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ÖNSÖZ 

İçinde bulunduğumuz hızla değişen dijital ortamda sürmekte 

olan Covid-19 pandemisi dünyayı baş döndürücü hızla 

etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bu değişim ve dönüşüm 

sağlıktan, ekonomiye, siyasetten teknolojiye kadar birçok 

alanda dramatik dönüşümleri tetiklemektedir.   

“Dijitalleşme ve Pandemi Süreci’nde Sosyal Bilimler 

Panelleri”, küresel bazda etkisini gösteren ve tüm sektörlerde 

dönüşüme neden olan iki önemli unsur olarak dijitalleşme ve 

pandemi etkilerinin ortaya koyulabilmesi ve disiplinlerarası 

fikir alışverişine ortam sağlaması açısından önem teşkil 

etmektedir. Hızla değişen ve dönüşen günümüz dünyasında 

değişimi yakalamak ve değişimin getirdiklerini kendi lehine 

kullanabilmek, bireyden devlete varan düzeyde riskler ve 

fırsatlar taşımaktadır.  

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından organize edilen panel 

dizisiyle bir süredir tüm insanlığın hayat seyrini değiştiren 

dijital çağ ile birlikte sosyal bilimlerin farklı alanlarına dahil 

olan unsurlarla, son dönemde hem profesyonel hem de özel 

yaşantılarımızda köklü değişimlere neden olan pandeminin 

mercek altına alınması sağlanmıştır. Bu panellerde, dijitalleşme 

ve pandemi ile değişen ve gelişen eğitim sistemleri, sosyal 

hayata ve insan psikolojisine etkileri, toplumsal dinamiklerde 

görülen değişimler, sürece adapte olan işletme fonksiyonlarının 

dönüşümü, insan etkileşimine bağımlı olan bir sektör olarak 

turizme yansımaları, dijitalleşen gastronomi uygulamaları ve 

afet ve musibet dönemlerinin inanç boyutunda ayrıntılı 

analizlerine yer verilmiştir. Bu sayede; paneller aracılığıyla 

bilimsel bilginin, ulusal düzeyde uygulama alanlarıyla 

buluşmasına ve akademik camiaya katkı sunulmasına imkan 

sağlanmıştır. 
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Karşılaşılan krizlere uygun çözümlerin geliştirilmesi öncelikle 

bilimsel bilginin gelişimi, sonrasında uygulama alanlarına 

doğru aktarımının sağlanabilmesi ve uygun çözüm önerilerinin 

geliştirilebilmesiyle mümkündür. Birçok farklı disiplin 

tarafından aktarılan olası ve yaşanan kriz örnekleri, uygun 

çözüm önerileri ve bakış açıları barındırması gibi özellikleriyle 

gerçekleştirilen panellerin; disiplinlerin birbirlerinden 

etkilenmesi, ufkun genişlemesi ve birbirinden etkilenen yeni 

bakış açılarının geliştirilmesine olanak sağladığı ortadadır. 

Bundan sonra paneller aracılığıyla Enstitümüz tarafından 

edinilen disiplinler arası fikir alışverişine ortam sağlayabilme 

misyonunun çeşitlenen alanlarla gelişerek devam edeceğine de 

inanıyorum. 

Panel dizilerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm 

çalışma arkadaşlarımıza ve katılımcılarımıza gönülden teşekkür 

ediyorum. 

 

Mayıs 2022, Düzce 

Düzce Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR  
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SUNUŞ 

İçinde bulunduğumuz dijital çağ, tüm iş ve işleyiş sistemlerinde 

farklı oranlarda da olsa akıllı sistemlerin kullanımını ve 

dinamizmini de beraberinde getirmiştir. Anılan dinamizmle 

birlikte mekansızlık, sanallık özellikleriyle hayatlarımızı 

şekillendiren dijital teknolojilerin, COVID-19 sürecinde 

sistemlerin verimli işleyişi konularında ne derece önemli 

olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. 

Dönüşen dünyada artık iş-işleyiş süreçleri kadar ekonomiler, 

ülkelerarası ilişkiler, ticaret ağları, sosyal alanlar, eğitim 

platformları çağa hızla ayak uydurmuş ve kendi ihtiyaçlarını 

karşılayacak dijital platformlar oluşturmuşlardır. Bunun bir 

getirisi olarak da ister ülkeleri veya küresel ağları ifade edecek 

şekilde makro, ister kişisel yaşamları ifade edecek şekilde 

mikro düzeyde olsun dijitalleşme var olabilmenin bir koşulu 

haline gelmiş, getirilmiştir. Diğer bir deyişle çağa ayak 

uydurma kıstasımız ne kadar dijitalleşebildiğimizle ölçülür hale 

gelmiştir. Bunun en açık örneğini pandemi sürecinde dijital 

sistemlerini aktif edebilen ve edemeyen ülkeler, sektörler ve 

sistemler karşılaştırmalarıyla görmekteyiz. Pandemi nedeniyle 

dünya olarak da, Türkiye bazında da belki on yıllar alacak dijital 

girişimleri kısa bir sürede oluşturmak ve etkin hale getirmek 

durumunda kaldık. Artık dünya nezdinde atılacak dijital 

adımlar kadar, atılacak adımların ne denli esnek, verimli, 

sürdürülebilir olduğu dikkate alınmak durumunda olduğunu; 

plan ve politikaların buna göre şekillendirilmesi gerektiğini 

yaşayarak öğrendik. 

Sosyal bilimciler olarak, bu dönüşümün niteliğini, serüvenini, 

neden-sonuç ilişkilerini tanımlayıcı bilimsel araştırmalara, 

bulgulara, tespitlere ve de önerilere kanalize olarak üzerimize 

düşen görevi yerine getirmeye çabalamaktayız. Dijitalleşme ve 

Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri (2021) 

aracılığıyla birçok farklı alandan araştırmacıların yorumlarıyla 
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mevcut dijital çağın ve de pandemi sürecinin sosyal bilimlerle 

ilişkili boyutları disiplinlerarası ve hatta disiplinler üstü bir 

bakışla ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Oluşturmayı ve de 

gelenekselleşmesini amaçladığımız yeni panel dizileriyle 

dünyamızı, ülkemizi ilgilendiren konularda disiplinlerarası fikir 

alışverişinin gelişerek devam edeceğine inancımız sonsuzdur. 

Başarılı geçtiğine inandığımız ve toplumsal ve bilimsel alana 

katkı sunduğuna inandığımız çalışmaların sesli, görüntülü ve bu 

vesileyle yazılı hale getirilmiş olması bizleri mutlu etti. Başta 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri Vedat PARTİ ve Ahmet 

ÖZUSTA olmak üzere destek olan tüm çalışma 

arkadaşlarımıza, katılımcılara, dinleyicilere katkıları nedeniyle 

teşekkür ederiz.  

 

Mayıs 2022, Düzce 

 

Editörler 

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ 

Arş. Gör. Dr. Beyza HATIRNAZ  
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TÜRKÇENİN DİLBİLGİSİ ÖĞRENİMİNDE 

ÖZNELLİK VURGUSU 

Doç. Dr. Yusuf AVCI 

yavci@comu.edu.tr 

 

 

Özet 

Her dilin bir düşünce sistemi vardır. Türk dilinin düşünce 

sistemi ikili yapı üzerine kurulmuştur. Bu ikili yapının sosyolojik 

karşılığı vardır. Türk dil bilgisinin büyük ve küçük bütün parçaları bu 

ikili yapıyı yansıtır. Cümleden ses bilgisine kadar bütün dil bilgisi 

yapıları yardımcı unsur ve esas unsur (veya benzer şekillerde 

adlandırılan) sistemi üzerine kurulmuştur. Bu düşünce sistemi kendine 

özgü yöntem ve yaklaşımla eğitimi gerektirir. Eğitim kurumlarımızda 

Türk dili eğitimi Türk diline özgü yöntem ve yaklaşımlarla 

öğretilmemektedir. Başka dillerin yöntem ve yaklaşımıyla yapılan 

eğitim sonucunda dil düşünce ilişkisinde eksen kaymaları ortaya 

çıkar. Türk dilinin düşünce genetiği öznellik içeren özelliklerden 

oluşur. Eğitimin sonucu olarak son yıllarda nesnelliğe doğru 

yönelişler belirmektedir. Söz konusu eksen kaymasından özgün bir 

eğitim yöntem ve yaklaşımıyla Türk dilinin gerektirdiği düşüncedeki 

öznellik özelliğine dönülebilir. 

Anahtar Kelimeler: düşünce, yöntem, yaklaşım, öznellik, nesnellik  
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FEATURE IN TEACHING LANGUAGE HUMANISTIC 

GENESIS OF TURKISH 

Abstract 

Every language has a system of thinking. The thinking 

system of the Turkish language is based on a dual structure. This dual 

structure has a sociological counterpart. All parts of Turkish grammar, 

big and small, reflect this dual structure. All grammar structures, from 

sentence to phonics, are built on a system of auxiliary and essential 

elements (or similarly named). This thinking system requires training 

with its own method and approach. Turkish language education in our 

educational institutions is not taught with methods and approaches 

specific to the Turkish language. Axial shifts occur in the relationship 

between language and thought as a result of the education made with 

the methods and approaches of other languages. The thought genetics 

of the Turkish language consists of features that contain humanistic 

genesis. As a result of education, tendencies towards materialistic 

genesis have emerged in recent years. From this axis shift, one can 

return to the humanistic genesis feature of thought required by the 

Turkish language with an original education method and approach. 

Keywords: thought, method, approach, humanistic genesis, 

materialistic genesis 
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1. GİRİŞ 

Dil en genel ve basit tabirle bir bildirişim aracıdır. Dili 

tarih yönü, sosyal etkileri, kültür boyutu, düşünce temeli ya da 

fizyolojik özellikleri gibi pek çok alan ilişkisi içinde ele alıp 

değişik biçimlerde tanımlayabiliriz. Dilbilimciler dili, bir 

toplumu oluşturan kişilerin duygu ve düşüncelerinin o toplumda 

ses ve anlam bakımından geçerli ortak ögeler ve kurallardan 

yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve 

gelişmiş bir sistem olarak tanımlarlar (Korkmaz,1995: 660).  

İnsan sayısı fazlalaşmaya başladıkça iletişim ve iş 

bölümü kaçınılmaz bir gerçek olmuştur. Bu durum insanları bir 

arada yaşamaya sevk etmiş ve topluluklar ortaya çıkmıştır. 

Birlikte yaşamaya başlayan insanlar arasında anlaşmayı 

sağlamak için birtakım semboller kullanılmaya başlanmış ve dil 

doğmuştur. Zaman geçtikçe hem topluluklar hem dil 

gelişmiştir. Dil, ait olduğu topluluğun ihtiyacına göre 

şekillenmiş ve topluluktan topluluğa farklılık göstermeye 

başlamıştır. Örneğin Türklerde at çok önemli bir hayvan olduğu 

için at ve binicilikle ilgili birçok farklı kelime bulunmaktadır. 

Benzer şekilde Araplarda da deveye oldukça önemlidir ve 

dillerinde deveyle ilgili birçok farklı kelime bulunmaktadır. 

Dilin zaman içinde yerleşmesiyle birlikte topluluklar da 

topluma dönüşmeye başlamıştır. Yani dil millileşmiş, toplumun 

temel taşı olmuştur. Herhangi bir toplumun sadece diline 

bakarak o toplumun gelenekleri, adetleri, kültürleri, aile 

yapıları, yeme-içme alışkanlıkları hatta dinlerini bile anlamak 

mümkündür. Dil, toplumların bellekleridir (Korkmaz,1995: 

661-668). Maddi, manevi mirasların kuşaktan kuşağa 

aktarımını sağlayarak toplumların milli benliklerini ayakta 

tutar. Bu etkinliklerini gerçekleştirirken gücünü düşünce 

genetiğinin özelliğinden alır. 

Dil, insanların kendisini ve çevresini 

anlamlandırmasını sağlayan bir sistemdir. Dil, ortak dünya 



 Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri                                                                                                                          
 

8 
 

görüşüne, kültür özelliklere, benzer duygu ve düşünceye sahip 

olan insanları bir araya getirir. Bu açıdan da yığınları topluma 

dönüştüren toplumu millete dönüştüren, insanlar arasında birlik 

ve beraberliği sağlayan yegâne araçtır.  

Yaşayan bir varlık olarak dil, konuşulduğu toplumun 

kültürüne, yaşam tarzına, bulunduğu coğrafyanın iklim 

şartlarına, yetişen bitkilere, yaşayan hayvanlara göre şekillenir. 

Yani bir çeşit yaşama şeklidir. Örneğin yumurtayı Araplar 

beyaz diyerek rengine, Faslılar tohum diyerek üretim şekline, 

Türkler ise yumru diyerek şekline göre adlandırmıştır. Aynı 

nesne farklı dillerde farklı özelliklerine dikkat edilerek 

adlandırılmıştır. Türkçede akrabalık bağları için hala, teyze, 

amca, dayı, yenge, elti, görümce birçok sözcük vardır. 

İngilizceye baktığımızda amca ve dayı karşılığında uncle, teyze 

ve hala karşılığında aunt sözcükleri kullanılmaktadır. Türk 

dilindeki yenge, elti, yeğen vb. kavramlar için sözcükleri 

bulunmamaktadır.  Bu farklılıkların temelinde toplumların 

sahip olduğu kültür farklılıkları vardır. Akrabalık bağları 

Türklerde kuvvetli olduğu için bu konu hakkında 

isimlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yapmışlardır. Batı 

kültüründe çekirdek aile yapısı önde tutulduğu için aile bağları 

ile ilgili kavram ve terimlerin daha az olduğu söylenebilir. 

Milleti oluşturan dilin düşünce altyapısı yani düşünce genetiğini 

oluşturan özellikleri zaman içinde o toplumun kültürünü ve 

değer yargılarını belirler. Toplumu oluşturan sosyal yapı 

dilindeki düşünce genetiğinin özelliğine göre oluşur.  

Kültür kaynakları ve toplum değerleri Türk dili insani 

değerler üzerine kurulu olduğu için herhangi bir olay ya da 

durum karşısında nesneyi değil hep kişiyi temel alarak öne 

çıkartır. Batılı toplumlarda ise özneden çok nesne sosyal 

hayatın temelinde yer alır. Toplumların bu özellikleri doğrudan 

dillerinin yapısını belirler. Batı dillerinde kadın erkek ayrımına 

giden ekler kullanılırken Türk dilinde böyle bir ayrım söz 

konusu değildir.  
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Toplumun en küçük yapısı olan aileler akrabalık bağı 

ve aile bilinci ile gelişerek toplumu oluşturur (Korkmaz, 1995: 

661). Millet, gelişigüzel bir araya gelmiş insanlardan oluşmaz. 

Birbirine sosyal akrabalık bağı ile bağlanmış ve toplum 

bilinciyle kenetlenmiş kişilerin oluşturduğu sağlıklı ve sistemli 

bir organizasyona dönüşmüştür. Milleti ayakta tutan ortak 

değerler vardır. Bu ortak değerlere kültür denir. Bir toplumun 

duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her 

türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüne kültür 

denir. Kültür, bir toplumu millet haline getiren ve milletten 

millete değişen değerler bütünüdür. W. Humboltd,  milletin dili 

ruhudur, ruhu da dilidir,  derken dilin genetik özelliğini 

belirtmiş olur. Bir milleti diğer milletlerden ayıran yaşayış tarzı, 

o millete has duygu ve düşünce birliğinin oluştuğu ortak ruhtur.  

Bir dil öğrenmek demek aynı zamanda bir kültür 

öğrenmek demektir. Dili öğrenirken aynı zamanda o dili 

konuşan toplumun duygu ve düşünce dünyası da öğrenilir. Dil 

ne kadar yayılırsa kültür de onunla birlikte gelir. Bunun yolu da 

öncelikle kültürü korumaktan geçmektedir. Günümüzde en 

fazla konuşulan diller arasında Çince, İngilizce ve İspanyolca 

başı çekmektedir. Buna bağlı olarak gerek bizim ülkemizde 

gerekse başka ülkelerde bu milletlerin kültürel etkilerini 

görmek mümkündür. İngiliz kahvaltısı, beş çayı, sütlü çay, Çin 

ve İspanyol yemeklerini herhangi bir yerde görmek 

mümkündür. Dilin yayılması demek kültürün yayılması 

demektir. Kültürün yayılması da o milletin dünyaya açılması ve 

dünyayı etkisi altına alması anlamına gelir. Böylece dünyada 

söz sahibi olmanın ön koşulu dilden geçer.  

Bir toplumda yaşayan insanlar çevreyi gerçekte olduğu 

gibi değil, kendi dillerinin sunduğu biçimde görmektedir. Her 

dil gerçeği birbirinden farklı şekillerde yansıttığı için 

toplumların dünyaları da birbirinden farklıdır. Her dil geliştiği 

toplumun şartlarına göre düzenlenir. Bu nedenle toplumun dil 

davranışı, o toplumun yaşama düzeninin bir parçasıdır. Dilin bu 
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özelliğinden dolayı eserlerde bire bir çeviri yapmak zordur. 

Eserde bulunan kelimelerin tam karşılığı bulunmayabilir ya da 

çevrildiği dilin kültürüne ve mantığına uygun olmayabilir. 

“Eser çevrilmez, başka dilde tekrardan yazılır” sözündeki 

mantığın altında da bu sebep yatmaktadır.  

Dil ve kültür birbirini besleyen alanlardır. Dili 

yağmura, kültürü yağmur sularıyla beslenen bir göle 

benzetebiliriz. Eğer göl kurumaya başlarsa buharlaşma 

dolayısıyla da yağmur azalır, yağmur yağmazsa göl beslenemez 

ve kuruması hızlanır. Sonuç olarak ikisinin de sonu gelir. Eğer 

bir millet kültürüne sahip çıkmazsa dilin beslenme kaynağı 

tıkanır. Dil kültürden beslenemeyip kendini yenileyemezse 

yavaş yavaş kaybolur. Dilini ve kültürünü kaybetmiş bir 

toplumun da dünya sahnesinde kalabilmesi mümkün değildir. 

Asimile olup başka milletler altında silinmeye mahkûmdur.  

2. TÜRK DİLİNİN ÖZNELLİĞİNE UYGUN EĞİTİM 

Öznel düşünce ve nesnel düşünce sistemi yaşantıdaki 

farklı algı, davranış ve kabullenişlerin oluşmasını ortaya 

çıkaran temel unsurlardır. Sosyal yapıdaki tutum ve 

davranışların, dilin yapısında özellikle de şahıs ekleri üzerinde 

etkisini gösterdiği görülmektedir. Türkçenin cümle ve düşünce 

sisteminde önemli olan unsurun sona bırakma özelliği vardır.  

Bu çalışmada iki farklı düşünce sisteminin genetik 

özelliği olan “öznellik” yapısına uygun Türk dilinin eğitimi 

nasıl olmalıdır, sorusundan yola çıkılmıştır. Araştırmacı; 

Türkçede bütün cümlelerin bir şahıs eki veya şahıs eki 

kavramıyla bittiğine dikkat çekmektedir. Buradan 

anlaşılmaktadır ki Türkçenin en önemli unsuru şahıstır. Bu 

yönüyle Türkçe insani değerler üzerine kurulmuş bir dildir. Bu 

temel özellik dil eğitimine yansıtılabilmiş midir? Dilin öznellik 

içeren yapısıyla verilen eğitim örtüşmekte midir? Türk dilinin 

düşünce yapısındaki öznellik içeren özelliğine uygun olarak 
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eğitimde hangi yöntem ve yaklaşımlar uygulanmalıdır? Ana dili 

eğitimiyle ilgili olan bu soruların cevapları araştırmamızda yer 

alacaktır.  

Bu ana problem cümlesine dayalı olarak belirlenen alt 

problemler ise, eğitim alan kişinin ana diline ait kültür ve 

düşünce genetiği arasında bir ilişki var mıdır? Dilin 

düşüncelerde ve sosyal yaşam üzerinde etkisi nasıldır? Düşünce 

genetiğinde eksen kayması olmakta mıdır? şeklindeki sorulara 

cevaplar aranacaktır.  

3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Dillerin düşünce sistemleri iki farklı özellik olan 

öznellik ya da nesnellik yapıları üzerine kurulmuştur. Ana dili 

Türkçe olan kişilerin dil bilgisi eğitiminde dilin sahibi olduğu 

özelliklere uygun bir eğitimin özelliklerinin neler olduğunu 

belirlemek temel amaçtır. Bunun yanında yapılan eğitim 

kademelerinde bu amaçlara uyumun ne ölçüde gerçekleştiğini 

tespit etmeye çalışmaktır. Bu genel amacın çerçevesinde 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Türk dili öznellik içeren düşünce sistemine mi yoksa 

nesnellik içeren düşünce sistemine dayalı bir eğitimle 

mi verilmektedir? 

2. Türkçe eğitimi alan bireylerde ana diline ait kültür ve 

düşünce genetiği arasında bir ilişki bulunmakta mıdır? 

3. Dilin düşünce yönü ve sosyal yaşantıdaki etkisiyle dil 

eğitimi cümleyle mi başlamalıdır? 

4. Düşünce genetiğinde eksen kayması olmakta mıdır? Bu 

eksen kaymasına sebep olan etkenler nelerdir? Dilin 

gerektirdiği düşünce eksenine yönelme nasıl 

gerçekleşir? 
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4. YÖNTEM  

Bu araştırmada ana dilin yapısını belirleyen düşünce 

sistemindeki öznellik özelliğinin dil bilgisinin hangi yapılarına 

nasıl yansıdığının görülmesi, hangi yapılardan eğitime 

başlanarak dilin gerektirdiği yöntem ve yaklaşımlar içerisinde 

verilmesi gereken doğru eğitimin belirlenebilmesi için nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniğine 

başvurulmuştur. Doküman incelemesi tekniği araştırma 

verilerinde birincil kaynak olarak dokümanların toplanmasıyla 

yapılan bir araştırma tekniğidir. Daha sonra araştırmacı 

tarafından toplanmış olan dokümanlar incelenmektedir. En 

sonunda da analiz edilerek yorumlar ve değerlendirmeler 

yapılmaktadır. 

Doküman inceleme tekniği, belli bir amaç 

doğrultusunda kaynakları bulma, inceleme, not alma ve 

değerlendirme basamaklarının gerçekleştirilmesine 

dayanmaktadır. Dokümanlara ulaşılması önemlidir ancak 

önemli olan bir diğer nokta, onlardan doğru şekilde 

yararlanılmasıdır. Araştırmacılar için güvenilir bir tekniktir 

(Gelen 2007: 153). 

Nitel analiz için gerekli olan veriler, alan çalışmasından 

toplanmaktadır. Araştırmacı, çalışma yaptığı ortamda zaman 

geçirerek değerlendirmeler yapmaktadır. Nitel araştırmacı 

insanlarla deneyimleri ve olayları algılayışlarıyla ilgili konuşur 

ve onlarla görüşmeler yapar. İlgili kanıtları ve dokümanları 

toplar ve bunları birbirleriyle bağlantı kuracak şekilde inceler. 

Alan çalışması, analizlerden elde edilen veriler, anlayışlar, 

bakış açıları nitel araştırmanın meyvesini oluşturmaktadır 

(Patton 2014: 4-5). 
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5. BULGULAR VE YORUM 

5.1. Türkçede Dil Bilgisi Öğretimi 

5.1.1. Dil Bilinci 

 

Dil bilinci kişilerin yaşadığı toplumla ilişkilidir. Türk 

düşünce sisteminin temelinde ise hareketlilik vardır. Çünkü 

Türklerin hayat tarzı sürekli hareketli olmayı gerektirir. Atlı 

göçebe toplumlar hareketli toplumlardır. Hareketli oldukları 

için hemen hemen Asya kıtasının her köşesinde Türklerin kültür 

mirasına rastlanabilir. Gerektiğinde toprak için ‘Doğduğum yer 

değil, doyduğum yer’ anlayışıyla baktıkları için sürekli hareket 

halinde olmuşlardır. 

Milletlerin dilleriyle dünya görüşleri arasında sıkı bir 

ilişki vardır. Bir dili diğerlerinden ayıran sadece bu dilin 

kuralları değildir. Dil topluma başka bir özellik, başka türlü 

düşünme, davranma ve başka türlü yaşama şekli verir. Bu 

şekilde toplumların dünyaya bakışları ve insana verdikleri 

değerler farklılık gösterir. Bu çerçeve içinde toplumların ve 

insanların düşünceleri, kullandıkları diller aracılığıyla kendini 

göstermektedir (Avcı 2012: 4). Bu sebeple Türkçe bir yaşama 

şeklidir, diyoruz. 

Gerçekte söz konusu iletişimdeki etkinlikler, dilin 

sınırlarını aşan, toplumsal olguların da hem nedenler, hem 

sonuçlar açısından etkisini derinden duyurduğu bir alan 

oluşturur. Bundan ötürü de ister dile, ister yazıya ilişkin 

önlemler söz konusu olsun bunlar yalnızca dilbilime ait bir 

uygulama olarak ele alınamaz; sosyoloji, dil-toplum, dil-kültür, 

dil bilim gibi birçok özelliği olan araştırma alanlarını da 

yakından ilgilendirir. 

5.1.2. Dil Kültür 

Dil kendi kültürel çevresinde öğretilebilir, dili öğreten 

kişi de bu kültürel çevreyi yansıtmalıdır. “Herkes kendi 

ihtiyaçlarına kendine özgü yollardan cevap bulur. Bu yollar, 
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içinde yaşanılan toplumun değerleri ile belirlenmiştir. Her 

toplumun kendine özgü değerlerinden oluşmuş bir yaşama şekli 

vardır. Bu bakımdan insan davranışlarının dile yansıyan ve 

yansımayan özelliklerini bilmek gerekir. 

İnsanlar ait oldukları toplumun ve o topluma ait 

kültürün kelime ve kavramlarıyla kendilerini ifade ederler. 

Bütün kelime ve kavramlarının arkasında bir kültür geçmişi 

vardır. 

5.1.3. Dil Düşünce 

Düşüncenin bir ürünü olan dil onu oluşturan toplumun 

ruhudur. Dil ortak düşünceye sahip olduğumuz kişiler ile 

oluşmuş doğal, milli ve sosyal bir olgudur. Her milletin değer 

yargıları, kültürü, dünyayı algılama biçimi ve yorumlaması 

farklıdır. Atatürk ‘milli his ile dil arasındaki bağ çok 

kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında 

başlıca müessirdir.’ diyerek dil ile toplumun duygu yapısına 

yani dil ile sosyal yapı arasındaki köklü bağa vurgu yapmıştır.  

Toplumlar kişilik özelliklerine uygun olarak 

oluşturdukları yaşama biçimlerine, konuşmaya başlamadan 

önce düşüncelerinde yer verirler. Bu öncelikleri dil ile 

ilişkilendirdiğimizde derin yapıda önce bu özelliklere uygun 

kavramlar ortaya çıkar. Sonra bu kavramlar ifade ediliş sırasına 

göre dizilmeye başlar. İşte bu şekilde dil ile düşünce birbirini 

etkileyerek gelişir. 

İnsanlar düşündükleri gibi yaşarlar. Bu yaşantı şekilleri 

de dillerine yansır. Zihinde oluşturulan düşünce kalıpları yani 

cümleler dile dökülerek en somut şeklini alır. 

Türk düşünce sisteminde en önemli unsuru sona 

bırakma özelliği vardır. Yani Türkçe cümlelerin en sonunda 

bulunan unsur aslında en önemli unsurdur. Türkçede bütün 

cümleler bir şahıs eki veya kavramıyla biter. Bu durumda 

Türkçenin en önemli unsuru şahıslardır, yani insandır. Bir 
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yargının nasıllığından ve niteliğinden çok kim tarafından 

yapıldığı daha çok önemlidir. Bu ise bizi Türk kültüründe insanı 

öne çıkarma özelliğine, eşyadan, maddeden çok insana verilen 

değeri anlamaya götürür.  

Diller öznellik veya nesnellik özellikler içeren genetik 

yapılar üzerine kurulmuştur. Bu yönüyle dil olgusu, öznelliği ve 

nesnelliği içeren düşünce sistemi algılar, tavırlar ve yaşantıda 

ortaya çıkan farklı kabuller dünyasının bütününü kapsar. Öznel 

düşünce sisteminde esas olan bireydir. Bütün olayların, 

durumların merkezinde birey vardır. Düşünceler, sorular, 

cevaplar ve olaylar hep birey üzerinden anlatılır. Yani işi kimin 

yaptığı, işin kendisinden daha önemlidir. Nesnel düşünce 

sisteminde ise asıl olan nesnedir. Herhangi bir olayın olması 

veya işin yapılması olayı kimin yaşadığından, işi kimin 

yaptığından daha önemlidir. Pazarda ya da markette ürün 

seçerken ürüne bakılıyorsa nesnel düşünce, ürünü satan kişiye 

dikkat edilerek alışveriş yapılıyorsa öznel düşünce vardır. Bir 

trafik kazası sonrasında kaza yerine giden kişi ‘arabalar ne 

durumda?’ diye soruyorsa nesnel düşünceye ama ‘yaralı var mı, 

insana bir şey olmuş mu?’ diye soruyorsa öznel düşünceye göre 

davranıyor, kazayı bu yönde algılıyor.  Öznel ve nesnel düşünce 

yalnızca düşüncede soyut bir şekilde değil, dillerin 

aktarılmasında kullanılan mantık yani cümle yapısıyla da 

kendini belli eder. Türkçenin cümle ve düşünce sisteminde 

önemli olan unsuru sona bırakma mantığı ve sistemi o kadar 

belirleyicidir ki günlük yaşantının pek çok alanında fark 

etmeden kullanılır. Bununla ilgili sevdiği yemeği en son yeme 

ya da sevdiği insanla en son vedalaşma gibi örnekler verebiliriz.  

Cümlede de bu sistem aynı bu şekilde devam eder. ‘Seni 

seviyorum.’ cümlesine baktığımızda en sonda fiilin olduğunu, 

fiile eklenmiş “–yor” şimdiki zaman kip eki ve 1. teklik şahıs 

eki olduğunu görüyoruz. Yani en sonda ek halinde özne 

bulunmaktadır. Bu da bize Türkçenin öznel düşünce sisteminin 

sonucuna göre oluştuğunu göstermektedir. Anadili Türkçe olan 

ve Türkçe konuşan her insanın sahip olması gereken Türk 
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düşünce sistemine uygun olarak öznel düşünce sisteminin 

gerektirdiği tavır ve davranışlar içinde olması sağlanmalıdır.  

Toplumların sosyal özellikleri doğrudan dillerinin 

yapısını belirler. Bu temel belirleyiciden hareketle Türk dili 

öznellik içeren özellikler üzerine kurulurken batı dillerinin 

nesnel özellikler üzerine kurulduğunu görüyoruz. Dilin doğal 

yapısına yansıyan düşünce, kültür ve algılama biçimleri işte bu 

şekilde sosyal hayatın içinden çıkmaktadır. Türkün düşünce 

sisteminde göze çarpan ilk şey insan ve insana verilen değerdir.  

Türk dili insani değerler üzerine kurulu olduğu için 

herhangi bir olay ya da durum karşısında her zaman kişiyi temel 

alarak değerlendirir. Bir şeyin nasıl yapıldığından çok kim 

tarafından yapıldığı önemli olduğu için Türk toplumunda kişi 

her zaman sosyal yaşantıda olaylardan daha önde yer 

almaktadır.  

Bu şekilde temel belirleyiciler Türk dilinin öznel 

özellikler üzerine kurulu olduğunu göstermektedir. Dilin doğal 

yapısına yansıyan düşünce, kültür ve algılama biçimleri bu 

şekilde sosyal hayatın içinden çıkmaktadır.  

5.1.4. İkili Sistem 

Türk’ün sosyal hayatına, yaşama şekline ve toplumun 

diline ait unsurlara bakıldığında Türk düşünce sistemi ikili yapı 

özelliği gösterir. Bunlar Türk dilinin yapısında yer alan esas 

unsur ve yardımcı unsurdur. Bu ikili yapı Türk milletinin 

yaşayışında da kendini göstermektedir. Somut örnekler ve 

bulgular bu düşünce tarzının yansıması olarak karşımıza çıkar. 

“Başsız börk, tatsız Türk olmaz.” atasözü de Türkün bir 

yardımcı unsuru ve yoldaşıyla birlikte bir bütün olarak varlığını 

gösteren veya ifade eden sözlerdendir. 
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5.1.5. Dil Kuramı 

Türkçe öğretiminde ise bir yöntem sıkıntısı 

bulunmaktadır. Başka dillere ait modern veya eski dil öğretim 

yöntemleri Türkçe öğretiminde etkili sonuçlar vermemektedir. 

Bu alanda yöntemden önce bir kuram eksikliği görünmektedir. 

Türk dilinin Ana dili öğretiminde henüz bir kuramı yoktur 

(Avcı 2012: 3-5). Yıllardır bir kuram oluşturulmamıştır. 

5.1.6. YÖNTEM 

Her dilin düşünce ve mantık sistemi vardır. Bu düşünce 

sistemlerinin somutlaştığı alan da dillerdir. Her dilin öğretim 

yöntemleri bu düşünce sisteminin istediği şekilde olmalıdır. Her 

düşünce sistemi farklı bir yöntem içerir. Arapça düşünce sistemi 

ile İngilizce öğretilemez. Aynı şekilde İngilizce düşünce sistemi 

ile Arapça da öğretilemez. 

 Türkçenin dil bilgisi öğretiminde düşünce, dil 

öğretiminin temeline oturtulmalı ve düşüncenin oluşturduğu 

anlam esas alınmalıdır. Böylece Türkçe öğretiminde dilde 

yapının arkasına atılmış olan anlam boyutunun öne çıkartılması 

sağlanmış olur.  

Şu unutulmamalıdır ki dil milleti oluşturan en önemli 

bir unsurdur. Bir amaç bir hedef değildir. Bir bütünün 

parçasıdır. Dil bilgisi de bu yönüyle bir araçtır. Dilin iyi 

bilinmesi kullanılması yönünde bir aracıdır. Bu araç bu kurallar 

sosyal yapının oluşum özelliklerinin bütününü yansıtır. 

 Türkçenin anlam ve anlama bağlı yapısı açısından dil 

bilgisi konusuna uygun cümleleri diğerlerinden ayırmada bu 

cümlelerin durumundan araç olarak yararlanılmalıdır. Böylece 

Türkçenin anlam boyutundan hareket edilmiş ancak yapıda 

ihmal edilmemiş olur. 

 İncelemeye veya öğretmeye sebep sonuç ilişkisi içinde 

bütün dillerde sonuçtan veya cümleden başlanması 
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gerekmektedir. Batılı dilciler dillerini bu şeklide ele almışlardır. 

Bu inceleme şekli bütün diller için geçerlidir. Türkçeyi de bu 

şekilde ele alırsak Batı dilleri için geçerli olan aynı yöntem 

yani tümevarım yöntemi bizi yanıltır.  

Kurallı cümlenin sonunda bulunan yüklem yan yargı 

ifadesi taşıyan unsur en sonda yer alacağı için öğretimde diğer 

unsurların önüne geçmiş olur. Böylece öğretime 

yargıdan başlamış oluruz. Yardımcı unsurlarının öğrenilmesi 

veya incelenmesi temel unsurlardan olan yüklemden daha 

sonraya bırakılacağı için bu bütünden parçaya gitmek anlamına 

gelir. Dil bilgisinde bu yöntemin adı tümden gelimdir. 

İkinci unsur kurallı cümlelerde sabittir. Birinci unsur 

olan yardımcı unsurlar ise birden çok olup sabit değildir. 

Bu yolla temel unsurun yüklem ve özne olduğu belirtilir. 

Tümden gelim yöntemi dili öğretmeye cümleden 

başlama yöntemidir. Türkçe öğretiminin her aşamasında bu 

yönteme uyulması gerekir.  Seviye ayrıntıya girildikçe artar. 

Dili öğretirken dört temel beceriyi aynı oranda 

öğretmek gerekir. Konuşma, yazma, okuma, dinleme. Cümle-

yüklem-yargı olduğuna göre: var olan bütün kelime türlerinden 

yüklem yapılabilir. Bir kelimenin yüklem olabilmesi için o 

kelimenin çekim eki alması gerekir. Her türlü 

kelime Türkçede çekimlenerek yüklem 

oluşturulabilir. Türkçenin sisteminde en önemli unsur, en sona 

getirildiğine göre sona gelen eklerle cümle kurulur. Yani 

aslında belirleyici olan eklerdir. Cümleye anlam özelliği veren 

yapılar eklerdir. Bu mantığı cümle boyutuna taşırsak, 

cümledeki en önemli unsur yüklem olur. Yüklemdeki son ek 

yine en önemli olandır. 
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5.1.7. Sezdirme Yaklaşımı 

 Türkçenin fiil çekimlerinde en önemlisi şahıs ekleridir. 

Şahıs kavramı olmadan cümle kurulamaz. Şahıs eki yüklemde 

açıkça yer almayabilir. Bu şahıs ekinin önemini eksiltmez. 

Bu nedenle Türkçenin öğretimine cümle öğretimiyle 

başlanmalıdır. Burada yakından uzağa, kolaydan zora, soyuttan 

somuta gibi dil öğretim ilkelerine uyulmalıdır. Bu durumda bu 

ilkelere uygun olarak emir cümleleriyle dil bilgisi öğretimine 

başlanması gerekmektedir. Emir cümlelerinde şahıs kavramının 

önemi öne çıkartılarak sezdirme yaklaşımıyla ders 

sürdürülmelidir. 

5.1.8. Örnekten Kurala 

 “Gel, gelsin, oku, okusun”, bunlar; “sen oku, o okusun, 

o gelsin” anlamındadır. Şahıs eki cümlenin 

sonundadır. Türkçede her cümle kuruluşunda şahıs karakteri 

üzerinden sosyal yapıyla ilgili bağlar kurulmalıdır.  Türk 

dilinde kişilik özellikleri önceliklidir. Diğer unsurlar daha 

sonraki sıralamalarda yer alır.   

5.1.9. Cümle Öğretimi 

Gramer öncesi çağdan beri insan, anlatmak istediklerini 

bütün bir fikir ya da düşünce olarak tasarlamış ve bunu bütün 

bir cümle hâlinde açıklamıştır. “Fikrin veya hükmün en küçük 

birimi cümledir.  Kelime ikinci planda kalır” (Dilaçar 1971: 92) 

derken, Fıtrat, “Düşünce veya yargı zihni bir cümledir”, “Bir 

fikir, bir düşünce anlatan kelime grubu bir cümledir.” (Fıtrat 

1927:5-9).  Cümlenin dil öğretimindeki işlevi bakımından 

Emre, “İnsanların dillenişi eski bir haykırmalar ve 

işaretleşmeler sistemi üzerine kurulmuştur. Dil işaretleri, genel 

olarak kabul olunduğuna göre ta başlangıçta, kelime değil 

cümle değerinde idi. Dillenişin ilk safhasında olduğu gibi bu 

gün de kelimelerle değil, cümlelerle konuşuruz. Konuşmada 
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sözün tam kesilişi cümle sonunda olur.” (Emre, 1942: 33) 

şeklinde görüşlerini ifade eder.  

Dil öğretimine kesinlikle cümleyle başlanmalıdır. Her 

türlü dil bilgisi konusu cümle içerisinde verilen örnek yapılar 

üzerinden işlenecektir. Bu örnek yapıların işlenerek 

pekiştirilmesi işleminden sonra edebi metinlerdeki örnek 

çalışmalarla ilgili dil bilgisi konusu edebiyat estetiği içinde 

verilir. 

Fiil tabanları emir ifade ettiği için emir kipi şahıs eki 

olmadan kullanılan örneklerle başlanmalıdır. Türk dilindeki 

emir cümlelerinin yaygın kullanılışına örnek olarak annenin 

çocuğuna ilk önce emir cümleleriyle hitap etmesi gibi bu 

düşünceyi destekleyici örnekler verilebilir. 

İletişimde dilin yerini şöyle açıklamak mümkündür:  

Düşünce> anlam> cümle> kelime= lisan= kelime> 

cümle> anlam> düşünce.  

Şeklinde bir oluşuma sahiptir. Zihin değişik aşamalarda 

oluşan düzenlemelerden yararlanır. Ardından ifade etme yani 

iletişim kurma süreci başlar. Bu aşamada önce belirli özelliğe 

sahip seslerin birleşmesi ile kelimeler oluşur ardından belirli 

kurallar içinde anlamlı şekillerden oluşan bir düşünce 

sisteminin ürünü olan cümleler oluşur. “İnsanların dillenişi eski 

bir haykırmalar ve işaretleşmeler sistemi üzerine kurulmuştur. 

Dil işaretleri, genel olarak kabul olunduğuna göre ta 

başlangıçta, kelime değil cümle değerinde idi. Dillenişin ilk 

safhasında olduğu gibi bu gün de kelimelerle değil, cümlelerle 

konuşuruz. Konuşmada sözün tam kesilişi cümle sonunda olur” 

(Emre 1942: 33).  

Bu şekilde belirli bir diziliş sistemi ile oluşan cümleler 

Türkçe'nin bütün özelliklerini üzerinde taşır. Bu anlamlı diziliş 

bir düşünce yüküne sahiptir. Farklı cümlelerde kelimeler belirli 

kurallar ile bir bütünlük içinde farklı görevler üstlenebilir. Bu 
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bakımdan cümle temel birim olarak ele alınmalı ve bu temel 

birim içindeki yapıların anlam sınırları belirlenerek 

sınıflandırılmalıdır. 

Kelimenin ifade ettiği anlam tam olarak cümle içinde 

ortaya çıkar ve bu özellik dilde kolaylıkla gözlemlenebilir. 

Yapım eklerinin anlam merkezli gruplandırma mantığı da buna 

dayanmaktadır. 

Tek temel unsurlu cümle kurup, yargıyı ya da ifadeyi 

anlatma gücüne bakılır. Yeterli olmayacağı düşünüldüğünde 

cümlenin diğer unsurları eklenir. 

5.1.10. Kelime Öğretimi 

Kişiler önce kendi mekânlarını yani kendi çevrelerini 

öğrenerek dil öğrenimine başlamalıdır. Yakın çevreden uzak 

çevreye genişleyen kelime dünyasından yararlanılır. İşlenen her 

konunun yöntemi aynıdır. Kelimenin öğrenilmesi görmek, 

işitmek ve bunların anlatılması ile olur. Her öğrenilen 

kelimeyle cümle kurulmaya çalışılmalıdır. 

Türkçe eklerden oluşmuş bir dil olmasına rağmen 

dildeki bütün yapıları belirleyen esas unsur cümledir. Kelime 

gurupları, kelimeler, ekler ve sesler cümle içinde ifade ettikleri 

anlama göre bir konum kazanırlar. Bir görüşe göre eklerin 

önemli bir kısmı kelimelerin ekleşmesi ile meydana gelmiştir. 

Bu şekilde sınırlı sayıdaki kurallarla sınırsız sayıda dile ait 

yapıların oluşumu sağlanmış olur.  

Kelime toplumla ilişkilendirildiğinde kelimenin kökeni 

bir dereceye kadar önemlidir. Yani olmazsa olmaz şeklinde çok 

önemli değildir. Günlük kullanıştaki yeri, doldurduğu boşluk ve 

yeni kavramı karşılaması önemlidir. Binlerce yıllık süreç içinde 

geriye dönüp baktığımızda anlamın yapım şeklinin önüne 

geçtiği görülür. 
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5.1.11. Eklerin Öğretimi 

Zaman içerisinde Türk dilinde şekil ve anlam 

ilişkisindeki dengenin karıştığını görüyoruz. Bazı dönemlerde 

anlam oldukça dil kurallarına hâkim olurken bazı dönemlerde 

de şekil dil kurallarına hâkim olur. Bu etkileşim toplumun 

kültür ve düşünce yapısıyla açıklanabilir. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sadeleşme hareketi 

toplumun Türklük bilinci ile paralel olarak belli bir seviyeye 

yükseltilirken 1940'lardan sonra anlamın göz ardı edilmesi ile 

şekli öne çıkaran yapı ile ilgili çalışmalarda toplumun kültür 

yapısı üzerinde olumsuz anlamda oldukça etkili olmuştur. 

Toplumu ve kültürü hiçe sayan sadece şekle dayalı 

tartışmalı yapı ve tür etmenlerinin toplumda bilinç boşluğuna 

sebep olma ya da buna zemin hazırlama yolunda masum olduğu 

söylenemez. Çünkü anlam derinliği olmayan şekilden ibaret 

yapılarla kültürel derinlik ve milli bilinç oluşmaz. Buna bağlı 

olarak büyük edebi ürünler de. 

Dile yerleşebilecek kelimelerin oluşabilmesi için belirli 

görevlerdeki eklerin bazı kök veya gövdelerine eklenmesi 

yeterli değildir. Bir ekin türetim görevini yerine getirebilmesi 

için bazı anlam zeminlerinin oluşması gereklidir. Bu zeminlerin 

varlığı cümlede ortaya çıkacak olan anlam boyutu ile 

bağlantılıdır. 

Örneğin cümlede bir anlam dairesi içinde türetme 

görevi yapan sesteş eklerin her zaman anlam ayırıcı özellikleri 

olmadığı için bunlar yaptığı göreve göre farklı ekler olarak 

değerlendirilmelidir. İplikçi, kayıkçı ve alçı kelimelerindeki -çı 

eki farklı görevlerde kullanılabildiği gibi hiçbir anlam özelliği 

taşımayan yapılar olarak da yer alabilir. Örnekte görüldüğü gibi 

ekin kullanılışındaki anlam farklılıkları ve eklendiği kökle nasıl 

bir amaçla birleştiği önemli olmaktadır. 
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İnsanların dillenişi eski bir haykırmalar ve 

işaretleşmeler sistemi üzerine kurulmuştur. Dil işaretleri genel 

olarak kabul olunduğuna göre ta başlangıçta kelime değil cümle 

değerinde idi. Dillenişin ilk safhasında olduğu gibi bugün de 

kelimelerle değil cümlelerle konuşuruz. Konuşmada sözün tam 

kesilişi cümle sonunda olur. 

Yapım eklerinin cümle içinde eklendikleri kelimelere 

kattıkları anlamlara göre gruplandırma denemesi bir 

başlangıçtır. Bu türden gruplandırmaların sınırını dildeki anlam 

zenginliği belirler. Bu şekilde anlam grupları ya da eklerin 

anlam havuzları oluşturmak suretiyle sınırlı olan yapım 

eklerinin anlam zenginliği kazanmasına bir süreklilik 

sağlanabilir. 

Bu sürekliliğe tarihe mal olmuş, edebi eser olma 

özelliği taşıyan eserler ve sözlü kaynakların taranması ile önce 

eklerin anlam özellikleri tespit edilerek başlanmalıdır. Bu 

şekilde oluşturulacak anlam gruplandırmaları dilimizin canlı, 

işlek yapısına uygun ve zengin bir gruplandırma özelliğinde 

olacağı için bunlar her dönemin bilim, kültür ve sosyal 

alanlarının ihtiyacına yetecek ve hitap edecektir.  

Sınırlı sayıdaki ek ve kök ile yapıyı öne çıkaran bir 

yaklaşımla dilimizin bugünkü durumu, gelinen sonuç, konu 

üzerine yıllarca süren tartışmalar bellidir. Son dönemlerde ve 

günümüzde ortaya çıkan ve gelecekte çıkması muhtemel birçok 

sorunun tıkanma ve kısırlaşmasının yolu kesilmiş hatta yabancı 

kelime istilası da bir ölçüde ekleri anlam merkezli yaklaşımla 

değerlendirmek suretiyle bu olumsuzluklar azaltılmış olacaktır.  

Ayrıca kelime türetmede belirli eklere yüklenerek 

diğerlerinin silik kalmasının önüne bu şekilde daha kolay 

geçilecektir diyebiliriz. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Toplum ne kadar iyi, derin, geniş, düşünebilirse 

dilindeki anlam da o kadar güçlü ifadeye sahip bir şekilde 

kullanım alanına çıkar. Türk dilinin öğretiminde düşünce dilin 

temeline oturtulmalı ve düşüncenin oluşturduğu anlam esas 

alınmalıdır. Bu zamana kadar Türkçe öğretiminde yapının 

arkasına atılmış olan anlam boyutunun da böylece öne 

çıkartılması sağlanmış olur. Türk dilinin eğitiminde bir 

dereceye kadar etkili olan şekil merkezli yaklaşımlar yetersiz 

kalmıştır. Ana dili eğitiminde yetersiz kalan yapı anlayışının 

yanında Tümdengelim yöntemiyle anlamı merkeze alarak ana 

dili eğitimine cümleyle başlanırsa dil düşünce sistemine uygun 

bir eğitim gerçekleşmiş olur. 

Türkçenin anlam ve anlama bağlı yapısı açısından dil 

bilgisine uygun cümlelerini diğerlerinden ayırma, dil bilgisine 

uygun cümlelerinin anlam ve yapısını ortaya koyma 

durumundan araç olarak yararlanılmalıdır. Eğitimde Türkçenin 

anlam boyutundan hareket edilmeli ancak yapı da göz ardı 

edilmemelidir. 

Genel dil öğretiminde olduğu gibi ana dili olarak dil 

bilgisi öğretiminde dil öğretim ilkelerinin uygulanması gerekir. 

Ünite içerisindeki bütün bölümler bu dil bilgisi konusu 

etrafında sezdirme yaptıracak metin, alıştırma ve etkinlikler 

etrafında gelişir. Dil öğretimine zaten cümleyle başlanmıştır. 

Her türlü dil bilgisi konusu cümle içerisinde verilen örnek 

yapılar üzerinden işlenmelidir. Bu örnek yapıların işlenerek 

pekiştirilmesi işleminden sonra edebi metinlerdeki örnek 

çalışmalarla ilgili dil bilgisi konusu edebiyat estetiği içinde 

verilir.  

Öğrenci önceki bölümlerde dil bilgisi yapısına aşina 

olduğu için Edebi metin üzerinde uygulama yapması kolay 

olacaktır. Dil bilgisi konusunun edebi metindeki yer alış ve 

kullanım şekilleriyle uygulamalar zenginleştirilir. 



 Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri                                                                                                                          
 

25 
 

Uzun, sürekli ve özgün olmayan bir eğitimin sonucu 

olarak öğrencilerin düşünce yapılarında ana dilin düşünce 

genetiğini meydana getiren öznellik özelliğindeki 

uzaklaşmalardan kurtulmak için dil eğitimine cümleyle 

başlamayı yanlıştan dönmenin ilk adımı olarak görmek gerekir.  

Milli bir değer olarak dil düşünce ilişkisi toplumun 

düşünce genetiğinin temelini oluşturur. Bu temelde ortak 

değerler etrafında düşünceler, soyut ve somut düşünce ürünleri 

üretmek günümüzde ayakta kalmak anlamına gelmektedir. 

Bunun için eğitim kurumlarımızda ana dili olarak Türk dili 

derslerine hak ettiği değer verilerek Türk dilinin dayandığı Türk 

düşünce ve mantık sistemi içerisinde eğitim ve öğretim 

planlaması baştan yapılmalıdır. Bu planlama içerisinde Türk 

dilinin öznellik özelliğine uygun olarak insanı öne çıkartan ve 

insanı merkeze alan edebi metinler eşliğinde sezdirme 

yaklaşımıyla dil bilgisi konularını öğretme yolunu tercih etmek 

gerekir.  
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Özet  

Covid-19 virüsü 2019 Aralık ayı sonu ve 2020 Ocak ayı 

başında ortaya çıkınca bütün dünyada korkulu bir salgına dönüştü. İlk 

dönemde yükseköğretime üç hafta süreli ara verildi, daha sonra 2020 

bahar döneminden -23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren teorik 

derslerde uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün 

üniversitelerimizde dijital olanaklar ile uzaktan öğretim süreci 

başlatılması karara bağlanıp- 2021 bahar dönemini de kapsayacak 

şekilde uzaktan eğitim gerçekleştirilmeye başladı. Bu bulaşın ilerleme 

hızını düşürüp tedavi olanaklarını artırmak için zaman kazanabilmek 

gayesiyle birçok ülkede alınan önlemler arasında, diğer eğitim 

kurumlarında olduğu gibi üniversitelerde sınıf içi yüz yüze eğitime 

belli bir süre zorunlu olarak ara vererek yeni düzenlemelerle sosyal 

mesafe oluşturmaya çalışılmıştır. Birleşmiş Milletler verilerine göre 

küresel boyutta sekiz yüz milyona yakın öğrenen kitle, okulların ve 

üniversitelerin kapanmasından etkilenmiştir. Bu çalışmada, ülkelerin 

ve üniversitelerin eğitim öğretime ara vermemesini sağlamak adına bir 

zorunluluk haline gelen uzaktan öğretim çalışmalarında Türk dili 

derslerinin bir değerlendirilmesi yapıldı. Bu kavramsal irdelemede, 

durum tespiti yapılarak çevrimiçi öğrenmenin yüz yüze öğrenmeye 

göre salgın dönemi sonrası normalleşme döneminde ana akım 

öğrenme durumuna dönüşmesi konusu gündeme uygun olarak kaleme 

alındı. 

Bu bildiride önce yaşanan salgın döneminde kullanılan 

uluslararası ortak sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya vurgu 

yapıldıktan sonra çevrimiçi ortamda Türk diliyle ilgili dersleri 

öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve bu sürecin fırsata dönüştürülmesi 

irdelendi. 
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Sanal sınıf oluşturma, Türk kültür değerlerine uygun olarak 

Türk dili öğrencisinin sorumluluk duygusu edinmesi, çevrimiçinde 

sanal sınıfa katılımı sağlayan araçların ediniminin sağlanması ve bu 

araçlardaki programların kullanımının öğrenilmesi ve sanal ödül 

verilmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak eğitim ve öğretim sosyal, ekonomik ve ortam 

olarak sürdürülebilmelidir. Türkiye bu sürdürülebilirlik konusunda 

atak davranabildiğini ve üniversitelerin büyük oranda çevrimiçi 

eğitim olanaklarını devreye sokabildiğini göstermiştir. Olanakları 

olmayan eğitim kurumları da kardeş kurum edinme yoluyla süreci 

aksatmayacak şekilde uyum sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk, dil, öğretim, pandemi, dijital.  
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TEACHING THE TURKISH LANGUAGE ONLINE 

DURING THE EPIDEMIC 

 

Abstract 

When the Covid-19 virus emerged in late December 2019 

and early January 2020, it turned into a fearful epidemic all over the 

world. In the first term, higher education was suspended for three 

weeks, then from the spring term of 2020 - starting from March 23, 

2020, distance education began to be carried out in all our universities 

with distance education capacity in theoretical courses, and it was 

decided to start the distance education process with digital 

opportunities - including the spring term of 2021. Among the 

measures taken in many countries in order to gain time to reduce the 

rate of progression of this contagion and increase treatment 

opportunities, it was tried to create social distance with new 

regulations by giving a compulsory break from in-class face-to-face 

education in universities, as in other educational institutions. 

According to the United Nations data, nearly eight hundred million 

learners globally have been affected by the closure of schools and 

universities. In this study, an evaluation of Turkish language courses 

was made in distance education studies, which has become a necessity 

in order to ensure that countries and universities do not interrupt 

education. In this conceptual analysis, the issue of the transformation 

of online learning into mainstream learning in the post-epidemic 

period compared to face-to-face learning was written in accordance 

with the agenda by determining the situation. 

In this paper, after emphasizing the use of the Turkish 

equivalents of the international common words used during the 

epidemic period, the problems encountered while teaching Turkish 

language lessons online and the transformation of this process into an 

opportunity were examined. 

It is necessary to create a virtual classroom, to acquire a sense 

of responsibility for Turkish language learners in accordance with 
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Turkish cultural values, to acquire tools that enable participation in 

online virtual classrooms, to learn how to use the programs in these 

tools and to give virtual rewards. 

As a result, education and training should be sustainable in 

terms of social, economic and environment. Turkey has shown that it 

can act on this sustainability issue and that universities can use online 

education opportunities to a large extent. Educational institutions that 

do not have facilities have also adapted in a way that will not disrupt 

the process by acquiring sister institutions. 

Keywords: Turkish, language, teaching, pandemic, digital  
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1. GİRİŞ 

Tarihte uzaktan eğitimin ilk uygulaması XVIII. 

yüzyılın başlarında (1728 yılında) Boston gazetesinde basılan 

“Steno Dersleri” duyurusuyla gündeme gelmişti. XIX. yüzyılda 

İsveç Üniversitesi kadınlara “Mektupla Kompozisyon Dersleri” 

verilmeye başlamış, 1843 yılında mektupla öğretim yapan 

University Correspondence College kurulmuştur (Arat ve 

Bakan, 2011: 363). Günümüzde ise uzaktan eğitimin çevirim içi 

ortamda yapılmaktadır. On yüzyılı içine alan yeni binyılın -

"2001’le üçüncü binyılın başlangıcını izleyen ikinci on yılın"- 

başlangıcında toplumun bilgi teknolojilerini çok çeşitli 

biçimlerde kullanımı 2020’nin başında insanlık Çin’in Wuhan 

kentinde çıktığı öne sürülen Covid-19 virüsün tehdidi ile karşı 

karşıya gelince daha çok önem kazandı (Yamamoto ve Altun, 

2020: 25).  

2. SALGIN DÖNEMİNDE TÜRKÇE KARŞILIKLARINI 

KULLANMA 

 

Yaşanan salgın döneminde kullanılan uluslararası 

ortak sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmayı alışkanlık 

edinmek gerekir. Bu süreçte sıkça karşılaşılan terimlerden biri 

1876 yılında Ahmed Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmani’sinde 

salgın hastelik “maraz-ı müstevlī “ diye geçen salgın sözcüğü, 

pandemi (< İng. pan “hep, tüm” + demic “yerel halka ait” < E. 

Yun. pándēmos “genel”) terimiyle dilimize pelesenk oldu. 

Salgın döneminde kullanılan ikinci sıradaki sözcük ilk 1968 

yılında mikrobiyolog olan June Almeida ve David Tyrrell, 

Amer’in kullandığı corona “bir tür virüs” < Lat. Corona “taç” 

için  küçük sivri uçlardan (İng. spike) oluşan şeklinden dolayı 

taç virüs denilebilir. Salgın döneminde kullanılan ikinci 

sıradaki sözcük enfeksiyon < Fr. infection “iltihap ( < Ar. 

iltihāb  ‘yanma’)” için irin (< ET irin- “çürümek”) 

kullanılabilir. Üçüncü sıradaki sözcük izilasyon “hastayı 

sağlıklı insanlardan ayırma” ( izole < Fr. isoler “yalıtmak, 
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yalnızlaştırmak”) için ayrıştırma, maddeler için tercih edilen 

“yalıtılmış” terimine eş değer olarak kullanılabilir. Dördüncü 

sözcük 14 ila yirmi günlük ayrıştırma için kullanılan karantina 

( Lat. Quadraginta “Venedik’te kırk günlük karaya çıkma 

yasağı”) sözcüğünün karşılığı olarak halkın kullandığı kırk 

çıkarma deyiminden kırkımsı denilebilir. Son olarak Lat. virüs 

“zehir” sözcüğünün karşılığı olarak bulaşçık sözcüğünü 

öneriyorum. Daha az kullanılan suş “aynı kökten gelmesine 

rağmen küçük genetik farklılıkları olan virüsler” (< Fr. souche 

“ağaç gövdesi”) sözcüğüne ise soydaş bulaşçık terimini 

önerebilirim. Ancak sözcüklere karşılık bulmanın önüne 

geçebilmek için bilim adamlarımızın Türkçe düşünerek öz 

dilleriyle kendilerine ait adlandırma yapmaları gerekmektedir. 

 

3. SALGIN DÖNEMİNDE TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİMİ 

 

Yeni Koronavirüs Salgını, küresel boyutta olduğu gibi 

yükseköğretimde de etkili oldu. Bu durum karşısında, 

Yükseköğretim Kurulu hızla süreci yakinen takip etti. 

Yükseköğretim Kurumları Dersleri bir ara yüzle üniversitelerin 

dijital ders malzemeleri olarak açık erişime açıldı. Uzaktan 

öğretim uygulamaları UZEM adı verilen dijital merkezlerde eş 

ve art zamanlı olarak yürütülmeye başlandı ve çevrimiçiyle 

canlı dersler şeklinde devam etti. Bazı uygulamalı dersler yüz 

yüze seyreltilmiş olarak yapıldı. Ders içerikleri zenginleştirildi. 

Bu durum bir fırsata dönüştürüldü. YÖK Dersleri Platformunun 

sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için çalışılmaktadır. 

Ders dışı çevrimiçi etkinlikleri artırıldı. Özel insanlar olan 

engelli öğrenciler ve yabancı öğrenciler için talepleri 

durumunda ihtiyaçları karşılandı. Küçük gruplar hâlinde 

dönüşümlü eğitim yapıldı. Eğitim sürecinin hedefler, eğitim 

materyali, eğitim ortamı ve ölçme değerlendirme olmak üzere 

dört unsur için UZEM gelişimini sürdürdü (YÖK, 2020: 2-22). 
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4. ÇEVRİMİÇİ TÜRK DİLİ İLE İLGİLİ DERSLERDE 

SORUNLAR VE FIRSATLAR 

 

Üniversitede öğrencisi yetişkin olsa da öğretimde 

eğitimin aile, öğrenci, okul, öğretmen şeklindeki dörtlü ayak 

her zaman için vardır. Bu süreçte maalesef yükseköğretimde 

başarı için aile eğitimi unutuldu.  Aynı şekilde başlangıç 

döneminde öğrenci eğitimleri de uyumlu hâle getirilemedi. 

Ancak okul ve öğretim elamanları sürece uyum sağlamaya 

başladı. Yükseköğretimde çocuğu olan ailelere dizüstü 

bilgisayar edinmelerini kolaylaştırıcı arayışlar yeterli 

olmayabilir. Ders programına öğrencinin verimli şekilde 

katılmalarına yardımcı olmak için ailelere destek eğitimi 

verilebilir. Sadece ortaöğretim öğretmenlerine değil bütün 

öğretim elemanlarına aynı kolaylıkların sağlanması 

gerekmektedir. Her üniversitenin öğrencisinin aile ikametinin 

yoğun olduğu şehirlerde temsilci bürolarının olması bir öneri 

olarak kabul edilebilir. 

Çevrimiçi derslere temsilen her ders için en az 3 

öğrenci kamerası açık şekilde katılmalıdır. Ne yazık ki lisans 

düzeyinde öğrenciler görüntülü derse katılım becerisini 

edinemedi. Lisansüstü düzeyde katılım yeterlidir. Soru-cevap 

şeklindeki diyaloglarda doğru açıklamalarda bulunan 

öğrencilere öğretim üyesinin sanal hediye vermesi ve verilen bu 

ödüllerin belli oranda sistemde kaydedilerek değerlendirilmeye 

aksettirilmesi gerekir. 

5. SONUÇ 

Neticede Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma becerisi 

doğuştan gelen bir yetenek değil, iyi bir Türk dili eğitimi ile 

edilen bir kazanımdır. Çevrim içi sanal sınıfta Türk Dili 

derslerinde edinim sırasıyla dinleme, konuşma, okuma ve 

yazma olarak alt dallara ayrılabilen anlama ve anlatma 

becerilerini geliştirmek temel amaçtır. Çağdaş okul, kültürel ve 

araçsal bakımdan matbaa-temelli olsa da artık bilgisayar temelli 

uzaktan eğitim kurumları güncellenerek hızla kendini salgın 
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dönemini fırsat bilerek kendini geleceğe hazırlamaktadır. 

Salgın döneminden sonra da belli oranda çevrimiçi derslerin 

yapılması düşünülebilir. Uzaktan eğitim yüz yüze öğretime bir 

alternatif olmuştur. Uzaktan eğitim, özel iletişim ve özel 

öğretim teknikleri kullanılarak ders tasarımın özel yöntemlerle 

yapıldığı, geleneksel öğretim ortamlarından farklı olan 

çevrimiçi ortamda yürütülen öğretim modelidir ve 

kaydedilebilirliği ile de tekrarlanma ve arşivlenme özelliği 

vardır (Kan ve Fidan 2016: 25-41). 
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Özet 

Mevcut çalışma ile, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim 

kurumlarında, eğitim, öğretim, yönetim amaçlı kullanılan ve 

uygulanan dijital iş ve işlemlerin neler olduğu ele alınacaktır. Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli eğitim kademelerinde (okul öncesi, 

ilkokul, ortaokul ve orta öğretim) ‘öğretme- öğrenme faaliyetlerinden, 

öğrenci işleri, mali işlere, personel işlerinden büro işlerine’ kadar 

çeşitli yönetim alanlarda bilgi iletişim teknolojileri kullanılmaktadır. 

Okul ve okul yönetim süreçlerinde kullanılan bilgi iletişim 

teknolojileri ve araçları, e okul, mebbis, kbs, tefbis, eba gibi adlarla 

eğitimcilere,  öğrencilere, ve velilere hizmet vermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Okul yönetimi, dijital, web tabanlı uygulamalar 
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SCHOOL MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE 

Abstract 

The present study will discuss what are the digital works and 

processes used and applied for education, training and management 

purposes in educational institutions affiliated to the Ministry of 

National Education. Information communication technologies are 

used in various management areas from "teaching-learning activities, 

student affairs, financial affairs, personnel affairs to office work" at 

various educational levels (pre-school, primary school, secondary 

school and secondary education) under the Ministry of National 

Education. Information communication technologies and tools used in 

school and school management processes serve educators and students 

with names such as e-school, mebbis, kbs, tefbis, eba. 

Keywords: School management, digital, web-based applications 
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1. GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz yirmi birinci yüzyıl, bilgi çağı ve 

bilgi toplumu beraberinde nitelik ve nicelik olarak verilerde 

öngörülemez bir artış meydana getirmiştir. Veri, malumat, 

enformasyon ve bilgilerdeki muazzam artış, olağanüstü 

değişimler, çok hızlı dönüşümler yaşatmaktadır. Ancak sürekli 

olagelen yenilikler beraberinde bir çok fırsatları, olanak ve 

imkanlar da doğurmuştur. Bilginin yapılandırılması, bilginin 

üretilmesi, bilgiye kolay ulaşılması, çoğaltılması, taşınması, 

kayıt edilmesi, işlenmesi, depolanması ve gerektiği zaman geri 

getirerek işlenmesi, bilgi kirliliğinin önlenmesi, bilgilerin 

korunması gibi bir çok görevler, iş ve işlemler, süreçler yine 

bilgi çağının sağladığı imkan ve olanaklar kullanılarak 

giderilmektedir ve gidermek de gerekmektedir. 

2. PROBLEM DURUMU 

Bilgi çağının özellikle bilgi iletişim teknolojilerine 

dayalı olarak sağlanan imkan ve olanaklardan en öne çıkanı; 

mal ve hizmet üretimindeki görevlerin büyük bir oranda 

makineler tarafından gerçekleştirilmesi ve gelecekte de 

gerçekleştirilecek olmasıdır. Bu kapsamda bazı yenilikler ise 

şunlardır; büyük veri analitiği (big data analytics), nesnelerin 

interneti (internet of things), web destekli pazarlar (web- 

enabled markets), bulut bilişimleri (use of cloud computing), 

makine öğrenimi (machine learning), artırılmış ve sanal 

gerçeklik (augmented and virtual reality), karmaşık geri 

bildirim döngüleri (complex feedback loops), mobil internet 

(mobile internet), insan- makina etkileşimi (human-machine 

ınteraction) blokzinciri (blockchain), teknoloji tasarımı 

(technology design), iş yaratma fırsatları (job creation 

opportunities), yeni teknolojiler (new technology) dördüncü 

sanayi devrimi (fourth ındustrial revolution), proje bazlı 

yönetim (project-based managment), dijital vatandaşlık veya 

yerlilik (digital natives), proaktif yönetim (proactive 
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management), uzmanlık becerileri (specialist skills), sanal 

gerçeklik (virtual reality), otomasyona olan eğilimler (trends 

towards automation), yapay zeka (artificial intelligence), 

karmaşık problem çözme (complex problem-solving), robot 

teknolojileri (robotics technologies), insansız hava araçları 

(drones), bilgi yönetimi (knowledge management), aktif 

vatandaşlık (active citizenship), öğrenmeyi öğrenme (learning 

to learn), algoritmalar (algoritmalar), yaşam boyu öğrenme 

(lifelong learning), analitik düşünme ve yenilik (analytical 

thinking and innovation), eleştirel düşünme ve analiz (critical 

thinking and analysis), insiyatif duygusu (sense of initiative), 

girişimcilik kültürü, işyeri otomasyonu (workplace 

automation), yaratıcılık, özgünlük (reativity, originality), 

detaylara dikkat (attention to detail), güvenilirlik 

(trustworthiness), akıl yürütme (reasoning), sosyal etki (social 

influence), teknoloji tasarımı ve programlama (technology 

design and programming), yüksek değerli roller (high value 

roles), dijital ticaret (digital trade), şifreleme (encryption), hava 

ve su altı robotlar (aerial and underwater robots), ademi 

merkeziyetçilik (decentralization), öğrenme stratejileri 

(learning strategies), liderlik (leadership), insan ve makineler 

arasındaki sınırda değişiklik (shift on the frontier between 

humans and machines), gibi hususlar daha fazla çok konuşulur, 

tartışılır duruma gelmiştir. Nitekim bu alanlara sürekli yenileri 

de eklenerek, çoğalarak devam etmektedir, edecektir.  

Türkiye’de Anayasa, 430 sayılı Eğitimin Birleştirilmesi 

Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, kalkınma plan 

ve programları ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükümde Kararname hükümleri ve 

diğer açıklayıcı mevzuat hükümlerine göre eğitim ve öğretim 

hizmetinin Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve 

denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. Okul öncesi, 

ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencilerin bedenî, zihnî, ahlakî,  

manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönlerinden bilgi ve 

becerilerle donatmak, geleceğe hazırlamak,  eğitim ve öğretim 
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programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek, eğitim ve 

öğretim hizmetlerini yürütmek ve denetlemek, eğitim ve 

öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri 

belirlemek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek 

Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden bazılarını 

oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, görev ve yetkilerini 

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatları 

içerisindeki il ve ilçe  millî eğitim müdürlükleri ile okul ve okul 

müdürlüklerine devredebilir.  Türk milli eğitim sistemi örgün 

eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana bölümden kurulur. 

Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve 

yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim, örgün 

eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin 

tümünü kapsar. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, 

eğitim, öğretim, yönetim amaçlı kullanılan ve uygulanan dijital 

iş ve işlemlerin neler olduğu ele alınacaktır. Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı çeşitli eğitim kademelerinde (okul öncesi, 

ilkokul, ortaokul ve orta öğretim) ‘öğretme- öğrenme 

faaliyetlerinden, öğrenci işleri, mali işlere, personel işlerinden 

büro işlerine’ kadar çeşitli yönetim alanlarda bilgi iletişim 

teknolojileri kullanılmaktadır. 

Bilgi iletişim teknolojileri temelli dijital çağda, bireysel 

yaşam ve anlayışlarda olduğu gibi kurumsal çerçevede de bir 

çok değişim ve dönüşümler yaşanmış ve yaşanmaya da devam 

etmektedir. Bu kapsamdaki tüm değişim ve dönüşümler, 

yenilikler, dijitalleşmeler; genel olarak tüm örgütlere olduğu 

gibi  özelde ise eğitim örgütlerine ve okullara ve okulların 

yönetim süreçlerine de (planlama, karar verme, örgütleme, 

iletişim, koordinasyon, yöneltme, denetim ve değerlendirme 

gibi yönetim fonksiyonlarına) yansımıştır.  Okul ve okul 

yönetim süreçlerine yansıyan somut uygulamaların öne 

çıkanları; MEBBİS, E-Okul, DYS, EBA, KBS, TEFBİS gibi 

uygulamalardır.  
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Milli Eğitim Bakanlığı ve okul yönetimi; öğrenci kayıt, 

devam, takip, ders programı, değerlendirme, mezuniyet, 

diploma, personel iş ve işlemleri, mali ve bütçe iş ve işlemleri, 

büro işleri, taşınır ve taşınmaz işler, yönetimle ilgili kayıtları 

muhafaza etme, depolama, geri getirme, ve özellikle Covit 19 

pandemi süreci ile birlikte öğretme- öğrenme faaliyetleri,  dijital 

ortamda yürütülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının 

dijital ortamda yürüttüğü iş ve işlemler özet olarak şu şekilde 

açıklanabilir (MEB, 2021); 

✓ Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS). Milli 

Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı tüm hizmetler ve 

olanaklar. MEBBİS üzerinden yapılabilmektedir.  

✓ E-Okul sistemi; idarecilerin öğrencilerin kayıt 

yenileme, kayıt silme, nakil işlemleri, devamsızlık 

bilgilerini girdiği; öğretmenlerin ise öğrencilerin ders ve 

ödev notları ile performans bilgilerini işlediği sistemdir. 

✓ Doküman Yönetim Sistemi (DYS) sayısal ortamdaki 

bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve 

yönetimini için geliştirilmiş uygulamalardır. 

✓ Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 

çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. 

✓ Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), 

harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir 

otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı 

tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi 

gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, 

hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlandığı 

sistemdir. 

✓ Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları 

Bilgi Yönetim Sistemi (TEFBİS) Bakanlığa bağlı tüm 
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eğitim kurumlarına gelen ve giden tüm mali kaynakların 

kayıt altına alındığı sistemin adıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığın alandaki merkezleri 

olan ve sayıları yüz bine varan okullar ve diğer eğitim kurumları 

aracılığı ile on dokuz milyona yakın olan öğrenciler, bir 

milyonu aşan öğretmen ve okul yöneticileri ve diğer 

çalışanlarının tüm iş ve işlemleri genel olarak yukarıda 

değinilen web tabanlı araçlar aracılığı ile yerine getirilmektedir. 

Haliyle ve doğal olarak web tabanlı uygulamaların kalitesi aynı 

zamanda eğitimin ve okul yönetimlerinin yönetim kalitesini de 

yansıtır duruma gelmiştir.  

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm personelini, eğitimcilerini, 

eğitim yöneticilerini gerek hizmet öncesinde ve gerekse hizmet 

içinde sürekli mesleki eğitime tabi tutarak dijital araç ve 

kaynakların etkin kullanımı konusunda bilgi, beceri, tutum ve 

alışkanlıklar kazandırmalıdır. Özellikle öğretmen adaylarının 

etkin yetiştirilmesinde eğitim fakülteleri ve eğitim 

fakültelerinin öğretim programlarının bu çerçevede sürekli 

geliştirilmesi gerektiği de söylenebilir. 
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Özet 

Özel eğitim okulları, özel gereksinimleri olan çocukların 

bulunduğu okullardır. Bu eğitim zorunludur. Farklı engel türlerine 

göre okul türleri bulunmaktadır. Özel eğitimin  amaç ve görevleri, 

milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 

bireysel farklılıkları, gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçları dikkate 

alınarak eğitim hizmeti sunulması, özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri 

sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan, 

toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak 

şekilde planlanıp yürütülmesi, bireylerin eğitsel performansları 

doğrultusunda amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar 

yapılarak eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları, üst 

öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama hazırlanmalarını 

amaçlar. Özel eğitim uygulama okulları, ilgili mevzuat hükümleri 

doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. 

Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, 

personel, öğrenci işlemleri, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve 

sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, yönlendirme, 

bilgilendirme, temizlik, düzen, nöbet, okul aile iş birliği ve benzeri 

görevler ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince verilen 

görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine 

getirilmesini sağlar. Özel  eğitim kurumlarında kullanılan dijital 

sistemler genel olarak şunlardır: okula gelen gelirler, okul giderleri, 

taşınır kayıt işlemleri, okul fatura ve ödenek işlemleri, yönlendirme iş 

ve işlemleri, duyuru işlemleri, personel işlemleri, aday öğretmen iş ve 

işlemleri, izin işlemleri, maaş işlemleri, ek ders işlemleri, öğrenci 
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işlemleri, iş yeri güvenliği ve sağlığı işlemleri,  sözleşmeli personel 

maaş, SGK, ek ders ve harcama belgeleri işlemleridir.  

Anahtar Kelimeler: özel eğitim okulu, dijital yönetim, bilişim 

sistemleri. 
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DIGITAL SYSTEMS WHICH ARE USED IN SPECIAL 

EDUCATION SCHOOLS 

 
Abstract 

Special Educations Schools, are institutions in which there 

are students who have special needs. This Education is compulsory. 

There are various schools designed for different types of disabilities. 

Special Education’s aims and missions mean, providing education 

services by considering individual differences, development 

characteristics and education requirements according to general 

purposes and core principles of national education, planning and 

implementing individuals with special education needs without 

separating them from their social and physical environment as much 

as possible, including the process of interaction and mutual adaption 

with society, individuals to use their capacities at the highest level 

according to their educational needs, competencies, interests and 

abilities by maknig adaptations at the purpose, content and teaching 

process in line with their educational performance. Special Education 

practice, is conducted by the school principal with other employees in 

line with the relevant legislation. The principle provides the duties 

such as students issues of school, all sorts of education and teaching, 

management, personnel issues, accrual, movable property, official 

correspondance, educational and social activities,transportaiton of 

students, security, meals, guidance, cleaning and order, shifting, 

school and family collaboration and the duties given by Ministery of 

Education and Directorates of Provincial/District Education and other 

duties indicated by job description. Digital systems used in Special 

Education instituations are generally as follows : Recenues of school, 

expences of school, movable good records, transactions of invoice or 

allocations of school , guidance issues, announcements ,personel 

işlemleri, candidate teacher issues, permission issues, salary issues, 

additional course payments, student issues, workplace health and 

safety issues, documents of salary, additional course payments, 

insurance and expenditures about contract stuff. 

Keywords: special education school, digital management, 

information systems. 
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1. GİRİŞ 

Özel eğitim okullarında eğitim ve yönetime dair iş ve 

işlemlerin yürütülmesinde kullanılan temel bilişim sistemi Millî 

Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS)’tir. MEBBİS, 

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ile il-ilçe milli eğitim 

müdürlüklerinin görevli birim ve şubelerinin veri akışlarının 

gerçekleştiği; alt modülleri olan ve okullar ile öğretmen, 

öğrenci, kurum bilgilerinin bulunduğu bir yazılım sistemidir. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. 

Bununla birlikte Hazine ve  Maliye Bakanlığı tarafından  Milli 

Eğitim müdürlüklerine mali ve muhasebe iş ve işlemlerini 

gerçekleştirmek için kullanıma sunulan MYS (Mali Yönetim 

Sistemi) ve  KBS (Kamu Harcama Muhasebe Bilişim 

Sistemleri) adlı iki sistemi bulunmaktadır. Ayrıca Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın  kullanıma sunduğu SGK E-

BİLDİRGE (sigorta, prim işlemleri) isimli bir sistem 

bulunmaktadır. Bu sistemler ile bakanlıklar arası iş ve 

işlemlerde dijital dönüşüm sağlanmıştır. 

Bakanlık tarafından entegre edilen ve takibi 

gerçekleştirilen bu sistemlerle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

bütün okul ve kurum müdürlükleri dijital iş ve işlemlerini 

yürütmektedir. Bununla birlikte her okul türü ve kademesine 

göre bu sistemler farklı alt modüllere ayrılabilmektedir. 

Bu bağlamda, bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı 

merkez ve taşra teşkilatları tarafından okul ve kurum 

yönetiminde kullanılan bilişim sistemlerinden ve diğer 

bakanlıkların Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 

teşkilatının kullanımına sunduğu alt yapı hizmetlerinden 

bahsedilecektir.  
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2. ÖZEL EĞİTİM OKULLARININ DİJİTAL 

YÖNETİMİNDE KULLANILAN BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ 

 

Bu bölümde okul ve kurum idarecileri ve öğretmenleri 

tarafından başta okul yönetim ve denetim işleri olmak üzere 

diğer iş ve işlemler için kullanılan temel ve alt sistemlere 

değinilmektedir. 

2.1. MEBBİS 

  Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi, öğretmenler, 

öğrenciler ve veliler için tüm eğitim öğretim süreçlerini içeren 

temel Milli Eğitim Bilişim Sistemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır (MEB, 2021). MEBBİS farklı okul-kurum türü ve 

kademesine göre çeşitli alt modülleri olan en temel bilişim 

sistemidir. MEBBİS modüllerinden bazıları aşağıda 

incelenmektedir:  

2.2. Aday öğretmen performans değerlendirme sistemi 

Milli Eğitim Bakanlığına  bağlı  okullara atanan 

öğretmenler atandıkları tarihten itibaren en az bir en fazla iki yıl 

boyunca “aday öğretmen” kabul edilirler ve bu süreçte aday 

öğretmenlerin yapması gereken iş ve işlemler söz konusudur 

(DMK, 1965). Aday öğretmen performans değerlendirme 

sistemi modülü, bu iş ve işlemlerin yürütülmesinde, aday 

öğretmenlerin sürece dair performanslarının ve 

değerlendirmelerinin veri tabanına işlendiği modüldür. Bu 

modül, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından aday öğretmenin 

değerlendirilmesi için atanan müfettiş; öğretmenin okul müdürü 

ve okul müdürü tarafından belirlenen danışman öğretmen 

tarafından kullanılır. Aday öğretmenliğe dair belirlenen 

takvime bağlı kalınarak gerekli denetim ve teftişlerin ardından 

ilgili modüle aday öğretmenin performans notu, bağlı olduğu 
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millî eğitim müdürlüğü tarafından verilen adaylık süreci hizmet 

içi eğitimleri işlenir. 

2.3. Başvuru Onay Modülü 

Belirli dönemlerde öğretmenler ve idareciler için 

başvuruya açılan sınavların (yöneticilik, unvan sınavları, 

yurtdışı öğretmenlik sınavları, bilim sanat merkezi (BİLSEM) 

başvuruları) ve tayin (alan değişikliği, özür durumu ya da isteğe 

bağlı yer değiştirme başvuruları) gibi öğretmenlerin kendi 

MEBBİS sistemleri üzerinden yaptıkları başvurulara okul 

müdürü tarafından kurum onayı verilerek bir üst müdürlüğe 

aktarılması sağlanan modüldür. Öğretmenler tarafından ilgili 

sınav ya da tayin durumuna ilişkin açılan başvuru ekranındaki 

bilgiler doldurulur ve ardından sırası ile okul/kurum müdürü ve 

ilçe-il müdürü onayına sunularak tüm sürecin dijital ortamda 

yürütülmesi sağlanır. 

2.4. Bina Bilgileri Modülü 

Okulların kendine tahsisli binalarının, bina 

bölümlerinin, derslik, atölye ve binalarına ait sahiplik 

durumunu kaydettikleri modüldür. Okul müdürü tarafından bu 

bilgi girişleri herhangi bir bilgi ya da durum değişikliğinde ilgili 

ekrana veri girişi sağlanmakta veya güncellenmektedir. 

Herhangi bir değişiklik durumunda ilgili durum değişikliği üst 

makama resmi yazı ile bildirilerek, daha önceki bilgi durumuna 

verilmiş olan müfettiş onayının iptali yapılmakta ve gereken 

veri girişi yapılarak aynı sürecin tekrar etmesi sağlanmaktadır. 

2.5. E-personel modülü 

Okullarda çalışan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile 

memur, sayman gibi yardımcı hizmetler sınıfında yer alan 

personele ait nüfus bilgilerinin, görev bilgilerinin, izin 

işlemlerinin, hizmet puanı bilgilerinin, ödül ceza durumlarının, 

hizmet içi eğitim ve sertifika gibi personel özlük bilgilerinin 

görüntülendiği ve ilgili  konularda veri girişlerinin yapıldığı 
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modüldür. İlgili personelin kişisel bilgilerinin okul yönetimi 

tarafından görüntülenebildiği ancak herhangi bir değişiklikte 

belirli kısıtları olan modüldür. Özlük bilgilerine dair bilgiler 

bağlı olunan millî eğitim müdürlüğü özlük birimi tarafından 

güncellenebilmektedir. Okul yönetimleri, ilgili personele ait 

izin ve sağlık raporu gibi süreçlerin kayıtlarını bu modül 

aracılığıyla kayıt ve takip altına almaktadır. 

2.6. E-Rehberlik Modülü 

Özel eğitim okullarının diğer okul türlerine nazaran en 

fazla kullandığı modüllerden biridir. Özel eğitim öğrencilerinin 

her yıl bağlı olunan Rehberlik Araştırma Merkezi’ne 

gönderilmek üzere şube rehber öğretmeni tarafından doldurulan 

özel eğitim raporları okul psikolojik danışmanı tarafından e-

rehberlik modülüne yüklenmektedir. Bu işlemin ardından ilgili 

okul müdürü tarafından onay verilen özel eğitim raporları bağlı 

olunan Rehberlik Araştırma Merkezi’ne dijital olarak 

gönderilmiş olmaktadır. 

Bunun yanında, her eğitim öğretim dönemi başında 

okul psikolojik danışmanı tarafından hazırlanması gereken 

rehberlik çerçeve planları da e-rehberlik modülüne 

kaydedilerek müdür onayına sunulmaktadır. 

2.7. HES Sorgusu Modülü 

Covid-19 salgını döneminde Sağlık Bakanlığı 

tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması kapsamında 

MEBBİS sistemine entegre edilen bu modül ile okula gelen tüm 

ziyaretçilerin HES kodu sorgulaması okul yönetimi tarafından 

yapılabilmektedir (MEB HES, 2021). 

2.8. Hizmet İçi Eğitim Modülü 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez ya da taşra teşkilatı 

tarafından belirli dönemde öğretmen ve okul idarecilerine 

yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimlere 
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tüm başvurular ve süreç takibi hizmet içi eğitim modülü 

aracılığıyla yapılmaktadır. Bu modülde erişime açılan kurs ya 

da seminerlere belirlenen tarihlerde başvurular yapılmakta ve 

sırasıyla okul müdürü, ilçe-il müdürlükleri ile bakanlık onayına 

sunulmaktadır. Personelin almış olduğu tüm hizmet içi 

eğitimlere dair bilgiler burada yer almaktadır.  

2.9. İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Modülü 

Okul ve kurumların binaya ilişkin bölümlerinin, acil 

durum ekiplerinin, binanın fiziksel yapısının taşıdığı risklerin 

işlendiği modüldür. Covid-19 salgını sürecinde bakanlık 

tarafından okulların temizlik ve hijyen standartlarını 

sağlamalarına yönelik olarak “Okulum Temiz” sertifikasyonu 

başlatmış ve belgeyi almaya hak kazanan okullar risksiz olarak 

kabul edilmiştir. Okulum Temiz sertifikasyon sürecine dair tüm 

bilgi girişleri bu modül aracılığıyla yapılmıştır. 

2.10. Kitap Seçim Modülü 

Bakanlık tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtılan 

kitapların, bir sonraki sene okutulacak derse göre öğrenci 

sayılarının belirlenerek taleplerin oluşturulduğu modüldür. Üst 

yönetimler buradan kitap ihtiyacını görmekte ve kitap gönderim 

işlemlerini yapmaktadır. 

2.11. Meis Modülü 

Bakanlık birimleri tarafından yürütülen iş ve işlemlere 

dair dönemsel istatistiki verilerin oluşturulması için, istenen 

kurumun tüm boyutları ile verilerin girildiği modüldür. 

2.12. Norm İşlemleri 

Kurumun branş öğretmeninin girdiği toplam ders saati 

ile okulun mevcut öğrenci sayısının bilgi girişinin yapıldığı 

modüldür. Eğitim öğretim yılının ikinci ayında açılan bu sistem 

ile kurumların personel atamalarında ihtiyacı olan öğretmen 
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sayılarının üst yönetim ve birimler tarafından görüntülendiği 

modüldür. 

2.13. Ödenek Takip Modülü 

Okul ve kurumların elektrik, su, internet, doğalgaz gibi 

aboneliklerine bağlı fatura ödemelerinin talebi ve ödeme 

sürecinin takibini içeren modüldür. Bununla birlikte okulların 

diğer ihtiyaçlarına yönelik ödenek talebin oluşturulduğu 

modüldür. 

2.14. E-Okul 

Kurum ve öğrenci işleri olarak iki farklı kullanım 

bölümü bulunmaktadır. Kurum kısmında öğrenci işlemlerinin 

kurum ilişkilerinin işlendiği sistemdir. Öğrenci kaydı, belli 

tarihlerde aktifleşen öğrenci nakil gönderme, nakil kabul edilme 

işlemleri, öğrencilerin derslik şube tanımlamalarının yapıldığı, 

sınıf öğretmenlerin şubelerine tanımlandığı, şube ders 

programlarının ve öğretmenlerinin tanımlandığı, öğrenci devam 

devamsızlık işlemlerinin kaydolduğu; öğrenci kısmında ise 

öğrenci nüfus bilgilerinin, aile iletişim adres bilgilerinin, 

öğrencilerin sınıf şube öğrenci okul numarası bilgilerinin, 

öğrencilerin not bilgilerinin, devam devamsızlık bilgilerinin, 

denklik işlemlerinin ve taktir, teşekkür gibi ödül belgelerinin 

barındırıldığı sistemdir. Ayrıca veli ve öğrencilerin de 

kullanımına açıktır. Covid-19 salgını sürecinde ise e karne 

özelliği eklenerek öğrencilerin ve velilerin karnelerini sistem 

üzerinden görüntülenmesi sağlanmıştır. 

2.15. Meb12 Paneli 

Okul ve kurumların duyuru ve haberlerini paylaşmak 

üzere bakanlık alt yapısı ile hizmete sunulan internet siteleri 

bulunmaktadır. İnternet siteleri okul idarecileri ve 

görevlendirilen öğretmenler tarafından mebk12 paneli 

aracılığıyla hazırlanmaktadır. Okul ve kurumların paydaşlarına 

iletilecek duyuru ve haberler internet siteleri sayesinde kısa 
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sürede paylaşılmaktadır. Bu panelde okul tanıtımı, okul adres 

ve iletişim bilgileri, kurum öğretmen, öğrenci bilgileri gibi 

bilgilerle topluma okulun görünen yüzü olarak 

değerlendirilmektedir.  

2.16. Taşımalı Öğrenci Modülü 

Okul taşıma servis ve öğrenci yemek işlemlerinin veri 

girişlerinin yapıldığı modüldür. Her eğitim öğretim yılı başında 

taşıma ihalesini alan firmanın gönderdiği servis plakaları bu 

sisteme işlenir ve her gün nöbet görevi olan okul müdür 

yardımcısı tarafından servis puantajlarının olduğu ekran 

onaylanır ve aylık çizelgeler çıktı alınıp mühürlenerek milli 

eğitime teslim edilir. Bu şekilde servis ücretleri bu puantajlara 

bağlı olarak ödenir. Bu modülde okullarda taşıma ile okula 

gelen öğrencilere ücretsiz olarak verilen yemeklerin günlük 

kaydı müdür yardımcısı tarafından tutulur. 

2.17. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 

EBA portalı, okulların yüzyüze eğitimlerine destek 

olması amacıyla bakanlık tarafından geliştirilen öğretim 

yönetim sistemidir. Özellikle Covid-19 salgını ile birlikte yüz 

yüze eğitime ara verilen bu süreçte uzaktan eğitime imkan 

sağlamaktadır.  

Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından bu modülde 

uzaktan eğitim planlamasına göre ders tanımlamaları ve 

öğrencilerle içerik paylaşımları yapılabilmektedir. Okul 

yöneticileri öğrencilerin ve öğretmenlerin sistemde kalış 

süreleri, ilçe geneli EBA kullanım sıralamaları gibi istatistiksel 

bilgilere ulaşabilir. 

2.18. Veri Toplama Modülü 

Milli eğitim bakanlığı tarafından belirli dönemlerde 

gönderilen anket ve veri toplama araçları yer alır, kurum 
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kendine uygun anket ve uygulamaları gerekli paydaşlarla  

paylaşır veya kurum tarafından da doldurulur (MEB, 2021). 

2.19. TEFBİS 

Okul aile birliğinin kabul ettiği bağışların girişlerinin ve 

mevzuata uygun bir şekilde kabul edilen bağışların çıkışlarının 

yapıldığı sistemdir. Ayni ve nakdi girişler, bağışı yapan kişi TC 

kimlik numarası ile kaydedilir. Bağış harcamaları ve öğrenciye 

verilen ayni bağışlar sistemden öğrenci TC kimlik numarası ile 

çıkış yapılır (TEFBİS, 2021). 

2.20. DYS 

Doküman Yönetim Sistemi, okulların resmi 

yazışmalarını yaptığı sistemdir. Bakanlıktan gelen yazıların en 

alt birim olan okullara ulaştırıldığı yazışma sistemidir 

(MEBDYS, 2021). 

Buraya kadar olan tüm modüller Millî Eğitim Bakanlığı 

Bilişim Sistemleri ile entegre olan sistemlerdir. Aşağıda yer 

alan üç sistemden MYS ve KBS Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’na, SGK E-Bildirge sistemi ise Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı entegre sistemlerdir. 

1.23. Mali Yönetim Sistemi (MYS) 

Okul ve kurumlar tarafından Ödenek Takip Modülüne 

gelen ödeneklerin onay takibinin ve gelen para miktarlarının 

izlendiği sistemdir (MYS, 2021). Gelen ödeneklerin harcaması 

için okul yönetimi tarafından ödeme emri belgesi düzenlenir. 

Bu belge bu miktarın hazırlanan evraklardaki alımların 

yapılması için Mal müdürlüğüne verilen ödeme onayıdır. Bu 

işlemden sonra bu evrak alım için hazırlanan diğer evraklarla 

birlikte mal müdürlüğüne teslim edilir ve hesapta görülen 

paranın uygun hesaplara aktarılması sağlanır. Ayrıca bu ödeme 

emri belgesi, ücretli öğretmen maaş ödemesinde de kullanılır. 

Ayrıca bu sistemde okula gelen giden bütün miktarlar kalem adı 
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verilen belli kodlarla kayıt altına alınır ve bu kalemlere gelen 

miktarlar o kalemlerin muhteviyatına göre harcanırlar. Aynı 

süreç fatura ödeme işlemleri için de geçerlidir. Bu süreç müdür 

yardımcısı tarafından yürütülür. Aynı sistem okul müdürüne de 

açıktır ve işlem bittikten sonra okul müdürünün onayına tabidir. 

Bu evrakların çıktıları alınıp onayları verilerek aynı zamanda 

elden teslim edilir. 

1.24. Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) 

Taşınır kayıt ve yönetimi ile ek ders olmak üzere 2 

kategoride hizmet vermektedir (KBS, 2021). 

Taşınır kayıt ve yönetimi, taşınır kapsama dahil, okula 

alınan her türlü malzemenin kaydedildiği ve tüketime yönelik 

malzemelerin ise zamanla sistemden düşüldüğü platformdur. 

Ek ders ise görev yapan öğretmenlerin, ek ders puantajlarının 

girildiği sistemdir. 

1.25. SGK E-Bildirge 

Okullarda görev yapan ücretli öğretmenlerin ve stajyer 

öğrencilerin sigorta ve işe giriş – çıkış işlemlerini yürütüldüğü 

sistemdir (SGK, 2021). 

2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünya genelinde yaşanan hızlı teknolojik gelişme 

değişmeler neticesinde kamu kurumları da veri işleme ve 

yönetme sürecinde çeşitli yapısal değişikliklere gitmek 

durumunda kalmıştır. Bu bağlamda ülkemizde 2006 yılında 

Avrupa Birliği müzakere süreçleri kapsamında kamu 

kurumlarında dijital dönüşüm süreci başlamış ve hala devam 

etmektedir. Buna göre, kamu kaynaklarının tasarruflu 

kullanılması amacıyla kurumların hali hazırda yürüttüğü temel 

iş ve işlemler dijital ortamlara aktarılmıştır. Bunun en büyük 

örneklerinden birisi de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm 

eğitim paydaşlarını ilgilendiren eğitim öğretim süreçlerinin 
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yönetimi için oluşturulan MEBBİS sistemidir. MEBBİS sistemi 

dijital yönetimde bir çatı sistem olup bünyesinde okul türü ve 

kademesine göre değişiklik gösteren onlarca modülü 

barındırmaktadır.  

MEBBİS sisteminde yer alan bu modüllerin temel 

amacı okul yönetimlerinde idareci ve öğretmenlere kolaylık 

sağlayarak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmaktır. 

Aynı zamanda tüm evrak ve yazışma sürecinin dijital ortama 

aktarılması kamu kaynaklarının doğru ve verimli 

kullanılmasına da katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte 

özellikle covid-19 salgını sürecinde tamamen uzaktan eğitim ve 

yönetime geçilen bu dönemde, iş takibi ve denetiminin 

yapılmasında bu bilişim sistemleri okul yönetimlerinin işlerini 

büyük oranda kolaylaştırmıştır.  

Yapılan bu çalışma, özel eğitim okullarında dijital 

yönetim bağlamında kullanılan sistemlere yönelik bir inceleme 

çalışmasıdır. Bu kapsamda araştırmacılara, yukarıda ifade 

edilen bu bilişim sistemlerinin etkililiği ve verimliliği 

noktasında kullanıcılara ve kurumlara ne gibi kolaylıklar 

sağladığının araştırılması önerilebilir. Okul yöneticileri başta 

olmak üzere tüm sistem kullanıcılarına da, bu ve benzeri dijital 

yönetim sistemlerine dair hizmet içi eğitimlere katılarak, 

yönetim işlerini kolaylaştıran yenilikçi teknolojilere dair bilgi 

ve deneyim artırmaları tavsiye edilebilir. 
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Özet  

Günümüz yaşantısının temelini oluşturan ve hayatımızın her 

alanında vazgeçilmez unsur olarak yerini alan dijital platformlar 

eğitim sistemi içerisinde de kendine yer edinmiş olup son yıllarda 

yaşadığımız COVİD-19 salgını ile de son derece önemli ve olmazsa 

olmaz bir noktada konumlanmıştır.  Milli Eğitim Bakanlığı ise bu 

konumlanmayı MEBBİS, E OKUL, TEFBİS, EBA, DYS gibi dijital 

platformlar üzerinden yapmaktadır. Her platform eğitim öğretim 

sürecinde yapılacak pek çok fiili uygulamada kolaylık ve fayda 

sağlamaktadır. Okul yönetimleri ise bu platformlarda hem uygulayıcı 

olarak hem de kullanıcı olarak etkili ve kritik bir rol üstlenmiştir. Bu 

uygulamalar ile dijital çağ okul yönetimin vazgeçilmez bir unsuru 

olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Çağ, Okul Yönetimi, MEBBİS. 
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THE DIGITAL PLATFORMS USED IN SCHOOL 

MANAGEMENT 

  

Abstract 

Digital platforms, which form the basis of today's life and 

take their place as an indispensable element in all areas of our lives, 

have also taken their place in the education system and are located at 

an extremely important and indispensable point with the COVID-19 

epidemic we have experienced in recent years. The Ministry of 

National Education makes this positioning through digital platforms 

such as MEBBİS, E OKUL, TEFBİS, EBA, DYS. Each platform 

provides convenience and benefits in many actual applications in the 

education and training process. School administrations have played an 

effective and critical role in these platforms both as practitioners and 

users. With these applications, the digital age has become an 

indispensable element of school management. 

Keywords: Digital Age, School Management, MEBBİS 

  



 Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri                                                                                                                          
 

61 
 

1. GİRİŞ 

Uzun yıllardan bu yana süregelen teknolojik gelişmeler 

son yıllardaki gelişmeler ile birlikte hayatımıza yeni kavramlar 

sokarak dünyamızı yeni bir çağa soktuğunu söyleyebiliriz. Bu 

çağ hepimizin diline pelesenk olmuş Dijital Çağ’dan başkası 

değildir. Sanayi ve hizmet alanında sıklıkla karşımıza çıkan bir 

kavram olan dijitalleşme ile ilgili aklımıza ilk gelen düşünce 

bilişim olmaktadır. Nitekim dijitalleşme kavramı oldukça geniş 

bir perdeden bakılması gereken ve spesifik olarak 

tanımlanamayacak kadar geniş bir yelpazedir. Teknolojik 

altyapı barındıran bu kavramın temelleri 1980’li yıllardan 

itibaren teknolojik gelişmelerin hızlanmasının bir getirisi olarak 

etki kazanmıştır. 

Günümüz yaşantısının temelini oluşturan ve 

hayatımızın her alanında vazgeçilmez unsur olarak yerini alan 

dijital platformlar eğitim sistemi içerisinde de kendine yer 

edinmiş olup son yıllarda yaşadığımız COVİD-19 salgını ile de 

son derece önemli ve olmazsa olmaz bir noktada 

konumlanmıştır.  Milli Eğitim Bakanlığı ise bu konumlanmayı 

MEBBİS, E OKUL, TEFBİS, EBA, DYS gibi dijital 

platformlar üzerinden yapmaktadır. Her platform eğitim 

öğretim sürecinde yapılacak pek çok fiili uygulamada kolaylık 

ve fayda sağlamaktadır. 

Okul yönetimleri ise bu platformlarda hem uygulayıcı 

olarak hem de kullanıcı olarak etkili ve kritik bir rol 

üstlenmiştir. Bu rol okul yönetimin vazgeçilmez bir unsuru 

halini almıştır. İlkokullarda ise okul yönetimlerinin yapmış 

olduğu iş ve işlemleri hâlihazırda uygulamadaki bu 5 

platformda ayrıntılı bir şekilde açıklamak ve anlatmak 

gerekmektedir. 
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2. YÖNTEM 

Bu çalışmada literatür tarama yöntemi uygulanarak 

ilgili materyaller, makaleler ve eserler incelenerek 

sentezlenmiştir. Okul yönetimlerinin kullandığı dijital 

uygulamalar doğrudan kullanılmış ve içerikleri incelenerek bu 

uygulamalar üzerinden tanım sonuç ve değerlendirmeler 

oluşturulmuştur. 

3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Teknolojik atılımların gelişmesi ile endüstri çağı yerini 

dijital çağa bırakmıştır. Bu nedenle tüm sektörlerde dijital 

dönüşüm uygulamaları da artmıştır. Dijital dönüşüm, alt 

birimler arasındaki koordinasyonun şart olduğu birçok stratejiyi 

kapsamaktadır. Dijital dönüşüm iş süreçlerinin takibi ve mevcut 

durumun analizi ile başlamaktadır (Kul ve Gezen, 2020: 172) 

Günümüzde insanlara kolaylık, konfor vb. avantajlar 

sağlayan teknoloji, bilhassa bilgisayar teknolojisi göz önünde 

bulundurulduğunda Moore’un (1965) tahminlerinden çok daha 

hızlı gelişmeler göstermektedir. Dünyanın her köşesinde, her an 

her geçen gün içinde yeni teknolojik ürünler ve gelişmeler 

insanların yararına sunulmaktadır. Mesela akıllı telefonlar 

sayesinde anlık alışveriş, bankacılık, ulaşım, eğitim, sağlık vb. 

birçok hizmet alanına ait eylemler rahatlıkla yapılabilmektedir. 

İnsan hayatında rahatlık sağlamak amacıyla geliştirilen 

teknolojinin kullanım alanlarında artış görülmektedir. Kurum 

ve işletmelerde kaynakları arttırmak, kurumsal hedeflere 

ulaşmak ve yönetimsel işlerde etkinliği arttırmak açısından 

teknoloji kullanımı zorunlu hale gelmiştir (Aktaş, Görgülü, 

Küçükali, ve Ada, 2013). 

 Küreselleşmenin de etkisiyle dünya ekonomisinde 

kalite, rekabet ve fiyat gibi faktörlerin önemi artmıştır. 

Dolayısıyla bilişim teknolojilerinin geliştiği ve kurumların 2 

küreselleştiği yerlerde verimli ve aktif hizmetlerin sunulması 
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teknolojinin varlığı ile mümkün olmaktadır. Tüm bunlara ek 

olarak teknolojik gelişmelerde bilgi de önemli bir olgu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Eski zamanlarda bilgiye ulaşmak eğitim 

almak anlamına gelirken zaman içerisinde bilgi; bireylerin 

araştırma ruhu ile kendilerinin ulaşmaları gereken bir olgu 

haline gelerek önem kazanmıştır (Headrick, 2002). 

Son yıllarda bilgisayar ve İnternetin kullanımındaki 

artış insan hayatını ve eğitim kurumlarını derinden etkilemiştir. 

Eğitim hizmeti veren kurumlarda görev yapan karar vericiler ve 

yöneticiler için bilişim teknolojileri kilit rol oynamaktadır. 

Okullarda teknoloji kullanımının artışında teknolojinin 

öncülüğünü yapan öğretmenler ve yöneticilerin büyük etkisi 

bulunmaktadır (Karataş ve Sözcü, 2013) 

Bu doğrultuda okul yönetimlerinin öğrenci, veli ve 

öğretmen etkileşimleri ile okul iş ve işlemlerinin yönetim ve 

takibinde dijital platformlarını etkili ve işlevsel kullanımı büyük 

önem arz etmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan uygulamalar bu 

işleyişi kolaylaştırmaktadır. Bu durum okul yönetimlerinin bu 

uygulamaları ne derece etkin kullandığı ve bu uygulamalar ile 

neler yapabileceği sorularını akıllara getirmektedir. 

4. BULGULAR 

4.1. MEBBİS ve İlkokul Yönetimi 

MEBBİS yani tam adıyla Milli Eğitim Bakanlığı 

Bilişim Sistemleri… Bu platform Milli Eğitim Bakanlığının 

genel ve diğerlerine erişim sağlayan kapsayıcı dijital 

platformudur. Bu sistem üzerinden okul yöneticileri bakanlığın 

TEFBİS, EBA, E-Okul gibi uygulamalarına girebilmekte ve 

etkin kullanım sağlayabilmektedirler. 

MEBBİS dijital platformuna yöneticiler kurum kodları 

ve kurum şifreleriyle veya kendi özel şifleriyle girebilmektedir. 

Bu platformda okul yönetimi; 

✓ Tayin ve Atama başvurularını onaylama 
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✓ Alt kullanıcı olan çalışana şifre tanımlama 

✓ Norm bilgileri girme 

✓ Okul bina ve öğrenci bilgileri tanımlama 

✓ Okul bina ve bahçe onarım talepleri 

✓ Sınav işlemleri ve sınav giriş belgelerinin temini 

✓ Okullar ile ilgili yapılacak fiziksel donatım işlerini 

veya projeleri girme işlemlerini yapabilmektedir. 

 

4.2. E-Okul ve İlkokul Yönetimi 

MEBBİS platformu üzerinden veya doğrudan E Okul 

platformu üzerinden girilebilen bu dijital platformda okul 

yönetimi ilkokul ve varsa anaokulu kurum işlemleri sekmesi 

üzerinden işlemler gerçekleştirmektedir. Bunlar; 

✓ Okul adres ve iletişim bilgilerini güncelleme 

✓ Öğrenci kayıt- ekleme -nakil - numara ve sınıf 

belirleme 

✓ Öğrenci dosya ve kimlik bilgilerini işleme 

✓ Öğrenci sosyal ve sağlık girdilerini yapma 

✓ Öğrenci resim ekleme 

✓ Şube oluşturma –silme 

✓ Şubelere öğretmen atama ve ders planı oluşturma 

✓ Devamsızlık- not ve sosyal etkinlik işlemlerini girme 

✓ Bilsem -İyep -Yabancı ve özel öğrenci takip etme ve 

izleme iş ve işlemleridir. 

 

4.3. TEFBİS ve İlkokul Yönetimi 

Açılımı Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim 

Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi'dir. Milli Eğitim 

Bakanlığının tüm eğitim kurumlarına gelen ve giden tüm 

paraların kayıt altına alındığı sistemin adıdır.  
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Bu platformda ilkokul yöneticilerinin görevleri ise; 

✓ Gelir -Gider girme 

✓ Gelir -Gider Düzenleme- Listeleme- Raporlama 

✓ Tahmini bütçe oluşturma 

✓ Varsa kiracı tanımlama 

✓ İşlemlerini gerçekleştirmektir. 

 

4.4. EBA ve İlkokul Yönetimi 

Açılımı Eğitim Bilişim Ağı olan EBA öğrencilerin ve 

öğretmenlerin dijital platform üzerinde öğrenmelerine devam 

etmelerini ve sanal dünyanın imkânlarından faydalanması için 

oluşturulmuştur. Okul yöneticilerinin bu ağda yapması gereken 

görevler ise; 

✓ Öğrenci ve öğretmen şifrelerini oluşturma 

✓ Covid-19 salgını ile birlikte yapılmaya başlanan 

çevrimiçi dersleri planlama ve atama 

✓ Öğrencilerin ve öğretmenlerin EBA kullanımlarını 

takip etme ve bu konuda teşvik etme şeklinde 

sıralanmaktadır. 

 

4.5. DYS ve İlkokul Yönetimi 

Açılımı dosya yönetim sistemi olan DYS Milli Eğitim 

Bakanlığı veya milli eğitim müdürlüğü tarafından gönderilen 

resmi yazıların geldiği dosyalandığı ve ilgililere tebliği 

yapılarak kaydedildiği dijital platformdur.  

Bu platformda gelen yazı ilk başta gelen evrak yetkilisi 

olan okul müdürüne ulaşır burada okul müdürünün 

yönlendirmesi ile ilgili okul yöneticileri yazıları takip eder 

gerektiğinde cevaplar veya ilgililere belirtilen süre dâhilinde 

tebliğ eder ve dosyaları kaydeder.  
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4.6. Diğer Dijital Modül ve Platformlar 

Bu belirtilen dijital platformlar haricinde bakanlığın 

kullandığı taşımalı eğitim, veri toplama, bir milyon fikir gibi 

veri toplamaya veya taşımalı öğrencilerin taşıma ve yemek 

işlemlerinin takip edilerek gerçekleştirdiği ağlar mevcuttur. Bu 

modüller ve platformlar ile ilgili iş ve işlemler de okul yönetimi 

tarafından müdür veya ilgili müdür yardımcısı tarafından 

sisteme veri yükleme ve takip etme şeklinde yürütülür. 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Dijital çağın ve dijital platformların okul yönetimi 

üzerine etki ve faydalarını bütün olarak değerlendirecek 

olduğumuzda; bu uygulamaların iş ve işlem takibini 

kolaylaştırdığını, kırtasiye yükünden okul yönetimlerini 

kurtardığını, kısa sürede pek çok işin yapılarak zaman tasarrufu 

sağladığını ve Covid 19 gibi olağanüstü durumlarda dahi 

muhataplarla iletişim ağlarını sağlam ve güçlü; iletişim 

kanallarını açık tuttuğunu söyleyebiliriz. 

Hülasa günümüzün vazgeçilmez bir unsuru olan dijital 

platformlar okul yönetimleri için de kolaylaştırıcı, alan ve iş 

hakimiyeti sağlayan etkili bir unsurdur. Bu sebeple okul 

yöneticilerinin bu alana hakim olarak kendilerini bu alanda 

sürekli güncel tutmaları ve eğitimlere katılmaları önem arz 

etmektedir.  
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Özet 

Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş 

çocukların eğitimini kapsar. Bu eğitim isteğe bağlıdır. Okul öncesi 

eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak, çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini 

ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak. Onları ilk öğretime 

hazırlamak. artları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar 

için ortak bir yetişme ortamı yaratmak. Çocukların Türkçeyi doğru ve 

güzel konuşmalarını sağlamaktır. Okul öncesi eğitim kurumları, ilgili 

mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür 

tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve 

öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve 

sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, 

beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve 

benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 

verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine 

getirilmesini sağlar.  

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Dijital Sistemler, Okul 

Müdürü 
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DIGITAL SYSTEMS USED IN PRESCHOOL EDUCATION 

INSTITUTIONS 

 

 

Abstract  

 Pre-school education includes the education of children 

who have not reached the age of compulsory primary education. This 

training is optional. The aims and duties of pre-school education, in 

accordance with the general aims and basic principles of national 

education, to ensure that children develop body, mind and emotion 

and gain good habits. Preparing them for primary education. To create 

a common growing environment for children from unfavorable 

environments and families. To ensure that children speak Turkish 

correctly and well. Pre-school education institutions are managed by 

the director together with other employees in line with the provisions 

of the relevant legislation. Manager; school students, all kinds of 

education and training, management, personnel, accrual, movable 

property, correspondence, educational and social activities, boarding, 

scholarship, bussed education, security, nutrition, care, protection, 

cleanliness, order, public relations and so on. It ensures the fulfillment 

of the duties assigned by the Ministry and provincial / district national 

education directorates and other duties specified in the job description. 

Keywords: Preschool Education, Digital Systems, School Principal 
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1. GİRİŞ 

Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan dijital 

sistemler genel olarak şunlardır: okula gelen gelirler, okul 

giderleri, taşınır kayıt işlemleri, sosyal tesisler ile ilgili işlemler, 

personel izin işlemleri, sağlık izni,  refakat izni, mazeret izinleri, 

maaş işlemleri, ek ders işlemleri, sözleşmeli personel maaş-sgk-

stopaj ve harcama belgeleri işlemleri. Milli Eğitim Bakanlığı 

Bilişim Sistemlerinin (MEBBİS) kısa adıdır. Yani Milli Eğitim 

Bakanlığı'nın sağladığı tüm hizmetler ve 

olanaklar. MEBBİS üzerinden 

yapılabiliyor. MEBBİS öğretmen girişi modülü ile 

öğretmenler, müdürler, idari personel, öğrenciler ve veliler 

işlem yapabilmektedir. 

E-Okul sistemi; idarecilerin öğrencilerin kayıt 

yenileme, kayıt silme, nakil işlemleri, devamsızlık bilgilerini 

girdiği; öğretmenlerin ise öğrencilerin ders ve ödev notları ile 

performans bilgilerini işlediği sistemdir. 

Doküman Yönetim Sistemi (DYS) sayısal ortamdaki 

bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimini 

için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık sık geri dönüş 

yapılan fiziki ortamdaki evraklarınızın taranıp 

indekslenerek DYS içerisine almak bu belgelere hızlı ulaşımı 

sağlar. 

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı 

(EBA) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. 

sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak 

için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir. 

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 

projesi ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini 

bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı 

tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren 
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muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik 

ortamda bilgi akışının sağlandığı sistemdir. 

Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları 

Bilgi Yönetim Sistemi (TEFBİS) Bakanlığa bağlı tüm eğitim 

kurumlarına gelen ve giden tüm paraların kayıt altına alındığı 

sistemin adıdır. 

2. YÖNTEM 

Mevcut çalışmanın amacı okul öncesi eğitim 

kurumlarında kullanılan bazı dijital sistemleri tanıtabilmektir.  

Çalışmanda nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi 

tekniği tercih edilmiştir. Dokuman incelemesi, araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  Bu 

doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özellikle okul 

öncesi eğitim kurumlarında kullanılan dijital sistemler ele 

alınarak tanıtılmıştır.  

3. BULGULAR ve SONUÇ 

3.1. TEFBİS 

Okul Öncesi Birimleri Modülü TEFBİS Sisteminde, 

Okul Öncesi (Ana Sınıfı) Birimlerinin gelir ve gider kayıtlarını 

gerçekleştirdiğimiz modüldür. Okul Öncesi Birimleri 

Modülünün ana sayfasında  6 (altı) önemli alan bulunmaktadır. 

3.1.1. Alan 1 

TEFBİS Sistemi dahilindeki yetkili olduğunuz 

modüllere erişimi sağlayan menü öğesidir. İlgili menü öğesinde 

kullanıcınızın o anda yetkili olduğu diğer modüller 

görünmektedir. Menü öğesindeki “Okul Öncesi Birimleri 

Modülü” linklerine bastığınızda Okul Öncesi Birimleri 

Modülünün ana sayfası aynı pencere içinde açılır. 
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3.1.2. Alan 2 

TEFBİS Sisteminde tanımlı olan kullanıcı bilgileriniz 

gösterilmektedir. Bu alan içerisinde gösterilen alanlar; 

• Tarih: İçinde bulunulan tarih ve saat bilgisi 

gösterilmektedir. 

• Kullanıcı Adı: Kullanıcının Ad – Soyadı bilgisi 

gösterilmektedir. 

• Kurum Adı: İlgili modülün kullanımına yetkili 

olduğunuz kurum bilgisi gösterilmektedir. 

3.1.3. Alan 3 

Kullanmakta olduğunuz modülün ismi, sunucu adı ve 

sistemdeki kullanıcı sayısı görünmektedir.  

3.1.4. Alan 4 

TEFBİS Sistemi dahilinde o anda kullanmakta 

olduğunuz  modülün genel durum bilgilerini görebildiğiniz 

alandır. Genel Bilgiler alanında o anda kullanmakta olduğunuz 

modülün ilgili kurumdaki Gelir - Gider Toplam Bilgileri, 

Haberler/Duyurular ve yapılan son üç işleme ait genel bilgiler 

görülmektedir. 

Genel Toplam: Kullanmakta olduğumuz modülün sene 

başından, bulunduğunuz gün tarihine kadar olan toplam gelir ve 

gider miktarı bilgileri ile gelir ve gider toplamları arasındaki 

farkı göstermektedir. 

Aylık Toplam: Kullanmakta olduğumuz modülün içinde 

bulunulan ay içerisindeki gelir ve gider toplamları ile gelir ve 

gider toplamları arasındaki farkı gösterilmektedir. 

3.1.5. Alan 5 

Araç Çubuğu Modül içerisindeki işlemlerinizde 

kullanabileceğiniz kaydetme, listeleme, yazdırma, Excel (.xls) 
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ve Adobe Acrobat (.pdf) formatlarında veri aktarma seçenekleri 

ile yardım alma, hata bildirme ve sistemden çıkma işlemlerini 

gerçekleştirebileceğiniz düğmeler bu alanda bulunmaktadır. 

3.1.6. Alan 6 

Kullanmakta olduğumuz modülün akordion menüsü 

görünmektedir. Sistem dahilindeki yetkili olabileceğiniz tüm 

modüllerde sol tarafta oluşacak menü içeriğinde bulunan 

başlıklar Menü Seçimi‟de göründüğü gibi olacaktır. Tüm 

modüllerde olan ortak başlıklar sırasıyla; “Ana sayfa” , “Gelir 

İşlemleri”, “Gider İşlemleri”, “Düzenleme”, “Listeleme”, 

“Raporlama”, “Ayarlar”, “Fihrist”, “Çıkış” öğelerinden 

oluşmaktadır. 

Okul Öncesi Birimleri Modülünde bulunan gelir 

işlemleri “Öz Bakım Ücreti Gelirleri”, “Diğer Gelirler”  olarak 

2 (iki) ana tipten oluşmaktadır. Bunun nedeni okulöncesi 

anasınıfı ve anaokullarında öğrencilerin temel bakım 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için alınan öz bakım ücreti ve 

banka faiz geliri kaynaklarından gelir kaydının olmasıdır. 

Okul Öncesi Birimleri Modülünün ana ekran 

görüntüsünde sol menüde, “Gider İşlemleri” menüsü “Gider 

İşlemleri” listesinde “personel gider  ve ödemeleri, kırtasiye ve 

büro malzemesi alımları, temizlik malzemesi alımı, enerji alımı 

ve demirbaş alımı vb.” gibi harcama kalemleri ve her birinin 

altında alt kırılımlarına ulaşılacaktır. Ana ekran görüntüsünden, 

Sol menüden “Gider İşlemleri” kısmı işaretlendikten sonra 

“Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı” seçimi yapılır ve 

Kırtasiye Malzemeleri Alımı kategorisi işaretlenir.  

Gider Bilgileri alanında “Kaynak Tipi” (Ödeyen tipi ile 

ödenen tipi bilgileri kaynak tipi olarak ele alınmıştır.) ve 

“Açıklama” kısımlarından oluşmaktadır. “Kaynak Tipi” gider 

işleminin kimden sağlandığını belirlemeye, “Açıklama” kısmı 
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ise gider işlemiyle ilgili gerekli gördüğünüz açıklama 

bilgilerimizi kaydetmeye yaramaktadır.  

Kaynak Tipi Seçimi: Gider işlemlerinde alım/hizmet karşılığı 

yapılan ödemenin kime edildiğinin belirleneceği kısımdır.  

Takvim: Açılan takvimde o günün tarihi turuncu renkte 

vurgulanmış olarak gelecektir. Seçmek istediğiniz tarih için ay 

değişikliği yapmak isterseniz takvim öğesinin sağ ve sol üst 

köşelerinde bulunan ok işaretlerine basarak ileri ya da geri 

gidebilirsiniz. 

Faaliyet Kodu: Stratejik planda belirttiğiniz faaliyetlerin 

kodunu kaydedebileceğimiz alandır. Evrak bilgileri kısmı 

“Evrak No”, “Evrak Tarihi” ve “Faaliyet Kodu” kısımlarından 

oluşmaktadır. Bu alan bilgileri girişinde dikkat edilecek 4 kısım 

vardır. Evrak No: Kurumunuzda gider işlemleri karşılığında 

hazırladığınız evrakların veya gider kayıt defterlerinizde 

tuttuğunuz evrak numaralarını kaydedebileceğiniz alandır. Eğer 

kurumunuzda gider işlemleri için evrak düzenlenmiyorsa veya 

defter tutulmuyorsa ya da herhangi bir kayıt numarası işlemi 

yapılmıyorsa, TEFBİS sistemi üzerinden kendi belirleyeceğiniz 

bir numaralandırma sistemi evrak numarası girdisi 

yapabilirsiniz.Evrak Detay Bilgileri” alanında sol üst kısımda 

bulunan “ Detay Kayıt Ekle” linkine basarsanız alt kısımdaki 

bilgi giriş kısımları aktif hale gelecektir. Bilgi giriş kısmında 10 

(on) öğe bulunmaktadır. 

İşlem Türü: Modülünüze girip menüden seçmiş olduğunuz ilgili 

gider işleminin kayıt detaylarını seçerek girmeniz için 

hazırlanmış kısımdır. Bu kısım her işlem türüne göre 

değişmektedir. Bu kısımdaki liste TEFBİS proje geliştirme 

safhalarındaki saha çalışmaları ve yapılan detaylı araştırmalar 

sonucunda belirlenmiştir. Ayrıca bu detay işlem bilgileri 

Analitik Bütçe Sınıflandırması ile eşleştirilmiş ve tüm MEB 

teşkilatı için ortak bir standart sağlanmıştır.  
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Miktar: Seçmiş olduğunuz detay işlem bilgisinde yani işlem 

türü sınıflandırmasında elde ettiğiniz ayni giderin miktar 

bilgisinin bilgi girişini yaptığınız kısımdır. 

 Birim: Detay bilgisini girdiğiniz işleminizin ilgili ölçü birimi 

bilgisini seçeceğiniz açılır kutudur. Açılır kutuya bastığınızda 

karşınıza “Kg.”(Kilogram), “mt”(Metre), “lt.”(Litre), 

“m²”(Metrekare), “m³”(Metreküp), “Adet”, “Ton”, “Takım” 

seçenekleri gelmektedir. 

Birim Fiyat: Seçmiş olduğunuz işlem türü sınıflandırmasında 

seçtiğiniz kalemin birim fiyat bilgisini gireceğiniz kısımdır. 

Satır toplamı bilgisi girdiğiniz “Miktar” ve “Birim Fiyat” 

değerlerinin birbirleriyle çarpılarak elde edilen sonucunun 

gösterildiği alandır. 

KDV Oranı (%): Seçmiş olduğunuz işlem türü 

sınıflandırmasında seçtiğiniz kalemin birim fiyatına uygulanan 

KDV oranını gireceğiniz kısımdır.  

Satır Toplamı: Satır toplamı bilgisi girdiğiniz “Miktar” ve 

“Birim Fiyat” değerlerinin birbirleriyle çarpılarak elde edilen 

sonucunun gösterildiği alandır. 

Detay Açıklaması: Detay bilgisini girdiğiniz işlem türünün 

detay satırıyla ilgili eklemek istediğiniz açıklamaları 

girebileceğiniz kısımdır. 

Kaydet ve İptal: Bilgilerini girdiğiniz detay satırını 

kaydetmenize veya iptal etmenize yarayan düğmelerden oluşan 

kısımdır. (Kaydet) düğmesine bastığınızda detay bilgileriniz 

kaydedilecek, (İptal) düğmesine bastığınızda detay kayıt 

ekleme işleminiz iptal edilecektir. Bilgilerini girdiğiniz detay 

satırını kaydetmeyi onayladığınızda bilgi giriş kısmı girdiğiniz 

bilgileri gösterir şekilde pasif hale gider. 

Detay Kayıt Ekle: (Detay Kayıt Ekle) linkini kullanarak 

işleminize detay bilgisi eklemeye devam edebilirsiniz. “ ” 
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(Detay Kayıt Ekle) linkine tekrar bastığınızda var olan detay 

satırlarınızın altına yeni bir  “Detay Bilgi Girişi Satırı” aktif hale 

gider.  

Toplam Tutar: Detay bilgi girişi yapmış olduğunuz satırların 

“Satır Toplamı” alanlarının toplamı sistem tarafından otomatik 

olarak bu alana yansır. Detay kaydı ekledikçe, düzenledikçe 

ve/veya sildikçe toplam tutar alanı güncellenir. 

Gider Bilgileri, Evrak Bilgileri ve Detay  bilgilerini 

girdiğiniz gider işleminizi sisteme kaydetmek için “Kaydet” 

düğmesine basılıyor. “Kaydet” düğmesine bastığınızda 

karşınıza, işlem kaydınıza ait oluşturulan formu imzalayan 

seçimi ekranı gelecektir. “İmzalayan Adı” kısmından, sisteme 

kayıtlı imza yetkilisi seçiminizi yapabilirsiniz.  “Tamam” 

düğmesine bastığınızda, işlem kayıt çıktısı ekranından “Formu 

yazdır” kısmına basarak çıktınızı alabilecek, “iptal” düğmesine 

bastığınızda yazdırma işleminiz iptal edilecektir. TEFBİS 

sistemi dahilinde düzenleme listeleri “Gelir” ve “Gider” olarak 

2 (iki) ana tipten oluşmaktadır. 

3.2. Gelir/ Gider Düzenleme Listesi 

Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran 

görüntüsünden “Düzenleme” işlemi seçilir ve “Gelir/Gider 

Düzenleme Listesi” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde 

gelir düzenleme listesi seçimi yapıldıktan sonra karşınıza 

gelecek olan ekran  yukarıda görüldüğü gibi olacaktır. Gelir 

düzenleme listesi ekranında bulunan listenin sütunları 

“Kullanıcı Adı”, “Ödeyen”, “İşlem Tipi”, “Ödeme Miktarı 

(TL)” , “Ödeme Tarihi” , “Evrak No” ve “Kayıt Tarihi” olarak 

adlandırılmıştır. “Kullanıcı Adı” sütununda; kaydı yapan sistem 

kullanıcısının adı ve soyadı, “Ödeyen” sütununda; gelirin elde 

edildiği / giderin yapıldığı kaynağın adı, “İşlem Tipi” 

sütununda; kullandığınız modülde seçmiş olduğunuz gelir/gider 

işleminin türü gösterilmektedir. İşlem türüne ait detaylı bilgiyi 

Alan 2‟de bulunan ok işaretine basarak görülür. İşlem türüne 
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ait detaylı bilgilerin bulunduğu satırları kapatmak isterseniz 

aynı yerde bulunan ok işaretine tekrar basmanız yeterli 

olacaktır. Alan 3: Bu alanda aynı satırda bulunan gelir işlemini 

Sil düğmesine basarak silebilirsiniz. Sil düğmesine basmanız 

durumunda onay ekranı karşınıza gelecektir. “Tamam” 

düğmesine bastığınızda silme işleminiz gerçekleşecek, 

“Vazgeç” düğmesine bastığınızda silme işleminiz iptal edilip 

gelir düzenleme listesi ekranına geri dönülecektir. Alan 4: Bu 

alanda aynı satırda bulunan gelir/gider işlemine ait bilgileri 

düzenleme düğmesine basarak ilgili kayıtta  düzenleme 

yapabilirsiniz. “Düzenleme” düğmesine bastığınızda karşınıza 

ilgili kaydın “İşlem Genel Bilgileri” sayfası gelir, bu alanda 

istenilen düzenleme yapılarak kaydedilir. Ancak; sistem, kaydı  

yapılan gelir/gider işleminde 2 (iki) gün süre ile düzenleme 

yapabilmenize izin verir. Bu sürenin aşımında ise “Düzenleme” 

düğmesine bastığınızda karşınıza gelecek olan ekran  

“Düzenleme Talebi” ekranı olacaktır. Bu ekrandan “Formu  

Yazdır” düğmesine bastığınızda düzenleme talep formunuz 

yazdırılacaktır. Çıktısı alınan bu form ile birlikte, İl/İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü‟ne 1 (bir) ay içinde düzeltme başvurunuzu 

yapabilirsiniz. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 

değerlendirmeye alınan düzeltme işlemi 1 (bir) ay içinde 

gerçekleştirildiğinde, müdürlükçe ilgili düzeltmeye ait 

“Düzeltme Formu” verilecektir.(Bir işlem kaydının 2 günlük 

düzeltme süresi geçirildiğinde, İl /İlçe MEM tarafından 

düzeltilmesi için toplamda 2 (iki) aylık bir süre tanınmıştır.) 

Okul Öncesi Birimleri Modülü dahilinde Gelir-Gider Listeleme 

işlemleri; “Aylık Gelir /Gider Listesi”, “Tarih Aralığına Göre 

Gelir / Gider Listesi” , “Gelir Tüm Listesi” , “Kaynak Tipine 

Göre Gelir – Gider Listesi” “Gider Tüm Listesi” ,, “İşlem 

Tipine Göre Gelir / Gider Listesi” ,  “Aylık  Gelir Listesi”, 

“Aylık  Gider Listesi”, “Faaliyet Koduna Göre Listeleme” vb. 

olarak 14 (on dört) ana tipten  oluşmaktadır. Örneğin Gider Tüm 

Listesi kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran 

görüntüsünden “Listeleme” işlemi seçilir ve “Gider Tüm 



 Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri                                                                                                                          
 

78 
 

Listesi” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Gelir Tüm 

Listesi seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran 

kısmında görüldüğü gibi olacaktır. 

3.3. Raporlama 

TEFBİS sistemi dahilinde Gelir-Gider Raporlama 

işlemleri “Aylık Gelir /Gider Listesi”, “Tarih Aralığına Göre 

Gelir / Gider Listesi” , “Gelir Tüm Listesi” , “Kaynak Tipine 

Göre Gelir – Gider Listesi” “Gider Tüm Listesi” ,, “İşlem 

Tipine Göre Gelir / Gider Listesi” ,  “Aylık  Gelir Listesi”, 

“Aylık  Gider Listesi”, “Faaliyet Koduna Göre Listeleme” vb. 

olarak 11 (onbir) ana tipten oluşmaktadır. Kullanmakta 

olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Raporlar” 

işlemi seçilir ve “Aylık Raporlar” kategorisi işaretlenir. 

Modülün menüsünde Aylık Raporlar seçimi yapıldıktan sonra 

karşınıza gelecek olan ekran kısmında görüldüğü gibi olacaktır. 

Karşınıza gelen ekranda listeleme işlemini gerçekleştirmek 

istediğiniz “Ay” ve “Yıl” seçimlerini yapabilirsiniz.  

3.4. Listeleme 

Seçiminizi yaptıktan sonra “Listele” düğmesine 

bastığınızda karşınıza belirttiğiniz yıl ve aydaki “Aylık Gelir – 

Gider Listesi” ekranı gelecektir. Kullanmakta olduğunuz 

modülün ana ekran görüntüsünden “Devreden” işlemi seçilir. 

Bu ekranda Devren bakiyeniz 2010 Yılından, 2011 Yılına devir 

bakiyeniz manüel olarak kurum kullanıcıları tarafından veri 

girişi yapılmıştır. Ancak, 2011 Yılından 2012 Yılına geçişte; 

2011 yılında sisteme kullanıcılar tarafından veri girişi yapılan 

gelir – gider kayıtlarının hesaplamaları sistem tarafından 

yapılarak, “2012 Yılına Devreden Bakiyeniz” otomatik olarak 

yansıtılmıştır.  
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EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME VE EĞİTİM YÖNETİCİSİ 

ROLLERİ 

Dr. Öğr. Üye. Osman DÜLGER 

osmandulger@duzce.edu.tr 

 

 

Özet 

Eğitimde teknoloji kullanımı, dijitalleşme, 21.yy. becerileri 

gibi konularda bir süredir bazı araştırmalar yürütülmekte, çeşitli 

çalışmalarla tüm dünyada mevcut durumun tespiti amaçlanmakta ve 

geleceğe yönelik olarak da örnek projeler geliştirilmektedir. Söz 

konusu çalışmalara kaynaklık eden hususlar arasında ise derslerde 

öğrencilerin cep telefonu vb. teknolojik araçlar ile meşgul olma 

eğiliminde olması, öğrencilerin okula devamı ve ilgisinde azalma 

yaşanması, okuldaki fiziki imkanların öğrenciyi yeterince 

cezbedemeyişi, çoktan seçmeli sınavların yüzeysel öğrenmeye yol 

açması, öğrencilerin derin öğrenmeye ihtiyaçlarının bulunması gibi 

görüşlerin dile getirildiğini görmekteyiz. Çağdaş ve daha nitelikli 

eğitime ulaşma arayışında bireysel araştırmaların yanısıra BM, 

OECD, Avrupa Parlamentosu, Uluslararası Üniversiteler Birliği, 

ABD Bağımsız Okullar Birliği gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarca 

ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapılmakta, 

raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlar incelendiğinde, eğitimde 

teknoloji kullanımı ve öğretim programlarının çağa uygun olarak 

güncellenmesi, öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımlar gibi 

konularda Avustralya, Kanada ve Finlandiya’nın uygulamalarıyla 

bulundukları kıtalarda öne çıkan ülkeler olduğu görülmektedir. 

Asya’da ise Tayland, Endonezya, Malezya gibi bazı ülkelerdeki 

gelişmelerin yakından takip edildiğini söyleyebiliriz. Bu çalışmaları 

1990’lardan itibaren dünyaya gelen ve ‘dijital yerliler’ olarak da 

adlandırılan genç neslin internet ve mobil teknolojilerle 

büyümelerinin eğitim alanına yansımalarının anlaşılması çabası 

olarak da nitelendirmek mümkündür. Bu gelişmeler ışığında, eğitimin 

herhangi bir alanında veya bileşeninde herhangi bir değişim gündeme 

gelecekse eğitim yönetiminin de yeni şartlara göre anlam ve/veya 
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şekil değiştirmesi sürpriz olmayacaktır. Dijital çağda eğitimin 

yönetimine dair gündeme gelmesi kaçınılmaz konular arasında 

yöneticilerin rollerine yüklenen anlamlar ve rollerdeki potansiyel 

değişimler yer almaktadır.  Geleneksel eğitimde okul yöneticilerinin 

öğretmenlerle, öğrencilerle ve diğer paydaşlarla olan ilişkilerinin 

dijital eğitimle birlikte bir değişime uğraması kaçınılmaz 

görünmektedir.  Dahası, kurumsal işleyişte meydana gelen değişimler 

ve değişimin kendisinin yönetilmesi hususları da eğitim 

yöneticilerinin rollerinin yeniden anlaşılarak güncellenmesi ihtiyacına 

işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim yöneticisi rolleri, Eğitimde dijitalleşme, 

21. Yy becerileri  
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DIGITALISATION IN EDUCATION AND EDUCATION 

MANAGER ROLES 

 

 

Abstract 

The use of technology in education, digitalisation, and 21st 

century skills have been among the research topics in recent years, 

some studies targeted identifying the current state in the world, and 

some projects are developed for the future. Students’ tendencies about 

engagement with technological tools such as using mobile phones in 

the classroom, students’ disengagement from school and attendance 

to lessons, the insufficiency of physical school facilities to attract the 

students, multiple choice tests blamed for leading students to surface 

learning, and the needs of students for deep learning have been among 

the views expressed about the rationale underlying such research. In 

an attempt to reach a contemporary and higher quality education, 

besides individual research, studies are conducted, and reports have 

been prepared at national, regional and international levels by 

organizations such as the UN, OECD, European Parliament,  

International Association of Universities (IAU), and the National 

Association of Independent Schools (NAIS). Analysis of the reports 

illustrates that Australia, Canada and Finland are among the leading 

countries in their continents in terms of using technology in education 

and updating curricula contemporarily, and new approaches to teacher 

education. Thailand, Indonesia, and Malaysia are among the countries 

in Asia to be followed about their development. Such studies can well 

be interpreted as an attempt to understand the young generation that 

was born beginning from 1990s on, named as ‘digital natives’, and the 

reflection of their growth with internet and mobile technologies on 

education. In the light of these developments, it is not surprising that 

management of education is likely to go through some change in 

meaning and form if any change is to take place in any dimension or 

component of education. The meanings attributed to the roles of 

managers of education and the potential changes in their roles remain 



 Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri                                                                                                                          
 

83 
 

on the agenda regarding the management of education in the digital 

era. It seems inevitable that the relations in traditional education 

between the school managers and the teachers, students, and other 

stakeholders will pass through some changes in digital education. 

Moreover, changes in the management of the organizational 

operations and managing the change itself prognosticate the need for 

reconceiving and updating the roles of the education managers. 

Keywords: Education manager roles, Digitalisation in education, 21st 

century skills  
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ORTAOKULLARDA KULLANILAN DİJİTAL SİSTEMLER 

Öğr. Volkan KOYUNCU 

volkannkoyuncu@gmail.com 

 

 

Özet 

Ortaokul Kurumlarının amaçları, Türk Milli Eğitiminin genel 

amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; öğrencileri; ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda yaşama ve üst öğrenime hazırlamak, 

öğrenciye; Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına, T.C. Anayasası’na ve 

demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, 

görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini 

kazandırmaktır. Öğrencinin milli kültür değerlerini tanımasını, takdir 

etmesini, benimsemesini ve kazanmasını sağlamak, öğrenciyi; toplum 

içindeki rollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde 

çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş 

olarak yetiştirmek, bulundukları çevrede yapacakları eğitim, kültür ve 

sosyal etkinliklerle milli kültürün benimsenmesine ve yayılmasına 

yardımcı olmak, öğrenciye; bireysel ve toplumsal sorunları tanıma, 

çözüm arama alışkanlığı kazandırmaktır. Öğrenciye; sağlıklı 

yaşamak, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi korumak için 

gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak, öğrencinin spor ve sanat 

ile zihin çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak, 

öğrencinin araç ve gereç kullanma yoluyla sistemli düşünmesini, 

çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetik duyguların gelişmesini, hayal 

ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlamak, öğrencinin mesleki ilgi ve 

yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak gelecekteki mesleğini 

seçmesini kolaylaştırmaktır. Öğrenciye; üretici olarak geçimini 

sağlaması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunması için ön 

hazırlığını yaptıracak, mesleğe girişini kolaylaştıracak ve uyumunu 

sağlayacak davranışları kazandırmak, öğrencilerin serbest 
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zamanlarını değerlendirmelerini, öncelikle enerjiden ve malzemeden 

savurganlığa kaçmadan yararlanmalarını sağlamaktır. 

Ortaokullar ilköğretim okulları bünyesinde, ilgili mevzuat 

hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından 

yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, 

yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal 

etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, 

bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri 

görevler ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince verilen 

görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine 

getirilmesini sağlar.  

İlköğretim kurumlarından biri olan ortaokullarda kullanılan 

dijital sistemler genel olarak şunlardır: Okula gelen gelirler, okul 

giderleri, taşınır kayıt işlemleri, sosyal tesisler ile ilgili işlemler, 

personel izin işlemleri, sağlık izni,  refakat izni, mazeret izinleri, maaş 

işlemleri, ek ders işlemleri, sözleşmeli personel maaş-sgk-stopaj ve 

harcama belgeleri işlemleridir. Yani kısaca okul yönetimiyle ilgili 

dijitalleşmiş her şeydir. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Dijital Sistemler, Okul, Okul Müdürü, 

Okul Yönetimi  
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DIGITAL SYSTEMS USED IN SECONDARY SCHOOLS 

 

 

Abstract 

 Aims of Secondary School Institutions, in line with the 

general purpose and basic principles of Turkish National Education; 

students; To prepare the student for life and higher education in line 

with his interests, wishes and abilities; Atatürk's principles and 

reforms, T.C. To gain the awareness of using their rights, performing 

their duties and assuming their responsibilities in accordance with the 

Constitution and the principles of democracy. To enable the student to 

recognize, appreciate, adopt and gain national cultural values. To train 

as a good and happy citizen who performs their roles in the society, 

establish good relations with others, work in cooperation, adapt to 

their environment, help the adoption and spread of national culture 

with the education, culture and social activities they will do in their 

environment, recognizing individual and social problems and gaining 

the habit of seeking solutions. To the student; To live healthily, to gain 

the knowledge and habits necessary to protect the health of the family 

and the society and the environment, to ensure the student's multi-

directional development by combining sports and art with mental 

work, to ensure that the student gains systematic thinking through the 

use of tools and equipment, the development of aesthetic feelings, 

imagination and creativity. To increase the power of the student, to 

make it easier for the student to choose his / her future profession by 

revealing their professional interests and abilities. To the student; To 

make a living as a producer and to contribute to economic 

development, to gain behaviors that will facilitate and adapt to the 

profession, to enable students to make use of their free time, primarily 

to benefit from energy and materials without being wasted. 

 Secondary schools are managed by the principal 

together with other employees within the body of primary schools in 

line with the provisions of the relevant legislation. Manager; school 

students, all kinds of education and training, management, personnel, 
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accrual, movable property, correspondence, educational and social 

activities, boarding, scholarship, bussed education, security, nutrition, 

care, protection, cleanliness, order, public relations and so on. It 

ensures the fulfillment of the duties assigned by the Ministry and 

provincial / district national education directorates and other duties 

specified in the job description. 

Digital systems used in secondary schools, which are one of 

the primary education institutions, are generally as follows: Income to 

school, school expenses, movable registration procedures, 

transactions related to social facilities, personnel leave procedures, 

health leave, attendance leave, excuse leaves, salary transactions, 

additional course transactions, contracted personnel salary-sgk-

withholding and expenditure documents transactions. In short, 

everything about school management is digitized. 

Keywords: Secondary School, Digital Systems, School, School 

Principal, School Management 
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ÇEVRİMİÇİ OYUNLARIN İLETİŞİM DİLİ VE TÜRKÇE 

Dr. Öğr. Üye. Hakan SARITİKEN 

hakansaritiken@duzce.edu.tr 

 

Özet 

Diller arası etkileşim, dillerin var olduğu dönemden itibaren 

karşımıza çıkmaktadır. Değişime eğiliminde olan ve canlı bir varlık 

olan dil, sürekli başka dillerle etkileşim halinde olmuş ve her dil 

değişimden payına düşeni almıştır. Türkçemiz de tarih boyunca temas 

ettiği diğer dilleri etkilemesi yanında aynı zamanda bu dillerden de 

etkilenmiştir. Bu etki bazı dönemlerde sadece sözcük düzeyinde 

kalırken bazen yapı özellikleri biçiminde de olmuştur. Yaşamın sınırlı 

ve sayılı araç gereçler ve nesnelerle devam ettiği ve diğer dillerin 

konuşucuları ile iletişimin sınırlı olduğu Türkçenin ilk dönemlerinde 

bu etkinin günümüze oranla daha az olduğu görülmektedir. Sanayi 

devrimi ve yeni kıtaların keşfi gibi gelişmeler toplumlar arası 

iletişime, dolayısıyla diller arası etkileşime hız kazandırmıştır. 

Telefon, radyo, televizyon gibi çok çeşitli haberleşme araçlarının 

dünyayı küçük bir köy haline getirdiğini görmekteyiz. Günümüze 

geldiğimizde ise internetin yani uluslararası iletişim ağlarının ortaya 

çıkışıyla bu etkileşim ve değişim çok daha hızlı ve kontrolsüz bir hâl 

almıştır. Dünyada milyarlarca insanın kullandığı internet erişimine 

sahip cihazlar ile bu etkileşim, her an gelişen yeni iletişim biçimleri 

ortaya çıkarmıştır. Bilgisayarların ortaya çıkışıyla hayatımıza giren 

bilgisayar tabanlı oyunlar önce sadece kişisel bilgisayarlarımızda 

oynanırken günümüzde yerini internet tabanlı çevrimiçi olarak 

oynanan oyunlara bırakmıştır. Dünyanın her yerinden farklı dillerin 

konuşucularını bir araya getiren bu oyunlar, zorunlu olarak ortak bir 

oyun dili geliştirmeyi gerekli kılmıştır. Ortak dil olarak İngilizceyi 

kullanan çevrimiçi bu oyunlar, farkında olmadan İngilizce ortak dili 

temelinde yeni bir “Oyun Dili” geliştirmişlerdir. Bu ortak “Oyun 

Dili”ni kullanan Türkçe konuşucuları da bu yapay dilin etkisinden 

kurtulamamışlardır. 
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Bu çalışmada, oyun sözcüğünün dünya dillerinde ve 

Türkçedeki kökeni ve yerine değinildikten sonra, bilgisayar 

oyunlarının çevrimiçi oyunlara gelinceye kadar gelişim süreci ortaya 

konularak oyun sektörüne ait bazı verilere yer verilmiş ve çevrimiçi 

oyunlarla gelişen ortak oyun dilinin Türkçe üzerindeki etkileri 

tartışılarak sözcük ve yapı bakımından, dilimizi tehdit eden bu 

olumsuz etkiden, Türkçenin korunabilmesi için bazı çözüm önerileri 

sunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar oyunları, Çevrimiçi oyunlar, İletişim, 

Türkçe, Oyun dili. 



 Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri                                                                                                                          
 

90 
 

COMMUNICATION LANGUAGE OF ONLINE GAMES AND 

TURKISH LANGUAGE 

 

 

Abstract 

Interlanguage interaction has occurred since the existence of 

languages. The language that lives and tends to change, always been 

interacted with other languages and its affected from every language 

change. Turkish has also been affected from other languages and 

affected other languages throughout the history. In some periods this 

effect has remained only at the word level, some periods it also has 

been in the form of structure features. It is seen that this effect was 

less than today in the early Turkish: When life continued with limited 

tools and objects and less communication with the persons who used 

the other languages. The develops like industrial revulation and 

discover of the new continents has caused inter-communal 

communication hence interaction between languages. It is seen that 

communication tools such as telephone, radio, television has turned 

the earth to a town. Nowadays, this interaction and change has become 

much faster and uncontrolled with the emergence of the international 

communication network. This interaction with the devices which has 

the internet access and used by billions of people, created new forms 

of communication that are evolving all the time. While computer-

based games that came into our lives with the advent of computers 

were played only on our personal computers, today they have been 

replaced by internet-based online games. These games which, bring 

together speakers from all over the world, caused to develop a 

common game language. These online games which using the English 

as a common language, developed a new common language without 

being aware.Turkish speakers who using this “game language” also 

couldn’t get away from the effect of this artificial language. 

At this work, after mentioning the origin and place of the 

“game word” in Turkish language, has been given some place to the 

data about game sector by presenting the development process of the 

computer games until the online games. By discussing the effect of 

the common game language which changing with online games to 
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Turkish language, some solution suggestions were tried to be 

presented in order to protect Turkish language from this negative 

effect that threatens our language in terms of words and structure. 

Keywords: Computer games, Online games, Communication, 

Turkish, Game language.  
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PANDEMİ SÜRECİNDE ÖZEL EĞİTİM: SORUNLAR 

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

 

Öğr. Sultan TAŞTAN 

sultan_tastan@hotmail.com 

 

Özet 

 

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVİD-19 

pandemisinde bireyler olarak birçok ilki yaşadık. Her konuda ilklerin 

yaşadığı bu süreçte sağlık, eğitim, ekonomi vb. alanlarda büyük 

sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte özel eğitim 

öğretmenlerinin ilk meslek örgütü olan Özel Eğitimciler Derneği 

(Özder) ile iletişim içinde olan özel gereksinimli çocuk aileleri, özel 

eğitim öğretmenleri, alanımızda çalışan diğer meslek elemanları ve 

özel eğitim alanında öğrenim gören öğretmen adaylarından gelen 

dönütler, paydaşlarımızın bu süreçten en çok etkilenen grupların 

başında geldiğini göstermiştir.  

Bir anda herkeste eğitimden mahrum kalındı endişesi yaşandı 

ki bu çok doğaldı. Okullar bir anda kapandı ve öğrenciler evlerine 

gönderildi. Özel gereksinimli çocuğa sahip aileler çocuklarıyla ne 

yapacaklarını bilemeden evlerde kaldılar. Öğretmenlerin birçoğu 

uzaktan eğitimle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildi. Öğretmen 

adaylarının bir kısmı bilgisayarlarını dahi yanlarına almadan apar 

topar memleketlerine döndüler. Kimse sürecin bu kadar uzun ve zorlu 

olacağını tahmin etmiyordu. İnternet erişimi, bilgisayar, tablet ve 

akıllı telefonların her evde olmadığı ya da bu teknolojik araçların evde 

okuyan birey sayısı kadar olmadığı düşünüldüğünde eğitime erişimde 

de ciddi sıkıntılar yaşandı.  

Eğitim her çocuk için çok önemlidir ancak özel gereksinimli 

bireyler açısından geçen her dakika çok daha değerlidir. Yaşanan bu 
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zorlu süreç, Derneğimizin de sıklıkla vurguladığı çocuğun eğitimi 

kadar aile eğitiminin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bize bir kez 

daha gösterdi. Bu nedenle birey tanı aldığı andan itibaren aile 

eğitimlerine başlanmalı ve bu eğitimler sürekli olmalıdır. Ailelere 

çocuklarının davranışlarını nasıl yönetecekleri, evde eğitimi nasıl 

destekleyecekleri, çocuklarına öğrendikleri davranışları günlük 

yaşamda gerçekleştirmeleri için nasıl fırsatlar sunacakları, 

çocuklarının bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) toplantılarına 

nasıl ve neden katılacakları, çocuklarını bağımsız yaşama hazırlamak 

için neler yapacakları, yasal hakları ve sosyal desteklerden nasıl 

yararlanacakları vb. birçok konuda eğitimler verilmeli ve aileyle 

sürekli iletişim ve iş birliği içinde olunmalıdır. Unutmayalım, aileler 

bu süreçte özel eğitim öğretmenlerinin en önemli yol arkadaşıdır. 

Pandemi sürecinde her aileye uzaktan eğitime erişim için internet 

bağlantısı sağlanarak teknolojik aletleri kullanabilmeleri için eğitimler 

verilmelidir. Bu şekilde öğrenci uzaktan eğitim süresince aile 

desteğiyle eğitimine devam etme şansına sahip olacaktır. 

Pandemiden etkilenen diğer gruplar özel eğitim öğretmenleri 

ve öğretmen adayları oldu. Öğretmenler ve öğretmen adayları bu 

döneme adapte olabilecek önlemler alabildi, uzaktan eğitim sürecini 

kendi olanaklarıyla öğrenip uygulamaya başlayabildi. Ancak 

öğretmenlerin özellikle uzaktan eğitim materyali geliştirme 

konusunda eğitimlere ve Internet erişimi konusunda desteğe 

gereksinimleri olduğu çok açıktır.  

Bu süreçte Özder olarak öğretmenlerimiz ve öğretmen adaylarımız 

için birçok eğitim gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam 

ediyoruz. Bu konudaki çabalarımız artarak devam edecektir. 

Anahtar Kelimeler: pandemi, özel eğitim, özel gereksinimli 

çocuklar, Pandemi sürecinde sorunlar ve çözüm önerileri  
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SPECIAL EDUCATION IN THE PANDEMIC PROCESS: 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Abstract 

As individuals, we experienced many firsts in the COVID-19 

pandemic, which affected the whole world and our country. In this 

process, where firsts are experienced in every subject, we have faced 

great difficulties in every area such as health, education, economy, etc. 

In this process; The feedbacks from families of children with special 

needs, special education teachers, other professionals working in our 

field, and teacher candidates studying in the field of special education, 

who are in contact with the Special Educators Association (Özder), 

the first professional organization of special education teachers, are 

among the groups most affected by this process. showed up. 

Suddenly, everyone was worried that they were deprived of 

education, which was very natural. Schools were suddenly closed and 

students were sent home. Families with children with special needs 

stayed at home without knowing what to do with their children. Many 

of the teachers had no knowledge of distance education. Some of the 

pre-service teachers hurried back to their hometowns without even 

taking their computers with them. No one expected that the process 

would be this long and difficult. Considering that internet access, 

computers, tablets and smart phones are not available in every home, 

or that these technological tools are not as much as the number of 

individuals studying at home, there were serious problems in 

accessing education. 

Education is very important for every child, but for 

individuals with special needs, every minute is much more valuable. 

This difficult process has shown us once again how important and 

necessary family education is as much as the education of the child, 

which our Association frequently emphasizes. For this reason, family 

education should be started from the moment the individual is 

diagnosed and these educations should be continuous. training should 

be given to the families on many subjects such as how they will 

manage their children's behaviors, how they will support home 
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education, how they will provide opportunities for their children to 

practice the behaviors they have learned in daily life, how and why 

their children will attend individualized education program (IEP) 

meetings, what they will do to prepare their children for an 

independent life, how they will benefit from legal rights and social 

supports; and there should be constant communication and 

cooperation with the family. Let's not forget, families are the most 

important companions of special education teachers in this process. 

During the pandemic process, every family should be provided with 

an internet connection to access distance education and training 

should be given to use technological tools. In this way, the student will 

have the chance to continue her education with the support of her 

family during the distance education. 

Other groups affected by the pandemic were special 

education teachers and teacher candidates. Teachers and teacher 

candidates were able to take measures to adapt to this period, learn 

and start the distance education process with their own means. 

However, it is clear that teachers need training especially in the 

development of distance education materials and support for Internet 

access. In this process, as Özder, we have carried out many trainings 

for our teachers and teacher candidates and we continue to do so. Our 

efforts in this regard will continue to increase. 

Keywords: pandemic, special education, children with special 

needs, problems and solutions in the pandemic process  
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PROBLEMLİ MOBİL TELEFON KULLANIM 

Prof. Dr. Haydar ŞAR 

asar@sakarya.edu.tr 

 

Özet 

Günümüzde mobil telefonlar bireylerin günlük 

yaşamlarının önemli bir parçası haline gelmiş ve diğer 

bireylerle bağlantı kurmak, aile üyeleri ve arkadaşları aramak, 

mesaj göndermek, mümkün olan her yer ve zamanda onlarla 

bağlantılı olmak, internete bağlanmak, oyun oynamak ve müzik 

dinleyip hoş vakit geçirmek için zorunlu bir araç olarak 

görülmeye başlanmıştır. Son zamanlarda ulusal ve uluslar arası 

medyada mobil telefon kullanımıyla ilgili haberlere çok sık 

rastlanmaya başlanmıştır. Bu haberlerden biri mobil telefonla 

ilgili bir araştırma ile ilgilidir. Habere göre; “Ergenlerde artan 

mobil telefon bağımlılığı psikolojiye yeni bir fobi terimi 

kazandırmıştır.” Mobil (cep) telefondan mahrum kalma 

korkusu olan nomofobi 100 ergenden 76‟sında görülmektedir.  

Mobil telefon bağımlılığı nasıl ortaya çıkar? Bu soruya 

farklı yaklaşımlarla cevap verilmektedir. Griffiths (2003)‟ e 

göre heyecan veren her şey bağımlılık yapmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında mobil telefon kullanımı bireye heyecan verdiği 

için bağımlılık yapmaktadır. Mobil telefon bağımlılığını 

açıklamada kullanabileceğimiz bir başka yaklaşım da 

davranışçı öğrenme kuramıdır. Davranışçı yaklaşıma göre, eğer 

bir davranışın ardından doyum ve hoşa giden bir durum elde 

ediliyorsa (olumlu pekiştireç) ya da bir davranış gerginlik ve 

sıkıntı gibi olumsuz bir davranıştan kurtulmaya (olumsuz 

pekiştirme) yardımcı oluyorsa, o davranış artmakta ve kişi daha 
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sonra haz almak ya da olumsuzluktan kurtulmak için o davranışı 

yapmaya devam etmektedir (Cüceloğlu,1993). Mobil telefon 

bağımlılığına bu açıdan bakıldığında, mobil telefon kullanımı 

hem kullanan bireylere kullanım sonucunda haz vermekte, hem 

de onları baskı ya da kaygıdan kurtarmaktadır. Böyle bir 

pekiştirme durumunun mobil telefon için bağımlılığa neden 

olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: nomofobi, bağımlılık, ergen davranışı, 

cep telefonu kullanımı  
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PROBLEMATIC MOBILE-PHONE USAGE 

 

 

Abstract 

Nowadays, mobile phones have become an important part 

of individuals' daily lives and are started to be seen as a essential 

tool for connecting with other individuals, calling family 

members and friends, sending messages, being connected with 

them whenever and wherever possible, connecting to the 

internet, playing games, listening to music and having a good 

time. Recently, news about the use of mobile phones in the 

national and international media has started to be seen very 

frequently. One of these news is about a research related to 

mobile phone. According to the news; “The increasing mobile 

phone addiction in adolescents has brought a new phobia term 

to psychology”. Nomophobia, which is the fear of being 

deprived of a mobile phone, is seen in 76 out of 100 adolescents. 

How does mobile phone addiction occur? This question is 

answered with different approaches. According to Griffiths 

(2003), everything that is exciting is addictive. From this point 

of view, mobile phone use is addictive because it gives 

excitement to the individual. Another approach that we can use 

to explain mobile phone addiction is behavioral learning theory. 

According to the behaviorist approach, if a behavior leads to 

satisfaction and a pleasant state (positive reinforcement), or if a 

behavior helps to get rid of a negative behavior such as tension 

and distress (negative reinforcement), then that behavior 

increases and the person continues to do that behavior to get 

pleasure ot get rid of negativity (Cüceloğlu, 1993). When 

looking at mobile phone addiction from this perspective, mobile 

phone use not only gives pleasure to users, but also relieves 
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them of pressure or anxiety. Such reinforcement is thought to 

cause addiction for mobile phone. 

Keywords: nomophobia, addiction, adolescent behaviour, 

mobile-phone usage 
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DİL ÖĞRENİMİNDE DİJİTALLEŞME 

Doç. Dr. Ahmet BENZER 

ahmetbenzer@gmail.com 

 

 

Özet 

Web 2.0 araçlarının dil öğretiminde etkin kullanımı yalnızca 

bilginin sunumunda değil aynı zamanda ölçme değerlendirme gibi pek 

çok pedogojik fayda sağlamaktadır. Sunum ile birlikte öğretim 

programlarının kullanımı, pedagojik faydaları anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: web 2.0, dil öğretimi, öğretmenlik 

 

 

DIGITALIZATION IN LANGUAGE LEARNING 

 

Abstract 

Effective use of Web 2.0 tools in language teaching provides 

not only information presentation but also many pedagogical benefits 

such as assessment and evaluation. Along with the presentation the 

use of curricula and their pedagogical benefits will be explained.  

Keywords: web 2.0, language teaching, teaching 
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YALNIZLIĞA EŞLİK EDEN UMUTSUZLUK: DEPRESYON 

Dr. Öğr. Üyesi Abdi GÜNGÖR 

abdigungor@duzce.edu.tr 

 

Özet 

Depresyon en bilinen ve en yaygın duygu durum 

bozukluklarından birisidir. Kişinin süreklilik arz eden üzüntü hali, 

günlük görev ve ihtiyaçlarına dair ilgisini kaybetmesi, iletişimde ve 

etkileşimde yavaşlama ve geri çekilme, yeme-içme, uyku gibi temel 

ihtiyaçlarındaki düzensizlik belirtileri en öne çıkanlarıdır. Fakat bu 

semptomlar sadece klinik bir tanı konulan bireylerin değil yer yer 

herkesin belirli oranlarda yaşadığı zor duygu durumlarıdır. Bu durum 

sadece depresyon için değil, diğer duygu durum bozuklukları ve 

psikolojik sorunlar için de benzer şekilde değerlendirilebilir.  Farklı 

psikolojik yaklaşımlar gerek bir klinik tanı olarak depresyonu gerekse 

bir duygu durum olarak depresif hali farklı bakış açıları ile ele 

almışlardır. Bu yaklaşımlardan bazıları nörolojik, biyolojik veya intra-

psişik (kişinin iç dünyası) temellerini açıklamıştır. Diğer taraftan bazı 

yaklaşımlar da inter-psişik faktörler üzerinde durmuş ve insan 

ilişkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Hatta kişini iç dünyasında yaşanan, 

inter-psişik kabul edilen süreçlerin de kişiler arası ilişkilerden 

temellendiği varsayımı üzerine duran yaklaşımlar da mevcuttur. 

Sonuç olarak insan ilişkileri psikolojik sorunların temelinde çok 

önemli bir yer edinmektedir ve insan ilişkilerine olan ihtiyaç temel 

varoluş gereksinimlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Birey 

doğumu ile başlayan süreçle beraber yaşamı boyunca, kendini ve 

diğerlerini belirli bilişsel, duyuşsal ve davranışsal örüntülerle 

tanımlamaktadır. Bu örüntüler zaman zaman fonksiyonunu kaybedip 

temel ihtiyaç olan ait olma duygusunu karşılayamadığı durumlarda 

kişinin yaşadığı duygu yalnızlıktır. Yalnızlık kişinin ne kadar insan 

tanıdığı veya kaç kişiyle iletişim halinde olduğu ile tanımlanabilecek 

bir durum değil, daha ziyade kendisini ne kadar ait hissettiğidir. Sonuç 

olarak yalnızlık depresyon gibi bir takım psikolojik sorunların veya 

duygusal zorlukların temelini oluşturmaktadır.  Özellikle günümüz 

dünyasında teknolojinin de gelişmesi ve iletişim vasıtalarının 

değişmesiyle birlikte insan ilişkileri de farklılaşmış ve 
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karmaşıklaşmıştır. Yeni dünya düzeni insanların temel ihtiyacı olan 

insan ilişkilerini de net olarak etkilemektedir. Bu bağlamda yeni 

ilişkiler düzeninde bireyin kendi ve diğerleri dengesini fark etmesi, 

ilişkilerini fonksiyonel biçimde sürdürmesi, sağlıklı ve etkin bir ait 

olma duygusuna sahip olması ruh sağlığı açısından en kritik öneme 

sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: insan ilişkileri, yalnızlık, duygu durum, yaşam 

tarzı, modern dünya  
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DESPERATION ACCOMPANYING LONELINESS: 

DEPRESSION 

 

Abstract 

Depression is one of the most well-known and common 

mood disorders. The most prominent are the symptoms of constant 

sadness, loss of interest in daily tasks and needs, slowdown and 

withdrawal in communication and interaction, irregularity in basic 

needs such as eating-drinking and sleeping. However, these symptoms 

are difficult emotional states that not only individuals with a clinical 

diagnosis, but also everyone, from time to time, experience it at certain 

rates. This situation can be evaluated not only for depression, but also 

for other mood disorders and psychological problems. Different 

psychological approaches have addressed both depression as a clinical 

diagnosis and depressive state as a mood from different perspectives. 

Some of these approaches have explained their neurological, 

biological, or intra-psychic (one's inner world) foundations. On the 

other hand, some approaches focused on inter-psychic factors and 

focused on human relations. In fact, there are approaches based on the 

assumption that the processes experienced in the inner world of the 

person, which are considered inter-psychic, are based on interpersonal 

relations. As a result, human relations have a very important place on 

the basis of psychological problems and the need for human relations 

is accepted as one of the basic existence needs. The individual defines 

himself and others with certain cognitive, affective and behavioral 

patterns throughout his life, starting with his birth. When these 

patterns lose their function from time to time and cannot meet the 

basic need of belonging, the feeling that a person experiences is 

loneliness. Loneliness is not a situation that can be defined by how 

many people one knows or is in contact with, but rather how much 

one feels that he/she belongs in a place. As a result, loneliness forms 

the basis of some psychological problems or emotional difficulties 

such as depression. Especially in today's world, with the development 

of technology and the change of communication tools, human 

relations have also become differentiated and complex. The new 

world order clearly affects human relations, which are the basic needs 

of people. In this context, it is of the most critical importance for 
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mental health that the individual realizes the balance of herself and 

others in the new relationship order, maintains her relations in a 

functional way, and has a healthy and effective sense of belonging. 

Keywords: human relations, loneliness, mood, lifestyle, modern 

world  
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PANDEMİ DÖNEMİNDE ULUSLARARASI 

TURİZM VE TURİZMDE YENİ TRENDLER 

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem MUTLU 

cigdem.mutlu@deu.edu.tr 

 

 

Özet 

Covid-19 salgını kısa bir sürede bütün dünyayı etkisi almış 

ve küresel ölçekte kriz ortamı doğurmuştur. Covid-19 salgınının 

pandemiye dönmesiyle birlikte bütün dünya da seyahat hareketliliğini 

de kapsayan kısıtlamalar getirilmiştir. Böylece, insanların seyahat 

hareketliliği de durma noktasına gelmiştir. İnsanların seyahatlerinin 

kısıtlanması en çok uluslararası turizm hareketliliğini etkilemiştir. Bu 

bağlamda, küresel ölçekte turizmde istihdam ve turizm talebinde 

belirgin düşüşler yaşanmıştır. Ayrıca, turizm talebinin düşmesiyle 

bağlantılı olarak dünya üzerinde turizm ekonomisinde de önemli 

kayıplarla karşılaşılmıştır. Pandemi süreci insanların seyahat 

tercihlerinin değiştiği belirlenmiştir. Bu süreçte, kalabalık 

ortamlardan kaçarak, yazlık kiralama, butik otellerde konaklama, yat 

turizmi, doğa turizmi gibi turizm çeşitlerine daha çok ilgi gösterdikleri 

tespit edilmiştir. Bu çalışmada, pandemi sürecinin turizm endüstrisine 

yansımasının, diğer bir deyişle uluslararası turizm hareketliliğini nasıl 

etkilediği açıklanan istatistiki veriler ışığında ifade edilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca, bu süreçte insanların değişen seyahat eğilimleri 

sonucu tercih ettikleri yeni turizm türleri de tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Seyahat, Pandemi, Uluslararası 

Turizm, Yeni Turizm Trendleri 
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NEW TRENDS IN INTERNATIONAL TOURISM 

AND TOURISM DURING PANDEMIC PERIOD 

Abstract 

The Covid-19 outbreak affected the whole world in a short time and 

created a crisis environment on a global scale. As the Covid-19 

epidemic turned into a pandemic, restrictions were imposed around 

the world, including travel mobilitiy. Thus, people’s travel mobility 

has also come to a standstill. The restriction of people’s travel has 

affected international tourism mobility the most. In this context, there 

has been a significant decrease in employment and tourism demand in 

tourism on a global scale. In addition, due to the decrease in tourism 

demand, significant losses have been encountered in the tourism 

economy around the world. During the pandemic process, it was 

determined that people's travel preferences changed. During this 

period, it was determined that they were more interested in tourism 

types such as summer rental, accommodation in boutique hotels, yacht 

tourism, nature tourism by escaping from crowded environments. In 

this study, it is tried to be expressed in the light of the statistical data 

explained how the reflection of the pandemic process on the tourism 

industry, in other words, affects the international tourism mobility. In 

addition, new tourism types that people prefer as a result of changing 

travel trends have been determined in this process. 

Keywords: Covid-19, Travel, Pandemic, International Tourism, New 

Tourism Trends 
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1. GİRİŞ 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını, 

hızlı bir şekilde küresel ölçekte yayılarak eşine rastlanmayan bir 

kriz ortamı doğurmuştur. İnsan sağlığını tehdit eden bu salgının 

kısa bir zamanda pandemiye dönüşmesi, yeni bir sürece 

girilmesine neden olmuştur. Pandemi sürecinde, insanların 

seyahatleriyle birlikte ikametlerindeki hareketlerine kadar 

kısıtlamalara gidilmek zorunda kalınmıştır. Dünya Sağlık 

Örgütü Küresel Salgın İlanı ile birlikte, tüm dünyadaki 

kısıtlamalar birçok endüstriyi derinden sarsmıştır. Bu 

bağlamda, esnek ve hassas bir yapıya sahip turizm de pandemi 

sürecinden etkilenen endüstrilerin başında yer almaktadır. 

Turizm insanların bir yerden başka bir yere seyahatleri 

ile gerçekleşen ve insanların bir arada olduğu bir endüstridir. 

Covid-19 salgınında, insanların birbirinden uzak olma 

zorunluluğu ve seyahat kısıtlamalarını doğurması turizmin 

doğrudan etkilenmesinde en önemli sebepler arasında yer 

almaktadır. Bu salgın ile birçok turizm işletmesi kapanmış ve 

birçok insan işsiz kalmıştır. Küresel ölçekteki önce salgının 

etkilediği ülkelerde, daha sonra da uluslararası seyahat 

kısıtlamalarıyla uluslararası turizm hareketleri aşama aşama 

durdurulmasına neden olmuştur. Uçak ve otel rezervasyon 

iptalleri, turizm işletmelerinin kapanması ile turizm ekonomisi 

önemli kayıplarla karşı karşıya kalmıştır.  

Küresel ölçekte, Covid-19 kapsamında dünya üzerinde 

devletler krizin etkilerini ortadan kaldırmak için turizme 

yönelik tedbirler alarak uluslararası turizm hareketlerini 

yeniden canlandırmaya çalışmışlardır. Bu kapsamda, insanlar 

güvenli olarak gördükleri destinasyonlara ve turizm çeşitlerine 

daha çok yönelmişlerdir. Bu bağlamda, insanların seyahat 

alışkanlıklarında değişiklikler ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 
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Bu çalışmada, pandemi sürecinin turizm endüstrisine 

yansımasının, diğer bir deyişle uluslararası turizm 

hareketliliğini nasıl etkilediği açıklanan istatistiki veriler 

ışığında ifade edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, bu süreçte 

insanların değişen seyahat eğilimleri sonucu tercih ettikleri yeni 

turizm türleri de tespit edilmiştir.  

2. ALANYAZIN TARAMASI 

Covid-19 salgını, 2019 yılının sonlarında ortaya çıkmış 

ve dünyayı benzeri olmayan bir salgınla karşı karşıya 

getirmiştir. Strielkowski (2020) uluslararası turizm ve Covid-19 

üzerine yaptığı çalışmada, koronovirüs pandemisinin seyahati, 

seyahati de kapsayan turizmi derinden etkilerken; 2002-2003 

yıllarında Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) 

salgınından daha şiddetli olacağını da belirtmiştir.   

Ranasinghe vd. (2020)’ne göre, turizm, bir ülkenin 

döviz kazandıran, ödemeler dengesine katkı sağlayan bir 

endüstridir ve bu süreçte insanların seyahat korkusu ve sosyal 

mesafeyi koruma ihtiyacı ile tamamen çökmüştür. Seyahat, 

virüsü dünya çapında taşınmasında kilit unsurlardan biridir. Bu 

bağlamda, seyahatlerin virüsün kolaylıkla yayılmasına hız 

kazandırması, havayolu dahil uluslararası seyahat ve turizm 

faaliyetleri üzerindeki büyük baskıya neden olmuştur. 

Uluslararası seyahatlerin kısıtlanması turizmi hem talep hem de 

ekonomik anlamda sarsmıştır. Ayrıca, Telek (2020) Covid-

19’un Türkiye turizmine muhtemel etkilerini incelediği 

çalışmasında Covid-19 salgınının bütün ülke ekonomilerini 

ciddi olarak etkilediği ve bu etkinin ilerleyen süreçte de devam 

etmesinin muhtemel olduğunu ifade emiştir.  

Düzgün (2021), pandemi sonrasında turistiklerin yeni 

tercihleri üzerine yaptığı çalışmasında, Covid-19 salgının 

başlamasından sonra insanların hayatlarında olan değişimlerin 

turistlerin tatil planlarına da yansıdığını  vurgulamıştır. 

Pandemi sürecinde turistlerin kalabalık ortamlardan kaçındığını 
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ve bireysel turizm hareketlerine yöneldiklerini belirtmiştir. 

Rodríguez-Antón ve Alonso-Almeida (2020) çalışmalarında, 

bütün seyahatlerdeki sıkı kısıtlamalarla birlikte mesafeye ve 

sosyal izolasyona dayalı virüsü engelleyici koruyucu tedbirler 

dünyanın çoğu ülkesinde hesaplanamaz etkiye sahip bir 

ekonomik krize neden olmuştur. Turizm, bu kısıtlamalardan ilk 

etkilenen; ancak yeni normale en son dönen endüstri olacağını 

vurgulamışlardır.  

2.1. COVID-19 SALGINI VE TURİZM 

Turizm, hassas, esnek, çok yönlü ve karmaşık bir 

niteliğe sahiptir.  Turizm ürünü, seyahat, eğlence, konaklama, 

yiyecek-içecek gibi özellikleriyle birbirinden ayrılan ancak 

birbirine bağlı olan turizm işletmelerinin hizmetlerinin biraraya 

getirilmesiyle oluşmaktadır. Bu bağlamda, turizm endüstrisi, 

dinamik olarak, biraraya getirilmesi ve birleştirilmesine ihtiyaç 

duyan, zaman, mekan ve doğada dağılmış faaliyetleri 

içermektedir (Aldebert vd., 2011: 1205). Böylece, turizm, doğal 

(volkanik patlama, hortum vb.) ve insan kaynaklı (isyan, terör, 

suç, savaş, salgın vb.) sosyal, kültürel, politik vb. durumlara 

karşı zayıf olması sebebiyle herhangi bir nedenle endüstrideki 

aktörleri zor süreçlerle karşı karşıya bırakmaktadır (Akıncı ve 

Yılmaz, 2015: 52-53; Sönmez vd., 1999: 13).  

Turizm, çoğunlukla dünya üzerinde ortaya çıkan 

herhangi bir krizden doğrudan etkilenen endüstriler arasında ilk 

sıralarda yerini almaktadır (Pforr ve Hosie, 2008: 249). 

Günümüzde bütün dünya aralık ayının sonlarına doğru ortaya 

çıkan Covid-19 salgını ile karşı karşıya kalmıştır. Bu salgın 

hastalık hızlı bir şekilde yayılarak dünyayı derinden etkilemiştir 

(Kıvılcım, 2020: 18). Covid-19’un salgınının etkilerinin ciddi 

boyutlara gelmesi ile ülkeler seyahat yasağı getirmiştir. Seyahat 

yasağıyla birlikte diğer ülkelere uçuşlar iptal edilmiştir. Bu 

bağlamda, küresel ölçekte birçok iş koluna doğrudan etki eden 

salgın, seyahat kısıtlamalarının ardından en büyük etkiyi turizm 

üzerinde göstermiştir (Gössling vd., 2021:1). Hizmet ve 
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insanların hareketlerini kısıtlayan kararlar, en başta, hava 

yolculuğu, deniz yolculuğu, yiyecek-içecek, konaklama, 

eğlence vb. hizmetleri kapsayan turizm gibi endüstrileri 

etkilemiştir. Ayrıca, dünya üzerindeki ülkelerin çoğunun temel 

direği olan turizm, uluslararası seyahatlerin duraklatılması ile 

tahmin edilenden daha şiddetli ve ölçülemez bir şekilde 

etkilenmiştir (Ranasinghe vd., 2020:2). 

Covid-19 salgını küresel ölçekte yüzyılın en büyük 

ekonomik krizine neden olmuştur (TÜRSAB, 2020: 5-6). 

Dünya Sağlık Örgütü  31 Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaleti 

Wuhan kentinde (Internet-1) ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde 

yayılarak salgın haline dönüşen yeni tip koronavirüs Covid-19 

çok kısa bir zamanda tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Covid-

19 salgını Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlaması 

sonrasında 30 Ocak 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün 

“Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” açıklamasının 

ardından, 11 Mart 2020 tarihinde ise Küresel Salgın ilan 

edilmiştir. 20 Nisan 2020 tarihinde de dünya üzerinde ki 

destinasyonların neredeyse tamamında Uluslararası Seyahat 

Kısıtlamaları getirmiştir. Ayrıca, 1 Kasım 2020 itibariyle 

dünyadaki tüm destinasyonların yüzde 27'si uluslararası turizm 

için sınırlarını tamamen kapatmıştır (Internet-2). 

Turizmde kriz olgusu yeni olmamasına rağmen tehdit 

algısının değiştiği bilinmektedir. Krizler, önceki dönemlerle 

kıyaslandığında daha güçlü olduğu görülmektedir. Ayrıca, yeni 

dönem krizlerinin daha geniş bir nüfusu etkilediği de 

bilinmektedir (Pforr ve Hosie, 2008: 250). Geçmişte küresel 

turizm çok çeşitli krizlere maruz kaldığını belirtmek önemlidir. 

2000-2015 arasında en yıkıcı olan olaylar arasında, 11 Eylül 

terör saldırıları (2001), SARS salgını (2003), 2008/2009'da 

ortaya çıkan küresel ekonomik kriz ve 2015 Orta Doğu solunum 

sendromu (MERS) salgını yer almaktadır, ancak hiçbiri 

turizmin küresel gelişiminde Covid-19 kadar bir düşüşe yol 

açmamıştır. Bununla birlikte, COVID-19 salgınının etkisinin ve 
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iyileşmesinin benzeri görülmemiş olduğu belirtilmektedir 

(Gössling, 2020: 3).  

2.2. Covid-19 Salgı’nının Uluslararası Turizm Üzerindeki 

Etkileri 

UNWTO, Covid-19 pandemisi sonucunda dünyanın 

tahmin edilemeyen küresel sağlık, sosyal ve ekonomik  

tehlikeyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştır. Virüsü kontrol 

altına almak için birçok sınırın tamamen kapatılması dahil 

olmak üzere küresel seyahat kısıtlamalarının ortasında 

uluslararası talepte büyük bir düşüş yaşayan seyahat ve turizm 

en çok etkilenen endüstriler arasında yer alıyor (Internet-3). 

Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte alınan ilk önlemler 

sınırları kapatmak ve uluslararası seyahat hareketlerini 

kısıtlamak olduğundan turizm endüstrisinin bu krizden 

doğrudan etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur (Telek, 2020: 2758). 

Covid-19 salgını, dünya nüfusunun yüzde 90'ından 

fazlasını etkilemiştir. Bu salgın sürecinde, uluslararası seyahat 

yasakları ve kitle hareketliliği üzerindeki geniş çaplı yasakların 

getirilmiş ve turizm Mart 2020'de büyük ölçüde 

duraklatılmıştır. Covid-19 salgını ile birlikte, konaklama değer 

zincirinin hemen hemen tüm bölümlerini olumsuz olarak 

etkilenmiştir. Bu bağlamda, iptal edilen etkinliklerin, kapatılan 

konaklama yerlerinin ve kapatılan cazibe merkezlerinin etkisi, 

yemek ve çamaşırhane hizmetleri gibi tedarik zincirinin diğer 

bölümlerinde de anında hissedilmiştir. Restoranlar kapanmak 

zorunda kalmıştır, ancak bazı ülkelerde paket servis satışlarına 

geçerek faaliyetlerinin devam etmesine izin verilmiştir. Ayrıca, 

uluslararası hava yolculuğu hızla yavaşlamıştır. Böylece turizm 

talebi ile birlikte ekonomisi de zayıflamıştır (Gössling vd., 

2020: 1-3). Küresel ölçekte alınan önlemler kapsamında 

seyahat kısıtlamaları ve uçuş iptalleri geçerliliğini 

korumaktadır. Ayrıca, salgının seyrine bağlı olarak ulusal ve 

uluslararası seyahat hizmetlerinin arzı dikkat çekici düzeyde 

düşüşe uğramıştır  (Acar, 2020-13-14). Turizm endüstrisini 
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etkileyen geniş kapsamlı kısıtlamalarla birlikte küresel tedarik 

zinciri de zarar görmüştür (Boone vd., 2020: 39). 

Turizm sektörüyle ilgili olarak açıklanan tüm veriler, 

yaşanan kaybın büyüklüğünü açık biçimde ortaya koymaktadır. 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine 

göre 1950’li yıllarda dünyada 25 milyon civarında uluslararası 

seyahat gerçekleştirildiği bilinmektedir.  Ayrıca, turizm 

hareketliliği yıllar içerisinde giderek büyümüştür. 1990’lı 

yıllarda ise uluslararası seyahat sayısının 500 milyonu ve  2011 

yılında da 1 milyar sınırını geçtiği tespit edilmiştir. Dünya 

turizm endüstrisinin büyüme hızı daha sonraki yıllarda da 

gelişimini sürdürmüş ve pandemi öncesinde de ortalama yüzde 

4’ler seviyesinde olduğu görülmektedir. UNWTO verilerine 

göre 2019 yılında dünya turizmi yüzde 3,8 oranında 

büyümüştür. Uluslararası seyahat sayısı ise 1 milyar 461 

milyona ulaşırken uluslararası turizm geliri de 1.5 trilyon dolar 

seviyesine yükselmiştir (TÜRSAB, 2020: 5-6). 

Pandemi öncesi dönemde; 2019 yılında bir önceki yıla 

göre yüzde 4 büyümeyle gerçekleştirilen uluslararası seyahat 

sayısı 1 milyar 461 milyona ulaşmıştır.  Covid-19 salgınının 

başlamasıyla birlikte, 2020’de ise uluslararası turist sayıları 

yüzde 74 düşüşle 381 milyona gerilemiştir. Pandemi sürecinde 

uluslararası turizm verilerinin neredeyse 30 yıl önceki 

seviyelere geriye gittiği belirtilmektedir (Internet-4). 

Tablo 1: Uluslararası Turist Sayıları Değişim Yüzdeleri 

Bölgeler 2019  

% Değişim 

2020  

% Değişim 

2021 Ocak  

% Değişim 

Dünya +4 -74 -87 

Ortadoğu +7 -74 -84 

Avrupa +4 -69 -85 

Asya & Pasifik +4 -84 -96 

Amerika +2 -69 -77 

Afrika +2 -74 -85 

 Kaynak: Internet-6 
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Tablo 1’e göre, küresel turizm üzerinde Covid-19 

salgınının yıkıcı etkisi 2021’e de taşınmış olup, 2020 ile 

karşılaştırıldığında Ocak ayı uluslararası turist sayılarının yüzde 

87 düştüğü yeni verilerle ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, 

uluslararası turizm hareketlerine olan talep 2021 yılının 

başlangıcına oldukça zayıf olduğu tespit edilmiştir (Internet-5). 

Pandemi öncesinde 2019 yılında uluslararası turizm 

geliri bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak yaklaşık 1.5 trilyon 

dolara ulaşmıştır. 2020’de ise uluslararası turizm gelir kaybı 1.3 

trilyon olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte, Ocak 2021 

verilerine göre, en yüksek düzeyde seyahat kısıtlamalarına 

sahip bölge olan Asya ve Pasifik (yüzde - 96) uluslararası 

turizm hareketlerindeki en büyük düşüşü görmüştür. Avrupa ve 

Afrika uluslararası turizm hareketlerinde yüzde 85, Ortadoğu 

yüzde 84 düşüşe uğramıştır. Amerika ise, yılın son çeyreğinde 

biraz daha iyi sonuçlara ulaşılmasının ardından, Ocak ayında 

turist sayılarında yüzde 77 düşüş yaşamıştır (Internet-6). 

Tablo 2: Uluslararası Turist Sayıları/En İyi 10 Destinasyon (Milyon) 

Kaynak: Internet-7 

Tablo 2‘ye göre, 2019/2018 yüzdelik değişim oranına 

bakıldığında uluslararası turist sayılarında en çok artış gösteren 

ülke Türkiye (yüzde 11.9) olmuştur. Türkiye’den sonra ise 

 Ülke 2017 2018 2019 2019/2018 % 

Değişim 

1  Fransa  86.9  89.4  ..  .. 

2  İspanya  81.9  82.8  83.5  +0,8 

3  A.B.D.  77.2  79.7  79.3  -0.6 

4  Çin  60.7  62.9  65.7  +4.5 

5  İtalya  58.3  61.6  64.5  +4.8 

6  Türkiye 37.6  45.8  51.2  +11.9 

7  Meksika  39.3  41.3  45.0  +9.0 

8  Tayland  35.6  38.2  39.9  +4.2 

9  Almanya  37.5  38.9  39.6  +1,8 

10  İngiltere  39.5  38.7  39.4  +1.9 
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Meksika yüzde 9.0 ile en çok artışı gösteren ülke olmuştur.  

Tablo 2’ye bakıldığında, uluslararası turist sayılarında en az 

artış gösteren destinasyonun ise ABD (yüzde – 0.6) olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 3: Uluslararası Turizm Gelirleri / En İyi 10 Destinasyon 

(Milyar $) 
 Ülke 2017 2018 2019 2019/2018 % 

Değişim 

1 A.B.D. 210.7 214.7 214.1 +0 

2 İspanya 75.3 81.7 79.7 +3 

3 Fransa 58.9 66.0 63.8 +2 

4 Tayland 52.4 56.4 60.5 +3 

5 İngiltere 48.0 50.0 52.7 +10 

6 İtalya 44.2 49.3 49.6 +6 

7 Japonya 34.1 42.1 46.1 +8 

8 Avustralya 41.7 45.0 45.7 +9 

9 Almanya 39.9 43.0 41.6 +2 

10 Makao 

(Çin) 

35.9 40.7 40.1 -3 

Kaynak: Internet-7 

Tablo 3’e göre, uluslararası turizm gelirlerinde ilk 

sırada ABD yer almaktadır. İlk sırada ABD olmasına rağmen 

2019/2018 yüzdelik değişim oranına bakıldığında en büyük 

artışı gösteren ülke ise İngiltere (yüzde 10) olmuştur. 

İngiltere’yi yüzde 9 ile Avustralya takip etmiştir. Makao (Çin) 

ise yüzde – 3 ile en az artış görülen destinasyon olarak tespit 

edilmiştir.  
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Tablo 4: İlk 10 Destinasyon 2020-2021 Uluslararası Turist Sayıları 

(Milyon) % Değişim 

Ülkeler % Değişim 2020 % Değişim 2021  

Fransa .. .. 

Meksika -46 -49 (Ocak) 

Türkiye -69 -71 (Ocak) 

İtalya -61  

Amerika -76  

İspanya -77 -89 (Ocak) 

Çin -88  

Almanya -69 -92 (Ocak) 

İngiltere -60  

Tayland -83 -100 (Ocak-Şubat) 

 Kaynak: Internet-7 

2019 yılının sonlarında başlayan pandemi süreci ile 

birlikte uluslararası turizm hareketlerinde büyük düşüşler 

yaşanmıştır. Bu bağlamda Tablo 4’e bakıldığında, uluslararası 

turist hareketliliğinde en popüler ilk 10 destinasyonun Covid-

19 salgınından büyük ölçüde etkilendiği ve önemli kayıplar 

yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda, en çok turist kaybeden 

Tayland 2020’de bir önceki yıla oranlar – yüzde 83; 2020 

yılının Ocak ve Şubat ayında ise - yüzde 100 oranında turist 

kaybına uğrayak en çok turist kaybeden sıralamasında lider 

konumdadır. 
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Tablo 5: İlk 10 Destinasyon 2019-2020 Uluslararası Turizm 

Gelirleri (Milyar $ ) % Değişim 

Ülkeler % Değişim 2019 % Değişim 2020  

A.B.D.  0 -61 

İspanya  +3 -77 

Fransa  +2 .. 

Tayland  +3 -70 

İngiltere  +10 -60 

İtalya  +6 -61 

Japonya  +8 -77 

Avustralya  +9 -43 

Almanya  +2 -46 

Makao (Çin) -3 -83 

 Kaynak: Internet-7 

Tablo 5’e göre uluslararası turizm gelirleri turist 

sayılarında olduğu gibi kayıplarla karşı karşıyadır. 2020 yılında 

en büyük düşüşü – yüzde 83 Makao (Çin) yaşamıştır. Bununla 

birlikte, Makao’nun ardından yüzde - 77 ile İspanya ve Japonya 

uluslararası turizm gelirlerinde en çok düşüş gösteren diğer 

ülkelerdir. 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC)’nin 

verilerine göre turizmin dünya ekonomisine toplam katkısının 

8,9 trilyon dolar seviyesindedir. Ayrıca, WTTC’ye göre 

turizmin dünya genelindeki istihdamın yüzde 10’unu 

oluşturmaktadır. Aynı zamanda turizm 330 milyon kişiye de iş 

imkanı sunmaktadır. WTTC’ye göre, turizm dünya genelindeki 

GSYİH’ye yüzde 10,4 katkıda sağladı. Pandemi ile birlikte 

gelen kısıtlamalarla 2020’de bu pay yüzde 5,5'e düşmüştür ve 

2020'de 62 milyon iş kaybı yaşanmıştır. Ayrıca, 2019'daki 334 

milyonla karşılaştırıldığında sektör genelinde sadece 272 

milyon kişinin istihdam edilebildiği belirlenmiştir (yüzde - 

18.5) (Internet-8). 
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2.3. Covid-19 Salgını Sürecinde Değişen Turist Tercihleri 

ve Yeni Trendler 

Covid-19 salgını ile birlikte turist tercihlerinde küresel 

ölçekte önemli değişimlerin olduğu görülmektedir. Turizm, 

insanların yoğun olarak birarada bulunduğu bir endüstri olması 

sebebiyle pandemi sürecindeki alınan önlemlere karşı oldukça 

hassastır. Pandemi sürecinde sosyal mesafe, hijyen gibi 

zorunluluklar turistlerinde tatil tercihlerinde değişiklik 

yapmasını zorunlu kılmıştır.  

Turizm, modern dünyada insan hareketliliğinin yoğun 

olmasının nedenidir (Ranasinghe vd., 2020:2). İnsanların yoğun 

olarak birara olduğu yerlerde ise virüsün bulaşma riski oldukça 

yüksektir. Bu bağlamda, Covid-19, küresel ölçekte endişe 

uyandırmış olup, turistlerin büyük ölçüde, hijyen ve güven 

algıları ile, seyahat algısını değiştirmiştir. Pandemi sürecinde 

oluşan bu endişe ile turistler seyahatlerinin güvensiz olduğu 

düşüncesiyle, özellikle de kalabalık şehirlere yönelik 

seyahatleri ile ilgili planlarını azaltmışlardır. (Nazneen vd. 

(2020: 3). 

Turist tercihlerini etkileyen pandemi süreci ile birlikte 

farklı turizm türlerine eğilim artmaya başlamıştır. Turistler, bu 

süreçte alınması gereken önlemlerle birlikte daha çok doğaya 

yönelmiş ve kalabalık ortamlardan uzak destinasyonlara 

yönlerini çevirmişlerdir. Bu bağlamda, seyahatlerinde kendi 

araçlarıyla doğa ile içiçe olabilecekleri destinasyonları tercih 

ettikleri görülmektedir. Ayrıca, turistler, konaklama açısından 

büyük konaklama işletmelerinden ziyade butik oteller, villa 

kiralama, daha küçük gruplarla yat kiralama, karavan, çadır vb. 

turizm çeşitlerine yönelmişlerdir. Bu bağlamda, alternatif 

turizm çeşitleri ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte, seminer, iş 

toplantıları, panel, sempozyum gibi etkinliklerin ise dijital 

ortama taşınmıştır (TÜRSAB, 2020: 22-23). Ayrıca, turist 

davranışlarında çok uzak destinasyonlardan ziyade iç turizme 

yönelik eğilimin arttığı görülmektedir (Wachyuni ve 
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Kusumaningrum, 2020: 71). Aynı zamanda turistlerin aşırı 

kalabalık ve kitle turizminin olduğu destinasyonlarından 

kaçınarak kalabalıktan uzak olan yerleri tercih ettikleri 

belirlenmiştir (Zenker ve Kock, 2020: 3). 

2.4. Covid-19 Sonrası Uluslararası Turizme Yönelik 

Öngörüler 

UNWTO verileri, uluslararası turizmin toparlanmasına 

temel engelin ağırlıklı olarak seyahat kısıtlamaları olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca, seyahat kısıtlamaları ile birlikte, virüsün 

kontrol altına alma sürecinin yavaş olması ve düşük turist 

güveninin turizmdeki toparlanma sürecinin önündeki diğer 

büyük engeller olduğu ifade edilmiştir (Internet 9). 

Vakaların artması ve yeni varyantların ortaya 

çıkmasıyla salgının kötüye gitmesi, birçok ülke, zorunlu testler, 

karantinalar ve yerel kısıtlamaların üzerine bazı durumlarda 

sınırların tamamen kapatılması dahil olmak üzere daha sıkı 

seyahat kısıtlamaları getirmek zorunda kalmıştır. Bu önlemlere 

ek olarak, aşı uygulamasının hızı ve dağılımının beklenenden 

daha yavaş olmuştur. Bu bağlamda, bütün bu alınan önlemler 

uluslararası seyahatlerin yeniden başlamasına teşkil etmiştir 

Internet-5). 

UNWTO, yılın ikinci yarısında uluslararası seyahatte 

olası bir toparlanmayı göz önünde bulunduran 2021 için iki 

senaryo belirledi. Bunlar bir dizi faktöre dayanmaktadır. Bu 

faktörlerin en önemlileri ise seyahat kısıtlamalarının büyük 

ölçüde kaldırılması, aşılama programlarının başarısı veya 

Avrupa Komisyonu tarafından planlanan Dijital Yeşil Sertifika 

gibi uyumlaştırılmış protokollerin getirilmesidir. İlk senaryo, 

Temmuz ayında bir toparlanmaya işaret etmektedir. 2020'nin 

tarihi düşüklerine kıyasla 2021 yılı için uluslararası varışların 

yüzde 66'lık bir artışla sonuçlanacağını ama yine de 2019'da 

kaydedilen seviyelerin % 55 altında olacağı belirtilmektedir. 

İkinci senaryo, geçen yıla göre varışlarda yüzde 22'lik bir artışa 
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yol açan Eylül ayında potansiyel bir toparlanmayı 

değerlendirmekle birlikte; 2019 seviyelerinin yüzde 67 altında 

olacağıdır (Internet-6). Senaryolar, epidemiyolojik durumun 

kademeli olarak iyileştirilmesi, COVID-19 aşısının sürekli 

olarak yaygınlaştırılması ve piyasaya sürülmeye devam etmesi, 

seyahat edenlerin güvenini yeniden kazanmak ve seyahat 

kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılması gibi bir dizi faktörü 

dikkate almaktadır (Internet-5). 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Covid-19 salgını dünya üzerinde hızlı bir şekilde 

yayılarak insanların hayatlarını sosyal, ekonomik, psikolojik 

açıdan doğrudan etkilemiştir. Covid-19 salgının etkileri hala 

devam etmektedir ve salgının tam olarak ne zaman biteceği de 

kesin olarak öngörülememektedir. Covid-19 salgını engellemek 

için küresel ölçekte uluslararası seyahatler kısıtlanmış, sokağa 

çıkma yasakları, karantina gibi birçok önlem alınmak zorunda 

kalınmıştır. Bu bağlamda, insanın yoğun olarak birarada olduğu 

turizm hareketleri de durma noktasına gelmiş ve büyük bir 

darbe almıştır. 

Covid-19 salgını benzeri görülmemiş bir salgın olarak 

adlandırılmaktadır ve  tüm dünyada turizm endüstrisi için bir 

yıkıcı ekonomik krize dönüşmüştür (Ranasinghe, 2020: 18). 

Covid-19 salgını sürecinde, alınan sıkı tedbirler sonucunda 

konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, eğlence gibi birçok turizm 

işletmesi kapanmış ve birçok insan işsiz kalmıştır. Bu 

bağlamda, uluslararası turist sayılarında ve turizmden elde 

edilen gelirlerde büyük düşüşler yaşanmıştır. 

Pandemi sürecinin ilk başlarında alınan sıkı tedbirler 

zamanla aşamalı olarak gevşetilmiş ve bu süreçte birçok ülke 

yeniden uluslararası seyahatlere izin vermiştir. Ancak, bu 

dönem eskiden daha farklı bir şekilde devam etmektedir. Yeni 

süreçte, maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları hakim olmuş ve 

bu kurallara uyum zorunluluğu doğmuştur.  
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Pandemi sürecinde, insanların salgından duyduğu endişe ve 

kaygı neticesinde seyahat algılarında değişiklikler olmuştur. 

Pandemi sürecinden önce tercih edilen kalabalık ve büyük 

konaklama işletmeleri yerini daha sakin ve butik konaklama 

işletmelerine bırakmıştır. Ayrıca, insanlar ekoturizm, sağlık 

turizmi, karavan turizmi gibi doğaya yönelik turizm 

hareketlerine eğilim göstermişlerdir. Bu süreçte villa kiralama, 

daha küçük gruplarla yat turizmine yönelik talebin arttığı 

görülmektedir.  Bununla birlikte, kalabalık ortamlarda bulunma 

riskinden dolayı, kongre, seminer, panel, iş toplantıları, 

konserler vb. gibi etkinliklerin bu yeni süreçte dijital ortama 

taşınmasına neden olmuştur. 

Covid-19 salgının devam etmesi dikkatli bir şekilde 

hareket edilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, ülkelerin 

vaka durumlarına göre iç ve dış turizmi değerlendirmelilerdir. 

İnsanların kalabalık olarak seyahet etmelerinden ziyade daha az 

kişiyle turizm hareketlerine katılmaları sağlanmalıdır. Böylece, 

mevcut ve potansiyel destinasyonların sürdürülebilirliği 

sağlanarak turizmin bölgesel faydaları etkin kılınabilir (Ören, 

2020: 47). Ayrıca, turizm işletmeleri, ülkeler tarafından alınan 

kararlar doğrultusunda hareket edip sağlık hijyen ilave tedbirler 

alarak turistlerin güvenini kazanabilirler. Covid-19 salgını ile 

birlikte doğaya yönelik turizm çeşitlerine olan eğilim 

doğrultusunda turizm işletmeleri alternatifler üretebilirler. Aynı 

zamanda yeni normal olarak adlandırılan bu süreçte, ülkelerin 

belirlediği kurallara ek olarak turistlerin güvenini 

kazanabilecek diğer faaliyetleri belirlemeleri ve sunmaları 

turizme yönelik talebi arttırabilir. 
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Özet 

Dijitalleşme her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe önemli 

değişimleri beraberinde getirmiştir. 21. yüzyılda insanların daha fazla 

teknolojiyle içiçe olması, sosyal medyanın yoğun olarak kullanılması, yapay 

zekanın daha fazla kullanılması, akıllı turizm kavramının güncelliğini 

koruması gibi unsurlar, turizm sektöründe dijitalleşmenin önemini 

belirtmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı turizm sektöründe 

dijitalleşmenin önemi belirlemek ve dijital uygulamaların turizm 

işletmelerinde kullanım şeklini değerlendirmek ve neticesinde dijitalleşmenin 

turizm sektörüne etkisini değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemi kullanılmış olup, konuya ilişkin ikincil kaynak ve doküman 

incelemesi gerçekleştirilerek kavramsal bir yapı oluşturulmuştur. Çalışmanın 

bulgularında çeşitli teknolojilerin turizm işletmelerinde kullanıldığını, 

turistlerin dijital ortamda daha fazla bilgi alışverişinde bulunduğunu ve tatil 

planından önce başlayıp tatillerinin tamamlanmasına kadar çeşitli dijital 

uygulamalardan yararlandığını göstermektedir. Bu noktada dijitalleşmenin 

turizm sektöründe önemli bir hareketlilik sağladığı, geleneksel uygulamaların 

değişim gösterdiğini ve teknolojinin çok daha fazla kullanıldığı saptanmıştır. 

Çalışma kapsamındaki bir diğer bulgu ise turizm işletmelerinde sunulan 

hizmet çeşitliliği değerlendirildiğinde, benzer ürünlerin turistlere sunulduğu 

görülmektedir. Turizm işletmelerinin rekabet avantajı sağlamasında sosyal 

medya, akıllı uygulamalar, VR/AR teknolojisinin kullanımı gibi unsurların ön 

planda olduğu görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Turizm Sektörü, Teknoloji 
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TRANSITION FROM TRADITIONAL TO DIGITAL IN 

THE TOURISM SECTOR 

 

 

Abstract 

Digitalization has brought important changes in the tourism sector, 

as in every sector. In the 21st century, factors such as the fact that people are 

intertwined with more technology, intensive use of social media, more use of 

artificial intelligence, keeping the concept of smart tourism up to date indicate 

the importance of digitalization in the tourism sector. In this direction, the aim 

of the study is to determine the importance of digitalization in the tourism 

sector and to evaluate the use of digital applications in tourism enterprises and 

to evaluate the impact of digitalization on the tourism sector. Qualitative 

research method was used in the study, and a conceptual structure was created 

by conducting secondary source and document analysis on the subject. The 

findings of the study show that various technologies are used in tourism 

businesses, tourists exchange more information in the digital environment and 

benefit from various digital applications from the beginning of the holiday 

plan to the completion of their holiday. At this point, it has been determined 

that digitalization provides an important mobility in the tourism sector, 

traditional practices change and technology is used much more. Another 

finding within the scope of the study is that when the variety of services 

offered in tourism enterprises is evaluated, it is seen that similar products are 

offered to tourists. It is seen that factors such as social media, smart 

applications, the use of VR/AR technology are at the forefront in providing 

competitive advantage for tourism businesses. 

Keywords: Digitalization, Tourism Sector, Technology 
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1. GİRİŞ 

1960’lı yılların sonunda askeri amaçlar için bilgisayar 

ağı kurmaya çalışılırken ortaya çıkan “internet” 1970’lerin 

başında ilk uluslararası bağlantısı kurulmuştur. Ardından 1985 

yılında da kullanılmaya başlanmıştır. Böylece bilgisayar ağları 

sayesinde küresel bir bilgi akışı süreci gerçekleşmeye 

başlamıştır. Bilgisayar ağları sayesinde ortaya çıkan internetin, 

yazılı medyanın gelişmesinden sonra en önemli yenilik olduğu 

ifade edilmektedir (Atacan ve Düzbastılar, 2020). İnternetin 

ortaya çıkışı ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, bilgi 

toplumunun ekonomisinde devrim yaratmış ve yeni bir 

ekonominin -dijital ekonominin- ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Dijital çağda, her işletmenin, bireysel olarak ve her devletin, 

yeni ekonomide hayatta kalmak ve gelişmek için yeni bilgi 

teknolojileri ve iletişimi entegre etmek için dijital devrime 

uyum sağlaması gerektiği açıktır (Soava, 2015: 101). Açık 

kaynaklı sistemler, platform teknolojisi, bulut bilişim, ultra hızlı 

ve verimli arama motorları, akıllı telefonlar, kablolu ve 

kablosuz ağ altyapısına dayalı diğer cihazlar gibi dijital 

ekonomideki yenilikler, birçok sektörün işleyişini önemli 

ölçüde değiştirmiştir. Bilgi teknolojisinin yayılması ile birlikte 

yaşamın her alanında gelişim yaşanmıştır. 20-30 yıl önce 

“dijital” kelimesi sadece bilişimci ve matematikçiler için bir 

anlam ifade etmesine karşın, günümüzde tüm sektörlere girmiş 

ve yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır (Atacan ve 

Düzbastılar, 2020). 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, insanların yaşama ve işini 

yapma şeklini, ürünleri satın alma ve birbirleriyle iletişim 

kurma şeklini değiştirmiştir (Stone vd., 2015). İş bağlamında, 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı şirketler için stratejik 

bir varlık haline gelmiş ve paydaşlarıyla iletişim ve ilişki kurma 

biçimlerini değiştirmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri ve 

internet, tüm ekonomik sektörlerde rekabetin temellerini 

değiştirerek yeni ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin ortaya 
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çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla teknolojinin ve 

neticesinde dijitalleşmenin turizm sektörünü de etkilediğine 

şüphe yoktur (Hojeghan ve Esfangareh, 2011; Minghetti ve 

Buhalis, 2010; Prentice vd., 2019; Soava, 2015; Zaragoza-

S_aez vd., 2021). Hızla gelişen dünyamızda dijitalleşme en 

önemli değişimler arasındadır. Dijital yenilikler ve teknolojik 

yenilikler, gelişimin motorlarıdır ve etkilerini her yerde, 

özellikle imalat, bilgi ve iletişim teknolojileri ve diğer hizmet 

endüstrileri alanında göstermektedir. Turizmin geniş bir hizmet 

ve ürün yelpazesi arasındaki işbirliğine dayandığı gerçeği göz 

önüne alındığında, sektördeki dijital devrimin faydaları oldukça 

açıktır (Zsarnoczky, 2018).  

Turizm sektöründe internet kullanan nüfusun 

yüzdesinin gittikçe artması, gezginlerin bilgi verme, farklı 

seyahat türleri (iş veya eğlence) için rezervasyon yapma 

fırsatına sahip olması gibi unsurlar bu alanda devrim niteliğinde 

değişikliğe neden oldu. Turizm organizasyonlarında bilgi ve 

iletişim teknolojisinin gelişimi, müşterilerin seyahat 

acenteleriyle etkileşimde bulunma biçiminde turizm 

pazarındaki eylem biçimini çeşitlendirdi. Son yıllarda turistler, 

ziyaret ettikleri yerlerin gerçekliğini ve özgünlüğünü, doğaya 

dönüşü, temalı veya aktif tatilleri akıllarında tutuyorlar (Soava, 

2015: 102). 

Dijital çağda, turistler daha bağımsız hareket etmekte 

ve kararlarını etkileyen çok daha fazla unsur ön plana 

çıkmaktadır. Bunun yanında seyahatlerini planlamak için çok 

çeşitli araçlar kullanabilmektedirler (Zaragoza-S_aez vd., 

2021). Turizm sektöründe hem işletmeler hem de turistler 

açısından önemi gitgide artan dijitalleşme bu çalışmanın asıl 

konusunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda dijital turizm 

kavramı üzerine literatür çalışmasına yer verilmiştir. 

Devamında turizmde dijital dönüşüm, dijital turizm 

uygulamaları ve gelecekte olası dijital uygulamalar hakkında 

bilgi verilecektir.  
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2. DİJİTAL TURİZM 

21. yüzyılın başında bilgi ve teknolojinin tüm insan 

girişimleri üzerinde muazzam bir etkiye sahip olduğu 

bilinmektedir (Minghetti ve Buhalis, 2010: 267; Tan vd., 2019: 

182). Bilgi ve iletişim teknolojisinin daha hızlı genişbant, Web 

4.0, akıllı uygulamalar, mobil sistemler, GPRS, coğrafi bilişim, 

WAP, sosyal ağlar ve internet üzerinden hemen hemen her 

sistemin entegrasyonu anlamında gelişmesi, turizm sektörü için 

çeşitli fırsatlar ve bunun yanında da büyük zorluklar meydana 

getirmiştir (Bethapudi, 2013; Shanker, 2008). Ayrıca bilgi ve 

iletişim teknolojisi ve turizm üzerine yapılan araştırmalar, bilgi 

ve iletişim teknoloji sistemleri ve uygulamaları nedeniyle 

turizm sektöründe büyük bir geçiş olduğunu ortaya koymuştur 

(Shanker, 2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mevcudiyeti, 

turizm sektörünün daha üretken ve rekabetçi hale gelmesine 

yardımcı olmuştur. İnternet, turist hizmetleri sağlayıcıları ile 

müşterileri arasındaki mesafeyi kısaltarak uluslararası turizm 

sektörünü kökten değiştirmiştir. Bilgi teknolojisi, iş alanlarını 

yerelden küresel erişime genişleten yeni iş biçimleri, yeni 

sınırlar ve yeni fırsatlar doğurmuştur (Tan vd., 2019: 182). 

Bunun yanında iletişim ve multimedya arasındaki yakınlaşma, 

hem turistlere hem de destinasyonlara, arama ve dağıtım 

maliyetlerini azaltırken iletişim süreçlerini güçlendirmek için 

yeni kanallar sağlamıştır (Buhalis ve Law 2008; Buhalis 2003). 

Örneğin, Abowd vd. (1997) seyahat ederken akıllı telefona 

yüklenmiş bir mobil kılavuzun kullanıldığını belirtirken, 

Ardissono vd. (2003) bir turistik aktivitenin öncesinde, 

sırasında ve sonrasında dijital desteğin seyahat sırasında uygun 

bir konaklama yeri bulmayı sağlayan bir öneriler sistemi 

olduğunu ileri sürmüşlerdir (Akt; Kayumovich vd., 2020a: 

366). 

Küreselleşme çağında turizm, tüketicilerin çok çeşitli 

ürün ve hizmetler talep ettiği, büyük boyutlu küresel bir 

pazardır. Dijital çağdaki turizm pazarı, iş etkinlikleri ve turizm, 
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seyahat acenteleri, tur operatörleri, oteller, restoranlar, eğlence, 

kültür vb. birçok farklı alanı kapsamaktadır (Soava, 2015: 102). 

Dijital turizm, turistlerin ihtiyaçlarını karşılamaya ve turizm 

alanındaki organizasyonların ve işletmelerin rekabet gücünü 

artırmaya yardımcı olan bir bilgi ve iletişim aracıdır (Benyon 

vd., 2014). 

Turizmde, alanların özel kullanımı her zaman 

endüstrinin benzersiz bir özelliği olmuştur ve bugün itibariyle 

dijital dünyanın mekanları onun bir parçası haline gelmiştir. 

Dijital dünyanın hızlı gelişimi, gün geçtikçe dijital turizm 

alanlarına yeni ve yenilikçi çözümler getirmiştir. Kurumlar 

arası ve müşteri-kurum arası iletişim, turizmin teknolojik 

ortamında son derece önemlidir. Akıllı cihazların 

yaygınlaşmasıyla birlikte bu tür iletişim, planlama, yönetim ve 

finans alanında devrim yarattı ve ayrıca tüm turizm sektöründe 

yenilikçi satış ve pazarlama teknolojilerinin tanıtımı için yeni 

ufuklar açtı. Dijital devrimin bir sonucu olarak, turizmdeki 

uluslararası gelişme eğilimleri, bulut tabanlı rezervasyon 

siteleri veya dijital platformlar aracılığıyla bilgi ve deneyim 

paylaşımı gibi yeni çözümlerin yolunu açtı (Zsarnoczky, 2018). 

Caraivan (2017) dijital turizm iki şekilde tanımlamıştır. 

İlk olarak insanların oturduğu yerden farklı bir yere 

koltuğundan kalkmadan seyahat etmesidir. İkinci olarak ise; 

eleştirel turizm çalışmalarının sanal turizm etkileşimlerinde 

sosyalliğinin incelendiği (yapıların, sosyal dijital turizmi 

şekillendiren kurallar, ideolojiler, güç ilişkileri, 

sürdürülebilirlik boyutları, etik ve kültürel değerler) yeni bir 

disiplinler arası alan olarak tanımlanmaktadır. Happ ve 

Ivancso-Horvath (2018) ise dijital turizmin turistlerin 

ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olabilecek ve turizmdeki 

kuruluşların ve işletmelerin rekabet gücünü artıran bir bilgi 

teknoloji çözümü olan bir bilgi iletişim aracının kullanılması 

anlamına geldiğini söylemişlerdir. Beynon (2014)’a göre dijital 
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turizmin anlamı, dijital araçlar aracılığıyla turizm 

deneyimlerinin desteklenmesiyle bağlantılı olduğudur. 

Dijital turizm, turist deneyimini geliştirmek için dijital 

teknolojilerin kullanılmasıdır. Aynı zamanda turist deneyimini 

geliştirmek için gerçek dünyanın dijital içerikle 

harmanlanmasıdır (Adeola ve Evans, 2019: 190). Bunun 

yanında dijital turizm, turizm aktivitesi öncesinde, sırasında ve 

sonrasında turist deneyiminin dijital desteği olarak 

tanımlanabilir. Bu, bir kişinin tatil planlaması sırasında uygun 

bir konaklama bulmasına yardımcı olacak bir öneri sistemi, 

oradayken akıllı telefonlarında mobil bir rehber uygulaması 

veya etrafta tatil fotoğraflarını kolayca keşfetme yeteneği 

olabilir (Kayumovich vd., 2020a: 366). 

Dijital turizm kavramı yeni değildir ve günümüzde 

Expedia ve TripAdvisor kullanarak seyahat planlama, havayolu 

web siteleri ve Tripit ile seyahat yönetimi, akıllı telefonlarda 

mobil tur rehberi uygulamaları ve Facebook dahil Flickr, iPhoto 

veya Picasa fotoğraf yönetimi gibi birçok çevrimiçi etkinliğe 

nüfuz etmektedir. Geniş anlamda, dijital turizm, turist 

deneyimini geliştirmek için dijital teknolojilerin kullanımıyla 

ilgilidir. Bu, bir turistin web sitesinde öneriler yayınlamak 

kadar sıradan olabilir, ancak giderek artan bir şekilde, gerçek 

dünyanın ziyaretçi deneyimini geliştirmek için tasarlanmış 

dijital içerikle karıştırılmasıyla ilgilidir (Benyon vd., 2014: 

522). Ayrıca, ürün aramadan tüketime ve anılara kadar tüm 

karar verme sürecini etkileyen turist davranışını da 

belirlemektedir. Özellikle internet, destinasyonların, turizm 

sağlayıcılarının ve hizmetlerin aranmasını geleneksel 

kanallardan daha kolay ve zengin hale getirmektedir. 

Tüketiciler ve tedarikçiler arasında doğrudan ilişkiler kurma ve 

harici çevrimdışı ve çevrimiçi aracıları atlatma fırsatlarını 

artırmaktadır. Web'de gezinmek, kullanıcıların alternatifleri 

ürün özellikleri ve fiyat açısından değerlendirmesinin yanı sıra 

kişiselleştirilmiş güzergahlar oluşturmasına da olanak 
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tanımaktadır (Buhalis 2003). Dijital olarak geliştirilmiş turizm, 

her ziyaretçiyi kendi ilgi alanları, hedefleri ve beklentileri olan 

benzersiz bir birey olarak ziyaret öncesinde, sırasında ve 

sonrasında turist deneyimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır 

(Benyon vd. 2014: 524).  

Turizm küresel bir endüstridir ve uluslararası turist 

akışlarının en büyük kısmı hala gelişmiş ülkeler ve bölgeler 

tarafından ve bunlar arasında üretilse de, ortaya çıkan birçok 

destinasyon çevresel veya daha az bölgede yer aldığından güçlü 

bir merkez-çevre ilişkisi vardır. Gelişmiş ülkelerde bile turistler 

genellikle zengin metropol alanlarını çevre bölgelerdeki 

popüler tatil yerlerine (örneğin, plaj ve kayak merkezleri, küçük 

sanat şehirleri) doğru terk ederler (Buhalis 2000; Hall ve Page 

2006; Nash ve Martin 2003). Bununla birlikte, turizm talebinin 

evrimi, ulaşım gelişmeleriyle (düşük maliyetli taşıyıcılar, hızlı 

trenler ve özel araçların yaygınlaşması) desteklenen, yeni yerler 

keşfetmek ve yeni deneyimler yaşamak isteyen daha yetenekli 

ve talepkar bir yolcunun ortaya çıkışı ve internet, tüm bu 

destinasyonları potansiyel pazarlarına yaklaştırır (Minghetti ve 

Buhalis, 2010: 267). 

Teknoloji kullanımıyla amaç, turist deneyiminin 

kalitesini veya kapsamını daha da iyileştirmektir (Uriely, 2005). 

Seyahat rezervasyonlarını kolaylaştırmak veya basılı bir rehberi 

multimedya olanla değiştirmek veya daha iyi fotoğraf 

yönetimini desteklemek yerine, yeni teknolojiler turist 

deneyimini önemli ölçüde yoğunlaştırabilir. Bu, insanların basit 

bir multimedya deneyiminin ötesine geçecek şekilde uzak ve 

erişilemez sitelere girmelerine izin vermeyi içerir (Yung ve 

Khoo-Lattimore, 2019). 

Son yıllarda, turizmde ve destinasyonlarda hizmet 

veren işletmeler, günümüzde rekabet gücünün korunması ve 

iyileştirilmesi için değişimin gerekli olduğunu kabul ederek, 

dijital varlıkların kullanımını stratejilerine dahil etmeye 
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başlamıştır. Avrupa Komisyonu, Avrupa turizminde küçük 

işletmelerin rekabet gücünü artırmak için, onları küresel dijital 

değer zincirlerine entegre ederek ve böylece işyeri yaratma 

potansiyellerini iyileştirmek için çok sayıda önlem uygulamaya 

başlamıştır. Avrupa Komisyonu, çeşitli alanlarda turizm 

şirketlerine dijital çözümleri olabildiğince yaygın bir şekilde 

kullanmaları için yardımcı olmaktadır. Diğer faaliyetlerin yanı 

sıra dijital turizm etkinlikleri, dijital turist ağının oluşturulması 

ve turizm iş portalı gibi faaliyetler bulunabilir. Bu faaliyetlerin 

temel amacı, eğitimi güçlendirmek, daha küçük işletmeleri 

dijital değer zincirine dahil etmek ve özellikle turizm sektörü 

için dijital çözümleri desteklemektir. Avrupa Komisyonu 

böylelikle dijital pazara, işletmelerin rekabet güçlerini artırmak 

için sunduğu fırsatlardan tam olarak yararlanmaları için bir 

fırsat sunmaktadır (Happ ve Ivancso-Horvath,2018: 10). 

Türkiye’de de benzer bir yapılaşma bulunmaktadır. 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Türkiye Bilişim Vakfı 

ortaklığıyla yayınlanan “Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol 

Haritası, Seyahat Acenteleri Dijital Dönüşüm Raporu” 

dijitalleşme ile ilgili önemli bir kaynak olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Raporda turizm sektöründe faaliyet gösteren 

işletmeler için önemli bilgiler yer almaktadır. 

3. TURİZMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Dijitalleşme süreci 2000’li yıllardan sonra hız kazanmış 

ve neredeyse her alanda köklü değişiklikler meydana 

getirmiştir. Sosyal medya, akıllı uygulamalar, yapay zeka, 

nesnelerin ticareti gibi dijital teknolojiler imalat sektöründe 

olduğu gibi sağlık, bankacılık, iletişim gibi hizmet sektöründe 

de uygulanmaya başlamıştır. Köklü değişiminin temel sebebi 

ise yapılan işlerin daha ucuz, daha hızlı ve daha etkili 

yapılabilmesidir. Ayrıca tüketiciye ait bilgilerin anında 

kaydedilmesi, bu verilerin hızlı şekilde işlenmesi ve karar 
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süreçlerinde bunların kullanılması bir diğer nedenidir (Yankın, 

2019: 14).  

Yeni seyahat eğilimleri doğrultusunda, bilinçli 

tüketiciler bireysel ihtiyaçlarına cevap veren kişiselleştirilmiş 

çözümler beklediklerinden kitle turizminin ötesinde özel ilgi 

turizmine yönelik artan bir talep yaratmaktadırlar. Online 

ortamda turist davranışı temel ihtiyaçlarından başlar, mümkün 

olan en kısa sürede eksiksiz teklifler bulmak, fiyatları 

karşılaştırabilmek ve seçilen destinasyonlar ve nasıl satın 

alınacağı ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi sahibi olmak 

ister gibi unsurlarla devam eder. Turistler, uygun fiyatlı (düşük 

maliyetli) uçak biletleri ve satın alma işlemleriyle ilgili ileride 

danışma hizmeti sunan siteler aramaktadır. Bu profilin herhangi 

bir sitesinin çalışma stratejisi turist odaklı olmalı ve hem ulaşım 

hem de konaklama tekliflerini, şehir turlarını ve alışverişi 

gösterecek benzersiz bir platform sağlamalıdır (Soava, 2015: 

102). 

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir 

araştırmaya göre, seyahat edenlerin % 95'inden fazlası 

seyahatleri sırasında dijital kaynakları kullanmaktadır. Dijital 

dönüşüm olmadan yabancı destinasyonlar ve hizmet 

sağlayıcılarla rekabet edilmesi firmalar için büyük bir problem 

olmaktadır. Turizm sektörü için sürekli değişen ve gelişen 

müşteri beklentilerinden dolayı dijitalleşmenin son derece 

gerekli olduğu ifade edilmektedir (Happ ve Ivancso-Horvath, 

2018: 9). Turizm sektörü insan temelli bir yapıya sahip 

olduğundan ve sürekli değişime açık olması gerektiğinden, 

işletmeye nitelikli personel çekebilmek için dijitalleşmeyi her 

bölüme yayması gerekmektedir. Örneğin bir otel işletmende yer 

alan ön büro, kat hizmetleri, yiyecek içecek, satış pazarlama 

gibi her departman hem personeli daha etkin ve verimli 

kullanmak hem de teknolojiyle içiçe olan turiste ayak uydurmak 

adına teknolojik uygulamaları kullanmaya dikkat etmektedir. 

Aksi takdirde teknolojinin yoğun şekilde etkisini gösterdiği bir 
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dünyada değişime ayak uydurmayan işletmelerin varlığını 

sürdürmesi mümkün görünmemektedir (Atar, 2020:1646).  

Önümüzdeki beş yılda dünya işgücünün yarısını temsil 

edecek olan dijital çağa (1980-2000 arasında doğanlar) özgü 

turist kuşağı, turizm hizmetlerinde ihtiyaçların değişimini 

belirlemektedir. Yeni neslin temel özelliği, etrafındakilerle 

kalıcı bir bağlantıya ihtiyaç duymasıdır; daha eğitimli, sabırsız 

ve takım çalışmasına daha fazla değer veriyor olmasıdır. Yeni 

nesil bilgi toplumu kültürümüz üzerinde derin bir etkiye sahip 

olacak düşünülmektedir. Çünkü yeni nesil sık sık seyahat ediyor 

ve daha fazla destinasyon keşfediyor, tatillere daha çok para 

harcıyor, sürekli yeni heyecan arayışı içinde oluyor. Bu 

anlamda turizm sektörünün sunduğu imkanlar ile ilgili yeni 

gereksinimlere sırasıyla cevap vermesi, doğrudan akıllı 

telefondan rezervasyon imkanı sağlayan modern turist 

uygulamaları sunması, oda servisine doğrudan içerisindeki 

tabletten erişim imkanı sunması gerekiyor (Soava, 2015: 103). 

Özellikle cep telefonları ve internet, son yıllarda birçok gelişmiş 

ülkede dijital seyahat devrimini yönlendiriyor (Tan vd., 2017; 

Wang vd., 2018) ve özellikle tüketicilerin tedarik zinciri ile 

doğrudan etkileşimini sağlayarak turizm sektörünü 

dönüştürüyor (Buhalis, 2003). Cep telefonları ve internet, 

turizm destinasyonlarının günümüzün küresel turizm pazarında 

rekabet edebilmek için gerekli olan çevrimiçi varlığını ve 

çevrimdışı bağlantıyı artırmasına olanak tanıyor. Mevcut ve 

potansiyel müşterilere ucuz erişim sağlamak ve çoklu dağıtım 

kanallarını mümkün kılmak noktasında turizm işletmeciliğini 

daha verimli bir şekilde üstlenmek için gerekli araç ve 

uygulamaları sağlamaktadırlar (Law vd., 2018). 

Turizm sektöründe çok sayıda dijital teknoloji 

kullanılmaktadır. WEB paradigmaları olarak adlandırılabilen 

bu teknolojik unsurlar zamana göre değişim ve çeşitlilik 

göstermektedir ve sürekli güncellenmektedir. Turizm 
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sektöründe kullanılan dijital teknolojiler Tablo 1’de yer 

almaktadır. 

Tablo 1. Web paradigmasına göre Turizmde kullanılan dijital 

teknoloji 
WEB 

Paradigmaları 

Dijital Teknolojiler 

WEB 0.5/1.0 Tek yönlü web siteleri, organizasyon web günlükleri 

veya blogları 

WEB 1.5 İçerik Yönetim Sistemleri (CMS) 

WEB 2.0 Kişisel veya kurumsal web günlükleri veya bloglar 

Podcasting (ör. Lonely Planet) 

Sosyal ağ (ör. TravelTogether, TravelGirls) 

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (ör. 

TripAdvisor) 

Çevrimiçi videolar (ör. YouTube, Travelistic) 

Zengin Site Özeti veya RSS (ör. Expedia) 

Etiketleme araçları (ör. Flickr) 

Mash-up'lar ve açık uygulama programlama arayüzleri 

Wikis (ör. Wikitravel 

WEB 2.5 Seyahat incelemeleri için sosyal ağlar (ör. 

TripAdvisor) 

Rota planlama ve GPS hizmetleri için navigasyon 

uygulamaları (ör. Waze, Google Maps) 

WEB 3.0 Second Life - sanal otellerde gezinme (ör. Virtual 

Aloft) 

Second Life - sanal hedeflerde gezinme (ör. Eifel 

Kulesi) 

Doğal dil işlemcileri (ör. Inbenta) 

3D sanal sosyal ağlar (ör. VTime) 

WEB 4.0 Akıllı turizm (ör. Turizm dijital arkadaşı - e-ajan; 

seyahatin dijital arkadaşı) 

WEB 5.0 Yapay zekaya dayalı "Duyusal-duygu Web" (ör. Yüz 

ifadelerini tanıyan ve onlara tepki verebilen veya sanal 

etkileşim için avatarlara duyusal duygular ekleyebilen 

teknoloji) 

Kaynak: Babula, A.; Moreira, G.; Moreira, A.; Kastenholz, E.; 

Eusebio, C. ve Breda, Z. (2019). Digital Transformation in tourism 

education. ToSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe, 5, 61-

72. 
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Her ne kadar turizmde dijitalleşme yaygın olarak 

vurgulanan bir durum olsa da dijital turizmdeki eğilimleri 

tahmin etmek bir zorluktur. Son yıllarda gözlemlenen bazı 

genel eğilimleri Caraivan (2017: 161) şu şekilde belirtmektedir:  

İçerik Oluşturmak: Her şeyden önce, içeriğe dikkat etmek ve 

içerik oluşturmak dijital turizmin temel bileşenlerinden biridir, 

çünkü potansiyel ziyaretçiler için kaliteli içeriğin oluşturulması 

gerekir: bir blog, bir web sitesinde bir makale, bir resim veya 

bir video. Turistlerin seyahat ettikleri yer hakkında bir karar 

vermeden önce araştırma yaptıkları için, bloglarda veya özel 

web sitelerinde bulunmak, soruları olabildiğince çabuk 

cevaplamak ve kararlarını etkilemek için bir fırsattır. İşletme 

sahibi hizmetlere değil, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına odaklanmalı 

ve gerekli bilgileri sağlamalıdır. İçerik, kesinlikle bir yeri 

ziyaret eden hedef grup ve onların ilgi alanları, tercihleri ve 

ihtiyaçları ile ilgilidir. 

Sosyal Ağlara Sızmak: İkincisi, sosyal ağlara sızmak 21. 

yüzyılın ikinci on yılında son trendtir. Facebook, Instagram, 

TripAdvisor ve diğer çevrimiçi platformlar, işletmeleri 

tanıtmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. "Kullanıcı, 

hizmetlerinizin Facebook, TripAdvisor veya Foursquare'de en 

yüksek puan alan hizmetler arasında olduğunu keşfettikten, 

Instagram'daki fotoğrafları inceledikten ve otelin tatil için ideal 

bir yer olduğunu belirledikten sonra, belirli sorular için 

işletmelerle e-posta, telefon veya sosyal ağlardaki yorumlar 

yoluyla özel olarak iletişime geçecektir. Bu noktada işletmeler 

gerçek zamanlı olarak ulaşılabilir, aktif ve erişilebilir olmalıdır. 

Günlük Olarak Yorumları Yanıtlamak: Üçüncüsü, yorumları 

günlük olarak yanıtlamak, çevrimiçi itibarın yönetilmesinin bir 

parçasıdır. Yeni nesil, sosyal ağları kontrol etmek, saate 

bakmak ve internette arama yapmak için telefonlarını günde 

yaklaşık 150 kez kullanmaktadır. Bu nedenle içeriğin mobil 

kullanıcılara göre ayarlanması gerekmektedir. 
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Dijital Pazarlama stratejisi oluşturmak: Son olarak, 

ziyaretçilerin ve misafirlerin bir yere gitmeden önce arama 

yaptıkları ve araştırdıkları bilinen bir gerçektir. Bu nedenle 

sadece iyi yorumlar almak veya olumsuz yorumlara hızlı bir 

şekilde cevap vermek değil, aynı zamanda rakiplerden farklı 

olmak da önemlidir. 

4. TURİZMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

UYGULAMALARI 

Bilgi ve iletişim teknolojileri hem yönetim turizmi 

organizasyonlarını hem de turist deneyimlerini değiştirebilir. 

Turizmi destekleyen bazı teknolojik sistemler, karar destek 

sistemleri, Web kaynaklarını araştıran ve madenciliği yapan 

otonom ajanlar, büyük veri, sanal gerçeklik, yapay zeka (AI) 

veya chatbot'larla ilgili olanlardır (Ardito vd., 2019; Chung vd., 

2018; Gretzel vd., 2015; Soava, 2015). Aslında, büyük veriler 

hem mevcut firmalar hem de turizm sektörüne yeni giriş yapmış 

işletmeler için zorluklar ve fırsatlar sunmaktadır ve turist 

talebini tahmin etmeyi, bilgi akışlarını yönetmeyi ve 

müşterilerle etkileşim kurmayı mümkün kılmaktadır. Bu, daha 

yüksek üretkenliğe, artan müşteri memnuniyetine, 

kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarına ve daha verimli 

operasyonlara yol açabilmektedir (Zaragoza-S_aez vd., 2021). 

Bu sistemler, interaktif hizmetler yoluyla turist deneyimini 

geliştirir, ihtiyaçlarını öngörür, karar alma süreçlerinde daha 

özerk hale gelir, zengin lokasyon bazlı ve kişiselleştirilmiş bilgi 

sağlar ve seyahat deneyimlerini paylaşır (Ammirato vd., 2015). 

Aynı zamanda bu teknolojik sistemler, turizm firmalarının 

pazarlama, tedarik zinciri, insan kaynakları ve müşteri 

hizmetleri yönetimi gibi iş fonksiyonlarını ve süreçlerini 

otomatikleştirip dönüştürerek performanslarını ve rekabet 

güçlerini artırmalarına olanak sağlamaktadır (Sigala ve 

Marinidis, 2012). 
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Bir turistin turistik gezi hikayesinde daha ilk aşama 

olan karar verme aşamasından son aşama olan geri dönme ve 

değerlendirmeye kadar dijital unsurlar kullanılmaktadır 

(Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Raporu, 2019). 

Turizm sektöründe süreçsel olarak kullanılan dijital 

uygulamalar Şekil 1’de yer almaktadır.   

 

 

 
 

Şekil 1. Geleceğin Turist Deneyiminde Dijital Unsurlar 

Bir turist ilk aşamada büyük veri, duygu ve davranış 

analizi, yapay zeka, giyilebilir teknoloji, dinamik çevrim içi 

içerik, VR (Virtual reality-sanal gerçeklik) ve AR (Augmented 

reality-artırılmış gerçeklik) ile ön keşif, yorum ve geri 

bildirimler gibi unsurları kullanarak ihtiyacın farkına varmakta 

ve ne yapacağını planlamaktadır. Otomatik kullanıcı profili, 

kimlik doğrulması ve risk değerlendirmesi, banka ile otomatik 

ödeme, ödül puanlarından otomatik düşüş gibi unsurlarla 
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ödeme aşamasında karşılaşılmaktadır. Otomatik hazırlık listesi 

oluşturma, tercih edilen mağazalardaki indirim fırsatlarını 

öğrenme, otomatik sipariş verme gibi unsurlar hazırlık 

aşamasında karşılaşılan dijital unsurlardandır (Atacan ve 

Düzbastılar, 2020). Geleneksel olarak standartlaştırılmış toplu 

turist ürünlerinin organizasyonunda yer alan birçok seyahat 

acentesi, artık kendilerini müşterilerin gereksinimlerine 

yeniden yönlendirmek zorunda kalıyor ve çalışmalarına aktif 

olarak bilgi teknolojileri eklemeye çalışıyorlar. Elektronik bilgi 

hizmetleri sayesinde, seyahat rotasının ön planlaması, küresel 

iletişim yoluyla sanal olarak bir tur satın almak mümkündür 

(Kayumovich, 2020b: 24).  

Seyahat aşamasında otomatize edilmiş sınır geçiş ve 

kontrol, dinamik uçuş sırası içerikleri, VR/AR ile araç kiralama, 

araç paylaşımı gibi olanaklar bulunmaktadır. Yüz tanıma 

teknolojisinin  

havaalanlarında güzel bir uygulamasını sunan ‘Aruba Happy 

Flow’ buna en güzel örnektir.  Aruba Uluslararası Havalimanı, 

Hollanda, KLM, Schiphol Group ve Vision-Box ortak çabasıyla 

geliştirilen Aruba Happy Flow, iki yıl boyunca Aruba 

Uluslararası Havalimanı'nda pilot uygulaması yapılan 

benzersiz, oyunun kurallarını değiştiren bir girişimdir. 

Bu uygulama check-in işleminden uçağa binmeye 

kadar, kullanıcı merkezli self servis temas noktalarından oluşan 

modern bir diziden oluşur. Tüm yolcu temas noktalarında, 

yolcunun yüz görüntüsü kimlik simgesidir. Aruba Happy Flow 

ile yolcuların biyometrik verilerini de kaydettirdiklerinde 

check-in sırasında pasaportlarını yalnızca bir kez göstermeleri 

gerekir. Bundan sonra, yüz tanıma kameraları tarafından 

kullanıcı dostu Yolcu Temas Noktalarında tanımlanarak 

havalimanının tüm aşamalarında hareket ederler. Bu sayede 

yolcular daha hızlı ve daha pratik bir şekilde havaalanı 
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deneyimi yaşaması sağlanmaktadır (Turizm Sektörü 

Dijitalleşme Yol Haritası Raporu (2019).  

Konaklama aşamasında elektronik konsiyerj 

(müşterinin otel dışındaki iş ayarlamalarını yapan birim), 

günlük aktiviteleri kolaylaştıran yapay zeka ile donatılmış 

robotlar, akıllı çalışma ve eğlence için interaktif duvarlar 

bulunmaktadır. Etkinlikler için dijital biletler, akıllı şehir 

sistemleri, AR ve video ile dijital rehber, anında deneyimi 

paylaşma, anında çeviri sırasında yine dijital unsurlar 

kullanılmaktadır. Bütün gezi sırasında yardıma ihtiyaç 

duyulduğunda dijital seyahat asistanı ile 7/24 destek, akıllı ev 

ile uzaktan kontrol, chatbotlarla (internet üzerinden insan 

kullanıcılarla konuşmayı simüle etmek üzere tasarlanmış bir 

bilgisayar programı) anında çözüm olanağı sağlayan dijital 

unsurlar mevcuttur. Drone video ile gezinin en önemli anlarını 

kaydetme, bulut hafıza ile bu anları saklama ve geri bildirim ile 

son aşamada da dijital elemanlar günümüzde kullanılmaktadır 

(Atacan ve Düzbastılar, 2020). Royal Carribbean’ın dijital 

dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği kruvaziyer mobil 

uygulamasıdır. Geziye katılan turistlerin deneyimini odak nokta 

kabul eden bu yaklaşım, turistlere geminin özellikleri, gemi 

içerisindeki etkinlikler, anlık hava durumu, lokasyon 

güncellemeleri, farklı destinasyon noktalarında yapılabilecek 

ek faaliyetler için ön inceleme, gemi üstünde ziyaretçilerin 

favori aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için uygulama 

üzerinden öneri verme ve bu aktivitelere rezervasyon yapma 

gibi özelliklere sahiptir. Diğer bir örnek ise Public Hotels ise 

müşterilerine karşılanabilir fiyat aralığında lüks müşteri 

deneyimi sunabilmek için ön büro, resepsiyon gibi geleneksel 

otel hizmetleri yerine self servis check-in ve anahtar 

aktivasyonu yapan tabletleri, günlük hayatta kullanılan 

mesajlaşma uygulamaları ile entegre çalışan otel chatbotlarıdır. 

Public Hotels bu sayede hem maliyetleri düşürmüş hem de 

turistlerin farklı lezzetler tatmasını ve sosyalleşmesini sağlayan 

restoranlar, odalarında Apple Tv gibi Y ve Z kuşaklarını da 
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cezbeden özellikleri otelleri bünyesine katarak amaçladıkları 

deneyimi müşterileri için mümkün hale getirdi (Turizm Sektörü 

Dijitalleşme Yol Haritası Raporu, 2019). Turizm sektöründe 

diğer bir dijital uygulama yiyecek içecek sektöründe 

görülmektedir. Yiyecek-içecek işletmelerinin klasik menüler 

yerine dijital menüler kullanmaya başladıkları görülmektedir. 

Dijital menüler, işletmede sunulan yemek ve içecekler hakkında 

bilgi vermekte ve tablet ve elektronik bir ekran aralığıyla gelen 

kişilere sunulmaktadır (Atar, 2020: 1647). 

Dijital turizm, müzeler, mitingler, kırsal bölgeler, 

hayvanat bahçeleri ve eğlence parkları gibi çok çeşitli 

destinasyonlara ve bağlamlara odaklanmaktadır (Durrant vd., 

2011a). Tasarımcılar ve araştırmacılar, etkileşimli haritalar, 

turizm asistanları, ilgi noktalarının belirlenmesi ve hatıra 

üretimi gibi turistleri ağırlamak için bir dizi farklı araç ve çözüm 

kullanmaktadırlar (Durrant vd., 2011b). Bu araçlar ve 

yaklaşımlar, dijital turizm alanındaki çeşitli tasarım tekniğidir 

(Benyon vd. 2014: 524). Buhalis ve Law (2008) yalnızca sosyal 

medyayı ve mobil teknolojileri değil, aynı zamanda yazılım 

uygulamaları, bulut bilişim, yapay zeka, bilgisayar 

programlama, robotik, ses teknolojisi, veri analitiği ve 

blockchain teknolojisi şeklinde dijital unsurların listesini 

oluşturmuştur.  Eşsiz, özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş turizm 

deneyimleri giderek daha popüler hale geldikçe, dijital akıcılık 

ve çevrimiçi pazarlama, markalaşma ve dağıtım, veri toplama, 

veri yönetimi ve veri analitiği yoluyla müşteri tarafından 

oluşturulan veriler de dahil olmak üzere verileri anlamlandırma 

çok önemli olacaktır. Booking.com, Facebook, Google, 

TripAdvisor, Expedia verilerini kullanmak, ürünleri ve 

hizmetleri iyileştirmek için günlük rutinin bir parçası olmalıdır. 

Facebook gibi şirketler, yeni işe alınan mezunlara turizm 

sektöründeki çoğu şirketin karşılayamayacağı kadar yüksek 

maaşlar sunmaktadır (Doğru vd., 2019). 
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Turizm sektöründe yukarıda bahsedildiği gibi çok 

sayıda dijital uygulamalara yer verildiği görülmektedir. Bu 

notada turizm sektöründeki dijital uygulamalar şu şekilde 

gruplandırılabilir: akıllı turizm ve akıllı uygulamalar, elektronik 

turizm, sosyal medya, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik 

uygulamaları, yapay zeka ve robotik süreçler ve blockchain 

şeklinde gruplandırılabilir. 

a. Akıllı Turizm ve Akıllı Uygulamalar 

"Akıllı" terimi, sensörler, büyük veri, açık veri, yeni 

bağlantı ve bilgi alışverişi tarafından üretilen teknolojik, 

ekonomik ve sosyal gelişim için giderek daha fazla 

kullanılmaktadır. Höjer ve Wangel'e (2015) göre, "akıllı" 

teknoloji dediğimiz şey teknolojik ilerleme değil, farklı 

teknolojilerin birbirine bağlanması, senkronizasyonu ve 

koordineli kullanımıdır. Harrison vd. (2010), "akıllı" 

teknolojiyi daha iyi operasyonel karar verme için, neredeyse 

gerçek zamanlı verilerin kullanımı, verilerin entegrasyonu ve 

paylaşımı ve karmaşık analitik, modelleme, optimizasyon ve 

görselleştirme olarak yorumlamaktadır. 'Akıllı' sıfatı aynı 

zamanda şehirlerin işleyişinde de (akıllı şehir, akıllı şehir) 

bulunabilir; burada terim, kaynak optimizasyonu, verimli ve 

adil yönetim, sürdürülebilirlik ve daha iyi yaşam kalitesi için 

yenilikçi teknolojileri kullanmayı amaçlayan faaliyetleri ifade 

etmektedir (Happ ve Ivancso-Horvath,2018: 10). Akıllı turizm 

terimi son zamanlarda turizm sektörünün yaşadığı değişimi 

yansıtacak şekilde icat edilmiştir. Gretzel vd. (2015, s. 179) 

bunu şu şekilde tanımlıyor: Turizm destinasyonlarının, 

endüstrilerinin ve turistlerinin, büyük miktarda verinin değer 

önermelerine dönüştürülmesine izin veren ve ortaya çıkan bir 

sözcük olarak tanımlamaktadır (Akt; Zaragoza-S_aez vd., 

2021). 

Dünyada çeşitli turistik yerlerde turistlere kolaylık 

sağlamak amacıyla dijital ortamda bazı uygulamalar yürürlüğe 
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konmuştur. Örneğin; Polonya’daki bir uygulama “Municipal 

Tourist Information System (MSIT)” olarak adlandırılmaktadır. 

Bu sistem o bölgede oturanlara ve turistlere birçok fayda 

sağlamaktadır. Uygulamanın yapıldığı şehirde kültürel 

olaylarla ilgili haberler, görülecek yerler, güncel haberler ve 

dinlence hizmetleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. Teknolojiyi 

kullanarak şehri ziyaret eden turistler şehirde düzenlenen 

etkinliklere erişebilmektedir. MSIT sayesinde kullanıcılar web 

sitelerine göz atamanın yanında bölgedeki en son haberlere 

erişebilir, banka para transferlerini gerçekleştirebilir ve diğer 

önemli olaylar hakkında araştırma yapabilirler (Biadacz ve 

Biadacz, 2015: 1108;aktaran; Atacan ve Düzbastılar, 2020). 

Romanya’da faaliyet gösteren Bran-Moieciu-Fundata derneği, 

bölgeden turizm sektörü, kamu kurumları, bilgi merkezleri, 

turizm birimleri ve dijital kiosklar arasında bilgi aktarımı için 

lojistik teknoloji platformu hayata geçirdi. Sistem aynı zamanda 

derneğe üye olan bölgedeki birimlerin yöneticileri arasındaki 

konaklama birimlerinin erişim sahibi oldukları bulut tabanlı bir 

rezervasyon sistemi ile birbirine bağlı olarak yönetilmesine de 

olanak sağladı. Arama anında bir operatör tarafından bir çağrı 

merkezi yazılımı aracılığıyla cevaplanamazsa, çağrı diğer cep 

telefonu numaralarına yönlendirilmektedir. Cevap veren kişi 

gerekli bilgiye sahip olmadığında turistlerin gerekli bilgilere 

ulaşmasına yardımcı olabilir. Ayrıca mobil uygulama sanal 

konsiyerj işlevi görebilmekte ve müşteriler bunun üzerinden 

oda servisi hizmeti talep edebilmektedir (Soava, 2015: 109). 

Akıllı turizm kapsamında ele alınabilecek bir diğer 

konu da akıllı telefonlardır. Bu cihazlar, turizm ve coğrafi 

merkezli navigasyon uygulamaları bağlamında popüler bir 

mekanizmadır (Benyon vd. 2014: 524). Akıllı telefonlar günlük 

yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Turistler de dahil 

olmak üzere daha fazla insan en son teknolojiyi almakta ve 

yaygın olarak kullanmaktadır. Birden fazla teknoloji cihazının 

sahipliğinin artmasıyla ve mobil seyahat rezervasyonlarının 

genel seyahat pazarına katkısıyla, akıllı telefonlar ve akıllı 
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turizm, turistler için seyahat etmeyi kolaylaştıran mobil 

uygulamalar sayesinde artık turistler için güçlü bir araçtır (Law 

vd., 2018; Murphy vd., 2016; Rusu ve Csorba, 2016; Tan vd., 

2017). Seyahat tabanlı mobil uygulamalar en çok indirilen 

uygulamalarından biridir ve giderek artan sayıda akıllı telefon 

kullanıcısı, boş zaman turlarını planlamak için seyahat 

uygulamalarını tercih etmektedir. Turizm mobil uygulamaları, 

kullanıcılara seyahat planlama, güzergah haritası oluşturma, 

bilet rezervasyonları, konaklama rezervasyonları, taksi 

rezervasyonu ve daha pek çok konuda yardımcı olmaktadır 

(Wang ve Fesenmaier, 2013; Wang vd., 2012). Turizm sektörü, 

bir sonraki pazar penetrasyonu ve kullanıcı katılımı düzeyine 

ulaşmak için uygulamaları da kullanmaktadır (Adeola ve 

Evans, 2019: 190). Örneğin, 2015 yılında Oradea şehri, hem 

turistlerin hem de bölge sakinlerinin çeşitli bilgilere (gezi ve 

kültürel etkinlikler) erişebildiği ücretsiz ve sezgisel bir 

elektronik platform olan "Oradea City App" uygulamasını 

yayınladı. Oradea ve Baile Felix'ten programlar, toplu taşıma, 

otomobil servisleri, restoranlar, oteller, hastaneler, eczaneler, 

ATM'ler vb. gibi konularda bilgi vermektedir. Platform ayrıca 

mevcut park yerleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunarak, 

park biletlerinin çevrimiçi satın alınmasına ve coğrafi 

yerelleştirme sistemine izin vermekte, böylece her turist turistik 

yerlere veya diğer yerlere rotalar oluşturabilmektedir. Turistler, 

turizm portalı aracılığıyla gerekli bilgileri elektronik posta 

yoluyla elde edebilir (e-Bilgi - postalar, seyahat rehberleri, ses, 

fotoğraf albümleri, gerçek zamanlı görüntüler veya videolar, 

bloglar veya sanal uzman topluluklar aracılığıyla seyahat 

kayıtları), çevrimiçi rezervasyon yapabilirler (oteller, ulaşımda 

kullanılan havayolları ve araç kiralama detayları) ve online 

ödeme yapabilir (elektronik ödeme, kredi kartları, elektronik 

çekler, cep telefonuyla ödeme, dijital para) (Soava, 2015: 108). 
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b. Elektronik Turizm 

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki devrim, turizm 

organizasyonlarındaki değişiklikleri büyük ölçüde etkilemiş, 

turizm pazarındaki eylem şekillerinde ve müşterilerin seyahat 

acenteleriyle nasıl etkileşimde bulunmalarında büyük 

değişikliklere neden olmuştur. Her geçen gün daha fazla 

müşteri çevrimiçi olarak sunulan cazip tekliflerle 

ilgilendiğinden, turizm sektörü köklü değişikliklerle dikkat 

çekmektedir. Turistler, internette bulunan paketlere karşılık 

gelen daha düşük fiyatlardan yararlanmak için havayolları, 

seyahat acenteleri veya tur operatörleri tarafından sunulan 

geleneksel hizmetleri terk etmiş ve bunun sonucunda da yeni bir 

turizm türü olan elektronik turizmin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur (Gratzer vd., 2004).  

Elektronik turizm (e-turizm), e-ticaretin bir parçasıdır 

ve telekomünikasyon ve bilgi teknolojisi, konaklama sektörü ve 

yönetim/pazarlama/stratejik planlama gibi en hızlı geliştirme 

teknolojilerinden birini birleştirmektedir (Watkins, 2018: 41). 

"E" elektroniğin durumunu belirtir ve elektronik işin (e-ticaret) 

elektronik platformda e-tüketiciler, e-devlet, e-ortaklar ve diğer 

elektronik işlerle karşılaştığı elektronik pazarları (e-pazar yeri) 

temsil eder " (wikipedia.org). Turizm pazarı ile doğrudan 

etkileşim, turizm hizmet sağlayıcılarının pazar değişikliklerine 

gerçek zamanlı olarak tepki verme olasılığını sunmaktadır 

(Soava, 2015: 108). 

E-turizmin özü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanımının turizmin her alanında bulunmasıdır. Bir tür e-

ticaret olarak e-turizm ve elektronik sistem üzerinden ürün ve 

hizmet satışıdır (Kayumovich vd., 2020a: 367). Buhalis'e 

(2003) göre e-turizm, turizm, seyahat, konaklama ve yiyecek 

içecek endüstrilerindeki tüm süreçlerin ve değer zincirlerinin, 

organizasyonların verimliliklerini ve etkinliklerini en üst 

düzeye çıkarmasını sağlayan dijitalleştirilmedir. Aynı zamanda 
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ürün ve hizmetlerin elektronik bir sistem üzerinden satış ve 

pazarlaması ile ilgilenen bir sektördür. E-ticaret gibi, elektronik 

veri aktarımı, dağıtım yönetimi, e-pazarlama (çevrimiçi 

pazarlama), çevrimiçi işlemler, elektronik veri alışverişi, 

yönetim sistemleri ve otomatik veri toplamayı da içerir. Ek 

olarak, e-turizm, sanal alanda tur operatörleri, seyahat 

acenteleri ve diğer turizm sektörlerinin ortaya çıkması gibi 

turizmin belirli faaliyetleri ile tamamlanmaktadır (Buhalis vd., 

2011: 216). E-turizm, tüketiciler için e-bilgi, e-rezervasyon 

(oteller, ulaşım vb.) ve elektronik ödemeyi de içerir (Buhalis ve 

Jun 2011; Happ ve Ivancso-Horvath,2018: 10; Watkins, 2018: 

41). 

İnternet üzerinden turistler, çeşitli web sitelerine 

erişerek, destinasyonları, otelleri veya uçuşları karşılaştırarak 

en iyi fırsatları aramalarını ve bulmalarını sağlayan bilgilere 

doğrudan bağlanıyorlar. Bunun yanında farklı sosyal ağlar veya 

forumlar aracılığıyla diğer kişilerin görüşlerini ve 

deneyimlerini bilme imkanına sahip oluyorlar. Sosyal medya 

aracılığıyla görüş ve düşünceler paylaşılır ve böylece tur 

operatörleri, seyahat acenteleri ve oteller minimum maliyetle 

reklam verebilir ve bu tür ağlarda zaman harcayanlarla 

hizmetleri ve etkileşimi teşvik ederek yeni müşteriler 

çekebilirler. Bu fırsat, iletişim ve hizmetlerde hızın artmasına 

neden olmuştur. Çünkü dijital nesil kendiliğinden kararlar 

almaya ve son dakika rezervasyonları yapmaya istekli, bu da 

elektronik check-in gibi olanakların gelişmesine yol açmıştır 

(Soava, 2015: 107). 

c. Sosyal Medya 

Turistlerin belirsizliği azaltmak ve bir destinasyonda 

neler bulacaklarına dair bazı beklentiler yaratmak için 

deneyimlerinin nasıl olacağını güvenilir kaynaklar aracılığıyla 

bilmeleri gerekmektedir. Turist hizmetlerinin belirsizliği 

nedeniyle, bir yolcunun seyahatle ilgili doğru kararı verebilmesi 
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için gerekli bilgileri edinmesi gerekir. Modern turistler, resmi 

pazarlama tavsiyeleri yerine sosyal medyayı kullanan diğer 

gezginlerin fikirlerine daha fazla güvenmektedir (Zivcovic vd., 

2014). Bu noktada sosyal medya, işletmeler arası iletişimde, 

işletmelerle müşteriler arası iletişimde ve müşteriden müşteriye 

iletişimde yaygın değişikliklere yol açan teknolojik kavramdır 

(Leung vd., 2013: 3). Günümüzde internet, sosyal alanın 

ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla, insanlar sadece iletişim 

kurmakla kalmaz, aynı zamanda alışveriş yaparlar, boş 

zamanlarını çevrimiçi oyunlar oynayarak geçirirler, film 

izlerler, müzik dinlerler ve ayrıca promosyon teklifleri verirler. 

İnternette hem kişisel hem de ticari çıkarları ve ihtiyaçları 

karşılamak adına, her zaman çok sayıda insan ve işletme vardır 

(Kayumovich, 2020b: 21). Son yıllarda giderek daha fazla 

turizm sağlayıcısı, sosyal medyanın görünürlük konusunda 

yardımcı olduğunu fark etmiştir ve bu nedenle de sosyal ağlarda 

(Facebook, Twitter, Google Plus vb.) daha fazla yer almaya 

başlamıştır (Soava, 2015: 106). Kayumovich (2020b)’in yapmış 

olduğu çalışmada sosyal medyanın gücüne vurgu yapılmış ve 

50 milyonluk bir izleyici kitlesine ulaşmak, radyo için 38 yıl, 

televizyon için 13 yıl, internet için 4 yıl sürdüğünü ve sosyal 

medyada daha hızlı şekilde hedef kitleye ulaşıldığı 

belirtilmiştir. Özellikle Facebook’un bir yıldan kısa bir süre 

içinde 200 milyon kullanıcıyı çektiği belirtilmiştir. 

Sosyal medya, Vickery ve Wunsch-Vincent (2007: 7) 

tarafından “... kullanıcıların internet içeriğini geliştirmeye, 

derecelendirmeye, işbirliği yapmaya ve internet uygulamalarını 

özelleştirmeye katkıda bulunmasına olanak tanıyan akıllı Web 

hizmetlerinden giderek daha fazla etkilenen bir internet olarak 

tanımlanmaktadır”. Wiki'ler, podcast'ler, mesajlaşma 

uygulamaları veya bloglar dahil olmak üzere farklı bilgi iletişim 

teknoloji araçlarının bir karışımı olarak değerlendirilmektedir. 

Bu yeni internetin temel özelliği, çevrimiçi bilgi paylaşımını ve 

işbirliğini geliştirmesi ve bireylerin bilgisayarlarını kullanarak 

iletişim kurmalarını ve topluluklar oluşturmalarını mümkün 



 Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri                                                                                                                          
 

149 
 

kılan sosyal yazılım etrafında inşa edilmesidir (Hvass ve 

Munar, 2012). 

Sosyal medyanın hem turistlerin karar vermelerinde 

hem de turizm operasyonlarında ve yönetiminde önemli rolü 

göz önünde bulundurulduğunda, sosyal medyanın turizm ve 

otelcilikte uygulanması üzerine çok sayıda araştırma yer 

almaktadır (Chan ve Denizci Guillet, 2011; Li ve Wang, 2011; 

Noone vd., 2011; Xiang ve Gretzel, 2010). Sosyal medya 

giderek daha anlamlı hale geldikçe, tüketiciler diğer tüketicileri 

kendi görüşleri ve deneyimleriyle giderek daha fazla etkiliyor. 

Sosyal medya düşük maliyetli ve önyargısız olduğundan, 

pazarlama iletişimi için bir avantajdır. Fotis (2012) yapmış 

olduğu çalışmada altı tür sosyal medya aracı olduğunu 

belirtmiştir. Bunlar; sosyal ağ siteleri (ör. Facebook, Linkedin), 

bloglar, içerik toplulukları (ör. YouTube, Flickr, Scrib, 

Slideshare, Delicious), ortak projeler (ör. Wikipedia, 

Wikitravel), sanal sosyal dünyalar (ör. Second Life) ve sanal 

oyun dünyaları (ör. World of Warcra). Bununla birlikte, mikro 

bloglar (ör. Twitter), tüketici inceleme ve derecelendirme web 

siteleri (ör. TripAdvisor, Epinions) ve internet forumları (ör. 

OrnTree, Fodor's Travel Talk) gibi başka sosyal medya türleri 

de vardır. (Zivcovic vd., 2014). 

Bilgi çağında, giderek daha fazla sayıda potansiyel müşteri, 

çeşitli forumlara, sosyal ağlara (Facebook, Tweeter, Youtube) 

ve turizm sitelerine girerek diğer müşterilerin yorumlarına 

danışarak, fikirlerinden ve reklamlardan daha fazla 

etkilenmektedir. Bu yüzden turizm şirketlerinin web sitelerinde 

kusursuz bir imaj oluşturması gerekmektedir. Web sitesi, 

oluşturulduğu amaca ulaşmak için kullanıcı dostu bir arayüz, 

ziyaretçilerin ihtiyaçlarına uygun içerik sağlamalı, çok çeşitli 

seyahat hizmetleri ve uçuş bilgileri, araç kiralama ve oteller 

hakkında yapılandırılmış bilgilerin nerede bulunabileceği 

bilgilerinin yer alması gerekmektedir. Ayrıca daha fazla 

ziyaretçiye ulaşmak için ve ziyaretçilerin beklentilerini 
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karşılamak için kullanımı kolay olması gerekmektedir. Bunun 

yanında ziyaretçileri etkilemek için düzenli olarak 

değiştirilmeli ve güncellenmelidir. Etkili bir web sitesi, turizm 

tekliflerinin sunumunun yanı sıra, bunları satma araçlarını, 

müşterinin bunları çevrimiçi satın alma olasılığını, bir dizi genel 

ipucunu, turistik yerler, yerel hava durumu, döviz kurları, 

haritalar vb. hakkında bilgiler içeren kılavuzları içermelidir 

(Soava, 2015: 105-106). 

d. Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) 

Sanal Gerçeklik (VR) için yaygın olarak kabul edilen 

tanım, kullanıcının gezinebileceği ve etkileşimde 

bulunabileceği bilgisayar tarafından üretilen 3B ortamın 

kullanılmasıdır ve bu, kullanıcının beş duyusundan birinin veya 

daha fazlasının gerçek zamanlı simülasyonuyla sonuçlanan bir 

uygulamadır (Gutierrez vd., 2008; Guttentag, 2010). Daha 

spesifik olarak, VR'yi karakterize eden üç temel unsur şunlardır: 

(1) Kullanıcının genellikle başa takılan bir ekran kullanarak 

etrafına bakma yeteneğine sahip olduğu görselleştirme; (2) 

Daldırma, inancın askıya alınması ve nesnelerin fiziksel temsili; 

(3) Etkileşim, deneyim üzerindeki kontrol derecesi, genellikle 

sensörler ve oyun çubukları veya klavyeler gibi bir giriş cihazı 

ile elde edilir (Williams ve Hobson, 1995). VR araştırmasında 

yaygın olarak bulunan iki terim, sanal ortamlar ve sanal 

dünyalar'dır. Guttentag (2010), VR deneyimini kullanıcının 

sanal bir ortama dalması olarak tanımlamıştır (akt; Yung ve 

Khoo-Lattimore, 2019). Demirezen (2019: 3) ise VR 

teknolojisini “…başa takılan bir ekran ve DataGlove adlı bir 

eldiven cihazından oluşmaktadır. Başa takılan bir ekran, 

kullanıcının görmesi için ayrı görüntüler sağlar, böylece ona üç 

boyutlu bir ortamın doğal stereo görüntüsünü verir. Bu iki 

cihazın birleşimi, 5 kullanıcıyı sanal gerçeklik olarak 

adlandırılan üç boyutlu bir ortama yerleştirmemize izin 

vermektedir. Bu bilgi, dünyaların statik geometrik yapısını ve 

davranışlarını, yani dünyaların zamanlayıcı yönlerini 
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tanımlar” şeklinde açıklamıştır. Artırılmış gerçeklik (AR) ise 

bir cihaz aracılığıyla bilgisayar tarafından oluşturulan görüntü 

katmanları kullanılarak gerçek dünya ortamının iyileştirilmesi 

olarak tanımlanabilir (Guttentag, 2010; Jung vd., 2017). 

Artırılmış Gerçeklik (AR), sanal bilgisayar tarafından üretilen 

bilgiler eklenerek geliştirilmiş / artırılmış fiziksel bir gerçek 

dünya ortamının gerçek zamanlı doğrudan veya dolaylı 

görünümü olarak tanımlanmaktadır (Carmigniani ve Furht, 

2011: 3).  

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) 

simülasyonları giderek daha önemli hale gelmektedir 

(Guttentag, 2010; Tussyadiah vd., 2018; Yung ve Khoo-

Lattimore, 2019). Sürükleyici önizlemeler veya ön deneyimler, 

müşterilere otellerinde, destinasyonlarında ve tatillerinde sanal 

gerçeklik deneyimi sunmaktadır. VR'nin en umut verici seyahat 

uygulamaları pazarlama ve satışla ilgili alanlarda olsa da, 

çevrenin gerçek ziyaretçilere izin vermeyecek kadar 

savunmasız veya kültürel açıdan hassas olduğu bölgelerde turist 

deneyimleri için alternatifler de sunmaktadır (Carlisle, 2021). 

Sanal gerçekliğe dayalı sunum sistemleri, potansiyel 

tüketicilere sunulanlar hakkında daha eksiksiz bilgi vermek için 

giderek daha sık kullanılmaktadır. Böylelikle kullanıcı 

etkileşimini sağlayan, sanal tur yapmasını, yakınlaştırmasını, 

detaylı görüntülemesini ve sanal gerçeklikle ilgili diğer 

unsurları bu mekanları deneyimleme arzusuna yol açabilen 

yazılımlar (Google Cardboard) bulunmaktadır (Soava, 2015: 

112). Günümüzde kullanımı artan VR/AR, yapay zeka, drone 

ve robotlar, nesnelerin interneti gibi gelişmekte olan 

teknolojiler, turistlere farklı deneyimler yaşayacaktır. Örneğin 

seyahate başlamadan önce, daha karar aşamasındayken otelin 

dış ve iç görünümü hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecektir. 

Ayrıca tatilleri esnasında drone ile çekilmiş görüntüleri sosyal 

medyada paylaşabilecektir. İlave olarak karşılaştığı herhangi bir 
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sorunu robotlar aralığıyla çözüme kavuşturabilecektir (Turizm 

Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası 2019).   

Turizm sektöründe VR/AR teknolojilerinin farklı 

şekillerde kullanıldığı görülmktedir. “Thomas Cook -Try 

Before You Fly (Uçmadan Önce Deneyin)” uygulaması, 

turistlere seyahatleri öncesinde gidecekleri yer hakkında 

deneyim yaşamasını sağlamaktadır. Marriot otelleri, 

konuklarına “Teleporter Programı” ile 4D duyusal deneyim 

hizmeti sunmakta ve “VRoom” ile konuklarının sipariş 

vermesine imkan sağlamaktadır. “Paris Then and Now Şehir 

Rehberi” uygulaması ile, turistlerin tarihi yerleri gezerken 

artırılmış gerçeklik uygulamaları ile deneyimlerini artırması 

amaçlanmıştır. Bu şekilde turistler tarihi bir mekanın 100 yıl 

önceki durumlarını artırılmış gerçeklik uygulaması ile 

görebilmektedir. Bunun yanında Singapur Ulusal Müzesi’nde 

de binanın tarihini anlatmak için artırılmış gerçeklik 

uygulaması kullanılmaktadır (Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol 

Haritası 2019).   

e. Yapay Zeka ve Robotik Süreçler 

Robotlar, yapay zeka ve servis otomasyonu farklı 

sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Seyahatle ilgili 

karar verme sürecinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, 

yapay zeka sistemler ve turizm mükemmel uyum 

sağlamaktadır. Kullanıcıların kişisel ihtiyaçları hakkında bilgi 

toplayarak ve işleyerek, karar verme sürecini kolaylaştırabilir 

ve turistlerin bilgi aramasını büyük ölçüde etkileyebilirler 

(Zlatanov ve Popescu, 2019: 85). 

Yapay zeka tarafından kontrol edilen chatbotlar turizm 

sektöründe çok önemli bir rol oynamaktadır. “Chatbot” terimi, 

“chat” ve “robot” kelimelerinden türetilmiştir, bu nedenle 

şüphesiz amaçlarını açıklamaktadır. Chatbotlar, esasen doğal 

dil kullanarak insan konuşmasını teşvik eden bilgisayar 

programlarıdır (Wang ve Petrina, 2013:124). ELIZA adlı ilk 
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sohbet botu 1966'da çıkartıldı ve kullanıcılarını gerçek bir 

insanla sohbet ettiklerine inandırarak kandırmak için 

geliştirildi. Chatbotlar, ilk modelin piyasaya sürülmesinden bu 

yana büyük ölçüde gelişmiştir ve ana kullanım alanları 

perakende, müşteri hizmetleri, karar verme desteği, son 

teknoloji ödeme sistemleri ve çevrimiçi topluluk oluşturmadır. 

(Zlatanov ve Popescu, 2019: 85). 

Günümüzde mesajlaşma platformlarında yapay zekâ 

robotları ile mesajlaşma trendi gittikçe popüler olmaktadır. 

Turizm sektöründe chatbotların kullanımı başlangıç 

aşamasında olsa da, işletmeler, maliyetleri düşürmede, yeni 

satış kanalı olarak konumlandırmada ve satışları arttırmada bu 

teknolojiye olumlu gözle bakmaktadır. Google tarafından 

yapılan bir araştırmada; seyahat edenlerin yaklaşık 3/1’i uçuş, 

otel, gidilecek noktada yapılacakları araştırma ve rezervasyon 

konularında dijital asistanları kullandığını belirtmiştir (Yıldız 

ve Davutoğlu, 2020: 304). 

Turizm sektöründe robotik süreç otomasyonu 

uygulamaları manuel ilerleyen süreçlerdeki (finans, muhasebe, 

destek fonksiyonlar vb.) dijitalleşmeyi sağlarken, yapay zeka 

uygulamaları ise chatbot ve sesli aramaların gerçekleştirildiği 

akıllı asistanlar ile karşımıza çıkmaktadır. Kişiselleştirilmiş 

seyahat planlaması ve deneyim boyunca müşteri desteğinin 

sağlanması amacıyla tasarlanmış birçok farklı yapay zeka ve 

chatbot örneği bulunmaktadır. Global çapta seyahat planlaması 

dışında turizm sektöründe farklı amaçlar ile kullanılan yapay 

zeka ve robotik süreç otomasyonu örnekleri bulunmaktadır. 

Bunlar; sınır geçişlerinde turistlerin biometrik bilgilerinden 

tanınması, pasaport bilgilerinin işlenmesini sağlayan “sınır 

robotları”, resepsiyon işlemlerini gerçekleştiren “Henn na Hotel 

Tokyo Resepsiyonist Robot”, havaalanı güvenliğinin 

sağlanması amacı ile kamera ile yüz taramalarının yapılmasına 

imkan sağlayan “Havaalanı Güvenlik Robotları” ve acenta 

içerisinde bekleme alanında müşterilerin seyahat beklentilerini 
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anlamak için öneriler geliştiren “Amadeus Robot” olarak 

örnelendirilebilir (Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası, 

2019). 

f. Blockchain 

En yeni teknolojik gelişmeler ve yaşam alanlarının 

kullanımındaki yenilikler, turizmde de kullanılabilecek 

alternatif ödeme seçenekleriyle bağlantılıdır. Bitcoin ve diğer 

kripto para birimlerinin ortaya çıkışı, yeni bir ödeme sisteminin 

oluşturulmasına yol açtı. Blockchain ödeme sistemi, sürekli 

büyüyen veri blokları listesini kaydeden ve herhangi bir 

sahteciliği veya verilerin değiştirilmesini önleyen paylaşılan bir 

veritabanıdır. Bir blok, işlemlerin bir listesinden ve depolanan 

programlar tarafından yapılan hesaplamaların sonuçlarından 

oluşur. Örneğin, bir müşteri bir kripto para birimi veya başka 

bir para birimi satın alırsa ve bunu dünyanın herhangi bir yerine 

anında değiştiren başka bir ortağa aktarırsa, her iki ortak da 

döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanan herhangi bir kaybı 

önleyebilir; ayrıca, tüm işlem normal birkaç iş günü yerine 

yalnızca dakikalar alır (Zsarnoczky, 2018). 

1990'larda doğan blockchain teknolojileri, 

organizasyonların bir organizasyon ağında daha yüksek 

seviyede süreç otomasyonuna sahip olmalarına izin 

vermektedir (Valeri, 2016). Özellikle, blok zinciri, birbirleri 

arasında birbirine bağlanan ve eşler arası bir ağ üzerinden 

dağıtılan bir dizi "blok" dan (her blok bir veya daha fazla işlem 

içerebilir) oluşan büyük bir veri tabanının oluşturulmasını 

kolaylaştırır. Blok zinciri gerçekleştirmek için her işlem bir 

şekilde kontrol edilmeli ve onaylanmalıdır (Baggio ve Fuchs 

2018). Oldukça yeni bir teknoloji olmasına rağmen, bu alandaki 

küresel yatırımlar sürekli büyümekte ve 2017 yılında 945 

milyon dolara ulaşmaktadır ve tahminler 2021 yılında % 81,2 

civarında artacağı yönündedir (Valeri ve Baggio, 2020: 122). 
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Blockchain sistemleri son zamanlarda turizm sektöründe de 

kullanılmaya başlanmıştır. Taraflar arasındaki işlemleri 

kolaylaştırabileceği düşünülen bu uygulamalar, esas olarak bu 

bağlamda aracıların oynadığı rolün önemi nedeniyle 

geliştirilmektedir. Örneğin, Webjet, Ethereum'un özel bir 

sürümünde otellerdeki mevcut odaların bir envanterini 

çıkartmaktadır. Ayrıca, "akıllı sözleşmeler" benimsenerek, 

işlemleri yönetmek için diğer aracıların ihtiyacını azaltan bir 

blok zinciri kullanılabilmektedir (Nam vd., 2019). Başka bir 

örnek olarak, Lonely Planet ve Tripadvisor'ın bir evrimi olan 

Cool Cousin, sadece 3 yılda yaklaşık 500 kullanıcı kaydetmiştir 

(Valeri ve Baggio, 2020: 122). 

Blockchain sisteminin uygulanabilirliği döviz 

kurlarından bağımsızdır. Kripto para birimleri söz konusu 

olduğunda, asıl önemli olan döviz kuru değildir -bunun yerine, 

para biriminin gerçek değeri, blockchain teknolojisinin 

güvenliğinde ve otantik, şeffaf, değiştirilemez ve merkezi 

olmayan kayıt sisteminde yatmaktadır. Bu ödeme sistemi, yeni 

bir şifreleme güvenliği ve müdahalesiz çalışma düzeyi sunar ve 

sistemde işlenen veriler hiçbir şekilde değiştirilemez. Sistemin 

bir diğer büyük yararı da işlemlerin herhangi bir aracı kurum 

olmadan gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla ek işlem 

maliyetlerinin ortadan kalkmasıdır (Zsarnoczky, 2018). 

Turizmdeki blockchain uygulamalarından birisi “TUI 

Group –Bed Swap Blockchain Uygulaması”dır. TUI Group, 

blockchain teknolojisini rezervasyon ve ödeme sistemlerine 

Bed-swap uygulaması ile uyarlamıştır. TUI Group, bu 

teknolojiyi, otel kapasitesindeki verileri anlık takip edebilmek, 

güncellemek, dağıtmak ve doğrudan erişmek için kullanmayı 

amaçlamıştır. Bu sistem ile otel veya uçuş kapasitesi gibi 

verileri düzenleyerek ve dağıtarak kâr sağlayan büyük merkezi 

veri toplayıcılarını denklemden çıkarmayı amaçlayan TUI 

Group Bed-swap uygulaması, tedarik ve talebin gerçek zamanlı 

takibi ile esnek fiyatlandırmaya imkan vermekte ve hızlı, doğru 
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rezervasyon ve ödeme sistemi ortamı oluşturmaktadır. Ayrıca 

“Tripio” uygulaması bir diğer örnektir. Tripio, 

blockchainedayalı bir seyahat pazarıdır. Küresel müşterileri ve 

hizmet sağlayıcıları doğrudan buluşturmak için blockchain 

teknolojisinin sağladığı merkezi olmayan ağı kullanmaktadır. 

Tripio’nun teknolojileri seyahat endüstrilerinde operasyonel 

maliyetleri düşürürken, sektörde yer alan ürün ve hizmetlerde 

müşteri deneyimini geliştirmektedir. Tripio kullanan 

müşteriler, hizmet satın almak için dijital para birimi 

kullanabilmektedir. Seyahat sonrası değerlendirmelerin bilgisi 

blokchain üzerinde saklanır. Bu derecelendirmeler ve 

değerlendirmeler, Tripio ekosistemindeki tüm katılımcılar için 

itibar puanlarının temelini oluşturmaktadır (Turizm Sektörü 

Dijitalleşme Yol Haritası, 2019). 

5. DİJİTAL TURİZM KAPSAMINDA TURİZMİN 

GELECEĞİ 

İnternet, turizm yaratma, pazarlama, dağıtım ve tüketim 

değer zincirinin tamamını değiştirmiştir (Gretzel vd., 2000; 

Minghetti ve Buhalis, 2010; Salavati ve Hashrim, 2015). Xiang 

(2016), son yirmi yılda yaratılan bilginin iki dönemden, yani 

dijitalleşme çağı (1997-2006) ve hızlanma (2007 ve sonrası) 

olarak nitelendirilebileceğini savunmaktadır. Dijitalleşme çağı, 

ticari bir araç olarak internetin gelişmesi ve olgunlaşmasıyla 

karakterize edildi. Hızlanma çağında tipik olan, kullanıcı 

tarafından oluşturulan içeriğin (yani sosyal medya aracılığıyla) 

yükselişi ve büyümesi ve tamamen yeni teknolojilerin ortaya 

çıkmasıydı. Bu noktada "Web 4.0", değişimin önemli itici 

güçleri olarak yapay zeka, büyük veri, robotik ve AR / VR 

tarafından desteklenen akıllı aracılar ile turizm sisteminin tüm 

unsurlarında yeni yapılar oluşturmaya devam edecektir 

(Kurgun vd., 2018).  

Turizm sektörü, bilgi teknolojisinden tamamen 

ayrılmaz hale geldi ve turizm şirketlerinde doğru dijital 
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becerilerin son derece alakalı olmasını sağladı. Dijitalleşme ve 

Web 4.0, işleri yeniden tanımlamakta ve aynı zamanda yeni 

yeterlilikler ve beceriler gerektiren yenilerini yaratmaktadır 

(Hsu, 2018). Bu, turizm organizasyonlarında dijital becerilerin 

şu anda nasıl ele alındığı ve gelecek için beklentilerin neler 

olduğu gibi önemli bir soruyu gündeme getiriyor (Carlisle vd., 

2021). Buna göre turizm sektörü büyük bir dönüşüm yaşadı, 

yeni iş modelleri ortaya çıktı, dağıtım kanallarının yapısında bir 

değişiklik oldu ve tüm süreçler yeniden tasarlandı ve tüm bunlar 

paket seyahat tedarikçileri, destinasyonlar ve paydaşlar 

üzerinde etkili oldu (Soava, 2015: 101). Ayrıca dijitalleşme ve 

internet, ticarileştirme, dağıtım ve tüketimin değer zincirini 

değiştirerek turistlerin güvenilir, doğru bilgilere erişmesine ve 

gerçek zamanlı rezervasyon yapmasına olanak sağladı. Böylece 

hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırdı (Capriello ve 

Riboldazzi, 2019; Gretzel vd., 2000). 

Çeşitli endüstrilerdeki ürün geliştirme stratejilerinin 

tahminlerine göre, neredeyse tüm günlük nesnelerimize ve 

ekipmanlarımıza gelecekte internet üzerinden serişim 

ağlanabilecektir. Sonuç olarak, iki yönlü iletişim yeteneğine 

sahip tüm cihazlar IoT (Nesnelerin İnterneti) çerçevesine ait 

olacaktır. Geleceğin cihazları, bugünün cihazlarından farklı 

olarak çift yönlü bir şekilde iletişim kuracak ve burada sağlam 

güvenli veri işleme, kişiselleştirilmiş farklılaştırma ve yeterli 

karar yönetimi kullanıcı deneyiminin bir parçası olacaktır. Bu 

cihazların kullanımı sırasında sürekli veri toplamanın bir 

sonucu olarak, ilgili tüm bilgiler sonunda veri setinin tepesinde 

nihai bir merkezi sistemde son bulacaktır (Zsarnoczky, 2018). 

Gelecekte oteller çok daha fazla dijitalleşmeyle yönetileceği ve 

konukların ihtiyaçları bu şekilde karşılanacağı söylenebilir. 

Buradan hareketle, sektörde uzun süredir faaliyet gösteren 

Hotels.com ve Dr. James Canton 2060 yılında konaklama 

işletmelerinin gelecekteki durumları üzerine bir araştırma 
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yapmışlardır (Bağçı ve İçöz, 2019: 243). Araştırma bulguları 

Tablo 2’deki gibi özetlenmektedir. 

Tablo 2. 2060’da Oteller Nasıl Olacaktır? 
Robot 

yardımcılar 

Konuklar konaklama tesislerine varmadan önce, onların 

dilini konuşabilecek şekilde, kişiye özel yeteneklerle 

donatılacak robotlar, havalimanında karşılama 

hizmetinden, arkadaşlık hizmetine kadar her şeyi 

yapacaklardır. 

Talebe göre 

dönüştürülen 

oteller 

Konukların oy ve yorumlarına göre konaklama tesisleri 

tasarlanabilecek ve monte edilebilecek. Konuklar 

hayalini kurduğu, konaklamak istediği yerde rüyalarını 

yaşayacak. Turizm hizmetlerinde Nano teknoloji ve 

gelişmiş makinelerden yardım alınacak. Bu teknolojinin 

önümüzdeki 20 yıl içerisinde hayatımıza girmesi 

beklenmektedir. 

Her odada 

üç boyutlu 

yazıcı 

Bu teknoloji ile konukların valiz hazırlama sorununa 

çözüm bulmak amaçlanmaktadır. Konukların ihtiyacı 

olan her şeyi gerçek zamanlı olarak kendi odalarında 

üretmeleri hedeflenmektedir. 

Kendi rüyanı 

seç 

Konaklama tesisleri nöro-teknoloji programları aracılığı 

ile konuklarının kendi seçecekleri rüyalarla uykuya 

dalmalarına yardımcı olacaklardır. 

Pop-up 

oteller 

Yeni nesil pop-up otellerin tema ve yerleri, mobil 

oylama ile halk tarafından seçilecek. En fazla oyu alan 

otel tasarımı, yine nano teknoloji özellikli üç boyutlu 

yazıcılarla kısa sürede inşa edilecek ve biyo-güneş 

pilleri kullanacak şekilde programlanacaktır.  

Ömür 

uzatan otel 

Spa'ları 

Bu Spa'larda misafirlerin DNA analizleri yapılarak 

rahatsızlıkları teşhis edilecek. Sonraki aşamada ise, 

rahatsızlıkların giderilmesi için vücuda göre geliştirilmiş 

programlar sunulacak ve bugün ile kıyaslanamayacak 

ölçüde rahatlama sağlanacaktır. 

Seyahat 

Avatarı 

desteği 

Bugün hayatımızda olan Apple'ın Siri'si Amazon'un 

Alexa'sının daha kişiselleştirilmiş bir sürümü olarak 

tasarlanacak, kişisel avatarımız, rezervasyonlarımızı 

tasarlayıp, gerçekleştirecek ve yönetecek, bir nevi 

kişisel seyahat acentemiz gibi çalışacaktır. 

Eko-oteller Enerji verimliliği artacak ve yenilebilir enerji 

platformları devreye girecektir. Gelişmiş güneş enerjisi 

ve jeotermal enerji teknolojileri ile donatılacak eko-
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oteller, ürünlerinden çalışanlarına sosyal farkındalık 

oluşturarak topluma katkı sağlayacaktır. 

Arttırılmış 

Gerçeklik 

otelleri 

Artırılmış gerçeklik sayesinde inovatif (yenilikçi) 

senaryolar geliştirilecek ve örneğin, Avrupa’daki bir 

otelde kalan bir konuk, otelde kalışı sırasında 

Afrika’daki sanal bir geziye çıkabilecektir. 

Farklı bir 

lezzet 

deneyimi 

Otel restoranları, DNA analizleri doğrultusunda kişinin 

damak tadına en uygun ve en çok beğeneceği yemekler 

servis edecektir. Konuk otele varmadan, DNA 

özelliklerine göre sağlığı için optimize edilmiş, kişiye 

özel diyet ve beslenme menüsü hazır olacaktır. 

Sürükleyici 

temalı oteller 

Geleceğin otelleri sürükleyici temalar ve bugün sadece 

hayal edebileceğimiz deneyimler sunacaktır. Gezginler, 

ayrıca gerçek zamanlı interaktif etkinliklere de 

katılabilecektir. Örneğin, Roma ya da Rönesans 

döneminde vakit geçirebilecek şekilde sanal gerçeklik 

deneyimlerine katılabilmek mümkün olacaktır. 

Akıllı otel 

odaları 

Otellerde odaya girişte yüz tanıma sistemi, kişiyi takip 

eden çoklu sensörler, konuşan ve kişiye yanıt veren 

televizyonlar, tümüyle dokunmatik, reaktif ve interaktif 

yüzeyler, akıllı tuvaletler ve gerçek zamanlı haber akışı 

sunan aynalar, stres düzeyini algılayarak rahatlatıcı 

aromalarla odadaki havayı gevşeten, uykuyu rahatlatan 

interaktif duvarlar, kir tutmayan özel nano kaplamalı 

havlular, otomatik olarak ayarlanan, kablosuz sıcaklık 

kontrolleri, nörogeribildirime dayalı kişiselleştirilmiş 

yatak ve yastıklar, hologram konser veya spor 

karşılaşması izlemek gibi oda içi kişiselleştirilmiş 

deneyimler olacaktır. 

Kaynak: Bağçı, E. ve İçöz, O. (2019). Z ve Alfa Kuşağı ile 

Dijitalleşen Turizm. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 243-

244. 

 
Turizm sektöründe önemli bir sektör olan yiyecek 

içecek sektöründe de değişimlerin olacağı ön görülmektedir. Bu 

noktada, ilerleyen süreçte, yemek, yiyecek, gıda, tüketim, 

sağlık, sunum, gıda bileşenleri, teknoloji ve bunun gibi 

konularda değişimlerin olacağı tahmin edilmektedir. 

Yiyeceklerin yetiştirilmesinden pişirilmesine, nasıl 

yenileceğinden kimler için yiyecek hazırlanacağına kadar 

çeşitli konular gündeme gelecektir. Yıldız ve Davutoğlu 
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(2020)’nun yapmış olduğu çalışmada gelecekte yiyecek içecek 

sektörü hakkında bilgi vermektedir. Yapılan bu çalışmada, 

pişirmede mutfak robotlarının en etkili teknolojik ürün olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca geleceğin yemek sektöründe kişiye 

özel gıda üretiminin çok önemli bir yer edineceğini ve DNA, 

idrar ve dışkı testleri sayesinde her bireyin kendi sağlık kimliği 

ve sağlık kimliğine uygun yemek kimliği olacağı 

belirtilmektedir. 

6. SONUÇ 

Dijitalleşme, hızla gelişen dünya en önemli 

değişimlerden biridir. Dijital yenilikler ve teknolojik yenilikler 

endüstriler için en önemli gelişimin motorlarıdır ve etkilerini 

her yerde, özellikle imalat ve hizmet endüstrilerinde 

göstermektedir. Turizmin geniş bir hizmet ve ürün yelpazesini 

birlikte sunduğu gerçeği göz önüne alındığında, endüstrideki 

sektördeki dijital devrimin faydaları oldukça açıktır. Bu 

noktada, dijitalleşmede yaşanan her bir gelişimi turizm 

sektörünü doğrudan etkileyen bir yapıya sahiptir. Hem turizm 

işletmelerinde faaliyetler sırasında teknolojilerin kullanılması 

hem de gelen turist profilinin daha çok teknolojiyle içiçe olması 

teknolojinin turizm sektöründe kullanılmasını zorunlu hale 

getirmektedir. Bir turistin, ilk aşama olan seyahate ihtiyaç 

duymasından, son aşama olan tekrar evine dönmesine kadar 

geçen süreçte çeşitli dijital unsurları kullandığı bilinen bir 

gerçektir. Bu dijital unsurların işletmelerde kullanılması ve 

sürekli olarak yönetilmesi bir zorunluluktur. Günümüzde 

rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler dijitalleşmenin 

neticesinde ortaya çıkan uygulama ve yöntemleri işletmelerinde 

uygulama mecburiyetindedir.  

Turizm sektöründe teknolojinin gelişimiyle birlikte, 

farklı uygulamaların turizm işletmelerine entegre edildiği 

görülmektedir. Akıllı teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte 

turistlerin gittikleri destinasyonda, daha rahat hareket etmesine 
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imkan sağladığ söylenebilir. E-turizm kapsamında turizm ile 

ilgili yapılacak işlemlerin daha hızlı ve güvenilir şekilde 

yapılabildiği bir ortam ortaya çıkmaktadır. Sosyal medyanın 

turistler tarafından daha fazla kullanılması ve tatil planlarında 

önemli bir etkiye sahip olması, turizm işletmelerinin de sosyal 

medyayı daha fazla kullanmasına neden olmuştur. Bu durum 

tüketici memnuniyetini artırmaya katkı sağlamıştır. VR/AR 

teknolojilerinin de turizm sektöründe kullanılmaya 

başlanmasıyla birlikte turistlerin tatillerini daha iyi 

planlayabilecekleri görülmektedir. 

Dijitalleşme sürekli değişim gösteren ve yeni 

teknolojilerle birlikte güncellenen bir yapıdadır. İlerleyen 

süreçte farklı teknolojik uygulamaların turizm sektöründe 

eklenebileceği varsayılmaktadır (Bağçı ve İçöz, 2019).  Turizm 

işletmelerinin değişen bu sürece daha hızlı adapte olması ve 

turislerin tercihlerine göre işletmeleri şekillendirmesi 

gerekmektedir. Rekabet avantajı sağlamak isteyen veya 

rakiplerine göre geride kalmak istemeyen işletmeler için bu 

durum bir zorunluluk halini almaktadır. Turizm faaliyetleri 

sonuç olarak algınan hislerin olumlu veya olumsuz olma 

durumuyla ilgili olduğu için, yaşanan deneyimler turistler için 

önemli bir etkiye sahip olacaktır. Özellikle VR/AR 

uygulamaları turistlerin seyahatlerini kolaylaştırmakta, mobil 

uygulamalar bilgiye erişim ve tur rehberliği sürecinde önemli 

katkılar sağlamakta, tablet tabanlı kiosklarda resepsiyonsuz 

check-in yoluyla çeşitli bilgiler sunulmakta ve bu şekilde 

önemli bir müşteri deneyimi oluşturulmaktadır (Carlisle, 2021). 

Bu çalışmada turizm sektöründeki dijitalleşme 

hakkında bilgi verilmiş ve geleneksel uygulamalardan 

dijitalleşmeye önemli bir geçiş sağlandığı tespit edilmiştir. 

Konaklama işletmeleri ve seyahat acentelerinin bu süreci doğru 

şekilde yönetmesi gerektiği bilinen bir gerçektir. Bu noktada 

yapılacak diğer çalışmalarda konaklama işletmelerinin ve 

seyahat acentelerindeki dijital uygulamalara yer verilen 
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çalışmalarına odaklanılabilir. Ayrıca turistler üzerine yapılacak 

araştırmalarda turistlerin dijitalleşen işletmelere yönelik algıları 

araştırılabilir.  
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Özet 

Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern 

imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek 

katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması 

gerekmektedir. Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili 

proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen 

nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve 

hata - bakım - stok masrafları azaltılabilmektedir.  

             KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 

hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı Proje 

Teklif Çağrılarının genel amacı: İmalat sanayi sektöründe milli 

imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; - Yerli ve yetkin teknoloji 

geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, - İmalat sanayi 

KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak 

üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. 

              İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı 

sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi 

ve İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve 

ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin 

arttırılması. 

Anahtar Kelimeler: dijitalleşme, kobi, akıllı, imalat, sanayi 
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DIGITALIZATION IN MANUFACTURING INDUSTRY 

 

 

Abstract 

For rapid and sustainable economic growth; it is necessary to 

create a manufacturing industry structure focused on efficiency and 

high added value with the support of modern manufacturing and 

information Technologies. By using smart digital technologies, speed 

and efficiency can be increased in manufacturing and related 

processes, processes can be optimized with the autonomous actions of 

objects communicating with each other, and error - maintenance - 

stock costs can be reduced.  

The general purpose of the Project Calls for Proposals with 

the theme of "DIGITALIZATION IN THE MANUFACTURING 

INDUSTRY" prepared within the scope of KOBIGEL - SME 

Development Support Program: For digitalization with national 

opportunities in the manufacturing industry sector; - To expand the 

inventory of domestic and competent technology developer SMEs, - 

To increase the number of digitized business processes of 

manufacturing industry SMEs, with priority being given to 

cooperation with domestic technology developers.  

Supporting local technology developer SMEs that can 

contribute to the digitalization process in the manufacturing industry 

and increasing the level of utilization of digital technologies in 

production and related business processes of SMEs operating in the 

manufacturing industry. 

Keywords: digitalizatıon, sme, smart, manufacturing, industry  
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PAZARLAMADA DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Doç. Dr. Niyazi GÜMÜŞ 

niyazigumus@ibu.edu.tr 

 

 

Özet 

Dönüşüm kavramı TDK’ya göre, olduğundan başka bir 

biçime girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, 

inkılap, transformasyon anlamlarına gelmektedir. İnsanlar, kurumlar 

ve işletmeler kısacası içinde insan faktörü olan her unsur zaman için 

değişmeye ve dönüşmeye mahkumdur. Çünkü gerek içsel 

motivasyonlar gerekse dışsal motivasyonlar bizleri değişmeye ve 

dönüşmeye zorlamaktadır. Bu bağlamda işletmeler ve dolayısı ile 

işletmelerin fonksiyonlarının da dönüşmesi ve yeniden ele alınması 

kaçınılmazdır. Özellikle pazarlama gibi baştan sona insan odaklı olan 

bir fonksiyonun aynı alışkanlıklarla yürütülmesini kabul etmek 

mümkün değildir. İşletme fonksiyonlarının yeniden ele alınması 

durduk yere ortaya çıkan bir gereklilik değildir. Bu gerekliliğin 

arkasında az önce ifade ettiğim gibi içsel ve dışsal motivasyonlar 

nedenler bulunmaktadır. Pazarlama faaliyetlerinin yeniden ele 

alınmasına neden olan faktörler olarak değişen tüketicileri ve 

teknolojik gelişmeleri öne çıkarmak mümkündür. Her bir işletmenin 

hedef pazarını oluşturan insanoğlu değişiyor. Demografik özellikleri, 

fiziksel özellikleri, beklentileri, hayata bakışı istekleri ve ihtiyaçları 

sürekli değişiyor. Günümüzde 2.7 milyon robot üretim süreçlerinde 

yer alıyor. Nesnenelerin interneti, kişiselleştirme, e-ticarette gelinen 

nokta,  Büyük verinin yapay zeka ile anlamlandırılması, online 

alışveriş deneyimi, tüketicilere değerli önerilerin sunulması gibi 

konular önem kazanmaktadır.  

Sonuç olarak dijital teknolojilerde yaşanan bu gelişmeler tüm 

birey, kurum ve kuruluşların başta marka yönetimi anlayışları olmak 

üzere, üretim süreçleri, yönetim ve stratejik karar alım süreçleri, iş 
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yapış şekilleri gibi tüm süreçlerini büyük ölçüde etkileyerek 

değiştirmektedir. Özellikle nesnelerin interneti teknolojisi ile çeşitli 

sensörler yardımıyla elde edilen verilerin bulut bilişim üzerinde 

depolanması ve bu sayede oluşturulan büyük veri yığınlarının yapay 

zekâ ile analiz edilip yorumlanarak enformasyon, bilgi hatta stratejik 

anlamda bilgeliğe dönüştürülebilmesinden söz etmek mümkündür. 

Dijital dönüşümle; doğru kararların zamanında alınması, gelecek 

planlarının gerçek veriye dayalı olarak yapılması, süreçlerin daha 

verimli hale getirilmesi, müşterilere çok daha iyi bir deneyim sunarak 

satışın artırılması ve tedarik zincirinin daha iyi yönetilerek maliyetin 

düşürülmesi mümkün hale gelecektir. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, dijital dönüşüm, tüketici, teknoloji 
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DIGITAL TRANSFORMATION IN MARKETING 

 

Abstract 

According to TDK, the concept of transformation means 

taking a different form, taking a different state, changing shape, 

alternation, revolution. People, institutions and businesses, in short, 

every element with a human factor is doomed to change and transform 

over time. Because both internal motivations and external motivations 

force us to change and transform. In this context, it is inevitable for 

businesses and therefore the functions of businesses to be transformed 

and reconsidered. It is not possible to accept that a function that is 

completely human-oriented, such as marketing, is carried out with the 

same habits. The reworking of business functions is not an emerging 

necessity. As I have just stated, there are internal and external 

motivations behind this requirement. It is possible to highlight 

changing consumers and technological developments as factors that 

cause marketing activities to be reconsidered. The people who make 

up the target market of each business are changing. Their 

demographics, physical characteristics, expectations, outlook on life, 

their wishes and needs are constantly changing. Topics such as the 

internet of things, personalization, the point reached in e-commerce, 

making sense of big data with artificial intelligence, online shopping 

experience, and presenting valuable suggestions to consumers are 

gaining importance. 

As a result, these developments in digital technologies 

greatly affect and change all processes of all individuals, institutions 

and organizations such as brand management understanding, 

production processes, management and strategic decision-making 

processes, and ways of doing business. In particular, it is possible to 

talk about the storage of data obtained with the help of various sensors 

with the internet of things technology on cloud computing and the 

transformation of big data stacks created in this way into information, 

knowledge and even strategic wisdom by analyzing and interpreting 

with artificial intelligence. With digital transformation; It will be 

possible to make the right decisions on time, to make future plans 

based on real data, to make processes more efficient, to increase sales 
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by providing a much better experience to customers, and to reduce 

costs by better management of the supply chain. 

Keywords: marketing, digital transformation, consumer, technology 
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ÜRÜN/HİZMET YENİLİK YÖNETİMİNDE DİJİTAL 

DÖNÜŞÜM: 

SEKTÖREL UYGULAMALAR ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR 

DERLEME 

Dr. Öğr. Üye. Ufuk GÜR 

ufukgur@duzce.edu.tr 

 

 

Özet 

“Dijital” hemen hemen tüm sektörleri ve süreçleri 

dönüştürdüğü için, bu dönüşümün dinamiklerini keşfetmek ve 

kullanmak için çalışmalar gerçekleştirmek, kurumsal strateji için bir 

öncelik haline gelmiştir. Yeni ürün ve hizmet geliştirme süreci, eski 

kapalı sistemlerde Araştırma-Geliştirme ve Pazarlama fonksiyonları 

arasında yaşanırken, dijital dönüşümün sonucu olarak, çeviklik ve 

işbirliği esaslarıyla, büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti, 

sensör teknolojileri vb. alanlarda gelişmelere dayalı açık bir niteliğe 

bürünmüştür. Çok disiplinli bir süreç olan yeni/ürün hizmet 

geliştirme, Araştırma-Geliştirme fonksiyonunun dijital 

dönüşümünden özellikle etkilenmektedir. ArGe’ nin dijital 

dönüşümünün sonuçları arasında müşteriye daha fazla yakınlık, 

tasarımdan pazara ulaşma süresinin kısalması, açık inovasyon ve 

kitlesel kaynak imkanı, ürün yaşam döngüsünün daha iyi yönetimi 

gibi getiriler bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, sistematik literatür taraması yöntemi ile dijital 

dönüşümün yeni ürün/hizmet geliştirmeye etkilerinin sektörel 

uygulamalarla tartışıldığı yüksek etkili dergilerde yayınlanan 

makaleler incelenmiş ve bu uygulamalar derlenerek sunulmuştur. 

İncelenen sektörler arasında hazır giyim/moda, ilaç, gıda, kozmetik, 

oyun, elektronik, spor, turizm bulunmaktadır. Sektörel uygulamaların 

incelenmesiyle ortaya çıkan sonuç, özellikle büyük verinin elde 

edilmesi, incelenmesi ve yorumlanması konusundaki teknolojik 

gelişmelerin, yeni ürün/hizmet geliştirmeye yoğun etkisi olduğunu 

ortaya koymaktadır.  
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Anahtar Kelimeler: dijital dönüşüm, büyük veri, yeni ürün geliştirme 
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DIGITAL TRANSFORMATION IN PRODUCT / SERVICE 

INNOVATION MANAGEMENT: 

A SYSTEMATIC REVIEW OF SECTORAL APPLICATIONS 

 

 

 

Abstract 

As the “digital” transforms almost all industries and 

processes, conducting studies to explore and exploit the dynamics of 

this transformation has become a priority for corporate strategy. While 

the process of developing new products and services was interplayed 

between Research-Development and Marketing functions in old 

closed systems, as a result of digital transformation, with the 

principles of agility and cooperation, and based on developments in 

big data, artificial intelligence, internet of things, sensor technologies, 

etc., it has turned into an open one. New/ product service development, 

which is a multi-disciplinary process, is particularly affected by the 

digital transformation of the Research and Development function. 

Among the results of the digital transformation of R&D, there are 

gains such as more proximity to the customer, shortening the time to 

reach the market from design, open innovation and crowdsourcing, 

and better management of the product life cycle. 

In this study, articles published in high-impact journals 

where the effects of digital transformation on new product / service 

development are discussed with sectoral practices were analyzed 

using a systematic literature review method, and these applications 

were analyzed and presented. Sectors examined include apparel/ 

fashion, medicine, food, cosmetics, games, electronics, sports, 

tourism. The result obtained from the examination of sectoral 

applications reveals that technological developments, especially in 

obtaining, analyzing and interpreting big data, have an intense effect 

on developing new products / services. 

Keywords: digital transformation, big data, new product development 
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AFET ve MUSİBETLER BAĞLAMINDA TAKDİR  

ve 

SORUMLULUK 

 

Prof. Dr. Arif AYTEKİN 

arifaytekin@duzce.edu.tr 

 

 

 

Özet 

İnsan, hayatı boyunca çeşitli olaylarla karşılaşmaktadır. 

Yaşanan bu olaylardan bazılarına insan bizzat etki edebilmektedir. 

Bazı olaylar ise tamamen insanın irade ve isteği dışında oluşmaktadır. 

İşte bu olaylar, insan sorumluluğu açısından değerlendirilecektir. Bu 

değerlendirmede en önemli husus, kader inancıdır. İnsanı sorumlu 

tutan Allah olduğuna göre, Allah buna karşılık insana imkân da 

tanımaktadır. Çünkü Allah âdildir ve merhametlidir. Belâ ve musibete 

uğrayan insan çare olarak Allah’ın merhametine sığınıp psikolojik 

olarak rahatlayacaktır. Bu durumda hata yapınca da kimseyi 

suçlamayacak ve hatanın sonucuna katlanacaktır. Bu tutum aynı 

zamanda insanın sabırlı ve âdil olmasını sağlayacaktır. Kutsal 

kitabımız Kur’an da bunu tavsiye etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Musibet, takdir, yaratma, kader, sorumluluk 
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APPRAISAL AND RESPONSIBILITY IN THE 

CONTEXT OF DISASTER AND FATALITY 

 

 

Abstract  

Man is faced with various events throughout of his life. 

People can affect these events personally. Some events consist of 

human will and desire. These events will be highly valued by human 

responsibility. The important point in this evaluation is belief in 

destiny. In the duty of Allah who holds people responsible, Allah 

gives the opportunity in return. Because God is just and merciful. Man 

will take refuge in the mercy of Allah in the case of misfortune and 

sin. Thus, a person will be psychologically relieved. Human in the 

case of his mistakes will not blame anyone and will bear the 

consequences of the mistakes. This attitude will help people's patient 

and to be fair. Our holy book Quran also recommends this.  

Keywords: Corruption, appreciation, creation, destiny, responsibility. 
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1. GİRİŞ 

 Bu çalışmada, Takdir ve Sorumluluk hususunu Musibet 

kavramı çerçevesinde ele alınacaktır. Burada musibet yaşanan 

olayı, takdir ise Allah’ın olayı hükme bağlamasını ve 

sorumluluk da insanın yaşanan olayla ilgili sonuca 

katlanmasını/katlanmamasını ifade etmektedir.  

 Musibet: SVB kökünden türeyen İsabet mastarından bir 

isimdir. Bir şeyin hedefine ulaşması ve bir kimsenin payına 

düşen anlamında kullanılan bu kelime, ölüm gibi insan tabiatına 

ters gelen sevimsiz şey olup (Cürcanî, 2003: 215), aslında hayır 

ve şer cinsinden her şey için kullanılabilirse de (Râgıp el-

İsfehanî, 288; Bikaî, 19/293) daha çok insanın hayatında 

karşılaştığı acı veren, zarar ziyana sebep olan beklenmedik 

olaylar için kullanılır. Yağmur yağdıran bulut ve insana isabet 

eden ok için de kullanılan kelimelerin her ikisi de SVB 

kökünden gelmektedir (Ragıp el-İsfehânî, 2016: 255). Bu 

olayların sebebi her zaman insanlar tarafından bilinmeyebilir. 

Musibetlerde insanın etkisi ve tesiri varsa insan bunun 

sonucuna katlanır. Değilse sonuca sabrederek olayın sarsıntısını 

en az zararla atlatabilir.  Bu husus Kur’an-ı Kerimde şöyle 

beyan edilir:  

“ İster yeryüzünde, yaşadığınız ortamda 

vukû bulan ve ister kıtlık, kuraklık ve 

yoksulluk gibi, bizzat sizin başınıza gelen 

her hangi bir musibet ve olay yoktur ki Biz 

onu yaratmadan önce  (Zemahşerî, 2009) 

bir kitapta, bir bilgi işlem merkezinde kader 

olarak yazılmış olmasın. Şüphesiz ki her 

şeyi bilmek ve karara bağlamak Allah’a 

göre pek kolaydır.” Bu yazgının varlığının 

size bildirilmesi de, elinizden çıkana, 

kaybettiğiniz şeylere hayıflanıp 

üzülmemenizi ve diğer yandan Allah’ın size 

verdiği nimetlerden dolayı da 
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şımarmamanızı sağlamak içindir. Allah’ın 

takdir ettiğine hep üzülen kimse, başına 

gelen olayı kendine yakıştıramayacak kadar 

kendini beğenmiş kimse olup şahsına karşı 

yazık etmiş demektir. Zira Allah, kendini 

beğenen, şımarıp böbürlenen kimseleri 

sevmez.” (Hadîd, 57/22-23)  

 Aslında bu dünyada insanın yaptığı/yapacağı ve başına 

gelen büyük-küçük ne varsa vuku bulduğu/bulacağı şekliyle 

hepsi Levh-i mahfuz’da yazılı olup (Kamer, 54/52-53; En’âm, 

6/59) değişmesi de mümkün değildir. Zira vuku bulan her olay, 

bir zamanda bir kereliğine meydana gelir. Bütün varlıklara ait 

her türlü özellikler ve ölçüler, şaşmayan bozulmayan ve 

değişmeyen mükemmellikte olup bunların tamamı Allah’a 

aittir: “Biz her şeyi şaşmaz ve doğru bir ölçüye göre plânlayıp 

yarattık. Bizim hüküm ve icraatlarımız, göz açıp kapayacak 

kadar kısa bir süre içinde gerçekleşen, tekrarı olmayan bir 

emrimize, yani sadece “ol!” dememize bakar!”  (Kamer, 54/49-

50). 

Hadis kitaplarında kadere dair bölümler yer almış olup bu 

konuda çok sayıda hadis rivayet edilmiştir. Aslında Kur’an’da 

kadere işaret eden ayetlerin çok geniş ve teferruatlı olarak Hadis 

kitaplarında açıklanmış olduğu görülmektedir (Müslim, ‚Îmân‛, 

1, 5; Ebû Dâvûd, ‚Sünnet‛, 16; Tirmizî, ‚Îmân‛, 4; İbn Mâce, 

‚Mukaddime‛, 9. 14; Buhârî, ‚Kader‛, 1-16; Müslim, ‚Kader‛, 

1-8; Tirmizî, ‚Kader‛, 1-19). 

 Kâinatta vuku bulan bütün olaylar Allah’a ait yasalar 

çerçevesinde olup bunlar,  

1- Varlık Yasaları: Âdetullah/Fıtratullah, 

2- Toplum Yasaları: Sünnetullah, 

3- Ahlak Yasaları: Sıbğatullah şeklinde formüle 

edilmektedir (Aytekin, 2019, 40-41; Düzgün, 2013: 1-

10). 
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Yaratılış hakkındaki bu formülasyona göre kâinatta 

mutlak kötülük var mıdır sorusuna verilebilecek en makul 

cevap, kötülüğün izafiliği olacaktır. Zira hayr-ı mahz olan Yüce 

yaratıcıdan şer sadır olmaz. Mümkinattan olan şeyler arasında 

birtakım farklılıklar söz konusu olduğuna göre bu durum, iyilik 

hususunda olduğu gibi, izafî olarak kötünün ve kötülüğün de 

imkânını ve dolayısıyla kaynağını oluşturur. Bu noktadan sonra 

mutlak kötü ve kötülüğün var olup olmadığı düşünülmelidir. 

Kötülüğün izafiliğini kabul edenlere göre, âlemde mutlak 

kötülük yoktur denebilir. Bu durumda insan için söz konusu 

olan kötülük, onun fiillerinden kaynaklanmış olmalıdır. Zira 

insan, işlediği fiilin vasfını bizzat kendisi tayin eder. Böylece 

de fiilinin kâsibi/kazananı yani sorumlusu olur. Öyleyse 

kötülük ve şer, insanın eşya ile olan yanlış karar ve davranış 

biçiminden kaynaklanmaktadır. Mesela, insan akrep ve yılanın 

zehrine doğrudan maruz kalınca sonucu elem, hastalık, sakatlık 

ve hatta ölüm olabilir. Fakat bu zehirler usulüne uygun olarak 

işlenip hastalıkların tedavisinde kullanabilmektedir. Buradan şu 

sonuca varılabilir: Kötülüğün ve şerrin başka bir deyişle 

musibet’in kaynağı ilahî değildir. Zira bir şeyin bir kimse için 

kötü olabilmesi, o şeyin o kimseye zararı dokunmasını 

gerektirir. Halbu ki yaratıcıya hiçbir şey ne zarar verebilir ne de 

fayda sağlayabilir. Zira bu durum ya bir ihtiyacı ve eksikliği 

giderme ya da kendisinden daha güçlü olan bir şeyden kurtulma 

çabasını gösterir. Bunlardan her ikisi da yaratıcı olan Allah için 

imkânsızdır. Bütün bunlardan sonra en genel kabul, ““Allah 

kabîh/kötü olanı işlemez, vacip olanı da terk etmez” (Bikai, vr. 

62). 

2. DOĞAL AFETLER VE MUSİBET 

Doğal afetlere musibet olarak bakmak en azından Yüce 

Allah’ın doğa vasıtasıyla insanlara sunmuş olduğu nimetlerin 

yanlış değerlendirilmesi ve nimete karşı nankörlük olarak 

görülebilir. Tam aksine doğa olaylarından insanların çıkaracağı 

nice dersler vardır. Doğa olaylarından ibret alıp kendine ders 
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çıkartmak varken bu olayları Allah’ın cezalandırması gibi 

görmek, gerçekleri görmemekle eş değerdedir! Şurası bir 

gerçek ki, doğa olaylarından görülen zararların birçoğu 

insanların yanlış hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Yangın, 

sel, deprem ve salgın hastalıklar bu hususta ilk akla gelenlerdir. 

Aslında doğa olayları dünyadaki birçok dengelerin sağlanması, 

insanlar için bir imtihan konusu olarak görülüp bu olaylardan 

ders çıkarılması gibi pozitif sonuçlar elde etmek varken bu 

olayları Allah’ın insanları cezalandırması olarak 

değerlendirmek ilahî rahmete ve insan aklına uymayan şeylerdir 

(Hulusi, 2021: 50-60). İslam Dininden önceki ümmetlerde, 

peygamberlere iman etmeyip üstelik azgınlık gösteren ve 

yeryüzünde fitne fesat/bozgunculuk çıkararak peygamberlere 

meydan okuyup hakaret eden toplumların topyekun cezaya 

çarptırıldıklarına bakıp da, İslam dininden sonra da ilahî azap 

olarak böyle cezalandırılmaların olduğunu söylemek külliyen 

yanlıştır. Zira son Peygamberin ümmetine helak edici cezalar 

verilmemiş ve verilmeyecektir. Dünyada gayr-i müslim olarak 

yaşayan bütün insanlar aslında Hz. Muhammed Mustafa’nın 

potansiyal ümmetidir. (Ümmet-i davet). Özellikle doğa 

olaylarını İlahî Takdir olarak bir çeşit cezalandırma görmek 

yerine, insanların yanlış işlerine ve uygulamalarına dair ders 

çıkartılacak ibretlik olaylar olarak görmek dinin de önerdiği bir 

gerçektir. Bu konuda Kur’an’da insanları uyaran çok sayıda 

âyet mevcuttur.  

3. TAKDİR/KADER VE SORUMLULUK MESELESİ 

3.1. Kader  

“el-Kader”, K-D-R kökünden alınmış olup, ölçmek, bir şeyi 

miktarınca yapmak, işi yürütmek ve hükmetmek anlamına gelir. 

Istılahta ise kader: “Zatî iradenin, eşyaya belli/ hususî 

zamanlarda taallûk etmesidir. Öyleyse, zatî iradenin, belli 

zamanlarda ve belli sebeplere dayalı olarak a‘yanın/varlıkların 

hallerinden her birine taallûku kaderden ibarettir (Cürcânî, 

1938: 151-152; Muhammed b. İbrahim el-Hamed, 2006). Kader 
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kavramının bu genel anlamından soyutlanarak sadece insanın 

başına gelen olaylar ya da yaptığı işlere indirgenmesi doğru 

değildir. Her türlü musibet İlahî takdire bağlı olsa da, takdir 

hiçbir musibetin sebebi değildir. 

3.2. Kader Olarak Takdir Edilenler ve Hür olan İnsanın 

Sorumluluğu 

Her şeyden önce sorumluluk imkânı gerektirir. Bu 

yargı, Sünnetullah’a dayanmaktadır: “Allah insanı ancak 

gücünün yettiği ile sorumlu tutar” (Bakara, 2/286). Bu yargı ise 

yaptıklarından sorumlu olmayan Allah’a (Enbiya, 21/23) aittir. 

İnsan sorumluluğu hakkında söz konusu olan bu kavram, Batı 

dillerinde Ought implise can şeklinde ifade edilir. Anlaşılacağı 

gibi imkân, insanın hür irade ve tercih sahibi oluşunun da 

esasını teşkil etmektedir. İnsan, hür iradesini kullanarak ya da 

kullanmayarak yaptığı ya da yapmadığı şeylerden sorumlu 

olduğuna göre onun hakkında Allah’ın takdir ettiği ne anlama 

gelmektedir? Bu temel sorunun cevabı, takdir ile sorumluluğun 

doğru ilişkisini ortaya koyacaktır diyebiliriz. Buna göre, insanın 

sorumlu tutulduğu konularda Allah’ın takdir ettiği, insanın hür 

irade ve tercihiyle yaptıkları ya da yapmadıklarıdır. Bu hususta 

takdirin anlamı nedir denecek olursa verilecek cevap: Meydana 

gelmesini, var oluş kanunlarına/fıtrata göre Allah’ın karara 

bağlamadığı hiçbir şey meydana gelemez. Buna insanın hür 

iradesi ve tercihi da dâhildir. Bütün bunlar, Allah’ın ezelî ve 

ebedî bilgisi dâhilinde gerçekleşir. Öyleyse Allah’a ait ezelî 

ilim ve kudret, insanı sorumlu olacağı fiillerinde mecbur 

tutmamış, onu beşerî iradesi dışında herhangi bir fiil yapmaya 

zorlamamıştır. Fakat şu bir gerçek ki, Allah takdir etmemiş 

olsaydı (meşîet), insana ait hiçbir şey meydana gelmezdi. Öte 

yandan insanın dileyip de karar verdiği/tercih ettiği şeyleri 

Allah yaratmak zorunda değildir ve bundan da sorumlu 

tutulamaz. Fakat Allah ile insan arasındaki ilişki, Sünnetullah 

yasasına göre sürmektedir. Yüce Allah sırf imtihan/deneme için 

yarattığı insana bazı şeyleri yapmasını emretmiş, bazı şeylerin 
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de yapılmasını yasaklamıştır. Başka bir ifade ile iyi şeyleri 

emretmiş kötü şeyleri de nehyetmiş (el-emru bi’l-ma’rûf ve’n-

nehyu ani’l-münker) ve bunu da insanlara kendi aralarında ifası 

farz olan görev olarak yüklemiş. Bu konuda Kur’an’da çok 

sayıda âyet mevcuttur. Buna göre Allah ve insan arasındaki 

ilişki, kesintisiz yaratma dışında İbadet ve Ubûdiyet 

çerçevesinde devam etmektedir. İşte bu iki kavram, takdir ile 

birlikte insanın sorumluluğunun da esasını oluşturmaktadır.  

İbadet, Allah’ın razı olduğunu yapmak, Ubudiyet ise 

Allah’ın yaptığına razı olmaktır, şeklinde yapılan tarif insan ile 

Allah arasındaki ilişkiyi her dâim sağlam ve diri tutmaktadır 

diyebiliriz. İbadet ve ubudiyetin gerçekleşmesi Allah’a olan 

itimat ve teslimiyetin iki önemli göstergesidir.  

İlahî emir ve nehiyler karşısında insanın tutumu, aldığı 

tavır yaptığı/yapmadığı işleri kolay anlaşılır olup sonucundan 

sorumlu olacağı adaletin gereğidir. Fakat insanın iradesi ve 

tercihi dışında karşılaştığı ve sonuçlarına da katlanmak zorunda 

olduğu olaylar karşısında takınacağı tavır/ubudiyet adalet ve 

ahlâkîlik açısından izaha muhtaçtır. Yani sadece bazı insanların 

başına gelen musibetler de İlahî takdir dışında değilse bir kısım 

insanlar bunu ne sebeple hak etmişlerdir? Doğuştan sendromlu 

çocuklarla hastalık vb. nedenlerle elem çeken hayvanların 

diğerlerine göre durumu nasıl izah edilecektir? Ya da doğal afet 

ve salgın hastalık durumlarında sadece bir kısım insanların 

zarar görmesi ne ile izah edilecektir? Öyle anlaşılıyor ki, 

Ubudiyet kavramı,  insan hayatında karşılaştığı sıkıntıların 

atlatılmasında çok önemli bir kavramdır. İşte imtihan için 

yaratılan insan ubudiyete tutunarak başarıya ve selamete 

kavuşacaktır. Geçici dünya hayatından sonra nihaî kurtuluş, 

sonsuz olan ahiret âlemine ait bir başarıdır. Bilindiği gibi ölüm 

hayattan da önce yaratılıp hayatın hedefine konmuş en büyük 

gerçek ve sonsuza açılan kapıdır. Bu kapıdan geçenlerin 

hedefinde ya Cennet vardır ya da Cehennem! Cennete gitmek 

isteyen, oraya hem ibadet ve hem de ubudiyetle varabilir.  
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3.3. Zaman Kavramı, Takdir ve Sorumluluk 

 Yüce Allah zatı ve sıfatları itibariyle ezelî ve ebedî olup 

başlangıcı ve sonu yoktur (Hadid, 57/3).  Bu yüzden Allah, 

zaman ve mekândan münezzehtir denir. Yani zaman, mekân ve 

yön gibi kavramlara O’nun ihtiyacı yoktur. Ancak yaratma ve 

yok etme kapsamına giren bütün olaylar bir zamana ve mekâna 

muhtaçtır. İnsan da bu şartlarda yaratıldığına göre 

kavrayabildiği her şeyi zaman ve mekân çerçevesinde 

algılayabilir. Allah’ın eşyayı yaratması, irade ve meşîetine 

uygun düşen ezelî ilmi ve kudreti vasıtasıyla olmaktadır. İşte 

insanların var oluşu, yaşantısı ve yok oluşu da aynı yaratma 

kanununa tabidir. Bütün bu olanlar Allah’ın ilmine ve takdirine 

göredir. Öyleyse insanın bu dünyada yaşadığı her türlü olayın 

Allah’ın takdiri ile meydana gelmiş olacağı kesindir. Tam da bu 

noktada şu soru akla gelebilir: Acaba insan kendi hakkında 

takdir edilenleri yapmaya zorlanmış mıdır? Hemen 

söylemeliyiz ki zorlansaydı sorumluluk olmazdı. Çünkü bu 

durum İlahî adalete ve merhamete aykırıdır. Gelinen bu noktada 

konunun izahı yapılacak olursa şunları söylemek mümkündür: 

Allah’a göre geçmiş, gelecek ve içinde bulunulan zaman 

aynıdır. Başka bir ifadeyle Allah’a göre zaman, ân-ı dâim’den 

ibarettir. Bu durumda Allah’ın insan hakkında takdir ettiği ile 

kulun irade edip etmediği, yapıp yapmadığı aynı şey olup 

burada bir çelişki ve dayatma söz konusu değildir. İşlediği 

fiiller açısından bu denli hür olan insan, yine de her şeyi ile 

Allah’a muhtaçtır. İnsanın istek ve niyetini belli kanunlara göre 

karara bağlayan ve en nihayet bunları yaratan Yüce Mevlâ’dır. 

Demek ki takdir ve yaratma açısından kulun kaderi Allah’a ait 

olup bu kader ortaya çıkıncaya dek insan bunu bilemez ve bu 

bilgi de Allah’a ait bir sırdır. Çünkü Allah, olacakları olacak 

şekliyle bilir. İnsan ise kendisinin gelecekte ne yapacağını 

bilemez. Aslında Allah’a ait bu bilinmezlik/sır, insanın 

iyiliklere yönelmesi konusunda başlı başına bir avantaj ve bir 

rahmettir. Zira insan imtihan için yaratılmıştır, Allah ile insan 

arasına çekilmiş bu sır perdesi bu imtihanda başarmasının 
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önemli bir itici gücüdür. İnsan kul olarak bu güç sayesinde 

ibadetini yaparken Ubudiyet alanında da yine bu güç ve umut 

sayesinde Allah’a itimat eder ve O‘na teslim olur. İnsanın 

muhatap olduğu İlahî emir-nehiy dışında karşılaştığı her türlü 

musibet durumunda imtihan edildiğinin farkında olarak 

göstereceği sabır ve teslimiyet ona cennetlerin kapılarını 

açabilir. Zaten inanan insanın da Cennet ve Cemalullahtan 

başka hedefi olamaz. 

4. SONUÇ 

Yaratılmışlar piramidinin en üst katmanını oluşturan ve 

mahlûkatı taçlandıran insan, İlahî takdir gereği fıtraten üstün bir 

program ile donatılmıştır. Onun bu üstün meziyeti Kur’an’da 

ahsen-i takvim kavramıyla ifade edilmiş ve övülmüştür. Bu 

yüksek mevkiden düşmemesi için de ikaz edilmiştir. Musibet 

ve nimet gibi her iki durumda da sahip olduğu mevki ve 

mertebeyi kaybetmemesi insanın bu dünyada tabi tutulduğu 

imtihanı kazanması demektir. İnsan, gerekli tedbirleri aldıktan 

sonra başına gelenlere isyan etmeyip şu ilahî takdire teslimiyet 

gösterebilir:  

“Andolsun ki, Biz sizi, birazcık korku ve 

açlıkla; elden çıkaracağınız mallarınızla, feda 

edeceğiniz canlarınızla ve ürünlerdeki azalma 

nedeni ile deneriz. Bu deneme ve sınamalardan 

başarı ile geçecek olanlar elbette sabretmesini 

bilenlerdir. Zîra onlar canlarını feda ederek 

imanlarını ispat etmişlerdir. O zaman, 

şimdiden sabredenleri müjdele! Onlar, 

kendilerine bir belâ geldiği zaman: ‘Biz Allah’ 

âidiz. Bizim hakkımızda bu hükmü uygulayan 

Allah’tır. Öldükten sonra yine O’na döneceğiz’ 

derler"  (155-156). 
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Bu âyet-i kerimeye sığınan kimi Allah dostları bu 

teslimiyeti ve inancını şöyle dile getirmiştir: 

“Hoştur bana Senden gelen, Ya gonca gül yahut diken, 

Ya hilat ü yahut kefen, Kahrın da hoş, lütfun da hoş”. Bu inanç 

ve duygunun sahibi kimseler, sorumluluktan kaçıp takdire 

sığınmak isteyenlere inat, ebediyet yolculuğunda nârı nura 

çevirenlerdir. Başka bir deyişle zahmeti ve musibeti rahmete ve 

saadete dönüştürenlerdir. 
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Özet 

Bireysel ve toplumsal hayatta insanlar; zaman zaman bir 

takım olumsuzluklar, istemedikleri olaylar ve sıkıntılarla 

karşılaşılabilirler. Deprem, su taşkını, dolu yağması, hortum, kasırga, 

kıtlık, kuraklık, yangın, hastalık, terör ve benzeri musibetlere maruz 

kalabilirler. Kur’ân ve hadislerde bu tür durumlar “musibet” kelimesi 

ile ifade edilmektedir. “Musibet”; ansızın gelen belâ, sıkıntı, 

hoşlanılmayan şeyler, fert ve toplumlara, şiddetle dokunan hâdise ve 

felâketler, kısaca insanı üzen her şeydir.  

Musibetler fert ve toplumlara niçin isabet eder? Takdir-i ilahî 

olarak mı? Yoksa fert, toplum ve yönetimlerin kusur ve kabahatleri 

sonucu mu isabet eder? Bu konuyu sağlıklı olarak anlayabilmemiz 

için önce Allah’a ve Kur'ân’a bakış açılarını değerlendirmemiz 

gerekir. 

Ayet ve hadisleri incelediğimiz zaman fert ve toplumlara 

isabet eden afet ve musibetlerin meydana gelmesinde ilahi ve insani 

boyut olmak üzere iki boyutun olduğunu görüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: afet, musibet, ilahi boyut, insani boyut  
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CAUSES OF DISASTER AND CALAMITY 

 
Abstract 

People in individual and social life; from time to time, some 

negativities, undesired events and troubles may be encountered. They 

may be exposed to earthquakes, floods, hail, tornadoes, hurricanes, 

famine, drought, fire, disease, terror and similar calamities. In the 

Qur'an and hadiths, such situations are expressed with the word 

"calamity". Calamities are troubles that come suddenly, troubles, 

dislikes, events and disasters that affect individuals and societies 

violently, in short, everything that upsets people.  

Why do calamities strike individuals and societies? As a will 

of God? Or does it hit as a result of the faults and misdemeanors of 

the individual, society and administration? In order to understand this 

issue in a healthy way, we first need to evaluate their perspectives on 

Allah and the Qur'an.  

When we examine the verses and hadiths, we see that there 

are two dimensions including divine and human dimensions in the 

occurrence of disasters and calamities that befall individuals and 

societies. 

Keywords: disaster, calamity, divine dimension, human dimension 
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1. ALLAH İNANCI 

Allah inancı açısından çağımızda insanları üç kısma 

ayırabiliriz.  

Ateist insan: Sayıları az da olsa bir kısım insanlar, 

Allah’ın varlığını kabul etmez, kâinatın kendi kendine 

oluştuğunu söylerler. Bu inancın gerçeği yansıtmadığı açıktır. 

Bu kadar mükemmel olan kâinatın kendi kendine oluştuğunu 

söylemek akla ve mantığa sığan bir şey değildir. Kesin olarak 

bilmemiz gerekir ki, her şeyi yaratan ulu Allah’tır. Üstelik her 

şey Allah’ın varlığına delalet etmektedir. 

Deist insan: Bir kısım insanlar diyorlar ki, yüce Allah 

kâinatı yarattı ve ona bir nizam koydu, ondan sonra kenara 

çekildi, hiçbir şeye karışmamaktadır. Böyle bir Allah inancına 

sahip olduğunuz zaman, hem kişisel ve ailevî olarak, hem de 

toplum olarak başınıza gelen bir musibet karşısında düşünceniz, 

inancınız, olaylara bakışınız çok farklı olacaktır. Böyle bir 

inancın İslam inancına uygun olmadığı açıktır. 

Teist insan: Bu inanca sahip olanlar; Allah’ın varlığını 

ve birliğini, kâinatı yaratan, yaşatan ve idare eden olduğunu 

kabul ederler. Her şeyi Allah yaratır ve her şey O’nun emri ve 

izni ile olur. Bu inanç, bize Kur’ân’ın tanıttığı Allah inancıdır. 

Kur’ân şöyle diyor: 

 .O, istediğini sürekli yapandır,"  (Hûd, 11/107)“  فَعَّاٌل ِلَما يُِريدُ 

 .O, her gün bir iştedir,” (Rahman, 55/29)“ ُكلَّ َيْوٍم هَُو فِي َشاْنٍ 

 .Bütün işleri idare eden O’dur,” (Secde, 32/5)“ يُدَب ُِر اْْلَْمرَ 

َواَْبٰكى   اَْضَحَك  هَُو   ,Güldüren ve ağlatan O’dur,” (Necm“  َواَنَّهُ 

53/43). 

 ”,Zengin eden ve sermaye veren O’dur“  َو اَنَّهُ هَُو اَْغنَى َو اَْقنَى

(Necm, 53/48). 
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 .Öldüren ve yaşatan O’dur,” (Necm, 53/44)“ َواَنَّهُ هَُو اََماَت َواَْحيَا  

Kur’ân-ı Kerim’de, pek çok ayette yüce Allah’ın 

özellikleri, nitelikleri ve faaliyetleri anlatılır. Biz, yüce 

Rabbimize, yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in bize bildirdiği ve 

beyan ettiği şekliyle iman ediyoruz, etmeliyiz (Karagöz, 2020). 

2. KUR’AN İNANCIMIZ 

Kur'ân, yüce Yaratıcı’nın vahiy yoluyla Hz. 

Muhammed (a.s.)’e indirdiği son kutsal kitaptır. Dolayısıyla 

Kur’ân tamamen Allah sözüdür, sadece yedinci asır insanının 

değil bütün insanların yol göstericisidir, tarihsel değil 

evrenseldir. Kur’ân’ın hükümleri günümüzde de geçerli ve 

uygulanabilir niteliktedir, gelecekte de geçerli olacaktır. 

Kur'ân’a böyle inanan insanın kâinata, olaylara ve doğal afetlere 

bakışı değişecektir. Çünkü Kur’ân’ın verdiği bilgiler doğrudur 

ve daima gerçeği yansıtır.  

Ayet ve hadisleri incelediğimiz zaman fert ve 

toplumlara isabet eden musibetlerin meydana gelmesinde iki 

boyutun olduğunu görüyoruz: İlahî boyut ve insanî boyut. 

3. İLAHÎ BOYUT 

Musibetlerin meydana gelmesinde ilahî boyut 4 şekilde 

ortaya çıkar:  

Allah Kullarını İmtihan Edebilir 

Şu ayet bu hususu açıkça ifade etmektedir: 

ْبلَُونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنفُِس َوالثََّمَراِت  َولََن  

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, 

canlar ve ürünlerden eksilterek mutlaka imtihan ederiz,” 

(Bakara, 2/155). 

ْمَواِلُكْم َواَْنفُِسُكمْ لَتُْبلَُونَّ ۪فٓي اَ   
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“Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda mutlaka 

imtihana çekileceksiniz,” (Al-i İmran,3/186) 

 
  َوَنْبلُوُكْم بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر فِْتَنة  

“Sizi hayır ile de şer ile de deneniz,” (Enbiyâ, 21/35). 

 

3.1. Allah Böyle Takdir Etmiştir 

Şu ayet bu hususu açıkça ifade etmektedir:  

َمآ اََصاَب ِمْن ُم۪صيَبٍة فِي اْْلَْرِض َوَْل ۪فٓي اَْنفُِسُكْم اِْلَّ ۪في ِكتَاٍب ِمْن قَْبِل اَْن َنْبَراََها  

ِ َي۪سيٌرٌۚ ِلَكْيََل تَاَْسْوا َعٰلى َما فَاتَُكْم َوَْل  تَْفَرُحوا بَِمآ ٰاٰتيُكْم   اِنَّ ٰذِلَك َعلَى ّٰللاه  

“Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiç bir 

musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta, Levh-i 

Mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. 

Elinizden çıkana, kaybettiğiniz, zayi ettiğiniz, yitirdiğiniz 

şeylere üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle 

şımarmayasınız diye böyle yaptık,”  (Hadîd, 57/22–23; bk. 

Tevbe, 9/51). 

ُ لَنَاٌۚ  قُْل لَنْ  يُ۪صيَبنَآ اِْلَّ َما َكتََب ّٰللاه   

“Ey Peygamberim! De ki: “Bizim başımıza ancak, 

Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir,” (Tevbe, 9/51). 

3.2. Allah İzin Vermiştir 

Şu ayetler bu hususu ifade etmektedir.  

ِ  َمآ اََصاَب ِمْن ُم۪صيَبٍة اِْلَّ بِِاذْنِ     ّٰللاه

“Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez,” 

(Teğabün, 64/11). 

َل     ِ ِكتَاب ا ُمَؤجَّ  َوَما َكاَن ِلنَْفٍس اَْن تَُموَت اِْلَّ بِِاذِْن ّٰللاه
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 “Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm 

belirli bir süreye göre yazılmıştır,” (Al-i İmran, 3/145). 

َوَما تَْسقُُط ِمْن َوَرقٍَة اِْلَّ يَْعلَُمَها َوَْل َحبٍَّة ۪في ُظلَُماِت اْْلَْرِض َوَْل َرْطٍب َوَْل يَاِبٍس 

 اِْلَّ ۪في ِكتَاٍب ُم۪بينٍ 

“Hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu bilmiş olmasın. 

Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey 

yoktur ki apaçık bir kitapta Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-ı 

Mahfuzda olmasın,” (En’âm, 6/59). 

3.3. Kulların Dua Etmelerini e Yalvarmalarını Murat 

Etmiştir 

آء  وَ   ِ  ْلبَاَْسآءَولَقَدْ اَْرَسْلنَآ اِٰلٓى اَُمٍم ِمْن قَْبِلَك فَاََخذْنَاهُْم بِا ُعوَن  الضَّرَّ لَعَلَُّهْم َيتََضرَّ  

“Andolsun, senden önce bazı toplumlara Peygamberler 

gönderdik. Yalvarıp yakarsınlar diye onları şiddetli yoksulluk 

ve çeşitli hastalıklarla yakaladık,” (En’âm, 6/42). 

Ayette geçen “be’sâi” fakirlik ve geçim sıkıntısı, 

“darrâi” hastalıklar, elem, keder ve sıkıntı veren musibetlerdir. 

Şunu da bilelim ki,  ٌٍۚة َ َْل يَْظِلُم ِمثْقَاَل ذَرَّ  Allah kimseye“ اِنَّ ّٰللاه

zerre kadar zulüm etmez,” (Nisâ, 4/40). Kimseyi hak etmeden 

cezalandırmaz. 

4. İNSANÎ BOYUT 

Musibetlerin meydana gelmesinde insanî boyut 4 

şekilde cereyan eder: Maddî hatalar, ilahî iradeye başkaldırı, kul 

haklarını ihlal ve kullukta kusur.  

4.1. Fert ve Toplumların Maddî Hataları 

Şu ayetler bu hususu açıkça ifade etmektedir:  

ُم۪صيَبٍة فَبَِما َكَسَبْت اَْي۪ديُكْم َويَْعفُوا َعْن َك۪ثيٍر  َوَمآ اََصابَُكْم ِمْن   
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“Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız 

yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder,” (Şûrâ, 42/30). 

 َظَهَر اْلفََسادُ فِي اْلَبر ِ َواْلَبْحِر بَِما َكَسَبْت اَْيِدي النَّاِس   

“İnsanların kendi işledikleri kötülükler ve hataları 

sebebiyle karada ve denizde fesat ortaya çıktı,” (Rûm, 30/42). 

Ayette geçen "fesat"; kıtlık, yokluk, pahalılık, kuraklık, 

ot ve ekinlerin bitmemesi, meyvelerin afete uğraması, 

hayvanların telef olması, insanların hastalıklara yakalanması, 

savaş çıkması, yangın ve benzeri afetlerin çoğalması, zulüm ve 

haksızlığın, taşkınlık ve sapıklığın çoğalması, çevre kirliliği 

gibi şeylerdir. 

Irmakların, denizlerin, göllerin ve çevrenin kirliliğinin 

sebebi insanlar değil mi?  

Trafik kazalarının sebebi sürücü hataları değil mi?  

Şehirleri yıkan, yakan, tarumar eden, canlara ve mallara 

zarar veren savaşların müsebbibi insanlar değil mi?  

Depremlerde ve sel felaketlerinde evlerin yıkılmasına 

ve mal ve can kayıplarına sebep binaları dayanıksız yapan, dere 

kenarlarına ev yapan insanlar değil mi?  

Bu sorula “hayır” dememiz mümkün değildir.  

İnsan her işini sağlam, iyi ve güzel yaparsa deprem ve 

sel felaketi gibi afetlerde insan zararı asgari düzeye indirebilir. 

Ayet ve hadisler, bizden her işimizi iyi, sağlam ve kaliteli 

yapmamızı istemektedir:  

َ يُِحبُّ اْلُمْحِس۪نينَ “  َواَْحِسنُواٌۚ اِنَّ ّٰللاه

İşlerinizi, amellerinizi, görevlerinizi en güzel biçimde 

yapın. Allah işlerini, görevlerini en güzel biçimde yapanları 

sever,” (Bakara, 2/195). 
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ْحَساَن َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ  َ َكتََب اْْلِ   إِنَّ ّٰللاه

"Yüce Allah, her şeye karşı ihsanı yazmış / farz 

kılmıştır,” (Müslim, el-Câmi’us-Sahîh, Kitâbü’s-Sayd ve’z-

Zebâih, 57). 

 ٌۚ   اِنَّا َْل نُ۪ضيُع اَْجَر َمْن اَْحَسَن َعَمَل 

“Elbette biz işini güzel yapanın ecrini zayi etmeyiz,” 

(Kehf, 18/30). 

َ يُِحبُّ ِمَن اْلعَاِمِل اِذَا َعِمَل اَْن يُْحِسنَ   اِنَّ ّٰللاه

“Allah, sizden birinizin yaptığı ameli iyi, sağlam ve 

kaliteli yapan kimseyi sever,” (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, I, 

275 No: 897; Ebû Yâla, VII, 349, No: 4386; Beyhakî, Şuabü'l-

İmân, IV, 334, No: 5313; Münâvî, Feyzü’l-Kadir Şerhu 

Câmiu’s-Sağîr Li’s-Süyûtî ,II, 286, No: 1861). 

Sağlık ve temizlik kurallarına, yemesine ve içmesine, 

sıcak ve soğuğa riayet etmeyen kimse hasta olabilir. Hasta 

olmasının sebebi kendi kusuru ve hatasıdır. 

4.2. İnsanın İlahî İradeye Başkaldırması 

ْيَحةُ   فَُكَلا اََخذْنَا بِذَْنِب۪هٌۚ فَِمْنُهْم َمْن اَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصب اٌۚ َوِمْنُهْم َمْن اََخذَْتهُ الصَّ

ُ ِلَيْظِلَمُهْم َوٰلِكْن َكانُٓوا َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفنَا ِبِه اْْلَرْ  َضٌۚ َوِمْنُهْم َمْن اَْغَرْقنَاٌۚ َوَما َكاَن ّٰللاه

 اَْنفَُسُهْم َيْظِلُمونَ 

“Helâk edilen toplumların her birini kendi günahları 

yüzünden yakalayıp cezalandırdık: Onlardan taş yağmuruna 

tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler 

var. Onlardan yere geçirdiklerimiz var. Onlardan suda 

boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi, fakat onlar 

kendilerine zulmediyorlardı,” (Ankebût, 29/40). 

Mesela Lût kavmi, taşları savuran fırtına ile Semud ve 

Medyen halkı korkunç bir sesle gelen deprem ile Ad kavmi, 

şiddetli bir kasırga ile Nuh kavmi, Firavun ve askerleri, suda 
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boğularak, Fil Ashabı, sürü sürü kuşların attığı taşlarla helâ 

edilmişlerdir. 

 َ اِعقَةُ َواَْنتُْم َواِذْ قُْلتُْم يَا ُموٰسى لَْن نُْؤِمَن لََك َحتهى َنَرى ّٰللاه  َجْهَرة  فَاََخذَتُْكُم الصَّ

 تَْنُظُرونَ 

“Hani siz, ‘Ey Musa! Biz Allah’ı açıktan açığa 

görmedikçe sana asla inanmayız’ demiştiniz. Bunun üzerine siz 

bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı,” (Bakara, 2/55). 

“Ey Peygamberim! Andolsun ki senden önceki 

ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından, 

belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve 

hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa kendilerine 

bu şekilde azabımız geldiğinde boyun 

eğselerdi! Fakat kalpleri iyice katılaştı; şeytan 

da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. 

Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında 

her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet 

kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları 

zaman onları ansızın yakaladık! Böylece onlar 

birden bire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda 

zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü, 

âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur,” 

(En’âm, 42–44). 

4.3. İnsanın Kul Haklarını İhlal Etmesi 

 اِنَّا بَلَْونَاهُْم َكَما بَلَْونَآ اَْصَحاَب اْلَجنَِّةٌۚ  

“Şüphesiz biz, vaktiyle “bahçe sahiplerine bela 

verdiğimiz gibi, onlara Mekkeli inkârcılara da bela verdik.”  

(Kalem, 68/17) 

Şu hadisler unsan haklarını ihlal eden ve bedduaya 

uğrayan insanların musibetler karşılaşabileceğini ifade 

etmektedir:  
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: دَْعَوةُ الْ  . ْلَ َشكَّ فِيِهنَّ َمْظلُوِم، َودَْعَوةُ اْلُمَسافِِر، ثََلَُث دََعَواٍت يُْستََجاُب لَُهنَّ

 َودَْعَوةُ اْلَواِِلِد ِلَولَِدهِ 

 “Üç dua kabul edilir. Bu konuda hiç şek şüphe yoktur. 

Mazlumun duası, misafirin duası, anne babanın çocuğuna 

duası,”  (İbn Mâce, Dua,11). 

ا فُُجوُرهُ َعٰلى نَْفِسه۪ دَْعَوةُ اْلَمْظلُوِم  ُمْستََجاَبةٌ َو اِْن َكاَن فَاِجر   

 “Mazlum, günahkâr bile olsa bedduası  makbuldür, 

günahı kendi boynunadır,” (İbn Ebî Şeybe, Dua, 37, No: 

29365). 

بُّ  َو تُْفتَُح دَْعَوةَ اْلَمْظلُوِم تُْحَمُل َعلَى اْلغََماِم لََها اَْبَواُب السَّ  ٰمَواِت َو يَقُوُل الرَّ

تِي َْلَْنُصَرنََّك َو لَْو بَْعدَ ِحينٍ   تَبَاَرَك َو تَعَاٰلى َو ِعزَّ

“Mazlumun duası bulutların üzerine taşınır, sema 

kapıları onun için açılır, şanı yüce Allah şöyle buyurur: Belli 

bir zaman sonra da olsa mutlaka sana yardım edeceğim,” (İbn 

Hıbban, es-Sahîh, Ed’ıye, 874; Hâkim, el-Müstedrek, I, 29). 

ِ ِحَجابٌ    اِيَّاُُكْم َو دَْعَوةَ اْلَمْظلُوِم فَِانَّهُ لَْيَس َبْينََها َو َبْيَن ّٰللاه

“Mazlumun bedduasından sakının, çünkü mazlumun 

bedduası ile Allah arasında perde yoktur, duası kabul olur,” 

(Abdürezzâk, el-Müsannef, Du, V, 216). 

ا فَِان هُ لَْيَس دُونََها ِحَجابٌ   اِت قُوا دَْعَوةَ اْلَمْظلُوِم َو اِْن َكاَن َكافِر 

“Kâfir bile olsa mazlumun bedduasından sakının, 

çünkü Allah ile onun duası arasında bir perde yoktur, duası 

kabul olur,” (Ebû Ya’lâ, el-Müsned, Zikir ve Dua, No: 1092). 

Ra’d suresinin 13 ve Kalem suresinin 11–22. ayetleri de 

bu gerçeğe işaret etmektedir. 

4.4. İnsan Kullukta Kusur Ekiştir 

Kulluk görevlerini ihmal ederek Allah katındaki 

manevî derecesine ulaşamayan insana, bu dereceye ulaşması 
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için Allah musibet verebilir. İnsan “musibete sabır” ibadeti ile 

sevap elde eder ve böylece Allah katındaki manevî dereceye 

ulaşır. Bu hususu şu ayet ve hadis ifade etmektedir:  

ا َعِملُوا   َو ِلُكل ِ دََرَجاٌت ِممَّ

“İnsanların yaptıkları amellere göre Allah katında 

dereceleri vardır,” (En’âm, 6/132). 

ُ فِي َجَسِدِه اَْو فِي َماِلهِ  ِ َمْنِزلَةٌ لَْم َيْبلُْغَها بِعََمِله اِْبتَََلهُ ّٰللاه  اَْو  اِذَا َسبَقَْت ِلْلعَْبِد ِمَن ّٰللاه

لَةَ الَّتِي َسبَقَْت لَهُ ِمْنهُ فِي َولَِده  ثُمَّ َصبََّرهُ َحتَّى َيْبلُغَهُ اْلَمْنزِ   

“Kul, Allah’ın kendisi için takdir ettiği dereceye ameli 

ile ulaşamazsa, Allah onun canına, malına veya çocuğuna bir 

musibet verir, sonra ona sabretme gücü ihsan eder ve böylece 

onu kendisi için takdir ettiği mertebeye ulaştırır,” (Ahmed, el-

Müsned, V, 272). 

“Sabır” sevabı en çok olan dini görevdir. Yüce 

Rabbimiz,  

اِبُرونَ  اَْجَرهُْم بِغَْيِر ِحَسابٍ  اِنََّما يَُوفَّى الصَّ  

“Ancak sabredenlere mükâfatları hesapsız verilir,” 

(Zümer, 39/10) buyurmaktadır. Sabır her derdin en iyi ilacıdır. 

Sabırlı kimse doğru davranışı seçen insandır:  

ِ َواِنَّآ اِلَْيِه َراِجعُوَن  اُ   قَالُٓوا اِنَّا ّلِِله
اِب۪ريَن  اَلَّ۪ذيَن اِذَآ اََصاَبتُْهْم ُم۪صيَبةٌ  ِر الصَّ ۬وٰلٓئَِك َوَبش ِ

اٌت ِمْن َرب ِِهْم َوَرْحَمةٌ َواُ۬وٰلٓئَِك هُُم اْلُمْهتَدُونَ َعلَْيِهْم َصلَوَ   

“Sabredenleri müjdele. Onlar; başlarına bir musibet 

gelince, ‘Biz şüphesiz her şeyimizle Allah’a aidiz ve şüphesiz 

ona döneceğiz’ derler. İşte Rableri katından rahmet ve 

merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte 

bunlardır,” (Bakara, 2/155–157). 

Musibetlere sabır aynı zamanda günahların 

bağışlanmasına da vesile olur. Peygamberimiz bu hususu şöyle 

dile getirmiştir: 
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َْل َحَزٍن َوَْل اَذى  َوَْلَغم ٍ َحتَّى َما يُِصيُب اْلُمْسِلَم ِمْن َنَصٍب َوَْل َوَصٍب َوَْل َهم ٍ وَ 

 الشَّْوَكْة يَُشاُكَها اِْلَّ ك فََّر هللاُ بَِها ِمْن َخَطايَاهُ 

"Müslüman’a, fenalık, hastalık, keder, hüzün, eza, can 

sıkıntısı arız olmaz, hatta vücuduna bir diken batırılmaz ki, 

Allah bu musibetler sebebiyle onun bir kısım hatalarını ve 

günahlarını bağışlamış olmasın,” (Buhârî, el-Câmi’u’s-Sahîh, 

Merda’, 1) 

َما ِمْن ُمْسِلٍم يَُشاُك َشْوَكةٌ فََما فَْوقََها اِْلَّ ُكِتَبْت لَهُ بَِها دََرَجةٌ َو ُمِحيَْت َعْنهُ بَِها 

 َخِطيئَةٌ 

“Müslümana bir diken batması hatta daha küçük bir şey 

isabet etmez ki bu sebeple ona bir derece yazılmış ve bir günahı 

silinmiş olmasın,” (Müslim, el-Câmi’u’s-Sahîh, Birr,  46–47). 

5. SONUÇ 

Fert ve toplukların başına gelen musibetler, Allah’ın 

takdiri ve imtihanı sonucu başa gelebileceği gibi; insanların 

maddi ve manevi hataları, Allah ve kul haklarını ihlal etmeleri 

sebebiyle de gelebilir. Her musibetin insani ve ilahi boyutu 

vardır. Kâinattaki hiçbir olay ilahî irade dışında vuku bulmaz. 

Bilmelisin ki;  

ُ ِبُضر ٍ فَََل َكاِشَف لَهُٓ اِْلَّ هَُوٌۚ َواِْن يُِردَْك ِبَخْيٍر فَََل َرآدَّ ِلفَْضِل۪ه    َواِْن يَْمَسْسَك ّٰللاه

۪حيمُ   يُ۪صيُب ِب۪ه َمْن َيَشآُء ِمْن ِعبَاِد۪ه  َوهَُو اْلغَفُوُر الرَّ

“Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil 

ki onu O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır 

dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu 

kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok 

merhamet edicidir, (Yunus, 10/107). 
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Özet 

Sayısız nimetleri ve güzellikleri yanında zaman zaman karşı 

karşıya kaldığımız afet ve musibetler dünya hayatının 

gerçeklerindendir. Bu afet ve musibetlerin bir kısmında doğrudan 

insanların dahili olmasa da insanların yanlış davranış ve hatalarının 

sonucunda kaçınılmaz olarak yüzleştiğimiz afet ve musibetler de 

bulunmaktadır. Bu çalışmada kişinin afet ve musibetler karşısında 

nasıl bir tutum ve davranış içerisinde olması gerektiği, ayrıca 

muhtemel afetlere karşısında alınması gereken önlemler ve 

sorumluluğun sınırları incelemektedir. Konu akıl, din ve hukuk 

açılarından ele alınmakta, çeşitli örnekler üzerinden doğru olan 

davranış şekli tespit edilmektedir.  Bu bağlamda tevekkül, tedbir ve 

takdir kavramlarına açıklık getirilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Afet, Musibet, Sorumluluk, Tedbir, Tevekkül. 

 

 

 



 Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri                                                                                                                          
 

207 
 

THE UNDERSTANDING OF PRECAUTION AND 

TAWAKKUL AGAINST DISASTERS AND 

CALAMITIES 

 

 

Abstract 

In addition to its countless blessings and beauties, the 

disasters and calamities we face from time to time are among the facts 

of the life. In some of these disasters and calamities, there are also 

disasters and calamities that we inevitably face as a result of people's 

wrong behaviors and mistakes, even if they are not directly. This study 

examines the attitude and behavior of a person in the face of disasters 

and calamities, as well as the measures to be taken against possible 

disasters and the limits of responsibility. The subject is discussed in 

terms of reason, religion and law, and the correct behavior pattern is 

determined through various examples. In this context, the concepts of 

tawakkul, precaution and predestination are clarified. 

Keywords: Disaster, Calamity, Responsibility, Precaution, 

Tawakkul. 
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1. GİRİŞ 

Dünya hayatında insanoğluna sunulan sayısız 

nimetlerin yanında bir kısım tabii afetler, bela ve musibetlerin 

varlığı imtihanın (el-Bakara, 2/155)1 bir parçası olmalıdır. 

Hayatın cilvesi olarak niteleyebileceğimiz bu durum ak ile kara, 

gece ile gündüz, yaz ile kış gibi zıtlarla kaim olan eşyanın 

hakikatini öğrenmenin en kalıcı yollarından birisi olduğunda 

kuşku yoktur. 

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da insanoğlu çeşitli afet 

ve musibetlerle karşı karşıya geldi, gelecek. Bu durum 

kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçek karşısında insanın tavrı ne 

olmalıdır? Çoğu zaman gücünü aşan afetler karşısında boyun 

eğip yenilgiyi kabul mü edecek yoksa, bunlarla baş etmenin 

yollarını mı arayacaktır? Çalışmada afet ve musibetlerle 

mücadele etmesinin gerekçeleri ve yapılması gereken tutum ve 

davranışlar incelenmektedir. 

Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle zaman 

zaman deprem, sel baskınları heyelan, madenlerde göçük ve 

grizu patlaması gibi birçok afetle yüz yüze gelmektedir. 

Üzülerek ifade etmek gerekir ki söz konusu afetler her yıl çok 

sayıda insanımızın canına mal olmakta ve yüklü miktarda 

maddi zarara sebebiyet vermektedir. Gerekli önlemelerin 

zamanında alınmaması söz konusu afetlerde can ve mal 

kaybının artmasına neden olmaktadır. Heyelan ve su baskınları 

açısından affedilmez bir kusur olan ormanlarda bilinçsiz 

kesimlerin yapılması, akıl ve bilimin verilerini görmezden 

gelerek dere yatakları ve deprem açısından riskli bölgelerdeki 

dayanıksız yapılaşma, maden ocaklarında yeterli tedbirleri 

alınmaması acıların büyümesinde etkili olmaktadır.    

 
1 Bir ayette insanın dünya hayatında karşılaştığı bir kısım sıkıntıların 

imtihanın bir parçası olduğu şu şekilde ifade edilmektedir: “Andolsun 

ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden 

eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele”  
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Bahsi geçen tabii afetlere son dönemde dünya 

genelinde salgın/pandemi olarak resmen kabul edilen “Kovid 

19” da eklenmiş bulunuyor. Tüm uyarılara ve her gün çok 

sayıda insanımızı salgına kurban verirken, diğer afetlerde 

olduğu gibi genel olarak bilinçli ve tedbirli hareket edildiğini 

söylemek zor. Bu konuda yüksek miktardaki maddi cezai 

yaptırım da derde deva olamamaktadır.  

Çalışma afet ve musibetlere karşı niçin ve nasıl 

mücadele etmeliyiz sorusuna cevap niteliğindendir. Konu akıl, 

dini değerler ve hukuk açısından ele alınmakta, afet ve 

musibetler karşısındaki tutum ve davranışlar ve bu konudaki 

sorumluluğun sınırları tespit edilmektedir.   

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Afet kelimesi çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu 

yıkım (sozluk.gov.tr) şeklinde tarif edilmektedir. Bu kelimeyle 

aynı anlamda kullanılan ve Arapça kökenli olan musibet ( ُمٖصيَبة) 
kelimesi Kur’an’da bir yerde açık ifadeyle ölüm (el-Maide, 

5/106), diğerlerinde ise sonucu ölüm de olabilecek başa gelen 

felaket anlamında toplam on kere kullanılmaktadır (el-Bakara, 

2/156; Al-i İmrân, 3/165; en-Nisâ, 4/62, 72; et-Tevbe, 9/50; el-

Kasas, 28/47; eş-Şûrâ, 42/30; el-Hadîd, 57/22; et-Tegâbun, 

64/11). Bu ayetlerden dördünde sözü edilen musibetlerde 

insanın dahili olduğu, diğer bir ifadeyle kendi hata ve 

günahlarının bir sonucu olarak bu musibetlerle karşılaştıkları 

ifade edilirken, diğer ayetlerde musibetin sebebi konusunda 

kesin bir bilgi verilmemektedir. 

Bir diğer kelime başa gelen sıkıntı, meşakkat anlamında 

Türkçe ’de kullanılan Arapça asıllı “bela” ( بَََلء) kelimesi, 

sınama ve imtihan anlamında (İbn Manzûr, 1986: 79-80) 

Kur’an’da dört yerde geçmektedir (el-Bakara, 2/49; el-A ‘râf, 

7/141; el-Enfâl, 8/17; İbrahim, 14/6). bunun yanında çeşitli 

zorluk, sıkıntı ve meşakkatleriyle dünya hayatının bir imtihan 

yeri olduğu gerçeğini ifade anlamında ise kelimenin farklı 
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türevleriyle çok sayıda kullanımına rastlamaktayız (Çelik, 

2007: 163). 

Ayetlerde de yer aldığı üzere afetleri insanların yapıp-

ettiklerinin tabii bir sonucu olarak gerçekleşen afetler ve 

insanların dahili olmaksızın tabiatın doğal bir sonucu olarak 

gerçekleşen afetler olarak iki grupta incelemek mümkün 

olmakla birlikte, bir kısım afetlerde afetin sebebi konusunda 

kesin bir yargıdan söz etmek zordur. Dere yataklarında 

yapılaşma, ormanlarda bilinçsiz kesim sonucu oluşan sel 

baskınları ve heyelan gibi afetler birinci gruba, Deprem, 

volkanik patlamalar gibi insanların herhangi bir dahilinin 

olmadığı afetler de ikinci gruba örnek olarak verilebilir. 

İnsanların yanlış davranışları sebebiyle yüz yüze geldikleri 

afetler, bir nevi tabiatın söz konusu hatalı davranışlara cevabı 

olarak da değerlendirilebilir. Bu tür afetlerden korunmanın en 

kolay yolu, doğal yaşama mümkün mertebe müdahaleden 

kaçınmak ve tabiatı kendi olağan akışına bırakmaktır. 

İnsanların dahili olmayan deprem, volkanik patlamalar gibi 

afetlerde ise aklın ve bilimin ışığında konunun uzmanları 

tarafından önerilen önlem ve tedbirler, söz konusu afetlerin 

yıkımından mümkün olduğunca koruyacaktır. 

Sonuçta kusuru olsun veya olmasın insanın karşılaştığı 

bela, musibet ve sıkıntıların bir imtihan vesilesi olduğu 

gerçeğinden kaçamayız. 

2.1. Afet ve Musibetlerle Mücadele Etmenin Gerekçeleri 

Akıl ve Fıtrat/Yaratılış 

Kendilerini dış düşmanlara ve tehlikelere karşı 

koruyacak fıtratta yaratılmış olan hayvanlar ve bitkiler, 

tehlikeye karşı çok yönlü ve amansız bir mücadeleye giriştikleri 

bilinen bir gerçektir. İnsanlar da aynı şekilde çeşitli tehlikelere 

karşı kendini koruyacak fıtratta yaratılmışlardır. Söz gelimi 

beyin kalp gibi insan vücudunda hayati öneme sahip organların 

koruyucu bir iskelet yapısıyla çepeçevre sarılması bunun tipik 
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bir örneğidir. Bir kısım tehlikeler karşısındaki gayri ihtiyari 

davranışlar (refleks), çeşitli hormon ve salgılar ile vücudun dış 

tehlike karşı kendini koruması, hastalıklara sebebiyet veren 

virüs vb. zararlılara karşı savaşın ön hazırlıklarını 

gerçekleştirmesi ve savaşması insan fizyolojisinin kendini 

koruma odaklı yaratıldığını göstermektedir. Sözü edilen 

fizyolojik donanımın yanında, insanın ruhsal yapısı da bu 

mücadelede onun en büyük destekçisidir. Zira başarmak, zafere 

ulaşmak, galip gelmek insanın yaratılışında var olan 

özelliklerdendir. İnsan başarısı ile gurur duyar, mutlu olur. Hiç 

kimse mağlup olmak, başarısız olmak istemez. Başarısız olsa 

bile başarısızlığını kabullenmek istemez, çeşitli gerekçelerle 

suçu başka yerlerde arar. Çağımızın vebası “Kovid 19” tedavisi 

başarıyla tamamlanan kişilerin alkış ve sevinç gösterileri ile 

hastanelerden uğurlanması şeklindeki doğal olarak gerçekleşen 

görüntüler ve şifa bulanların çoğu zaman “virüsü yendim” 

duygusuyla hareket etmeleri, insandaki başarma, galip gelme 

arzusunun tezahürlerindendir. 

Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Tabiattaki 

tüm canlılar bize afet ve musibetler karşısında teslim olmayı 

değil, sonuna kadar mücadele etmeyi çeşitli vesilelerle 

göstermektedir. Afetler ve zorluklar karşısında teslim olma ve 

boyun eğmeye ilk karşı çıkan da insanın ruhu ve bedenidir. 

Diğer bir ifadeyle, söz konusu mücadelede onun en büyük 

destekçisi yine kendisidir. 

2.2. Din/Kutsal Değerler  

2.2.1. Tevekkül  

Bütün semavi dinlerde insanların davranışları ile ilgili 

çeşitli emir ve yasaklar bulunmaktadır. Afet ve musibetler 

karşısında yapılması gerekenler aynı şekilde dinin ilgi alanı 

içerisinde yer alır. İslam’ın temel kaynağı Kur’an ve sünnette 

afet ve musibetler karşısında nasıl davranılması gerektiğine dair 

çok sayıda emir, yasak ve öneriler bulunmaktadır. İslam 

düşüncesinde afet ve musibetler karşısındaki tavır ve 
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davranışlar kapsamında, “tevekkül” kavramının öne çıktığını 

görmekteyiz.   

Kur’an’ın kelime ve kavramları ile ilgili klasik eserin 

sahibi Râgıb el-İsfanânî (ö. 425/1034) tevekkülü, “Allah’a olan 

sonsuz inanç ve güvenin bir neticesi olarak kişinin rızkı ve 

işlerinde Allah’ı kefil bilip O’na güvenmesidir.” (el-İsfahânî, 

1986; İbn Manzûr, 1410/1990 ) şeklinde tarif etmektedir. Yine 

kavramlar sözlüğü sahibi Cürcânî ise (ö. 816/1413) tevekkül 

kavramına “Allah’ın katında olana güven, insanların yanında 

olandan ümit kesme” / Cürcânî, 2004: 63) şeklinde açıklama 

getirmektedir. Her iki tarifte de tevekkül öncesi kişinin görev 

ve sorumluluklarına dair bir kayıt bulunmasa da bu anlamın 

tarifin mefhumunda var olduğunu kabul etmek gerekir. Zira, 

Allah’a güven ve teslimiyet, kişisel sorumluluktan uzaklaşmak 

ve tedbirin terkedilmesi olarak anlaşılamaz. Kişi afet ve 

musibetler ya da dünyevi diğer işleri için her türlü tedbiri 

aldıktan sonra yüce yaratıcıya tevekkül eder, ancak tedbir almış 

olması mutlak anlamda netice elde etmeyi de gerektirmez. Belki 

bu durumda kişi üzerine düşen vazifeyi yerine getirme ve 

görevini ifa etmenin iç huzurunu yaşar. Ünlü müfessir ve İslam 

filozofu Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1210) tevekkül konusunda 

özellikle kişinin sorumluluğuna dikkat çeken ifadeler 

kullanmaktadır: 

“Tevekkül bazı cahillerin zannettiği gibi insanın 

kendisini ihmal etmesi değildir. Eğer böyle olsaydı Allah, 

elçisine tevekkülden önce müşavere etmeyi emretmezdi. Gerçek 

tevekkül kişinin zahiri sebepleri yerine getirmesi, ancak zahiri 

sebeplere değil, bilakis Allah’a itimat edip güvenmesidir,” 

(Razı, 1981; Yazır, 1982). 

Tasavvufî anlayışta genel olarak kalbin Allah’a itimat 

etmesi olarak tarif edilen tevekkül, daha çok bir makam ve hal 

olarak nitelendirilmektedir. Birçok çeşit ve mertebesinden söz 

edilen bu anlayışta, Allah’ın takdirine rıza ve teslimiyeti 

tamamen pasif bir hayat ve her türlü tedbirin terk edilmesi 
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şeklinde anlayan mutasavvıflar olmuşsa da Allah’a güvenmek 

şartıyla, sebep ve vasıtalara sarılmanın tevekkülün bir parçası 

olduğu şeklinde görüşlere de yer verilmektedir. Kur’an ve 

Sünnetin ruhuna aykırı olması yönüyle şiddetle eleştirilen 

tevekkül anlayışı, tevekkülün en yüksek mertebesi olarak 

nitelendirilen, Allah’ın keremi ve yardımına duyulan güven ve 

hoşnutluktan dolayı sebep, talep, duanın terk edildiği bir 

makam anlamında “gassâl önünde meyyit” benzetmesi 

şeklindeki tasavvufi tevekkül anlayışıdır (Hüccetü’l-İslâm Ebû 

Hâmid el-Gazzâlî et-Tûsî, 2016; Uludağ, 2012). 

Kur’an ve sünnetin ruhuna uygun olan doğru tevekkül 

anlayışı, insanın üzerine düşen sorumlulukları öncelikle yerine 

getirmesi ve işin sonucunu Allah’a bırakması, O’na güvenmesi 

ve dayanması şeklindedir.  

Nitekim ayette Peygamber (a.s.)’a işlerinde öncelikle 

ashabının görüşlerine başvurması istemektedir: 

 “… iş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de 

karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp 

güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Âl-i İmrân, 

3/159) 

Peygamber (a.s) kendisine “Devemi bağlamadan önce 

mi yoksa sonra mı tevekkül edeyim?” şeklinde soru yönelten 

kimseye “onu önce bağla sonra tevekkül et” (Tirmîzî, “Sıfetü’l-

Kıyâme”, 60) şeklinde cevap vermiştir. 

Konuyla ilgili bir diğer rivayet şu şekildedir: 

“Peygamber (a.s.) iki kişi arasında hukuki bir davayı 

sonuca bağladı. Aleyhinde hüküm verilen ayrılırken “Allah 

bana yeter, O ne güzel vekildir. (الوكيل ونعم  هللا   .Dedi ”(حسبي 

Bunun üzerine Peygamber (a.s.): “Allah acizlikten hoşlanmaz. 

Akıllı olman gerekir. Üstesinden gelemediğin bir işten dolayı 

“Allah bana yeter, O ne güzel vekildir.” De, buyurdu.” (Ebû 

Dâvûd, “Akdıyye”, 28) 
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Bu iki rivayet kişinin üzerine düşeni yerine getirdikten 

sonra tevekkül etmesi gerektiğini, diğer bir ifadeyle İslam 

düşüncesindeki doğru tevekkül anlayışını ortaya koymaktadır.   

Afet ve musibetler karşısında takınmamız gereken 

doğru tutum ve davranışlara örnekler üzerinden açıklık 

getirilebilir. 

2.2.2. Yakup (a.s.)’ın Örnek Tevekkül Anlayışı 

Yakup (a.s.) Mısır’dan dönen çocuklarının anlattıkları 

ve yaşanan olaylardan (Yûsuf, 12/58-65) kuşkulanmış olmalı ki 

onları ikinci kez Bünyamin ile Mısır’a gönderirken tedbir, 

takdir ve tevekkül konusunda bilgilendirmektedir:  

“… Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı 

kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden 

uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben O'na tevekkül 

ettim.  Tevekkül edenler de yalnız O'na tevekkül etsinler" dedi.” 

(Yûsuf, 12/67) 

Yakup (a.s.)’ın dilinden yukarıdaki ifadelerin adeta 

tedbir, tevekkül ve takdir konusunda bir manifesto niteliğinde 

olduğu görülmektedir. Nitekim tedbir ve tevekkülün sonuçta 

olayların mutlaka kişinin isteği doğrultusunda gerçekleşeceği 

anlamına gelmeyeceği bir sonraki ayette (Yusûf, 12/68)2 ifade 

edilmekte, ayrıca sonraki olayların akışı da (Yusûf, 12/69-83) 

bu anlayışı desteklemektedir. Bununla birlikte, sonuç istendiği 

gibi olmasa da tedbir ve tevekkül kişiye görevi yerine 

getirmenin rahatlığı ve huzurunu vermesinin yanında kişiyi 

sorumluktan da kurtaracaktır (Yazır, 1982). 

 

 
2 “Babalarının emrettiği şekilde (ayrı kapılardan) girdiklerinde (bile) 

bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. 

Sadece Yakub, içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu. Şüphesiz o, biz 

kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu 

bilmezler.”. 
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2.2.3. Yusuf (a.s.)’ın Öngörüsü 

Yusuf (a.s.) Allah’ın kendisine öğrettiği rüya 

yorumlama ilmi ile kralın rüyasından elde ettiği öngörü ile 

yaklaşmakta olan kıtlık felaketine karşı, bizzat kraldan görev 

talep etmiş ve bolluk yıllarındaki doğru planlama ile kıtlıktan 

halkını korumuştur (Yûsuf, 12/43-62). 

Bu kıssa, muhtemel afet ve musibetlere karşı akıl ve 

bilimin verilerinden hareketle, planlı programlı tedbir paketinin 

hazırlanması ve uygulamaya konulmasının önemini ortaya 

koymaktadır.   

2.2.4. Müslümanların Uhud Savaşındaki Sınavı 

Peygamber (a.s.) Uhud gazvesinde düşmanın arkadan 

saldırması ve Medine’ye girmesini önlemek amacıyla 

“Ayneyn” tepesine Abdullah b. Cübeyr (ö. 3/624) komutasında 

elli kişilik bir okçu birliği görevlendirmişti. Galip gelinse bile 

ikinci bir emre kadar görev yerlerini terk etmemeleri ve düşman 

ordusunun arkadan saldırması durumunda ok atarak onları 

püskürtmelerini emretmişti. Savaşın Müslümanların lehine 

sonuçlandığı düşüncesine kapılan okçuların kesin emre rağmen 

görev yerini terk etmeleri savaşın sonucunu değiştirmiştir 

(Hamidullah ve Avcı, 2012: 55-56; Önkal, 1991: 270).   

Uhud gazvesinde bir kısım Müslümanların 

sorumluluklarını yerine getirmeyip tedbirsiz davranmaları 

sonucunda -komutanları Peygamber (a.s.) olmasına rağmen- 

konuyla ilgili ayetin ifadesiyle, müşriklerin Bedir’de 

karşılaştıklarının yarı nispetinde bir musibete maruz kaldılar 

(Âl-i İmrân, 3/165).3  

 

 
3 “Onların (müşriklerin) başına (Bedir'de) iki mislini getirdiğiniz bir 

musibet (Uhud'da) sizin başınıza geldiğinde, "Bu, nereden başımıza 

geldi?" dediniz, öyle mi? De ki: "O (musibet), kendinizdendir." 

Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” 
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2.2.5. Konunun Hukuki Boyutu 

2.2.5.1. Sorumluluk İmkân ile Sınırlıdır 

Hukuk insanın davranışlarıyla ilgili olarak emredici ve 

yasaklayıcı bir kısım kurallar koyar ve kuralları ihlal edenlere 

karşı da çeşitli yaptırımlar öngörür. Bununla birlikte hukuk, 

kişiye gücünün üzerinde sorumluluklar yüklemez. Ancak gücü 

dahilinde olandan da sorumlu tutar.  

Hukukun bu genel kuralı örnekler üzerinden daha açık 

hale getirilebilir. Konuyla ilgili bir rivayet bu kuralın hakimler 

için de geçerli olduğunu şu şekilde açıklamaktadır: 

“İçtihat üzere hüküm veren hâkime içtihadında isabet 

etmişse iki sevap, hata etmişse bir sevap vardır,” (Buhârî, “İ 

‘tisâm”, 21; Müslim, “Akdiyye”, 6). 

Hâkimin mutlaka isabet etmek gibi bir yükümlülüğü 

yoktur. Zira bu onun gücü dahilinde olan bir konu değildir. 

Hâkim gücü nispetinde hakikati araştırır ve kanaatini kullanarak 

hüküm verir, artık hata etmiş olsa da sorumlu tutulamaz. 

Rivayette isabet etmesi durumundaki iki sevap ifadesi, hakikate 

ulaşma konusunda daha dikkatli olmalarını temin anlamında 

teşvik olarak değerlendirilebilir.   

Peygamber (a.s.) bu konuda kendisinin de farklı bir 

konumda olmadığını şu sözleriyle ifade etmektedir: 

“Şüphesiz ben de bir insanım. Siz bana davalı ve davacı 

olarak geliyorsunuz. Belki biriniz delilini diğerine göre daha 

güzel ifade eder, ben de işittiğime bakarak onun lehinde hüküm 

verebilirim. Bu şekilde kardeşinin hakkından bir şey ile kimin 

lehinde hüküm vermişsem, ondan hiçbir şeyi almasın, zira bu 

durumda ben ona cehennemden bir ateş parçası vermişimdir,” 

(Buhârî’, “Ahkâm”, 20; Muvattâ, “Akdiyye”, 1). 

Afet ve musibet olarak değerlendirilmese de konunun 

hukuki mantığını ortaya koyan bir diğer örnek de şudur: Dağ 

başında namaz kılmak durumunda olan ve kıblenin yönünü 

bilmeyen kişi imkanları ölçüsünde kıble konusunda araştırmada 
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(taharri) bulunur ve kanaatine göre namazını kılar. Namazdan 

sonra bir şekilde hata ettiği anlaşılsa da namazını iade etmesi 

gerekmez (Bilmen, 2010: 111). Zira bu kişi gücü oranında 

yapması gerekeni yapmıştır. Kıble konusunda tam isabet gibi 

gücünü aşan bir sorumluluk kendisinden beklenemez. 

Hukukun yukarıda sözü edilen genel kuralı kapsamında 

afetler ve musibetler için şunu söyleyebiliriz. İnsanın tabii 

afetlerde uyması gereken kuralar olduğu gibi, afet öncesi önlem 

ve tedbir kapsamında yerine getirmesi gereken bir kısım 

görevleri de vardır. Ancak tüm bu görevler kişinin imkanları ve 

gücü ile sınırlıdır. Gücü dahilinde olanı yapması görevini yerine 

getirmiş olması için yeterlidir. Mesela deprem, heyelan ya da 

volkanik bir patlama öncesi ve sonrasında insanın sorumluluğu 

gücü ile sınırlıdır, ötesi kendisinden beklenmez. Ancak deprem 

yönetmeliğinde uyulması gereken esaslara aykırı hareket eden 

bir müteahhit deprem sonucunda meydana gelen hasardan 

sorumlu tutulur, kusuru oranında cezai yaptırıma maruz kalır. 

2.2.5.2. Hukukun Temel Gayelerinden Hayatın Korunması 

Yaşam ve mülkiyet hakkı, din, akıl ve nesli korunması 

hukukun temel hedeflerindendir. Bunlardan her biri önemli 

olmakla birlikte hayat ve onun idamesi için zorunlu olan malın 

korunması ayrı bir öneme haizdir. Yaşam ve mülkiyet hakkına 

yönelik hak ihlalleri affedilmez ve ağır cezai cezai yaptırımla 

karşılanır (Hallâf, 2016: 159; Şa‘bân, 2018: 221). Bununla 

birlikte yine aynı gaye sebebiyle hayati tehlike anında yaşam 

hakkını koruma adına yasak olan fiiller hukuka uygunluk sebebi 

sayılmıştır. Nefsi müdafaa kapsamında bir başkasının hayatına 

kastetme, öldürme cezai yaptırım dışında tutulmuştur. Aynı 

şekilde hayati tehlike durumunda (şeklen) Allah’ı inkâr ve 

haram şeylerin yenilip içilmesine ruhsat verilmesi de aynı 

hukuki yarar sebebiyledir (Şa‘bân, 2018: 396).  

Kişinin kendi isteğiyle ölümü tercih etmesi (ötenazi) de 

aynı kapsamda değerlendirilebilir. Zira her ne kadar bazı ülkeler 
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yasalaştırmış olsalar da bu durum ötenazinin hukuki olduğunu 

göstermez. Tabii hukuk, akıl ve fıtrat kişiye korumakla 

yükümlü olduğu hayat hakkını sonlandırmaya cevaz vermez. 

Yaşama hakkını korumak hukukun temel gayelerinden olup bu 

hakkı korumak için bir kısım yasak fiiller dahi hukuka uygunluk 

sebebi sayılırken, bu hak kişinin iradesine terk edilemez.     

Bu bağlamında yangın sebebiyle gemide kalarak ya da 

denize atlayarak mutlak ölümün söz konusu olduğu bir 

durumda kişinin kendi fiili ile ölümüne sebebiyet vereceği 

düşüncesiyle, bundan sarfı nazar ederek gemide kalmasının 

daha doğru olacağı şeklindeki fıkhî tercih, yaşam hakkına 

verilen önem ve değeri göstermektedir (Yıldırım, 2015: 92). 

Sonuç olarak şu söylenebilir. Hukukun hassasiyet 

gösterdiği yaşama ve mülkiyet hakkı konusunda kişinin bu 

hakları koruma gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır. Ne 

yapalım, iş olacağına varır, takdir ne ise o olur gibi 

yaklaşımlarla sorumluktan kurtulamaz, hayatını ve mal 

varlığını tehlikeye atamaz. Afet ve musibetler karşısında da 

aynı bilinçle tedbirli olmak canını ve malını korumak onun asli 

görevlerindendir. Kişinin canı, malı, dini ve ailesi uğrundaki 

mücadelesini yücelten konuyla ilgili rivayetteki ifadeler, söz 

konusu değerleri koruma konusunda -işin ucunda ölüm dahi 

olsa- kayıtsız kalınamayacağını göstermektedir: 

“Kim malını koruma uğrunda öldürülürse şehittir, kim 

dinini koruma uğrunda öldürülürse şehittir, kim canının 

koruma uğrunda öldürülürse şehittir, kim ailesini koruma 

uğrunda öldürülürse şehittir,” (Tirmîzî Diyât, 22). 

3. SONUÇ 

 Güzellikleri yanında bir kısım afet ve musibetlerin 

varlığı hayatın gerçeklerindendir. Bir kısım afet ve musibetler 

insanların hatalı davranış ve kusurların sonucu olarak 

gelişmekte ise de diğer bir kısım afet ve musibetlerde insanların 

dahili söz konusu değildir. Sebep ne olursa olsun her halükârda 
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söz konusu afet ve musibetler karşısında olması gereken doğru 

davranış biçiminin tespiti önemlidir. Akıl, bilim, dini değerler 

ve hukukun rehberliği, muhtemel afet ve musibetlere karşı 

önlem alma ve tedbirli davranmanın elzem olduğu gibi karşı 

karşıya kaldığımız afetlerle başa çıkabilmek için mücadele 

etmenin ve bu yolda gerekli her tür çabayı göstermenin, olması 

gereken davranış biçimi olduğunu göstermektedir. Literatürde 

dinin temel kaynaklarına dayalı olarak kavramsallaşan tevekkül 

anlayışı da bu davranış biçimi ile örtüşmektedir.     

Afet ve musibetler karşısındaki yapmamız gereken 

doğru davranışlar bir tarafa onlardan alınacak dersler de vardır. 

Elde edilen tecrübeler muhtemel yeni afetlere karşı bizim en 

büyük silahımız olacaktır. “Kovid 19” salgını götürdüklerinin 

yanında özellikle sağlık, teknoloji, gıda ve tarımın hayati 

önemini bizlere yaşatarak öğretmiş oldu. Elbette devletin 

sağlık, teknoloji, özellikle tarım ve gıda alanında yeni 

politikalar geliştirilmesi gerektiği gibi bu alanda fertlere de 

önemli görevler düştüğü açıktır. Ayrıca bilişim çağı ile adeta 

küçük bir köy haline gelen dünyamızda “kovid 19” salgını ile 

etkinliği daha belirgin hale gelen dijitalleşmenin muhtemel 

olumsuz etkilerine karşı plan ve projeler geliştirmenin zaruri 

olduğunu not etmek gerekir.    
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Özet 

Sözlükte; çağırmak, istemek ve yardım talep etmek 

anlamlarına gelen dua kavramı; saygı ve Allah’ı anma ile çağrı ve 

istekte bulunma, anlamlarını birlikte içerir. Dua; sınırlı, sonlu ve aciz 

olan insanın, eşsiz, sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi Yüce Allah’a 

yönelip O’ndan istek ve dilekte bulunması, O’nunla arasında bir 

iletişim kurmasıdır. Allah, yücelik ve mükemmel özellikleri ile tek ve 

eşsiz olan mutlak varlıktır. İnsan sınırlı özellikleri ile yeryüzünün 

sorumlu ve yetkin varlığıdır. Allah, yeryüzünde insanı varlığın 

merkezine koymuş ve kendisine muhatap kılmıştır. Dua, yüce Allah’a 

ibadet etme, yönelme, hamd, şükür ve istekte bulunmadır. Bu insanın 

yaratanına olan inancının, güveninin, saygınlığının ve O’na 

şükranlığının bir göstergesidir. Allah, insana mesajlarını elçi ve 

vahiyle duyurmuş, insana dikey olarak her an ve her konumda tüm 

iletişim yollarını açmıştır. Dua, yaratıcının, insanla arasına bir aracı 

ve sınır koymadan her an açık olan samimi, içten ve karşılıksız bir 

iletişimdir. Bu yönü ile dua Allah-insan iletişiminde, mü’minin 

kendini Allah’a yaklaştırmak için yaptığı bir lütuf, psikolojik bir 

rahatlık, huzur ve mutluluk kaynağıdır. Bundan dolayı dua; mü’minin 

Rabbi ile irtibatını sağlar, Allah’a olan inancını ve güvenini pekiştirir. 

İnsanın yetkinlik, mutluluk ve huzur anlarında şükür ve hamdini açan 

bir imkandır. Sıkıntılı, üzüntülü ve darlık zamanlarında ise insana 

huzur, güven,  ümit ve sığınaktır. İnsanı yalnızlık hissinden kurtarır. 

Zor ve sıkıntılı anlarda yardım, moral ve güç tazeleme kapısıdır. Bu 

iletişim ve diyaloğun, anlamlı, samimi ve kabul olması için  bir kısım 

usul, âdâp ve kuralları vardır.  

Anahtar Kelimeler: Allah, İnsan,  Din, İslam, Dua, Afet, Pandemi, 

Âdâp   
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PRAY AND PRAY CUSTOMS DURING 

DISASTERS AND FATALITY 

Abstract 

In the dictionary; The concept of prayer, which means to call, 

ask and seek help; It includes respect and remembrance of Allah and 

calling and requesting together their meanings. Prayer; the limited, 

finite and helpless person turns towards Allah, who is the unique, 

limitless, infinite and mighty and requests and wishes from Him, and 

establishes a communication with Him. God, with his exaltation and 

perfect features, is the one and only absolute being. Human beings are 

responsible and competent existence of the earth with its limited 

features. Allah has placed human beings at the center of existence on 

earth and has made them addressed to him. Prayer is to worship, turn, 

praising, thank and request to Allah. This is an indication of man's 

belief in his creator, trust, dignity and gratitude to Him. God has 

announced his messages to man through His messenger and 

revelation, and has opened all means of communication vertically to 

man at any time and in any location. Prayer is a sincere, sincere and 

unrequited communication between the creator and the human being 

that is open at all times without placing any intermediaries and limits. 

In this aspect, prayer is a blessing, a psychological comfort, a source 

of peace and happiness in God-Human communication, in order to 

bring himself closer to Allah. Therefore prayer; it ensures that the 

believer is in contact with his Lord, and strengthens his belief and trust 

in Allah. It is an opportunity that opens people's gratitude and praise 

in moments of competence, happiness and peace. In times of distress, 

sadness and difficulty, it is peace, trust, hope and shelter for people. It 

saves people from the feeling of loneliness. It is the door to help, 

morale and strengthen in difficult and troubled moments. This 

communication and dialogue has some procedures, manners and rules 

in order to be meaningful, sincere and accepted. 

Keywords: Allah, Human, Religion, Islam, Prayer, Disaster, 

Pandemic, Manners 
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1. GİRİŞ 

 Dua sözlükte; dua etmek, davet etmek, çağırmak, teşvik 

etmek,  ilan etmek, çağrıda bulunmak, haber vermek seslenmek, 

muhtaç olmak, rica etmek, muhtaç olmak niyaz etmek, 

yalvarmak dilemek, yakarmak, sığınmak, ibadet etmek ve 

namaz kılmak anlamlarına gelmektedir. (İbn Manzur, 1300, 14/ 

257-261; İsfehânî, 1997, 315-316.) İslam literatüründe; kulun, 

Rabb'ini tanıyarak O’nun yüceliği, sonsuz rahmeti ve kudreti 

karşısında insanın aczini, muhtaç olduğunu, güçsüzlüğünü ve 

zayıflığını itiraf etmesi, sevgi ve saygı ile O’na şükür ve hamd 

etmesini, O'nun lütuf, nimet ve yardımını, dünya ve ahirette 

nimetler ve iyilikler ihsan etmesini; yaşanılan sıkıntı, dert ve 

belayı gidermesini; günah, hata ve kusurlarını bağışlamasını 

dilemesi; yalvarıp yakarması ve O’na hâlini arz edip niyazda 

bulunması anlamlarını içerir. (İbn Manzur, 1300, 14/ 257-261; 

İsfehânî, R. (1997, 315, 316; Cürcânî (2012)  

 Allah ve insan farklı varlık konumlarına sahiptir. Allah, 

varlık olarak, sıfat ve isimleri ile özel, tek ve eşsizdir. Allah; 

yüce, kutsal, mutlak ve aşkın varlığın özel ismidir. Varlık olarak 

diğer varlıklardan farklı ve yüce bir konumda, dinin merkezinde 

yer alır. Yüce Allah, her şeyin sahibi, yaratıcısı, her şeye ölçü 

ve anlam veren, kudret sahibi, hayatın başlangıcında,  içinde ve 

akışında, aşkın ve içkin olarak sonsuz yücelik sahibidir.  Her 

yönüyle mükemmel, yaratan, sonsuz kudret, güç ve irade 

sahibidir. (Akdemir, 2019, 75-78) Âlemin tüm varoluş ve 

varlığının devamını sağlayan rubûbiyyet sahibidir.  "Ve (bütün 

yaratılanların) başı ve sonu Rabbinin katındadır; (sizi) 

güldüren ve ağlatan yalnız O'dur; Ölümü getiren ve hayatı 

bağışlayan yalnız O'dur; ve O'dur iki cinsi -erkeği ve dişiyi- 

yaratan, (sadece) bir sperm damlasından, ve O'nun 

kudretindedir ikinci bir hayatı da var etmek; isteklerden 

arındıran ve mülk sahibi kılan yalnız O'dur; ve yalnız O'dur en 

parlak yıldıza destek veren," (Necm 53/42-49). "Göklerde ve 

yerde var olan her şey yok olup gitmeye mahkûmdur; ama 
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kudret ve ihtişam sahibi olan Rabbinizin Zatı sonsuza dek 

kalıcıdır," (Rahmân 55/26-27). De ki: "O, Tek Allah'tır: Allah, 

öncesiz ve sonrasız, bütün evrenin asıl sebebi, O doğurmamış, 

doğrulmamıştır; ve hiçbir şey O'na denk tutulamaz," (İhlâs 

112/1-4).  

Rubûbiyyet; Allah'ın bir, eşsiz, güç ve otorite sahibi 

olması, Allah'ın, her şeyi yaratan, düzenini koyan, sürdüren, 

tüm varlığı ve insanları yaratan, rızkını veren, yaşatan, öldüren, 

hükmü mutlak ve karşı konulamayan, büyüklük ve azamette 

eşsiz olan, noksanlık gerektiren her şeyden uzak olduğunu 

bilmek, inanmaktır. O, bu nitelikleri ve özellikleri ile bütün 

varlıklardan ayrı, benzersiz ve eşsizdir (el-Bakara 2/255; el-

Haşr 59/22-24)  Bu niteliklerinin yanı sıra  kutsal,  yüce, rab ve 

ilah olma vasfı sadece O'na özeldir.  Bundan dolayı insan, 

sadece O'na ibadet ve dua eder, O'ndan bağışlanma ve yardım 

diler, O'na tövbe eder ve öncelikli olarak O'na karşı sorumluluk 

taşır (Zâriyât 51/56). Yüce Allah böyle bir hakka ve gerçekliğe 

sahip olduğu için sadece O, rubûbiyyet ve ulûhiyyet sahibidir. 

Ulûhiyyet/İlahlık yani en büyük sevgi ve saygı, her türlü övgü 

ve yüceltme ile ibâdete hak sahibi olma Allah’a mahsustur 

(Yazır, 1971, 9/6296). Ulûhiyyet kelime-i tevhid çerçevesinde 

kulun tüm eylemlerinde Allah'ı birlemesidir. Allah, yüceliği, 

isim ve sıfatları ile kendisinden başka varlık olmayan yegâne 

ilâh'dır. İbadet, dua, istiğfar, tevekkül ve yönelme sadece O’na 

yapılır.  

  İnsanoğlu kendisini daima, kendisinden daha güçlü bir 

varlığa bağlanma, sığınma, yalvarma ve yardım isteme 

ihtiyacında hissetmiştir. Allah’a, gönderdiği dine ve 

peygamberlerine inananlar Allah’a sığınmış ve O’ndan yardım 

dilemişlerdir. (Akdemir, 2020, 1786, 1787) Hak dine 

inanmayanlar ise çeşitli bâtıl tanrılara tapıp, onlardan yardım 

istemişlerdir. Yüce Allah, ulûhiyyet sıfatı gereği insandan 

sadece kendisine ibadet/dua etmesini istemiştir (Fâtiha 1/ 4; 

Nisâ 4/ 36; En’âm  6/56 ). Allah, ibadet, dua ve yönelişinde 
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hiçbir şeyi kendisine ortak tutmaması bağlamında insanı 

uyarmıştır. “Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden 

yardım dileriz,” (Fâtiha 1/5; Bakara 2/133; Mâide 5/72).  "De 

ki: "Bakın, benim namazım, (bütün) ibadetlerim, hayatım ve 

ölümüm (yalnızca) bütün âlemlerin Rabbi olan Allah içindir," ( 

En'am  6/162. Bkz.  Yûnus 10/ 104). Allah, 

peygamberlerininde, dini Allah'a has kılmalarını ve sadece 

Allah'a dua ve ibadette bulunmalarını emretmiştir.  De ki: "Ben, 

dini yalnızca O'na tahsis kılarak Allah'a ibadet etmekle 

emrolundum." (Zümer 39/11) Mutlak olarak sadece Mü'min, 

Allah'a itaat etmeli, O'na ortak koşmamalı, namaz, zekat, oruç, 

hac, dua, yardım, tevekkül, kurban, ümit, beklenti, sevgi, korku, 

gizli ve açık her türlü ibadette Allah birlemeli ve sadece O'na 

yönelmelidir. (Enbiyâ 21/25; Zâriyât 51/56). Bu insanın kulluk 

görevi ve sorumluluğudur. Din ve ibadet sadece Allah'a has 

kılınmalı, O'na ait sıfat ve isimler başka hiçbir varlığa izafe 

edilmemelidir.       

 Yüce Allah, insana sadece kendisine dua ve ibadette 

bulunmasını emretmiştir (Tâhâ 20/14 ).  Allah Peygamberlere, 

tebliğ görevini yerine getirirken, insanlara vahyi tebliğ 

ettiklerinde sadece Allah'a ibadet etmeleri gerektiğini 

vurgulamalarını istenmiştir. "... Öyleyse, O'na kulluk et; O'na 

güven/O'na dayan" (Hûd 11/123 ). "Kuşkusuz Allah, benim de 

Rabbim, sizin de Rabbinizdir; öyleyse (yalnız) O'na kulluk 

edin,"( Âl-i İmrân  3/51). Peygamberlerde Allah'a karşı kul ve 

sorumlu beşer şahsiyetlerdir. Bu yüzden varlık düzleminde 

insan sadece Allah'a ibadet ve dua eder ve sadece O’ndan 

yardım diler. 

Kur'an-ı Kerim'de, dua kavramı; saygı ve Allah’ı anma 

(ta’zîm ve zikir),  ibadet (kulluk), çağrı (nidâ) istiğfar 

(bağışlanma dileme), tövbe, istikame (yöneliş), istiâne (yardım 

dileme), inâbe (yönelme), tevekkül (güven), istiğâse/istimdâd 

(yardım dilemek), istiâze (sığınmak, korunmak) anlamlarını 

birlikte içerir. Bu dinî umdeler sadece Allah'ın ulûhiyyetine ait 
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olup, varlık düzleminde insanın Yüce Allah'a yönelik iletişim 

ve diyaloglarının temel ilke, yöntem ve nasıllığını ortaya 

koymaktadır.    

 Dua, varlık bağlamında eşsiz,  yüce ve kudret sahibi 

Allah ile sınırlı, sonlu ve muhtaç insan arasında bir iletişim ve 

diyalogdur. Bu iletişim dikey olarak insandan Allah'a yönelik 

bir yöneliş ve iletişimdir. Allah, bu iletişimi yeryüzünde 

varlığın merkezine yerleştirdiği ve sorumlu kıldığı insana 

açmıştır (Zâriyât 51/56). İnsan, taşıdığı özellik ve nitelikleri ile 

yeryüzünün halifesi ve yöneticisi konumundadır.(Bakara 2/30; 

En'am 6/165; A'râf 7/169) "Sonra, nasıl amel edeceğinizi 

görmek için, onların ardından sizleri yeryüzünün halifesi 

yaptık," (Yûnus 10/14). Allah, insana çok yakındır (Kâf 50/16). 

Zâtının ve yüceliğinin gereği bu iletişimde bir aracıya ihtiyacı 

yoktur. (Bakara 2/186).  Allah, insan ile bu iletişim kanalını 

insan için daima aracısız, aktif ve açık kılmıştır. "Bana dua 

edin, kabul edeyim," (Mü'min 40/60).  Bu açıdan bu iletişim, 

insan için bir lütuf ve armağandır (İsrâ 17/70). Bu durum insana 

yeryüzünde bir konum vererek onu sorumlu, değerli ve anlamlı 

kılmıştır. Allah, sonsuz rahmet, lütuf ve inayetini insana 

açmıştır (En'am 6/12; Ârâf 7/156). İnsan, Allah ile iletişiminde 

bu büyük lütuf ve değeri, aktif kılma ve yararlanma olanak ve 

imkanına sahiptir (Bakara 2/152). Bu iletişimin anlamlı ve etkin 

kılınması insana bırakılmıştır. İnsan için en büyük onur ve 

değer Yüce yaratıcısı ile bu iletişimi sağlıklı ve doğru bir 

zeminde gerçekleştirmesidir. Allah, âlemi tüm imkân, düzen ve 

nimetleri ile insana açmıştır, insanın istifadesine sunmuştur. 

İnsana düşen, kendisine tüm bu nimetleri sunan yaratanını 

bilmek, inanmak, O'na hamd ve şükür etmektir. Allah, insana 

sunduğu bu nimetlerin farkındalığı içinde olmasını istemiştir. 

İnsanı anlamlı ve değerli kılan unsur yaratıcısı ile bu iletişimi 

samimi ve saygın bir düzeyde murâkabe altında olduğunu 

bilerek, daima açık tutmasıdır.  Sonsuz kudret ve yüceliğe sahip 

olan Allah'ın, insanın hiçbir ibadet, dua ve iyiliğine ihtiyacı 

yoktur (İbrâhim 14/8). Hz. Muhammed'de bu 
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bağlamda  "Allah’a duadan daha değerli bir şey yoktur" 

(Ahmed, II, 362; Tirmizî, Deâvât, 1; İbn Mâce, Dua, 1). 

buyurmuştur. Sınırlı güce ve imkânlara sahip olan insan 

muhtaçtır ve Allah'ın rahmet, mağfiret ve dostluğuna ihtiyacı 

vardır. Bu yüzden İnsan, kendisine sunulan bu sonsuz rahmet 

kapısını anlamlı kılmak ve yararlanmak için birtakım adâb ve 

kurallara dikkat etmesi gerekmektedir.   

2. DUANIN USUL VE ADABI 

Dua, Allah-insan iletişiminde insana bir lütuf ve değer 

vermedir.  "De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer 

versin!" (Furkân 25/77). Hz. Muhammed, "Dua ibadetin 

özüdür," (Tirmizî, Deavât, 1).  Hadisi, dua bir ibadettir ve 

ibadetler yerine getirilirken bazı usul ve esasları vardır.  Bu usul 

ve kurallara, adâb da denir. Dua erken bu usul ve esaslara yani 

adâbına göre dua etmek duayı geçerli ve anlamlı kılar. İnsanın, 

yüce ve kutsal olan Allah'a yönelmesi ve dua etmesi insan için 

bir değer ve saygınlıktır. İnsanın kendi türüne  veya daha aşağı 

bir varlık türüne veya cansız varlığa yönelmesi, onu değersiz 

kılar. Bu bağlamda insan için hayatı anlamlı kılan ve ona değer 

veren bu iletişimin sağlıklı ve doğru bir düzlemde 

gerçekleşmesi önemlidir. Dua yüce Allah’a ibadet etme, O’nu 

sığınma, O’nu anma ve yönelmedir. İnsanın, yüce Allah’a 

yönelme, şükür, hamd, arzu ve ihtiyaçlarını iletmesi dua 

zemininde gerçekleşmektedir. Her iletişimde olduğu gibi, 

Allah-insan iletişiminin de kendi özelinde belli özel ilkeleri 

vardır. Bu nedenle duanın doğru ve sağlıklı olarak 

gerçekleşmesi ve kabul olması için  bir kısım usul, âdâp ve 

kuralları vardır. Bu usul ve adapları şöyle sıralayabiliriz. 

2.1. Dua Sadece Allah’a Yapılmalı 

Gerçek manada yaratan, mâlik, yöneten, nimet veren ve 

terbiye eden rab olan Allah'tır. Bu nitelikler Allah'ın zatının 

gereğidir, yaratmayı ve yarattığının maliki olmayı gerektiren bu 

sıfat Rubûbiyyet olarak nitelendirilir (Akdemir, 2016, c.14, sayı 
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2, 526). Ulûhiyyet/İlahlık ise kulun tüm eylemlerinde, en yüce 

saygı, övgü, sevgi, yüceltme, ibadet, yönelme, tevbe, dua ve 

bağışlanma dilemeye hak sahibi olan Allah'ı birlemesidir. 

Allah, yüceliği, isim ve sıfatları ile kendisinden başka varlık 

olmayan yegâne İlah’tır. İbadet, dua, istiğfar, tevekkül ve 

yönelme sadece O’na yapılır (Akdemir, 2016, c.14, sayı 2, 532). 

Nitekim Allah Teâla, Ulûhiyyet sıfatı gereği insandan 

sadece kendisine ibadet etmesini istemiştir (Fâtiha 1/ 5; Nisâ 4/ 

36; En’âm 6/56 ).  Bu sebeple ibadet ve dua sadece Allah'a 

yönelik olmalı ve araya başka aracılar sokulmamalıdır. Her 

namazda okunman Fatiha sûresinde, Yüce Allah buna dikkat 

çekmiştir. “Sadece Sana ibadet eder, sadece Senden yardım 

dileriz,” (Fatiha 1/5). Yüce Allah, bize çok yakındır ve bizim 

zihin dünyamızda geçen şeylerden bilgisi vardır. (Kâf, 50/16) 

Her şeye gücün yeten ve her şeye sahip olan Allah, tüm istek ve 

dualarımızı karşılamaya kâdirdir. Bu nedenle insan tüm dua, 

ibadet ve yönelişlerini, aracısız sadece O’na yapmalıdır.  

   “Kullarım sana beni sorarlarsa, gerçekten Ben 

onlara yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim.” 

(Bakara 2/ 186) Kur’ân’da dua, ibadet, istiğfar, tövbe  ve 

yönelişin sadece Allah’a yapılması vurgulanmıştır. Kur’an-ı 

Kerim’de, Allah dışında insana, nesnelere, putlara veya 

kendilerine mutlak nitelikler yüklenen başka varlıklara  dua ve 

ibadet edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Bu konuda Kurân’da 

çok sayıda ayet geçmektedir. Bu konuda ki ayetlerin bazısında 

şunlar konu edilmiştir.   

 “Gerçek dua ancak O’nadır. O’ndan başka 

yalvardıkları ise onların isteklerine ancak, ağzına ulaşmayacağı 

hâlde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine 

suyun cevap verdiği kadar cevap verirler.” (Ra’d, 13/14) 

Ayette, Allah’tan başka birtakım varlıklara dua edenler 

kınanmakta ve olgusal temelde uyarı yapılmaktadır. Allah 

dışında dua edilen insan ve nesneler muhtaç varlıklardır. 

Muhtaç, aciz, eksik ve sınırlı varlık ve nesnelerin, insanın dua 
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ve isteklerine karşılık vermesi mümkün değildir. Ayet, bu 

konuyu somut bir örnekleme ile eleştirmiş, temelsiz ve anlamsız 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu tür duaların karşılıksız kalacağı 

ve boşa gideceği bildirilmektedir. Allah’tan başka varlıklara, 

nesnelere, putlara, türbelere, ölülere yapılan dualar doğru 

değildir ve şirktir. 

"Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilâha 

yalvarma, sonra azaba uğrayanlardan olursun." (Şu’arâ, 

26/213) Bu ayette sadece Allah’a dua edilmesi vurgulanmış ve 

Allah’tan başkasına dua eden kimseler Allah'ın rubûbiyyet ve 

ulûhiyyetine halel getirdiği için günaha işlediği bildirilmiştir. 

(bk. En’âm, 6/40-41; Yûnus, 10/106; Kasas, 28/88) Ulûhiyyeti 

gereği insan sadece Allah’a dua etmelidir.  

Peygamberimiz (s.a.s.):  "Bir şey istediğin zaman 

Allah’tan iste, bir yardım talebinde bulunduğun zaman 

Allah’tan yardım talep et", buyurmuştur (Tirmizî, Kıyâme: 59; 

Ahmed, Müsned, 1: 293). "Allah, kuluna kâfi değil mi?" 

(Zümer, 39/36). Allah’ı bırakıp da zararı ve faydası 

dokunmayan, hatta zararı faydasından daha çok olan varlıklara 

dua edenler (putlardan, türbelerden, ölülerden yardım 

isteyenler, medet umanlar) şu ayetlerde kınanmaktadır: "Allah’ı 

bırakıp da kendine ne zarar, ne menfaat veremeyecek şeylere 

yalvarır. İşte derin sapıklık budur," (Hac, 22/12)     "Zararı, 

faydasından daha yakın olana yalvarır. (O), ne kötü bir 

yardımcı ve ne kötü bir arkadaştır!" (Hac, 22/13) 

 "Allah’ı bırakıp da kıyâmet gününe kadar kendisine 

cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim 

olabilir? Oysa onlar, bunların yalvardıklarından 

habersizdirler," (Ahkâf, 46/5). Bu ayetler; sadece Allah’a dua 

edilmesi gerektiğini, hem de Allah’tan başkasına yapılacak 

duaların günah olduğunu ve boşa gideceğini ifade etmektedir.  
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2.2. Duaya Eûzü Besmele, Allah’a Hamd ve Peygambere 

Salât İle Başlanmalı  

 Dua öncesinde Müslüman, Allah ile iletişimine 

kendisini rûhen ve bedenen hazırlamalıdır. Mümkünse abdest 

alıp kıbleye dönülmelidir. (İbn Mâce, Dua, 13) Her hayırlı 

işinde olduğu gibi duaya da eûzü-besmele çekerek ve iki rekat 

namaz kılarak başlaması güzel olur.  Ayet ve hadislerde 

hayvanın Allah’ın adı anılarak kesilmesi (En’âm, 6/18), 

besmele ile yenilip içilmesi (Ebû Davud, Etîme, 15), Allah’ın 

adı ile (Alâk, 96/1) ve eûzü çekerek Kur’ân okunması (Nahl, 

16/98) emredilmektedir. Dua da bir ibadet olduğuna göre, 

duaya da eûzü ve besmele çekerek başlanmalı, sonra Allah’a 

hamd ve Peygamberimize salât ve selâm getirilmelidir. 

Peygamberimiz (s.a.s.) duaya, "Yücelerin yücesi ve bağışlayıcı 

olan Rabbimi, bütün noksanlıklardan tenzih ederim" diyerek 

başlamış (Ahmed, IV, 54; Hâkim, Dua, I, 498) "Biriniz dua 

ettiği zaman, Allah’a hamd ve övgü ile başlasın, sonra 

Peygambere salât etsin, sonra dilediği duayı yapsın," 

buyurmuştur. (Tirmizî, Deâvât, 66; Ebû Davud, Salât, 358) 

2.3. Duadan Önce Tövbe ve İstiğfar Edilmeli  

 Dua yapmadan önce insan kendi ile yüzleşmeli ve 

kendisini sorgulamalıdır. Geçmişte yapmış olduğu günah ve 

hataları var ise tövbe etmelidir. Günah, haram ve isyan içinde 

olan bir kulun duası kabul edilmeye lâyık değildir. 

Peygamberimizin şu hadisi çok dikkat çekicidir. 

 "Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir 

adam, ellerini semaya kaldırarak, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye 

yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, 

gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?" 

(Müslim, Zekât, 19) Bu nedenle mü’min duaya başlamadan 

önce günah, hata ve yanlışlarından dolayı samimiyet içinde 

Allah’a tövbe etmeli ve affını dilemelidir, sonra dua yapmalıdır 

(Karagöz, 2011, 71). 



 Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri                                                                                                                          
 

232 
 

2.4. Eller Semaya Açılmalı ve Dua Sonunda Yüze Sürülmeli  

 Hz. Muhammed dua ettiği zaman koltuk altları 

görünecek kadar ellerini semaya kaldırmıştır. Sahabeden Ebû 

Mûsâ el-Eş’arî: "Hz. Peygamber, dua etti ve ellerini kaldırdı. 

Ben koltuk altlarının beyazlığını gördüm," demiştir. (Buhârî, 

Deâvât, 22). Yine sahabeden Sahabeden Sehl b. Sa’d: "Hz. 

Peygamber (s.a.s.), parmaklarını omuz hizasına kadar kaldırır 

ve öyle dua ederdi," demiştir (Hâkim, Deâvât, I, 536). 

 Hz. Ömer:  "Hz. Peygamber, duada ellerini semaya 

kaldırdığı zaman yüzlerine sürmeden indirmezdi," demiştir 

(Tirmizî, Deâvât, 11). 

 Dua ederken mümkünse kıbleye dönülür (Buhârî, 

Deâvât, 24), ellerin içi / avuç açılır, parmaklar omuz hizasına 

kadar, başı geçmeyecek ve koltuk altları görünecek şekilde 

kaldırılır, dua sonunda eller yüze sürülür. Dua esnasında gözler 

semaya dikilmez. (Karagöz, 2011, 72). 

2.5. Yüce Allah'ın Zâtına Özel Esmâ-i Hüsnâ İle Dua 

Edilmeli 

 Allah'ın zâtına ait güzel isimleri ve sıfatları vardır. Bu 

isimler zâtının özel isimleri olduğu gibi aynı zamanda âleme ve 

varlığa yönelik boyutu da vardır. Yüce Allah'ın zâtına ait 

isimler ile O'na dua etmek, varlık ve âleme açılan bir rahmet ve 

lütuftur. Kur'an'da, "En güzel isimler Allâh’ındır. O hâlde O’na 

o güzel isimler ile dua edin," (A’râf, 7/180) anlamındaki ayet, 

bu hususu ifade etmekte ve esmâ-i hüsnâ ile dua edilmesi insana 

tavsiye edilmektedir. Örneğin kul, Allah'ın rahman isimi ile 

rahmetini, ğaffar isimi bağışlanmayı dilemesi Allah'ın zâtının 

gereğidir.  

 "De ki: İster Allah diye dua edin, ister Rahmân diye dua 

edin, hangisiyle dua ederseniz (edin) en güzel isimler 

O’nundur," (İsrâ, 17/110) anlamındaki ayet ile "Allah" ismi 

veya "Rahmân" ismi ya da diğer isimlerinden biri ile dua 
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edilebileceğini bildirmektedir. Hem Kur’ân’da hem de 

hadislerdeki dua örneklerinde bunu görmekteyiz. 

2.6. Dua da Mübarek Gün ve Geceler Tercih Edilebilir 

 Dua, her zaman ve her yerde yapılabilir. İnsan, Allah'a 

her an dua edebilir ve istekte bulunabilir. Allah, kulun yaptığı 

yakarışları, istekleri ve duaları her zaman duyar ve makbul 

olanları kabul eder.  Bununla birlikte Arefe günü ve geceleri, 

Ramazan ayları, Cuma ve bayram gün ve geceleri, seher 

vakitleri, gecenin üçte ikisi, sabah ve akşam vakitleri, ezan ile 

kamet arasında, secdede ve namaz akabinde yapılan duaların 

kabul edileceği ile ilgili hadisler vardır.  Muttakîler, Kur’ân’da,  

"Seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dilerlerdi," (Zâriyât, 

51/18) diye övülmektedir. 

2.7. Bilinçli Olarak,  İhlâs ve Samimiyetle Dua Yapımalı  

 İnsan Allah'a yönelirken samimi ve içten bir yöneliş 

içinde olmalı, insan, bütün varlığı ile Allah’a yönelmeli, bilinçli 

ve duygulu bir duada bulunmalıdır. "O diridir. O’ndan başka 

hiçbir ilâh yoktur. O hâlde dini sadece Allah’a özgü kılarak 

ihlâsla O’na dua edin / ibadet edin. Her türlü övgü, âlemlerin 

Rabbi Allah’a mahsustur," (Mü’min, 40/65; bk. A’râf, 7/29; 

Mü’min, 40/14) "Kâfirlerin hoşuna gitmese de siz, dini yalnız 

Allah’a hâlis kılarak O’na dua edin," (Mü’min, 40/14) 

anlamındaki ayetler ile (bk. Yunus, 10/22; Ankebût, 29/65; 

Lokman, 31/32)   

 "Biliniz ki, Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul 

etmez," (Tirmizî, Deâvât, 66) anlamındaki hadis, duanın 

samimi, içten ve şuurlu yapılması gerektiğini ifade etmektedir.  

2.8. Mü'min, Duasının Kabul Edileceği Duygu ve İnancı İle 

Dua Etmeli  

 Yüce Allah insanı görmekte, ve duymaktadır. O’nun 

güzel isimlerinden biri "semî’u’d-dua (duaları işiten / kabul 

eden)" dir. (Âl-i İmrân, 3/38) Allah,  "Bana dua edin, duanızı 
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kabul edeyim," buyurmaktadır. Bu nedenle mü’min dualarını 

Allah’ın kabul edeceğine inanarak yapmalıdır. Bu nedenle 

Peygamberimiz; "Kabul edileceğine kesin bir şekilde inanarak 

Allah’a dua edin," (Tirmizî, Deâvât, 66),  tavsiyesinde 

bulunmuş ve; 

  "Dua ettiğiniz zaman, isteğinizi kesin olarak isteyin. 

‘Allah’ım! Dilersen bana ver’, demeyiniz. Çünkü Allah’ı 

zorlayacak herhangi bir güç yoktur," (Buharî, Deâvât, 21; 

Müslim, Zikir, 7). 

 "Biriniz, Allah’ım! Dilersen beni bağışla, Allah’ım! 

Dilersen bana merhamet et, diye dua etmesin. İsteğini kesin 

olarak istesin. Çünkü O’na engel olacak hiç kimse yoktur," 

(Ebû Davud, Salât, 358) buyurmuştur. Bu hadisler, duanın 

kabul olacağına inanarak yapılması gerektiğini ifade 

etmektedir. 

2.9. İnsan Duasını Söz ve Davranışlarına Yansıtmalı, 

Yalvararak ve Düşük Bir Sesle ve Dua Etmeli 

 Dua yaptığımız Yüce Yaratıcı, her şeyi çok işitmekte ve 

görmektedir. İnsanın kalbinden geçeni çok iyi bilmektedir. Kul, 

Allah'a dua ettiğinde samimiyet ve alçak gönüllük içinde 

yönelmelidir. Yaratıcı insanın halini, niyetini ve içinden geçeni 

çok iyi bildiği için yüksek ses ve gösteriş samimiyetsiz bir 

tavırdır. Mü'min, Allah'a yönelişini söz ve davranışlarında 

yaşayarak ortaya koymalıdır. Dua eden, Allah'a bilinçli ve 

samimi bir duyuyla, yalvararak ve düşük bir tonda dua 

etmelidir. Bu üslup ve duygu, Kur'an-ı Kerim'in emri ve 

Peygamberimizin tavsiyesi ve uygulamasıdır; 

 "Rabbinize yalvararak ve içten dua edin. Çünkü O, 

haddi aşanları sevmez," (A’râf, 7/55)  "Rabbini, içinden, 

yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam 

an, gâfillerden olma," (A’râf, 7/205). 

 "Duanda pek bağırma, pek de sesini gizleme, bu ikisinin 

arasında bir yol tut," (İsrâ, 17/110). Hz. Âişe validemiz, bu 
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ayetin, dua hakkında indiğini söylemiştir. (Buhârî, Deâvât, 16) 

Ebû Musa el-Eş’arî'de: Allah Resûlü ile birlikte bulunduğumuz 

bir seferde, tepelere çıktıkça, derelere indikçe yüksek sesle 

tekbir ve tehlîl getiriyorduk. Bunun üzerine Hz. Muhammed: 

 "Ey İnsanlar! Kendinizi yormayınız. Çünkü sizler sağır 

ve uzaktaki birine değil, her an sizinle olan, her şeyi duyan 

Allah’a dua ediyorsunuz," buyurarak bizi uyardı. (Buhârî, 

Cihâd,131; Müslim, Zikir, 44, Dua, 44) . 

 Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah heran insanla 

beraberdir..; "Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir" 

(Hadîd, 57/4; bk. Mücâdele, 58/7; Şu’arâ, 26/62) 

Peygamberimizde bir rivayette Yüce Allah:  "Bana dua ettiği 

zaman ben onunla beraberim," (Müslim, Zikir, 19) 

buyurduğunu, nerede olursak olalım, Allah bizimle beraberdir. 

"Biz insana şah damarından daha yakınız". (Kâf, 50/16) 

Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya peygamber, "Hani o, Rabbine gizli 

bir sesle yalvarmıştı," (Meryem, 19/3) üslubu, elçisinin 

örnekliğinde duanın nasıl yapılacağını Yüce Allah bize 

bildirmiştir. Bu nedenle, duada samimiyet ve duygu önemlidir. 

Dua edenin bağırıp çağırarak, süslü, gösterişli ve aşırı yapmacık 

hareketler doğru değildir.  

 Duayı sessiz, içten ve yalvararak yapmak, ihlasın 

gereğidir. Yüksek sesle yapılan duaya, riya karışabilir. Bu 

sebeple Hanefî bilginler, namazda Fatiha sonunda "âmin" 

kelimesini sessiz söylemenin daha fazîletli olduğu içtihadında 

bulunmuşlardır.  

 Dualar, ibadet şuuruyla, samimi, dinî vakar ve ölçülere 

uygun olarak yapılmalıdır. Gösterişe düşkün, dinî şuurdan 

yoksun, birilerini memnun etmek için, anlam ve içerik 

yoksunluğu içinde, kalıp ifadelerle hüner göstermeye çalışmak, 

duanın amacına ve ruhuna aykırıdır. Kur’ân ve Sünnet’te yer 

alan dualar dua için tercih edilmelidir. Ayrıca dua eden kendi 
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dilek ve isteğini özlü bir şekilde, kafiye ve seci yapmadan ifade 

etmelidir. (Kargaöz, 2011, 78-79). 

 Hz. Âişe validemiz birine: "Secili / kafiyeli sözlerle dua 

etmekten sakın" diye ikazda bulunmuş, ashap ve peygamberin 

bunu hoş görmediğini bildirmiştir. (Buhârî, Dua, 19).  

2.10. İnsan Allah ile İletişimini Sürekli Kılmalı ve 

İsteklerinde Israrlı olmalıdır  

 Mü’min, dua ve dileklerinde daimi olmalıdır. Yüce 

Allah’tan isteğini de ısrarlı olarak dile getirmelidir. Duasını ve 

isteğini sürekli kılmalıdır. Sahabeden Abdullah ibn Mes’ûd, 

Peygamberimiz (s.a.s.)’in: "Dua ettiği zaman üç sefer tekrar 

eder ve bir şey istediği zaman yine üç sefer tekrar ederdi." 

demiştir. (Müslim, Cihâd, 107). 

 Peygamberimiz (s.a.s.); "Rabbime dua ettim de kabul 

edilmedi, diyerek acele etmediğiniz sürece Allah dualarınızı 

kabul eder," (Buhârî, Deâvât, 22; Müslim, Zikir, 92) 

anlamındaki hadisi ile ısrarla dua edilmesini tavsiye etmiş ve;  

 "Koltuk altları gözükecek kadar ellerini kaldırıp dua 

eden hiçbir kul yoktur ki acele etmediği sürece Allah ona 

istediğini vermiş olmasın", buyurmuş, ashabın, "Ey Allah’ın 

elçisi! Duanın acelesi nasıl olur?" şeklindeki sorusuna, 

"İstedim, istedim de Allah hiçbir şey vermedi demektir," diye 

cevap vermiştir. (Tirmizî, Deâvât, 133)  

 Sahabeden Ebû’d-Derdâ; "Kim çok dua ederse, onun 

duası daha çok kabul olur," (Abdürrazzak, Dua, No: 19644) 

demiştir.  

 İnsan, dua ederken Allah'a sığınarak, hayırlı olanı tercih 

etmeli ve sonucu Allah’a bırakmalıdır. Allah, kulunun dua ve 

niyetini çok iyi bildiği için isteğini hemen verebileceği gibi, 

daha sonra da karşılayabilir veya kulun isteği, kendisi için 

hayırlı olmayabilir. Kuluna daha hayırlı olanı verir veya 

mükâfatını ahirete bırakır. (Tirmizî, Deâvât, 133)  
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2.11. Dua Ümit ve Korku İçinde Yapılmalı   

 Dua eden, Allah’a karşı beklenti ve korku içinde 

olmalıdır. Aynı zamanda ümidini ve isteğini daima taşımalıdır. 

Yüce Allah: "Korkarak ve umarak O’na dua edin. Muhakkak ki 

Allâh’ın rahmeti, sözünü ve işini en iyi bir şekilde yapan 

mü’minlere yakındır," (A’râf, 7/56) buyurarak, insanın içinde 

daima ümit ve korkuyu taşımasını övmektedir: 

 "Onlar (mü’minler); yanları yataklardan uzaklaşırlar 

(gece kalkarlar), korkarak ve umarak Rablerine dua ederler ve 

kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar," (Secde, 

32/16). Bu ayette, kendilerine Allah’ın ayetleri hatırlatıldığı 

zaman derhal boyun eğen, secdeye kapanan, Allah’a hamd 

eden, O’nu noksan sıfatlarından tenzih eden ve asla 

kibirlenmeyen mü’minlerin, gece kalkıp korku ve ümit ile dua 

ettikleri (Secde, 32/15) bildirilerek övülmektedir. 

  "Onlar (Zekeriya ve Yahya peygamberler); gerçekten 

hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve 

(azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin 

saygı duyan kimselerdi," (Enbiyâ, 21/90) Bu ayette iki seçkin 

peygamberin, Allah’ın rahmetini umarak ve azabından da 

korkarak dua etmeleri övülmektedir. Mü’minlerin bu şekilde 

dua etmelerine de işaret edilmektedir. 

 Yukarıda geçen üç ayette insanın dua ederken taşıması 

gerektiği duygu ve tavırlara dikkat çekilmiştir. "Havf", "tama’ 

", "rağab" ve "raheb". 

Havf: "bilinen veya hissedilen bir işaretten dolayı irkilmek, bir 

tehlike karşısında ne olacağı endişesi içinde olmak" (İsfehânî,, 

1997, 303), "gelecekte hoşlanmadığı bir şeyle karşılaşma 

düşüncesiyle kalbin yanıp üzülmesi" demektir. (Gazâlî, 1975, 

IV, 286) Dua edenin korku içinde olmaktan amaç ise, kulun 

işlemiş olduğu günahından dolayı talep ettiği şeyi elde etmeme 

ve hak etmeme düşüncesiyle duanın kabul edilmemesi 

endişesini taşımaktır. (Beydâvî, II, 569) 
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 Tama: Beklenti ve ümitvar olmak demektir. Kulun, Allah’ın 

lütfu, ihsanı ve merhametinden dolayı duasının kabul 

edileceğini ummak, istediğinin verileceğinden ümitvâr 

olmaktır. (İsfehânî, 1997, 524; Beydâvî, II, 569) 

Rağab: İstek, meyil, teveccüh, anlamlarına gelmekte, insan, 

yaptığı duanın kabul edileceği, isteğinin verileceğini inanarak 

ümit etmek ve Allah’a yönelmek demektir. (İsfehânî,  1997, 

358; Cürcânî, 2012, 181; Beydâvî, IV, 277)  

Raheb: günahları sebebiyle ilâhî azaptan ve duasının 

reddedilmesinden korkmak demektir. (İsfehânî, 1997,  366; 

Beydâvî, IV, 277)  

Rağab ve raheb ile havf ve tama’ aynı anlamları ifade 

eder. (Nesefî, IV, 277) Bu dört kavram, kulun dua ederken 

mü’minin korku ve ümit arasında bulunması (beyne’l-havfi 

ve’recâ) gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca birinci ayette dua 

eden kimsenin "muhsin", ikinci ayette Allah’ın verdiği rızıktan 

infak eden, üçüncü ayette ise Allah’a saygı gösteren ve boyun 

eğen (hâşi’) olması gerektiğine de vurgu yapılmaktadır. 

(Karagöz, 2011, 83).  

 Mü’min, ilâhî azaptan korku içinde bulunmakla birlikte 

yaptığı duayı Allah’ın kabul edeceği inancı ve düşüncesini 

taşımalıdır. Çünkü yüce Allah, kullarına karşı rahmeti üzerine 

farz kılmış; "O, merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı." 

(En'am 6/12) ve sonsuz rahmeti ile her şeyi kuşatmıştır; 

“Rahmetim her şeyi kaplamıştır”, (A’râf, 7/156).  

2.12. Dua ederken Ölçülü Olunmalı, Aşırı Gidilmemeli, 

Meşru Şeyler İstenmeli  

 Yüce Allah insan için iyi, güzel, helal ve doğru olanı 

tavsiye etmiştir. İnsanın beden ve şahsiyetine zararlı olan 

hususları da yasaklamıştır. İnsan, dualarında bu sınırları 

korumalıdır. Yüce Allah'ın uygun görmediği haram ve günah 

olan; söz, eylem ve istekler için dua etmemelidir. Bu duaları 

yapılması uygun olmadığı gibi Yüce Allah tarafından kabul 
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görmez.  Peygamberimiz (s.a.s.), şöyle buyurmuştur:  "Kul, 

günah talep etmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını 

istemedikçe duası icâbet görmeye (kabul edilmeye) devam 

eder." (Müslim, Zikir, 25).Dinin haram kıldığı ve yapılması 

günah olan şeylerin elde edilmesini istemek, Allah’a 

saygısızlıktır. Allah’ın bizden yapılmamasını istediği şeyi 

Allah’tan istemek edep dışına çıkmak, haddi aşmaktır. Allah, 

aşırı gidenleri ve haddi aşanları sevmez (Bakara, 2/190). 

Resûlullah (s.a.s.), buyurmuştur ki: "Bazı toplumlar duada aşırı 

gidecekler / sınırı aşacaklardır, siz onlardan olmaktan sakının," 

(Ebû Davud, Salât, 358). 

 Duada haddi aşmak; duanın usul ve adabına uymamak, 

istenmeyecek şeyleri istemek, dînen haram ve yasak olan 

şeyleri istemek, haram konusunda meselâ oynayacağı kumarda, 

yapacağı hırsızlıkta, işleyeceği cinayette veya herhangi bir 

kötülükte Allah’ın yardım etmesini istemek, yüksek sesle, 

bağıra bağıra dua etmek veya tekellüfte bulunmak şeklinde 

sözde olur veya insanlara zarar vermeyi ve kıtlık olmasını 

istemek gibi meşru olmayan şeyler için dua etmek veya 

sebeplere yapışmadan zafer kazanmayı veya çalışmadan zengin 

olmayı istemek veya günah işlemeye ısrarla devam ettiği hâlde 

Allah’tan isteklerde bulunmak gibi duanın içeriğinde olur. Hem 

söz hem de içerikte haddi aşmak dua adabına uygun değildir, 

duanın kabul edilmemesinin sebebidir. 

2.13. Yaratıcı ile İletişim Sürekli Kılınmalı, Dua Her 

zaman Yapılmalıdır 

 Dua yaratıcı ile insan arasında bir iletişimdir. Bu insan 

için büyük bir lütuftur. İnsanı ve eylemlerini anlamlı kılan Allah 

ile olan bağıdır. Bu yüzden Kur'an, bu iletişimin daima etkin 

kalmasına vurgu yapmış ve bunun insan için bir değer olduğuna 

dikkat çekmiştir."(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa, 

Rabbim size ne diye değer versin!" (Furkân 25/77).  İnsan, her 

zaman dua etmeli, Allah ile iletişimini aktif tutmalıdır.  İnsan 

bir derde, bir sıkıntıya, bir belaya uğradığı zaman Allah’a 
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sığınır, O’na dua eder. Böyle sıkıntılı zamanlarda gönüller 

bütünüyle Allah’a açılır, samimiyetle ve candan dua edilir. 

Allah da bu duaları kabul eder. Nitekim bir hadiste 

Peygamberimiz (s.a.s); 

 "İki dua reddedilmez veya reddedilmesi çok nadir olur: 

(Bunlar) ezan okunduğu esnada ve sıkıntı zamanlarında yapılan 

duadır," (Ebû Davûd, Edeb, 41) buyurmuştur.  

 İnsan sadece darlıkta, sıkıntıda veya bir korku, kaza ve 

felâketle karşı karşıya gelindiği zaman değil varlıklı ve sağlıklı 

zamanlarda, huzur ve rahatlığın hüküm sürdüğü anlarda da dua 

edilmelidir. Kişi sıkıntıya, darlığa ve zorluğa karşı sabır ve dua 

ile ayakta kalmaya çalıştığı gibi, nimetlere kavuşması 

durumunda da hamd ve şükredip dua etmelidir.  

 Peygamberimiz (s.a.s.);  "Sıkıntılı ve musibete uğradığı 

zamanlarda Allah’ın duasını kabul etmesini isteyen kimse, 

rahat zamanlarında çok dua etsin," (Tirmizî, Deâvât, 9). 

 İnsanın sadece sıkıntılı zamanlarda dua etmesi doğru 

olmadığı gibi rahat ve huzurlu anlarda da dua etmelidir. Kulun, 

zor ve sıkıntı zamanlarda ettiği duayı, sıkıntıları geçtikten sonra  

unutmak, iman ve ibadetten yüz çevirmesi samimi ve doğru bir 

davranış değildir. Bu hususu yüce Allah, Kur’ân’da şöyle ifade 

etmektedir: 

 "İnsana bir zarar dokundu mu, hemen içtenlikle 

Rabbine yönelerek O’na dua eder. Sonra (Rabbi) ona 

kendisinden bir nimet verdi mi; önceden O’na yaptığı duayı 

unutur da, O’nun yolundan saptırmak için Allah’a eşler 

koşmaya başlar..." (Zümer, 39/8). 

 "İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. 

Sonra, kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit; Bu, 

(benim) bilgi(m) sayesinde bana verildi, der. Hayır, o bir 

imtihandır, fakat çokları bilmiyorlar," (Zümer, 39/49). 
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 "İnsana bir zarar dokunduğu zaman, yanı üzere 

yatarken, yahut otururken ya da ayakta iken bize dua eder; ama 

biz onun darlığını açıp kaldırınca sanki kendisine dokunan bir 

darlıktan ötürü bize hiç dua etmemiş gibi hareket eder. İşte aşırı 

gidenlere, yaptıkları iş böyle süslü gösterilmiştir," (Yûnus, 

10/12).   

 "Gemiye bindikleri zaman, dini yalnız Allah’a hâlis 

kılarak O’na dua ederler. Fakat (Allâh) onları salimen karaya 

çıkarınca hemen (O’na) ortak koşarlar," (Ankebût, 29/65).   

 "İnsanlara bir zarar dokundu mu, Rablerine yönelerek 

O’na yalvarırlar. Sonra (Rableri), onlara kendinden bir rahmet 

tattırınca, hemen onlardan bir grup, Rablerine ortak koşarlar," 

(Rûm, 30/33). 

 "(Denizde) onları, gölgeler gibi dalgalar sardığı 

zaman, dini yalnız kendisine has kılarak Allah’a dua ederler. 

Fakat O, onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı 

iktisâd eder (Allah’a yönelmeyi kısar, gevşetir); zaten bizim 

ayetlerimizi (öyle) nankör gaddarlardan başkası inkâr etmez," 

(Lokmân, 31/32).        

 "İnsan hayır istemekten usanmaz (dâima malının 

artmasını diler). Ama kendisine bir şer dokundu mu hemen 

üzülür, ümitsiz olur," (Fussilet, 41/49). 

"İnsana bir nimet verdik mi yüz çevirir; yan çizer. Ona 

bir şer dokundu mu yalvarıp durur." (Fussilet, 41/51). "Denizde 

size bir sıkıntı (boğulma korkusu) dokunduğu zaman O’ndan 

başka bütün yalvardıklarınız kaybolur (artık o zaman, Allah’tan 

başka kimseden yardım istemezsiniz. Çünkü O’ndan başka sizi 

kurtaracak kimse yoktur.) Fakat (O) sizi kurtarıp karaya 

çıkarınca yine (Allâh’ı bir tanımaktan) yüz çevirirsiniz. 

Gerçekten insan nankördür." (İsrâ, 17/67) Bu ayetler, insanların 

genel psikolojisini ve insanın fıtratında olan din duygusunu, 

Allah inancını, duaya olan ihtiyacını, hayır dua etmekten 

usanmadığını, darlık zamanlarında herkesin dua ettiğini, duanın 
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ayakta, otururken ve yatarken yapılabileceğini, nimete 

kavuşunca bir kısım insanın nankörlük ettiğini, bir musibete 

uğrayınca dua edip durduğunu ve ümitsizliğe kapıldığını, 

nimete kavuşunca yüz çevirdiğini, ilâhî iradeye uygun olmayan 

davranışlar sergilediğini, hatta bir kısmının Allah’a ortaklar 

koştuğunu, küfre saplandığını ifade etmektedir. Bu tür insanlar; 

kınanmakta, darlıkta ve bollukta, rahatlık ve sıkıntılı her zaman 

Allah’a dua edilmesi, dua kabul edilip maksada erdikten sonra 

duanın terk edilmemesi gerektiğine işaret edilmektedir. 

2.14. Duada Esmâ-i Hüsnâ, Salih Amel ve Hayırlı İşler 

Vesile Edilmeli  

Dua Allah-insan arasında aracısız bir iletişimdir. Bu 

iletişimin gerçekleşmesi herhangi bir nedene ve kişiye bağlı 

olmadığı gibi vesileye de gerek yoktur. Allah bu iletişimi daima 

insan için aktif ve açık tutmaktadır. Eğer Mü’min, duasında bir 

vesile kılmak istiyorsa bunu doğru bir zeminde 

gerçekleştirmelidir. Birilerinin bu iletişimde aracı olması 

Allah'ın adâleti ve zatının gereği doğru değildir. Yüce Allah'ın 

çok sayıda zâtına ait, âleme ve varlığa yönelik isimleri vardır. 

Bu isimler ile Allah'a dua edilmesi Yüce Allah'ın kullarına  

tavsiyesidir. Kul Allah'ın Şâfi ismi ile hastalığına şifa isteyebilir 

ve vesile kılabilir. Ayrıca samimi ve karşılıksız yapmış olduğu 

güzel amelleri ve hayırlı işlerini dile getirebilir ve bunları vesile 

kılabilir. Peygamberimiz (s.a.s.), kızı Fatıma’ya akşam ve sabah 

şu duayı yapmasını tavsiye etmiştir: "Ey yaşayan, diri, canlı, 

ölümsüz, ezelî, ebedî ve zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı 

kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları 

yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah’ım! Rahmetin 

sebebiyle senden yardım istiyorum. İşlerimin hepsini ıslah eyle, 

göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma." (Ebû Ya’lâ, 

Zikir ve Dua, No: 914) Hz. Muhammed'in bu duasında, Allah’a 

iki güzel ismi ve  "rahmeti" vesile kılınmıştır.  
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3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

   Dua; seslenmek, istemek, sığınmak, yönelmek, iletişim 

kurmak, yardım talep etmek, anlamlarına gelmektedir. Dinî bir 

kavram olarak, insanın, Allah’la samimi ve içten bir şekilde  

iletişim kurması, O’na  hamd, şükür etmesi, sevincini, hüznünü, 

tasasını, istek ve arzusunu  O’na arz etmesidir. Dua kavramı, 

Kur’an-ı Kerimde Allah’a saygı, anma,  ibadet, çağrı, istiğfâr, 

tövbe, istikam, istiâne, inâbe, tevekkül, istiğâse/istimdâd ve 

istiâze  anlamlarını birlikte içerir. 

 Allah, zâtı ile özel mükemmel sonsuz niteliklere 

sahiptir. Âlemi ve varlığı yaratan ve ölçüsünü koyan O’dur. 

İnsan, varlık âlemi içinde özel, nitelikleri ile sınırlı, akıl ve irâdî 

özellikleri ile varlığın ve âlemin merkezinde yer almaktadır. 

İnsan, yeryüzünün temsilcisi ve sorumlu kılınmış tek varlığıdır. 

Bu yüzden yüce Allah tarafından muhatap alınmış, görev ve 

sorumluluklar yüklenmiştir.  

 Dua, Allah’ın insana verdiği değer, açmış olduğu bir 

lütuf ve rahmet kapısıdır. Her an ve her mekanda insana 

doğrudan ve aracısız açtığı bir iletişim yoludur. İnsana açılan 

bu lütuf kapısı, insanın yeryüzü yürüyüşünü, varlığını, söz ve 

eylemlerini anlamalı kılmıştır. İnsan, için bu iletişim yolu, ona 

değer ve kıymet vermedir. Bu yüzden yüce yaratıcı bu iletişimin 

farkındalığında olmayan insanlara acımış ve uyarıda 

bulunmuştur. Yüce Allah insanın hiçbir ibadet, dua ve iyiliğine 

muhtaç değil ve ihtiyaç hissetmez. Fakat insanın varlığı, 

saygınlığı, değeri ve var olma anlamı için bir armağandır.  

 Allah’ın dua ile insana açtığı bu iletişimin, insan için 

anlamlı ve değerli olması için birtakım usül ve adabları vardır.  

Duanın, Allah nezdinde geçerli ve kabul olması için insanın 

dikkat etmesi gereken bu ilkeler, bu iletişimi sağlıklı ve doğru 

zeminde gerçekleşmesini sağlar. 
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Bu ilkeler:  

✓ Duanın yalnız Allah’a yapılması, yalnız O’na 

yönelinmesi ve O’ndan yardım dilenmesi, 

✓ Duaya eûzü besmele, Allah’a hamd ve Peygambere 

salât ile başlanmalı,  

✓ Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmeli 

✓ Eller semaya açılmalı ve dua sonunda yüze 

sürülmeli, 

✓ Bilinçli olarak,  ihlâs ve samimiyetle dua yapılmalı, 

✓ İnsan duasını söz ve davranışlarına yansıtmalı, 

yalvararak ve düşük bir sesle ve dua etmeli, 

✓ Dua her an ve her zaman yapılabileceği gibi mübarek 

gün ve geceler de tercih edilebilir,  

✓ Bu yönelişin daimi ve sürekli aktif tutulması, sadece 

Allah’tan maddi ve manevi istekte bulunulması, 

✓ İnsan Allah ile iletişimini sürekli kılmalı ve 

isteklerinde ısrarlı olmalıdır.  

✓ Dua ümit ve korku içinde yapılmalı,   

✓ İnsanın samimi ve dürüst olması duasını içten  ve 

isteyerek O’dan talepte bulunması,   

✓ Allah’ın âleme ve varlığa açtığı güzel isimleri ile 

yapılması, meşru ve Allah’ın doğru ve helal gördüğü 

isteklerin olması,  

✓ Dua ederken ölçülü olunmalı, aşırı gidilmemeli, 

✓ Duada Esmâ-i Hüsnâ, salih amel ve hayırlı işler 

vesile edilmeli. 
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