmak ise bireylerin dinleme,
anlama, konuşma ve yazma becerilerinin
gelişmesine bağlıdır.
Makedonya eğitim sisteminin yapısı
ve özellikleri okulöncesi, ilköğretim, lise
(ortaöğretim) ve yüksek öğretim diye
adlandırılan öğretim basamaklarını kapsar.
Okulöncesi eğitim, henüz ilköğretim çağına
gelmemiş 4-6 yaşları arasındaki çocukların
eğitim gereksinimini karşılar ve isteğe
bağlıdır. İlköğretim, genel olarak 6-14
yaşlarındaki çocuklara eğitim sağlayan
dokuz yıllık bir yetiştirme (temel eğitim)
dönemidir ve zorunludur. Gerek yönetim,
gerek öğretim programı bakımından
bir bütünlük göstermektedir. Lise veya
ortaöğretim, genellikle 14-18 gençlerin
öğrenim gördükleri bir öğretim basamağıdır
ve zorunludur. Genelde dört yıl süren
bu öğretim basamağı, ilköğretime dayalı
en az üç yıllık bütün genel, meslekî ve
öğretim kurumlarını kapsar. İlk öğrenimini
tamamlayan her öğrenci, ilgi ve yeteneği
doğrultusunda istediği lise okullarından
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birine girebilir. Yükseköğretim, ortaöğretim
üstünde en az dört yıllık eğitim sağlayan
tüm öğretim kurumlarını kapsar.
Eğitim, çocuklar için öğrenmeyi,
sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel
gelişimi arttırıcı ya da ilerletici etkisiyle
bilinmektedir. Bunların yanında aldığı eğitim
ile çocukla yetişkin arasında sıcak bir ilişki
geliştirmesine ve çocuk eğitim ve gerçek
hayat ayırımını yapmasını daha kolay sağlar.
Yapılan araştırmalarda entegre eğitimin
farklı çeşitlerinin çocukların farklı gelişim
alanlarında etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Entegre
eğitiminde
gerçekleştirilen
etkinlikler, ders dışı aktiviteler ile çocuğun
dil; konuşmada akıcılık, yeni kelimeler
öğrenme ve zihinsel gelişime; yaratıcı
düşünce, çok boyutlu düşünce, problem
çözme katkıda bulunmasının yanı sıra,
çocuğun duygusal, sosyal ve fiziksel
gelişimine de büyük katkısı bulunmaktadır.
Entegre eğitim asıl amacı, öğrencilerin
çokkültürlü toplumlarda beraber yaşamak
için vazgeçilmez unsur olan etkileşimi
öğrenmeleridir, bununla birlikte farklı
etnikler/kültürler arasındaki etkileşim
yardımıyla
önyargıların
azaltılması,
işbirliğinin artması – faaliyetlerin rekabete
dayalı değil, işbirliği atmosferi içerisinde
gerçekleşmesi, herkesin etkili olabilmesi
için birbirlerinden faydalanma olanaklarının
oluşmasıdır. Çok kültürlü eğitim nedir?,
sorusundan yola çıktığımızda, diğerlerin
kültürlerini tanımaları üzerine farklı
içerikleri öğrencilere izah etmek (amaç
azınlık kültürlerinin kendileri hakkında,
çoğunlukların da diğerleri hakkında bilgi
alabilmeleridir), onların kültürleri hakkında
bilgi edinerek, diğerlerine saygı duymayı
öğrenmeyi amaçlamak, içerikler yardımıyla
uygulanır (sözel ve görsel) tarih, edebiyat,
müzik, resim sanatı vs. alanlar incelenir

ve diğerleriyle irtibat halinde öğrenmek
olabilir fakat zorunlu değildir. Makedonya
Cumhuriyeti’nde çoketnikli entegre eğitim
durumuna baktığımızda, farklı dillerde
eğitim gören öğrenciler arasında hep
daha çok ortak faaliyetlerin uygulanması
yada farklı bir şekilde ders faaliyetleri
kapsamında mümkün olmadığı zaman, ders
dışı faaliyetler devreye girer, öğrencilerin ne
yapacakları çok önemli değildir, asıl önemli
olan şey ortak çıkarlar için beraberce birşey
yapmaktır ve ürüne kadar ulaşma sürecinin
önemli olması gibi (karşılıklı etkileşim
aracılığyla), beraberce yapılan faaliyetten
ortaya çıkan ürün aynı öyle çok önemlidir
(ortak amaca yönelik belirlenen). Çocuk
eğitimi ve çocuk gelişimi sadece içsel
sebeplerden (genetik, kişisel özellikler vb.)
değil birçok dışsal etkenlerden de (kültür,
çevre, sosyal ilişkiler vb.) etkilenmektedir.
Çevresel etkenlerde çocuğun gelişiminde
büyük bir role sahiptir. Çocuk psikolojisi
bu sebeple çocuğun gelişimini birçok
farklı açıdan ele alır. Bu alanlara örnek
olarak, Sosyal Bağlam: Öncelikle aile
ile kurulan bağlar, daha sonra akranları
ve diğer yetişkinler ile kurduğu ilişki
çocuğun gelişimini, öğrenimi ve düşünce
yapısını uzun dönemde etkilemektedir.
Kültürel Bağlam: Çocuğun içinde yetiştiği
kültür, çocuğa birçok değer, gelenekler,
görenekler ve yaşam yapısı aşılamaktadır.
Kültür, çocuğun ebeveynleri ile nasıl bir
ilişki içerisinde olduğunun, nasıl bir bakımı
olacağından, nasıl bir eğitim alacağına kadar
birçok alanı etkilemektedir. Yukarıdaki
gibi farklı alanlar, birbirleri ile etkileşim
içerisindedir. Bu bağlamlar çocuğun
gelişimini ve psikolojisini farklı yönlerde
etkileyebilmektedir. Çocuk psikolojisi,
genetik, çevresel etkenler, doğum öncesi
gelişim, sosyal gelişim, kişilik gelişimi, dil
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gelişimi, bilişsel gelişimi, fiziksel gelişimi,
bağlanma, duygusal gelişim ve cinsel
gelişim gibi birçok alana odaklanmaktadır.
Psikolojinin çocuk psikolojisi dalındaki
uzmanlar, çocuğun içerisinde olduğu
bağlamları ve etkileşimlerini göz önünde
bulundurarak, çocuğun yarar sağlayabileceği
şekilde aile içi ilişkilerin düzenlenmesi,
bakımının sağlanması, eğitimsel desteğinin
sağlanması gibi çocuğun gelişiminin daha
sağlıklı hale getirilmesini hedefler.
ÇOCUK VE ENTEGRE EĞİTİMİ
Eğitim, bireyin davranışlarında kendi
yaşantısın yoluyla kasıtlı olarak istendik
ve kalıcı değişme meydana getirme süreci
olduğuna göre, eğitimin üstünde çalıştığı
malzeme başta çocuk ve insandır. Gelişim
ve sosyal psikolojisinin ortaya koyduğu,
insanoğlunun çeşitli gelişim alanlarının
ve dönemlerinin özellikleri dikkate
alınarak öğretme-öğrenme durumlarının
düzenlendiği, bu eğitim durumlarıyla
öğrencilerin
etkileşimleri
gelişim
özelliklerine uygun olarak gerçekleştirildiği
ve değerlendirmenin çocuğun gelişim
özelliklerine göre yapıldığı taktirde
eğitimde istendik davranış gelişimleri
gerçekleşecektir. Örneğin; anaokuluna
giden beş yaşındaki çocuğun davranış
özellikleri ile 14 yaşındaki bir çocuğun
davranış özellikleri arasında fark olacaktır.
Beş yaşındaki çocuk için öğretmeni ve onun
vereceği ödüller çok önemli iken, on dört
yaşındaki ergen için ise, akran grupları ve
onarın vereceği ödüller daha çok önem taşır.
Ayrıca, aynı çağda bulunan çocukların
da gerek kalıtım gerekse çevrenin büyük
etkisiyle gelişim özellikleri birbirinden
farklılık göstermektedir. Özellikle okulda
ortaya çıkan öğrenme farklılıklarının
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önemli bir bölümü, çocuğun içinde yaşadığı
çevresel koşullara bağlanmaktadır. O halde
öğretmenler çocuğun gelişimini etkileyen
bu etmenleri bilerek, olumsuz, dezavantajlı
çevrelerden gelen çocukları bilerek
öğretme-öğrenme ortamında destekleyici
önlemleri almalıdırlar. Öğretmenlerin bu
önlemleri alabilmeleri için değişik yaş ve
gelişim çağlarındaki çocukların fiziksel,
psikososyal, bilişsel ve ahlak gelişim
özelliklerini bileleri gerekmektedir.
Çocuk doğanın bir armağanıdır;
çocuk imgesi ise insanın yarattığı bir şeydir.
Doğanın armağanı olmanın ötesinde olan
çocuk imgesi, tarihin her çağında eğitim
uygulamalarını
belirlemiştir.
Dahası,
insanın yaratmış olduğu çocuk imgesi,
doğru olduğu kadar hatalıdır da. Yanlış
imgeler, doğru olanlardan daha güçlü olup
daha kolay akılda kalmaktadır. Geçmişte
olduğu gibi günümüzde de küçük çocuk
eğitimcileri olarak bizim görevimiz, sadece
doğanın armağanına karşı dürüst olmak
değil, fakat aynı zamanda her çağda küçük
çocuğun sağlıklı eğitimini tehdit eden
hatalı imgelerle savaşmaktır. Bu savaş
esnasında çocukları daha huzurlu ortamların
sağlanabilmesi için farklı etnik toplumlara
ait öğrencileri birleştirecek unsurların
yaygınlanmasına gidildiği görülmektedir.
Bu unsurların en temelinde de birleştirme
ile birlikte çocukların entegreşmesini
sağlama başlıca görevlerden biri olmuştur.
Bireyin çevresindeki dünyayı anlama
ve öğrenmesini sağlayan, aktif zihinsel
faaliyetlerindeki gelişme bilişsel gelişim adı
verilmektedir. Bilişsel gelişim, bebeklikten
yetişkinliğe kadar, bireyin çevreyi, dünyayı
anlama yollarının daha kompleks ve etkili
hale gelmesi sürecidir. Bundan dolayı,
çocuğun çevresindeki dünyayı değişik
yaşlarda nasıl ve niçin böyle gördüğünü
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ve algıladığını belirlemeye çalışmışlardır.
Çocuk dünyanın pasif alıcısı değildir,
bilgiyi kazanmada aktif role sahiptir.
Çocuk psikolojisi; çocuğun gelişimine ve
davranışlarına, doğumdan ergenliğe kadar
odaklanan psikolojinin bir alt alanıdır.
Çocuk psikolojisi sadece çocuğun fiziksel
gelişimini değil, sosyal-duygusal gelişimini,
bilişsel gelişimini ele almaktadır. Eski
dönemlerde çocuklar ‘küçük yetişkinler’
olarak tanımlanmaktaydı. Çocukluk dönemi
çok erken yaşta (6-8 yaş) bitmekteydi. Daha
sonra Jean Piaget çocukların yetişkinlerden
farklı olduklarını, düşündüklerini ortaya
atmıştır. Albert Einstein’da Piaget’in
bu görüşünü desteklemiş, bu kadar
sade bir düşünceyi ancak bir dehanın
düşünebileceğini belirtmiştir.
Çocuğun kişilik özellikleri benlik
algısı, benlik kavramı, öğrenme yeteneği,
güdülenmesi, sosyal davranışları, duyguları,
okula ve okulla ilgili olan çeşitli ögelere
karşı tutumu; doğuştan getirdiği kalıtsal
özellikler ve doğun öncesi, doğum sonrası
ve doğum sonrasından o güne kadar içinde
yaşadığı çevredeki etkileşimlerin bir ürünü
olarak ortaya çıkar. Tüm bu faktörler
çocuğun davranışlarını nasıl etkilemektedir?
Çocukta istendik öğrenmeler, diğer bir
deyişle, yaşantı ürünü, kalıcı izli istendik
davranış değişiklikleri planlı olarak nasıl
sağlanmalıdır? Öğretmenler, çocukların
davranışlarını
etkileyen
faktörleri
bilmelidir ki etkili ve verimli öğrenmeyi
gerçekleştirebilecek önlemleri alabilsinler.
Bu amaçla eğitim bilimleri,
psikoloji
davranışlarının
incelediği
insan davranışlarının nedenlerine, insan
davranışlarının oluşturulması ya da
değiştirilmesini etkileyen faktörlere ilişkin
bilgiyi alıp gerçek eğitim durumlarında
kullanmak durumundadır. Bireyin ihtiyaç

hiyerarşisine, bireyi çeşitli yaş ve gelişim
dönemlerinde hangi gelişim ve öğrenme
özelliklerine sahip olduğuna; hangi öğrenme
durumlarında hangi öğrenme kuramlarının
ilkelerinin etkili olabileceğine ilişkin bilgiyi,
eğitim bilimleri psikoloji biliminin ortaya
koyduğu bulgulardan elde ederek öğretimi
planlama, uygulama ve değerlendirmede
kullanmaktadır. Eğitimin gerçekleşebilmesi
yani istendik öğrenimlerin kasıtlı bir
biçimde oluşturulabilmesi için; öğretimin
belli
hedeflere
dönük
öğrenmeleri
oluşturmak üzere planlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim,
bireyin davranışlarında kendi yaşantısın
yoluyla kasıtlı olarak istendik ve kalıcı
değişme meydana getirme süreci olduğuna
göre, eğitimin üstünde çalıştığı malzeme
insandır. Gelişim psikolojisinin ortaya
koyduğu, insanoğlunun çeşitli gelişim
alanlarının ve dönemlerinin özellikleri
dikkate
alınarak
öğretme-öğrenme
durumlarının düzenlendiği, bu eğitim
durumlarıyla öğrencilerin etkileşimleri
gelişim
özelliklerine
uygun
olarak
gerçekleştirildiği ve değerlendirmenin
çocuğun gelişim özelliklerine göre
yapıldığı taktirde eğitimde istendik davranış
gelişimleri gerçekleşecektir. Örneğin;
anaokuluna giden beş yaşındaki çocuğun
davranış özellikleri ile 14 yaşındaki bir
çocuğun davranış özellikleri arasında
fark olacaktır. Beş yaşındaki çocuk için
öğretmeni ve onun vereceği ödüller çok
önemli iken, on dört yaşındaki ergen için
ise, akran grupları ve onarın vereceği ödüller
daha çok önem taşır.
Ayrıca, aynı çağda bulunan
çocukların da gerek kalıtım gerekse çevrenin
etkisiyle gelişim özellikleri birbirinden
farklılık göstermektedir. Özellikle okulda
ortaya çıkan öğrenme farklılıklarının
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önemli bir bölümü, çocuğun içinde yaşadığı
çevresel koşullara bağlanmaktadır. O halde
öğretmenler çocuğun gelişimini etkileyen
bu etmenleri bilerek, olumsuz, dezavantajlı
çevrelerden gelen çocukları bilerek öğretmeöğrenme ortamında destekleyici önlemleri
almalıdırlar. Öğretmenlerin bu önlemleri
alabilmeleri için değişik yaş ve gelişim
çağlarındaki çocukların fiziksel, psikososyal,
bilişsel ve ahlak gelişim özelliklerini bileleri
gerekmektedir. Buna bağlı kalarak entegre
eğitimi,
Makedonya
Cumhuriyeti’nin
eğitim sisteminde yeni model olarak
görülmektedir, böylece çağdaş eğitim süreci
yardımıyla farklı etnik topluluğa ait olan
öğrencilerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin
arasındaki entegrasyonunun daha başarılı
olmasını sağlamaktadır. Bu model kendi
içinde, çok etnikli değerleri, iki dilliliği,
öğrencilerde olduğu gibi ebeveynlerin,
öğretmenlerin
arasındaki
işbirliğinin
tanıtılması, desteklenmesi ve ilerlemesi için
uğraşmaktadır, temelinde ise farklılıklara
karşı saygı gösterme, onları entegre etme
ve uyum içinde çok etnikli topluluklar inşa
edebilme yatmaktadır.
Model, Makedonya’da çatışma
sonrası, ayrılmış toplumlarda barışın
sağlanması ve işbirliğin artırılması projesi
üzerinde iki yıllık çalışma sonrasında, 2007
yılında model olarak geliştirilerek, pratik bir
şekilde kullanıma geçmiştir. O zamandan
beri model başarılı bir şekilde Makedonya’da
bulunan farklı belediyelerden seçilmiş
bir kaç ilköğretim ve orta öğretim (lise)
okullarında
kullanılmaya
başlayarak,
başarılı sonuçlar elde etmiştir. Modeli
uygulayan okulların temel özelliklerinden
biri entegrenin sağlanmasıdır. Model
farklı etnik topluluklara mensup olan ve
de öğretim sürecini (herkez kendi ana
dilinde) aynı anda ve aynı alanda gördükleri
32

dersleri, aynı okul binasında, aynı devrede
eğitim gören öğrencilerin entegrasyonunu
d e s t e k l e m e k t e d i r. Ö ğ r e n c i l e r i n
entegrasyonu teşvik edildiği gibi farklı
etnik kökene sahip öğretmenlerin de
entegrasyonu sağlanmış olmaktadır. Model
milli-resmi eğitim programları ve özel
eğitim-öğretim programların ders (öğretim)
dışı özellikte olan etkinlikler programının
içeriği, özellikle entegre edilmiş ders dışı
etkinlikleri, iki dilli yaklaşım ve oyun
metodu ile zenginleştirilerek programlar,
arasındaki güçlü korelasyonu sağlamaktadır.
Entegre edilmiş ders dışı etkinlikler ile
her öğrenciye bireyselleştirilmiş şekilde
ulaşmanın yanı sıra, iki dilli yaklaşım da
kullanılmaktadır. Ayrıca ekip ve ikili çalışma
şekli ile bütünsel bir biçimde genel eğitimöğretim sürecinin daha kaliteli olması ve
iyileştirilmesine etki etmektedir. Ayrıca
öğrencilerin, öğretmenlerin, ebeveynlerin
hayat yeteneklerinin, becerilerinin daha
kaliteli bir şekilde kullanabilmesini, çok
etnikli özelliklere sahip toplulukların da bir
arada yaşayabilmesini sağlamaktadır.
Psikoloji,
insan
davranışlarını
inceleyen bir bilimdir, insan merak eden,
öğrenme ihtiyacında olan bir varlıktır;
hem kendini hem de kendi dışındaki
dünyayı anlamak ister. Elde ettiği bilgiler
de onun çevresine uyumunu kolaylaştırır.
Bireyde
meydana
gelen
davranış
değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla
ve kendiliğinden gerçekleşir. Bir kısmı
ise yetişkinler tarafından planlı ve kasıtlı
olarak gerçekleştirilir. Bireyde toplumca
istenen davranışlar geliştirme sürecine
“eğitim” adı verilmektedir. Çünkü çocuk,
toplumu, kuralları, meslekleri, gelenek ve
görenekleri, iyiyi ve kötüyü, doğruyuyanlışı
öğrenirken, yani sosyal olarak gelişirken, bu
öğrendikleri kendi kişiliğini de şekillendirir.
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ENTEGRE EĞİTİMİ VE ÇOCUĞA
YÖNELİK PSİKOLOJİK
KAZANIMLARI
Öğrenciler için: yeni bilgiler,
beceriler, devamlı bir şekilde bilgilerin
kazandırılması,
kendine
güveninin
artırılması,
iletişimin
artırılması,
sosyalleşme,
işbirliğin,
hoşgörünün
güçlenmesi, stereotip ve önyargıların ortadan
kaldırılması için zengin ders dışı etkinlikleri
hazırlanarak öğrencilere öğretilmektedir.
Aynı zamanda öğrenciler okul içinde ve
okul dışında çok sayıda düzenlenen spor
ve kültürel etkinliklere katılarak kendilerini
daha iyi ifade etmektedirler. Entegre
eğitiminde öğrencilere yönelik belirlenen
eğitici oyunlar ile farklı etnik topluluğa ait
olmalarına rağmen öğrencilerin birbiri ile
olan ilişkisi, işbirliği ile farklılıkları tanımaya
yönelik ilgisi artmaktadır. Çünkü, çocuğun
oyundaki hayal dünyası onun gerçek
yaşamı daha iyi görmesini ve kavramasını
sağlayarak psikolojik olgunluğuna yardımcı
olur. Oyun her ne kadar doğal bir ortamda
karşılıklı sevgi ve saygı içermektedir.
Psikolojik açısından baktığımızda oyun
ortamında kurulan etkileşim çocuğun
ilerideki sosyal davranışlarını belirler
aynı zamanda mutluluk, sevinç, acı,
acıma, korku, kaygı, dostluk, düşmanlık,
kin, nefret, sevgi, sevme, sevilme, güven
duyma, bağımlılık, bağımsızlık, ayrılık
ve ölüm gibi pek çok duygusal tepkiyi
çocuk oyun yolu ile öğrenir. Bu nedenle
çocuklarda kin, nefret duygularının yerine
sevgi, saygı ve hoşgörüyü geliştirir.
Oyunun kurallarına bağlı olarak oyuncu,
rakibine saygı duymaya, disiplinli olmaya
mecburdur. Fakat bu tür kurallar sadece
sınırlamamakta, aynı zamanda mesafeli
özgürlüğü de sağlamaktadır. Bu da,

oyuncuya kendi karakterini gerçekleştirme
imkanı vermektedir. Çocuk oyunları, çocuk
eğitimi ile toplumsal kültür açısından
önemli olduğu gibi çocuk psikolojisine,
eğitimine ve ruh bilimine yönelik de önem
taşımaktadır. Çocukların eğitiminde en
etkin yol olan oyun, çocuk için gerekli olan
davranış, bilgi, becerilerini oyun içinde
kendiliğinden öğrenir. İnsanlık ilişkileri,
yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme,
alışkanlık ve deneyim kazanmak, yaşamın
rollerini anlama olguları çocuk oyun içinde
kavrar, benimser pekiştirir. Çocuğun kişiliği
oyun içinde daha belirgin çizgilerle ortaya
çıkar ve gelişir. Çocuğun oyunda, içerisine
girmiş olduğu bu zihinsel çalışma doğru
olarak; algılama, yorumlama, değerlendirme
ve karar verme gibi zihinsel yeteneklerin
gelişmesini sağlar. Zihinsel gelişim fiziksel
gelişim, sosyal ve psikolojik gelişimden
ayrı olarak düşünülemez, bunların hepside
bir arada gelişir ve bir birini tamamlar.
Psikolojik gelişim içerisinde değinilen
yaratıcılık özelliği de, psikolojik olmasına
rağmen, oyunda öğrenilen ve geliştirilen
zihinsel faaliyetlerden biridir.
Oyun çocuklar için çok ciddi
bir iştir, kuralları kesindir değişmez.
Oyunlarda eşitlik söz konusudur, adam
kayırma yoktur. Kurallara uymayan,
oyunbozan çocuklar “çürük elma” olarak
nitelendirilerek oyundan atılır ve bir
sonraki oyuna alınmazlar. Bu riski göze
alamayan çocuk kolay kolay kural dışına
çıkamaz, böylece toplumsal kurallara da
uymayı öğrenir. Çocuk oyunda; işbirliği,
sorumluluk alma, başkasının hakkına
saygılı olma, yardımlaşma gibi kavramlarla
birlikte yenmenin güzelliğini, yenilginin
üzüntüsünü yaşayarak öğrenir. Oyun her
ne kadar doğal bir ortamda karşılıklı sevgi
ve saygı içerisinde oynansa da bünyesinde
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şiddeti de barındırmaktadır. Bu nedenle
geleneksel çocuk oyunları çocuklarda kin,
nefret duygularının yerine sevgi, saygı ve
hoşgörüyü geliştirir. Psikolojik açısından
baktığımızda geleneksel oyun ortamında
kurulan etkileşim çocuğun ilerideki sosyal
davranışlarını belirler aynı zamanda
mutluluk, sevinç, acı, acıma, korku, kaygı,
dostluk, düşmanlık, kin, nefret, sevgi,
sevme, sevilme, güven duyma, bağımlılık,
bağımsızlık, ayrılık ve ölüm gibi pek çok
duygusal tepkiyi çocuk oyun yolu ile
öğrenir.
Biz
eğitimciler
olarak
çocuklarımızın zihinsel, fiziksel, sosyalduygusal olarak gelişmesini istiyoruz.
Çocuklarımızın her yönden kendilerini
geliştirmeleri için oyun çok önemlidir.
Sanayileşme, çarpık kentleşme ve teknolojik
gelişme ve bilgisayar bağımlılığı, elektronik
oyun ve oyuncaklar nedeniyle çocuklar
sanal bir dünyaya hapsolmaktadır.
Çocuklar her ne kadar ellerinde her
imkân var gibi görünse de oyun oynamayan
çocuğun mutlu olmadığı bilmek gerekir. İşte
burada geleneksel oyunların sosyalleşmeye,
olumlu psikolojk gelişmeye ve kendi
çocukların gelişimine olan katkılarını
görmeliyiz.
Çocuklarımızın
zihinsel,
fiziksel, sosyal-duygusal gelişimi için
geleneksel oyunlar, çocuklarımıza kültürel
ögeleri ve topluma uyum sağlamayı öğretir.
Entegre eğitimin temel amacı veya
misyonu, eğitim çerçevesi içerisinde yüksek
kaliteli eğitimin oluşturulması için zorunlu
öğretimin yanı sıra öğretim dışı etkinliklere
önem verilmektedir. Bunun yanı sıra model
ile etnikumlar arası eğitimin entegrasyonu
daha çağdaş, başarılı çok etnikli eğitimöğretim kurumu inşa etmektir. Entegre
edilmiş öğretim (ders) dışı etkinlikler
yardımıyla her öğrenciyle bireysel çalışma
ve onlara bireysel ulaşabilme imkanı
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vermektedir. Bunun yanı sıra iki dillin
kullanılması, sürekli bir şekilde ekip ve ikili
şekilde çalışılarak bütün eğitim-öğretim
sürecinin kalitesinin artırılmasına etki
etmektedir. Çok etnikli ve bir arada yaşayan
toplumların kaliteli yaşam sürdürebilmesi
için
toplumlarda,
öğrencilerde,
öğretmenlerde ve ebeveynlerde özellikle
birçok yetkinliğin ve hayat yeteneklerinin
geliştirilmesini sağlar.
Entegre eğitimi için merkezlerin
teşvik ettiği başarılı olması gereken noktalar
noktalar:
• İnsanlar arasında yakınlaşmanın
ve sorunların çözümünde iletişim
ve işbirliği içinde olabilmesi için
modelin araç olarak kullanılması;
• Farklı etnik, dini ve farklı kültürel
geçmişleri olan öğrenci ve öğrenci
aileleri arasında karşılıklı saygının
artırılması;
• Herkezin eşit değer ve saygıya
sahip olduğu toplumlar oluşturmak,
aynı zamanda toplumun bütün
fertleri arasında olumlu ilişkiler
geliştirilmesi;
• Toplumun gerçek değerleri sayılan
farklılıklara karşı saygılı olmak,
açık iletişim, işbirliği, hoşgörü,
çatışmalarla hesaplaşma esnasında
yaratıcılık, stereotip ve önyargılarına
karşı saygı gösterilmesi; (ПетроскаБешка В., 2012).
Önemli olan bir diğer çalışma da
sivil örgütlere bağlı eğitim merkezinin
kurulmasıdır. Bu şekilde başarılmış
oldunan çalışmaların neticesi olarak
entegre eğitimine gösterilmiş olan ilgi ve
açık iletişim yardımıyla entegre eğitimin
nasıl
sağlanabileceği
görülmektedir.
Eğitim merkezleri, öğretmenlere yönelik
özel hazırlanmış programlar ile eğitimler
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sunumaktadır. Eğitim Merkezi içerisinde
sunulan eğitimler ile öğretmenleri yeni
bilgi, beceri, çokkültürlü okullarda
karşılaşabilecekleri
sorunları
ortadan
kaldırabilmek, onlara başarılı cevap
verebilmek için metodların öğrenilmesine
yardımcı olmaktadır. Eğitim merkezi
ihtiyaçlarını giderebilecek ve bilgilerini
en iyi şekilde aktarabilecek entegre
eğitimi alanında uzman yerel ve yabancı
üniversite hocalar-sunucular ve eğitimciler
angaje edilmektedir. Eğitimler ise Teorik
bilgi, Pratik çalışma ve sınavı başarılı bir
şekilde tamamlamaları için önceden iyi
hazırlanmış ve ayrılmış konular bütününü
içermektedir. Küresel dünyada her gün yeni
bir sorunlara karşı karşıya kalındığı, büyük
sorunlar ve engeller olduğunu bilerek iyi
geliştirilmiş tecrübeler ile iyi korunmuş
bilgiler bireylerde olması gerekmektedir.
Modellerin başarılı olabilmesi için
öğretmenler önemli rol oynadıklarını ve
rollerin ne kadar önemli olduğunun farkında
olmaları gerekir.
Gelecek nesillerde,
toplumların oluşturulmasında ve çocukların
eğitilmesi esnasında önemli sorumluluğu
taşıyan öğretmenler, sunmuş oldukları
bilgileri ve çocuklara aktardıkları ile ileride
nasıl bir dünya da yaşayabileceklerine karar
verecekleri unutulmamalıdır.
Eğitimde gerçekleşen yenilikler yeni
öğretim derslerin, zorunlu öğretim sürecin
zamanlaması, öğrencilerin özel ihtiyaçlarına
göre bireysel bir şekilde hazırlanmış öğretim
programların hazırlanması ve onlara karşı
adapte olunduğunu ifade etti. İyi okulun
başarılı olması için eğitim programındaki
dört temel sütunun nasıl olması
gerektiğinden söz edersek birinci sutün
bilgi için okuma, ikinci sutün var olmak için
öğrenme, üçüncü sutün başarılı olunması
için okuma ve son dördüncü sutün birlikte

yaşamayı öğrenme, olduğunu söyleyebilirz.
Ancak hiçbir müfredat programı buna göre
hazırlanmadığı görülmektedir. Bilgi için
okuma, büyük bir alanı kapsayarak modern
bir toplumun oluşturulmasında gereken
temel bilgilerin tümüdür. Bu bölümde bir
yaşam boyu gerekebilecek çalışmaların ve
bilgilerin elde edilmesi için öğrenmenin ne
kadar önemli olduğu ve okuma imkanlarının
sunulması gerektiğidir. Var olmak için
öğrenme ise güçlü kişisel sorumluluğun ve
güçlü değerlerin geliştirilmesi için kişiliğin
oluşturulmasına
yardımcı
olmaktadır.
Başarılı olunması için okuma ise
karşılaşan belirli durumlarla baş edebilme
yaklaşımının ve becerilerin geliştirilmesi
ve ekip ile çalışmanın öğrenilmesi hakkında
bilgilerin sunulmasıdır. Aynı zamanda,
farklı sosyal ve çalışma tecrübelerinin
yapısının oluşturulmasında becerilerin
öğrenilmesidir. Birlikte yaşamayı öğrenme,
diğer insanlara karşı tutumun geliştirilmesi
ve birbirinden bağlı olunduğu, yaşamın
sürdürülebilmesi için birbirine ihtiyaç
duyulduğunun açıklanmasıdır. Okul bir
önemli kurum olarak görülerek bir arenanın
tamamı olduğu söylenebilir. Burada
öğrenciler, sosyal, ekonomik, kültürel ve
dini farklılıklara rağmen bir araya gelen ve
getiren bir yerdir. bugünkü dünyda ise var
olma veya yok olma yeri olarak görüldüğünü
de söyleyebiliriz.
Bu şartlarda çalışabilecek öğretmen
olmanın ön şartları hakkında tartışma
yürütülürse bir dersin sevilmesi için ilgi ve
bilginin olması gerektiğini, öğrencilere karşı
sevgi beslenmesi, öğrenci potansiyelleri
gözönünde bulundurulması, doğru olmak,
öğrencilere karşı yüksek beklentilerin
konulması, bu öğretmenler için de geçerli
sayılabilmektedir, bilgiye karşı isteğin ve
sevginin desteklenmesi, sınıf ortamına
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öğrencileri adapte edebilme, öğretmen
arkadaşların çalışmalarına karşı olumlu
davranma, öğretmen ekipleri oluşturulması
için iyi şartların oluşturulması, toplumun
okuldaki rolü ve toplumsal, kültürel ve
siyasi rollerde öğretmenlerin tartışma ile
katılması ve kendi sorularını yönetebilecek
durumun olması gerekmektedir. Çünkü
bu siyasi ve çalışma arenasında önemli
soru sorabilmemiz için kendimizi güçlü
hissetmeliyiz. Milli müfredata baktığımızda
en uygun şekilde soru sorulması gereken
konular birkaçı: Çevremizde herkes
okulunun çalışmalarına katılmış mıdır?
Eğitim programımızda görülen ve bu
çerçeve içerisinde eksik olan öğretim dersler,
konuların ne olduğu? Öğrencilerinizi
eğitebiliyor musunuz ve insan hakları ve
demokratik değerleri okulunuz ne kadar
tanıtmaktadır? Öğrencilerinizi neyi ve niçin
eğittiğiniz arasında bir bağ var mıdır? Eğer
Demokrasi için otoriterliğinizi kullanarak
dersin sunumunu gerçekleştirirseniz o zaman
gizli eğitim programından söz edebiliriz. Bu
sadece demokrasi için eğitim vermek olur,
demokrasinin ne olduğu hakkında bilgi
verilmemektedir. Eğitimin en son amacı
ise, öğretmenlerin kendi öğrencilerini
destekleyerek
kendi
potansiyellerine
göre kendilerini geliştirmeyi sağlamaktır.
(Dedova R., Petroska-Beşka V., 2012)
Entegre
edilmiş
toplumların
oluşturulması ve inşaa edilmenin ne kadar
önemli olduğunu ve bunun sağlanması ilk
önce entegre edilmiş eğitim ile olabileceği
görülmektedir. Aynı zamanda entegre
eğitimi yardımıyla insanlar ve toplumlar
arasındaki klişelerin ve önyargıların
ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağına,
birbirleri ile yakından daha iyi tanışma ve
kurumlarda eşitlik ilkesinin önemini sadece
entegre eğitimi ile olacağı söyenebilir ve
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farklı insanların birbirine saygı göstermesi
gerektiğidir. Bu çalışmalar ile bir entegre
edilmiş toplumun elde edilmesi için
gerekecek sütünların: devletine sahip
çıkma, etnik geleneklerin ve alışkanlıkların
değişimine izin verme, demokrasinin
gelişimi – her vatandaşın kendini tanıma
fırsatı ve her vatandaş için siyasi, eğitim
ve sosyal programlarını hazırlayarak
kendi girişimlerinin sağlanmasına izin
verilmelidir.
Entegre
edilmiş
çoketnikli
toplumların oluşturulmasındaki ve bunda
başarı elde edilmesindeki temel yapı olarak
iki en önemli tecrübeden yararlanılması
gerektiğidir. Yapılması gereken kültürler
arası işbirliğin geliştirilmesi esnasında sevgi
ve saygının olduğu yerde, başkalarının
gördüğü noktadan bütün çalışmaları
incelemek ve o çalışmada başarı elde
etmektir. Bizler kültürler arası saygıyı
oluşturmak için çalışmalıyız ve bir diğer
önemli çalışma birbirimizi daha iyi bir
şekilde anlayabilmemiz için çalışmalarımızı
güçlendirmemizin gerektiğidir. Bütün
bu çalışmalar çoketnikli toplumların
oluşturulmasındaki temeli oluşturacaktır.
Makedonya Cumhuriyeti’nde modellerin
gelişimi sadece Makedonya’nın şu anda
bulunduğu duruma cevap olmadığı
bilinmektedir.
Eğitim güçlü olduğunda, ekonimik
başarının elde edilmesi için gerekebilecek
becerilerin gelişiminin üstesinden geldiği,
aynı zamanda uzlaşma ve barışın elde
edilmesinde bir toplumun gelişmesine
de yardımcı olabileceği görülebilir.
Öğretmenler ve barış için eğitim Okullar
savaşların çıkmasından sorunlu değildir, ve
aynılarını sona erdirmek için beklentilerin
yüksek olması gerekmemektedir. Sadece
okullardan
beklentilerimizin
gelecek
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nesilleri yetiştirme esnasında öğrencilerin
savaşa karşı olacak ve barışın elde
edilmesi için destek verebilecek nesilleri
yetiştirebilecek
kurumlar
olduğunu
unutmamalıyız. Önemli olan okulların birer
kurum olduğu, ve büyük değişikliklerin
yapılamayacağı bir binanın olduğunu asla
unutmamalıyız. İlköğretim ve lise öğretimi
veren okullar hakkında konuştuğumuzda
yoğun bir şekilde öğretmen kadrosu için
bahsedebiliriz. Çünkü onlar okullardaki
hergünkü gerçeğin oluşmasından sorumlu
kişiler olduğunu söyeleyebiliriz. Soruna
baktığımızda, onlar sadece bu gerçeğin
oluşmasında bir bölüm teşkil etmektedirler.
Diğer
katılımcılar
okul
gerçeğinin
yanıstılmasına direkt olarak katıldıklarını,
siyaseti yapılandıranlar, ebeveynler, eğitim
bakanlığı ve belirli bir bölümde çocuklarda
(ebeveynleri tarafından istenilen şekilde
yetiştirilmiş çocuklar) öğrencilerde sınıfları
teşkil etmektedirler. Bu bölüme katılanlar
aynı zamanda hükümet temsilcileri,
siyasetçiler, farklı görüşleri ve değerleri
taşıyan kişilerin (daha fazla kişiller de
olabilir) etkin bir şekilde çocuklarımıza
karşı büyük etkileri olup, öğretmenler ve
eğitim kurumlarının bu alanda etkileri
çok az olduğu artık görülmektedir. Bu
öğretmenlerin hiçbir şey yaptıkları anlamına
gelmez, sadece sarılmış ve çevresine
alınmış kişilerin tarafından destek verilmesi
esnasında bireysel bir şekilde kendi
kararlarını verebilecek bir yapıda olabilecek
bir öğretmen kadrosunun yetiştirilmesi
gerektiğidir. Öğretmenlere yönelik eğitim
ve kendilerini geliştirebilmek için sunulan
eğitimler ile öğretmenlerin büyük sorunlar
ile karşı karşıya kaldıklarında kendileri baş
edebilecek duruma dönüşmeleri için büyük
destek olmaktadır. Bununla birlikte barış için
eğitim de sunulduğu takdirde başarılı nesiller

geliştirebileceğimizi düşünmekteyim. Aynı
zamanda böyle eğitimler sunulduğunda,
öğretmenlere yönelik eleştirel açıdan
yaklaşılması ve çok dikkatli olunması
gerektiğini savunmaktayım.
Bununla birlikte çoğu zaman
karşı karşıya kaldığımız savaşların sadece
anlaşmamazlığın olduğu veya bilginin
azlığı, yeteneğin olmaması veya barışın
inşa edilmesi için değerlerin olmamasından
kaynaklanmadığını
bildiğimize
göre,
bu tür eğitim programları ile öğretmen
kadrosunun bu tür sorunlarla karşı karşıya
kaldığında çözüm üretebilmesi için yeteri
temel olmayacaktır. Çatışmalar çoğu zaman
yapısal eşitsizlik veya siyasi görüşlerden
meydana geldiğini söyleyebiliriz, ancak
farklı şekildeki çatışmaların ve zorbalığın
meydana
gelmesindeki
ana
sebep
siyasi yapıların öğretmen kadrosunun
yetiştirilmesindeki eğitim programlarına
girmediğinden ve kendilerinin profesyonel
gelişimi için çatışma esnası ve çatışma
sonrası meydana gelebilecek her tür sorunlara
karşı gelebilecek durumda olmadıkları
görülmektedir. Bu şekilde toplumların
yapısının ve büyük siyasi çatışmaların
meydana gelmesi gözlerin kapatıldığından
yola çıktığını savunmaktayım. Öğretmenler
(aynı zamanda öğrenciler de) toplumlarda,
siyasilerde, eğitimlerde ve diğer alanlarda
nelerin bilerek gizlendiği veya üstü
örtüldüğü konuların neler olduğunu bilerek
sadece “barış yanlısı” ihtiyaçları ile karşı
karşıya kaldıkları görülür ve aynı zamanda
o duyguların örtülmesinden sorumlu olan
kişiller kendileridir. Öğretmenlere yönelik
sunulan eğitimde barışın sağlanabilmesi
için ve duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesi
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için çatışmaları çıkaran, meydana getiren
katılımcıların düşünceleri ve vizyonları ile
savaşmayı bilecek bir öğretmen kadrosu
yetiştirilmesi gerekmektedir.
Eğitim, kasıtlı olarak, istendik
öğrenmeleri oluşturma sürecidir. İstendik
öğrenmelerin gerçekleşmesi ise, eğitimin
bireyin gelişimi ve öğrenme özelliklerine
göre düzenlenmesi ve uygulanması ile
mümkündür. Eğitim, bireyin gelişim ve
öğrenme özellikleri hakkındaki bilgiyi
psikolojinin bulgularından almaktadır.
Çocuğun/bireyin okuldaki ve okul dışındaki
öğrenmelerini pek çok faktör etkilemektedir.
Öğretmen görevi olan; çocuğun istendik
öğrenmelerine rehberlik edebilmek, çocukta
istendik öğrenmeyi sağlayabilmek için onu
okul içinde ve okul dışında bir bütün olarak
tanımalıdır. Çocuğun kişilik özellikleri
benlik algısı, benlik kavramı, öğrenme
yeteneği, güdülenmesi, sosyal davranışları,
duyguları, okula ve okulla ilgili olan çeşitli
ögelere karşı tutumu; doğuştan getirdiği
kalıtsal özellikler ve doğun öncesi, doğum
sonrası ve doğum sonrasından o güne kadar
içinde yaşadığı çevredeki etkileşimlerin bir
ürünü olarak ortaya çıkar. Tüm bu faktörler
çocuğun davranışlarını nasıl etkilemektedir?
Çocukta istendik öğrenmeler, diğer bir
deyişle, yaşantı ürünü, kalıcı izli istendik
davranış değişiklikleri planlı olarak nasıl
sağlanmalıdır? Öğretmenler, çocukların
davranışlarını
etkileyen
faktörleri
bilmelidir ki etkili ve verimli öğrenmeyi
gerçekleştirebilecek önlemleri alabilsinler.
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SONUÇ
Eğitim
bilimleri,
psikoloji
davranışlarının
incelediği
insan
davranışlarının
nedenlerine,
insan
davranışlarının oluşturulması ya da
değiştirilmesini etkileyen faktörlere ilişkin
bilgiyi alıp gerçek eğitim durumlarında
kullanmak durumundadır. Bireyin ihtiyaç
hiyerarşisine, bireyi çeşitli yaş ve gelişim
dönemlerinde hangi gelişim ve öğrenme
özelliklerine sahip olduğuna; hangi öğrenme
durumlarında hangi öğrenme kuramlarının
ilkelerinin etkili olabileceğine ilişkin bilgiyi,
eğitim bilimleri psikoloji biliminin ortaya
koyduğu bulgulardan elde ederek öğretimi
planlama, uygulama ve değerlendirmede
kullanmaktadır. Eğitimin gerçekleşebilmesi
yani istendik öğrenimlerin kasıtlı bir
biçimde oluşturulabilmesi için; öğretimin
belli
hedeflere
dönük
öğrenmeleri
oluşturmak üzere planlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
Eğitimin en temel işlevlerinden
biri de, öğrencilere nasıl öğreneceğini
öğretmektir.
Öğretim
programlarına
bakıldığında öğrencilerin çoğu “neden
öğrendikleri”,
“nasıl
öğrendikleri”
sorularına yeterli cevap verememektedirler.
Bu sonuçlar öğrencilerde başarısızlığa,
kendilerine güven ve öğrenmeye karşı ilgi
ve isteklerinde azalmaya yol açmaktadır.
Bu tür sorunları ortadan kaldırmak için,
öğrencilerin kendi öğrenmelerinin farkında
olmaları, öğrenmeyi öğrenmeleri, kendi
kendilerini güdüleyebilmeleri, zihinsel
yapılarına uygun stratejileri seçebilmeleri
ve kendi kendilerini kontrol ederek
yönlendirebilmeleri gerekmektedir. Son
dönemlerde Makedonya eğitim sisteminde
meydana gelen değişmeler ve gelişmekte
olan yeni eğilimlere bakıldığında batılı
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ülkelerin eğitim sistemi bizim eğitim
sistemimize uyarlanarak, derslerde ve
öğretmenler tarafından kullanılmaktadır.
Birçok uluslararası evraklarda (UNESKO,
UNİCEF, AB Konseyi), Makedonya
Cumhuriyeti Hükümeti resmi evraklarında
ve eğitim kurumlarında eğitimdeki
reformların
sadece
akademik
bilgi
seviyesinin artırılması değil aynı zamanda
öğrencilerin
çokkültürlü
toplumda
yaşamaya ayak uydurmaları, diğerlerine
karşı saygı, hoşgörü, farklılıkların kabul
edilmesi, herkesin eşitliği ve benzer
durumları kapsamaktadır. Çokdilde eğitim
veren okullarda, öğrencilerin büyük kısmı
gördükleri eğitim diline farklı binalara
ayrılmış durumdadır veya aynı binanın
farklı kısımlarında eğitim görüyor yada
vardiyaları farklı oluyor. Tekdilde eğitim
veren okullarda, öğrencilerin farklı
dilde eğitim gören öğrencilerle ilişki
kurma imkanları yoktur. Tüm okullarda,
öğrencilerin çoğu etnik anlamda önyargı
ve kalıplaşmış düşüncelerle yüklenmiş
durumdadırlar (genelde kendi kültürleri
için olumlu, diğer kültürler için olumsuz
yönde). Farklı dil/etnik mensubu öğrenciler
arasında ortak faaliyetlerin uygun iletişim ve
etkileşimle gerçekleşmesi için (diğerlerine
karşı önyargıların azalma eğilimi kazanması
için) aşağıdaki şartların yerine gelmesi
önemlidir: İşbirliğine dayalı olmalı,
farklı etnik topluluğa mensup öğrenciler
arasındaki işbirliğine bağlı olan ortak
hedefleri vardır; Aralarında eşitliğe önem
vermelidirler. Bir etnik topluluk mensubu
diğer topluluk karşısında kendini daha
az değerli gibi hissetmemeli; İnterkişisel
ilişkilere
yönelmeli
kişiselanlamda
arkadaşlık seviyesine ulaşması için farklı
etnik topluluklara mensup öğrenciler
arasında sıkça, uzun ve yakın görüşmeler

gerçekleşir; Sosyal ve kurumsal desteğe
sahip olmalıdırlar okulun evraklarında
mevcut olan ve farklılıkların kabul edilmesi
ve saygı duyulması ıçın öğretmenler ve
idare gayret gösterir. Faaliyetler veliler,
belediyeler ve toplumun diğer kurumları
tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
Herkesin aktif rol alabileceği ortamların
sağlanması düşünülmektedir.
Son
dönemde
dünyadaki
gelişmeler, modernleşme, kentleşme gibi
olguları gündeme getirmiş, çocuklar da
bu gelişmelerden nasibini almıştır. Bu
gelişmeler arasında sıkışan çocuklara
sokakta oynamaya zaman kalmamıştır.
Aynı
zamanda
oyun
mekanlarının
azalması, sokakta çocukları tehdit eden
tehlikeler nedeniyle de aileler çocuklarını
sokağa çıkaramaz olmuşlardır. Bugün
ülkemiz ve dünya geneline bakıldığında
oyunlar açık alanlardan kapalı alanlara
doğru bir kayma olduğunu göstermekte
aynı zamanda oyunların toplu olmaktan
çıkarak bireyselleşme yolunda ilerlediği ve
modernleştiği görülmektedir. Teknolojik
gelişmelerin
hayatımıza
kazandırdığı
ve çağın gereklerinden olan bilgisayar,
televizyon, cep telefonu gibi araçlar
çocukların dünyasında da önemli bir yere
sahiptir. Günümüz çocukları bilgisayarı
derslerinin yanı sıra daha çok sanal oyunlar
oynamak için kullanmakta. Küçük yaşlarda
başlayan bilgisayar ve telefon kullanımı yaş
ilerledikçe artmakta ve pek çok çocuk ve
ergende bağımlılık yaratarak ciddi sağlık
sorunlarına, aileden ve toplumdan kopma,
saldırgan ve uyumsuz davranışlar sergileme
gibi sosyal ve ruhsal sorunlara neden
olabilmektedir.
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ÖZET
Mesleki ve akademik literatürde takipçilik konusu gittikçe büyük ilgi görüyor.
Bu çalışma örgütlerdeki çalışanlar arasındaki pragmatik takipçiliği analiz etmek için
yürütülmüştür. Örnek, Makedonya Cumhuriyetinde farklı organizasyonlarda 190 çalışanı
kapsamaktadır. Sonuçlar, çalışanların çoğunun kendilerini örnek olarak ilan ettiği ve onları
pragmatiklerin izlediğini göstermektedir. 154 (81.1%) örnek takipçiler ve 25 (13.2%)
pragmatiklerdir. Örnek takipçiler işin öz niteliklerine daha fazla önem verirler, pragmatistler
dışsal olanlara daha fazla önem verdiklerini, ancak mesleki doyum oranının daha yüksek
olduğunu bildirirler. Liderlerin kendileri takipçiler arasında pragmatizmi teşvik edebilir.
Astları ile siyasi oyunlar oynayan liderler aynı karşılığı bekleyebilir. Ayrıca, farklı liderlik
stilleri bulunmaktadır ve pragmatizm, takipçiler için hem akılcı hem de güvenli bir seçimdir.
Anahtar kelimeler: takipçilik, liderlik, pragmatik, örnek verici, takipçiler
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BARGAINING TO MAXIMIZE YOUR OWN SELF-INTEREST:
PRAGMATIC FOLLOWERS IN ORGANIZATIONS
Assoc. Prof. Kalina SOTIROSKA IVANOSKA, Ph.D
International VISION University - Gostivar, Macedonia
e-mail: kalina.sotiroska@vizyon.edu.mk
ABSTRACT
There is growing attention in professional and academic literature about followership.
This study was conducted to analyse the pragmatic followership among employees in the
organizations. The sample included 190 employees in different organizations in The Republic of Macedonia. The results show that most of the employees are declaring themselves
as exemplary, followed by pragmatists. 154 (81.1%) are exemplary followers and 25 are
pragmatic (13.2%). Exemplary followers attached greater significance to intrinsic aspects
of work and reported a higher job satisfaction rate, while pragmatists placed more importance on extrinsic ones. Leaders themselves can encourage pragmatism among followers.
Leaders who play political games with subordinates can expect the same in return. Also,
there are different leadership styles, and pragmatism is both a rational and a safe choice for
followers.
Key words: followership, leadership, pragmatist, exemplary, followers
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GİRİŞ
Takipçiliğin
önemi,
günümüz
organizasyonlarında iyi takipçilerin gittikçe daha
fazla önem kazanması demektir. ’’Takipçiler,
astlarına göre daha az güç, yetki ve nüfus sahibi
olan ve dolayısıyla daima, ancak değişmez
olarak sıraya giren astlardır’’ (Kellerman, 2008).
Başta örgütlerde olmak üzere, insanların çoğu
liderlerden çok takipçilerdir. (Kelley, 1988).
Son zamanlarda, takipçinin uzmanlık gerektiren
beceri, motivasyon ve örgütsel potensiyeli
geliştirme gücüyle değerli bir konumu vardır.
Örgütler lider merkezli mercek aracılığıyla
incelendi ve liderlik yapmayanlara çok az dikkat
edildi (Kelley, 2008).
Takipçilik stilleri
Robert E. Kelley yöneticiler ve astları ile
kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi ve iki boyuta
göre kategorize edilen beş takipçi stili ortaya
çıkardı. İlk boyut bağımsız, eleştirel düşünceye
karşı bağımlı, eleştirisiz düşünce kalitesidir.
Takipçinin stilinin ikinci boyutu pasif davranışa
karşı aktif davranıştır.
Kelley, bu iki boyuta göre, beş takipçiyi, örnek
takipçiler, pasif takipçileri, yabancılaşmış
takipçileri, pragmatiği ve uyumcu takipçiler
tanımlar. Her takipçilik stili farklı derecede
bağımsız düşünce ve örgütsel bağlılık
sergilemektedir. Pasif takipçiler düşünme
ve angajman konusunda pasiftirler ve
kendilerinden çok, liderleri tarafından motive
edilirler. Yabancılaşmış takipçiler çoğunlukla
edilgen olmakla birlikte daha bağımsız
düşünürler. Kendileri için düşünürler, ancak
organizasyonun olumlu yönüne katkıda
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bulunmazlar. Örnek takipçiler kendileri için
düşünür ve aktif olarak meşguller. Onlar
liderleriyle hemfikirler ve meydan okuyorlar.
konformist takipçiler liderlerine düşüncelerin
çoğunu kendileri için davranmalarına izin
verir, ancak genellikle olumludur ve her
zaman liderin tarafındadır. Uyumcu takipçiler
liderlerine düşüncelerin çoğunu kendileri adına
yapmalarına ve onları temsil etmek için izin
verir, ancak genellikle olumludur ve daima
liderin tarafındadır. Pragmatik takipçi, durumun
yönünün nereye yöneldiğini gördüğünde
enerjiyi daha fazla harekete geçmeye istekli
olduğundan asgari düzeyde bağımsız düşünme
ve katılım sergilemektedir.

Pragmatik takipçiler
Böylece,
pragmatik
takipçiler
eleştirel
düşünceyi göstermekten yoksundurlar ve
statükoyu korumakla motive olurlar. Takipçiler,
hayatta kalanlar, vasat oyuncular, oyunun
nasıl oynanacağını bilen ancak risk almaktan
kaçınan politik açıdan zeki kişilerdir. Onlar
sırtlarını korur, organizasyonun büyümesi ile
ilgilenmezler, yalnızca örgüt içinde hayatta
kalmalarını sağlamak için gerekli olanları
yaparlar. Bu tür takipçiler pozisyonlarını
yerine getiren ve riski azaltan herhangi bir
stil kullanırlar. Pragmatik hayatta kalanlar,
genellikle bir organizasyon kötü bir durumla
karşı karşıya kaldığında ortaya çıkarlar ve
kendilerini zorluktan kurtarmak için gereken
her şeyi yaparlar.
Genellikle şeyleri perspektif içinde tutma
becerileri nedeniyle tanınırlar, işleri başarmak
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için sistemi nasıl çalıştıracağını bilirler ve
genellikle kurallara göre oynarlar. Bununla
birlikte, başkaları, görevlerini tutkuyla veya
hevesli olmadığı için, onları coşkusuz veya vasat
bir işçi olarak da görebilir. Kelley bu takipçilerin
risk almayı önlediğini ve ‘üzgünümden
daha güvenli’ sloganıyla yaşayabileceğini
belirtti (Kelley, 1992). Pragmatiğin etkinliği
memnuniyet veya ofis politikasıyla kendini
korumanın
gereği
tarafından
gözden
düşülebilir. Yabancılaşmış takipçiler gibi,
pragmatistler de organizasyonda rollerini ve
statükonlarını koruyabilmelerini sağlamak için
çok fazla zaman ve enerji harcarlar. Pragmatik
takipçileri arasında pozitif benlik imgesi,
örgütsel politikanın değişen rüzgarlarına
uyum sağlanması, işleri gerçekleştirmek
için sistemi nasıl çalıştıracağının bilinmesi,
şeyleri perspektifte tutması, örgüt için dengeyi
koruması ve kurallar ve düzenlemelerle
oynamayı içermektedir (Kelley, 1992). Diğerleri
siyasi oyunlar oynamak, kendi menfaatlerini
en üst düzeye çıkarmak için pazarlık yapmak,
riskten kaçınmak ve izlerini sürmek eğilimi
göstermek, görevlerini yarı gönüllü coşku ile
vasat bir şekilde yerine getirirken ve onları vasat
bir şekilde yapar ve kuralın ruhundan ziyade
mektubu izleyen bir bürokrat gibi görünüyor.
Bu çalışmanın amacı, Makedon örgütlerinde
pragmatik takipçi çalışanlarının sayısını tespit
etmekti.

METODOLOJİ
Araştırma katılımcıları
Toplam örnek, Makedonya Cumhuriyetinde
farklı
organizasyonlarda
190
çalışanı
içermektedir. Araştırmanın cevaplayıcılarından,
52,6% kadın, 47,4% erkek, ortalama 34,7
(SD=8,93), 21-65 yaş arası değişiyor.
Araç
Bu çalışmada Kelley’in İzleyicilik Stilleri
Anketi kullanılmıştır. 1991’de Robert E.
tarafından yaratılmış ve Takipçiliğin Gücüyle
(1992) yayınlanan Kelley’in İzleyicilik Stilleri
Anketi, katılımcıyı iki boyutta ölçerek belirli
takip stillerini belirlemek için geliştirilmiştir:
bağımsız kritik düşünmeyi bir takipçi veya grup
üyesi olarak ve örgüte aktif katılım veya yer alma
olarak tanımlar (Kelley, 1992, 2008). Kelley’in
İzleyicilik Stilleri Anketi, eleştirel düşünme
becerileri hakkında 10 ifadeye ve bir grupta
veya organizasyonda çalışmaya özgü 10 ifade
içermektedir. Bireysel ifadeler, katılımcıların
takipçilik stilini algılamasını belirlemek için,
her boyutun ifadeleri toplanarak Likert tipi bir
ölçek (0 = nadiren, 3 = bazen, 6 = neredeyse her
zaman) kullanılarak cevaplandırılmıştır. Kelley
(1992) tarafından geliştirilen bir puanlama
anahtarı kullanarak, olası boyut sonuçları
her bir boyut için 0 ila 60 arasında değişir:
Bağımsız Düşünme ve Aktif Katılım. Puanları,
katılımcının stilini daha önce belirtilen beş
stilden biri olarak tanımlamak için bir kalıpta
çizilir. Kelley’in takipçi boyutu skorlama aracını
doğrulamak için çok az empirik veri vardır.
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Tartışma

SÜREÇ
SONUÇLAR

Tablo 1’de yer alan 190 anket katılımcısının
kategorize edilmesi, şaşırtıcı bir şekilde,
katılımcıların yüzde 81.1’inin (N = 154)
Kelley’nin (1992) takip stil araştırması aracın
aktif katılım ve eleştirel düşünme öğelerine
verdikleri yanıtların bir kombinasyonuna
dayanarak
örnek
takipçileri
olarak
sınıflandırıldığını ortaya koymuştur.
Katılımcıların yalnızca yüzde 13.2’si pragmatik
takipçiler (N=25), yüzde 4.2’si de uyumcu
(N=8) olarak kategorize edilmiştir. Takipçilerin
yalnızca yüzde 1.6’sı yabancılaşmış takipçiler
(N=3) olarak sınıflandırılmış, takipçilerin
hiçbiri pasif olarak sınıflandırılmamıştır.

Tablo 1. Takipçi türü
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Takipçi türü

Sıklık
(N=190)

Yüzde
(%)

Örnek

154

81,1%

Pragmatik

25

13,2%

Uyumcu

8

4,2%

Yabancılaşmış

3

1,6%

Pasif

0

0%

Yukarıda aydınlatılan kalıplar önemli bir
temel oluşturur ve tüm katılımcıların benzer
şekilde bir yapıya sahip olduklarını ispatlar.
Ortalama çalışan çoğu katılımcı için örgütün
merkezinde ideal, kurgusal bir takipçi olmuştur.
Bu, ortalama çalışanın anlayışının, malzemenin
sürekli analizinin geçerli sayıldığı dereceye
benzediğini doğrular. Bu çalışmanın amacı
bugün örgütler için ne tür takipçi nitelikleri
taşıdığının anlaşılması, özellikle de pragmatik
takipçilere odaklanılmasıydı. Kelley’in takip
tarzı tipolojisine dayanan bu çalışmada Makedon
kuruluşlarındaki çalışanlar arasında farklı takip
stilleri tespit etmek için, anket kullanılmıştır.
Temel amaçlarıyla ilişkili motive edici kişisel
hedefler geliştirerek, onları belirleyerek ve
onların hedeflerini ve projelerini destekleyerek,
başkaları ile güven ve itibar toplayarak,
pragmatikten örnek takipçisine geçmek
mümkündür. örgütsel başarının yüzde 80’inin
takipçilerin katkılarının bir sonucu olduğu öne
sürülmesine rağmen (Kelley, 1992), takipçilik
konusunda çok az araştırma yapılmıştır (UhlBien et al, 2014).
Araştırmanın sonuçları, bugün etkili Makedon
şirketlerinde ne derece değerlenildiğini ve
araştırmacıların ve uygulayıcıların etkili
temsilcilerin
örgütlerde
önemini
nasıl
değerlendirecekleri arasında bir araştırmauygulama boşluğu olup olmadığına karar
vermeyi amaçlayan daha ileri araştırmalar için
bir perspektif sundu. Bu çalışma, takipçilik
kavramının bilinirliğini artırmaya katkıda
bulunmaktadır.

HİKMET 30 - Kasım 2017

KAYNAKÇA

Dixon, G., & Westbrook, J. (2003). Followers
revealed. Engineering management Journal,
15(1), 19-25.
Kellerman, B. (2008). Followership: How
followers are creating change and changing
leaders. Boston, MA: Harvard Business Press.
Kelley, R. E. (1992). The power of followership:
How to create leaders people want to follow and
followers who lead themselves. New York, NY:
Doubleday.
Kelley, R. E. (1998). Followership in a
leadership world. In L. C. Spears (Ed.), Insights
on leadership: Service, stewardship, spirit, and
servant- leadership. New York, NY: Wiley, 170184.
Landy, F. J. & Conte, J. M. (2004): Work in
21st Century: An Introduction to Industrial
and Organizational Psychology. New York:
McGraw-Hill
Montesino, M. U. (2003). Leadership/
followership similarities between people in a
developed and a developing country: The case
of Dominicans in NYC and Dominicans on the
island. Journal of Leadership and Organizational
Studies, 10(1), 82-92.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir
47

Doç. Dr.Adnan VRAYNKO, Dr.sci. Gafur MEMETI

UDK
616-006.326-089.853

Kabul edildi: 01.09.2017
Revize
: 18.09.2017
Onaylandı : 11.10.2017

Makale türü:
1.02 Genel bilimsel makale
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Doç. Dr.Adnan VRAYNKO
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Öğretim Üyesi, Makedonya
adnan.vraynko@vizyon.edu.mk
Dr.sci. Gafur MEMETI

ÖZET
Bu yazının amacı eksizyon yönteminin lipom enflamasyonu tedavisinde kullanılabilecek en uygun yöntem olduğunu göstermektir.
Genel Hastane “Ferid Murad” –Gosivar cerrahi bölümünde 5 yıl içerisinde farklı
yaş guruplarından toplam 412 hasta tedavi edilmiştir, onlardan 308 (% 74,76) erkek hasta,
104 (%25,24) kadın hastadır. Lipom tanısı için kullanılan metodlar ise: hastanın geçmişi
ve palpasyondur.
Eksizyon metodu toplamda 392 (% 95,14) hastada kullanılmıştır, insizyon metodu
ise toplam 20 (%4, 86) hastada kullanılmıştır. Eksizyon yöntemiyle tedavi edilen 392(%
95,14) hastanın 315’inde (%80,36) tedavi başarılı olmuştur, 77’sinde (%19,64) ise lipom
tekrarlamıştır.Insizyon yöntemiyle tedavi edilen 20(%4, 86) hastanın 5’inde (%25) tedavi
başarılı olup, diğer 15’inde (%75) ise lipom tekrar etmiştir.
Anahtar kelimeler: enfekte lipom, eksizyon, insizyon
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EXCISION AS THE MOST APPROPRIATE METHOD TO BE
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ABSTRACT
The purpose of this study is to declare that the excision method is the most appropriate
method to be used in the treatment of inflamed lipoma.
In the surgery department of the General Hospital “Ferid Murad” – Gostivar within 5
years were treated 412 cases with lipoma from different age groups; 308 (74,76%) male
patients and 104 (25,24%) female patients. The methods used for the diagnosis of lipomas
were: history of the patient and palpation.
The excision method was used in 392 cases (95,14%) and the incision method was
used in 20 cases (4,8%). From 392 (95,14%) cases operated with excision, 315 (80,36%)
were successful, while 77 (19,64%)of the cases were with recidivation. From 20 (4.86%)
cases operated with incision, 5 (25%) of the cases were successful, while 15 (75%) of the
cases were with recidivation.
Keywords: Inflamed lipoma, excision, incision
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GİRİŞ
Lipom veya halk arasındaki söylenişi
ile yağ bezesi, vücudumuzun herhangi bir
bölgesinde yumuşak doku içerisinde gelişebilen etrafı bir kapsülle çevrili iyi huylu yağ
birikimidir yani iyi huylu bir tümör türüdür.
Lipomlar çoğunlukla cildin altindaki yağ dokusundan gelişirler ve ele gelmeye
başlarlar fakat karın içerisi dahil yağ dokusu
olan her yerde gözlenebilir.
Lipom adı verdiğimiz yağ bezeleri genellikle 20-40 yaş arasında görülürler. Bunlar genelde ağrısızdırlar ve cok fazla
büyüdüklerinde ağrı yapmaya başlarlar. Bir
kaç kiloya varan dev büyüklüklere ulaşabilirler. Sebep olarak en çok kalıtımsal yatkınlık etkili görünmektedir. Bazi ailelerde
yağın vücutta eşit olarak dağıtılamamasi ve
bölgesel toplanmalar lipomu olusturan asıl
sebeptir.
Tanı genellikle bu kitlelerin elle
hissedilmesi ile olur veya ciltte kabarıklık
şeklinde ortaya çıkarlar. Bu kitleler genellikle etraflarındaki dokuyu sıkıştırarak etraflarında bir kapsül oluştururlar ve etrafa
yani yüzeydeki cilde veya derindeki dokulara yapışma eğilimi göstermezler. Elle tuttuğumuzda yumuşak kıvamdadır ve hareketlidirler. Ellerimizle üzerlerine doğrudan
baskı uyguladığımızda sağa ve sola doğru
belirli ölçülerde hareket etmektedirler. Ancak üzerine bastırdığımızda ise gömülme50

zler. Bazen bölgede ultrason taramasına ihtiyaç duyulabilir.
Lipomlarda en sık görülen komplikasyon
lipom enflamasyonudur.
Lipom tedavisinde kullanılan en etkili yöntem cerrahi işlemdir: insizyon veya eksizyon

AMAÇ
Bu yazının amacı eksizyon yönteminin lipoma enflamasyonu tedavisinde
kullanılabilecek en uygun yöntem olduğunu
göstermektir.

MALZEME VE METODLAR

Bu çalışmanın malzemeleri 5 yıl içinde
Gostivar “Ferid Murad” Genel Hatanesinin
cerrahi bölümünden toplanmıştır.Bu zaman
içerisinde toplam 412 hasta tedavi edilmiştir, onlardan 308 (% 74,76) erkek hasta, 104
(%25,24) kadın hastadır. Lipom tanısı için
kullanılan metodlar ise: hastanın geçmişi ve
palpasyondur.
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Resim 2. Lipom

Resim 1. Lipom- eksizyondan önce(a) ve
sonra (b)
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SONUÇLAR

Son 5 yıl içinde toplam 412 hasta
ameliyatla tedavi edilmiştir. Eksizyon metodu toplamda 392 (% 95,14) hastada kullanılmıştır, insizyon metodu ise toplam 20
(%4, 86) hastada kullanılmıştır. Eksizyon
yöntemiyle tedavi edilen 392(% 95,14)
hastanın 315’inde (%80,36) tedavi başarılı
olmuştur, 77’sinde (%19,64) ise lipom tekrarlamıştır.Insizyon yöntemiyle tedavi edilen 20(%4, 86) hastanın 5’inde (%25) tedavi başarılı olup, diğer 15’inde (%75) ise
lipom tekrar etmiştir.

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

vakalar
308
104
412

%
74, 76
25,24
100

DİSKUSYON
Genel Hastane “Ferid Murad” –Gotsivar cerrahi bölümünde 5 yıl içerisinde
farklı yaş guruplarından toplam 412 hasta
tedavi edilmiştir, onlardan 308 (% 74,76)
erkek hasta, 104 (%25,24) kadın hastadır.
Lipom tanısı için kullanılan metodlar ise:
hastanın geçmişi ve palpasyondur.
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Eksizyon metodu toplamda 392 (%
95,14) hastada kullanılmıştır, insizyon metodu ise toplam 20 (%4, 86) hastada kullanılmıştır. Eksizyon yöntemiyle tedavi edilen
392(% 95,14) hastanın 315’inde (%80,36)
tedavi başarılı olmuştur, 77’sinde (%19,64)
ise lipom tekrarlamıştır.Insizyon yöntemiyle tedavi edilen 20(%4, 86) hastanın 5’inde
(%25) tedavi başarılı olup, diğer 15’inde
(%75) ise lipom tekrar etmiştir.
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Elde ettiğimiz sonuçlara göre enfekte lipomun tedavisinde eksizyon metodu,
insizyon metoduna göre daha etkilidir.
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ÖZET
Kente karşı suçlar; kentin değerlerini hedef alan, kente ve kentlilere zarar veren eylemler
olarak tanımlanabilir. Ancak kente karşı işlenen suçlar arasında ön plana çıkan yasadışı yapılaşmanın, kentte yaşayanların barınma ihtiyacını giderme rolü olduğu gibi, kenti bozan ve kentlilerin
yaşamını olumsuz etkileyen sonuçları da vardır. Bu nedenle bir yönüyle meşru görülen yasadışı
yapılaşma bir yönüyle de suç olarak kabul edilmektedir. Yasadışı yapılaşma barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik masum bir eylem olabildiği gibi zenginleşme aracı da olabilmektedir. Çarpık kentleşme sadece mikro sorunlar doğurmaz, makro sorunlara da yol açar. Günümüzde bu suç yayılıyor
ve kentleri etkisi altına alıyor. Kentlerde; su baskını, sis, hava kirliği ve heyelanların yaşanmasıgibi
son dönemde kentlilerin yaşamakta olduğu önemli sorunlar, daha çok çarpık kentleşmenin bir sonucudur. Bu sorunlar aynı zamanda toplumsal geleceği detehdit etmektedir.
Kent ve suç ilişkisi ilk dönemlerde kentte işlenen suçlar bağlamında gündeme gelmesine
karşın, daha sonra kente karşı işlenen suçlara doğru dönüşüm yaşandığı tespit edilmiştir. Önceleri
kenti ve kentlileri hedef almayan, bireysel suçlar niteliğindeki kentte işlenen suçlar günümüzde
direkt kenti ve kentlileri tehdit etmektedir. Kentlerin nüfusunda önümüzdeki dönemde yaşanacak
büyümenin bu sorunların artmasına yol açacağı tartışılmaz gerçeklerden biridir.
Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri, eşitlik ilkesidir. Suçun cezası sorumlulukları
oranında eşit paylaştırılmalı, verilecek cezalarda suçun niteliğine göre eşit davranılması zorunludur.
Bilindiği gibi suç sadece yapınca değil gerekeni yapmayınca, ihmal edince de işlenebilmektedir. Bir
görevi yerine getirmemek ya da dikkatli davranmamak suretiyle kente karşı suçlar işlenmektedir.
Kentler, küresel akışkanlıklar tarafından güç ilişkilerinden bağımsız olarak değil, ancak bu politik
projenin söylemlerinin politikaları ve uygulamaları yönlendirmesi ve meșrulaștırmasıyla yeniden
yapılanır.Kent suçlarının faili ve mağduru önemli olduğu kadar, netice ve nedensellik de önemlidir.
Aynı zamanda kasıt, taksir ve hangi amaç ile suçun işlendiğinin kente karşı suçlarda da tespit edilmesi gerekir.
Bu çalışmada kente karşı işlenen suçların neler olduğu, yasadışı yapılaşma, yaşanan sorunlar ve etkileri incelenerek, cezai yaptırımlar irdelenecektir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler
ışığında sorunun çözümüne yönelik önerilerde bulunularak, genel bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Suç, Kente Karşı Suç, Kentleşme, Yasadışı Yapılaşma.
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ILLEGAL HOUSING AS A TYPE OF CRIME AGAINST THE CITY
Assoc.Prof. Emina KARO Ph.D
International Vision University, Macedonia, Gostivar
emina.karo@vizyon.edu.mk
ABSTRACT
Crimes against city could be defined as acts targeting the city dignity harming city itself
and the citizens. While irregular urbanization, as the most prominent crime committed against city,
play role in meeting the need of sheltering, it causes the distortion of city amongst other negative
effects on citizens` lives. Therefore, illegal irregular urbanization sometimes is legitimated. Illegal
construction could be an innocent act aiming to fulfil the need of sheltering just as an advantageous
act taken towards becoming wealthy. Irregular urbanization penetrating into the cities could cause
both macro and micro problems. To illustrate; important problems frequently faced in the cities
such as flooding, fog, air pollution, and landslip are mostly because of irregular urbanization. These
problems are also threatening the future of population.
Although initially there was only the perception of crimes committed in the city, later on
it has been identified that crimes have turned to be committed against city. In other words, current
crimes threatening both city itself and the citizens where only civil crimes with no aim of targeting
aforementioned components in the past. There is no doubt that increasing population will cause
these problems to get more complicated.
The principle of equality is one of the most important principles of criminal law. The penalty of crime must be equally shared proportional to the liability where equal treatment is a must
when assigning penalties. It is well known that committing a crime is not only when performing the
act of crime but is also when lacking/neglecting to do the appropriate act. Based on this knowledge, at the present time crimes are committed against city by not behaving responsibly or carefully.
Cities are not reconstructed by global practices abstracted from political connections, they are reshaped based on strategic project`s discourse and legalized obligations. Consequence and causality
of the crime are as important as the criminal offender and victims of the city crimes. It is also of
requirement to determine the deliberateness and negligence of criminal offender next to the purpose
of committing the crime.
In this study, the crimes committed against the city, illegal housing, problems faced and
consequences are investigated together with scrutinizing the penal sanction. Based on the data
acquired out of this research study, a general evaluation and suggestions on solving this problem
are presented.
Key words: Crime, Crime Against the City, Urbanization, Illegal Housing.
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GİRİŞ
İnsanların en önemli yerleşim mekanı
olan kentler, dünyadaki nüfusun büyük
çoğunluğunun yaşamlarını sürdürdükleri
mekanlardır. Ancakkentler sadece bir mekandan ibaret değillerdir. Kentler aynı zamanda semboller ve metaforlardır, düşünce
şekli ve yaşam biçimdir. Modern toplumlar
çoğulcudur, çok farklıdır ve bundan dolayı
da çatışmalar yönünden dertlidir, kentler bu
gibi olguların yoğunlaştığı alanladır (Yılıdırım, 2014:331). Mülkiyet hakları kentte çok
hızlı değişir. Bu değişiklikler çoğunlukla demografik hareketler, yerel hizmetlerdeki değişiklikler, modadaki kaymalar, yatırım politikalarındaki değişiklikler ve benzerlerinin
sonucu olarak değerlendirilir. Herhangi bir
mülkiyet hakkının değeri, komşu mülklerin
değerlerindeki değişiklerden çok fazla etkilenmektedir (Harvey,2013: 64). Bu nedenle
mülkiyet ve değerleri her zaman belirleyici
olmuştur. Toplumsal yapılanma üzerinde de
etkiler yaratmaktadır.
Kentler, hem hızlı kentleşmeden
kaynaklanan, hem de kırdan kente göçün
hızlanması sonucu ortaya çıkan nüfus yığılması ve buna bağlı kente karşı suçlarla karşı
karşıya. Kentler, modern hayatın yaşandığı
mekânlar ve medenileşmenin merkezi olmalarına karşın, suçun işlenebildiği mekânlar olarak da dikkat çekiyor. Kente gelenlerin yaşadıkları uyum sorunu, zorlukları,
ihtiyaçları ve kentin sunduğu fırsatlar suç
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işlemeyi tetiklemekte, kent ve suç kavramlarının bir arada kullanılmasına yol açıyor.
Kentler büyüdükçe güvenlik sorunu artıyor,
kentlilerin ihtiyaçlarını karşılamak zorlaşıyor, menfaat çatışmaları yoğunlaşıyor. Bu
nedenle büyük kentlerde işlenen suçların
yüksek olması tesadüf değil.
Kent ve suç ilişkisi ilk dönemlerde
kentte işlenen suçlar bağlamında gündeme
gelmesine karşın, daha sonra kente karşı
işlenen suçlara doğru dönüşüm yaşandığı
tespit edilmiştir. Önceleri kenti ve kentlileri
hedef almayan, bireysel suçlar niteliğindeki kentte işlenen suçlar günümüzde direkt
kenti ve kentlileri tehdit etmektedir. Kentlerin nüfusunda önümüzdeki dönemde yaşanacak büyümenin bu sorunların artmasına
yol açacağı tartışılmaz gerçeklerden biridir.
Çünkü mega kentlerin oluştuğu, dünya nüfusunun daha da büyük bir çoğunluğunun
kentlerde yaşayacağı bir dönemin içerisine
girmiş bulunmaktayız ve bu eğilim kentler
üzerinde büyük baskılara neden olmaktadır.
Kentsel nüfusun artış oranlarına bakıldığında, bu oranın 1950 yılında %30’a,
2010 yılında ise %50’ye yükseldiği görülmektedir. Kentlerdeki nüfus yoğunluğunun
2030’da %60’a, 2050 yılında ise % 65’e varacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler
dikkate alındığında 2030 yılında 5 milyardan fazla insan kentte yaşayacak, yani dünyadaki insanların büyük çoğunluğu kentsel yaşam içinde yerini alacaktır(N. Stern,
2015:8). Bu durum barınma probleminin
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gelecekte de sorun teşkil edeceğini işaret
ettiği gibi, kente karşı suçların da mekanı
olma ihtimalini akla getirmektedir.
Kente karşı işlenen suçlar arasında
yer alan yasadışı yapılaşma; tarihsel mirası,
kentleri ve gelecek kuşakları da tehdit eden,
kente karşı işlenen en önemli suçlardan biridir. Kente karşı işlenen suçlar söz konusu
olduğunda, barınma sorunu ile ilişkilendirilen yasadışı yapılaşma ilk sırada yerini almaktadır. Çünkü barınma en temel ihtiyaçlar arasındadır ve ne pahasına olursa olsun
karşılanması için çaba gösterilmektedir. Yasadışı yapılaşma farklı ülkelerde farklı adlandırmakta genel olarak imar mevzuatına
aykırı yapılar olarak değerlendirmek mümkündür. Bazı ülkelerde gecekondu da buna
girmektedir, bazı ülkelerde de gecekonduya
bir olgu olarak rastlanmamaktadır.
Konut, insanların, en temel haklarının yanı sıra, sosyal, ekonomik ve kültürel haklarının hayat bulacağı, aynı zamanda insanların bireysel ihtiyaçlarını
karşılayabileceği, diğer taraftan bireysel ve
toplumsal gelişimini gerçekleştirebileceği
mekânlar olarak nitelendirilir. Bu nedenle
konutların dokunulmazlığı vardır (Özbey,
Özel:2015:44). Konut sahibi olmak temel
bir ihtiyaç olduğu gibi gelişmiş toplumlarda
aynı zamanda haktır.
Bu çalışmanın amacı dünyada yaşanan yoğun yasadışı yapılaşmayı sadece imar
suçu olarak görmek yerine, aynı zamanda
kente karşı suç olarak tanımlanmasına ve
kanunlarda yer almasına yardımcı olmakta-

dır. Kente karşı işlenen suçlar arasında yer
alan yasadışı yapılaşmayı besleyen politikaları belirlemek, yasadışı yapılaşma suçunun
nedenlerini tespit etmek ve literatüre katkıda bulunmak temel amaçtır.
Savaş, sanayileşme ve küreselleşme gibi koşullar altında yaşanan yasadışı
yapılaşmanın kente karşı suç kapsamında
tartışılmasını sağlamak, yasadışı yapılaşmayı kente karşı suç türü olarak incelenmek
ve bu suçlar hakkında toplumu bilinçlendirmeye katkı sunmak, kente karşı işlenen
suçların kanunlaştırılmasına yönelik destek
sağlamak, yeni nesillerin kentlerine sahip
çıkmasına ve değerlerini korumasına katkı
da bulunmak amaçlarımız arasındadır.
Bu çalışmada kente karşı işlenen
suçlar arasında yer alan yasadışı yapılaşma
suçu ile ilgili yerli ve yabancı literatür taranacak; kent ve suç kavramları ele alınarak, arasındaki ilişkideğerlendirilip, kente
karşı işlenen suçlar üzerine bir çözümleme
yapılacaktır. Ardından kente karşı işlenen
suçlar arasında en yoğun işlenen suçlardan
yasadışı yapılaşmanın aktörleri, nedenleri
ve sonuçları analiz edilecek, ayrıca yasadışı
yapılaşmanın ışığında kentleşme politikaları, bağlı olarak yükselen rant talebi ele alınacaktır. Yasadışı yapılaşmayı teşvik eden
temel etkenler de incelenerek, sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapılıp,
tedbirlere yer verilecek ve öneriler geliştirilecektir.
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2. KENT VE SUÇ KAVRAMLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİ

uluslararası ilişki ağlarına sahip heterojen
bir toplumdur (Bal, 2105:30).

Kent ve suçun tarihine baktığımızda çok eskiye dayanmaktadır. Kentin, M.Ö. 5 bin ila
3 bin yıllarıarasında Mezopotamya’da başlayan kentleşme süreci, son dönemde yapılanaraştırmalarlaOrta Amerika, Peru veÇin’de de görülmüş, aynıdönemlerde toplu
yerleşim alanlarının varlığı tespit edilmiştir
(Görmez, 1991:3). Kent ve suçarasındaki
ilişki, kentlerin ortayaçıktığı dönemden bugüne kadar hep var olmuş, bazı kentlerde
ve dönemlerde yoğunlaşıp, yaygınlaşmıştır.
Kent ve suç kavramlarını, kente karşı işlenen
suçları daha iyi anlamak için açıklamaya ihtiyaç vardır. Kentlerinne olduğuna baktığımızda farklı kriterlere göre iktisadi, siyasi,
demografik, sosyolojik kriterlere göre tanımlandığını ele aldığımızda kent, nüfusu
belirli bir büyüklüğü ve yoğunluğuaşan,
ekonomisi daha çoktarımdışı etkinliklerde
yoğunlaşan ve kendi nüfusundan başka, etki
alanı içinde yaşayanlara da hizmet sağlayan
yerleşim yeri olarak tanımlanabilir (Şahin,
2012:6). “Kent” kavramını Bal, şu şekilde
tanımlamıştır; “Sanayi, ticaret, hizmet gibi
ekonomik etkinliği olan, tarımsal ürünler de
dahil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı, sınırları belirlenmiş bir alanda yoğunlaşmış nüfusun sosyal bakımından tabaklaştığı, mesleksel rollerin artarak farklılaştığı,
dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu,
çeşitli sosyalgrupları barındıran, sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin arttığı, merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel
kurumların bulunduğu, yerel, bölgesel ya da

Suç kavramına yönelik dört farklı bakışın
ve tanımlamanın olduğunu bilinmektedir.
Bunlardan psikolojik bakış açısından suç bir
davranış problemidir. Özellikle ceza yasasına karşı olan ve genel olarak kabul edilebilir bir sosyal düzen çerçevesinde sıkıntılara
neden olan insan faaliyetidir (İçli, 2016:24).
Suç, serbest iradenin ürünü değildir. Suçu,
iç ve dış, yani ferdi bünye ile çevreden gelen
bir çok sebeplerin birleşmesi yaratır (Duttge, Ünver, 2014, s. 46). Bu nedenlerle suçu
sadece failin davranışına bağlayan görüşler
günümüzde kabul görmemektedir. Çünkü
suçun oluşum süreci çok farklı faktörlerin
altında gerçekleşmektedir.
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Suç; psikolojik, sosyolojik, hukuksal,
mekansal, kriminolojik ve ekonomik açıdan
tanımlanabilen çok boyutlu bir kavramdır.
Bu nedenle etkileri de geniştir ve özellikle
kentlerde işlenen suçların mekansal ve polisiye boyutları oldukça önemlidir (Ataç,
Gürbüz, 2009, s. 29).Genel olarak suçu, insanların toplum içinde birlikte yaşamalarının temini, toplumsal düzenin devamı için
korunması gereken hukuki değerleri ihlal
eden belli insan davranışları (tipik haksızlıklar) olarak tanımlamak mümkündür.
(Koca, Üzülmez, 2016:43).
Yukarıda yer alan açıklamalardan sonra
kent ve suç için şu şekilde bir tanımlama yapabilmek mümkündür: Heterojen yapıya sahip olan, insanların yaşadığı bir toprak par-
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çası ve bu parçada insanların ve toplumun
hayatta kalabilmek için eylemlerini gerçekleştirdiği yerdir. Suç ise kente ve kentlilere,
toplumun varlığına zararlı, tehlikeli, yasak
olan ve ceza gerektiren bir eylemdir. Kent
ve suç kavramlarını bir araya getirerek kente karşı suç kavramını değerlendirdiğimizde
ise kenti korumak, kentte daha iyi ve kaliteli yaşama kavuşmak için getirilen kurallara
karşı yapılan ve cezai yaptırım gerektiren
davranışlar olarak tanımlamak mümkündür.
Kente karşı işlenen suçlar, kentin fiziki yapısına ve içinde yaşayanlara yönelik
suçlardır. Kente karşı suçlar, kentin sahip
bulunduğu ve temsil ettiği değerleri zaafa
uğratmak, bozmak ya da ortadan kaldırmak
gibi hedefleri olduğu gibi kültürel, çevresel değerlere ve kentlilerin haklarına karşı
yapılan her türlü saldırıyı da içermektedir.
Mesela yasadışı bir yapı, sağlıksız koşullarda yiyecek maddesi üretilmesi ve satılması, tarihi bir mekanın yok edilmesi, çocuk
parkındaki banka yazı yazılması, kentte
gerçekleştirilen terör eylemi, mega projelerle çevreye verilen zarar kente karşı işlenen birer suçtur. Kente karşı işlenen suçlar
arasında yer alan; su havzalarının ve orman
alanlarının yok edilmesi, kentsel alanların kirletilmesi, fabrika atıkları, su, hava
ve toprak kirliliği, aynı zamanda, çevreye
karşı bir suçtur, hedefi kent ve kentlilerdir.
(A. M. Karasu, 2009:4). Bu nedenle, kente
karşı suçlar sadece o kentte yaşayanlara zarar vermez, bizzat kentin kendisine de zarar

verir. Suçun hedefi çok, kitlesi ise oldukça
geniştir.
Kente karşı suçkavramı, 1990’lı yıllardan itibaren özellikle sürdürülebilir kentleşme yaklaşımına paralel olarak, daha yoğun
bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Çoğu
ülkelerde örnek Balkan bölgelerinde ise bu
kavram henüz yasal ve akademik boyutta
gündeme girmemiştir.Bilimsel ve teknik
anlamda yeni olan kente karşı suç kavramı,
aslında kentin var olduğu tüm dönemlerde
mevcuttur. Bununla birlikte, bu sorunun bilimsel literatürde tartışılması yenidir.
Kentin yaşam çevresindeki tabii düzeni
bozan, kurallara aykırı davranışlar, kente
karşı suç olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda, hem yasal düzenlemelerle yasaklanan ve uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımı bulunan eylemler, hem de
yasal düzenlemelerde yer almayan ahlaki
değerlere aykırılık halleri de kente karşı
suç kavramı içinde değerlendirilebilir (Önder,2008:68). Çünkü kente karşı suçlara
yönelik bilinçlenme zaman almakta, bu tür
suçlara yönelik yasal düzenlemeler zamanla
geliştirilmektedir.
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3.
YASADIŞI
AKTÖRLERİ

YAPILAŞMA

VE

Barınma hakkı en temel insan haklarından olduğunu bilinmektedir. Bu hakkının çözümü yolunda imar planlarına ve
yasalara aykırı davranışların yaşandığı
bilinmektedir.Kalabalık’agöre yasadışı yapılaşma:“İmar hukukuna aykırı yapı, yapının başlangıcından beri izinsiz olan ve bu
yüzden imar hukukuna aykırı hale gelen
yapılarla, yapının yapımına başlarken imar
hukukuna uygun olan, ancak sonradan çeşitli nedenlerle imar hukukuna aykırı hale
gelen yapıları ifade etmektedir” (Kalabalık,
2013:575). Bu nedenle imara aykırı yapılar ilk etapta olabileceği gibi yapılaşmanın
diğer safhalarında da ortaya çıkabilmektedir. Mesela bir yasadışı yapılaşma türü olan
gecekondular başlangıçtan itibaren kanuna
aykırı yapılarken, çatı katına ilave yapanların kanuna aykırılığı çatı katı ile sınırlı olabilmektedir. Keleş’e göre konut sorunu ülke
içindeki nüfus hareketinin kentsel alanda
meydana getirdiği konut arazı ile talebi
arasındaki dengesizlikten dolayı ortaya çıkmaktadır (Keleş, 2016:419). Bu arz ve talep
dengesizliği yasadışı yapılaşmayı teşvik
edici rol üstlenmektedir.
Yasadışı yapılaşmalarla kent çevresinde yer alan kamu arazileri yağmalanmakta, tarım ve orman alanları yok edilmekte,
içme suyu havzaları işgal edilmektedir. Bu
yasadışı yapılaşma gecekondu ve arsa mafyaları gibi illegal örgütlenmeler tarafından
60

gerçekleştirilmektedir. Çok katlı yapılardan
yasadışı kent parçaları oluşmakta, kamu
arazileri yağmalanıp satılmakta belli bir
kesim büyük miktarlarda haksız ve kayıt
dışı kazanç elde edebilmektedir (Yeltekin,
2011:20). Ayrıca yasadışı yapılaşmanın
kentlerdeki olumsuz etkilerinden biri sağlıksız alanların oluşmasına yol açmakta,
tarihi yapılara da zarar vermektedir. Aynı
zamanda doğal afetlerden daha fazla zarar
görme riskini artırmakta ve kentin görünümü de olumsuz etkilenmektedir.
Kente karşı suçlar sadece o kentte
yaşayanların değil kent üzerinde rant sağlamak isteyen küresel güçlerin de işlediği suçlardır. Bazen de merkezi ve yerel yönetimlerin katılımı ile küreselleşmenin etkisiyle
birlikte kente karşı suçların aktörlerinde
genişleme yaşanmaktadır. Küresel ekonomik gelişmelerin sermayeye verdiği sınırsız
dolaşım serbestîsi kentleri de etkisi altına
almıştır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde
kente karşı suçların ekonomik ve sosyal etkileri daha büyük olacaktır. “Kentlerin küreselleşmeyle değişen stratejik konumuna
bağlı olarak “terör” yeni bir güvenlik riski olarak karşımıza çıkmaktadır” (Karasu,
2008:53). Terör riski sadece toplumu tehdit
eden bir risk değildir, kenti de tehdit etmektedir. Hme fiziki mekanlar hem de kentliler
terörün hedefidir.
Kente karşı suç işleyen aktörler özel kişilerden tüzel kişiliklere kadar farklılaşmakta, yönetilenler bu suçu işleyebileceği gibi
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yönetenler, denetleyenler ve seçilmişler de
işleyebilmektedir. Suçun ortaya çıkmasına
yol açan nedenler arasında eğitimsizliğin,
yoksulluğun ve dışlanmanın yanı sıra daha
yüksek ranta sahip olmak da vardır. Yani
suçun aktörleri sadece kentte yaşayanlar değildir. Merkezi ve yerel yönetimler, onlara
bağlı kamu kurumları, kenti planlayanlar,
kentin yöneticileri, mimarlar vs. fail olarak karşımıza çıkmaktadır.(A.M. Karasu,
2009:54). Ayrıca kente karşı suç işleyenler
arasında kent plancılarının da yeri vardır.
(Kalabalık, 2012:2320). Kente karşı suçlarda bizzat suçu işleyenler aktör olduğu gibi
bu suça göz yumanlar da suçun aktörüdür.
Bu nedenle aktörlerin zamanla çeşitlendiği
ve rolleri değiştiği görülmektedir. Bazı aktörlerin rolleri azalırken bazılarının ki yükselebiliyor.

4. YASADIŞI YAPILAŞMANIN
NEDENLERİ VE SONUÇLARI
Yasadışı yapılaşmayı ortaya çıkaran temel
unsur yapılaşmanın plana aykırı olmasıdır.
İkinci görüşe göre ise yasadışı yapılaşmayı
ortaya çıkaran temel unsur resmi prosedürler işletilerek devletten izin alınmadan yapıların inşa edilmiş olmasıdır. Ancak devletten izin alınmadan inşa edilen yapılar kentin
doğasına aykırı olmadıkça, resmi prosedürün yerine getirilmemiş olması önemli bir
suç değildir, düşüncesi bazı kesimlerde
hakimdir.

Yasalara rağmen, yerel yönetimlerin ve
imar planlarını yapmakla yükümlü birimlerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine
getirmemesi kente karşı suç olarak kabul
edilir. Bilindiği gibi suç sadece yapınca değil gerekeni yapmayınca, ihmal edince de işlenebilmektedir. Bir görevi yerine getirmemek ya da dikkatli davranmamak suretiyle
kente karşı suçlar işlenmektedir. Çünkü bazı
hatalar çok büyük zararlara ve sorunlara sebep olabilir (A.M. Karasu,2007:56-63). Konut ihtiyacını devletin karşılayamaması yasadışı yapılaşmayı kaçınılmaz kılmaktadır.
Burada ki ihtiyaç zorunluluğu suçun unsurunu değiştirmektedir.
Kentler küresel akışkanlıklar tarafından güç ilişkilerinden bağımsız olarak değil ancak bu politik projenin söylemlerinin
politikaları ve uygulamaları yönlendirmesi
ve meșrulaștırmasıyla yeniden yapılanır.
Uluslararası iș merkezleri, alıșveriș merkezleri, kapalı siteler, yeniden canlandırılan
eski limanlar, lüks konut alanları, hızlı tren,
uluslararası havaalanı, fuar alanları, yüksek
teknolojili sanayi parkları, ve oteller vs. küresel yatırımları ve diğer küresel akıșkanlıkları çekmesi için gerekli altyapı hazırlıklarına örnek olabilecek projelerdir (B.Öktem,
2006:55-56).
Yasadışı yapılaşma yeterince kontrol ve
denetim altına alınmadığından artmakta ve
kentin değerli arsaları yasadışı yerleşimin
merkezi haline gelmektedir. Kısa bir süre
içinde kentin en değerli alanları bu yapı61
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laşmadan dolayı tahrip olmaktadır. Yasadışı yapılaşmanın kentin önemli yerleşim
alanlarını istila etmesi, ileriye doğru plan
yapılmasını da olumsuz etkilemektedir.
Özellikle alt yapı yatırımlarını planlamak ve
uygulamak zorlaşmakta, başta yollar olmak
üzere su, kanalizasyon ve iletişim hatları
kurulamamakta ve etkin kullanılmaktadır.
4.1. Kentleşme Politikaları
Sanayi ve sanayileşme; modern ve modernleşme, kent ve kentleşme kavramları iç içe
geçmiştir ve birbirini beslemiştir. Bundan
dolayı modernleşme ve kentleşmeye yüklenen anlamların sanayiden esinlenerek zenginleştirildiği, hatta türetildiği söylenebilir.
Ancak, söz konusu kavramların çok daha
farklı ve önemli felsefi açıklamaları olduğu
da bilinmektedir (Karakaş, 2001:132).Kentleşme, sadece bir yerdeki nüfus birikimi
değildir. Kentleşme, bir hayat biçimidir. Bir
ülkenin teknolojik, ekonomik ve toplumsal
yapısında meydana gelen değişimlerin sonucunda ortaya çıkan evrensel bir süreçtir
(Derdiman,2010:51).
Keleş’e göre kentleşme politikası “köylerden kentlere olan nüfus akınlarının hızını,
biçimini, coğrafi dağılışını, ülkenin kalkınmasına yardım edecek biçimde etkileyen
eşgüdümlü (koordineli) politikaların tümü”
olarak ifade edilmektedir (Keleş,2016:60).
Kentleşmenin kötü olması, kentlerin iç ve
dış göçe maruz kalması, büyük kentlere yö62

nelik ilginin daha yüksek olması gibi içsel
ve dışsal şartların oluşturduğu kentsel dinamikler suç üzerinde kaçınılmaz etkiler yaratmaktadır.
Konut fiyatlarında ortaya çıkan yükseliş konut yatırımlarını cazip hale getirmekte ve
yasadışı yapılaşmayı adeta tetiklemektedir.
Bu nedenle arsa ve konut fiyatı ve imar arasında yakın bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü arsa ve konut fiyatı yükselen
yerlerde daha yüksek katlı imar izni almak
için baskılar artmakta ve yüksek katlı imar
izni verdikçe oradaki fiyatlar tekrar yükselmektedir. Kentleşmenin artışına ve kentleşme politikaların oluşturmasına diğer sebeplerinin yanında, iktisat faktörler de önemli
yere sahiplerdir.
4.2.Yükselen Rant Talebi
Kent toprağı, bir takım rantlar sağlayan kıt kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde farklı rant teorleri
mevcuttur. Birincisi farklılık rantı, David
Ricardo’dan bilinen kentler genişledikçe
sürekli olarak daha verimsiz topraklar kullanıldığı için rantın ortaya çıktığını belirtilmiştir. Diğeri ise tekelci rant olarak ve
kentin konumuna göre bağlı olarak ortaya
çıkan bir rant, diğeri ise mutlak rant, değişik
kişi veya kurumların aldıkları kararlar veya
eylemler sonucu oluşan rant türüdür (Şahin,
2013:304).
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Kentin ticaret merkezleri, konut
alanları gibi değeri yüksek alanlar rantın
merkezidir ve yararlanan küçük bir azınlık
mutlu olurken, kentliler rantın toplumsal
ve ekonomik maliyetine katlanmak zorunda kalmaktadır. “Kentsel rantı, kentte emek
harcamadan, sermaye kullanmadan taşınmazda meydana gelen değer artışı olarak
tanımlayan görüşler olduğu gibi kentle ilgili, kentte yaşamaktan kaynaklanan veya
kent ekonomisinin oluşturduğu rant olarak
tanımlayan görüşler de vardır. Kentsel rantları ortaya çıkaran nedenlerin temelinde,
gerek hızlı nüfus artışı gerekse sanayileşme
nedeniyle gayrimenkullerin değerlerinde
oluşan artışlar yatmaktadır”(Ökmen, Yurtsever,2010:60-61). Hangi faktörler kentsel
rantı doğurmuş olursa olsun rant, emek sarf
edilmeden elde edilen gelirdir, bu gelirin
artması ekonomik çatışmaları artırır. Sermaye üretimden çok rant gelirlerine yönelir
ve gelir dağılımı hızla bozulur.
Kentlerde ortaya çıkan gelir adaletsizliği
yapılan müdahalelerle daha da büyümektedir. Bu mevcut eğilim değiştirilmezse, hemen hemen kesinlikle, kent içinde yoğun
(şiddet de içerebilecek) çatışmalara doğru
yol alınmaktadır. ABD’de açık çatışmaların
başladığına ilişkin yeterli belirtiler vardır.
Britanya’da da aynı süreçler işlemektedir
(Harvey, 2013,s.91).
Küçük grupların siyasal karar verme süreçlerinde daha etkili olmaları mümkün
olduğu için (tahsisi ve konumla ilgili) ka-

rarların çoğunluğunun, halk kitlelerinin
arzularından çok daha fazla, küçük baskı
gruplarının arzularını yansıttığı sonucunu
çıkarabiliriz. Bu gruplar nadiren başkalarını
düşünerek hareket edecekleri için kararların
diğer grupların üyeleri yerine doğrudan ya
da dolaylı yararlar sağlamalarını bekleyebiliriz (Harvey,2013:74). Bu tespitten de anlaşılacağı üzere siyasi kararlar kentte küçük
grupların zenginleşmesi lehine sonuçlar doğurmaktadır. Bu etkinin yayılması ve geniş
kitlelere menfaat sağlaması bu grupların yarattığı değişimle ortaya çıkar. Mesela Gökdelen yapılmasına yönelik imar değişikliği
komşu mülkleri değerlendirir.
4.3. Cezai Yaptırımların Yetersizliği
Kente karşı suç, “kentin sahip bulunduğu
ve temsil etmekte olduğu değerleri zaafa
uğratmak, bozmak ya da ortadan kaldırmak
sonucunu doğuran kasıtlı ya da kusura dayanan eylemlerdir. (Düzgün,2007:48). Kente karşı suçların kusura mı yoksa kasta mı
dayalı olduğu suçun cezalandırılmasında
oldukça önemlidir.
Yasaların eksikliğinden ya da yetersizliğinden kaynaklanan ve imar aflarıyla kente
karşı suçların meşrulaştırılması söz konusudur. Bazı hallerde yasalar da düzenleme
olmasına rağmen yöneticilerin inisiyatifi,
siyasilerin teşviki ve desteği veya bilgi yetersizliği gibi nedenlerle de kente karşı suçlar işlenebilmektedir. Günümüzde önemli
olan ve büyük bir eksiklik olarak görülen
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husus kanunilik ilkesinin bu suçların engellenmesinde ya da azaltılmasında yetersiz olması ve bu boşluğa izin verilmesidir.
Tedbirler alınmaz ise gelecekte bu sorunun
daha da büyüyeceği tahmininde bulunmak
mümkündür.
4.4.İmar Afları
Kent planlarının, nesnellik, akılcılık, açıklık vb. ilkelerine uygun olarak yapılmaması veya planların denetlenmemesi ya da
planlara uyulmaması aynı zamanda sık sık
imar planlarının değiştirilmesi ve çıkarılan imar aflarının yanı sıra açıktan ya da el
altından gecekondulaşmaya izin verilmesi gibi suçlar kente karşı işlenen en büyük
suçlardır. Bu çerçevede, İmar Kanununun
büyük önem arz ettiği söylenebilir(Özbey,
Özel;2015:63).
Devletin izni ile ve sağladığı imkânlarla bu
suçlar işlenmekte, suçun işlenmesi mümkün
hale gelmekte, kolaylaşmakta ve meşrulaştırılmaktadır. Bunlara örnek olarak verebileceğimiz imar afları ile kamu yararı hiçe
sayılmakta, siyasi nüfuz sağlanmaktadır.
Kamu kurumlardan çıkarılan af kanunları ile
yasadışı yapılaşma da cesaretlendirilmektedir. Bu nedenle aflar hukuk sistemlerin parçasıdır ancak sorunlu olduğu söylenebilir.
Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan vs gibi
ülkeleri örnek olarak verebiliriz. Af beklentileri sadece yasadışı yapılaşma için değil,
sosyal güvenlik primi borçlarından, okuldan
atılmalara, vergi borçlarından, hapisteki64

suçlulara kadar geniş etkiler yaratmaktadır.
Af kanunları, amaçlananı da sağlamış değildir. Her af kanunu, o güne kadar yapılanı affettiğini ama daha sonraki hukuk dışı
yapılara izin vermeyeceğini belirtilmiş olsa
da daha sonradan yaşananlar, hukuk dışı
yapılaşmanın sona ermediğini göstermektedir. Bu, af kanunlarının iki açıdan zararlı olduğuna, bir yönüyle hukuk devletini
örselediğine, diğer yönüyle de kaçak yapılaşmayı sona erdirmediğine kanıttır (Şahin,
2013:290). Bu nedenle aflara yönelik düzenlemeler iyi düşünülmeden yapılmamalıdır.
5. Çözüm Önerileri
Suçu masumlaştıran nedenleri öneçıkarmak
yerine, suçun kökenlerine inmeye yarayan
argümanlar olarak görmek ve suçu yok etmek için çalışmak esas olmalıdır. Yönetimler, imar arazilerinin oluşturulmasında ve
piyasaya sunulmasında herkesin ortak yararını dikkate alarak hareket etmeli, kamu yönetimleri kendi aralarında uyumu ve koordinasyonu sağlayacak birimler kurmalıdır.
Uzmanlardan oluşacak ekipler kentlerin gelişimini dikkate alarak, imar planları yapmalı, yeni yerleşim yerlerine yönelik alanlar açmalıdır.Bu çalışmalar yapılırken hayat
standardının korunmasına yönelik çalışmalar da yapılmalıdır. Kentlerin sahip olduğu
yapı stoklarının iyileştirilmesi ve yasalaştırılması sağlanmalı, yasadışı yapıları kul-
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lananların eğitim ve bilinçlendirilmesiyle
süreç hızlandırılmalıdır.
Bireysel konutlarla ihtiyacın karşılanması
mümkün görünmediğinden toplu konut projelerine öncelik verilmelidir.Makro ve mikro düzeylerde konut politikasıoluşturmak
merkezi ve yerel yönetimlerin temel hedefi
olmalıdır.Kentin doğal özelliklerinin korunması, doğal görünüm ve çevreyi bozmayan
imar planlarının uygulanması gereklidir.
Rekreasyon amaçlı tatil köyü formatına uygun projeler geliştirilmeli, bu projeler pasif
imar arazilerinde yapılmalıdır.
Yeni bir kentsel “felsefenin” oluşturulması için doğa ve yaşam kriterlerine uygunluk
aranmalıdır. Yüksek binalar; doğal manzaranın kaybından, havalandırmanın engellenmesine ve görüntü kirliliğine kadar birçok
olumsuz etkiye sebep olacaktır. Bu etkiyi
azaltacak şekilde yüksek binalara izin verilmemelidir.Gelecekte kentlerin geliştirilmesi ve yeni yerleşim planlamaları için yerel
düzeyde uzmanlık alanları geliştirilmeli ve
yeni uzmanlar yetiştirilmelidir. Etkili ve devamlı denetim yapılmalıdır.
Yasadışı yapılaşmanın engellenmesi için
ağır cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Suç
ve ceza dengesi kurulmalı,cezaların caydırıcı olmasına özen gösterilmelidir.Yüksek
rant yaratan suçlardan elde edilen gelirlere
kamu adına el konulmalıdır.Yasal düzenlemeler anlaşılır olmalı ve aflardan kaçınılmalıdır.

Kente karşı suç işleyenlere zararın telafisine
yönelik mali tazminat zorunluluğu getirilebilir, bu kaynaklar da bütçeleme sürecinde
dikkate alınmalıdır. Yasadışı yapılaşmanın
engellenmesi ve kentsel gelişimin doğru bir
zeminde gerçekleştirilmesi için bu konuya
yönelik uzman kurumların oluşturulması
gerekmektedir. Kentsel haklara karşı işlenen suçlar alanında uzmanlaşmış yargı kolu
oluşturulmalıdır (Özbey, Özel, 2015:47).
Yasadışı yapılarla mücadelenin önemli yollarından biri sivil örgütlerin sürece dahil
olmasıdır. Bu konuda yeni sivil örgütlerin
ortaya çıkması ve mevcut örgütlerin daha
aktif olması için zeminler oluşturulmalı, örgütlenmeler desteklenmelidir. Özellikle bu
konuda bilinç oluşturmak için “yasadışı yapılarla mücadele yılı”ilan edilmelidir.

SONUÇ
Suçla çok yönlü ve kapsamlı mücadele anlamında “suç-öncesi tepki niteliğinde” yaklaşımlar benimsenmelidir. Bu açıdan bakıldığında suçların önlenmesi ya da yeni suçların
aydınlatılması olgusu, “toplumsallaşma” ile
yakından ilgilidir. Toplumsallaşma, toplum
kültürünün öğrenilmesi ve benimsenmesi
sürecidir. Toplumsallaşma, ortak kültürün
oluşturulmasıyla ve bu kültürün kuşaklara aktarılması ile yaşatılır (Derdiman,
2010:64). Bu eğilim toplumsal sorumluluğu
yükseltir ve toplumsal denetimi artırır.
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Yasadışı yapılaşmadan dolayı özellikle
son dönemde kentlerin görünümleri büyük
bir değişikliğe uğradığı söylenebilir.
Son yıllardaki neoliberal politikalar
da yasadışı yapılaşmayı artırmaktadır.
Yasadışı yapılaşma ile kentin doğasına
zarar verilmekte ve doğaya karşı suç
işlenmektedir. Kentler betonlaşmakta, kent
sakinlerinin ekolojik sağlıklı yaşam hakkı
ihlal edilmektedir. Yasadışı yapılaşma bazı
nedenlerden dolayı diğer suçlardan farklıdır. Bunlar arasında kamu veya özel şahsın
arazisinin işgali söz konusu olması, imara
aykırı inşaat yapılması, yasaya aykırı altyapılar yapılması, aynı zamanda kamuya karşı
sorumluluklardan kaçınmanın var olması,
haksız kazanç elde edilmesi, çevreye zarar
verilmesi, hava ve görüntü kirliğinin ortaya
çıkarılmasına kadar nedenler sayılabilmek
mümkündür.
Kente karşı işlenen suçlardan örf ve adet niteliğine sahip olanlar var mıdır? Var ise örf
ve adet asla cezalandırılamaz mı? Örneğin
balkonlara çamaşır asılması, yürüyüş yollarına araba park edilmesi gibi. Kuşkusuz
alışkanlık haline gelmiş kente karşı suçların
bir kısmı da zamanla cezai yaptırıma bağlanacaktır.
Kolektif ceza sorumluluğu kabul edilmez
ilkesinden dolayı yönetimlerin, konseylerin aldığı çeşitli kararlardan dolayı kim
suçlanacak? İnşatçılar mı yoksa yöneticiler
mi suçlanacak?Yoksa suç paylaşılacak mı?
66

Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden
biri, eşitlik ilkesidir. Suçun cezası sorumlulukları oranında eşit paylaştırılmalı, verilecek cezalarda suçun niteliğine göre eşit
davranılması zorunludur.Son olarak ikincillik ve aşırılık yasağı ilkelerine bakıldığında
ceza hukukunda son çareyi ifade eden bu
ilke bu tür suçların ceza hukukunda olması
gerektiğini vurgular. Aksı taktirde işlenen
suçlar sonucu yaşadığımız mekanda, insanın yaşam hakkının sürdürülmesine engel
olacaktır.
Yasadışı yapılaşma her şeyden önce, hukuk kurallarının dışında inşa edilen yapılar
anlamına gelmektedir. Vatandaşının, hatta
kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk kurallarını hiçe sayarak başkalarının arsa ve arazisinin üzerine yapı yapmasına izin veren
devlet, hiç kuşkusuz, mülkiyet hakkının ihlal edilmesine göz yummuş olacaktır. Ama
daha yakından bakıldığında; hukuk devletinin yara almasına da yol açacaktır. (Şahin,
2013:290).
Büyük kent merkezlerinde hangi yapıların yasal, hangi yapıların yasadışı olduğunu
tespit ve ispat etmek oldukça zordur. Yasadışı yapı yapanlar, sahip oldukları teknik ve
kentsel bilgiler nedeniyle bu yapıları kolayca inşa etmektedirler. Bunlar bir yandan yönetimlerin güçsüz olduğunun farkındadırlar,
bir yandan uygun inşaat alanı verilmeyeceğini bilmektedirler, diğer yandan da etkili
bir şekilde yasakların uygulanmayacağı gü-
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veniyle hareket etmektedirler (M. Djumrukic,1972:106). Bu nedenlerden dolayı yasadışı yapılaşma adeta teşvik edilmektedir.
Yasadışı yapılaşmanın en büyük zararı,
kentlerin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde tahrip edilmesine kapı aralamış olmasıdır. Daha sonra kent planlarına dahil
edilmek istense de bu yerleşim yerleri çoğu
kere oldukça kırgılan bölgeler olmaya devam etmiştir.Bir yağmur yağdığında (Bosna
Hersek ve Sırbistan örneği 2014 yılındaki
–sel felaketi) veya bir deprem olduğunda
bütün gözler bu bölgelere çevrilmekte ve
felaketler yaşanmaktadır.

yısıyla, kenti korumak, düşünmek ve kente
sahip çıkmanın çok önemli olduğu ve tüm
aktörlerin sorumluluk yüklenmesi gerektiği
söylenebilir.

Kent suçlarının faili ve mağduru
önemli olduğu kadar, netice ve nedensellik
de önemlidir. Aynı zamanda kasıt, taksir ve
hangi amaç ile suçun işlendiğinin kente karşı suçlarda da tespit edilmesi gerekir. Çünkü
suçun oluşumuna yol açan nedenler irdelenmeden suçları önlemek mümkün değildir.
Suçun neden işlendiği bilindiği takdirde, o
suça yol açan nedenler ortadan kaldırıldığı
ölçüde suçlar azalacaktır. Bu açıdan suçun
arka planı oldukça önem kazanmaktadır.
Yasadışı yapılaşmanın yarattığı zararlar sadece yönetimlerin değil, kentlilerin
de sorunudur. Çünkü her ikisinin de kente karşı işlenen suçların aktörü ve mağduru
olabileceği gerçeğini unutmamak gerekir.
Ayrıca, herkesin hayat koşullarını etkileyen ve sağlıklı yaşanabilir mekanları tehdit
eden bir sorundur yasadışı yapılaşma. Dola67
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ÖZET
Günümüzde teknolojinin öncülüğünde insanların toplumsal hayatında birçok değişim olduğunu görmekteyiz. Bu gelişmeler eğitim sistemlerine de yansımaktadır, globalleşen
dünyada toplumların olduğu gibi, ülkelerin eğitim sistemleri de sürekli birbirileri ile
etkileşim içerisindedir. Bir federasyonun, imparatorluğun vb. dağılması sonrasında kurulan
ülkelerin toplumsal hayatında ve eğitim sistemlerinde benzerlikler ve zamanla farklılıklar da
görülebilir. Makedonya ve Türkiye’nin ortaöğretim sistemini, ortaöğretim örgütlenmesini,
eğitim ve öğretim sürecini ve örgütlenmesini, ortaöğretim yönetimini ve yöneticilerin
atanmasını karşılaştırmanın çok yakın ve ortak tarihi bağları ve daha yüz yıl öncesine kadar
aynı ülkede beraber yaşayan iki ulusun, eğitim alanındaki işbirliğinin gelişmesinin, iki ülke
için büyük önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Hele iletişim ve ulaşımın bu kadar kolaylaştığı
bir zamanda bağların güçlenmesi iki ülkenin yakınlaşması ihtiyaçtan da öte bir mecburiyet
gibi görülebilir. Bunun yanı sıra Makedonya ve Türkiye’nin ortak bir hedefi AB’ne tam
üye olmaktır, aday ülke oldukları bu dönemde eğitim alanında işbirliğinin gelişmesi iki ülkenin ortak çıkarlarıyla örtüşmekte ve Makedonya’da yaşayan Türk topluluğun eğitiminin
gelişmesinde, sorunların çözümünde önemli bir katkı sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı eğitim, ortaöğretim, ortaöğretim teşkilatı ve
yönetimi, Makedonya, Türk topluluğu
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ABSTRACT
Nowadays in the lead of technology we see lots of changes in the societies social
life. Undoubtly the changes on those, reflects on the education system. In the globalized
world eihter of the factions and countries’ education systems are in a connection with each
other. The countries which established after dissolution of a federation, an empire etc. some
similarities and differances we might see in time. Macedonias and Turkeys high school
systems and organizations, education process and organizations, and the appointment of
the adminstrative personal are very comperable and similar cause of the past of this two
countries which comes from the same geography and they lived in the same area about two
hundred years. We can say that in those years that communication and transportation are
way too easy, those two countries’ together coming is not only a need, its a must. Also macedonia and turkey have a same goal:”joining the european union “. In this years that they
are both canditates to EU, the growth in the partnership in education overlaps the interest
of both Macedonia and Turkey and this can become a problem solver.

Key Words: comparative education, secondary education, secondary school organization and management, Macedonia, Turkish society.
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GİRİŞ
Balkanların tam ortasında yer alan
Makedonya bölgesi Türk tarihi açısından
özel bir yere sahiptir. Makedonya kelime
kökü olarak ‘karışık’, ‘türlü’, ‘muhtelif parçalardan oluşan’, ‘yamalı bohça’ anlamlarına gelir ve dilimize Fransızca’ dan geçmiştir
(Saraç, 2006). Bölge, ismine uyum gösterircesine tarihsel süreç boyunca birçok etnik
gruba yurt olmuştur. Türklerin Makedonya’da varlığı 4. yüzyılda Hun Devletine dayanır; sırasıyla Makedonya’da Türk varlığı
Avar, Bulgar, Oğuz, Kuman Peçenek ve Selçuklu Türkleri ile devam etmiştir. Osmanlı
imparatorluğunun Avrupa’ya açılan kapısı Makedonya bölgesi Balkan Savaşlarına
(1912-1913) kadar Türklerin yönetiminde
kalmış ve o tarihe kadar yoğun bir Türk
nüfusu bölgede yaşamını sürdürmüştür.
Balkan savaşlarından bugüne kadar bölgede kurulan Balkan devletleri farklı baskıcı
yöntemler kullanarak Türkleri Anadolu’ya
göçe zorlamışlardır. Günümüz Makedonya Cumhuriyetinde Türklerin nüfus oranı
3,85% civarındadır ve resmi rakamlara göre
Makedonya’da Türklerin nüfusu 77.959’dir
(Popis na naselenieto, domakinstvata i stanovite vo R.Makedonija, Kniga XIII, 2002,
34). Balkan Türkleri ve Makedonya Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti ile bugüne kadar
bağlarını hiçbir dönemde koparmamıştır.
Araştırmada, Makedonya ve Türkiye
ortaöğretimin teşkilat ve yönetimi karşılaştırılması amaçlanmaktadır. İki ülke arasında
eğitim alanında bağların güçlenmesi
ve ,,işbirliği köprülerinin kurulması’’
beklenmektedir. Alan yazın araştırıldığında
iki ülke eğitim sisteminin karşılaştırıldığı ilk
çalışmanın; 2014 yılında araştırması tarafımdan tamamlanan Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ilköğretim
teşkilatlanması ve yönetimi karşılaştırıldığı
doktora tezi (Hasan, 2014) olduğu tespit
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edilmiştir. İki ülke eğitiminin karşılaştırmasına yönelik: Nebi (2005), Makedonya ve
Türkiye Eğitim Sistemi ilköğretim okulları
6, 7 ve 8. sınıflarda okutulan müzik ders kitaplarındaki eğitim müziği eserlerinin karşılaştırmalı incelenmesini yapmıştır. Alan yazın incelendiğinde Makedonya ve Türkiye
Eğitim Sistemleri ortaöğretim alt sisteminin
karşılaştırılmasına yönelik bir çalışmaya
rastlanamamıştır. Bu durum araştırmaya
daha ayrı bir önem kazandırmaktadır. Bizim
araştırmamıza yön verebilecek ve Türkiye
eğitim sistemini diğer ülkelerinin eğitim
sistemleriyle karşılaştıran önemli çalışmalar, şunlardır: Prof. Dr. Ali Balcı’nın (2007)
Editörlüğünde hazırlanan “Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri”, Erginer’in (2007)
“Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri Türkiye
Eğitim Sistemiyle Karşılaştırması”, Türkoğlu’nun (1983) “Fransa, İsveç ve Romanya Eğitim Sistemleri” ve “Karşılaştırmalı
Eğitim Sistemleri – Dünya ülkelerinden
Örneklerle”, Prof. Dr.Ayşen Bakioğlu’nun
(2015) Editörlüğünde hazırlanan “Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi, PİSA’da Başarılı
Olan Ülkelerin Eğitim Sistemleri” ve Prof.
Dr. Suzana Miovska Spaseva’nın “ABD’de
İlköğretim: Dışarıdan Bakış” gelmektedir.
Makedonya ve Türkiye ilköğretim
teşkilatlanması ve yönetiminin karşılaştırması konulu hazırladığımız tez ve onun
devamı olarak gördüğümüz Türkiye ve Makedonya ortaöğretim yönetimi ve teşkilatlanması karşılaştırmasını konu ettiğimiz bu
çalışmayla, iki ülkenin eğitim sistemlerinin
konu edecek çalışmalara yönelik temel kaynak olması beklenmektedir.
ARAŞTIRMANIN AMACI:
Bu araştırmada temel amaç;
Makedonya ve Türkiye’de ortaöğretim
sistemlerinin
teşkilatlanması
ve
yönetiminin incelenerek benzerlik ve
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farklılıkları ortaya koymak ve iki ülke
arasında eğitim alanındaki işbirliğini
artırmak ve bağları güçlendirmektir. Bu
temel amaç doğrultusunda Makedonya ve
Türkiye’deki mevzuat ve başka kaynaklar
incelenmiş ve aşağıdaki sorulara yanıtlar
aranmıştır:
1) Türkiye ve Makedonya eğitim
bakanlıkları yapılanması, eğitim
sistemlerinin yapılanması ve eğitim
kademelerinde
benzerlikler
ve
farklılıklar var mıdır?
2) Türkiye
ve
Makedonya’da
kamu
ortaöğretim
kurumlarında
hangi
ortaöğretim
programları
uygulanmaktadır,
aralarında
benzerlikler ve farklılıklar var mıdır?
3) Türkiye ve Makedonya ortaöğretim
kurumlarının akademik yapılanması
nasıldır, okul türleri arasında
benzerlikler ve farklılıklar var mıdır?
4) Türkiye ve Makedonya’da ortaöğretim
kurumlarına giriş, ortaöğretimin
süresi,
ortaöğretim
mevzuatı,
ortaöğretimde
eğitim
dilleri,
ortaöğretim mezuniyet sınavı, iş günü
sayısı, sınıflarda öğrenci mevcutları
vb. hususlar açısından benzerlikler ve
farklılıklar var mıdır?
5) Türkiye ve Makedonya’da ortaöğretim
kurumlarının yönetimi, yetkili yönetici
ve yönetimde yer alan birimleri,
açısından benzerlikler ve farklılıklar
var mıdır?
6) Türkiye ve Makedonya’da ortaöğretim
kurumları yöneticilerinin atanmasında
genel ve özel şartları nelerdir,
benzerlikler ve farklılıklar var mıdır?
7) Türkiye ve Makedonya’da ortaöğretim

kurumları yönetime dahil ve etkili
olan kurullar hangileridir, aralarında
benzerlikler ve farklıklar var mıdır?
8) Türkiye ve Makedonya ortaöğretim
kurumları okul-öğretmen kurullarının
üyeleri ve yetkileri nelerdir, aralarında
benzerlikler ve farklılıklar var mıdır?
YÖNTEM
Bu çalışma bir karşılaştırmalı eğitim
çalışmasıdır. Karşılaştırmalı eğitim iki ya
da daha fazla ülkenin eğitim sisteminin
önceden belirlenen değişkenlere göre
irdelenerek benzer ve farklı yönlerini ortaya
koymak, çözüm önerileri geliştirmek için
yapılan araştırmaları içeren eğitimle ilgili
bir çalışma alanı olarak tanımlanmaktadır
(Cramer ve Browne, 1965; King, 1979;
Ergün, 1985; Demirel, 2000; Türkoğlu,
2012).
Karşılaştırılan iki ülkenin eğitim
sistemlerinin, okulöncesi ve ilköğretimden
sonra üçüncü kademesinde bulunan ortaöğretimin teşkilatı ve yönetimiyle ilgili
kaynak ve belgelerin taranılarak amaçlarda
belirtilen sorularla ilgili cevaplar bulunulacak ve yorumlanacaktır. Karşılaştırmalı
eğitim çalışmaları, sadece karşılaştırılan
ülkelerin eğitim sistemlerinin mevcut durumu ortaya koymaz aynı zamanda sistemin iyileştirilmesine yönelik geniş bir
bakış açısı ve çözüm önerileri getirmeyi ve
geliştirmeyi de hedefler.
ARAŞTIRMANIN MODELİ
Bu çalışmada, ağırlıklı olarak
yatay yaklaşım esas alınarak, kısmen dikey
yaklaşım yöntemleri kullanılmıştır. Yatay
yaklaşımda eğitim sistemlerindeki tüm
boyutlar tek tek ele alınıp o döneme ait tüm
değişkenler yan yana getirilerek karşılaştırılır
ve farklılıklar saptanmaya çalışılmaktadır
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(Demirel, 2000; Türkoğlu, 1984, 27). Dikey
yaklaşımda, incelenen sistemin tarihi evrimi
izlenirken karşılaştırmalı eğitim yapan
kişiyi geleceğe ait bazı tahminler yapmaya
yöneltir (Türkoğlu, 1998). Araştırmada
betimsel yöntem kullanılarak öncelikle söz
konusu iki ülkenin eğitim sistemleri genel
hatlarıyla ortaöğretim alt sistemlerinin temel
özellikleri, teşkilatlanması ve yönetimi de
ayrıntılı olarak yakından incelenmiştir. Bu
incelemelere göre iki ülkenin ortaöğretim
alt sistemleri karşılaştırılmıştır. Araştırmada
ortaöğretimle ilgili iki ülkeden elde
edilen verilerin daha anlaşılır sunulması
için, tablolar, şemalar, grafikler, resimler
vb. görseller kullanılarak ve analizler
yapılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde öncelikle Türkiye ve
Makedonya eğitim sistemlerinin yapılanması
incelenmiş, ortaöğretim sisteminin teşkilatı
ve yönetimi kısaca tartışılmıştır ve alt
amaçlara yönelik bulgular yorumlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyetinde Eğitimin
Tarihi Gelişimi
Türklerde örgün eğitim çok eskilere dayanmaktadır. Eski Hunlar mesleki
eğitimle farklı bilgi ve becerileri gençlere
aktarmaktaydılar. Göktürklerin 38 harfli gelişmiş bir alfabe ile işlenmiş bir dile sahip
olmaları, yazılı eserler bırakmış olmaları,
okur yazarlığın gelişmiş olmasına ihtimaller
yüksektir (Akyüz, 2001, 11).
Türklerin müslümanlaşmasıyla birlikte eğitim anlayışlarında da köklü değişiklikler yaşanmıştır. Karahanlı, Selçuklu ve
Osmanlılarda eğitimin karakteristik özellikleri aşağı yukarı birbirine benzerdir. Osmanlılar, Selçuklular ve öteki İslam ülkelerindeki mektep ve küttap denen ilköğretim
düzeyindeki okulları aldılar. Batı tesirinde
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devlete bağlı açılan okullar arasında ruşidiyelerin önemi büyüktür. Bu kuruluşla birlikte eğitim kurumları ilköğretim, ortaöğretim
ve yükseköğretim olmak üzere üç kademeye ayrılmıştır (Yangın, 2011).
Ortaöğretim düzeyinde okulların
kurulmaya başlanması Osmanlı imparatorluğunda 1773 yılından itibaren ilköğretime
dayalı olarak öğrenci almaya başlayan askeri okulların, öğretmen okullarının (1848)
kurulmasına kadar uzanmakla birlikte,
bugünkü ortaöğretim sisteminin oluşumu
Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir.
Cumhuriyetin kurulmasından hemen sonra
3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 430 sayılı
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği
Yasası) ile ülkelerdeki tüm eğitim kurumları MEB’nın gözetim ve denetimi altında
alınmıştır (Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010, s.109).
22 Mart 1926 tarihinde çıkarılan
789 sayılı yasa ile (Maarif Teşkilatına Dair
Kanun) ortaöğretim okullarının süresi üç
yıl olarak belirlenmiştir. Yine bu yasayla daha önce yerel yönetimlerce yürütülen
meslek ve teknik öğretim kurumları MEB
bünyesinde alınmıştır. 1952 yılında ortaöğretim okullarının süresi dört yıla çıkarılmış,
daha sonra 1955 yılında tekrar üç yıla indirilmiştir. 2004-2005 öğretim yılına kadar
en az üç yıl süreli olan okullar 2005-2006
öğretim yılından itibaren en az 4 yıl eğitim
veren okullara dönüştürülmüştür (Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010,
s.109).
İkinci Dünya Savaşından sonra
uluslar arası ilişkilerin gelişmesi, kitle
iletişim araçlarının ve bilgi alışverişinin
çok önem kazanması vb. nedenle yabancı
dile duyulan ihtiyaç çok artmış ve 1955’ten
itibaren Kolej denen ve bir çok derslerin
yabancı dille okutulduğu liseler kurulmuştur.
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Bunlar Temmuz 1975’ten itibaren Anadolu
Lisesi olarak adlandırılmıştır. 1980’lerden
itibaren mesleki ve teknik eğitimde de bu tür
okullar açılmaya başlanmıştır (Türk Eğitim
Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010, s.109).
09.05.2012 tarihinde MEB yayınladığı 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik
Uygulamalar genelgesi ile Türk Eğitim
Sisteminde ortaöğretim zorunlu olmuştur,
2012-2013 eğitim ve öğretim yılından da
uygulanmaya başlanmıştır. Genelgeye göre
12 yıllık zorunlu eğitimi 4 yıllık ilkokul, 4
yıllık ortaokul ve 4 yıllık ortaöğretimi kapsamaktadır. Günümüzde Türkiye’de zorunlu eğitim üç kurumda gerçekleşmektedir,
12 yıllık eğitimi tamamlayan öğrencilere
ortaöğretim sonunda diploma verilir (Milli
Eğitim Temel Kanunu 1739, Md.26).
Makedonya Cumhuriyetinde Eğitimin
Tarihi Gelişimi
Makedonya’da okur yazarlık Aziz
Kiril ve Metodius kardeşlere başlamıştır,
Kliment’in kurduğu edebi okulun ve kiliselerdeki eğitim merkezleri ile eğitimin
kurumsallaştığı görmekteyiz (Kamberski, 2000, 37). İlk Slav Alfabesi Glagolitsa 862-863 yılları arasında Makedon-Slav
eserlerinde kullanılmıştır. İlerleyen yıllarda
Alfabenin adı Kiril’e göre Kirilitsa olarak
değiştirilmiştir. İlk alfabe 38 harften oluşmaktaydı, bu harflerden 24’ü Yunan alfabesinden alınmıştır, 14 harf de Slav dilinin ses
sistemine uygun iki eğitimci kardeş tarafından kurgulanmıştır (Каntarciev, 2002, 18).
Osmanlı devletinin Makedonya
bölgesini fethetmesiyle kiliselerdeki okul
merkezleri ve bölgedeki hristiyanlar için
çok önemli bir yere sahip olan Ohri Başpiskoposluğu varlığını sürdürmeyi devam
etmiştir. 19 yüzyılda Osmanlı devleti Avrupa ülkelerine göre geride kalan eğitim sistemini yenilemeye çalışmıştır ve yeni eğitim

kurumları kurmuştur, Makedonya’da eğitim
bazı azınlıkların dillerinde de yapılmıştır, o
dönemde eğitim dilleri şunlardır: Türkçe,
Sırpça, Yunanca, Romanca v.b. Makedon
azınlığı Osmanlı devletinde din, okul kurumları ve eğitim alanında karşılaştığı sorunları
bağımsız çözmeyi 19 yüzyılda başarmıştır. Bu dönem Makedonya’da öğretmen ve
profesör kadrolu kabarık sayıda ilk ve orta
okullar faaliyet göstermekteydi (Andonovska I dr., 1985). Osmanlı İmparatorluğunda
ortaöğretim okullarına rüşidiye adı verilmiştir, bu okullarda ilk başta eğitim süresi
4 yıl olarak belirtilmiştir, 1892 yılında üç
yıla indirilmiştir (Hasan, 1998, 20). Makedonya bölgesinde en önemli ortaöğretim
kurumlarında biri Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürkün yetiştiği
Manastırdaki Askeri İdadidir. İstanbul›
da 1848 yılında açılan ilk Darûl’muallim
mektebi Osmanlı Devleti›nin bir parçası
olan Makedonya ve Balkanlarda ve diğer
bölgelerde ciddi bir öğretmen ihtiyacı vardı
ve bu ihtiyacı karşılamak için açılmıştır.
Bu mektepleri taşra Darûl’muallimin’leri
izlemiştir. 1905-1906 öğretim yılında
günümüz
Makedonya’sında
Üsküp,
Manastır ve İştip’te birer Darûlmuallimin
açılmıştır.
Makedonya’da
kurulan
Darûl’mualliminlerin gayesi iptidai ve
ruşidye okullarına öğretmen yetiştirmekti
(Hasan, 1998, 25). Türklerin yanı sıra bu
öğretmen okullarında diğer milletlerin
öğretmenleri de eğitim görmekteydi.
Balkan Savaşlarıyla (1912-1913) Osmanlı
devleti Balkanlardaki son toprak parçasını
kaybetmiştir ve bölgede Türk hakimiyeti
sona ermiştir. Vardar Makedonya’sı
Sırpların hakimiyetine girmesiyle çok
dili eğitim yasaklanmış bütün çocuklar
Sırpça eğitime almaya zorlanmıştır. Halk
bu duruma direnç göstermiştir Türkler bir
kısmı Sırpça eğitim yerine çocuklarının
eğitimsiz kalmasını tercih etmiştir. Bu ve
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buna benzer sorunların çözümü İkinci Dünya Savaşına kadar devam etmiştir.
Makedonya eğitim tarihinde önemli reformlar İkinci Dünya Savaşı esnasında
ve savaştan sonra yapılmıştır, 1945 yılında
Makedon Eğitim Sistemi yeniden yapılandırılmıştır. Makedoncanın resmi dil olmasıyla birlikte, Balkan savaşlarından sonra
yasaklanan çok dilli (Makedonca, Türkçe,
Arnavutça ve Sırp-Hırvatça) eğitim 1944
yılında yeniden başlamıştır. Halkın çoğu
bu dönemde okul sıralarından uzak kaldığı için yoğun okullaşma çalışmaları başlatılmıştır, ilköğretim ve ortaöğretim lise
ve meslek okullarının (Kamberski, 1994,
150) sayısı hızla artmış halkın eğitilmesi
için seferberlik kampanyaları başlatılmıştır
(Andonovska, 1985), 1950-1951 eğitim ve
öğretim yılında 8 yıllık zorunlu ilköğretime
geçilmiştir (Opşt zakon şkolstvu, Sl. Liste

Eğitim Bakanlığı
Örgütlenme
biçimi
Eğitim
Bakanlığının
Örgütlenmesi

FNRY, Beograd, 1958), 2007-2008 zorunlu
ilköğretim süresi 9 yıla çıkartılmıştır (http://
mon.gov.mk, erişim:23.11.2015). 20082009 eğitim ve öğretim yılından itibaren
Makedonya Cumhuriyetinde ortaöğretim
zorunlu olmuştur (Zakon za sredno obrazovanie, 1995, çlen 3).
Türkiye ve Makedonya
Eğitim Sistemlerinin
Karşılaştırılması
Türkiye ve Makedonya ortaöğretimin teşkilatlanmasını ve örgütlenmesini
daha iyi anlatabilmemiz için çalışmamızda
iki devletin eğitim bakanlıkları, eğitim sistemlerinin yapısı ve örgün eğitim kurumları
hakkında Tablo 1’de bilgiler yer almaktadır.
Tablo 1: Türkiye ve Makedonya Eğitim Sistemlerinin Yapısal Karşılaştırması

Türkiye

Makedonya

Milli Eğitim Bakanlığı
Merkeziyetçi
Merkez teşkilatı

Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Merkeziyetçi, yerelleşmeye geçiş sürecinde
Merkez teşkilatı

Taşra teşkilatı

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları

Yurtdışı teşkilatı
Eğitim sisteminin yapısı
Örgün eğitim
kurumları

Bağlı kuruluşlar
Örgün ve yaygın eğitim
Okulöncesi eğitim, ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları

Örgün ve yaygın eğitim
Okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitim alanında yetki ve sorumlulukları
üstlenirken, Makedonya’da Eğitim Bakanlığının bilimden de sorumlu olduğu görülmektedir. İki devletin Eğitim Bakanlıklarının isimleri farklıdır. Buna göre Makedonya’daki Eğitim
ve Bilim Bakanlığı , Türkiye’de Bakanlık ise Milli Eğitim Bakanlığı olarak anılmaktadır.
2007 öncesine kadar Makedonya eğitim sisteminde Türkiye’de olduğu gibi merkeziyetçi
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bir özelliğe sahiptir. Ancak 2007 sonrası kabul edilen İlköğretim Kanunu, Ortaöğretim Kanunu ve Yerel Yönetimler Kanunu ile merkez yönetimin yetkileri yerel yönetimlere devredildi. Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığının örgüt yapılanmasından sadece merkez ve
yerel teşkilat varken, farklı olarak Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısı içinde
yurtdışı teşkilatı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlar bulunmaktadır. Makedonya ve Türkiye okul
sistemleri hiyerarşisi benzerdir, örgün eğitim kurumları aynı isimleri taşımaktadırlar.
Türkiye ve Makedonya Ortaöğretim Teşkilatlarının Karşılaştırılması
Eğitim ve öğretimin temel işlevlerini yerine getirmesi, öngörülen amaç ve ilkelere
ulaşması için iyi teşkilatlanması gerekmektedir. Türkiye ve Makedonya’da ortaöğretimin
teşkilatlanması ortaöğretim mevzuatıyla düzenlenmiştir. İki devletin ortaöğretim mevzuatı
kanunlar, yönetmelik ve yönergelerden oluşmaktadır (Tablo 2’de).
Tablo 2. Türkiye ve Makedonya Ortaöğretim Sistemlerinin Karşılaştırılması
Ortaöğretim mevzuatı

Türkiye

Makedonya

Milli Eğitim Temel Kanunu

Ortaöğretim kanunu (1995)

MEB Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği

Meslek eğitim kanunu (2006)

Ortaöğretim süresi

Başka yönetmelik ve yönergeler
4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl
lise (12)
Dört yıl

Ortaöğretim yaşı
Ortaöğretimde eğitim dili

Bazı liselerde 1 yıl hazırlık
14-18 yaşında
Türkçe ve yabancı diller

Zorunlu eğitim

Ortaöğretimi bitiren
öğrencilere verilen belge
Ortaöğretim okulları
Ortaöğretim programları
Ortaöğretime erişim

Azınlıkların okullarda: Ermenice, Rumca ve Musevice
Diploma
Devlet ve Özel liseler
Genel lise, meslek ve teknik
eğitim

Başka kanun, yönetmelik ve
yönergeler
9 yıl ilköğretim okulu, 4 yıl lise
(13)
Dört yıl, üç ve iki yıllık meslek
liseler
15-19 yaşında
Makedonca, Arnavutça, Türkçe
ve yabancı diller
Diploma

Kamu liselerinde ücretsiz

Belediye, Devlet ve Özel Liseler
Düz lise eğitimi, meslek lise
eğitimi, sanat eğitimi, engelli
öğrenciler eğitimi
Kamu liselerinde ücretsiz

Özel liselerde ücretli

Özel liselerde ücretli

Tablo 2’deki sunulan bilgilerin doğrultusunda analizden şu sonuçlara varılabilir:
 Türkiye ve Makedonya’da ortaöğretim zorunludur. Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 12
yıl olup, üç eğitim kurumunda (ilkokul, ortaokul ve lise) gerçekleşirken, Makedonya’da
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zorunlu eğitim 13 yıldır, buna göre
ilköğretim eğitimi 9 yıl, lise eğitimi ise
4 yıldır. Türkiye’de bazı ortaöğretim
kurumlarında eğitim süresi bir yıl
uzatılabilirken, Makedonya’da meslek
liselerinde eğitim süresi dört yıldan
az olabilir ve bazı meslek liselerinde
3 yıllık bölümler de bulunmaktadır,
ayrıntılar tablo 3’de görülebilir.
Makedonya’da öğrenciler ortaöğretime
15 yaşında başlıyorken Türkiye’de 14
yaşında başlamaktadırlar, bunun sebebi Makedonya’da ilköğretimin 9 yıllık
olmasından kaynaklanmaktadır.
 Türkiye’de eğitim dili Türkçedir, bunun yanı sıra uluslararası anlaşmalar
gereği azınlık dillerinde eğitim
verilen ortaöğretim kurumları da
bulunmaktadır. Makedonya’da kamu
ortaöğretim
kurumlarında
farklı
dillerde (Makedonca, Arnavutça ve
Türkçe) yapılır, özel okullarda yabancı
dilde eğitim yapılması yasal düzenlemelerle öngörülse de uygulamada sadece İngilizce dilinde eğitim veren liseler
bulunmaktadır.

liselerin çoğu belediyelerin himayesinde bulunmaktadırlar. Buna farklı
olarak merkeziyetçi özelliğe sahip olan
Türkiye’de liseler devlet, gerçek veya
tüzel kişiler tarafından kurulmaktadır.
 Ortaöğretim
programlarına
baktığımızda, Türkiye’de güzel sanatlar liselerinin genel lise programlarının
kapsamında olduğu görülmektedir,
Makedonya’da aynı durum teknik
liseler için söz konusudur, yani teknik
eğitim meslek eğitimin bir parçası
olarak görülmektedir. Özel engelli
eğitimi Makedonya’da ayrı programlarla gerçekleştirilmektedir, Türkiye’de
de özel eğitime ihtiyaç duyan
vatandaşlar için ortaöğretim kurumları
var.
Ortaöğretim
programlarının
tamamı merkezden getirilmekte esneklik uygulanmamaktadır. Türkiye ve
Makedonya’da kamu liselerinde eğitim
ücretsizken, özel liselerde eğitim, ücrete
tabidir.
Türkiye’de genel, mesleki ve teknik
ortaöğretim
programları
kapsamında,
Makedonya’da düz (gimnaziya) lise,
meslek ve sanat eğitimi ortaöğretim
programları kapsamında çok geniş okul
çeşitliliği oluşmuştur. Tablo 3’de iki ülkedeki ortaöğretim kurumları ve süreleri yer
almaktadır.

 Ortaöğretimi bitiren öğrencilere Makedonya ve Türkiye’de diploma verilir.
Eğitimde yerelleşmeye geçişle birlikte Makedonya’da liseler merkez
yönetimden yerel yönetimlere yani belediyelere devredilmiştir. Günümüzde
Tablo 3: Türkiye ve Makedonya Ortaöğretim Kurumları ve Süreleri Karşılaştırması
Türkiye
Genel Ortaöğretim Kurumları (2014)
Okul Türü
Anadolu Lisesi
Yabancı Dil Ağırlıklı Program
Uygulayan Lise
Fen Lisesi
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Süresi
4
4

Makedonya
Düz (Gimnaziya) Ortaöğretim
Kurumları (2014)
Okul Türü
Süresi
Düz (Gimnaziya) Lise
4
Dil Lisesi
4

4

Fen-Matematik Lisesi

4
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4

Resim ve Gündüz Öğretim Yapan
Lise
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Güzel Sanatlar Lisesi
Yabancı Dil Eğitim Yapan Özel Lise

4
4
4

Özel Lise
Özel Fen Lisesi

4
4

Askeri Lise

4

Akşam Lisesi
Özel Akşam Lisesi
Sosyal Bilimler Lisesi
Polis Koleji
Açıköğretim Lisesi
Çok Programlı Lise
Öğretmen Liseleri
Spor Lisesi
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Okulları (2014)
İmam Hatip Liseleri
Ticaret Meslek Liseleri
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri
Sağlık Meslek Liseleri
Teknik Liseleri
Endüstri Meslek Liseleri
Kız Meslek Liseleri
Sekreterlik Meslek Liseleri
Diğer Meslek Liseleri
Tarımcılık

4
4
4
4
4
4
4
4

Oto teknoloji (araç tamirciliği)
Gıda
Makinecilik
Tekstilcilik

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Genel Lise

4

Sanat Ortaöğretim
Kurumları (2014)
Güzel Sanatlar (Resim)

4

Müzik
Bale
Meslek Ortaöğretim
Kurumları (2014)
Tarımcılık - Veterinercilik
Ormancılık- Ahşap
İşlemecilik
Jeolojik-Madencilik-Metalurji
Tekstilcilik-Dericilik
İnşaatçılık-Haritacılık
Ekonomi-Hukuk ve Ticaret
Veterinercilik
Ahşap İşlemecilik
Madencilik
Elektroteknik
Beden Eğitimi
Kimyacılık-Teknolojik
Ortodoks ve İslam Lisesi
Ticaret
Restorancılık – Turizm
Sağlık
Kişisel Hizmet
İnşaatçılık
Trafik
Grafik
Ekonomi
Hukuk
4

4
4

4
3 veya 4
4
4
4
3 veya 4
4
4
3
3 veya 4
4
3 veya 4
4
4
3 veya 4
4
3 veya 4
3
4
3 veya 4
4
4

3
3
3 veya 4
3 veya 4
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Tablo
5’de
isimlerine
göre
karşılaştırdığımız Türkiye ve Makedonya
ortaöğretim okul türlerinin çoğunun farklı
olduğu görülmektedir. Benzer okul türleri,
Tablo 3’de yan yana getirilmiş italik ve
kalın yazı ile ifade edilmiştir. Makedonya
düz (gimnaziya) lise ortaöğretim okulları,
Türkiye’deki genel liselerin ortaöğretim
okullarına benzerdir. Türkiye’de genel
ortaöğretim okul türlerinin, Makedonya’da
düz (gimnaziya) ortaöğretim okul türlerine göre fazla olduğu görülmektedir.
Makedonya’da ise meslek eğitim ortaöğretim
okullarının, Türkiye’deki meslek ve teknik
ortaöğretim okul türlerine göre fazla olduğu
görülmektedir. Makedonya’da sanat eğitimi
kapsamındaki üç tür ortaöğretim okulu,
Türkiye’deki güzel sanatlar liseleriyle benzerdir. Türkiye genel liseler kapsamında
bulunan Spor Lisesi ile Makedonya’da
Eğitim ve öğretim
Ortaöğretime giriş
sınavı
Ortaöğretime giriş
şartları

Özel (engelli)
eğitime giriş

Türkiye
Gündüzlü ve yatılı
SBS

teknik liseler içerisinde bulunan Beden
Eğitimi lisesi benzerdir. Türkiye’de meslek
ve teknik ortaöğretim kurumlarından
dört okul türü, Makedonya’da meslek
ortaöğretim kurumlarından dört okul
türüyle benzerdir. Bu liseler din, ticaret, turizm ve sağlık alanlarında eğitim
vermektedirler. Türkiye’de ortaöğretim
kurumlarının hepsinde öğrenim süresi 4
yılken, Makedonya’da meslek okullarının
bazı bölümlerinde öğrenim süresi 3 yıldır.
Tablo
4’da
Makedonya
ve
Türkiye’de okul hayatıyla ilgili veriler yer
almaktadır, bunlar öğrencilerin ortaöğretime
girişi, ders yılı süresi, dönemler, ders saati
süresi ve sınıf mevcutlarından oluşmaktadır.
Tablo 4: Türkiye ve Makedonya Ortaöğretim
Sistemlerinde Okul Hayatının Örgütlenmesi
Karşılaştırması
Makedonya
Gündüzlü ve yatılı
Yok

Ortaokuldan veya imam-hatip ortaokulundan mezun olmak

Dokuz yıllık ilköğretim mezunu olmak

18 yaş sınırı

17 yaş sınırı

Bekar olmaları
Kaydı milli eğitim müdürlükleri ya- Teşhise uygun Eğitim ve Bilim
par
Bakanlığının yazılı onayıyla yapılır

Eğitim ve öğretim
Ders yılının başlangıcı, tatilleri ve
yılı süresi ve dönem- sonunu bakanlık belirler, iki dönem
ler (Başlangıç-Bitiş,
Ay)
İş günü

180 iş günü

Ders saati süresi

40 dakika, staj dersleri 60 dakika

Sınıf mevcutları

Fen ve sosyal bilimlerde 30 -36

25 yaş sınırı
1 Eylük – 31 Ağustos
İki dönem: I 1 Eylül-31 Aralık, II 24
Ocak-10 Haziran, lise son sınıflar için
ders yılı 20 Mayısta biter
180 öğretim günü, lise son sınıflar
166 öğretim günü
45 dakika, işletmelerde alıştırma dersleri 60 dakika
25’den az – 34’den fazla olamaz

Diğerlerinde 34 – 40

Mezuniyet sınavı
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Özel okullarda: fen ve sosyal bilimler
26, meslekî ve teknik 24, diğer
ortaöğretim kurumlarında 30 dan
fazla olamaz.
Yok
Mezuniyet sınavı (matura), final sınav
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Türkiye
ve
Makedonya’da
ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretim
gündüzlü ve yatılı yapılır. Bir öğrencinin
ortaöğretime giriş yapabilmesi için her
iki ülkede geçerli olan giriş şartları bulunur, Türkiye’de kayıt yaptıracak olan bir
öğrencinin ortaokuldan mezun olması, 18
yaşını geçmemiş ve bekar olması gerekmektedir. Makedonya’da öğrencinin dokuz yıllık ilköğretim okulundan mezun
olması, 17 yaşı geçmemiş olması yeterlidir.
Kayıt yaparken Türkiye’de öğrencinin SBS
sınavında aldığı puanlar ve ortaokulda 6., 7.
ve 8. sınıflarda ders zamanlarında elde ettikleri başarılar, yıl sonu başarı puanları ve
bunların toplamı ile elde ettiği sınıf puanı belirleyici olurken, Makedonya’da öğrencinin
ilköğretim son sınıflarda 6., 7., 8., ve 9.
sınıflarda ve ekster denetimden elde ettiği
notların ortalaması, belirleyici olmaktadır.
Özel eğitime ihtiyacı olan vatandaşlar için
ortaöğretim kurumlarına kaydı üst kurumlar yapar, Türkiye’de bu kurumlar Milli
Eğitim müdürlükleridir, Makedonya’da
ise Eğitim ve Bilim Bakanlığı onayıyla
yapılır. Burada ilgili kişinin (öğrenci
adayının) 25 yaşını geçmemiş olması şartı
aranır. Ders yılının başlangıcı, bitiş ve tatilleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılır.
Makedonya’da ayağında ise ders yılının
başlangıcı, sonu ve tatilleri değişikliğe

uğramadan her sene aynı şekilde uygulanır.
Lise sonda sınıf öğrencileri için ders yılı,
diğer alt sınıflara nazaran daha erken, yani
20 Mayıs’ta sona erer. Her iki ülkede bir
ders yılı içerisinde iki dönem vardır. Ders
yılı içerisinde yasal düzenlemelere göre, iki
ülkede 180 iş günü ders yapılması esastır,
Makedonya’da lise son sınıf öğrencileri için
166 iş günü ders yapılır. Makedonya’da
lise son sınıf öğrencilerine böylesi bir
ayrıcalığın tanınmasında mezuniyet (matura) sınavı veya final sınavlarına hazırlık
yapmaları düşüncesi etkilidir, Türkiye’de
lise mezuniyet sınavı uygulaması yoktur.
Türkiye’de ders saati süresi 40 dakikayken,
Makedonya’da ders saati süresi 45 dakikadır.
Staj derslerinin süresi iki ülkede de aynıdır
ve 60 dakika ile sınırlandırılmıştır. Sınıf
mevcutları Makedonya’da en az 25 en fazla
34 öğrenciyken, Türkiye’de bu sayılar okul
türüne göre değişmektedir ve yasal uygulamaya göre daha yüksek olabilmektedir.
Ortaöğretim kurumlarının işleyişini
ve yönetimine yardımcı olmak amacıyla
Türkiye ve Makedonya’da Tablo 5’de
görüleceği üzere görülebileceği çeşitli kurullar ve organlar oluşturulmaktadır.
Tablo 5: Türkiye ve Makedonya Ortaöğretim
Kurumlarında Oluşturulan Kurullar, Organ-

lar, Konseylerin, Karşılaştırması
Ortaöğretim kurumlarında oluşturulan kururlar, organlar, konseyler
Türkiye
Makedonya
Öğretmenler kurulu
Öğretmenler kurulu
Zümre öğretmenler kurulu
Zümre öğretmenler kurulu
Sınıf konseyi
Sınıf veya şube öğretmenler kurulu
Okul zümre başkanları kurulu
Yılın konseyi veya Alan konseyi
Okul öğrenci meclisi
Sınıf yöneticisi
Okul öğrenci ve disiplin kurulu
Onur kurulu
Sosyal etkinlikle kurulu
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Türkiye ve Makedonya ortaöğretim
kurumlarında oluşturulan kurulların üyeleri,
görev ve yetkileri konusundaki benzerlikler
Tablo 5’de kalın harflerle gösterilmektedir.
Türkiye ortaöğretim kurumlarında oluşturulan kurul ve organların sayısı Makedonya’ya göre fazla olduğu saptanmıştır.
Türkiye ve Makedonya’da Ortaöğretim
Yönetiminin Karşılaştırılması
Türkiye ve Makedonya’da ortaöğretimin yönetimi her iki ülkenin eğitim bakanlıklarının merkez teşkilatlarından başlayarak, bakanlıkların taşra teşkilatlarındaki
kurumlara kadar bağlantılıdır ve bu şekilde
incelenmelidir. Şekil 1’de Türkiye ve Makedonya ortaöğretim yönetimlerinin karşılaştırması yapılmıştır.
Şekil 1: Türkiye ve Makedonya Ortaöğretim Yönetimlerinin Karşılaştırılması
Ortaöğretim yönetimi incelediğinde,
Türkiye ve Makedonya Eğitim Bakanlıklarının merkez teşkilatlarında fark görülmemektedir. Taşra teşkilatında merkeziyetçi
yönetim özelliği taşıyan Türk Eğitim sisteminde il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri
varken, Makedonya’da yönetim belediyelere devredilmiştir. Türk Eğitim sisteminde
ortaöğretim kurumlarının işleyişi ve yönetimine yardımcı olmak üzere Öğretmenler
Kurulu ve Zümre Öğretmenler Kuruları
oluşturulurken, Makedonya’daki okul kurulu, ortaöğretim kurumlarında en fazla yetkiye sahip olan organdır. Kamu liselerinin
Okul kurulu 12 üyeden oluşmaktadır, bunlar: öğretmenlerden dört temsilci, ebeveynlerden veya velilerden üç temsilci, okulun
kurucusundan üç temsilci, Eğitim ve Bilim
Bakanlığından bir temsilci ve iş topluluğundan (dünyasından) bir temsilci (Zakon za
srednoto obrazovanie, 1995, çlen 88).
82

Şekil 1’de yer alan Türkiye ve Makedonya’da ortaöğretim kurumlarının yönetimden sorumlu kurumlarının başındaki
yöneticilerin karşılaştırılması Şekil 2’de
yapılmıştır.
Şekil 2: Türkiye ve Makedonya Ortaöğretim Yetkili Yöneticileri Karşılaştırması
Türkiye ve Makedonya ortaöğretim kurumlarının yönetici kadrolarına baktığımızda Eğitim bakanlıklarının merkez
teşkilatlarında birbirine benzer Bakanlık,
Müsteşar ve Ortaöğretim Genel Müdürü
makamları bulunmaktadır. Makedonya’dan
farklı olarak, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığında yönetici kadro olarak müsteşar yardımcıları bulunmaktadır. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında il ve ilçe
milli eğitim müdürleri ortaöğretimden sorumlu yetkili ve sorumlu yönetici kadrolar
iken, Makedonya’da yerelleşmeyle birlikte
ortaöğretim kurumlarında yetki ve sorumluluk,belediye başkanlarına geçmiştir. İki
ülkenin ortaöğretim kurumlarında yönetici
kadrolar okul müdürleridir, onların yanı sıra
Türkiye’de Zümre Öğretmenler Kurulunun
başında zümre başkanı, Makedonya’da ise
Okul Kurulu başında okul kurulu başkanı
bulunmaktadır.
Türkiye ve Makedonya ortaöğretim
kurumlarını lise müdürleri yönetmektedir.
Lise müdürünün yanı sıra Türkiye’de öğrenci sayısına göre müdür başyardımcısı ve
müdür yardımcıları atanmaktayken, Makedonya’da müdür yardımcısı atamak yasal
bir zorunluluk değildir, çoğu lisede müdür
yardımcısı bulunmamaktadır ve müdür yardımcısı ataması üst yetkililerin kararlarıyla
yapılmaktadır. Tablo 6’da Türkiye ve Makedonya ortaöğretim kurumlarındaki yönetici kadrosunun atanabilmesi için yerine
getirilmesi gereken şartlar, yönetici seçim
ve görev süresi gibi bilgiler sunulmuş ve
karşılaştırılmıştır.
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Tablo 6: Türkiye ve Makedonya’da Ortaöğretim Kurumları Yönetici Seçimi ve Görevlendirilme Karşılaştırması
Türkiye

Makedonya
Lise müdürü, müdür yardımcısı

Yönetici seçimi
Seçimi yapan organ

Lise müdürü, müdür
başyardımcısı, müdür yardımcıları
Yükseköğretim mezunu olmak, Bakanlık kadrolarında
öğretmen olarak görev yapıyor
olmak, son dört yıl içinde adlı
veya idari soruşturma sonucu
yöneticilik görevi üzerinden
alınmamış olmak, zorunlu çalışma
yükümlülüğünü tamamlamış ve
erteletmiş ya da bu yükümlülükten
muaf tutulmuş olmak
En az birini yerine getirmiş olması
gerekmektedir: müdür olarak
görev yapmış olmak; müdür
başyardımcısı olarak en az iki
yıl görev yapmış olmak; kurucu
müdür, müdür yardımcısı ve
müdür yetkili öğretmen olarak ayrı
ayrı veya müdür başyardımcılığı
dahil toplam en az üç yıl görev
yapmış olmak; Bakanlığın şube
müdürü veya daha üst unvanlı
kadrolarında görev yapmış olmak.
Lisede uygulanan programa ve
alanda öğretmen olması.
Yazılı ve sözlü sınavlar
Yazılı ve sözlü sınav komisyonu

Yöneticileri görevlendirme

il milli eğitim müdürünün teklifi
üzerine valinin onayıyla yapılır

Görev süresi

Bir dönem 4 yıl, en fazla iki dönem toplam 8 yıl
20 eğitim kurumu

Ortaöğretim kurumları
yöneticileri
Müdür olabilmek için
yerine getirilmesi gereken genel şartlar

Müdür olabilmek için
yerine getirilmesi gereken özel şartlar

Ortaöğretim kurum tercihi
Yönetici kadrosu olmayan okul

Müdür yetkili öğretmen

Lisede öğretmenlik yapmış veya
okulların uzman kadrosundan
(pedagog, psikolog, sosyolog,
özel eğitim öğretmen) seçilmektedir

Yükseköğretim mezunu olmak,
Bakanlıktan akreditasyon almış
eğitim-öğretim kurumunda
(lisede) beş yıllık deneyimi ve
müdür sınavından geçmiş olmak,
seçim anında mahkeme kararıyla
sabıka kaydı veya mesleği icra
yasağı olmaması, beş yıldan eski
olmayan İngilizce bildiğine dair
sertifika, müdür sınavı belgesi

İlan üzerinden
Okul kurulunun önerisi, Belediye Başkanı
Belediye okulu müdürünü
Belediye Başkanı, devlet
okullarında yönetim kurulu
önerisi üzerine Bakan görevlendirir
Bir dönem 4 yıl, en fazla iki dönem toplam 8 yıl
İlana başvurduğu kurumda
görevlendirilir
Her lisenin müdürü var
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Türkiye
ve
Makedonya’da
ortaöğretim kurumlarında yönetici olabilmek için adayların yerine getirmesi
gereken genel ve özel şartlar mevzuatla
düzenlenmiştir. İki ülkede lise müdürleri öğretmen kadrosundan seçilmektedir,
yani adayın müdür olabilmesi için önceden
mutlaka öğretmenlik görevi yapmış olması
gerekmektedir, Makedonya’da müdür
olacak kişinin önceden en az 5 yıl lisede
öğretmenlik görevinde bulunması gerekirken, Türkiye’de (okulda veya Bakanlık
teşkilatında) yönetici tecrübesine sahip
olması da gerekmektedir. Türkiye’den
farklı olarak Makedonya’da müdür
adaylarından İngilizce bildiklerine dair sertifika ve müdür sınavı belgesi istenmektedir.
Türkiye’de lise müdürleri merkez sınavla
ve atama usulü ile vali tarafından görevlendirilirken, Makedonya’da ortaöğretim
kurumunun açtığı ilana başvuran müdür
Adaylarından birinin Okul Kurulunun önerisi üzerine Belediye Başkanı görevlendirilir.
Makedonya’da Devlet liselerindeki müdürleri Eğitim ve Bilim Bakanı görevlendirir.
İki ülkede lise müdürleri 4 yıllık süreyle
görevlendirilir. Dört senesi dolan müdürlere ayrıca bir dönem daha görev hakkı
verilebilir, aynı okulda en fazla 8 yıllık yönetici görevinde bulunabilirler. Türkiye’de
göreve atanacak olan müdürlere 20 eğitim
ortaöğretim kurumundan birini tercih hakkı
verilirken, Makedonya’da tercih hakkı
bulunmamaktadır. Müdür, adayları sadece
ilanı açan kurumda görevlendirilebilirler.
Türkiye’de bazı liselere yönetici kadro verilmeme durumunda Müdür yetkili öğretmen
görevlendirilirken, Makedonya’da her lisenin başında müdür bulunmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde çalışmanın temel
amacı doğrultusunda belirlenen sorulara
cevaplar aranmaya çalışılmıştır. Türkiye
ve Makedonya ortaöğretim alt sisteminde
eğitim kalitesini, teşkilatlanmasını ve
yönetimin verimliliğini artırmak amaçlı
sonuçların yanı sıra önerilerimiz de yer
almaktadır. Türkiye ve Makedonya’daki
ortaöğretimin teşkilatlanması ve yönetiminin
karşılaştırılması
çalışmasında
çıkarılabilecek bazı sonuçlar, maddeler
halinde şöyle sıralanabilir:
1.
1912
yılına
kadar
Osmanlı
İmparatorluğunun bir parçası olan Makedonya bölgesinde batı tesirinde devlete
bağlı ruşidiye adını taşıyan ilk ortaöğretim
kurumları, 19. yüzyılda açılmıştır. Ruşidiye
okulları Osmanlı Eğitim Sisteminde önemli
bir yere sahiptir. Zira ruşidiye okulları ile
birlikte eğitim kurumları üç ayrı kademeye
bölünmüştür.
2.
Türkiye’nin eğitim sistemi, merkeziyetçi özeliğe sahipken, Makedonya eğitim
sisteminde 2007 yılından yaşanan değişiklik
ile birlikte yetkiler merkezi yönetimden yerel yönetimlere devredilmeye kaydırılmaya
başlamıştır. İki ülkede eğitim, örgün ve
yaygın eğitim olarak ikiye ayrılmaktadır. İki
ülkenin örgün eğitiminde dört kademe var,
bunlar: okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim
ve yükseköğretimdir.
3.
Türkiye’de zorunlu eğitim süresi
12 yıl iken, Makedonya’da zorunlu eğitim
süresi 13 yıldır. Ortaöğretim Türkiye’de
2012-2013, Makedonya’da ise 2008-2009
eğitim ve öğretim yılından itibaren zorunlu
olmuştur.
4.
Türkiye’de ortaöğretimde eğitim dili
Türkçedir, onun yanı sıra azınlık okullarında
veya azınlık liselerinde Ermenice, Yunanca
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ve Musevice’dir. Makedonya’da kamu ve
özel okullarında üç eğitim dili yaygındır,
bunlar Makedonca, Arnavutça ve Türkçedir,
özel okullarda yabancı dillerde de eğitim
yapılabilir onların arasında da genelde
İngilizce eğitim yapan liseler bulunmaktadır.
Makedonya’da yerelleşme ile birlikte liselerin çoğu belediyelere devredilmiştir.
5.
Türkiye’de genel, meslek ve teknik
eğitim programları, Makedonya’da düz,
mesleki ve sanat eğitimi programları
çerçevesinde çok sayıda lise ve bölüm
bulunmaktadır. İki ülkenin kamu okullarında
eğitim ücretsizken özel okullarda ücretlidir.
6.
Türkiye’de ortaöğretim kurumlarına
girişte SBS sınavı uygulanmaktadır ve bu
sınav öğrencinin okuyacağı bölümü etkilemektedir, Makedonya’da ortaöğretime giriş
sınavı yoktur. Makedonya’da lise sonda
uygulanan mezuniyet (matura) veya final
sınavı, Türkiye’nin eğitim sisteminde yoktur.
7.
Okulların işleyişini yerine getirmesi ve yönetime yardımcı olması amacıyla,
Türkiye
ortaöğretim
kurumlarında
Makedonya’ya nazaran daha fazla kurul, konsey ve komisyonlar bulunmaktadır. Türkiye
ve Makedonya ortaöğretim kurumlarında
oluşturulan kurullar arasında benzerlikler
gösterenler şunlardır: Öğretmenler Kurulu,
Zümre Öğretmenler Kurulu ve Sınıf veya
Şube Öğretmenler Kurulu.
8.
Türkiye
ve
Makedonya’da
ortaöğretim yönetiminden yetkili olan
kurumlar,Eğitim Bakanlıkları ve onların
içinde bulunan Ortaöğretim Müdürlükleridir.
Taşrada ortaöğretim yönetiminde iki ülke
arasında farklar görülmektedir, Türkiye’de
İl ve İlçe Müdürlükleri sorumlu ve yetkiliyken, Makedonya’da yerelleşmeyle liselerin
finansmanı ve yönetim yetkileri belediyelere
verilmiştir. İki ülkede ortaöğretim kurumları

lise müdürleritarafından yönetilmektedir. Türkiye’deki okul kurulları sadece
okulların işlevlerini yerine getirmesi ve
yönetime destek amacıyla oluşturulurken,
Makedonya’dakiokul kurullarının yönetim
yetkileri bulunmaktadır. Okul kurulları
12 üyeden oluşmaktadır,üyeler eğitim
öğretimle ilgili tüm gruplar arasında
seçilmekte ve kurulda temsil edilmektedirler. Bunlar: öğretmenler (4), ebeveynler (4), kurucular (3), Eğitim ve Bilim
Bakanlığı (1) ve İş topluluğudur (1). Bu
(8.) maddede saydığımız bütün kurumların
başında yöneticiler bulunmaktadır ve bunlar
ortaöğretimin yönetiminde sorumlu ve yetkilidirler.
9.
Türkiye’de ortaöğretim kurumlarını
müdür yönetir, onun yanı sıra müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcıları görevlendirilirken, Makedonya’da ortaöğretim
kurumlarını müdür yönetir, yetkililerin
kararları doğrultusunda okulda bir yardımcı
müdür görevlendirilebilir. Türkiye’de lise
müdürleri yerine getirmesi gereken genel
ve özel şarların yanı sıra sözlü ve yazılı
sınavlardan geçmeleri veya yeterli puan
almaları gerekmektedir. Makedonya’daki
müdürler
görevlendirilirkenherhangi
bir sınav uygulanmamaktadır. Müdür
adaylarından,liselerin açtıkları müdür
seçme ilanına başvurmadan önce müdür
sınavını vermiş olmaları beklenmektedir.
Türkiye’de lise müdürlerini valiler görevlendirilirken, Makedonya’da lise müdürlerini belediye başkanları görevlendirmektedir.
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda
aşağıdaki öneriler ileri sürülebilir:
1.
Türkiye’deki
eğitimin
Makedonya model alınarak yerelleşmesi,
eğitimde verimliliği ve kaliteyi artırabilir.
Yerelleşmeye geçişte Makedonya’nın
ve başka AB ülkelerinin tecrübelerinden
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Türkiye’nin yararlanması, yerelleşmeye
geçişte yaşanılabilecek sorunları ve hataları
önceden öngörme imkanı vererek başarısını
artırabilir.
2.
Makedonya’da Türkçe eğitim
veren
ortaöğretim
kurumlarının
Türkiye’deki uzmanlardan destek görmeleri, Makedonya’daki Türkçe eğitimin
karşılaştığı
sorunların
azaltabilir,
verimliliğin artırabilir.
3.
Türkiye ve Makedonya’da lise
türlerinin çoğaltılması gerekmektedir.
Ortaöğretim eğitim programlarının bazı
AB ülkelerindeki gibi esnetilmesi, eğitim
ve öğretim sürecine katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
4.
Türkiye
ve
Makedonya’daki
ilköğretim son sınıf öğrencilerinin yönlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki
SBS benzeri bir sınavın Makedonya’da
uygulanması öğrencilerin yatkın oldukları
alanlara ve lise türlerine yönlendirebilmelerine olanak tanıyabilir, bilgilerini
pekiştirebilir.
5.
Makedonya’da, Türkiye’den örnek
alınarak lise müdür adaylarının yerine getirmesi gereken genel şartların arasına yönetici tecrübesi eklenebilir. Makedonya’da
müdür adaylarına sözlü ve yazılı sınav
uygulanması, müdür seçiminin adil bir
şekilde yapılmasına katkıda bulunabilir.
Makedonya ortaöğretim kurumlarında yönetici sayısının artırılması, öğrenci sayısına
göre yardımcı müdür/lerin görevlendirilmesi, okulun işlevini ve yönetimin verimliliğini
artırabilir.
6.
Makedonya’daki uygulama örnek
alınarak Türkiye’deki liselerde okul kurulu
tarzı organlar oluşturulabilir. Okul Kurulu
hem eğitim ve öğretim süreciyle ilgili olan
herkesin yönetime katkıda bulunmasını
sağlayabilir, hem de okul müdürünün
çalışmalarını denetleyebilir.
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ÖZET
Mezuniyet, dünyanın her ülkesindeki eğitim sürecinin ve her öğrencinin hayatının
çok önemli bir parçasıdır. Bilgi temelli toplumun gelişimi ve küreselleşme sürecinin yaygınlaşması, eğitimin kişisel ve toplumsal gelişme açısından önemini vurgulamıştır. Her
ülke, ulusal müfredat alanındaki değişikliklere özellikle vurgu yaparak, okul sisteminin
zamanın yeni taleplerine dönüştürülmesi ihtiyacını kabul etmek istiyor. Öğrencilerin değerlendirmesi, öğretim sürecinin etkilerini izlemek, öğrencileri araştırma yapmaya teşvik
etmek, mesleki gelişimlerini belirlemek ve belirli bir yeteneğe göre seçmek için yapılır.
Bu nedenle değerlendirmede tarafsızlık çok önemlidir ve bir test değerlendiricisinin sahip
olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Ortaöğretim bitiminde Makedonya Cumhuriyeti’nde devlet matura sınavı yapılır. Bu sınav ile öğrencilerin seçimi yapılır ve ülkedeki üniversitelere kaydolma başarısı belirlenir. Bu amaçla, bu makale devlet matura
sınavlarında matematik sınavlarını analiz etmektedir.
Anahtar kelimeler: testler, değerlendirme, devlet maturası ve proje çalışması.
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EVALUATION OF MATHEMATICAL EXAM IN STATE
MATURA IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
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ABSTRACT
Graduation is a very important part of the educational process and the life of every
student in every country in the world. The development of knowledge-based society and
the spread of globalization processes have emphasized the importance of education for personal and social development. Each country wants to recognize the need for the transformation of the school system to new demands of time, with particular emphasis on changes in
the field of national curriculum. Student assessment is carried out to monitor the effects of
the teaching, to stimulate them to explore, to determine their professional development as
well as their selection for a particular ability. For this reason, objectivity in grading is very
important and it is one of the most important features that a test assessor needs to possess.
In the Republic of Macedonia, at the end of secondary education, is consducted the state
matura examination. With this exam the students are selected and is determinted their success with which they enroll at the universities in the country. For this purpose, this paper
analyzes the mathematics exams in the state matura.
Keywords: tests, assessment, state matura and project work.
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1 GİRİŞ
İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en

önemli nitelikler arasında öğretme ve
öğretme yeteneğidir. Her eğitim sisteminin
temel amacı, genç kuşağı sosyal ve iş hayatı
için hazırlamaktır. Bu yüzden, ilkel toplumlardan günümüze kadar deneyim ve bilgiler
daha tecrübe sahibi olan daha yaşlı nesilden
genç nesillere aktarılmaktadır.
Toplumun gelişmesiyle birlikte, daha başarılı bir eğitim organizasyonuna ihtiyaç
duyulması ve genç nesiller tarafından yeni
bilgi ve becerilerin edinilmesi gereği vardır. Ders verme öğretme ve öğrenme kavramlarının inceleyen pedagojinin özel bir
disiplini olarak, öğretme ve başarılı nesiller
yetiştirme yollarını araştırır ve bu süreçte
kurallar sunar. Bugün, didaktiklerin tek ve
kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır.
Jan Amos Komenski’ye göre, didaktiğin–
öğretmenin tanımı “her şeyi herkese derinlemesine öğretmede genel bir yetenek”
olarak verilmiştir. 20. yüzyılın başında öğretimin tanımı organize eğitim ile sınırlıdır,
organize eğitim ise eğitim ise genel öğretim
yasalarının bilimi olarak tanımlanır. Didaktik, öğretimin amaçlarını, görevlerini
ve içeriğini, öğretimin ilke, yöntem ve
araçlarını, öğretmeyi organize etmeyi,
öğretme
sürecinde
öğretmen-öğrenci
ilişkisini, öğrencinin çalışmalarını kontrol
etmeyi ve değerlendirmeyi öğretir.
Matematik öğretimi, matematik öğretim
yöntemlerini ele alır ve öğretim programının içeriği, yapısı ve öğretim yöntemleri
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içerir. Matematik öğretimi, büyük ölçüde
aşağıdaki üç soruya yanıt belirlemeye çalışır:
NE? - matematikten ne öğrenmek
NE ZAMAN? – matematikte belirli bir materyalin ne zaman incelenmesi gerekir
NASIL? - matematik nasıl öğretilir ve öğrenilir
Bu yüzden, matematik öğretiminde üç temel
problem vardır. Birincisi matematikte öğretim içeriği ile ilgili problemleri kapsar, yani
okullarda matematiksel olarak incelenecek
bilgileri belirler, ikincisi okullarda matematik müfredatını belirler ve matematiksel bilgilerin sıralanması yapar, üçüncüsünün ise
matematikteki öğretim yöntemleriyle ilgili
problemleri inceleme amacı vardır (Kurnik,
2008: 319).
Bu problemler birbiriyle yakından ilişkilidir ve birbirlerini tamamlarlar; bir problemin değişimi ötekinde bir değişiklik gerektirir. Bilimin ilerlemesi, bilimsel bilgi
kapsamının artması ve bilgi teknolojilerinin gelişimi, okullarda öğretilen matematik
dersinde yeni değişimlerin yapılması gereğini doğurmuştur. Bu süreç basit bir işlem
değildir. Öğretilmesi gereken matematiğin
bilimsel temelleri ve sınırlı eğitim süresi
göz önünde bulundurulursa, müfredata yeni
değişimlerin eklenmesi çok zordur. Tüm bu
koşullar, matematik eğitimini modernize etmek için yapılması gereken reformların uygulanmasını zorlaştırmaktadır.
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2 ARAŞTIRMADA
YÖNTEMLER
2.1 Matematik
Hedefleri

KULLANILAN

Öğretiminin

Genel

Matematiği öğretmenin genel hedefleri, eğitim ve öğretim genel hedeflerinin bir parçasıdır ve oldukça gelişmiş, yüksek eğitimli ve
kültürel bir kişinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Matematik öğretimin temeli, önceki nesillerin öğretiminden edinilen bilgi
ve becerileri belirli bir süre için öğrencilerin öğrenmesi ve bunları insanlığın daha da
geliştirilmesi için kullanmasıdır. Matematik
öğretmenin amaçları genel ve spesifik hedefler olarak sınıflandırılır. Genel hedefler,
eğitim, pratik ve öğretim niteliklerle karakterize edilir. Aralarında karışık bir sentez
vardır, ancak onları birbirinden ayıran özellikleri de vardır.
Lise eğitiminde matematik öğretmenin hedefleri arasında, modern teknolojiyi anlamak için gerekli olan sistematik matematiksel bilgiler edinmek vardır. Gerçek hayatta
rastlanan problemlerin çözümünde matematiğin uygulanmasını sağlamak, matematiksel yöntemleri ustalıkla kullanmak ve
gerçek dünyayı tanımak için matematik kullanmak gibi hedefleri de vardır. Pratik hedefler günlük yaşamdan pratik problemleri
çözmeye yöneliktir. Bu hedefler günümüzde
modern teknoloji tarafından desteklenmektedir ve öğrencilerin bu bilgilere erişimleri
kolaylaşmıştır. Matematik öğretim hedefleri
arasında, öğrencilerin eğitim sürecinde çok
yönlü öğrenmelerini de kapsamaktadır. Bu
hedefler, öğrencinin başarılı eğitim alması
için hizmet ederler ve onlara hayatlarında

kavramları ve olayları anlama alışkanlıklarını kazandırırlar. Bu şekilde öğrenciler
çalışmayı, takdir etmeyi, görev ve sorumluluk bilincini geliştirmeyi, geniş bir matematik kültürü kazanmayı ve birçok güzel
nitelik kazanmayı öğrenirler.
2.1 Matematik Öğretiminin Spesifik
Hedefleri
Bu hedefler, öğrencinin bilimsel bir düşünce geliştirmek için bilgiler edinmesini sağlar. Matematik, en titiz ve en çok kullanılan bilimsel disiplin, diğer bilim alanlarının
bilimsel yöntemlerini ve seviyesini yükseltir. Bilimsel yöntemler matematikte en
çok uygulanan yöntemlerdir ve bu nedenle
okul matematiği bilimsel düşünce edinme
için önemli bir araçtır. Öğrencilerde matematiksel düşüncenin oluşumu ve gelişimi,
matematik öğretiminin temel amaçlarından
biridir. Matematik özlü, anlaşılır, açık ve eksiksizlik gibi niteliklere sahiptir, bu yüzden
öğrencilerde sözlü ve yazılı matematiksel
beceriler geliştirir. Matematik öğretimin
spesifik amaçları arasında, kavramlar ve
tablolar, teoremler ve formüller, yasalar ve
işlemler, prosedürler ve matematiksel yöntemler gibi kategoriler için doğru ve serbest düşünce geliştirme vardır. Matematik
öğretiminde önemli problemlerden biri,
uygun modeller vasıtasıyla öğrencilerde
uzay için geometrik sezgilerin geliştirilmesi ve grafiksel anlatım alışkanlıklarının
pratikte uygulanması vardır. Bu hedefler
arasında aynı zamanda, öğrenciler arasında mantıksal düşünmenin ve akıl yürütmenin geliştirilmesi, öğretmenin öğrencilere
matematiğin estetik tarafını göstermesi ve
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öğrencilerin matematiğe karşı ilgisinin artması gibi amaçlar da vardır. Bu hedefler
eğitim sürecinde başarıyla uygulanmadan,
matematik eğitiminin başarıyla gerçekleşmesi düşünülemez. Öğrenci, kendisine yeni
olan ve heyecan veren şeylerle, ilgilendiği
disiplin ve alanlara uygulayabileceği bilgilere yanı sıra, keşfetmek veya çözmek
istediği bulmaca ve gizemlere ilgi duyar
(Celakoski, 1993: 11). Öğrencileri matematik öğrenmede motive etmek için aşağıdaki
yöntemler kullanılır:
•

Matematiğin diğer alanlarda uygulanması gösterilir

•

Endüstride ve profesyonel
çalışmalarda matematiğin uygulama
alanları belirlenir

•

Eğitimli kişilerin kültürel ve eğitsel
değerlerini vurgulanır

•

Öğrencilerin entelektüel merak
kullanılır

•

Matematiksel rekreasyon, kulüpler
ve yarışmalar düzenlenir

2.3 Bilgi Yoklama Testleri
Bilgi testleri, öğrencilerin bilgi düzeyini ve
kalitesini değerlendirmek fırsatı sağlar. Bu
testler öğrencilerin eğitimleri sırasında elde
ettikleri bilgileri ölçtükleri için başarı değerlendirme testleri olarak da bilinirler. Bilgi yoklama testleri başta standardize edilmiş ve standardize edilmemiş testler olarak
ikiye ayrılır (Keramichieva, 2002: 184).
Standardize edilmemiş testler, öğretmen
tarafından, okul psikoloğu veya pedagogu
92

ile koordineli olarak yapılan nesnel tipte testlerdir. Bu testlerin görevi genellikle
materyalin bir bölümünü veya tamamını
değerlendirmedir. Standardize edilmemiş
testler yalnızca bunları hazırlayan öğretmen
tarafından kullanılabilir ve daha yaygın kullanım için uygun değildir.
Standardize edilmiş testler, matematikçiler,
yöntem bilimcileri, psikologlar ve pedagoglardan oluşan uzman bir ekip tarafından hazırlanan testlerdir. Bu testlerde, testin metrik
özellikleri hesaplanmıştır ve değerlendirmenin yapıldığı normlar vardır. Standardize
edilmiş testler daha yaygın bir şekilde uygulanır ve bu testlere dayanarak, tüm ülkedeki farklı okullar arası öğrencilerin bilgisi
karşılaştırılır. Bu testler ayrıca normatif ve
kriter testleri olmak üzere ikiye ayrılır.
Normatif testler, öğrencilerin diğer yaşıtlarına kıyasen ne kadar öğrendiklerini inceler.
Bu testler yardımıyla bireysel farklılıklar
belirlenir, farklı okullarda okuyan öğrencilerin bilgileri karşılaştırılır, yeni okul veya
fakülteye kayıt yapmada öğrencilerin
bilgilerini kontrol edilir ve onların seçimi
yapılır.
Kriter testleri, belli bir kriter olarak kabul
edilen eğitim varsayımlarını inceler ve değerlendirmede öğrencilerin neyi ve hangi
düzeyde öğrendiğini ölçerler. Bu testler yardımıyla eğitim süreci, öğretim yöntemleri,
müfredatın etkinliği izlenir ve öğrencilerin
bilgi ve becerileri değerlendirilir. Diğer testlere kıyasen bu testler, değerlendirmede ve
öğrencilerin sonuçlarını belirtme biçiminde
farklılık gösterir.
Normatif testlerde, önceden belirlenen
bir öğrenci örnekleminden elde edilen
normlarla öğrencilerin başarıları değerlen-
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dirilir. Kriter testleriyle öğrencilerin elde
ettikleri sonuçlar, bir derecelendirme ölçütünü belirleyen standartla karşılaştırılarak
değerlendirilir. Bu şekilde, öğrencilerin
kriter olarak öngörülen standarttan neyi
öğrendikleri değerlendirilir.
Yukarıdakilerden yola çıkarak, kriter testlerinin hazırlanması ve uygulanması için
gerekli olan temel ön şartları tam olarak
hazırlanmak ve matematik eğitim amaçları belirlenmek gerekir. Bu kesinlikle kolay
bir iş değildir! Literatürde başarılı eğitim
verme amaçlı birkaç taksonomi vardır. En
kapsamlı çalışmalardan biri, Benjamin
Bloom’un “Eğitimsel Hedeflerin Sınıflandırılması Taksonomisi” dir. Bu taksonomi,
eğitimsel hedeflerin bilişsel alanını oldukça netleştirilmiştir. Bloom, eğitim sürecinin bilişsel amaçlarının yanında duygusal
ve psikomotor hedeflerinin bulunduğuna
da dikkat çekiyor (Keramichieva, 2002:
185). Bu taksonomiyle eğitim sürecinde öğrenmenin en önemli iki alanı olan bilgi ve
öğretme operasyonelleştirilmiştir. Bloom
taksonomisi, öğrencilerin farklı bilimsel
alanlarda öğrenmeleri gereken farklı bilgileri ve bu bilgilerin hangi seviyede olması
gerektiğini, hangi seviyede yetiştirilmesi
gerektiğini ayrıntılarıyla anlattır. Eğitim
amaçlarının operasyonel hale getirilmesine
ek olarak, bu hedeflerin kaç tanesinin kabul
edilebilir olduğunun belirlenmesi gerekir,
hangi yüzdelikler öğrencilerin programları
öğrendiklerinin göstergesi olacaktır belirlemek gerekir.
Testler, ders kitaplarındaki problemlerden
oluşuyor. Testlerdeki problemler, öğrencilerin bilgilerini hatırlama becerilerini ölçer ve
öğrencilerden öğrendikleri bilgileri tanımasını ister. Uygulamalı testler öğrencilerden

öğrendiklerini hatırlamalarını ister. Bu testler yalnızca bilgi karşılaştırması ve tanıması
gerektiren testlere göre daha zordur.

3 BULGULAR VE YORUM
3.1 Makedonya Cumhuriyetinde Devlet
Olgunluk Sınavı
Devlet olgunluk sınavı, dört yıllık düz
lise ve meslek lise eğitiminde öğrencilerin
öğrendikleri bilgi, beceri ve yeteneklerini
kontrol eden ve değerlendiren dıştan ve içten değerlendirmeli sınavlardan oluşan sınavdır. Dıştan değerlendirmeli sınavlar M.C
Sınav Merkezi tarafından hazırlanan standardize testlerden oluşan sınavlardır. İçten
değerlendirmeli sınavlar lise öğretmenleri
tarafından hazırlanan testlerle yapılan
sınavlardır. Bu sınavlarla öğrencilerin başarılarının sonuçları elde edilir, eğitimin
olumlu tarafları değerlendirilir ve eğitim
sürecinde rastlanan zorluklar tespit edilir.
Eğitim politikası belirleyicileri bulunur,
planlamada stratejiler için bir yol haritası
çilir ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik
yapılması gereken faaliyetlerde bulunur.
1999-2007 yılları arasında, Makedonya
Cumhuriyetinde lise öğretimin tamamlanması için devlet olgunluk sınavı ve final sınavlarının yapılması için grekli olan bütün
hazırlıklar yapıldı. Sınavın gerçekleştirmek
için gerekli olan yasal çerçeve benimsendi,
gerekli olan materyaller uzmanlar tarafından
hazırlandı ve bir kaç deneme ve pilot sınavı
yapıldı. Bu pilot sınav uygulamaların amacı
ölçme araçlarının kalitesi (testler) hakkında
bilgi edinmekti. Devlet olgunluk sınavının
uygulanması için prosedürler kontrol edildi,
IT sistemleri sınavların yapılmasında ge93
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nel süreci nasıl desteklediğini görmek için
test edildi. Makedonya Cumhuriyetinde lise
öğretiminde matematik dersi ve final sınavı
kavramı, Eğitim ve Bilim Bakanının kararı
10. 10. 2015 tarihinde 11-6099 / 2 numaralı karar ile kabul edilmiştir. Bu karar iki
kez değiştirilmiştir. Bu karara göre, devlet
olgunluk sınavı üç bölümden oluşmaktadır:
•

Zorunlu sınav (Makedon dili ve edebiyatı, Arnavut dili ve edebiyatı veya
Türk dili ve edebiyatı, öğrencinin
hangi dilde eğitim gördüğüne
bağlıdır)

•

Seçmeli sınav

3.2 Matematik Sınav Programı

•

Proje ödevi.

Makedonya Cumhuriyetinde 1999/2000
öğretim yılında düz liselerde uygulanmaya
başlanan reformlu lise, 2001/2002 öğretim
yılında ise meslek liselerinde PHARE programı yardımıyla lise eğitimine yönelik yeni
müfredat hazırlanmıştır. Bu müfredatlar ile
öğrencilerin başarılarını izleme ve değerlendirme biçiminde değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmalarla düz liselerde olgunluk
sınav kavramı tanımlanmıştır, meslek liselerde final sınavlarında ortaya çıkan yenilikler tanıtılmıştır.

Devlet olgunluk sınavında dıştan değerlendirme sınavları Devlet Sınav Merkezi
tarafından hazırlanır, organize edilir
ve yürütülür ve iç sınavlar liselerdeki
öğretmenlerin yetkisinde olur. Makedonya Cumhuriyeti’nde devlet olgunluk sınavı
10 yıldır uygulanmaktadır. Devlet olgunluk
sınavı, Haziran ve Ağustos olmak üzere
iki sınav tarihlerinde yapılır. Ağustos ayındaki sınavlar, devlet olgunluk sınavın bir
bölümünü veya tümünü geçemeyen adaylar veya sınavları Haziran ayında özürlü
nedenlerden dolayı geçememiş adaylar için
organize edilmektedir. Devlet olgunluk
sınavı ilk kez 2007/2008 öğretim yılında
başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Devlet
olgunluk sınavları bu sınav için hazırlanmış
müfredata göre sınav listesinde bulunan her
ders için gerçekleştirilir. Bu sınavdan elde
edilen derece liseden mezun olmaya, üniversiteye kayıt yapmaya ve öğrenci adayların seçimine yöneliktir (www.dic.edu.mk).
Düz lise, mesleki lise ve sanatsal eğitim
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veren liselerde devlet olgunluk sınavı, öğrencinin düz liseyi, meslek lisesini veya sanatsal eğitim veren okulu tamamladığı gösteren bir sınavdır. Devlet olgunluk sınavına,
düz lisede okul olgunluk sınavını, meslek lisesinde bitirme sınavını, sanatsal eğitim veren lisede bir final sınavını geçen öğrenciler
de alabilir. Bu sınava, Uluslararası Mezuniyet Programında matura sınavına girmiş bir
aday veya dört yıllık bir süre boyunca lise
öğretiminde bir başka final sınavı türü geçmiş olan öğrenciler de alabilir.

Devlet olgunluk sınavın konseptine göre
yapılan bu sınavların aşağıdaki temel amaçları vardır:
•

Lise öğretimin kalitesini arttırmak;

•

Müfredatların uygulanmasını izlemek ve kontrol etmek (devlet düzeyinde belirlenen eğitim standartlarına dayalı olarak);

•

Lise eğitimini bitirmek için bir diploma almak (sınav ile eğitim tamamlamak);
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•

Öğrencilerin Üniversiteye
yapması;

•

Öğrencilerin, velilerin ve eğitim
kurumlarının, geçerli ve güvenilir
ölçümlerle elde edilen sonuçlarla
devlet çapında eğitim düzeyi hakkında bilgilendirilmesi.

ve kültürünün seviyesinin belirlenmesi).

kayıt

Aralık 2013’te devlet olgunluk sınavı, okul
olgunluk sınavı ve meslek liselerinde tertiplenen final sınavlar için yeni bir konsept
kabul edilmiştir. Bu konsepte göre, devlet
olgunluk sınavında, düz lise ve meslek lise
öğrencileri için matematik dersi zorunlu sınav olarak kabul edilmiştir. Bu sınav
programı, düz lise ve meslek liseler için I.
sınıftan IV. sınıfa kadar okutulan matematik
müfredatına dayanmaktadır. Devlet olgunluk sınavı programı, I’den IV. sınıfa kadar
matematik müfredatının tüm uinitelerini
kapsamaz. Sınav müfredatında komisyonun
önceden belirlediği üniteler vardır.

Matematik sınavını geçmek için öğrencilerin aşağıdaki becerilere sahip olması gerekir:
•

Mantıksal düşünme, problem çözme, grafiksel ve sözlü matematiksel
iletişim için kapasiteye sahip olma

•

Matematik bilgi ve yeteneklerini
farklı ve uygun bağlamlarda kullanımda kesinlik gösterme

•

Belirli problemleri çözmek için yöntem ve kuralları doğru olarak değerlendirebilme ve belirleyebilme

•

Matematik alanlarının birbiriyle
bağlantısını anlama becerisine sahip
olma (Ispitna Programa, 2014: 2).

Devlet olgunluk sınavında matematik sınavı, dört yıllık lise eğitimin sonunda yapılır
ve dıştan değerlendirmeli bir sınav olarak
düzenlenir. Düzenlenen bu matematik sınavının aşağıdaki amaçları vardır:
•

Öğrencinin yüksek öğrenim kurumlarında başarıyla eğitimine devam
edebilmesini için bilgi ve becerileri
kazanıp kazanmadığı görmek

•

Öğrencinin çalışma hayatına başarıyla dahil olması için matematik
bilgisini tespit etmek

•

Öğrencinin matematiğini her günkü hayatta ne kadar kullanabildiği
görmek (genel matematik bilgisini
95

Mr. Aybeyan SELİMİ, Prof. Dr Muzafer SARAČEVIĆ
Tablo 1. Devlet olgunluk sınavında matematik dersin müfredatı

CEBİR
Sayı kümleri
Cebirsel rasyonel ifadeler
Lineer funksiyon, lineer
denklemler,
lineer eşitsizlikler
Lineer denklem sistemleri,
lineer eşitsizlik sistemleri
İkinci derece
denklemler

GEOMETRİ

ANALİTİK
GEOMETRİ

Düzlem geometrisi şekilleri

Kartezyen koordinat sistemi

Düzlem geometrisi şekillerin
çevre ve alanları

Doğrunun denklemi

Uzayda geometrik cisimler

İki doğru
arasındaki
durumlar

Uzayda geometrik cisimler alanı
ve hacimi

OLASILIK

DİZİLER

Deney ve olay

Aritmetik diziler

Olasılık ve rastgele
olay

Geometrik diziler
Sonsuz geometrik
diziler

Rastgele olaylarla
işlemler
Ayrık olaylar uzayı
Olasılığın klasik
tanımı
Olasılığın özellikleri
Rastgele olayların olasılığının hesaplanması

3.3 Sınavın spesifikasyon ağı
Aşağıdaki tabloyla, alanların yüzdesi (üniteler) ve matematik sınavında becerileri dağılımı
yapılmıştır. Belirli bir yetenek ölçen sorular her bir alana dikkat edilere hazırlanmıştır ve sınavdaki soru sayısı tespit edilmiştir. Matematik sınavında bulunan toplam soruların yüzdesi
Tablo 2 de verilmiştir (Ispitna Programa, 2014: 9-11).
Tablo 2. Olgunluk sınavında matematik sınavun değerlendirilmesi
Alanlar

Yetenekler

С1

С2

С3

С4

(%) oranı

П1
П2
П3
П4
П5
(%) oranı

35%
30%
15%
10%
10%
30%

40%

20%

10%

100%

C1 - kavramları, işlemleri ve adımları bilir

П1 - Cebir

C2 - terimleri, işlemleri ve prosedürleri kullanır

П2 - Geometri

C3 - basit problemleri çözer

П3 - Analitik geometri

С4 - mantıksal ve sistematik düşünebilir

П4 - Olasılık

                                                                                                       

П5 - Diziler
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3.4 Sınavın tanımı

•

Çoktan seçmeli sorular - öğrencinin
doğru şıkkı seçmesi gereken sorular;

•

Boşluk doldurma soruları - öğrencinin belirlenen yerde kısa bir cevap
yazması gereken sorular;

zırlanmış kurallara ve uyumlaştırılmış yönetmeliğe dayanarak dıştan değerlendirme
devlet çapında uygulanmaktadır. Sınavı
geçmek için gerekli puanlar yanı sıra pozitif
notların her birinin puanı (2 - 5) sınav bitiminden sonra belirlenir. Matematik sınavını
geçebilmek için bütün puanların alınması
gerekli değildir. Bununla birlikte, öğrenci
kendi hayal ve isteklerini gerçekleştirebilmek için, mümkün olduğunca çok puan kazanmaya hedeflemelidir.

•

Öğrencinin çözmde tüm adımları
göstermesi gereken sorular.

3.6 Yorum

Matematik sınavı yazılı sınav olarak yapılır.
Matematik sınavının süresi 180 dakikadır.
Sınav, üç tür sınama sorularından oluşur:

Sınav esnasında öğrencinin yanında cetvel
ve pergel bulundurmasına izin verilir. Devlet olgunluk sınavın matematik zümresinin
almış olduğu karara göre testin tamamı veya
bir kısmı için sınavda ek olarak formüllerin
kullanılmasına izin verilebilir. Sınavda hesap makinesinin kullanılması yasaktır.
3.5 Sınavda kullanılan yöntemler
Matematik sınavında alınabilecek azami puan 60’dan 80’e kadardır. Öğrencinin
çoktan seçmeli şıktan doğru şıkkıı seçmesi
gereken problemlerde doğru cevap 1 puan
veya 2 puanla değerlendirilir. Öğrencinin
boşluk doldurması gereken sorularda doğru
cevabı 1 puan veya 2 puanla değerlendirilir.
Öğrencinin çözüm adımlarını sırasıyla yazması, problemin kaç tane çözümünün olduğunu açıklaması, gerektirimde bütün çözüm
adımlarını göstermesi gereken sorularda,
çözümdeki her adım her aşamada ayrı ayrı
değerlendirilir. Çözüm sayısına bağlı olarak
bu sorunlar 3 puan veya 3 puandan fazla
puanla değerlendirilir. Sınav, önceden ha-

Çocukların öğrenme sürecinde duygusal
gelişimi çok önemlidir ve hayati önem taşımaktadır. Devlet olgunluk sınavları gibi
standartlaştırılmış sınavlarda en önemli
olan unsurlardan biri müfredatın öğrencilere
göre uyarlanmasıdır. Bu sınavlar sayesinde öğrenciler öğrenilen materyalin günlük
yaşamda nasıl kullanılabileceğini öğrenirler.
Devlet olgunluk sınavları bize bir nesilin
yeteneğini genel anlamda tam olarak göstermez. Çok az sayıda öğrencinin matematik dersini seçtiği gerçeğini göz önüne
alırsak ve bu sınavı son 10 yıl boyunca geçen öğrencilerin ortalama notunun 3 olduğunu düşünürsek, Makedonya Cumhuriyeti
eğitim sisteminde öğrencilerin kazanması
gereken bilgi ve becerileri kazamadıklarını
açıkça görüyoruz. Her ne kadar bu konu sürekli olarak tartışılsa da, bu durum Makedonya Cumhuriyeti’ndeki eğitim sisteminin
sorunlarıyla başa çıkmak için ek bir teşvik
olmalıdır. Bu bağlamda, devlet olgunluk
sınavında elde edilen sonuçlar daha endişe
vericidir. Eğitim sisteminin öğrencileri her
günkü hayat ve iş hayatı için hala hazırla97
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madığını görüyoruz. Bu yüzden, eğitim
sistemi için başta öğrencilerin edindikleri
bilgiden nasıl yararlanabileceğini tartışmak
önemlidir. Devlet olgunluk sınavında düzenlenen matematik sınavına daha iyi bir
bakış sağlanması için, lise programlarının
müfredatlarının gözden geçirilmesi gerekir.
Eğitim ve Bilim Bakanlığının onaylamış olduğu ders müfredatlarına göre sağlık meslek
liselerindeki öğrencilere, düz lise ve meslek liselerindeki (teknik ve iktisat) okuyan
öğrencilere kıyasen negatif ayırımcılık yapılmıştır. Sağlık meslek liselerinde okuyan
öğrencilerin müfedata göre haftada sadece
iki matematik dersi vardır. Bu okulların
matematik müfredatında analitik geometri,
olasılık, aritmetik ve geometrik dizi konuları yoktur (www.bro.gov.mk). Bu yüzden,
bu okullarda okuyan öğrenciler matematik
sınavına girmek isterlerse okul dışında ek
matematik kurslarına gitmeleri gerekir.
Devlet olgunluk sınavı üç dilde (Makedonca,
Arnavutça ve Türkçe) gerçekleştirilir ve bu
yüzden gerçekleşmesinde çok sayıda sorunlar ortaya çıkar. Matematik sınavında, neredeyse her yıl soruların tercümesinde hatalar
bulunmaktadır. Devlet Sınav Merkezinde
Makedonca dili dışında başka dilleri bilen
çok az sayıda çalışanlar vardır (yalnızca bir
çalışan Türkçe konuşmaktadır). Arnavutça
ve Türkçe dilinde matematik sınavının kılavuzları yayınlanmıyor. Sınavlarda derleme
konusunda Arnavutça ve Türkçe konuşan
bir üye yok. Arnavutça ve Türkçe dillerindeki zayıf tercümeler yapılır. Şekil 1’deki
örnekte tercümede yapılan hatalar matematiksel düşüncesini nasıl değiştirdiğini görüyoruz.
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Devlet olgunluk sınavlarında testlerin değerlendirilmesi çok önemlidir ve bu sınavların gerçekleştirilmesinde çok önemli bir
role sahiptir. Bu makalede, matematik sınavların değerlendirilmesinde ortaya çıkan
sorunlar tespit edilmiştir. Devlet olgunluk
sınavlarının değerlendirilmesi, matematik
öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Sınavları kontrol eden öğretmenlerin, yaptıkları iş için çok az ödendiklerini söylüyorlar.
Üsküp dışında sınav kağıtların kontrolüne
katılan öğretmenlere seyahat masraflarının
ödenmediğini görüyoruz. Öğretmenlerin
maaşlarını dikkate almış olursak, bakanlığın Üsküp dışında yaşayan öğretmenlere
sınavların değerlendirmesine katılmalarını
yeterli derecede teşvik etmediğini görüyoruz. Ağustos ayındaki sınavlar, tüm bölge
için bir okulda düzenleniyor; öğrencilerin
ve okul temsilcilerinin sınavın yapıldığı
yere ulaşımları için bakanlık tarafından vesayit yok ve yol masrafları ödenmiyor.
Makedonya’daki matematik sınav müfredatını diğer ülkelerdeki müfredatlarla karşılaştırırsak, matematik sınav programında üstel
denklemler ve fonksiyonlar, logaritmik
fonksiyon ve denklemler, trigonometri ve
kombinasyonluğun olmadığını görüyoruz.
Günümüzde yapılan bu sürekli teknolojik
gelişme ve bilgi teknolojilerinin öneminin
artması yakın gelecekte sınav müfredatlarının bu matematik disipleriyle tamamlanması gereğini ortaya koyuyor.
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Şekil 1. Tercümede yapılan yanlışlar
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4. SONUÇ

Devlet olgunluk sınavın gerçekleştirilmesinin son 10 yıllık tecrübesine dayanarak,
matematik sınavında bu şekilde örgütlenmesinde bir takım avantaj ve dezavantajın
bulunduğu sonucuna varıyoruz. Bu sınav
yardımıyla öğrencilerin, Eğitim ve Bilim
Bakanlığının hazırlamış olduğu sınav programına göre hazırlanan sorularla eğitim süreci esnasında öğrendikleri incelenir. Bütün
öğrencilerin soruları aynıdır ve hiç kimse,
Makedonya Cumhuriyeti’ndeki fakültelerin düzenlediği giriş sınavlarında olduğu
gibi, bu sayede bu sınavların öznelliğinden
şüphe etmez. Bu sınav sadece bilgiyi ölçer
(nitel ve nicel). Bu şekilde düzenlenen sınav
yöntemiyle öğrencilerin stresi azalır. Sınavın değerlendirilmesi bir çözüm anahtarına
göre yapılır ve hiç kimse sonuçların objektifliğini şüphe etmez. Bu test yöntemi çok
ekonomiktir ve öğrencileri başarıya göre
seçimini ve sıralamasını yapar. Testin dezavantajı, farklı müfredata göre eğitim gören
lise öğrencilerini test etmesidir. Sınav sorularını hazırlayan kurul tarafından soruların
seçiminde, anlama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme alanlarında ihmaller
var. Bu amaçla, bu araştırmanın sonucunda
sınavların daha başarılı gerçekleşmesi için
aşağıdaki önerileri veriyoruz:
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•

Meslek liselerinde matematik ders
sayısı artmalıdır

•

Öğrencilerin
devlet
olgunluk
sınavında
matematik
dersini
seçmeleri teşvik edilmelidir

•

Devlet Sınav Merkezinde Türkçe ve
Arnavutça bilen personel istihdam
edilmelidir

•
•

Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından Türkçe ve Arnavutça matematik
kılavuzların yayımlanması için finansal destek verilmelidir

•

En kısa zamanda sınav müfredatına üstel denklem ve fonksiyonlar,
logaritmik fonksiyon ve denklemler,
trigonometri ve kombinasyonluk
eklenmelidir

•

Sınav kağıtlarını kontrol eden
öğretmenler için daha fazla finansman planlanmalıdır
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EĞİTİMDE VERİ MADENCİLİĞİ VE ÖĞRENCİ BAŞARISI
Mr. Fehmi SKENDER
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Gostivar , Makedonya
e-mail: fehmi.skender@vizyon.edu.mk
ÖZET
Teknoloji gelişmelerine ilişkin veri tabanları ve özellikle depolama sistemleri büyümekteler, veritabanları daha fazla hafızaya ihtiyaç duymaktalar. Büyüklüğü hızla artan mevcut verilerin işlenerek içerisindeki bağıntı ve ilişkilerin keşfedilmesi, onlara dayalı geçerli
tahminlerinde bulunması, içinde bulunduğumuz bilgisayar çağında önemli bir kavram durumuna gelmiştir. Birçok ülkedeki eğitim sistemine elektronik günlüğü yazılımı kullanıma
girmiştir. WEB yazılımı, özellikle eğitim verilerin işlenmesi, eğitim yönetim stratejilerinin
belirlenmesi, özdeğerlendirilmesi ve gelişme planlarının yapılmasında büyük bir katkıda
bulunmaktadır. Bazı ülkelerinde üniversite bölüm tercihleri serbest olsa da iyi bir yönlendirmeye daima ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversite bölümü veya meslek tercihi yapılırken
elektronik günlükteki verilerin veri madencilik imkanları teknikleri ile işlenmesi iyi bir
tercih etme zemini sayılabilir. Yapmış olduğumuz araştırmada veri madencilikte kullanılan
WEKA açık kodlu yazılımı uygun olarak görülmüştür. Öğrencilerin eğitim başarılarına
etki eden faktörlerin belirlenmesinde, veri madenciliği yöntemleri oldukça etkili sonuçlar
verdiği bir gerçektir.
Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği yöntemleri; WEKA;Veri depolama bulutları;
Veritabanı analizi.
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DATA MİNİNG APPLİCATİONS İN THE EDUCATION AND
STUDENT ACHİEVEMENT
Mr.sci. Fehmi SKENDER
International VİSİON Üniversitesi,Gostivar-Macedonia
e-mail: fehmi.skender@vizyon.edu.mk
ABSTRACT
Databases on technology developments and especially storage systems grow, Databases need more memory. The discovery of correlations and relationships within the rapidly
increasing size of existing data and the finding of valid predictions based on them have
become an important concept in the computer age we are in. In many countries’ education
system has used electronic logging software. WEB software has provided a great contribution especially in the processing of training data, in the determination of training management strategies, self assessment and in the development plans. Although in some countries
university department preferences are free, a good orientation is always needed. While the
university department or profession is preferred, it is a good choice to process the data in
the electronic daily with data mining techniques. In our research we have used the WEKA
open-code.
It is a fact that data mining methods give very effective results in determining the factors that affect the educational success of the students.
Keywords: Data mining techniques; WEKA; Data storage clouds; Database analysis.
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I.

GİRİŞ

Eğitimde Veri madenciliği, büyük boyutlu öğrenci ve personel veriler arasından
bilgilere ulaşma ve bilgilerin işlenmesi sürecidir. Ortaya çıkarılması hedeflenen bilgiler;
genllikle üstü kapalı, çok net olmayan, önceden bilinmeyen, daha önce keşfedilmemiş
ancak potansiyel olarak kullanışlı anlamlı ve
kritik bilgilerdir.Sözkonusu bilgiler yüksek
öğrenime devam edecek olan öğrencileri
için büyük bir fayda getirebilirler.
Genel olarak Veri madenciliği yöntemleri farklı gereksinimi karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. 1960’larda veriler elektronik
ortamda toplanmaya ve geçmiş veriler bilgisayarlar ile analiz edilmeye başlanmıştır.
1980’lerde bağıntılı veritabanları ve SQL ile
verilerin dinamik ve anlık analiz edilmesine
olanak sağlanmıştır. 1990’lara gelindiğinde
toplanmakta olan verinin hacmi çok büyük
boyutlara ulaşmış ve verilerin depolanması
için veri alanları veya veri ambarları kullanılmaya başlanmıştır. Veri madenciliği
toplanan bu büyük veri kütlelerinin değerlendirilmesi için istatistik ve yapay zeka
tekniklerinin kullanılması sonucunda ortaya
çıkmıştır. Genel olarak veri madenciliğinde vurgulanan unsurların istatistiğin tanımı
içinde yer aldığı görülmektedir. Veri madenciliğinde ulaşılmak istenen amaç ile istatistik biliminin amacı; verilerden bilgiyi keşfetmektir. Her ikisinde de temel olan ögeler
veri ve bilgidir. Buna göre, veri madenciliği
istatistik biliminin teknolojiyle bütünleşmesi sonucu oluşturulan bir araç olarak tanımlanabilir.
Veri madenciliği özellikle eğitimde büyük bir ölçüde kullanma fırsatlarını tanı104

maktadır. Veri madenciliği teknikleri kullanılarak, eğitimde öğrencilerin başarılarını
etkileyen etmenler, başarı düzeyleri ve başarısız olan öğrencileri etkileyen faktörler üzerine çalışma yapıp sonuçlar yorumlanabilir.
Birçok Avrupa ülkelerinde son sınıf ilk
öğretim ve lise öğrencilerinin hangi alanda
daha başarılı olacaklarına ilişkin yönlendirmeleri yapılmaktadır. Uygulamamız Makedonya Eğitim Sistemindeki “elektronik
günlük” yazılımı ile karar verme teknikleri kullanarak meslek veya yüksek öğrenim
branşını seçme kolaylığını ve başarı seviyesini göstermiş olacağız.

II.

VERİ MADENCİLİĞİ

Genel olarak veri madenciliği en basit
şekilde büyük miktarda veri içerisinden gelecekle ilgili tahmin yapmamızı sağlayacak
modellerin veya bağlantıların oluşturulmasıdır. Özellikle eğitim sistemindeki gelişmeleri için çok güçlü bir veri zemini oluşturmaktadır. Farklı alanlarda bağlantılar oluştuktan
sonra aradığımız veriler mevcutsa bu verilerden çıkarabileceğimiz sonuçları anlamak
için kullanırız. Örneğin ; Başarılı olabilecek
öğrencilerin başvurularını sınıflandırılması
gibi. Gerekli olan bilgiye ulaşmada ilk önce,
uygulama alanımızı doğru belirlememiz gerekiyor.
A. Madencilik Teknikleri
i. Sınıflandırma (Classification)
Sınıflandırmada, yeni bir nesnenin niteliklerini inceleme ve bu nesneyi önceden
tanımlanmış bir sınıfa atamaktadır. Burada
önemli olan bir sınıfın özelliklerinin önce-
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den net bir şekilde belirtilmiş olması gerektiğidir.
Bir öğrenci başarısı ve performans özellikleriyle mesleğin özelliklerini eşleştirebiliriz. Böylece bir öğrenci için ideal bir mesleki lise veya bir üniversite bölümü için ideal
bir sanal profili çıkarılabilir.
ii. Kümeleme (Clustering)
Kümeleme, belli bir öğrenci grubun kümelenmesi şeklinde düşünebiliriz. Belli bir
yapı içindeki geçen terimlere-datalara-özelliklere v.b. göre gruplar oluşur. Örneğin erkek – kız başarı notları için ayrı ayrı
cluster oluşturmaktadır. Makedonya eğitim
sisteminde e-günlük veri tabanındaki ambarı oldukça zengin olduğundan kümeleme
yapılması mümkün. Bir cluster algoritması
sayısız döngüler kullanıp model yakınsayınca durarak modeli oluşturmaktadır. Clustering algoritması ve yapısına bakmış olsak,
Hierarchical clustering, Partitional clustering, Spectral clustering gibi algoritmalar
kullanılır. Bunlar kendi içinlerinde k-means,
fuzzy-c-means, QT algoritması gibi algoritmaları kullanır.
iii. Birliktelik (Association)
Birliktelik, ilk tekniklerden birisi olmaktadır. (Agrawal vd., 1993). Birliktelik kuralı,
geçmiş verilerin analiz edilerek bu veriler
içindeki birliktelik davranışlarının tespiti
ile geleceğe yönelik çalışmalar yapılmasını destekleyen bir yaklaşımdır. Birliktelik
örüntüsünün tespit edilebilmesi için, örüntü
içinde yer alan ürünlerin birden çok satın
alma hareketinde birlikte yer alması gerekir.
Milyonlarca veri üzerinde veri madenciliği
teknikleri uygulandığında, birliktelik sorgu-

su için kullanılan algoritmalar hızlı olmalıdır (Agrawal ve Srikant, 1995). Örneğin bir
okulda, iyi not alan öğrenci ve ahlak durumları örneksel olan öğrenciler listeleri arası
bir bağıntı kurulur.
iv. İlkeleme (Regression)
İlkelemede, amaç bir ya da daha çok değişkenin başka değişkenler cinsinden tahmin
edilmesini olanaklı kılan ilişkiler bulmaktır.
Örneğin bilgisayar mühendisi olan 40 yaşını
aşmamış evi ve arabası olan yakışıklı erkekler bir regressiondur.
v. Tahminler (Forecasting)
Tahminler, tahminler sunan veri ambarı
tekniğidir. Örneğin 5 sene sonra şirketin sermaye durumu oranları ne olacak ? Orta yaş
vatandaşlarımız en çok hangi meslekleri seçecek? Bu tip sorulara cevap bulan bir yapıdır.Burada ki en büyük yardımcımız zaman
ve datanın geçmiş yıllarda zamanın içindeki
dağılımıdır.
A. WEKA yazılımı
Waikato Üniversitesi tarafından java dili
ile geliştirilmiş GNU(Genel Kamu Lisansı)
kapsamında bir veri analiz aracıdır. Veri madenciliğinde kullanılan popüler yazılımlardan bir tanesidir. Veri madenciliği işlemini
gerçekleştirmede: Kümeleme,Sınıflandırma,İlişkilendirme gibi yöntemleri kullanır.
WEKA, bilgisayar bilimlerinin vazgeçilmez konularından birisi olan makine öğrenmesi (machine language) konusunda kullanılan paketlerden birisinin ismidir. Waikato
Üniversitesin’de açık kaynak kodlu olarak
JAVA dili üzerinde geliştirilmiştir ve GPL
lisansı ile dağıtılmaktadır. İsmi de buradan
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gelir ve Waikato Environment for Knowledge Analysis kelimelerinin baş harflerinden
oluşur. WEKA verileri normal bir dosyadan
okuyup veriler üzerindeki stokastik değişkenlerin sayısal veya nominal değerler olduğunu kabul eder. Aynı zamanda veritabanı
üzerinden de veri çekebilir ancak bu durumda verilerin bir dosya verisi şeklinde olması
beklenir.
WEKA üzerinde makine öğrenmesi ve
istatistik ile ilgili pekçok kütüphane hazır
olarak gelmektedir. Örneğin veri ön işlemesi, ilkelleme, sınıflandırma, gruplandırma,
özellik seçimi veya özellik çıkarımı bunlardan bazılarıdır. Ayrıca bu işlemler sonucunda çıkan neticelerinde görsel olarak gösterilmesini sağlayan görüntüleme araçları
bulunmaktadır.

III.

YÖNTEM

A. Araştırma Yöntemi
Araştırma modellerimiz korelasyon, deneysel ve betimsel ve karşılaştırma olmak
üzere dört grupta toplanabilir. Analitik araştırmalarla saptanan neden sonuç ilişkilerinin
en iyi test edildiği/doğrulandığı çalışmalardır. Betimsel araştırma verilen durumu net
ve olabildiğince dikkatli bir şekilde tanımlamaktadır.Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmaktaydı. Araç olarak WEKA yazılımı ve
Veri madencilik teknikleri kullanılmıştır.
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B. Araştırma Grupları
Araştırma çalışma grubundaki öğrenciler
ülkemizden farklı bölgelerinden sıralı olan
üniversite öğrencileri veya toplam 100 öğrenciden oluşmaktaydı. 20 sorudan oluşan
anket neticeleri ve mevcüt olan elektronik
günlük neticeleri, veri madencilik tekniklerinin sağlamış oldukları imkanlarından faydalanarak gerçekleştirilmiştir.
C. Veri Toplama
Çalışmamızda restgele seçilen öğrencilerine hem anket hem de elektronik veri tabanı ile ilgili araştırma yapılmıştır. Olaylar
Araştırması da uygun olarak yapılmıştır. Anket çalışması
Üniversite öğrencilerinden ,üniversite
bölüm seçme ile ilgili bilgiler alınması için
tablo 1’deki verilen anket soruları yönlendirilmiştir.

HİKMET 30 - Kasım 2017

sn
1
2
3
4
5
6

soru
Üniversite kaçıncı sınıf?
Ortalama Başarınız kaçtır ?
Lisede elde etmiş olduğunuz bilgiler, 1-4 notunuz?
Hayal kurduğunuz bölümde mısınız?
Meslek tericihi, üniversite tercihinden daha iyi mi?
En çok hangi bilimlerini terih ediyorsunuz?

cevaplar
I,II,II,IV
60-70..
1,2,3,4
1.E 2.H
1.E 2.H
1/fen 2/sosyal
3/spor
4/ güz.sanat

7

Günde kaç saat ders çalışıyorsunuz?

8
9

Sosyal medya hesabınız var mı, eğitim amaçlı kullanımı faydalı mı?
Lisedeyken elektronik günlüğü üzerine babanıza gelen mesajları rahatsız
edici miydi?
10 Üniversite derslerini zevkle takip ediyor musunuz?

1.E 2.H
1.E 2.H

11
12
13
14
15
16
17
18

1.E
1.E
1.E
1.E
1.E
1.E
1.E
1.E

Derslerinizden başarılı olabilmeniz için ek yardıma ihtiyacınız var mı?
Okulunuzu bitirip kariyer yapmak ister misiniz ?
Mezun olduktan sonra sosyete faydalı olacağınızı düşünüyor musunz?
Elektronik akıllı cihazlarına güveniyor musunuz?
Bilgisayarınızda sizlere ait veri ambarınız var mı?
Meslek konusunda kadere inanıyor musunuz ?
Bilgisayarınızdaki veri tabanınız faydalı oluyor mu?
2011 yılından beri ülkemizdeki elektronik günlük yazılımını yararlı olarak
görüyor musunuzu?
19 Eğitimde yapılan ve yapılacak olan araştırmalarını iyimser yorumluyor musunuz?
20 Anket sorularımızı uygun olarak gördünüz mu ?
Tablo I. Anket içeriği

i.

Elektronik Günlük Araştırmaları

Ülkemizde, eğitim sisteminde 2011 yılından bu yana önce pilot projesi olarak, ardından zorunlu olarak kullanılması gereken
Elektronik Günlüğü veri tabanı yürürürlüğü
girmiştir. Veri Tabanı olarak büyük ve güvenli. Araştırmamıza elektronik günlüğü
araç olarak kullanılmıştır. Ankete katılan
öğrencilerinin lisedeyken başarı, devamsızlık, ahlak, serbest etkinlikleri, takviye , ek ve
danışmanlık dersleri konusunda ayrı bir veri

1.E 2.H
2.H
2.H
2.H
2.H
2.H
2.H
2.H
2.H

1.E 2.H
1.E 2.H

tabanı mevcut. Daha doğrusu, ek ve yardım
öğrenci ders katsayıları, ek ve danışmanlık
öğrenci ders katsayılarına ters orantılı bir
ilişkide bulunmaktadır. Ülke eğitim yasalar ve kurallarına göre ek ve yardım dersleri
daha düşük başarı gösteren öğrencileri için
uygulanırken, danışmanlık dersleri ise yüksek başarı gösteren öğrencileri için uygulanmaktadır. Sözkonusu yardım ve danışmanlık derslerin haftalık programında iki ders
olarak yer almaktalar. Yüksek öğrenimdeki
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başarı seviyesi büyük ölçüde bundan kaynaklanmaktadır.

 Üniversite öğrencilerin günde ortalama 1.5 saat ders çalışıyorlar.

D. Veri Analizi
Yapmış olduğumuz araştırma kapsamında, anket soruların sonuçlarını WEKA üzerinde analiz edilmiş ve ankete ilişkin kurallar elde edilmiştir. Ondan fazla özellik elde
edilmiştir.

 Öğrencilerden yüzde 90 sosyal medyayı takip ediyor.

IV.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Her bir anket soru nitelik olarak belirlenmiş toplamda 20 soruların 53 cevap
seçenekleri mevcut. Elde edilmiş WEKA
sonuçlarına dayalı güven ve destek parametrelerine bir de elde edilen özelliklerine göre
çıkan kurallarından bazılarını aşağıda açıklanmıştır:
 Öğrencilerden büyük bir kısmı çalışma zamanını sosyal medya ile harcamaktalar, öylece başarı da olumsuz
etkilenmektedir.
 Rastgele seçilen öğrencilerinin başarısı 6-7 arası değişiyor.

 Ülke çapında uygulanan elektronik
yazılımına yarısından fazla güveniyor.
 Öğrencilerden üçte biri derslerden
başarılı olabilmeleri için ek yardıma
ihtiyacı var.
 Öğrencilerden üçte ikisi kendilerine
ait özel veri tabanları vardır.
 Öğrencilerden üçte biri üniversiteden
sonra kariyer yapmak istiyor.
 Öğrencilerinden yarısından fazla bölüm ve meslek seçme konusunda kaderine inanıyorlar.
 Anket sorularını yüzde 90 öğrencileri için uygun, yüzde 10 farklı sorular
bekliyormuştur.

8
32 yada %32
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24

60

Danışmanlık
derslerine katılıyormuştur yine de başarılı olduğu bölümlerinde devam
etmiyorlar

Danışmanlık derslerine katılıyormuştur
üniversitede yine aynı
veya yakın bölümlerinde
devam ediyorlar

Ek yardım derslerine
katılıyormuş fakat üniversiteye başka bölümü
seçmiştir

Ek yardım derslerine katılıyormuş fakat
üniversiteye aynı veya
yakın bölümü seçmiştir

 Öğrencilerden büyük bir kısmı lise
veri tabanındaki veri bilgilerine göre
üniversite tercihini yapmıştır.

8
68 yada %68

Tablo II. Elektronik günlük veri tabanı sonuçları
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Elektronik günlük sitesine www.ednevnik.edu.mk adresinden ulaşılabilir. Veri Tabanı güvenliği yüksek seviyede. Genel İlk
ve Orta Eğitimine ait Veri Tabanı, görevli
yöneticileri tarafından yönetilmektedir.
Her okuma yılı için ayrı arşiv tutulmaktadır. Öylece üniversiteye devam eden
öğrencilerinin lise kayıtlarına dayanarak
bölümlerini doğru seçip seçmediklerini
araştırılabilir. Öğrenci, ek yardım derslerine
katılıyormuş fakat üniversiteye aynı veya
yakın bölümü seçmiştir veya ek danışmanlık
derslerine katılıyormuş fakat üniversiteye
başka bölümü seçmiş, gibi sorularına uygun
cevap vermesinden fayda vardır. Burada da
istek ve yetenek verilerinin kesişimi hem bireysel hem de toplumsal gelişimine büyük
katkıda bulunabilir.

V.

SONUÇLAR

Araştırmamızda, üniversite bölümü veya
meslek tercihleri konusunda Veri Madencilik teknikleri kullanarak seçim yapma veya
kariyer yapma olanakları detaylı olarak incelenmiştir. Genel olarak bir çok ülkede üniversite veya meslek tercihleri serbest olsa da
iyi bir yönlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversite bölümü veya meslek tercihi
yapılırken elektronik günlükteki verilerin
veri madencilik teknikleri ile işlenmesi bir
de anketlerin yapılmaları iyi bir sonuç verebilir. Elde edilen kurallar ve istatistik verileri sadece bir araştırma değil gerçek bir hayat
yönlendiricisidir. Üniversite öğrencilerinin
başarılarının gittikçe düşmeleri birçok faktörden etkilenmektedir. Tüm bu faktörler
gözönümüze bulundurup ileriye bir strateji
kurulması gerekiyor.
Geleceğimiz gençlerimize ait olduğundan
dolayı gençere destekte bulunmalıyız. Eğitim-öğretim süreci ve bu sürece ilişkin tüm
faaliyetler toplumların geleceğine yön verebilme gücüne sahip olmaktadır. Ondan dolayı değerlendirildiğinde sürecin girdi, çıktı
ve diğer süreç parametreler bakımından sıklıkla analiz edilmesi gerektiğini söylenebilir.
Araştırma amacımız, veri madenciliği yardımıyla gençlerdeki başarı ve yeteneklerini
keşfedip kendilerine daha büyük bir destek
ve güven sağlamaktaydı. Başarı şans değildir, çalışmakla ancak elde edilebilir.
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TÜRK CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NA GÖRE GÖZALTINA
ALMA KORUMA TEDBİRİ
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ÖZET
Koruma tedbirleri kişilerin Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklerini
sınırlandıran tedbirler olduğundan, kanunik bu tedbirlerde göz önünde bulundurulur. Hatta
bu tedbirleden bazıları kişi hak ve özgülüklerini digerlerine nazaran çok daha fazla etkiler,
doğrudan doğruya anayasalar tarafından düzenlemiştir. Koruma tedbirleri esas içerik
olarak zorlayıcı tedbirlerdir. Bunların uygunlanabilmesi için ilgilinin rızası aranmaz. Söz
konusu tedbirler ceza muhakemesi yönünden, sadece bir araçtır, dolayısıyla geçicidir.
Gözaltına alma, kişileri kısa süre de olsa özgürlüklerinden yoksun kılmaktadır. Temel hak
ve özgürlüklerin, kural olarak yargıç kararı ile sınırlanabileceği dikkate alındığında, yargıç
kararı olmadan özgürlüklerin kısıtlanmasında gözaltı sürelerinin mümkün olduğunca kısa
tutulmasına özen gösterilmelidir. Makalede TCMK’ya göre Gözaltına alma koruma tedbiri
üzerinde durulacak.
Anahtar sözcükler: CMK;gözaltına alma;yakalama;koruma tedbir;özgürlükleri;
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DETENTION MEASURE OF PRECAUTION ACCORDING TO THE
TURKISH CODE OF CRIMINAL PROCEDUR
Phd.cand. Jasmin KALAC

International VISION University, Gostivar – Macedonia
e-mail: yasmin.kalac@vizyon.edu.mk

ABSTRACT
Measures of precaution are considered in this legislative measures (code of criminal
procedur), as there are measures that limit the fundamental rights and freedom of persons
protected by constitution. Some of these measures are much more influensing rights and
freedom of individuals in accordance to others, which have been directly regulated by
constitutions. Measures of precaution are in their native compelling measures. To apply
them there is no need to have consent. Mentioned preventions in criminal law are only
tools and therefore they are temporary. Aldough for a short time, detention makes people
deprived of their liberty for a short period of time. Care should be taken to keep the length
of detention as short as possible in the restriction of freedoms without a judge’s discretion,
given that basic rights and freedoms may, in principle, be limited by the decision of a
judge. This article will focus on the issue of detention measure according to TCPL.
Keywords: CPL; detention; arrest; measures of precaution; liberty;
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1. GİRİŞ
148.
madde
genel
olarak
bakıldığında koruma tedbirlerinden maksat,
ceza
muhakemesinin
gecikmeksizin
yapılabilmesini, uyuşmazlığın konusunu
oluşturan somut olaya uygun bir karar
verilebilmesini
ve
verilen
kararın
uygulanabilmesini sağlamaya yönelik
tedbirlerdir1. Söz konusu tedbirler ceza
muhakemesi yönünden, sadece bir araçtır
; dolayısıyla koruma tedbirler geçicidir.
Nitekim bunlar, esas itibariyle ceza
muhakemesinin zarar görmesi söz konusu
olduğu durumlarda ve bu tehlike deva ettiği
sürece uygulanabilmektedir. Bazı hallerde
bunların süreleri açıkça gösterilmiştir.
Örneğin gözaltı, yakalanın yakalama yerine
en yakın yargılama makamına götürülmesi
için gerekli süre hariç, kural olarak yirmi
dört saati geçemez (CMK. M.91, f.1)
Ancak bu tedbirlerin geçici olduklarının
kabul edilmesi için , sürenin açıkça
gösterilmiş olması şart degildir. Bir tedbiri
haklı gösteren sebeplerin ortadan kalkması
halinde tedbirde sona erecektir . Örneğün
tutuklama kararı verilince yakalama tedbiri
, beraat kararı verilince de tutuklama tedbiri
sona erer. Nihayet, henüz uyuşmazlığın
esası çözülmeden başvurulduğu ve
dolayısıyla suçluluğu henüz belli olmamış
kişilerin hak ve özgülüklerini sınırlağı
için bu tedbirlerin , muhakeme yönünden
doğuracağından korkulan zararın ağırlığı
ve bunun gerçekleşmesi ihtimalinin
1
Bak. KUNTER: s.655 vd.;
EREM: s.435 vd.; TOSUN: I, s. 674
vd.; YURTCAN: s.292 vd.; ÖZTÜRK:
s.433 vd; CENTEL: Ceza Muhakemesi
Hukukunda Tutuklama ve Yakalama,
İstanbul 1992
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yoğunluğu ile orantılı olması da gerekir2.
Dolayısıyla daha hafif bir tedbire
başvurarak ulaşılabilecek bir amaç için
daha ağır tedbirler uygulanmamalıdır.
2. GÖZALTINA ALMA
KORUMA TEDBİRİNİN GENEL
İÇERİĞİ
			
Kolluk görevlileri,
resmî sıfata sahip olmayanlar tarafından
yakalanıp kendilerine teslim edilen veya
doğrudan doğruya kendisinin yakaladığı
kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına
bilgi vermek ve emri doğrultusunda işlem
yapmakla yükümlüdürler (CMK.md.90/5).
CMK. md. 91’e göre “.... yakalanan kişi,
Cumhuriyet savcılığınca bırakılmazsa,
soruşturmanın tamamlanması için gözaltına
alınmasına karar verilebilir”. O halde,
yakalama koruma tedbiri iki şekilde sona
erer. Yakalanan kişi, Cumhuriyet savcısı
tarafından serbest bırakılabileceği gibi,
gözaltına da alınabilir. O halde, gözaltı,
yakalamadan sonra ortaya çıkan hukukî bir
durumdur. CMK. md. 91’de, CMUK.’tan
farklı olarak, gözaltına alma ayrı bir
koruma tedbiri şeklinde düzenlenmiştir.
Gözaltına alma koruma tedbiri YGĐY.
md. 4’te tanımlanmıştır. Bu tanıma göre,
gözaltına alma, “Kanunun verdiği yetkiye
göre, yakalanan kişinin hakkındaki
işlemlerin
tamamlanması
amacıyla,
yetkili hakim önüne çıkarılmasına veya
serbest bırakılmasına kadar kanuni süre
içinde sağlığına zarar vermeyecek şekilde
özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp
alıkonulmasını”
ifade
etmektedir.
Gözaltına alma, kişileri kısa süre de olsa
özgürlüklerinden yoksun kılmaktadır.
Temel hak ve özgürlüklerin, kural
2
Kunter: s.662,663 ; YURTCAN:
s.297; CENTEL: Tutuklama, s.9.
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olarak yargıç kararı ile sınırlanabileceği
dikkate
alındığında,
yargıç
kararı
olmadan özgürlüklerin kısıtlanmasında
gözaltı sürelerinin mümkün olduğunca
kısa tutulmasına özen gösterilmelidir3.
Gözaltına alınanlar, suç şüphesi altında olan
şahıslardır. Bunlar, tutuklu veya hükümlü
değildir. Dolayısıyla tutukevinde veya
cezaevinde değil, nezarethane dediğimiz
polis veya jandarma karakolu içerisinde,
kolluğun gözetimi ve denetiminde olan bir
yerde muhafaza edilirler4. Ancak gözaltı
durumu, yalnızca muhafaza edilen yerde
alıkonulma halinden ibaret değildir. Kolluk
gözetiminde, bir yerden diğer bir yere sevk
etme de “gözaltı” dahilindedir5.
3. GÖZALTINA ALMA YETKİSİ
CMK. md. 91/1’e göre “... yakalanan
kişi, Cumhuriyet savcılığınca bırakılmazsa,
soruşturmanın tamamlanması için gözaltına
alınmasına karar verilebilir”. Gözaltına
alma yetkisi Cumhuriyet savcısındadır.
Yakalanan kişi, otomatik olarak gözaltına
alınmış sayılmaz. Kolluk tarafından
yakalanan veya suçüstü halinde yakalanıp
kolluğa teslim edilen kişinin gözaltına
alınabilmesi için, mutlaka savcının
3
Kunter - Yenisey, s. 633; Yurtcan, Ceza
Yargılaması Hukuku, s. 337. Nitekim 3. 10. 2001
tarihli 4709 sayılı kanunla Anayasa’da gözaltı
süreleri kısaltılarak düzenlenmiştir.
4
Öztürk, Bahri, “CMUK Reformu”,
11 Eylül 1992 tarihli “Demokrasi ve Hukuk
Paneli’nde sunulan tebliğ, MBD, Ekim 1992, Y.
11, S. 43, s. 25; Öztürk, Bahri, “CMUK Reformu
ve Uygulama”, Yeni Türkiye, Temmuz - Ağustos
1996, Y. 2, S. 10, s. 592; Yurtcan, Ceza Yargılaması
Hukuku, s. 341.

5

Kunter - Yenisey, s. 655; Yurtcan, Ceza
Yargılaması Hukuku, s. 337.

kararına ihtiyaç vardır. Yakalanan kişi,
Cumhuriyet savcılığınca ya serbest bırakılır
ya da gözaltına alınabilir. Gözaltı, kişinin
yakalandıktan sonra Cumhuriyet savcısının
kararı ile içinde bulunduğu hukukî durumu
ifade eder. Kişi salıverilmediği takdirde
yakalamanın bir sonucu olarak, kısa
süreliğine de olsa özgürlüğünden mahrum
edilip gözaltına alınır. Kişi, gözaltına
alındıktan sonra Cumhuriyet savcısının ve
onun yardımcısı olan kolluğun gözetimi
ve denetimi altına girer. Gözaltına alma,
Cumhuriyet savcısının kararı ile yakalama
anından itibaren başlayan ve azami gözaltı
süresinin sonunda yine savcı kararı ile veya
savcı tarafından bırakılmaz ise, yargıcın
tutuklama veya adli kontrole karar vermesi
ile sona eren bir süreçtir.
4.
GÖZALTINA
GEREKTİREN HALLER

ALMAYI

Cumhuriyet savcısının gözaltına
almaya karar verebilmesi bir takım şartların
varlığına bağlıdır. CMK. md. 91/2’ye göre
“Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma
yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir
suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin
varlığına bağlıdır”. Cumhuriyet savcısının,
gözaltına alma kararını verebilmesi için, iki
şartın birarada bulunması gerekmektedir:
- gözaltına almanın soruşturma yönünden
zorunlu olması,
- kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek
emarelerin
bulunması,
durumunda
Cumhuriyet savcısı gözaltına alma kararı
verme hakkına sahiptir.
Gözaltına almanın soruşturma yönünden
zorunlu
olması,
yapılmadığında
soruşturmanın hiç yapılamayacak veya
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yapılsa dahi maddi gerçeğin ortaya
çıkarılamayacak olmasını ifade etmektedir.
Şüphelinin kim olduğu belli ise, kaybolacak
delil veya kaçma tehlikesi de bulunmuyorsa
yakalama yapılamayacağı gibi, devamı
bir koruma tedbiri niteliğindeki gözaltına
almaya da karar verilemez. Ancak suçüstü
halinde şüpheli sayısının fazla olması veya
kaçma tehlikesinin bulunması halinde ise,
yakalama yapılabileceği gibi, gözaltına
alma işlemi de yapılabilir. Çünkü bu
durumlarda, soruşturma yönünden bir
zorunluluk söz konusudur6. Kişinin bir suçu
işlediğini düşündürebilecek emarelerin
bulunması ise, suçu genel hatları ile
ortaya koyabilecek delillerin bulunması
anlamına gelmektedir. Kanun koyucu
emare (belirti) kavramını kullanmıştır.
Emare, bir olayın veya durumun
anlaşılmasına yardım eden şey anlamına
gelmektedir ve ceza muhakemesinde
de dolaylı delil sınıflandırmasında yer
almaktadır. Emare kavramı yerine “delil”
ibaresinin kullanılması, kişinin suçu
işlediğini düşündürebilecek “delil”lerin
aranması daha uygun bir ifade olduğu
düşünülmüştür. Zira kişinin suçu işlediğini
düşündürebilecek nitelikte delil yoksa,
gözaltına alma kararı verilmesi mümkün
değildir7. Gözaltı süresi içerisinde,
şüphelinin de bulunmasını gerektiren bir
takım işlemler yapılmaktadır. Örneğin,
şüphelinin kimliğinin tespiti, ifadesinin
alınması, yer gösterme işleminin yapılması,
teşhis edilmesi, parmak izi alınması ve
muayene edilmesi gibi klâsik gözaltı
işlemleri yapılmaktadır8.

6
7
8
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Öztürk - Erdem, s. 537.
Öztürk - Erdem, s. 539; Yıldız, s. 190.

Centel - Zafer, s. 339 .

5. GÖZALTINA ALINANAN
KİŞİNİN
HUKUKİ
DURUMUNA
DAİR;
			
Ceza muhakemesi
basit bir şüphe ile başlar ve şüphenin
yenilmesiyle sonuca ulaşılır. Muhakeme
boyunca geçirilen safhalarda kişinin hukukî
durumunun bilinmesi, sahip olacağı hak
ve yükümlülükler açısından büyük önem
taşımaktadır. Aşağıda muhakeme sürecinde,
suç işlediği şüphesi altında bulunan kişiye
verilecek, “şüpheli” ve “sanık” sıfatlarını
bakmak gerekir. Cumhuriyet savcısı veya
kolluğun, ceza muhakemesi hukukunda
sonuç doğuran ve suç olduğu tahmin edilen
bir olayın aydınlatılması için, ilk işlemi
yapmaları ile soruşturma evresi başlar. İlk
işlemin yapılabilmesi, belli ve yaşanmış
somut olayların, suç işlendiği yolunda bir
şüphe ortaya koymasını gerektirmektedir9
. Suç olduğu tahmin edilen olayla ilgili
araştırma esnasında, belli kişiler üzerinde
yoğunlaşılması mümkün olmayabilir.
Dolayısıyla soruş- turma evresi, her
zaman belli bir kişi hakkında araştırma
yapılmasıyla başlamak zorunda değildir.
Kriminalistik bilim dalının verilerine
dayanılarak hakkında makul ve somut bir
şüphe elde edilen kişi şüpheli sınıfına girer10.
Soruşturma evresinin başlayabilmesi ve
şüpheli sıfatının ortaya çıkabilmesi için,
basit başlangıç şüphesinin somut verilere
9

Kunter - Yenisey, s. 363; Yenisey, Feridun,
Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi
Hukuku, Hazırlık Soruşturması ve Polis, Đstanbul
1993, s. 113; Öztürk, Bahri, Ceza Muhakemesi
Hukukunda Koğuşturma Mecburiyeti (Hazırlık
Soruşturması), Ankara 1991, s. 52.

10
Kunter - Yenisey, s. 360, s.
364-365; Demirbaş, Sanığın Hazırlık
Soruşturmasında İfadesinin..., s. 11.
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dayanması gerekir. Belli ve yaşanmış somut
olaylara dayanmadan ortaya çıkan basit
şüphe, sadece bir tahminden dahilindedir ;
basit şüpheyi üzerinde toplayan kişi de, ne
şüpheli ne de sanık statüsündedir, sadece suç
işlediği tahmin edilen kişidir11. 5271 sayılı
CMK.’nın md. 2/1 - (a) bendinde şüpheli
kavramı tanımlanmıştır. Bu maddeye göre;
“şüpheli, soruşturma evresinde suç şüphesi
altında bulunan kişi”dir. Aynı tanımlamaya
YGİY.’nin 4. maddesinde de yer verilmiştir.
O halde, şüphenin kuvvet derecesi12,
kişinin hukukî durumunu etkilemekte;
şüpheli olmak için, şüphenin basit halden,
mâkul ve kuvvetlilik aşamasına doğru
bir aşama katetmesi
gerekmektedir13.
Kanun koyucu, ceza muhakemesinde
her koruma tedbiri için farklı şüphe
kademeleri öngörmektedir. Yakalama için,
CMK. md. 90/2’nin, CMK. md. 100’e
yaptığı atıf dolayısıyla, kişinin suçluluğu
11
Kunter - Yenisey, s. 361; Eryılmaz,
M. Bedri, “Kolluğun Yetkileri Açısından
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
(CMUK) ile Yeni CMUK Tasarısının
Düşündürdükleri”, ABD 2000, C. 57, S. 1,
s. 71-72.
12
Öztürk’e göre; şüphe, soruşturmanın

başında delillere dayanan basit bir şüphedir. Ceza
muhakemesinde delil olmadan şüpheden söz
edilemez; delil olmadan hiçbir ceza muhakemesi
işlemi yapılamaz. Delillerin kuvveti, şüphenin
kuvvetini ortaya çıkarır. Öztürk şüpheyi, basit
şüphe ve yoğun şüphe olarak ikiye ayırır. Yoğun
şüpheyi de yeterli ve kuvvetli şüphe olarak iki
kısımda inceler. Bkz. Öztürk - Erdem, s. 528-529;
Öztürk, Bahri, Uygulamalı Ceza Muhakemesi
Hukuku, 3. Baskı, Ankara 1995, s. 434-436. Ayrıca
şüphenin dereceleri için bkz. Eryılmaz, s. 70 vd.;
Yenisey, Hazırlık Soruşturması ve Polis, s. 115;
Gökcen, Ahmet, Ceza Muhakemesi Hukukunda
Basit Elkoyma ve Postada Elkoyma (Özellikle
Telefonların Gizlice Denetlenmesi), Ankara 1994,
s. 66-75.

13

Eryılmaz, s. 70.

hakkında kuvvetli şüphe aranmaktadır14.
O halde, kuvvetli şüphe üzerine yakalanıp
gözaltına alınan kişi, “şüpheli” statüsünde
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır15.
Doktrinde Yenisey, “geniş anlamda sanık”
kavramını kullanmaktadır. Yenisey, sanığa
tanınan hakların, şüpheliye de tanınması
için, şüpheli kişileri geniş anlamda
sanık olarak nitelendirmiş16. 1412 sayılı
Kanun’da muhakemenin evrelerine göre
şüpheli - sanık ayırımı yapılmamıştı.
Şüpheli kişinin de, sanık haklarından
yararlanmasını sağlamak amacıyla geniş
anlamda sanık kavramı kullanılmıştı.
Ancak CMK.’da, şüpheli - sanık ayırımı
yapılmış ve şüpheli kişilerin de, bir takım
hak ve yükümlülüklere sahip olduğu
belirtilmiştir (CMK. md. 147). Kanunun
“ifade ve sorgu usulü” başlığını taşıyan bu
hükmü, şüpheli kişiler için de geçerlidir.
Şüpheli kişinin ifadesi, Cumhuriyet savcısı
ve kolluk önünde alınır (CMK. md. 2/ g
bendi). Soruşturma evresini, kural olarak
Cumhuriyet savcısı ve onun denetimindeki
kolluk yürüttüğünden, şüpheli kişiyle
ilk muhatap olacak olan doğal olarak
Cumhuriyet savcısı veya kolluktur.
14
Eryılmaz, s. 74.
Şahin, şüphelilik statüsünü, suç şüphesi
15

üzerinde yoğunlaşan ve fakat kendisine henüz somut
bir işlem yapılmamış olan kişinin içinde bulunduğu
durum olarak tanımlamıştır. Bu nedenle yakalamayı
da, suç şüphesi üzerinde yoğunlaşan kişiye karşı,
somut bir işlem olarak nitelendirdiğinden, yakalanan
kişinin sanık olduğunu kabul etmektedir. Şahin,
Cumhur, Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması,
Ankara 1994, s. 44; Aynı görüş için bkz. Öztürk, Ceza
Muhakemesi Hukukunda Koğuşturma Mecburiyeti,
s. 11.

16

Yenisey, Hazırlık Soruşturması ve Polis,
s. 119; Kunter - Yenisey - Nuhoğlu da, “sanık”
kavramını, şüpheliyi de kapsayacak şekilde geniş
anlamı ile kullanmaktadır. Bkz. Kunter - Yenisey Nuhoğlu, s. 445 vd.
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Kanunumuzda da şüpheli ve sanık ayırımı,
ilgili tüm maddelere yansımıştır. İfade veya
sorgu sırasında sahip bulunan hakların
düzenlendiği CMK. md. 147/1 ve md.
149/1’de “şüpheli veya sanık” ifadeleri
kullanılmıştır.Yakalanan kişi, suç şüphesi
altında olan kişi, yani şüphelidir17. Kanunun
açık hükmü karşısında yakalanan kişinin
sanık olduğunu iddia edilemez. 5271 sayılı
Kanun bilinçli olarak bir ayırıma yapmıştır.
Zira Kanunun 2. maddesinde şüpheli ve
sanık kavramları tanımlanmakta ve ilgili
madde lerde de şüpheli sanık statülerine
yer verilmektedir.Şüpheli kişi henüz sanık
olmadığından, kanunda şüpheli - sanık
ayırımına ilişkin düzenlemelerin yapılması
evrensel hukukada uygundur. Suç şüphesinin
üzerinde yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan
şüphelilik statüsü, iddianamenin kabulüne
veya kovuşturmaya yer olmadığı kararının
kesinleş- mesine kadar devam etmektedir.
Böylece, henüz soruşturma evresinde
iken üzerinde suç şüphesi yoğunlaşan
kişi “şüpheli”dir. Kanunda, yakalama
işlemiyle kişi sanık değil, şüpheli statüsüne
girmektedir. CMK. md. 2/1 - (b) bendinde
sanık kavramı tanımlanmıştır. Bu hükme
göre “Kovuşturmanın başlamasından
itibaren hükmün kesinleşmesine kadar,
suç şüphesi altında bulunan kişi” sanık
sıfatını alır. Aynı tanımlamaya YGİY. md.
4’te de yer verilmiştir. Sanıklık statüsü için
basit şüpheden öteye bir şüphe ve suç isnat
edici bir işlem gerekmektedir18 . Şüphe,
17
Öztürk’e göre, yakalama özellikle suçüstü
halinde yakalama (CMK. md. 90/1), faili sanık
durumuna sokar. Bkz. Öztürk, Uygulamalı Ceza
Muhakemesi Hukuku, s. 252; Öztürk - Erdem,
s. 535; Kunter - Yenisey - Nuhoğlu, adli amaçla
yakalanan kişinin sanık statü- sünde olduğu
görüşünü savunmaktadırlar. Kunter - Yenisey Nuhoğlu, s. 815.
18
Kunter - Yenisey, s. 366; Yenisey,
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zihnin birçok düşünce arasında tercih
yapma konusunda kararsızlığıdır. Ceza
muhakemesinin başlayabilmesi için basit
şüphe yeterlidir. Basit şüphe, soruşturmanın
başında yetkili kişilerin delillere dayanan
bir tahmindir. Basit şüphede de, olaya
ilişkin delil vardır.Eldeki delillerin sayısı
az veya sayıca az olmamasına rağmen delil
kuvveti azdır. Buna karşılık, eldeki deliller
sayıca az değil veya az olmasına rağmen
delil kuvveti yeterli veya kuvvetli ise yoğun
şüpheden bahsedilir. Soruşturma evresinde
toplanan deliller, suçun işlendiği konusunda
yeterli şüphe oluştmazsa
Cumhuriyet
savcısı iddianame düzenlemekte ve bunun
kabul edilmesi ile de kovuşturma evresine
geçilmektedir. Kuvvetli şüphenin varlığı
halinde ise, duruşmada sanığın mahkûm
olması kuvvetli
ihtimaldir. Örneğin
suçüstü halinde kişinin yakalanması,
kuvvetli bir şüphenin varlığını ortaya
koyar. Belirtmemiz gerekir ki, kişinin
şüpheli veya sanık sıfatını almasında
şüphenin derecesinin doğrudan bir etkisi
yoktur. Şüphenin derecesi yalnızca
evrelere geçişte önem arzetmektedir. Zira
ceza muhakemesinin varlık sebebi suç
şüphesi gerektirir. Suç şüphesi de, ancak
delillerle açıklanabilir19. Her suçlama, ilgili
kişinin suçu işlediği hususunda bir şüpheye
dayanır. Yeterli şüphe, sanıklık statüsünün
ilk şartıdır. Ancak şüphenin belli bir
yoğunlukta olması, yani yeterliliği gerekir.
Şüphenin yeterli olması, araştırmalar
sonucunda elde edilen delil araçlarının,
kişinin fail olması ihtimalini doğrular
nitelikte olmasını gerektirir . Bununla
birlikte, sanık sıfatı için somut olaylara
Hazırlık Soruşturması ve Polis, s. 117 vd.; Şahin,
Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması, s. 26.

19

Öztürk - Erdem, s. 529.
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dayanan şüphenin, belli bir şahsa yönelik
olması yeterli değildir. Yani şüphenin varlığı,
otomatik olarak sanık sıfatını kazandırmaz.
Şüphe yanında kişiye yönelmiş bulunan
bir işleme ihtiyaç vardır. Bu işlem, sanığa
suç isnat edici işlemdir20. Kişi hakkında
bir ceza kovuşturmasının başlamasıyla
suç isnat edici işlem gerçekleşeceğinden,
sanık sıfatı da kazanılmış olur. Ceza
kovuşturması makamlarının iradi bir
fiili ile suç isnadı gerçekleşir ve sanıklık
statüsüne girilir21. Gözaltına alınan
kişiler, azami gözaltı süresinin sonuna
kadar veya yargıç huzuruna çıkarılıncaya
kadar özgürlüklerinden yoksun kalırlar.
Gözaltı durumu, mevzuatın öngördüğü
süreler içinde yargıç huzuruna çıkarılana
kadar sürmektedir. Gözaltı süresince
kişinin özgürlükleri sınırlanır, bu süreler,
Anayasalarda ve kanunlarda ayrıntılı olarak
yer verilmiştir.
5.1 ANAYASA‘DA GÖZALTI
SÜRESİ;
			
Anayasa,
temel
hak ve özgürlüklerin ancak kanunla
sınırlanacağını ifade ettikten sonra,
kısıtlayıcı bir işlem olan gözaltına almada,
gözaltı sürelerine yer vermiştir. AY.
md.19/5’e göre “yakalanan veya tutuklanan
kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye
gönderilmesi için gerekli süre hariç en
geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen
suçlarda en çok dört gün içinde hakim önüne
20
Şahin, Sanığın Kolluk Tarafından

Sorgulanması, s. 28; Kunter - Yenisey, s. 367.
21
Kunter - Yenisey, s. 368; Yenisey,
Hazırlık Soruşturması ve Polis, s. 117; Şahin,
Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması, s. 30;
Demirbaş, Sanığın Hazırlık Soruşturmasında
Đfadesinin..., s. 16-17.

çıkarılır”. Yakalanan kişi, en geç kırksekiz
saat içerisinde yargıç önüne çıkarılmalıdır.
Söz konusu kişi, kırksekiz saat içerisinde
yetkili yargıç önüne çıkarılamazsa, tutulma
yerine en yakın yargıç önüne çıkarılır.
Ancak yakalanan kişi, ister yetkili isterse
en yakın yargıç önüne çıkarılsın, gözaltı
süresi kırksekiz saati aşamaz. En fazla iki
kişiyle işlenen suçlarda kırksekiz saatlik
gözaltı durumu, olabilecek en geç süredir.
Bu süreden önce de işlemleri tamamlanan
kişinin yargıç huzuruna çıkarılıması
mümkündür (AY. md.19/5).
Kanun
koyucu, toplu olarak işlenen suçlarda,
temel hak ve özgürlüklerin yargıç kararı
olmaksızın sınırlandığını dikkate alarak,
en çok dört gün içinde yargıç huzuruna
çıkarılmaları gerekliliğini belitmiştir. Suç
toplu olarak işlendiğinden, kırksekiz saatin
yetersiz olduğu durumlarda, bu süre, en
çok dört gün olabilir. Ancak dört günden
önce de gözaltı işlemleri tamamlanmışsa,
şüphelilerin yargıç önüne çıkarılmamaları
için herhangi bir engel yoktur. Anayasa’nın
yakalanan kişinin gözaltı durumunu hükme
bağlayan md. 19/5 hükmü, 3.10.2001
tarihinde yürürlüğe giren 4709 sayılı
Kanunla değiştirilmiştir. Değişiklikte,
en çok iki kişiyle işlenen suçlarda, daha
önceden mevcut olan kırksekiz saatlik
gözaltı durumu aynen korunmuştur. Toplu
olarak işlenen suçlarda ise, en çok onbeş
gün içinde yargıç huzuruna çıkarma süresi
belirlenmiştir. Yargıç kararı olmaksızın,
kişiyi onbeş gün özgürlüğünden yoksun
bırakma, insan hakları açısından bir sakınca
teşkil etmekteydi. Yeni düzenlemeyle
birlikte bu sakınca da giderilmiştir.
Türkiye’de bazen Olağanüstü halı ilan
ediyor. O’HAL Döneminde Gözaltı süresi
dayanak – Kanun hükmünden kararname
684 (KHK 684) gore, şüphelinin yakalama
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yerine en yakın hakim veya mahkemeye
gönderilmesi için zorunlu süre hariç (12
saat) Yakalama anından itibaren 7 günü
geçemez. Delillerin toplanmasındaki
güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu
nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı
süresinin 7 gün süreyle uzatılmasına yazılı
olarak emir verebilir. (7+7=14 gün). KHK
AIHS aykiri değıldır. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin (AİHS) 15’inci maddesi
çerçevesinde sözleşme askıya alınacak.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
15’inci maddesi şöyle: MADDE 15
- Olağanüstü hallerde askıya alma
1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit
eden başka bir genel tehlike halinde her
Yüksek Sözleşmeci Taraf, ancak durumun
gerektirdiği ölçüde ve uluslararası
hukuktan doğan başka yükümlülüklere
ters düşmemek koşuluyla bu Sözleşmede
öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler
alabilir. 2. Yukarıdaki hüküm, meşru savaş
fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm
hali dışında, 2. madde ile 3. ve 4. maddeler
(fıkra 1) ve 7. maddeyi hiçbir suretle
ihlale mezun kılmaz. 3. Bu maddeye göre
aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her
Yüksek Sözleşmeci Taraf, alınan tedbirler
ve bunları gerektiren nedenler hakkında
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne
tam bilgi verir. Bu Yüksek Sözleşmeci
Taraf, sözü geçen tedbirlerin yürürlükten
kalktığı tarihi de Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri’ne bildirir.
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5.2 Ceza Muhakemesi Kanun‘da Gözaltı
süreleri ;
Hakkında henüz kamu davası açılmayan
kişinin gözaltına alınması durumunda,
yakalama yerine en yakın hakim veya
mahkemeye gönderilmesi için yolda geçen
zorunlu süre hariç, yirmidört saat içerisinde
sulh ceza yargıcı önüne çıkarılıp, sorgusunun
yapılması gerekir. Yakalama yerine en
yakın hakim veya mahkemeye gönderilme
için zorunlu süre oniki saatte fazla olamaz
(CMK. md. 91/1). Anayasa’da düzenlenen
kırksekiz saatlik gözaltı süresinin, CMK.
md. 91/1’de öngörülen yirmidört saatlik
süreyi değiştirip değiştirmediği tartışmalı
konudur. Ancak hemen belirtmek gerekir
ki, Anayasa temel hak ve özgürlüklerin
sınırlanmasında çerçeve sınırı gösterir.
Bu sınır içerisinde kalınarak, hak ve
özgürlükler açısından kanunlarda daha kısa
gözaltı süresi öngörülmesi mümkündür. O
halde, AY.’nın CMK. md. 91/1’deki hükmü
değiştirdiğini
söylemek
imkansızdır.
CMK. md. 91/1’de yer alan ve toplu olarak
işlenmeyen suçlardaki gözaltı süresi,
zorunlu yol süresi ile birlikte somut olayın
şartlarına göre en fazla otuzaltı saat olarak
uygulanacaktır. Toplu işlenen suçlarda
bu süreler farklılaşmaktadır bu suçlarda,
delil araçlarının toplanmasındaki güçlük
veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle
Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin her
defasında bir günü geçmemek üzere, üç
gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak
emir verebilir (CMK. md. 91/3). Üç
veya daha fazla kişinin birlikte işlediği
suçlarda, maddede sayılan nedenlerle
yirmidört saatlik gözaltı süresinin yetersiz
olduğu durumlarda, Cumhuriyet savcısı
bu sürenin her defasında birer gün olmak
üzere toplamda dört güne kadar uzatılması
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için emir verebilir. Toplu olarak işlenen
suçlarda, yakalanan kişiler en çok dört
gün içinde yargıç huzuruna çıkarılmalılar.
Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç
bu süreler sonunda, sulh ceza hakimi önüne
çıkarılıp sorguya çekilir (CMK. md. 91/6).
Yakalanan kişi ve bunun sonucunda
gözaltına alınan kişi, kısa süre de olsa
özgürlüklerinden yoksun bırakılmaktadır.
Kişi yakalandığında veya gözaltına
alındığında, başta hareket (seyahat)
özgürlüğü olmak üzere, haberleşme ve
özel ve gizli hayatına ilişkin özgürlükleri
kısıtlanır.
5.3 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‘nde
Gözaltı süreleri ;
AİHS.’nin 5. maddesine göre,
“Her ferdin hürriyete ve güvenliğe hakkı
vardır”. Ancak “bir suç işlediği şüphesi
altında olan yahut suç işlemesine veya
suç işledikten sonra kaçmasına mani
olmak zarureti inancını doğuran makul
sebeplerin mevcudiyeti dolayısiyle, yetkili
adli makam önüne çıkarılmak üzere
yakalanması” halinde kişi özgürlüğünden
yoksun kılınabilir. Kişi özgürlüğü temel
bir hak olarak kabul edilmiştir. Kanunların
izin verdiği ölçüde ve de ilgili hükümde
ifade edildiği hallerde, suç işlediğinden
şüphelenilen kişiler yetkili adli makam
önüne çıkarılmak üzere yakalanabileceği
belirtilmiştir. Madde, temel sınırları
çizmiş fakat yetkili adli makamlar önüne
çıkarılmak için, en çok olabilecek olan
gözaltı sürelerini düzenlememiştir. Sadece
Sözleşme’nin 5/3. maddesinde, yakalanan
kişinin yargıç veya adli görevi yapmaya
kanunen yetkili kılınmış bir memur
huzuruna çıkarılması için gerekli ve mâkul
süre ifadesini içerir. Gerekli ve mâkul
sürenin azami sınırı belirtilmemiştir.

5.3.1 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kararlarından Örnekler
İstatistiklere göre, Türkiye, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nde, hakkında
en fazla başvuru bulunan ülkeler arasında
yer almaktadır.22
AİHM’ne yapılan başvurular içerisinde,
gözaltına alma ile ilgili olanların önemli
bir yer tuttuğu görülmektedir.
a) Cennet Avcı CABAT ve Diğerleri,
Türkiye’ye Karşı Kararı23;
28 Nisan 2001’de Ankara Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polis
memurları, başvuranlar Gülşen ARSLAN,
Fadime ÇELİK ve Derya BİNAY’ı
evlerinde yakalamıştır.
01 Mayıs 2001’de Ankara DGM hâkimi,
başvuranların gözaltında tutulma ürelerinin
3 gün daha uzatılması konusunda mutabık
olmuştur. 04 Mayıs 2001’de başvuranlar
önce Cumhuriyet Savcısı, sonra tutuklu
olarak yargılanmalarına karar veren Ankara
DGM soruşturma sulh hâkimi huzuruna
çıkarılmıştır. Hükümet, polis tarafından
gerçekleştirilen gözaltı süresinin, ilgili
tarihte yürürlükte olan yasalar ile uyumlu
olduğunu ileri sürmüştür. Bu davada
da kabul edildiği gibi, terörist suçların
22
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İstatistikleri, Raporları ve Öne Çıkan
Noktaları, http://www.avrupakonseyi.org.tr/
aihmk/aihm_2007_istatistikleri.htm;http://
www.hukukportali.com/content/view/69/2/
, Başvuru tarihi: 14 Eylül 2008
23
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin, 16 Ocak 2007 tarihli,
77191/01 başvuru numaralı, Avcı CABAT
ve diğerleri/TÜRKİYE, kararı.
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soruşturulması, yetkili makamların belirli
problemlerle karşı karşıya kalmasına
neden olsa dahi AİHM, başvuranları, adlî
müdahale olmaksızın altı gün süreyle
gözaltında tutmanın gerekli olduğunu
kabul etmemiş ve bu nedenle de, AİHS’nin
5’inci maddesi 3’üncü fıkrasının ihlal
edilmiş olduğuna karar vermiştir. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi bu kararında
da, gerçekleştirilen gözaltı süresinin, ilgili
tarihte yürürlükte olan yasalar ile uyumlu
olsa bile, bir kimsenin adlî müdahale
olmaksızın altı gün süreyle gözaltında
tutulmasını, Sözleşmenin 5’inci maddesine
aykırı bulmuştur.

Hakları Mahkemesinde birçok devlette
bu konuda mahkum olmuştur. Yukarıdaki
davada da başvuran şahışlar gözaltı süresi
en fazla 4 gün gözlatında bulunabilecekken
6 gün boyunca gözaltında tutulmuştur. Bu
tedbir uygulanırken soruşturma yönünden
zorunlu olması ve kişinin bir suçu işlediği
şüphesinş gösteren somut delillerin varlığı
gerekmektedir. Toplu suçlarda bu süre
en fazla 4 güne kadar çıkar. Bu süreden
sonra ise serbest bırakılmaları gerekir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davada
Sözleşmenin 5. Maddesi 3. Fıkrasına göre
devleti mahkum etmiştir. Mezkur maddeye
göre;

Yorum: Koruma tedbirleri kişilerin anyasa
ile korunan temel hak ve özgürlüklerini
sınırlandıran tedbirlerdir. Bu tedbirlerde
de kanunilik ilkesi uygulanmalıdır.
Bu tedbirler zorlayıcı tedbirlerdir.
Muhakemenin gecikmesiz yapılabilmesini,
uyuşmazlığın
konusunu
oluşturan
somut olaya uygun bir karar verilmesini
ve verilen kararın uygulanabilmesini
sağlamaya yönelik tedbirlerdir. Bunlar
geçici tedbirlerdir. Bu tedbirlerden biriside
gözaltına alma kararıdır. Gözaltına alma
kararı uygulanırken Türkiye‘de düzenlenen
kanunlar çerçevesinde ilk başta 15 gün
olarak düzenlenmiştir. Bu süre bir kişinin
özgürlük hakkının kısıtlanması bağlamında
çok uzun bir süredir. Özgürlük hakkı temel
haklardan birisidir. Bu durum Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesinde 5. Maddede
düzenlenen bir haktır. Avrupa insan hakları
mahkemesindede bu süre önüne gelen
davalardaki kararlarına göre başından beri
4 gün olarak kabul edilmiştir. Ülke olarak
bu konuda çok fazla mahkum olduğumuz
dava vardır. Bunun sonucunda 15 gün olan
süre 4 güne indirilmiştir. Avrupa İnsan

Madde 5 : Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
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1. Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine
hakkı vardır. Aşağıda belirtilen haller ve
yasada belirlenen yollar dışında hiç kimse
özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
c) Bir suç işlediği hakkında geçerli şüphe
bulunan veya suç işlemesine ya da suçu
işledikten sonra kaçmasına engel olmak
zorunluluğu inancını doğuran makul
nedenlerin bulunması dolayısıyla, bir
kimsenin yetkili merci önüne çıkarılmak
üzere yakalanması ve tutulu durumda
bulundurulması;
3. Bu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen
koşullara uyarınca yakalanan veya tutulu
durumda bulunan herkes hemen bir
yargıç veya adli görev yapmaya yasayla
yetkili kılınmış diğer bir görevli önüne
çıkarılır; kendisinin makul bir süre içinde
yargılanmaya veya adli kovuşturma
sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır.
Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır
bulunmasını sağlayacak bir teminata
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bağlanabilir.‘‘ Davada da kabul edildiği
gibi, terörist suçların soruşturulması, yetkili
makamların belirli problemlerle karşı
karşıya kalmasına neden olsa dahi AİHM,
başvuranları, adlî müdahale olmaksızın altı
gün süreyle gözaltında tutmanın gerekli
olduğunu kabul etmemiştir. Maddeye göre
makul sürede hakim ya da diğer bir görevli
önüne çıkarılmalıdır. Bu süre yukarıdada
bahsettiğimiz gibi 4 günden fazla olamaz.
Devlet daha kısa süreler belirtilmişse
bu sürelere uyulmak zorundadır. Avrupa
insan hakları mahkemesinin bu kararı
yerinde bir karadır. Yukarıda maddeyi
incelediğimizde süre yönünden makul
süre aranmakta olayda ise bu sürenin
aşıldığı anlaşılmaktadır. Özgürlükten
mahrum bırakılma ise
belli şartlar
dahilinde labilecektir. Bunlar maddede
açıklanmıştır. Bu hallerde ne kadar
kısıtlama yapılabileceği belirtilmiştir.
Davada belirtilen durumlar meydana
gelmiştir. Ama
süreler
aşılmıştır.
Mahkemenin kararı doğru bir karardır.
b) Cengiz POLAT, Türkiye’ye Karşı
Kararı24;
Başvuran, 06 Şubat 1993 tarihinde,
yasadışı silahlı bir terör örgütünün, TKP/
ML-TİKKO (Türkiye Komünist Partisi/
Marksist Leninist-Türkiye İşçi Köylü
Kurtuluş Ordusu), eylemlerine katıldığı
şüphesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli
polis memurları tarafından yakalanmış ve
gözaltına alınmıştır. Başvuran, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
5’inci
24
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin,
11 Aralık 2007 tarihli, 40593/04 başvuru
numaralı, Cengiz POLAT./TÜRKİYE,
kararı.

maddesi uyarınca gözaltı süresinin makul
süreyi aştığı konusunda şikâyetçi olmuştur.
Hükümet, altı ay kuralına uymadığı
gerekçesiyle bu şikâyetin kabuledilemez
olduğunu ileri sürmüştür. AİHM, iç hukuk
yolunun bulunmadığı hâllerde, altı aylık
sürenin AİHS’nin ihlalini oluşturduğu
iddia edilen eylemin gerçekleştiği tarihten
itibaren başladığını hatırlatarak, başvuranın
gözaltı süresinin 15 Şubat 1993 tarihinde
sona erdiğini belirtmiştir. Ancak, başvuran,
altı aydan daha uzun bir süre sonra, 15
Ekim 2004 tarihinde, AİHM’e başvuruda
bulunmuştur. AİHM, bu şikâyetin istenen
sürenin dışında yapıldığı gerekçesiyle,
AİHS’nin 35’inci maddesinin 1’inci ve
4’üncü paragrafları gereğince reddedilmesi
gerektiğine karar vermiştir.
Yorum;
Avrupa
insan
hakları
mahkemesinde başvuru için belli şartların
yerine getirilmiş olması gerkmektedir. Bu
şartlaran birisi süre şartıdır. Buna göre
iç hukuk yolları tükendikten sonra 6 ay
içinde iç hukuk yolu yoksa olayın meydana
gelmesinden itibaren 6 ay içinde mahkemeye
başvurulabilir. Başvuranlar ise bu süreleri
geçirdikleri için başvuruları reddedilmiştir.
Avrupa insan hakları mahkemesinin kararı
doğrudur. Gözaltına alma bakımından
inceleyecek olursak;Gözaltına alma kararı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin
5. Maddesinde düzenlenmiştir. Burada
gözaltına alma kararı kanuna uygun
bir şekilde süreleri içerisinde yapılmak
zorundadır.
Bu
süreler
mahkeme
kararlarına 4 gün olarak yansımıştır. Bu
süreler geçirildiğinde mahkeme devleti
mahkum etmektedir. Bu konuda çok
sayıda mahkum olduğumuz dava vardır.
Bu konuda Türkiyede eksik yönler hala
vardır. Davada şekil yönünüden reddedilen
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bir dava olsada esas yönünden incelemeye
geçilseydi. Mahkeme devleti mahkum
ederdi. Çünkü burada süre bakınmından
en fazla 4 gün olası gereken gözaltı süresi
9 gün boyunca gözaltında tutulmuştur.
Bu kabul edilemez bir durumdur. Masum
insanın özgürlüğünü elinden almak modern
ceza hukuk açısından kabul edilemez bir
durumdur suçlu olsa bile bu süreler kısa
olmalı ve en kısa sürede karara varılmalıdır.

6. SONUÇ

Gözaltına alma gibi kişi özgürlüğünü
sınırlayan koruma tedbiri, sonuçları
itibariyle ağırdır ve insan hakları açısından
da önemlidir. Gözaltına alma kararını
savcının vermesi bakımından önemli bir
hukuki güvencedır. Ceza muhakemesindeki
işlemlerin ve koruma tedbirleri için
öngörülen sürelerin getirilmesinin nedeni
keyfiliği önlemek. Gözaltı süresi, bireysel
suçlarda ve toplu olarak işlenen suçlarda
farklı düzenlenmiştir. Fakat yol süresi
eleştirebilir. Bu sürenin gerçekci olması
lazım yoksa kanuna karşı hile yapılmasına
yol açar. Gözaltına alınma kişi özgürlüğünü
ciddi anlamda kısıtladğı için soruşturma
yönünden zorunlu olması ve kişinin bir suçu
işlediği şüphesini gösteren somut delillerin
varlığını savcı iyi değerlendirmelidır.
Haksız yere gözaltına alma bir saat bile
sürse uzundur. Bu yüzden somut dellilerin
100 madede ki gibi ,,kuvvetli suç süphesinin
varlığı,,nı göstermesi aranmalıdır. Bazı
suçlar bakımından gözaltı kararı vermeye
yetkili makam savcılık değil, mülki
amirlerce belirlenmiş kolluk amirleridır
(91. Maddenin 4. Fikrasında sayılan
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suçlarla ilgili olarak). Bu koruma tedbirinin
kolluk amirlerine brakılması hukukun genel
ilkeleriyle aslında bağdaşmamaktadır. Bu
hükmün şartları iyi değerlendirilmeli ve
denetiminin iyi yapılması gerekmektedir.
Sonuç itibariyle henüz daha soruşturma
aşamasında iken kişi hak ve özgürlüklerini
sınırlandıran, suçluluğu henüz belli olmamış
kişilere sadece somut delliler üzerinden
şüphe ile hareket edip gözaltı kararı
vermeden önce, savcı durumu genel hukuk
bilgisi dahilinde çok iyi inceleyip kararını
vermelidir.
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ÖZET

Makedonya Cumhuriyeti`nde tasarruf oranları ve yatırımlar düşük düzeyde olup, daha
dinamik bir ekonomik büyüme gerçekleştirmek için yeterli değildir. Diğer tarafta, orta vadede dış borç servisinin kısıtlı bütçe imkanları nedeni ile (uluslararası ve yerli) kreditörlerden borçlanması kabul edilir değildir. Aynı zamanda, ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu
artan yatırım tutarlarını gerektirmektedir, daha önce belirttiğimiz nedenler dikkate alınarak,
ülke ekonomik faaliyetlerinde uzun vadeli kaynak ve katalizatör olarak bakılan doğrudan
yabancı yatırımları ülkeye çekerek gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Yapılan analizde
Türk menşeli yatırımların ülke ekonomisine pozitif etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu
doğrultuda asıl amacımız, son on yılda ekonomik işbirliğinin ciddi derecede arttığı gerçeği
bulunan ve özellikle önemli ekonomik ve stratejik partner olan Türkiye Cumhuriyeti`nin
doğrudan yabancı yatırımlarını incelemek, etkilerini ortaya koymak ve artışın devamını
sağlamak için önerilerde bulunarak bu yönde katkı sağlamaktır.

Anahtar kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, Ekonomik etkiler, Makedonya
Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti.
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ABSTRACT

In the Republic of Macedonia, domestic savings and investment rates are low and insufficient for achieving more dynamic economic growth. On the other hand, borrowing by
lenders (international and domestic) is not acceptable due to the limited budget opportunities for servicing the external debt in the medium term. At the same time, the dynamisation
of the economic activity requires greater investments, which taking into account the aforementioned reasons, are expected to be realised by attracting foreign direct investments as a
long-term source and catalyst of the economic activity in the country. In the analysis made,
it is determined that investments of Turkish origin have positive effects on the economy of
the country. In this direction, our main goal, found the fact that a substantially increased
economic cooperation over the last decade and particularly important economic and strategic partner who examine foreign direct investments from Turkey Republic is to contribute
in this direction, make proposals to ensure that reveal the effects and increase attendance.
Keywords: Foreign Direct Investment, Economic Effects, Republic of Macedonia,
Republic of Turkey.
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1. Giriş–Doğrudan Yabancı Yatırımların Anlam ve Önemi

Uzun vadede değerlendirdiğimizde
uluslararası ekonomik ilişkilerde uluslararası sermaye hareketlerinin öneminin arttığını
görmekteyiz. Yatırımcının ev sahibi ülkede faaliyet gösterme amacı farklı nedenlere dayanmaktadır. Taşıdıkları amaca göre
yabancı yatırımlar doğal kaynak arayanlar,
pazar arayanlar, etkinlik arayanlar ve stratejik varlık ve kapasite arayanlar şeklinde
sınıflandırılabilir. Yabancı yatırımlar çağdaş
ekonomik küreselleşmenin başat aktörleri
olarak algılanmaktadır. Yakın tarih incelendiğinde Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY)
kavramının teorik çerçevesinin ve pratik
uygulamalarının ikinci dünya savaşının
ardından ortaya çıkmaya başladığı görülecektir. Geçtiğimiz asrın altmışlı yıllarından
itibaren uluslararası ekonomi bir dönüşüm
geçirmeye başlamış ve Doğrudan Yabancı
Yatırımlar, çok uluslu şirketler ve uluslararası işbirliğinin diğer farklı modelleri gittikçe önem kazanmıştır. Avrupa Birliği’nin
kurulmasıyla birlikte doğrudan yabancı yatırımlar büyük bir artış göstermiştir. Bu artış
seksenli yıllarda ticaret ve yeni petrol pazarları ile birlikte devam etmiş; doksanlı yıllarda ise Sovyetler Birliği’nin yıkılması ve
Doğu Avrupada yeni pazarların açılmasıyla
daha da belirgin hale gelmiştir. Hızlanan
teknoloji transferi ve o dönemde kaçınılmaz
hale gelen ideolojik ve siyasi dönüşümler
küreselleşme sürecini güçlendirmiş ve ka128

palı ekonomik modelleri yok ederek ulusal
ekonomileri birbirine yakınlaştırmıştır. Küreselleşme süreci sermayenin, görece bol ve
getirisinin az olduğu bölgelerden, daha kıt
ve getirisinin yüksek olduğu bölgelere doğru hareketini sağlamıştır.
Makedonya kanunlarında doğrudan
yabancı yatırımlar, ülkede uzun süreli iş
ilişkisi kurma ve/ veya yatırım yapılan şirketi ya da tüzel kişiliği yönetme niyetiyle
gerçekleştirilen sermaye girişi olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan yola çıkılarak
Doğrudan yabancı yatırımlar: 1) Yeni bir
şirket kurarak ya da özsermaye arttırımına
gidilerek şirketi yatırımcının mülkiyetine
geçirmek ya da varolan bir şirketin tamamını satın alarak veya varolan şirketin şubesini
kurarak; 2) Faal olan ya da yeni kurulan bir
şirketin sermayesinin ya da karar verme yetkisinin % 10’undan fazlasına sahip olarak;
3) Yatırımcıdan alınan ve şirketin gereklilikleri için kullanılacak en az beş yıllık vadeli borçlanma ve 4) Uzun sureli ekonomik
ilişki kurmak maksadıyla gerçekleştirilen en
az beş yıl vadeli borçlanma ile gerçekleştirilen yatırım olarak ifade edilebilir (MCMB:
Kambiyo işlemleri Kanunu).
Makedonya Cumhuriyeti`nde tasarruf oranları ve yatırımlar düşük düzeyde
olup, daha dinamik bir ekonomik büyüme
gerçekleştirmek için yeterli değildir. Diğer
tarafta, orta vadede dış borç servisinin kısıtlı bütçe imkanları nedeni ile (uluslararası
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ve yerli) kreditörlerden borçlanması kabul
edilir değildir. Yeterli tutarda tasarrufların
olmamasının yanında Makedonya ekonomisinin yeni teknoloji ve bilgiye sahip olma
ihtiyacı, yeni pazarların elde edilmesi de
yerli ekonomik birimler için ayrı bir teşvik
olmaktadır. Aynı zamanda, ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu artan yatırım tutarlarını
gerektirmektedir, daha önce belirttiğimiz
nedenler dikkate alınarak, ülke ekonomik
faaliyetlerinde uzun vadeli kaynak ve katalizatör olarak bakılan doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekerek gerçekleştirilmesi
beklenmektedir.
Küçük bir pazara sahip çok da büyük
olmayan bir ülke olarak dış yatırımcıların ilgisini çekebilmesi için Makedonya’nın Batılı ülkeler dışında bölgedeki diğer ülkelerle
de işbirliği içine girmesi ve ikili, bölgesel
ve çok taraflı işbirliği anlaşmaları imzalaması gerekir. Bu bağlamda, Makedonya’nın
Türkiye ile de daha yoğun ve daha derin bir
ekonomik işbirliği gerçekleştirmesinin önemini vurgulamak isterim.

de, belirli bir ülkenin dilini bilmek, benzer
eğitim sistemleri, toplumsal gelenekler ve
çeşitli ortak değerlere sahip olmak, ülkeleri
ve milletleri birbirine çok özel bir şekilde
yakınlaştıran unsurlardır. Bahsi geçen bu
unsurlar sayesinde, Türkiye ile her alanda
var olan ortak tecrübeden ve yakınlıktan da
faydalanılarak işbirliği kapısı her daim açık
tutulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Balkan bölgesi üzerindeki artan jeostratejik önemini
dikkate alırsak, hala güncel sayılabilecek
mülteci krizi ve bu krizin Balkanlarda ve
Makedonyada yaratabileceği sosyo-ekonomik ve güvenlik risklerini büyük bir özenle irdelememiz gerektiği ortaya çıkacaktır.
Tam da bu nedenle, sosyo-iktisadi gelişimimizin bir ön şartı olan siyasi istikrarımızın
devamı için Türkiye ile her alanda aramızda
var olan dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerekmektedir.

Diğer Balkan ülkelerinin olduğu gibi
Makedonya Cumhuriyeti’nin de Türkiye
Cumhuriyetiyle arasında derin kültürel ve
ekonomik ilişkiler bulunmaktadır. Var olan
bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi elzemdir.
Bazıları, bu yakın ilişkileri, Birleşik Krallık,
Fransa, Hollanda ve Belçika gibi sömürgeci
ülkelerin, Afrika ve dünyanın diğer bölgelerindeki eski sömürgeleriyle sahip oldukları
ilişki biçimine benzetmektedir. Günümüz129
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2. Doğrudan Dış Yatırımlar İçin
Ekonomi Dışı Etkenlerin Önemi
Ekonomik büyümeyi ve sosyal gelişmeyi sağlayan ekonomi dışı etkenlerin bazıları
şunlardır: Kültür, din, ailenin rolü, sınıfsal
yapı, gelenekler, bireyin toplum içindeki
rolü, toplumsal ve ekonomik bağımlılık,
hükümetin rolü, bir insan kaynağı olarak
dil, yolsuzluk ve toplumsal patolojiye dahil
olan diğer etkenler. Bazı iktisadi ve empirik
araştırmalarda, demokratik düzey, hukukun
üstünlüğü, devletin iktisadi harcamalardaki
katkısı, yargı kurumlarının yapısı, sömürge
geçmişine sahip olup olmamak ve ekonomik özgürlük indeksi gibi farklı değişkenler
de kullanılır.
Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye
Cumhuriyeti arasında eskiye dayanan geleneksel bir dostluk ilişkisi vardır. Dostane
bir şekilde seyreden iktisadi ve siyasi ilişkilerin dışında iki ülke arasında kültürden
tarihe, eğitim ve bilimsel işbirliğinden savunma, sağlık ve turizm alanlarındaki işbirliğine kadar farklı alanlarda kendini gösteren, çıkar birliğine yansıyan, tarihi bağlar da
vardır.
Doğrudan yabancı yatırımları, müttefik
kazanmak amacıyla kullanılan bir dış politika aracı olarak da görmek mümkündür. Bu
açıdan bakıldığında, bölgemizde bir yumuşak güç olarak algılanan Türkiye ile ilişkilerimizin artmasına yönelik doğrudan yabancı
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yatırımların etkisinin olacağı kuşkusuzdur.
Aynı zamanda bu artan ve derinleşen ilişkiler sadece ekonomik alanda kalmayacak,
kültürel ilişkiler başta olmak üzere farklı
alanlarda da yakınlık sağlayacaktır.
Makedonyada yaşayan Türk toplumu
ve Türkiyede yaşan Makedonya kökenli
Türk vatandaşları iki ülke arasında bahsi
geçen bu dostane ilişkilerin ayrılmaz bir
parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca, iş insanlarının her iki ülkede sahip oldukları kişisel
dostluklar ve akrabalık bağları da ekonomik
ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.

3. Makedonyada Sayılarla Türkiye
Doğrudan Yabancı Yatırımları

Makedonya Merkez Bankası Türk
menşeli DYY hakkında verileri stok için 1997

yılından itibaren, akımlar için ise 2003 yılından itibaren tutmaktadır, maalesef ülke
bazında sektörel yatırımların bilgileri bulunmamaktadır. Makalenin devamında detaylıca bilgilerinize sunulan rakamlar, belirtilen
dönemler içerisinde yıl bazında verilmiş
olup Avro para birimiyle gösterilmiştir.
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Tablo 1. Makedonya Cumhuriyetinde Türkiye Cumhuriyeti Menşeli Doğrudan Yatırımlar –
stok ve akımlar (önceki veriler, milyon avro cinsinden)

Stok
Değeri

Makedonya
Genel Toplamı

Akımlar
Türkiye’nin
aldığı pay %

Yılla göre değeri

1997

0,70

141,22

0,50

1998

1,15

270,37

0,42

1999

14,24

359,90

3,96

2000

16,12

580,05

2,78

2001

16,23

1.039,15

1,56

2002

17,98

1.160,71

1,55

2003

18,86

1.292,14

1,46

1,51

2004

26,49

1.610,22

1,65

3,95

2005

25,06

1.768,97

1,42

0,33

2006

27,72

2.098,57

1,32

3,90

2007

34,91

2.545,17

1,37

2,01

2008

42,98

2.968,75

1,45

-1,50

2009

49,74

3.141,38

1,58

4,43

2010

48,29

3.255,97

1,48

15,53

2011

117,23

3.615,08

3,24

77,12

2012

145,32

3.685,54

3,94

23,53

2013

168,13

3.979,97

4,22

22,81

2014

182,1

4.023,6

4,52

17,05

2015

214,6

4.400,1

4,87

17,10

2016

247,8

4.657,3

5,32

24,61

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Merkez Bankası, veri tabanı.

1997 - 2016 döneminde Türkiye kaynaklı yabancı yatırımlara baktığımızda yatırım
miktarının 214.6 milyon Euroyu aşarak Türkiyeyi Makedonyada doğrudan yabancı yatırımları bulunan ülkeler arasında altıncı sıraya taşımıştır. Yine aynı yıl, Türkiye Cumhuriyeti, Çalışmamızda neden özellikle Türkiye kaynaklı yabancı yatırımlara değinildiğine
dair ortaya çıkabilecek bir soruya verilebilecek en iyi cevap son on yılda Makedonya ile
Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin ciddi derecede arttığı gerçeğidir.
Makedonya’nın ticaret gerçekleştirdiği ülkeler arasında en büyük ticaret hacmine sahip sekizinci ülkedir. 2016 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 420 milyon ABD dola131
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rına ulaşmıştır. Yaptığımız araştırmalar ve öngörüler neticesinde bu noktada ilişkilerin her
iki yönde gerçekleştiği ve iki ülke arasında hala tam olarak yararlanılmamış ciddi bir ticari
ve yatırım potansiyelinin de var olduğu vurgusunu yapmak yerinde olacaktır. Devamda
özellikle 2000’li yıllarda görülen önemli Türk menşeli yatırımlara yer verilmiştir.
Tablo 2. Makedonyaya doğrudan yatırım olarak gelen bazı önemli Türk yatırımları listesi
Proje

Şirket

Başlangıç
tarihi
2003

Tutar
(mil.avro)
5

İstihdam

Durum

1

Haznedar Refrakter

Vardar Dolomit şirketine yatırım

250

Faaliyette

2

Ramstore Makedonya

2005

50

575

Faaliyette

3

TAV

2008

200

650

Faaliyette

4

Halk Bankası

2011

65

491

Faaliyette

5

Acıbadem

Ticaret Merkezi (AVM) İnşaatı
Aleksandar Veliki' ve 'Sv. Kliment Ohridski` havaalanlarının
inşaatı
1998 yılında Ziraat Bankası olarak kurulan ardından
devralınan bankacılık yatırımı
Sistina hastanesine yapılan yatırım

2011

/

/

Faaliyette

6

Avrupa Göz Hastanesi

2011

12

52

Faaliyette

7

Cevahir Holding

2012

450

450

Devam etmekte

8

Limak Holding

Hastane yatırımı
Skycity Yüksekkatlı Bina İnşaatı, Suncity Müstakil Konutlar
İnşaat Projesi- 850.000 m2 alana yayılı
Konut ve AVM İnşaatı

2012

250

25

Devam etmekte

9

Sütaş

Balkanska Mlekara isimli şirketine yapılan yatırım

2012

10 Levidiagro

Pirinç işleme fabrikası

2015

4

100

Faaliyette

11 Çağatay Kablo

Üsküp 1 SB- kablo ve el.techizatları üretimi

2017

4

100

Devam etmekte

12 Murat Tic. Kablo

Üsküp 2 SB- oto ve beyaz esya kablo üretimi

6,6

60

Devam etmekte

1059,6

2823

2017
Toplam

13

70

Faaliyette

Kaynak: Yazarın farklı kaynaklardan derlemesi.

Aşağıdaki şekillerde de açıkça görüleceği gibi Türkiye menşeli doğrudan yabancı yatırımların gayri safi yurtiçi hasılaya ve toplam doğrudan yabancı yatırımlara olan oranı
sürekli artmıştır. 2010 ila 2015 yılları arasında Türkiyeli şirketlerin doğrudan yabancı yatırımlarının reel büyümesi toplam doğrudan yabancı yatırımların gayri safi yurtiçi hasılanın
büyümesinden daha fazla olmuştur. Aynı zamanda iki ülke arasında halen tam olarak faydalanılmamış bir ekonomik potansiyel olduğu aşikardır. Bu potansiyelin gelecek dönemlerde
daha önce belirtilen rakamları daha da yüksek seviyelere taşıması kuvvetle muhtemeldir.1

1

Makedonyada Türkiye Yatırımları hk. daha fazla bilgi için bkz. Aliyi, E.: Makedonya Cumhuriyeti
İnşaat Sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Menşeli Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Önemi, Hikmet Ulusla-

rarası Hakemli İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı no.29, Mayıs 2017, s.130.
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Şekil 1. Makedonya’da, Türkiye
Cumhuriyeti DYY nın Payı (%)

4. Makedonya Cumhuriyeti’ndeki
Türk yatırımların genel etkileri
Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki iletişim ve işbirliği, her seviyede yoğun ve aktiftir. İyi siyasi
ilişkilerin yanı sıra iyi ekonomik ilişkiler
de geliştirilmektedir. İyi siyasi ilişkilerin
öncülüğünde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesi oldukça iyi
belirlenmiştir ancak, ekonomik alanda elde
edilen sonuçların geliştirilmesi siyasi alana göre daha geride kalmaktadır ve daha
uzun bir zaman gerekmektedir. Asimetrik
açıdan bakıldığında, diğer ülkelerle yapılan
anlaşmalar ve sonuçlar üzerinden Türkiye
Cumhuriyeti ile son yıllarda daha hızlı
dinamiklerle gelişen dengesiz bir ekonomik
ilişkinin bulunduğu dikkat çekmektedir.

Kaynak: Yazarın farklı kaynaklardan (MCMB,
DİE) düzenlemesi.

Genel olarak Türk şirketlerinin Makedonyaya yaptıkları doğrudan yabancı yatırımların
yarattığı etkilerin olumlu olduğunu vurgulamak gereklidir. Devamda doğrudan yabancı
yatırımların genel etkileri ve imkanlar ile
önerilere yer verilecektir.

Genel olarak bakıldığında, Türk
yatırımlarının ekonomik büyüme, istihdam
ve ihracat üzerinde olumlu etkisi vardır. Ayrıca doğrudan olduğu gibi ve dolaylı olarak
da olumlu bir etkisi vardır. Yabancı doğrudan yatırımların aşağıdaki sosyo-ekonomik
alanları da etkilemektedir: Yerel yönetim
bütçeleri (temel projeler için oluşturulan
fon ve sosyal programlar, vs.), çalışma ve
insan kaynakları (yeni iş, daha yüksek ücret,
eğitimler, diğer sosyal yardımlar –ücretsiz
yemek ve konaklama, ücretsiz ulaşım, konaklama, vs.), devlet düzenlenmesi ve kamu
maliyesi (vergi, gümrük vergisi, devlet kurumları ile ilişkiler, siyasi risk), altyapının
geliştrilmesi, bölgedeki işletme faaliyetleri
(yayılma etkisi, yabancı firmalara hizmet
vermek, küçük ve orta işletmelerin geliştirilmesi), yenilikler (yeni teknoloji, ürün, organizasyon, süreç ve pazarlama), çevre ve
133
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işletmelerin sosyal sorumluluk uygulamaları gibi.

5. Daha etkin bir ortaklık fırsatları ve önerileri

Doğrudan yabancı yatırımların Makedonya ekonomisindeki önemli değişkenler
üzerindeki etkisini ve etkilerini tespit etmek
amacıyla, bu kilit değişkenler arasındaki
yön ve bağlantıları vermesi gereken bir kaç
basit istatistik model (regresyon ve VAR)
oluşturduk. DYY’nin ve ihracatın Makedonya Cumhuriyeti gibi küçük ve açık bir
ekonomiye etkisini belirlemek için, GSYİH’nın bağımlı bir değişken olarak alındığı/bağımsız değişkenler olarak ise (etkisini
belirlediğimiz) toplam DYY ve ihracat miktarının alındığı basit bir regresyon analizi
oluşturduk. Tek tek ülkelerden yapılan doğrudan yabancı yatırımların GSYİH ve toplam DYY’ın akımı üzerindeki etkisini belirlediğimiz regresyon analizlerinin sonuçları,
en büyük yabancı yatırımcıların GSYİH’ya,
ihracata ve toplam DYY’ye olan belirgin
etkisine ilişkin tezi ve Türkiye Cumhuriyetinden gelen DYY’nin Makedonya Cumhuriyeti’ndeki ekonomik faaliyet üzerindeki olumlu etkisini doğruladı. DYY’nin ve
ihracatın önemli bir etkisi olduğu ve küçük ve açık bir ekonomi olan Makedonya
Cumhuriyeti’nin ekonomik faaliyetlerinin
(GSYİH) en önemli belirleyicilerinden biri
olduğu hakkındaki önceki argümanları teyit
etmek amacıyla, oluşturulan VAR-modelleri, ülkedenin ekonomik etkinliği ve refahı üzerinde DYY’nin önemini teyit eden
DYY’deki artışın GSYİH üzerindeki güçlü
etkisini ve ihracatındaki olumlu artış etkisini göstermiştir.

Önümüzdeki dönemde Makedonya
Cumhuriyeti›nde,
ülkenin
ekonomik
büyümesinin ve gayri safi yurtiçi hasılasının
ana taşıyıcıları olan metalürji, inşaat, imalat
ve belirli hizmet faaliyetleri özel olarak
teşvik edilmelidir. Makedon şirketleri,
ihracattaki artışa katkıda bulunmak
doğrultusunda, ithal edilen ürünlerin ikamesi ve Türkiye Cumhuriyeti ve diğer dış
piyasalara giriş sağlayabilmesi için ürünlerin kalitesini ve fiyatını korumalıdır. 21.
yüzyıl entelektüel rekabetçilik dönemi olduğu ortadadır. Bu nedenle, baskın bir ulusal çıkar olarak, her ülkenin önünde iki talep
belirlenmiştir: zihin üretimi ve bu zihinlerin potansiyellerini elinde tutup yararlanma
koşullarının yaratılması. Bu amaca ulaşmak
için, diğer politikaların yanı sıra, doğrudan
yabancı yatırım çekme politikalarına da devam edilmelidir.
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Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlar’daki
kültürel yumuşak gücünü (soft power) ekonomik güce dönüştürmeyi başarıyla sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti’nden doğrudan
yabancı yatırımlar, Makedonya Cumhuriyeti’nin sosyo-ekonomik gelişimi üzerinde de
olumlu bir etkiye sahiptir. Türk işadamları
en çok şu sektörlerde yatırımlarla ilgilenip
aynı zamanda ortak işbirliği de yapmak istedikleri alnlar da şunlardır: makine üretimi, tekstil, mobilya, çelik yapılar üretimi,
otomobil parçaları, teknoloji, madencilik,
inşaat, turizm, sağlık, tarım ve gıda sanayii.
Gelecekte, Serbest ticaret anlaşmasına istinaded tarım ürünleri ve canlı hayvanların
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üzerindeki vergi ve kotalarında oluşacak bir
muafiyet ticaret hacminin artışı haricinde,
Makedonya Cumhuriyeti’nde bu sektörlere
yeni doğrudan yatırımlar da getirecektir.
Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye
Cumhuriyeti ekonomileri arasındaki ikili
ticaret projeleri, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin ve kalitesinin artırılmasının
iki şey gerektirdiğini göstermektedir: katma değeri yüksek sektörlere yabancı yatırımların girmesi ve eşzamanlı ekonomik
dönüşüm. Değiştirilebilir mallar sektörünü
daha ayrıntılı olarak değerlendirmek ve karşılaştırmalı avantajlarını ve rekabet gücünü
incelemek için ayrı bir araştırmalar yapmak
gereklidir.
Geleneksel sektörlerdeki ürünler dışında, katma değeri yüksek ürünler üretme ve
ihraç etme isteği de mevcuttur. Özellikle,
“Helal standartlı” ürünler ticaret potansiyelini artırabiliyor, aynı zamanda Makedonya
Cumhuriyeti’ndeki üretimi de artırabilir.
Bu Makedon firmalarının kapasitesini ve
Türk şirketleri ile ortak üretim kapasitesini
artırma ve Ortadoğu ve MAGREB ülkelerinde “Helal standartlı” piyasalarda yer ama
olasılığı dikkate alınmalıdır. Orta Doğu ve
MAGREB pazarları 400 milyondan fazla
nüfusa sahip önemli pazarlardır.
Ekonomik büyüme ve kalkınma için
uzun vadeli strateji çerçevesinde, Makedonya ekonomisinin ana gücü olacak sektörlerin belirlenmesi çok yararlı olacaktır
ve bu nedenle de bu sektörler için sektörel
bir strateji oluşturulmalıdır. Ticaret Odaları’na göre en önemli olarak ortaya çıkan ve
özen gösterilmesi gereken sektörler şunlar-

dır: metal, metal işleme, makine ve elektrik
endüstrisi, madencilik, turizm, inşaat. Bu
büyük ölçüde, potansiyel Türk yatırımcılara
açık bir mesaj verecek, ancak olumlu bir etkiye sahip olabilmesi için de devlet kurumlarının program, plan ve faaliyetleri gerçekçi ve uygulanabilir olmalıdır.
Türk şirketleri ayrıca finans, imalat, inşaat sektörlerinde de gelişmektedir. Yatırımcılar özellikle tıp sektöründe yatırım yapmalı ve ticaretin artırmalıdır. Diğer taraftan
Türk yatırımcıları tarım, sigorta ve bilişim
sektörleri ile turizm (otelcilik, ekoturizm)
sektöründe, güvenlik, ve hizmet sektörünün diğer dallarında yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri gerekiyor. Türk şirketleri,
özellikle Makedonya Cumhuriyeti’ndeki
mevcut şirketlerde yatırımlar ve ayrıca ortak yatırım imkanlarını analiz etmelidir.
Türk yatırımları petrol endüstrisi, enerji, telekomünikasyon gibi stratejik açıdan önemli sektörlerde görülmemektedir; bunun için
gelecekte bu alanlarda ortaya çıkabilecek
yeni koşullardan kaynaklanabilecek fırsatlar yakından izlenmelidir.
Serbest ekonomik bölgelerdeki dvelet
tarafından sağlanan destek ve imtiyazlardan Türkiye Cumhuriyeti menşeli şirketler
tarafından kullanılmadığı, yeni yeni başlangıçlar yapıldığı ancak bu alanda henüz
yeterince kullanılmayan büyük bir işbirliği
potansiyeline sahip olduğu açıktır.
Finansman ve sağlık sektörleri için serbest bölgelerin kurulması Türk işadamları
arasında dikkat çekici olabilir. Sadece Türk
işadamları ve sanayicileri için kurulacak
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özel serbest ekonomik bölgeler, iki ülke arasındaki yatırımların artmasına ve dış ticaret
hacminin artmasına katkıda bulunabilir.
Makedonya Menkul Kıymetler Borsasında
işbirliğinin derinleştirilmesi imkanı özellikle önemlidir.
Son dönemde Makedonya ekonomisinin belkemiği olan sektör inşaat sektörüdür.
Türk inşaat şirketlerinin, altyapı projelerine
üzerine odaklanması gerekiyor çünkü ülkede yakın zamanda altyapı alanında gerçekleşen sermaye yatırımları, inşaat sektörünün yapısını üstyapıdan altyapıya doğru
değiştirdi. Özellikle gelecekte, hidroelektrik santrallerinin inşaatı ile hidroelektrik
inşaatı alanında büyük bir artışa neden olacaktır. İnşaat sektörüne özel önem verilerek
ve ekonominin çeşitli alanlarında işbirliğini
artırma şansına ve ayrıca ortak girişimlerin
kurulması, kendi ülkelerinde veya üçüncü
ülkelerde ikili veya çok taraflı müşterek yatırımların teşvik edilmesi hususlarına özel
önem verilmelidir.
Son dönemde Türk şirketleri tarafından
Makedonyada yeni projeler ilan edilmeye
devam etmektedir. Bu sürecin artarak devam etmesi halinde kısa vadede Makedonya
Cumhuriyeti’nde Türk yatırımları yaklaşık
2 milyar avro’ya, iki ülke arasındaki ticaret
hacminin de hedeflenen 1 milyar ABD dolara ulaşacağı ve binlerce istihdam sağlanacağını öngörmekteyiz. Bu hedefe gideren bir
uyarıda da bulunmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti, son on yılda belirgin bir gelişme gösteren imajını koruması için, Makedonyadaki
resmi kurumları aracılığıyla, büyük potansiyel yatırımcılar olarak kendilerini lanse
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ederek ancak hiçbir zaman herhangi bir geri
dönüş sağlamayan şirketler, bunlar bireysel
ya da heyetler halinde ziyaretler olup olmadığına bakılmaksızın dikkatli bir şekilde
izlemeli ve müdahale etmelidir.
Haziran 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen SEECP zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti, bölgeyi “altyapı, ulaştırma ve
enerji projeleri ve finansal işlemler merkezi” haline getirme arzusunu dile getirmiştir. Taşımacılık koridorları (8 ve 10), “Türk
Akımı” gaz boru hattı, “İpek Yolu” projesi
ve diğer altyapı projeleri gibi stratejik projeler, önümüzdeki dönemde oldukça önem
taşıyacaktır. Bunların hepsi, Türkiye Cumhuriyeti’ni Makedonya Cumhuriyeti için
sadece ekonomik açıdan stratejik olmayan
çok önemli bir ortak yapar. Aynı zamanda,
Türkiye Cumhuriyetinin bulunduğu bölge,
Avrupa için önemli bir enerji koridoru ve
terminalidir. Bu nedenle, gelecekteki bütün
plan ve kararlarda, jeopolitik ve jeo-ekonomik alanın gücünü ve potansiyelini Makedonya dikkate almalıdır. Ayrıca nakliyeye
de özel önem gösterilmelidir. Çin’in 16 + 1
girişimi, Makedonya Cumhuriyeti için büyük perspektifler sunmaktadır. Çin’in bir
iddialı projesi de, Makedonya Cumhuriyeti
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin fayda sağlayacağı malî işbirliğinin yanı sıra malların ve
yatırımların serbestçe dolaşımını sağlayan
ve Doğu’yu Batı ile bağlayan, İpek Yolu
projesidir (124 milyar dolar değerinde).
Nihai hedefi bölgedeki tüm başkentleri,
ekonomik merkezleri ve ana limanları birbirine bağlamak ve daha büyük ekonomik
kalkınma için şartlar yaratmak olan Balkan
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karayolu ve demiryolu altyapısına yapılan
yatırımlar özellikle önemlidir.
Hava taşımacılığındaki gelişme ve yatırımlar, Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkileri
ilaveten olumlu etkileyecektir.
Ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini
desteklemek için çeşitli programlar üzerinde durulmaktadır. Özellikle önem arz edenler arasında, eximbank kredileri ve Türk
lirasının konvertibilitesi ve diğerleri yer almaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya ekonomisinde; başarılı bir dönüşüm olayı, bölgesel bir güç merkezi, bir turizm merkezi,
bir yatırım kaynağı ve ülkedeki önemli tarihi mirasın halefi olarak görülmektedir.
Makedonya Cumhuriyeti, küçük ve
açık ekonomi olarak, uzun vadeli büyümeyi
sürdürmek için doğrudan yabancı yatırımları desteklemeye devam etmeli ancak yerli
şirketlerin destek ve ihracat yönelimi de büyük önem taşımaktadır. Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki
toplumsal bağlar, kültürel etkileşimler ve
ticaret-yatırım ilişkileri çok önemlidir ve
muhafaza edilmelidir.
İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ve ilişkilerin arttığı ve henüz kullanılmayan büyük bir işbirliği potansiyelinin bulunduğu sonucuna varılabilir.
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BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir
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DERGİNİN YAYIN İLKE KURALLARI
VE YÖNERGELERİ
BAŞLAMADAN ÖNCE
Çalışma müellifi (makale sahibi)
Yazarlar, taslağa, tasarıya, icrasına
veya etüdün açıklanmasında önemli ölçüde
katkıda bulunanlara sınırlı olması gerekir.
Önemli ölçüde katkıda bulunanlar ortak yazar
olarak sayılmaları gerekir. Araştırma projesinin
muhtelif konularında katkısı olanlar, katkıda
bulunanlar olarak geçecektir.
Müellif, listeye geçen ortak yazarların,
hazırlanan çalışmanın son şeklini görüp
yayınlamak için sunulması konusunda razı
olduklarını sağlamalıdır.
Çalışma müellifi
Çalışmanın gün yüzü görmesinde katkısı
olanların tümü listeye geçerek, ortak yazarlar
olarak adlandırılmalıdır. Çalışmanın hazırlığında
yer alan ve katkıda bulunan diğerleri iştirakçı
olarak kabul edilmelidir. Yayınlamak için kabul
edilecek çalışmanın son şeklini kabul etmeden
önce, müellifin ve ortak yazarlar, çalışmanın
son şeklini teyit etmesi gerekmektedir.
Müelliflerde değişmeler
Müelliflerde
değişme
olarak,
çalışmanın kabul edilen şeklinde ilave, silme,
müelliflerin adlarında yeniden düzenleme
anlamına gelmektedir. Versiyonun onlayn
şekilde kabul edilmesinden sonra, yazarlar veya
ortak yazarlar tarafınca düzeltme kabul etmek
mümkün değildir.
Yazar hakkında düzeltme yapmak
ihtiyacı duyulduğunda, aşağıda verilen
hususlara riayet etmek gerekmektedir:

Yazar
tarafından
gönderilmediği durumunda,
bulundurulmayacaktır.

gereksinimler
göz önünde

Orijinellik ve sahtelik
Müelliflerden
makalenin
orijinel
yazılı şeklini sunmaları istenmektedir. Diğer
müelliflerden fikirler kullanmak istenildiğinde,
onların yazılı rızaları gerekmektedir. Sahteciliğin
her türü, ahlaka aykırıdır ve kesinlikle
cezalandırılacak ve kabul edilmeyecektir.
Müellif veya yazarlardan, çalışmanın dergiye
yayınlanmasından önce, çalışmasını sahteliğe
karşı yoklayacak proğramlar kullanması
gerekmektedir. Yazı İşleri Kurulu sunulacak
olan çalışmayı sahteliğe karşı yoklama hakkına
sahiptir ve sahte olduğu tespit edilirse, müellife
bildirmekle yükümlüdür.
Açıklama ve çıkar anlaşmazlıkları
Çok sayıda açıklama ve çıkar
anlaşmazlıkları ortaya çıkabilir. Çalışmanın,
maddi
olarak
desteklendiği
kurumda
yayınlanması, çıkar anlaşmazlıkların ortaya
çıkmasından korunmanın en iyi yoludur.
Metnin
sonunda,
“Çıkar
anlaşmazlıkları” alt başlığı altında, tüm
yazarlar, herhangi bir çalışmanın başından üç
yıl boyunca mali (dolaylı veya dolaysız), kişisel
veya diğer kişiler veya kurumlarla olan ilişkiler
konusunda var olan ve olagelmesi beklenebilen
çıkar anlaşmazlıklarını beyan etmelidirler.
Yayınlanan çalışmalarda temel hatalar
Yazar, yayınlanan yazıda herhangi bir hatayı
tespit ettiği durumda, anında dergi editörünü
veya yayınevini bildirmelidir. Hata durumunda
yazar, hatayı bertaraf etmek için Yazı İşleri
Kurulu ile işbirliği yapmalıdır.
Müellifin Hakkı

1. Yazarın eklenmesi veya silinmesinin nedenini
bildirmek
2. (tarayıp e-posta ile gönderilmiş) Listeden bir
yazarın eklenmesi veya silinmesi ile ilgili tüm
yazarların rızasının olduğunu ispatlayan yazılı
teyit.
3. Editör, yazarın listeye eklenmesi veya
silinmesi gerektiğini bildirecek ve onun rızasını
isteyecektir.

Dergiye orijinel el yazısının sunulduğunda,
çalışmanın orijinel olduğu ve önceden başka
bir yerde yayınlanmadığı olarak düşünülecektir;
çalışmanın yayınlanmasından önce imzalaması
için müellifine gönderilecek, çıktısı alınacak
ve online yüklenecek ve yayınevinin rızası
olmadan, ticaret amaçlı, başka bir yerde aynı
şekilde ve farklı bir dilde yayınlanmayacaktır.
Yazarlar, sunum öncesi ve sunum süreci
esnasında çalışmalarını internete yükleme
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hakkına sahiptir ve hatta teşvik edilmektedir
(örnek olarak: kurumların bilgi havuzlarına
veya kendi veb sitelerine)
Müellif olarak, kendi çalışmanızı yeniden
kullanma
konusunda
muhtelif
haklara
sahipsiniz.
Ortak Yaratıcılık Katkısı (CC BY)
Bu, diğer şahıslara; yazarın onurunu
ve şöhretini zedelemeyecek şekilde makaleye
değişiklikler yapmadıkları sürece, makalenin
dağıtımını ve kopyalanmasını, alıntılar, özetler
ve buna benzer versiyonlar yaratmasını, makale
ile ilgili ve makaleden uyarlamalar ve benzer
çalışmalar yapmasını (tercüme gibi), ortak
çalışmaya ilave etmesini (antoloji gibi), hatta
ticari amaçlı çalışmalar da yapmasını sağlar.
Ticari amaç gütmeyen Ortak Yaratıcılık Katkısı
(CC BY-NC-ND)
Ticari amaç gütmemek şartıyla ve makaleyi
değiştirmeyeceği
sağlandığı
sürece,
diğer şahıslara makalenin dağıtımını ve
kopyalanmasını, ortak çalışmaya ilave
edilmesini (antoloji gibi) sağlar.
YENİ SUNUMLAR
El yazılarının sunumu sadece onlayn olmalıdır,
işlemler tamamen onlayn ve siz, kılavuz
eşliğinde adım adım dosyaları yaratacak ve
yüklemiş olacaksınız. Elektronik sunumlar
ana işlemleri azaltır ve de birkaç kez gözden
geçirilimesi ve yayına sunulması süresini azaltır.
Makalenizi
hazırlamak
için
kullanmalısınız ve bu versiyonu

HİKMET

http://hıikmet.mk sitesinden yüklemelisiniz.
Biçimlendirme gereksinimleri
Hazırlanan makale IJCRSEE kalıbıyla
biçimlendirlimelidir. Yazarlar için bazı
parametreler vardır. Makaleniz vidyo ve/veya ek
malzemeler içerirse, bunlar da gözden geçirilme
amaçlı birincil sunumda dahil edilmelidir.
Makaleyi net olarak belirlenmiş bölümlere
bölünüz.
El yazısının yapısı
Baş sayfa
Baş sayfa aşağıda verilenleri içermelidir:

Yazar(lar)ın ad(lar)ı
Öz ve aydınlatıcı başlık
Yazar(lar)ın adres(ler)i ve aidiyet(ler)i
Yazarın e-posta adresi
Özet
Özetin 150 - 250 kelime içermesi gerekir. Özette
kısaltmalardan ve matematik formüllerinden
kaçınılması gerekir.
Anahtar kelimeler 4-6 kelime içermelidir.
Metnin Biçimlendirilmesi
El yazıları Word’da A4, Times New Roman,
10-punto ile, özet ve anahtar kelimeler ve metin
de 12-punto ile olmalıdır.
El yazısının tamamı referanslar, tablolar ve
şekiller hariç en çok 8,000 kelime içermelidir.
Çalışmanın amaçlarına ve araştırmalara bağlı
kalarak, editör daha fazla sayfalı çalışmayı da
kabul etmeye karar verebilir.
Sayfaların numaralndırılması için otomatik
sayfa
numaralandırılma
fonksiyonlarını
kullanınız.
Metinde vurgulamalar için italik harfleri
kullanınız.
Kısaltmalar
kullanmaktan
kaçınılmalıdır.
Kısaltma ilk kez kullanıldığı gibi metin boyunca
da aynı şekilde kullanılmalıdır.
Başlıklarda en çok üç düzey kullanınız.
Dipnotlardan
kaçınılmalıdır.
Kullanıldığında da, sadece ek metin içermelidir
(yorum), bu demektir ki kullanılan kaynak
hakkında bilgi içermemelidir.
Teşekkürler, referans listesinden önce
olmak üzere özel bir bölümde yerleştirilmelidir.
1.
Giriş – Detaylı edebi inceleme veya
sonuçlar özetinden kaçınarak, çalışmanın
hedeflerini belirtiniz ve uygun arka zemini
(background) sağlayınız.
2.
Araştırmada Kullanılan (Malzemeler)
Yöntemler – Çalışmanın yeniden kullanımı
için yeterince detaylar sağlayınız. Yayınlanan
yöntemler referansla belirtilmelidir: sadece
ilgili değişmeler tasfir edilmelidir.
3.
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Bulgular ve Yorum – Bu, çalışmanın

HİKMET 30 - Kasım 2017
sonuçlarının anlamını incelemelidir, onları
tekrarlamak değil. Sonuçlar ve Tartışmalar
bölümü sıkça isabetlidir. Yayınlanan literatür
hakkındaki geniş alıntılar (citations) ve
tartışmalardan kaçınınız.
4.
Sonuç – Sonuçlar net ve öz olmalıdır.
Etüdün temel sonuçları, tek başına veya
Tartışmalar veya Sonuçlar ve Tartışmalar alt
bölümü olarak durabilecek, kısa Sonuçlar
bölümünde sunulabilmektedir.
5.

Kaynaklar -

Teşekkürler – Teşekkürleri makalenin
son kısmında ve referanslardan önce bulunan
özel bir bölümde sıralayınız ve o yüzden, onları
baş sayfaya dahil ediniz, başlığa dipnot veya
aksi. Buraya araştırma boyunca yardım sağlayan
bireyleri sıralayınız (örnek : dil yardımı, yazı
yardımı sağlayan ve saire)
Referans stili – Tüm el yazıları, öncelikle
toplumsal bilimlerde kullanılan American
Psychological Association (APA) alıntı stili
kullanılmalıdır. Ek örnekler için, American
Psycho-logical
Association’ın
yakında
yayınladığı Yayın El kitabını danışınız.
http://books.apa.org/books.cfm?id=4200067 or
APA Order Dept., P.O.B. 2710, Hyattsville, MD
20784, USA or APA, 3 Henrietta Street, London,
WC3E 8LU, UK.’ Dan sipariş vereceğiniz
American Psychological Association’ın Yayın
El kitabının 6-cı baskısını gözden geçiriniz,
ISBN 978-1-4338-0561-5. DOI’nin kullanımı
teşvik edilmektedir.
Örnekler:
Kitap referansı:
Child, D. (2004). Psychology and the Teacher
(7th ed.). New York: Continuum.
Metin alıntıları
Metinde adı geçen her referansın referans
listesinde olduğundan emin olunuz (ve tersi).
Özette anılan her referansın tam adı verilmelidir.
Referansı yönetme yazılımı
Dergilerin standart biçimi vardır - HİKMET
biçimi. Referansı anmanın en kolay yolu, aşağıda
verilen yönetme yazılımını kullanmaktır:

reference-manager)
EndNote
(http://www.endnote.com/support/
enstyles.asp) and
Reference Manager (http://refman.com/support/
rmstyles.asp).
Aşağıda sözü edilen yönetme yazılımın word
programındaki eklentileri aracılığıyla yazarlar
makalelerini hazırlama aşamasında iken
dergiye uygun biçimi seçmeleri ile, referans
listeleri ve alıntılar, iş bu Kılavuzda açıklandığı
gibi dergi stiline göre biçimlenecektir. Uygun
biçim bulamadığınız durumunda, dergi stiline
göre biçim yaratmak amacıyla iş bu Kılavuzda
verilen referans ve alıntılar örneklerine bir göz
atınız.
- Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp
yayınlanmaması konusu ve hakkı HİKMET’e
aittir.
- Bu dergide ifade edilen görüş ve fikirler
yalnız yazarlarına aittir. Bu görüşler, her zaman
ADEKSAM’ın genel düşünce ve görüşlerini
yansıtan metinler olarak mütalaa edilemezler.
- Bu dergide yayınlanan makale ve yazılar
kaynak gösterilmek şartıyla iktibas ve atıf
şeklinde kullanılabilir.
- Bu dergideki makaleler, Ulusal ve
Uluslararası Bilim ve Hakem Kurulu tarafından
değerlendirilir.
- Derginin dili Türkçe, İngilizce ve Makedonca
dır.
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