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Öz 

Dünya üzerinde gün geçtikçe önemi artan ve ekonomik anlamda ülkelere kazandırdıklarıyla 
daha hızlı bir şekilde gelişen turizm sektörü özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir 
politika haline gelmiş ve uluslararası düzeyde rekabet en üst seviyelere yükselmiştir. Sektör 
sadece kendi içinde değil aynı zamanda diğer sektörlere de istihdam ve döviz girdisi sağlama 
özelliği ile ekonomiye büyük ölçüde destek sağlamaktadır. Çalışmanın temel amacı da bu 
noktadan başlayarak alternatif turizm çeşitlerinden olan medikal turizmin Türkiye’deki mevcut 
durumunu incelemek ve illere göre belirli kriterler çerçevesinde faktörleri analiz edip çıkan 
neticeye göre bu faktörlerin ne derece medikal turizmi etkilediğini ortaya çıkarmak ve bir model 
oluşturmaktır. Bu kapsamda medikal turizmi etkileyen 6 bağımsız faktörün Türkiye’de medikal 
turist sayısını etkileyip etkilemediği ve ne derecede etkilediği araştırılmıştır. Yapılan analiz 
sonuçlarına göre uzman hekim sayısı ve nitelikli yatak sayısı, medikal turist sayısını etkilemekte 
olup; uzman hekim sayısı pozitif, nitelikli yatak sayısı negatif yönde etkilemekte olduğu tespit 
edilmiştir. 

*Bu makale yazarın yüksek lisans tez çalışmasına (Medikal Turizmi Etkileyen Faktörlerin Analizi:
Türkiye Uygulaması, 2019, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü) dayalı olarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Medikal Turizm. 
Makale Gönderme Tarihi: 11.03.2019  
Makale Kabul Tarihi: 12.06.2019  
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Abstract 

The tourism sector, which is growing rapidly and increasing in economic terms in the world, has 
become an important policy especially for the developing countries and the competition has risen 
to the highest grade on the international level. The sector provides great support to the economy 
not only by itself but also by providing employment and foreign exchange inputs to other sectors 
as well. The main objective of the study is the medical tourism in the alternative tourism, starting 
from this point to examine the current situation in Turkey and in accordance with certain criteria, 
according to the provinces to examine the factors and based on the result uncover of these factors 
to what extent medical tourism impact and to create a model. Six independent factors affecting 
medical tourism in the context of research that affects the number of medical tourists in Turkey 
and was investigated by the degree of influence. According to the analysis results, the number of 
qualified specialists and the number of qualified beds affect the number of medical tourists It was 
found that the number of qualified physicians is affected positive, the number of qualified beds 
affected the negative direction. 
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GİRİŞ 

Dünya üzerinde ülkeler vatandaşlarına verdikleri hizmetler bakımında farklılıklar 
göstermektedirler, bu hizmetlerin başında gelen sağlık hizmetlerinde de yapılan harcamalar her 
bölgede farklılık göstermektedir. Sağlık harcamaları yapılırken Ülkelerin bir kısmı sağlık 
harcamalarını devlet politikası kapsamında bütçelerinden karşılarken, bir kısmında ise 
vatandaşlar sağlık hizmeti satın alabilmek için kendi cebinden harcamak durumundadır. Bu 
harcama yöntemlerine göre ülkeler özel veya genel sağlık sigortası uygulamalarını sağlık 
politikalarında kullanmaktadırlar. Avrupa’da ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
kapsam dışı bırakılan yüksek maliyetli kimi tedaviler sebebiyle, vatandaşlar tedavi 
olamamalarından kaynaklı ve uzun bekleme sürelerinden dolayı hem uygun fiyatla kaliteli 
tedavi hizmeti alabilmek hem de farklı bölgelere seyahat edebilmek için diğer ülkelere 
yönelmişlerdir. Turizmin alt dallarından birisi olan sağlık turizmi ise her geçen gün yükselmekte 
olan ivmesiyle ülkelere yüksek gelir kazandırmaktadır. Ülkeler bu rekabette kendilerine yüksek 
oranda pay edinebilmek adına çeşitli çalışmalar yapmaktalar, devlet vasıtasıyla teşvikler 
sağlanmakta ve çeşitli sektörlerin birleşimiyle multidisipliner çalışmalar sergilenmektedir. 
Türkiye’de son zamanlarda sağlıkla ilgili önemli atılımlarda bulunmuş ve uluslararası sağlık 
piyasasında adı geçen ülkelerden birisi haline gelmiştir.  

 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

1948 DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Tüzüğü’ne göre sağlığın tanımı; yalnızca hastalık veya 
sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumu olarak yapılmıştır. 
Ottawa Sözleşmesi ise sağlık kavramını temel insan haklarından biri olarak ele almaktadır ve 
huzur, yeterli ekonomik kaynak, gıda ve barınma, istikrarlı bir eko-sistem ve sürdürülebilir 
kaynak kullanımını içeren bazı ön şartları vurgulamaktadır. Sosyal ve ekonomik koşullar, fiziksel 
çevre, bireysel yaşam tarzları ve sağlık arasındaki kaçınılmaz bağlantılar bu ön şartların kabul 
edilmesi ile ön plana çıkmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2011:1).  

Sağlık hizmetlerini sınıflandırırken; hizmet sunumu etkinliğini sağlamak, anlaşılırlığı 
kolaylaştırmak ve maliyet-fayda analizi yapabilmek temel amaçtır. Literatürde çoğunlukla yer 
aldığı üzere sağlık hizmetleri; koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığın geliştirilmesi 
hizmetleri olmak üzere dört başlıkta incelenmektedir (Palamutçu, 2013:9). 

Toplumun ve bireylerin sağlıklarının korunması, sağlık durumlarının bozulduğu zamanda 
tedavilerinin yapılması, hastalıklardan tam anlamıyla kurtulamayan ve engelli duruma 
düşenlerin bağımlı olmadan yaşama koşuluna sahip olabilmelerinin sağlanması ve toplumun 
sağlık düzeyinin yükseltilmesi için yapılan planlı çalışmalar sağlık ekonomisi olarak 
nitelendirilmektedir ve ekonomi biliminin imkânlarının kullanılması kapsamında yer almaktadır 
(Akın, 2017:12). 

Dünyada genel olarak sağlık hizmetleri, sunumu ve finansmanı bakımından üç grupta 
incelenmektedir. İlk grupta devlet faktörünün finansman açısından daha çok etkili olduğu ulusal 
sağlık sigortası modeli yer almaktadır. Bu ülkelerin bir kısmında finansman vergi gelirleri ile 
karşılanmakta ve genel olarak hizmet sunumu kamu çalışanları tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Diğer kısmında ise finansman vergilerle karşılanırken, hizmet sunumu ise 
özel kesim tarafından karşılanmaktadır. İkinci grupta ise sağlık hizmeti alıcının satın alma 
gücüne dayanmakta, bireylerin tercihine bırakılmakta ve devlet hizmet sunumunun 
finansmanında kısır kalmaktadır. Serbest Pazar ekonomisinin geçerli olduğu bu ülkelerde 
finansman gönüllü sigortalar tarafında sunum ise özel sektör tarafından uygulanmaktadır. 
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Türkiye’nin de içinde bulunduğu üçüncü modelde ise sağlık sigortası çalışanların gelirlerinden 
kesilen primlerle ve işverenlerin katılım ile finanse edilmektedir (Kostak, 2007:110-111).  

Sağlık sistemi içinde yasal düzenlemeler yaparak devletlerin, düzenleyici ve denetleyici rolü 
sağlık sisteminin düzenli bir şekilde çalışması için de ön planda yer almaktadır. Ülke sağlık 
sistemlerinin örgütlenmesinde, DSÖ temel hareket noktasının birinci basamak sağlık hizmetleri 
olduğunu ifade etmiştir. 

Türkiye’de sağlık sistemi planlanmasında; sağlığa ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması ve 
stratejilerin geliştirilmesinden sorumlu organ ve kuruluşlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sağlık 
Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kapsamında faaliyetlerini sürdüren Devlet Planlama 
Teşkilatıdır. Finansman açısından Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sağlık kuruluşları Türkiye’de 
finansman kurumları arasında yer almaktadır. Sağlık hizmetinin sunumu ve üretilmesi 
bakımından Sağlık Bakanlığı ve özel hastaneler bu kapsamda bulunmaktadır. Tıbbi malzeme 
ithal eden ve pazarlayan kişiler veya firmalar tedarikçi sıfatıyla sağlık hizmetinin üretilebilmesi 
ve üretilen bu hizmetin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmektedirler. 
Hem kişilerin bireysel olarak hem de toplumun sağlık durumların korunabilmesi, hatta 
yükseltilebilmesi amacıyla sunulan koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici 
hizmetlerin tamamını kapsayan hizmetin sunulmasından organlar yataklı ve yataksız kurum ve 
kuruluşlar sorumludur (Tatar, 2012). 

 

ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ  

Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre ise turizm; “sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir 
getirici hiçbir uğraşıda bulunmamak koşulu ile yabancıların geçici süre kalışlarından doğan olay 
ve ilişkilerin tümü” olarak nitelendirilmektedir (Akın, 2016:22).  

Turizm farklı görüşler tarafından farklı şekillerde yorumlanmakta ve çeşitlendirilmektedir. 
Bunun temel sebebi ise çok kapsamlı ve birbirine yakın konulardan oluşmasıdır. Bundan dolayı 
turizmi kesin bir şekilde sınıflamak mümkün değildir. Genel olarak literatürde yer aldığı şekliyle 
turizmi seyahat amaçlarına, turist sayılarına, seyahat edilecek yere, mevsimlere, turistlerin gelir 
düzeylerine, ulaştırma araçlarına, turistlerin geldikleri yerlere ve kişilerin yaşlarına göre 
sınıflandırmak mümkündür. 

Çoğunlukla ekonomik yönüyle ele alınmış toplumsal faaliyet alanlarından birisi olan turizm, 
ülkelere önemli ölçüde gelir getirici ve döviz kazandırıcı özelliğinden dolayı ekonomik yaklaşım 
yaygınlaşmıştır. Turizmin ekonomik ve toplumsal bir olay olması durumuyla birlikte ülkelerin 
ekonomilerine gelir getirici, istihdam artırıcı ve bunların çarpan etkisiyle paydaş sektörlere de 
katma değer etkilerinin yanında olumsuz etkileri de bulunmaktadır (Kozak ve Akoğlan Kozak, 
2012: 91). Dünya genelinde turizm faaliyetlerine 1,3 milyarı aşan sayıda insanın; dünyayı 
tanımak, eğlenmek ve dinlenmek için 1,45 trilyon dolar harcadığı bilinmektedir (World Bank 
[WB], 2019). 

Dünya Bankası (WB) verilerine göre Dünya genelinde 1995 yılında yaklaşık 525 milyon kişinin 
katıldığı turizm faaliyetlerine 2017 yılında hemen hemen 1,3 milyar kişi katılmıştır. Dünya 
Turizm Örgütü verilerine göre ABD turizm gelirleri içinde en yüksek geliri olan ülkedir. 2015 
yılında 205,4 milyar dolar ve %0,3 artışla 2016 yılında ise 205,9 milyar dolar gelir elde ABD’yi, 
2016 yılı turizm gelirleri esas alındığında 60,3 milyar dolar ile İspanya ve 49,9 milyar dolar ile 
Tayland takip etmektedir. ABD aynı zamanda uluslararası turist sayılarında da yaklaşık 77 
milyon kişi ile üçüncü sırada yer almaktadır. İspanya 68 milyon dolar ile turizm gelirleri 
açısından ve yaklaşık 82 milyon turist sayısı açısından ikinci sırada yer almaktadır. Fransa, turizm 
gelirlerinde 61 milyar dolar ile üçüncü sırada ve 87 milyon ile uluslararası turist sayısı 
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bakımından dünyanın en büyük varış noktası konumundadır. İtalya, turizm gelirlerinde 6. sırada 
(44,2 milyar dolar) ve turist sayısında beşinci sırada (58,3 milyon kişi) yer almaktadır. İngiltere 
ise gelen turist sayısında 8. sırada, turizm gelirlerinde ise 5. sırada yer almaktadır. (UNWTO, 
2019).  
 
Çizelge-1. Dünya’da Turist Sayısı ve Turizm Gelirleri (1995-2017) 

Yıl Turist Sayısı (milyon kişi) Turizm Geliri (milyon $) 
1995 524,0 484,9 
2000 677,4 571,0 
2005 808,8 817,0 
2010 956,4 1 098,7 
2017 1 341,5 1 525,7 

  

Dünya Turizm Örgütü’nün 2030 yılı için yapmış olduğu projeksiyon değerlendirmelerine göre 
uluslararası turist sayısının 2010 yılından 2030’a kadar yılda yaklaşık ortalama %3,3 oranında 
artması beklenmektedir. 1995 ile 2010 yılları arasında yıllık ortalama 28 milyon artış mevcutken, 
2010 ile 2030 yılları arasında ortalama 43 milyon artış göstermesi beklenmektedir. Dünya çapında 
2020 yılında uluslararası turist sayısının 1,4 milyara ulaşması beklenirken, 2030 yılında bu 
rakamın 1,8 milyar olması beklenmektedir (UNWTO, 2011). 

Türkiye’de turizm ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini 1940’lı yıllardan sonra fark ettirmeye 
başlamış, 1963 yılından 1980 yılına kadar zaman zaman gelişme eğilimi göstermiştir. 1980 sonrası 
dönem incelendiğinde, Türkiye’ye gelen uluslararası turist sayısının dünya ortalamasının 
üzerinde olması, bu dönemin bir dönüm noktası olarak kabul edilmesini sağlamaktadır. Bu 
dönemden sonra turizm, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ile birlikte incelenmiştir. Elde 
edilen bu sayısal büyüklüklerin, Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerin sonucu 
olmadığı görülmüştür. Bundan dolayı yasal düzenlemeler yapılmış, turizm teşvik kanunları 
çıkartılmış ve vergi ve gümrük muafiyetleri özel döviz tahsisleri verilmiştir. Bu önlemler ve 
teşvikler sayesinde büyük gelişmeler sağlanmış ve 1984-1990 yılları arasında turizm sektör olarak 
ortalama %12,1 oranında bir büyüme göstermiştir (Çımat ve Bahar, 2003: 6). 

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerin başında Almanya yer almaktadır. Almanya 2012-
2016 yılları arasında ilk sırada yer alırken bu yıllar arasında gelen turist sayısı bakımından 
%22’lik bir düşüş görülmektedir. Rusya ise 2012-2015 yılları arasında Almanya’nın ardından 
ikinci sırada gelirken 2016 yılında %76’lık bir düşüş göstermiştir. Buna rağmen 2017 yılında 
2016’ya göre yaklaşık 4 kat artış göstererek ilk sırada yer almıştır (Türkiye İstatistik Kurumu 
[TÜİK], 2019). Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye 2017 yılında, 2016 yılına göre 
%24,1’lik artışla 37,6 milyon gelen turist sayısına sahip olarak dünya genelinde 8. sırada yer 
almaktadır (UNWTO, 2019). Türkiye’de özellikle son yıllarda uluslararası turizmin önemi 
giderek artmıştır. Doğal ve kültürel güzelliklerin büyük kısmı henüz iç ve dış turizme tam olarak 
sunulmamıştır. Türkiye buna rağmen, dünyada en çok turistin ziyarette bulunduğu ilk 20 ülke 
arasında bulunmaktadır. Turizm kaynaklarının verimli bir şekilde kullanıldığı takdirde turizm 
gelirlerinin de önemli ölçüde artış göstereceği düşünülmektedir (Aydoğdu, 2016:14). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen 
ülkelerin başında Rusya (5.964.613 kişi) gelmektedir. Rusya’yı 4.512.360 kişi ile Almanya takip 
etmektedir ve ardından sırasıyla Bulgaristan (2.386.885 kişi), İngiltere (2.254.871 kişi) ve 
Gürcistan (2.069.392 kişi) gelmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019). 
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TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre gelen turist sayısı incelendiğinde iller bakımından 2017 
yılında Türkiye genelinde tüm ziyaretçilerin %33,1’ine sahip olan İstanbul (10.730.510 kişi) ilk 
sırada yer almaktadır. İstanbulu, Antalya (9.482.050 kişi) ve Edirne (3.165.839 kişi) takip 
etmektedir. 2018 yılında ise aynı sıralama ile İstanbul (13.432.990 kişi), Antalya (12.438.822) ve 
Edirne (3.835.131) olarak gelen turist sayısı bakımından Türkiye genelinde %21,84’lük artış 
görülmüştür (TÜİK, 2019). 

Turizm sektörü dünyada en fazla iş imkanı sağlayan sektörlerden biridir ve dünya genelinde her 
10 çalışandan biri bu sektörde istihdam edilmektedir. Turizm sektörü emek yoğun bir sektördür 
ve bundan dolayı da daha çok insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı turizm 
sektörünün gelişmesi ile birlikte ülke vatandaşlarının da istihdam edilebilmeleri sağlanmaktadır 
ve işsizlik sorunun çözümünde de önemli bir rol oynamaktadır (UNWTO, 2019). Dünya seyahat 
ve turizm konseyi (WTTC) tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye’de turizm sektöründeki 
doğrudan istihdamın toplam istihdam içerisindeki payı 2017 yılında %1,7, sektördeki dolayı ve 
doğrudan istihdamın toplam istihdam içerisindeki payı ise %7,4’dir (World Travel and Tourism 
Council [WTTC], 2019). 2017 yılı verilerine göre Dünya genelinde turizm kaynaklı istihdamın 
toplam istihdam içerisindeki payı %9,9 iken Türkiye’de bu rakam %7,4’tür. Bu oran dikkate 
alındığında turizmin iktisadı anlamda istihdam sorununu kapatıcı yönde olduğu görülmektedir 
fakat Dünya ortalamasının gerisindedir. 

 

SAĞLIK TURİZMİ 

Dünya Turizm Örgütü’nün yapmış olduğu tanımlamaya göre sağlık turizmi; kaplıca veya diğer 
sağlık merkezlerine seyahat eden kişinin fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla yapılan 
ziyaretler olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda sağlık turizmi, hasta bireylerin acil sağlık 
ihtiyacını veya seçtikleri bir sağlık hizmetini, vatandaşı oldukları ülke dışında bir ülkeden 
karşılamaları olarak da tanımlanabilmektedir. Hastaların 24 saatten fazla ve bir seneden az olmak 
kaydıyla, sağlık ihtiyaçlarını gidermek amaçlı tedavi olmak veya sağlıklarını koruma amacıyla 
başka bir ülkeye seyahat etmeleri olarak da tanımlanabilmektedir (Akdu, 2014:4). 

Gelişmiş ülkeler sağlığın korunması, işgücü verimini ve üretimi arttırmak ve sağlık yaşam 
sağlamak amacıyla termal suların faydalarından, iklim ve çevre olanaklarından ve diğer turizm 
çeşitleri ile birlikte yararlanmaktadırlar. Sağlık turizmi de diğer turizm çeşitleri gibi alt dallara 
ayrılmaktadır. Tedavi metotları ve kullanılan kaynaklar bu konuda ayırt edici durum 
konumundadır.  Sağlık turizmini şu şekilde üç başlık altında incelemek mümkündür (Çetinkaya, 
2010:17):  

- Medikal (Tıbbi) turizm, 
- Termal (Kaplıca) turizm, 
- Yaşlı ve engelli bakım turizmi. 

Medikal (tıbbi) turizm; tanı, tedavi, rehabilitasyon uygulamaları ile otelcilik, acentecilik, tanıtım, 
çevre, ekonomi ve mimari yapı gibi açılardan birden fazla sektörün iç içe olduğu bir sağlık 
turizmi türüdür. Tıbbi veya cerrahi tedavi uygulamalar amacıyla kişilerin kendi ülkelerinden 
başka bir ülkeye seyahat etmeleri olarak da tanımlanabilmektedir. Medikal turizmi genel olarak 
ise cerrahi veya özel uzmanlık gerektiren tıbbi müdahaleleri içeren tedaviyi talep eden hastalara 
maliyet etkin özel tedavi yöntemleri sunulması amacıyla turizm endüstrisi ile yapılan iş birliği 
olarak tanımlamak mümkündür. Bu tedavi sürecinde hem turizm hem de sağlık sektörü birlikte 
etkin rol almaktadırlar (Çetinkaya, 2010:18).  
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Termal (kaplıca) turizmi; kişilerin sahip oldukları bazı hastalık ve rahatsızlıkların tedavi edilmesi 
ve tedavi edilirken de dinlenmek ve zindelik kazanmak istemeleri ve bunun sonucunda da termal 
su kaynaklarının olduğu tesislere gitmeleri olarak da tanımlanabilmektedir (Ongun, 2013:47). 

Yaşlı ve engelli bakım turizmi; sağlık turizmi çeşitlerinden üçüncüsü olarak nitelendirilmektedir. 
Yaşlı turizmi, geriatri turizmi veya üçüncü yaş turizmi olarak da nitelendirilebilmektedir. Bu 
turizm çeşidinde, yaşlı bireyler sağlıklarının korunması, ortaya çıkması muhtemel olan 
hastalıkların önlenmesi veya tanıları veya tedavileri amacıyla gerçekleştirdikleri seyahatlerdir. 
Gelişmiş ülkelerdeki sağlık şartlarının iyileşmesiyle birlikte yaşam süreleri uzamış ve bunun 
sonucunda 65 yaş ve üstü bireylerin oranı da artmıştır. Dünya genelinde sağlık hizmetlerinde 
yaşanan gelişmeler ile birlikte 65 yaş ve üstü grubunda görülen hastalık türlerinin oranı düşmüş 
ve daha aktif, dinamik bir yaşlı nüfusun ortaya çıkması sağlanmıştır (Bülbül, 2015:38). 

Birleşmiş Milletler verilerine göre Dünya’da 500 milyonun üzerinde engelli birey bulunmaktadır. 
Yaşlı ve engelli hastaların tedavileri için klinik oteller, rekreasyon alanları ve bakım evlerinde 
tedavi hizmetleri sunulmaktadır (Gülmez, 2012:38).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde sağlık harcamaları verileri 
incelendiğinde 2014 yılında yaklaşık 6,5 trilyon, 2015 yılında ise yaklaşık 6 trilyon dolar sağlık 
harcaması yapıldığı belirlenmiştir. İsviçre kişi başı 9.818 dolar ile dünyada en fazla sağlık 
harcaması yapan ülke olurken bunu 9.535,9 dolar ile Amerika Birleşik Devletleri takip 
etmektedir. Gelişmişlik düzeylerine göre gösterdikleri özen bakımından farklılık gösteren ülkeler 
sağlık harcamalarına GSYİH’lerinin (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) %2’si ile %22’si arasında pay 
ayırmaktadırlar (World Health Organization [WHO], 2019). OECD ülkeleri arasında GSYİH 
içinde sağlık harcamalarına ayrılan orana bakıldığında 2003 yılında %8 iken 2016 yılında %9’a 
yükselmiştir ve bu yıllar arasında en yüksek orana Amerika’nın sahip olduğu görülmektedir. 
Amerika 2003 yılında yaklaşık %14,5’lik bir pay ayırırken bu oran 2016 yılında %17,2’ye 
yükselmiştir. Türkiye’de ise 2016 yılında bu oran %4,3’tür (Organisation for Economic Co-
operiation and Developlment [OECD], 2019). OECD ülkelerinde 2016 yılında sağlık 
harcamalarının %72’si kamu sağlık harcaması iken Türkiye’de bu oran %78’dir (Sağlık Bakanlığı, 
2019). 

Ekonomik açıdan turizmi nedenlerine göre incelemek gerekirse, 2008 yılında yapılan bir 
araştırmaya göre, yabancı turistlerin Türkiye denilince ilk olarak akıllarına %12’lik bir oranla 
güneş ve güneşlenmek gelmektedir. Bu araştırmaya göre turistlerin %44,5’i ilk kez Türkiye’ye 
gelmekte iken, ikinci kez gelenlerin oranı %22,7, üçüncü kez %11,1, dördüncü ve daha fazla kez 
gelenlerin oranı ise %21,7’dir. Bu araştırmaya göre Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin geliş 
nedenleri %58,7 ile doğal güzellikler, %24,9 oranında ucuz olması, %21,4 kültürel zenginlik ve 
%16,9 oranında ise arkadaş tavsiyesi yer almaktadır. Bu turistlerin %47,7 oranında tekstil ürünleri 
ve %42,4 oranında hediyelik eşya aldıkları belirtilmiştir (Gülmez, 2012:42). TÜİK tarafından her 
yıl yayınlanan turizm istatistiklerine göre Türkiye’ye gelen turistlerin geliş nedenlerine göre ele 
alındığında çıkan veriler şu şekilde gösterilebilir. 
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Grafik 0. Geliş Nedenlerine Göre Turistlerin Oranı, 2018 

Medikal turizm alanında Türkiye rekabetçi fiyat uygulamalarından dolayı önemli bir 
konumdadır. Amerika, Türkiye, İrlanda, Tayland, Singapur, Hindistan, İsrail ve İsviçre 
operasyon türlerine göre karşılaştırıldığında, bypass ameliyatlarında en avantajlı ülkenin 
Türkiye olduğu görülmektedir ve bypass ameliyatının fiyatı 11.375-15.000 dolar arasında 
değişmektedir. Omurga füzyonu operasyonlarında Türkiye 7.125 dolar ile Tayvan’ın arkasından 
gelmektedir. Kemik iliği transplantasyonu tedavisinde ise Hindistan ile Türkiye ilk sırayı 
paylaşmaktadır. Türkiye’de bu tedavinin ücreti 40.000-70.000 dolar arasında değişmektedir 
(Zengingönül vd., 2012: 19). 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yayımlanan Sağlık Turizmi Raporu’na 
göre; sağlık turizminde hasta başına gelirin 2 bin dolardan başladığı, medikal turizmde ise hasta 
başına gelirin 12 bin dolara kadar çıktığı belirtilmektedir. Ulaşım, konaklama ve refakatçi gibi 
tedavi dışındaki unsurların da eklendiği varsayılırsa, sağlık turizminin ekonomik boyutunun ne 
kadar üst seviyelere vardığı görülmektedir. Sağlık turizmi gelirlerinin, ülke ekonomilerine 
katkısı açısından düşünüldüğünde, toplam gelirin %20’si seviyelerini geçmesi, sektörün ne kadar 
önemli bir yerde olduğunu göstermektedir (TÜRSAB, 2014). 

Sağlık turizmi kapsamında seyahat edilmek istenen ülkeden beklenen hizmetlerde; sağlık 
kuruluşlarının kalitesi, eğitimli insan kaynağı ve fiyat avantajı, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan 
kişiler tarafından göz önüne alınmaktadır. Güney Asya ve Güney Amerika’daki tedavi ücretleri 
kuzey ülkelerine göre daha uygundur ve bu nedenle bu ülkeler sağlık turizmi alanında ön plana 
çıkmaktadır. Dünya Turizm Örgütü’nün araştırmasına göre, 2013 yılında sağlık turizmi 
Dünya’da 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı ve 2017 yılına kadar sadece ABD’den 23 
milyon sağlık turistinin yaklaşık 80 milyar dolarlık bir harcama yaparak denizaşırı ülkelere 
gideceği hesaplanmıştır.  

Sağlık için yapılacak seyahat kapsamında uluslararası tesis seçiminde hastane akreditasyon 
standardizasyonu göstergesinin etkili olduğu söylenmektedir. Bu seçim kadar ülkelerin sağlık 
turizmi için hazır olma durumları ve harcadıkları çabanın ölçüsü de önemli bir gösterge olarak 
kabul edilmektedir. JCI kuruluşunun, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar arasında en önemlisi 
olduğu görülmektedir. 1999 yılında kurulan JCI kuruluşunun misyonu; eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri ve uluslararası akreditasyon ve sertifikasyon sunmak ve bunun sayesinde de 
uluslararası topluluklarda güvenlik ve bakım kalitesini sürekli olarak geliştirmektedir (Aydın ve 
Karamehmet Aydın, 2015: 4). 
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Çizelge-2. Uluslararası JCI Akreditasyonuna Sahip Sağlık Kuruluşu Sayısı, 2017-2018 

Ülke Akredite Kuruluş 
Sayısı (2017) 

Ülke Akredite Kuruluş 
Sayısı (2018) 

Birleşik Arap 
Emirlikleri 

175 Birleşik Arap 
Emirlikleri 

192 

Suudi Arabistan 110 Suudi Arabistan 102 
Çin 89 Çin 98 
Tayland 61 Tayland 64 
Brezilya 58 Brezilya 63 
Türkiye 49 Türkiye 46 

 

JCI tarafından akredite edilen kuruluşların bulundukları ülkelerin durumuna bakıldığında, 
yabancı çalışan sayısının fazla olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ülkelerini ilk 
iki sırada görmekteyiz. Bunların dışında akredite olan sağlık kuruluşu sayısına göre ilk 20 ülkeye 
bakıldığında; turist sayısının fazla olduğu Çin, İspanya ve İtalya gibi ülkeleri, sağlık turizmine 
yapmış oldukları yatırım dolayısıyla Tayland, Brezilya, Hindistan, Singapur, Tayvan ve Malezya 
gibi ülkeleri de görmekteyiz. Türkiye de bu ülkelerle birlikte sağlık turizmi alanında rekabet 
edebilecek ülkeler arasındadır. 

International Healthcare Resource Center (IHRC) tarafından yapılan Medical Tourism Index 
(MTI) araştırma raporunda ülkelerinde medikal turizm skorları belirli koşullara göre 
indekslenmektedir. Bu koşullar; ülke çevresi, medikal turizm endüstrisi ile tesisler ve hizmetler 
olmak üzere üç ana başlıkta belirlenmektedir. Ülke çevresi başlığının etmenleri; ekonomi, 
güvenlik, imaj ve kültürdür. Medikal Turizm Endüstrisi başlığının etmenleri; hedef ülkenin 
cazibesi ve medikal turizm maliyetleridir. Son olarak tesisler ve hizmetler başlığının etmenleri; 
kaliteli bakım, itibar, uluslararasılaşma ile akreditasyon ve hasta deneyimidir. Bu etmenler 
kapsamında belirlenen başlıklar ışığında puanlanan ülkeler sıralaması şu şekildedir: 

Araştırmada yer alan ülkelerin puanlarına göre en yüksek Medikal Turizm İndeksine sahip 
ülkeler Kanada, Birleşik Krallık ve İsrail’dir. Bölgesel olarak ise 64,48 puanla Amerika Bölgesi 
birinci sırada yer alırken, bunu 63,50 puanla Avrupa Bölgesi takip etmektedir ve arkasından 63,40 
puanla Orta Asya ve 63,19 puanla Asya Bölgeleri takip etmektedir. 

2017 yılında, Patients Beyond Borders tarafından yapılan bir çalışmaya göre 2016 yılı kapsamında 
tahmin olarak medikal turistler şu şekilde hesaplanmıştır (Patients Beyond Borders, 2017): 

- Brezilya: 240.000 
- Kosta Rika: 60.000-75.000 
- Hindistan: 350.000-850.000 
- Kore: 400.000-620.000 
- Malezya: 940.000 (%80’den fazlası komşu Endonezya’dan gelen hastalar) 
- Meksika: 1.400.000-3.000.000 (yüksek oranlı nüfus çoğunlukla belgesiz ABD 

kökenlilerden (çoğunlukla Kaliforniya, Arizona ve Teksas bakım için eve döndüğünden) 
oluşmaktadır). 

- Singapur: 370.000-550.000 (%70’i komşu Endonezya’dan gelen hastalar) 
- Tayvan: 370.000 
- Tayland: 1.300.000-1.800.000 
- Türkiye: 510.000 
- Birleşik Arap Emirlikleri: 330.000 
- Amerika Birleşik Devletleri: 300.000 
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- Diğerleri: 3.600.000-5.500.000 (Avrupa Birliği içi seyahatçiler de dahil) 
- Toplam Hesaplanan 2016: 1.017.000- 15.085.000 

Türkiye’de ise 2008-2014 yılları arasında gelen uluslararası hasta sayıları incelendiğinde, sürekli 
bir artış görülmektedir, fakat 2014 yılından başlayan bir düşüşün 2016 yılına kadar devam ettiği 
görülmektedir (Yıdırım vd., 2017).  

 
Çizelge-3. Medikal Turizm İndeks Sıralaması ve İndeks Puanı 

Sıra Ülke Puan Sıra Ülke Puan Sıra Ülke Puan 
1. Kanada 76,62 15. Kosta Rika 67,67 29. Meksika 60,70 

2. Birleşik 
Krallık 74,87 16. Dominik 

Cumhuriyeti 67,58 30. Türkiye 60,60 

3. İsrail 73,91 17. Dubai 67,54 31. Katar 60,07 
4. Singapur 73,56 18. Jamaika 67,17 32. Fas 59,77 
5. Hindistan 72,10 19. Tayland 66,60 33. Ürdün 57,02 
6. Almanya 71,90 20. Filipinler 66,40 34. Rusya 57,01 
7. Fransa 71,22 21. Tayvan 66,28 35. Umman 56,90 
8. Kore 70,16 22. Brezilya 65,22 36. Tunus 56,78 
9. İtalya 69,50 23. Çin 64,78 37. Kuveyt 52,69 

10. Kolombiya 69,48 24. Polonya 63,79 38. Suudi 
Arabistan 52,43 

11. İspanya 68,29 25. Abu Dhabi 63,56 39. Bahreyn 51,99 
12. Japonya 68.00 26. Malta 62,97 40. Lübnan 49,92 
13. Panama 67,93 27. Güney Afrika 62,20 41. İran 36,00 
14. Arjantin 67,67 28. Mısır 60,92    

 
 

 
Grafik-1. Yıllara Göre Türkiye’ye Gelen Uluslararası Hasta Sayıları, 2008-2016 

Türkiye’ye geldikleri ülke bakımından uluslararası hastalar sıralandığında 2008-2010 yılları 
arasında ilk iki sırayı Almanya ve Hollanda almaktadır ve bu ülkeleri bu yıllarda Fransa ve 
Avusturya takip etmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2010:47-49). 2011 yılında ise sağlık hizmeti almak 
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için Türkiye’yi tercih eden ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada gelmektedir ve bunu Rusya 
takip etmektedir (Barca, Akdeve ve Gedik Balay, 2012: 58). Uluslararası hastalar, 2012 yılında 
geldikleri ülkeler bakımından sıralandığında Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülmektedir ve 
Libya ile Rusya bunu takip etmektedir (Kaya vd., 2013:34). Sağlık turizmi kapsamında 2015 
yılında Türkiye’yi tercih eden uluslararası hastaların geldikleri ülkeler arasında 45.118 hasta ile 
Libya, 2016 yılında ise 21.759 hasta ile Almanya’nın ilk sırada bulunduğu görülmektedir. İlk 10 
sırada yer alan ülkelere bakıldığında; 3-4 saatlik uçuş mesafesinde yer alan, komşu, Müslüman 
nüfusun ağırlıkta olduğu, gurbetçi vatandaşların ağırlıkta olduğu ve genel anlamda gelen turist 
sayısının fazla olduğu ülkeler olduğu görülmektedir. 2015 yılında ilk 10 ülkeden gelen hastaların 
%52’si turistin sağlığı, %48’i de medikal turizm kapsamında gelmişlerdir. Bu yıl içerisinde en çok 
hasta medikal turizm ile Libya’dan gelirken, turistin sağlığı kapsamında Almanya’dan hastalar 
Türkiye’ye gelmişlerdir. Türkiye’ye 2016 yılında gelen uluslararası hasta sayısı bakımından ilk 
10 ülkeden gelen kişilerin %60’ı turistin sağlığı, %40’ı da medikal turizm kapsamında 
gelmişlerdir. Bu yıl içerisinde medikal turizm bakımında en çok hasta Libya’dan, turistin sağlığı 
bakımından en çok hasta Almanya’dan gelmiştir (Yıldırım vd., 2017:8-9).  

Uluslararası JCI Akreditasyon kuruluşu tarafından Türkiye genelinde 2018 yılı hesaplamalarına 
göre; İstanbul (29) en fazla akredite olan sağlık kuruluşunun bulunduğu şehirdir ve özel, kamu 
ve üniversite hastanelerinden özellikle akredite olan hastaneler dünyadaki en ileri teknolojiler ile 
donatılmışlardır. İstanbul’u sırasıyla Ankara (5), İzmir (5), Adana (3), Bursa (2), Antalya (1) ve 
Kocaeli (1) takip etmektedir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Türkiye’de 2016 yılında elde edilen ve medikal turizmi etkileyen faktörler üzerinde bir uygulama 
yapılmıştır. Uygulamada başlangıçta altı faktör ve bir bağımlı değişken kullanılmıştır. Verilere 
göre bağımsız değişkenler; cihaz sayısı (cs), nitelikli yatak sayısı (nys), uzman hekim sayısı (hs), 
akredite sağlık tesisi sayısı(akr), kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı (ksm) ve 
havalimanına erişim oranıdır (air). Bağımlı değişken ise sağlık turisti (st) sayısıdır. 

Araştırmada yöntem olarak; çok değişkenli doğrusal regresyon analizi, SPSS paket programı 
kullanılmıştır. Regresyon analizi ile aralarında sebep sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla 
değişken arasındaki ilişki incelenmektedir ve konuyla ilgili tahmin yapabilmek amacıyla 
oluşturulan ve matematiksel bir model ile belirtilen istatistiksel analizler yapılmaktadır. Bağımlı 
ve bağımsız değişkenler arasında kurulan istatistiksel modelle bağımsız değişkenlerin belirli 
değerleri için bağımlı değişkenlerin alacağı değeri tahmin etme yöntemi olarak da 
tanımlanabilmektedir. 

BULGULAR 

Bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler şu şekildedir: 
Çizelge 4 Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Ortalama Değer ± Standart Hata Minimum 
Değer 

Maks. Değer 

st 5.143,57±3.441,747 0 276632 
hs 73,91±3,14 12,4200 184,4378 
cs 14,93±0,93 6,3477 82,0799 
nys 148,86±5,83 0,0000 315,1092 
akr 0,60±0,38 0 29 
ksm 77,47±0,81 54,5500 89,1300 
air 669,86±174,61 0,0000 9874,8343 
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Çizelge 5 Örnekleme Ait Bütün Değişkenler İçin Çoklu Korelasyon Matrisi 
 hs cs nys akr ksm air 
hs 1      
cs 0,041 1     
nys 0,407 -0,085 1    
akr 0,396 0,057 -0,064 1   
ksm 0,115 0,085 0,316 -0,213 1  
air 0,477 0,041 -0,029 0,758 0,029 1 

 
Korelasyon matrisinde, bağımlı değişken İllere göre sağlık turisti sayısı ile illere göre yüz bin 
kişiye düşen uzman hekim sayısı, illere göre yüz bin kişiye düşen cihaz sayısı, illere göre yüz bin 
kişiye düşen nitelikli yatak sayısı, illere göre akredite olan sağlık tesisi sayısı, illere göre kamunun 
sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı ve illere göre havalimanına erişim oranı 
değişkenlerinin herbiri arasındaki korelasyonu yanında, bağımsız değişkenlerin birbiriyle olan 
korelasyonunu da ortaya çıkarmaktadır. Bağımsız değişkenler arasındaki yüksek korelasyon, 
değişkenlerin benzer bilgiler sağlaması ve dolayısıyla her bir değişkenin etkisini ayırmada 
güçlüğe neden olacağından, bunlar arasındaki düşük korelasyon, regresyon analizi sonuçlarının 
daha doğru olması için tercih edilmektedir (Kanıt ve Baykan, 2004). Bu verilere göre, illere göre 
yüz bin kişiye düşen uzman hekim sayısı ile illere göre yüz bin kişiye düşen cihaz sayısı bağımsız 
değişkenleri arasında 0,041; illere göre yüz bin kişiye düşen nitelikli yatak sayısı ile illere göre 
yüz bin kişiye düşen cihaz sayısı bağımsız değişkenleri arasında -0,085; illere göre akredite olan 
sağlık tesisi sayısı ile illere göre yüz bin kişiye düşen cihaz sayısı bağımsız değişkenleri arasında 
0,057; illere göre yüz bin kişiye düşen nitelikli yatak sayısı  ile illere göre akredite olan sağlık tesisi 
sayısı bağımsız değişkenleri arasında -0,064; illere göre kamunun sağlık hizmetlerinden oranı ile 
illere göre yüz bin kişiye düşen cihaz sayısı bağımsız değişkenleri arasında 0,085; illere göre 
havalimanına erişim oranı ile illere göre yüz bin kişiye düşen cihaz sayısı bağımsız değişkenleri 
arasında 0,041; illere göre havalimanına erişim oranı ile illere göre yüz bin kişiye düşen nitelikli 
yatak sayısı bağımsız değişkenleri arasında -0,029; illere göre havalimanına erişim oranı ile 
kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı bağımsız değişkenleri arasında 0,029 
değerlerinin mevcut olduğu ve oldukça düşük korelasyon oluştuğu görülmektedir. İllere göre 
sağlık turisti sayısı bağımlı değişkeni ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki dikkate 
alındığında ise illere göre yüz bin kişiye düşen nitelikli yatak sayısı ve illere göre kamunun sağlık 
hizmetlerinden memnuniyet oranının bağımlı değişken üzerinde negatif (ters yönlü) etkisinin 
olduğu, illere göre yüz bin kişiye düşen hekim sayısı, illere göre yüz bin kişiye düşen cihaz sayısı, 
illere göre akredite olan sağlık tesisi sayısı ve illere göre havalimanına erişim oranı 
değişkenlerinin ise pozitif yönde etkili olduğu söylenebilmektedir. 
 
Araştırma kapsamında bağımlı ve bağımsız değişkenlerin normallik dereceleri ölçümü 
yapılmıştır ve şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

 
Çizelge 6 Değişkenlerin Normallik Testi Sonuçları-1 

Değişken Normallik değeri 
hs 0,005 
cs 0,000 
nys 0,166 
akr 0,000 
ksm 0,004 
air 0,000 
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Altı bağımsız değişkenin normallik testi sonucuna göre 5 tane değişkenin normal dağılıma sahip 
olmadığı hesaplanmış sadece 1 tanesinin normal dağılıma sahip olduğu görülmüştür. 
Değişkenlerin tamamını standardize etmek amacıyla logaritma transfarmasyonu uygulanmış bu 
aşamada matris satırlarında sıfıra karşılık gelen değerler işleme alınmamıştır. 81 ilden sadece 7 
tanesinde akredite tesis bulunması yani diğer illerin bu gösterge kapsamında sıfır değeri 
almasından dolayı ve korelasyon değeri olarak da akredite olan sağlık tesisi sayısı göstergesi ile 
havalimanına erişim oranı göstergesinin 0,7-0,9 arasında olmasından dolayı aralarında güçlü ve 
yüksek derecede bir ilişki mevcut olması sebebiyle göstergenin analizi etkilememesi adına 
modelden çıkarılmasına karar verilmiştir. Standardize işleminin ardından bağımsız göstergelere 
ait normallik testi sonuçları şu şekildedir:  
 

Çizelge 7 Değişkenlerin Normallik Testi Sonuçları-2 
Değişken Normallik değeri 
lg_hs 0,711 
lg_cs 0,075 
lg_nys 0,211 
lg_ksm 0,031 
lg_air 0,004 

 
Sıfır değerine sahip olan matrislerin veri setinden çıkarılmasının ardından 81 ilden 58 il verileri 
normallik testi sonucu hesaplaması için işleme alınmış olup logaritma dönüşümü yapılarak 
normallik testi uygulanmış ve sonuçları Çizelge 7’de açıklanmıştır. Bu sonuçlara göre kamunun 
sağlık hizmetlerine memnuniyet oranı ve havalimanına erişim oranı değişkenlerinin normal 
dağılıma sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bunun ardından bu iki değişken regresyon modelinden 
çıkarılmıştır. Yüz bin kişiye düşen hekim sayısı, yüz bin kişiye düşen cihaz sayısı ve yüz bin 
kişiye düşen nitelikli yatak sayısı değişkenlerinin 81 il verilerine tekrar logaritma dönüşümü 
işleminin uygulanmasına karar verilmiş ve yine aynı şekilde matriste sıfır değerine sahip olan 
satırlar işlemden çıkarılmıştır. Değişkenlere veri setinde matriste sıfır değeri bulunmayan 66 satır 
değeri üzerinden normallik testi işlemi uygulanmıştır. 
 
Çizelge 8 Değişkenlerin Normallik Testi Sonuçları-3 

Değişken Normallik değeri 
lg_hs 0,970 
lg_cs 0,039 
lg_nys 0,351 

 
Çizelge 8’e göre dönüştürme işlemi uygulanmış illere göre yüz bin kişiye düşen uzman hekim 
sayısı (lg_hs) 0,970 değeri ve dönüştürme işlemi uygulanmış illere göre yüz bin kişiye düşen 
nitelikli yatak sayısı (lg_nys) 0,351 değeri ile 0,05 güven aralığında normal dağılıma sahiplerdir 
ve regresyon modeli için uygun göstergelerdir. Bağımlı değişken olarak illere göre sağlık turisti 
sayısı ve bağımsız değişken olarak illere göre uzman hekim sayısı ile illere göre nitelikli yatak 
sayısı kullanılarak yapılan regresyon analizi ve ortaya çıkan model şu şekildedir: 
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Çizelge 9 Modele Dahil Olan Değişkenler, Model Özeti, Varyans Analizi ve Katsayılar Tablosu 

Model Modelde yer alan değişkenler Modelden çıkarılan değişkenler Metot 
1 lg_nys, lg_hs . Enter 
R R2 Ayarlanmış R Kare  Tahminin Standart Hatası 
0,594 0,353 0,333 0,50145 

 Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık değeri 
Regresyon 8,655 2 4,328 17,210 0,000 
Artıklar 15,842 63 0,251   
Toplam 24,497 65    
 Standardize edilmemiş 

katsayılar 
Standardize edilmiş 
katsayılar t Anlamlılık 

değeri 
 B Standart Hata Beta 
(sabit) 0,000 1,034  0,000 1,000 
lg_hs 2,703 0,462 0,652 5,853 0,000 
lg_nys -0,978 0,476 -0,229 -2,054 0,044 

 
SONUÇ  
 
Çalışmada, illere göre sağlık turisti sayısı ile bağımsız değişkenler arasındaki çoklu korelasyon 
katsayısı R ile gösterilmiş olup (Çizelge 9), değeri 0,594’tür. Bu değere göre bağımlı değişken ile 
bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin sonuç olarak orta düzeyde olduğu görülmektedir. 
Model genellikle içinden alındığı örneklemeye uyduğu gibi evrene uymadığından ayarlanmış R2 
evrene uyum iyiliğinin daha iyi yansıtılması bakımından kullanılabilmektedir. Analiz 
sonucunda R2 değerinin 0,353 olarak hesaplanmıştır. Bu değere göre illere göre sağlık turisti 
sayısındaki değişimlerin %35’i uzman hekim sayısı ve nitelikli yatak sayısı değişkenleri ile 
açıklanabilmektedir.  
 

İllere göre yüz bin kişiye düşen nitelikli yatak sayısı ile illere göre sağlık turisti sayısı arasında 
ters ilişki olduğu görülmektedir. Nitelikli yatak sayısındaki artış, uzman hekim sayısı sabit 
tutulduğunda sağlık turisti sayısı üzerinde azalmaya sebep olmaktadır. İllere göre yüz bin kişiye 
düşen nitelikli yatak sayısı değişkeni sabitken, illere göre yüz bin kişiye düşen uzman hekim 
sayısı bağımsız değişkeni ile illere göre sağlık turisti sayısı bağımlı değişkeni arasındaki 
korelasyonun 0,652 olduğu görülmektedir. Bu da uzman hekim sayısının, sağlık turisti sayısı için 
en önemli parametre tahmini olduğun göstermektedir. 

Kullanılmış olan göstergeler, ulusal ve uluslararası araştırmalarda ve literatürde kullanılan ve 
kabul edilen göstergelerdir. Medikal turizmi etkileyen faktörler arasında ölçülebilen değerler 
çalışmanın analizinde kullanılmış ve nihayetinde bir sonuç oluşturulmuştur. Oluşturulan 
modelde, ilk başta bahsedilen altı göstergeden normal dağılıma sahip iki gösterge kullanılmıştır. 
Normal dağılıma sahip olmadığından analizde kullanılmayan fakat çalışmada bahsedilen 
göstergelerin de (illere göre yüz bin kişiye düşen cihaz sayısı, illere göre akredite olan sağlık tesisi 
sayısı, illere göre kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı ve illere göre havalimanına 
erişim oranı) normal dağılıma sahip olduğu varsayılırsa, bu göstergeler regresyon analizi 
sonuçlarına göre bağımlı değişkenin (illere göre sağlık turisti sayısı) %97’sini açıklamaktadır. 
Normal dağılıma sahip olmayan bu göstergeler analizden hariç tutulmuş ve logaritma 
dönüşümü yapılan iki değişken (illere göre yüz bin kişiye düşen uzman hekim sayısı ve illere 
göre yüz bin kişiye düşen nitelikli yatak sayısı) kapsamında model oluşturulmuştur. Oluşturulan 
bu model bağımlı değişkenin %35’ini açıkladığı hesaplanmıştır. %35’lik bir açıklama çok yeterli 
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görülmemekle beraber, sosyal bilimlerde belirli oranda bir ilişkinin olduğunu göstermesi 
açısından önem arz etmektedir.  
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GİRİŞ 

Bu makalede firma değerleme modellerinden olan Öz Kaynağa Serbest Nakit Akımı (FCFE), 
Firmaya Serbest Nakit Akımı (FCFF) ve Piyasa Değeri (PD) yöntemleri ile Borsa İstanbul’dan 
seçilen şirketlerin son beş yıllık değerlerini kapsayan bir çalışma yapılmıştır. BIST de yer alan 
inşaat- bayındırlık sektörü seçilmiştir.  

Bir varlığın değerinin tespiti için yapılan çalışmalar değerleme faaliyetlerini oluşturur. 
Değerleme, nakit dışında kalan ekonomik varlıkların değerinin nakit olarak belirlenme 
aşamasıdır. Firma değeri, bir işletmenin bina, makine, arsa, mal stokları gibi aktiflerinde yer alan 
kalemlerinin değerinin bulunup belirlenmesidir (Alkan ve Demireli, 2007).  

Değer ve fiyat kavramları birbirinden farklıdır ve karşılaştırılmaları gerekir. Değer, bir varlık 
belirli özelliklere sahiptir ve bu özellikleri ile sahibine sağlayacağı faydalar ile oluşur. Yani değer, 
mal, fikir veya hizmetin taşıdığı faydalı özellikleridir (Yazıcı, 1997). Fiyat ise pazar şartlarında 
oluşan, alıcı ve satıcı arasında kabul edilen bir miktardır (Fernandez, 2001). Her koşulda bir 
varlığın değeri ve piyasa fiyatı eşit olmak zorunda değildir. Ekonomik belirsizlikler, 
piyasalardaki etkinlik durumu, ekonomik politikalar bu durumun nedenleri olabilir (Chambers, 
2009).  

Değerleme uygulamaları, firmaların gerçekçi fiyat belirlemeleri için yardım sağlayacaktır ve 
firmaların bugünkü değerlerinin tespit edilip bu değerin arttırılması için yardımcı olur. Firma 
değerlemesinde temel amaç firmanın en uygun piyasa değerinin saptanmasıdır (Jones ve Dyke, 
1998). Firma değerinin doğru belirlenmesi piyasalarda işlem gören firmalar için önemli bir 
konudur. Tek halka arzda değil, Borsa İstanbul’da işlem gören firmalar tercih edilirken 
önemlidir. Çünkü pazarda gerçekleşen fiyatların, firmanın tespit edilen gerçek değerinin ne 
kadarını doğru bir şekilde yansıttığı bilinmelidir (Önal ve Karadeniz, 2004). Tespit edilen değer 
piyasa fiyatından yüksek ise şirkete ait hisse senedi düşük fiyatlandırılmış kabul edilir. Tam tersi 
durumda yani, hisse senedinin değeri piyasa fiyatından düşük ise hisse senedi fazla yüksek 
fiyatlandırılmış kabul edilir (Altan ve Karahan, 2016).  

Firma değeri hesaplamalarında temel olarak firmanın değer oluşturduğu varsayımı kabul görür. 
Riskleri aynı olan iki hisse senedi: biri diğerinden fazla getiri getiriyor ise o hisse senedinin 
diğerine oranla daha fazla değer yarattığı varsayılır (Chambers, 2009).  Firma değerlendirmesi 
hususunda alternatif metotlar bulunmaktadır. Fakat son yıllarda en fazla tercih edilip kullanılan 
metotların başında indirgenmiş nakit akımları gelmektedir (Elmas, Yılmaz ve Yalçın, 2017). 

İndirgenmiş nakit akımları yöntemi (İNA), gelecekte sonsuza kadar beklenen nakit akımının 
bugünkü değeri firma değeri firmanın değerini oluşturduğu özüne dayanır (Ercan ve Ban, 2005). 
İNA, her dönem için öngörülebilir varsayımları içerir. Fakat gelecekte oluşabilecek belirsiz 
durumlar bu yöntem için dezavantaj yaratır (Ratner, Stein ve Weitnauer, 2009).  

Her dönem için indirenmiş nakit akımları gelişmiş tahminleri içeren, finansal tabloların ayrıntılı 
analizini gerektiren ve sektördeki firmayı tüm yönleri ile ele alıp inceleyen bir yöntemdir. Nakit 
akış tablosu temel verisini oluşturur (Fernandez, 2002).  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören sanayi şirketleri üzerinde kantitatif 
değerleme tekniği kullanarak şirketlerin değerinin hesaplama amacı üzerinde kurulmuştur. 
Sonucunda öz kaynağa serbest nakit akımı ve firmaya serbest nakit akımının kullanılabilirliği 
ortaya çıkmış. Nakit akımları için kullanılan iskonto oranlarının seçiminde dikkat edilmesi 
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gerekliliği üzerinde durulmuştur (Ülgen ve Teker, 2005). 

Çalışmada şirket değerlemesi için net aktif değeri, piyasa – defter değeri, fiyat kazanç/ nakit akım 
oranları kullanılmıştır. Ve kullanılan yöntemlerin ortalamaları alınarak işletme değerleri 
belirlenmek istenmiştir. Araştırma sonucunda yöntemler farklı sonuçlar vermiştir ve 
yöntemlerin seçilmesi için önce amacın belirlenmesi, daha sonrasında amaca yönelik yöntemin 
seçilmesi ve uygulanmasının doğru olacağı kararına varılmıştır (Alkan ve Demireli, 2007). 

Bu çalışmanın amacı firmanın yatırım yaparken, projenin kabul edilmesinde Firmaya ve Öz 
Kaynağa Serbest Nakit Akımları yöntemleri ile incelenip çelişkili durumların analizinin 
yapılmasıdır. Her iki yöntem birbiriyle kıyaslanmış ve sonuç olarak yatırımların net bugünkü 
değerleri farklı çıkmıştır (Bal, 2010). 

Bu çalışma imalat sektöründe faaliyet gösteren 53 tane şirket üzerinde uygulanmıştır. Uygulanan 
yöntemler ise Artık Kar (RI), Öz Kaynağa Serbest Nakit Akımı (FCFE) ve Defter Değeri (BV) ‘dir. 
Sonuç olarak firmaların öz kaynağa serbest nakit akımları, defter değerleri ve artık karlarını 
arttırdıkları takdirde piyasa değerlerini de arttıra bildikleri ortaya çıkmıştır (Öztürk, 2010). 

Çalışmanın amacı, indirgenmiş nakit akımları yöntemlerinden olan firmaya serbest nakit 
akımları ve öz kaynağa serbest nakit akımları yöntemlerinin Türkiye’de faaliyette olan enerji 
sektörü üzerinde ampirik bir çalışma yapmaktır. Sonuç olarak uygulanan yöntemler ışığında 
şirketler üzerinde amortisman değerlerinin nakit akışlarında en önemli unsur olduğu ve 
nedeninin ise bilançoda yer alan duran varlıkların içinde bulunan amortismanın en büyük nakit 
çıkışına sebep olan kalem olmasıdır (Hatipoğlu ve Yener, 2013). 

Çalışmada firmaların, iflasın ertelenmesi talebi için karar verilmesinde izlenebilecek yol haritası 
oluşturulması amaçlanıştır. Bu doğrultuda firma değerleme yöntemlerinden olan firmaya serbest 
nakit akım yöntemi kullanılmış ve firmanın iflasının ertelenip ertelenmemesi konusunda FCFF 
yönteminin doğru bir değerleme olacağı sonucuna varılmıştır (Zor, Bozkurt ve Öksüz, 2016). 

Bu çalışmada Borsa İstanbul’da yer alan gıda, enerji, teknoloji ve ulaştırma sektörleri arasında 
karşılaştırma yapılarak firma değerlerinin belirlenmesi için bir uygulama yapılmıştır. Yöntem 
olarak firmaya serbest nakit akımı, öz kaynağa serbest nakit akımı ve ekonomik katma değer 
yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak ekonomik katma değerin incelenen firmaların 
değerlenmesi üzerinde en tutarlı sonuçları vermiştir. Öz kaynağa serbest nakit akımı yöntemi ise 
incelenen diğer yöntemlere oranla en anlamsız yöntem olarak belirlenmiştir. Neden olarak ise 
firma değer hesaplamalarında faiz ve vergi öncesi kar olan FVÖK kullanılmayıp işletmenin net 
karının kullanılması olarak gösterilmiştir (Altan ve Karahan, 2016). 

Çalışmada Borsa İstanbul’da bilişim sektörümde işlem gören iki şirketin indirgenmiş nakit 
akımları yöntemi ile şirket değerlemesi yapılmıştır. Yöntem olarak firmaya ve öz sermayeye 
serbest nakit akımları yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, öz sermayeye 
serbest nakit akımı yönteminin firmaya serbest nakit akımı yöntemine göre daha tutarlı sonuçlar 
vermiştir (Elmas, Yılmaz ve Yalçın, 2017). 

 

TEORİK ÇERÇEVE 

İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMI (Discounted Cash Flow) 

İndirgenmiş nakit akımları (Discounted Cash Flow- DCF); bir yatırımın, benzer riske sahip başka 
yatırımdan daha çok gelir getirisi olduğu durumlarda yarattığı değer özüne dayanır. Yani belirli 
bir kazanç için yarımdan getiri sunan bir firma, daha az sermaye gereği hissedecek ve dolayısıyla 
yüksek nakit akımı sağlayarak değer yaratacaktır (Reilly ve Brown, 2003).  
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İNA yaklaşımında bir varlığın değeri, varlıktan beklenen nakit akımları için gelecekte olabilecek 
riskini yansıtacak ve iskonto oranı ile bugüne indirgenerek ulaşılan değeri ifade eder 
(Damodaran, 2007). Bir başka ifade ile, nakit akımlarının tahmininde ve nakit akışlarında düzenli 
olan firmalar, diğer nakit akışlarında düzensiz olanlara göre daha değerli kabul edilir. Ve üretilen 
serbest nakit akımları, kardan daha iyi bir ölçüt olarak kabul görür (Yılmaz, 2009). Dolayısıyla 
firmaya borç verenler bireyler, borçlarının zamanında ödenmesini isterler. Firmadan hisse senedi 
alan bireyler veya kurumlar ise dağıtılacak olan kar payı için nakit akışlarıyla ilgilenirler 
(Chambers, 2009).  

 

ÖZ KAYNAĞA SERBEST NAKİT AKIMI (Free Cash Flow to Equity) 

Öz kaynağa serbest nakit akımına (Free Cash Flow to Equity – FCFE) göre firmanın değeri 
hesaplanırken, borç sahiplerine ve öz kaynak sahiplerine sağlanan serbest nakit akımları dikkate 
alınmaz. Yalnızca öz kaynak sahipleri olan hissedarlara gelecek yıllarda elde edilmesi planlanan 
likit (nakit) akımları oranlama yapılır (Öztürk, 2008). Bu nedenle iskonto etmeni olarak öz kaynak 
maliyeti ele alınır. 

Öz kaynağa serbest nakit akımlarında birden fazla hesaplama yöntemleri mevcuttur. Çalışmada 
aşağıdaki formül ile hesap yapılmıştır. 

FCFE = Net Kar 

 -(1-BO) 

 × (Sermaye Harcamaları-Amortisman-İtfa Payı) 

 -(1-BO) 

 × İşletme Sermayesindeki Değişim 

Firma Değeri = FCFE / (r-g) 

 

 BO (Borç Oranı) = (KVYK + UVYK) / (KVYK+ UVYK + Özsermaye) 

 r = Öz Kaynak Maliyeti 

 g = Büyüme Oranı 

Sermaye harcaması yerine maddi duran varlıklardaki değişim alınmıştır. Borç oranı ise, 
işletmenin sermaye yapısında borçların temsil ettiği orandır. (1-borç oranı) kullanılmasındaki 
neden, borçları elimine ederek sadece öz kaynağa sağlanan nakit akımlarını bulmaktır (Altan ve 
Karahan, 2016). 

 
FİRMAYA SERBEST NAKİT AKIMI (Free Cash Flows to Firm) 
 

Firmaya serbest nakit akımları (Free Cash Flows to Firm – FCFF), ağırlıklı ortalama sermaye 
maliyeti (WACC) ile iskonto edilmektedir. Neden WACC kullanılır? Çünkü nakit akımlarının 
tüm kaynak sahiplerine olan nakit akımları olmasıdır. Firmaya serbest nakit akımı yöntemi, 
firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile iskonto edilmesi ile bulunan değerden borçların 
bugünkü değeri düşülerek firmanın olması gereken değerini ortaya çıkarır. Firmaya serbest nakit 
akımlarını şu şekilde hesaplayabiliriz (Ercan ve Ban, 2014): 
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FCFF = FAVÖK 

 × (1-Vergi Oranı) 

 - (Sermaye Harcamaları-Amortisman) 

 - (İşletme Sermayesindeki Değişim) 

 Firma Değeri = FCFF / (WACC-g) 

 

 FAVÖK= Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar 

 WACC= Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti 

 WACC= Özkaynak Maliyeti x Özkaynak Ağırlığı  

  + Borcun Ağırlığı x (1- Vergi Oranı) x Borçlanma Maliyeti 

Firmaya serbest nakit akımı yöntemine göre hesap edilen firma değerlerinde öz kaynağa serbest 
nakit akımı yöntemine göre hata kısmı daha az olmaktadır. Bu durumun nedeni ise firmaya 
serbest nakit akımı yönteminde net kar yerine FAVÖK kullanılmasıdır (Ülgen ve Teker, 2005).  

FCFF yönteminde net kar yerine FVÖK kullanılmıştır. Türkiye’deki sermaye piyasalarına özgü 
olarak, faaliyet dışındaki karlar genellikle çok yüksek faiz ortamı nedeniyle aşağı yukarı sadece 
faiz ve temettü gelirlerinden oluşur. Sektörel anlamda farklılık arz eden durumlar bir holding 
için anlamlı olabilecekken, bir sanayi şirketi için diğer faaliyet gelirleri kaleminin anlamını 
yitirmesine neden olabilir. Böyle durumlar karşısında FVÖK kaleminin finansal tabloda en 
açıklayıcı karşılığı faaliyet karı veya zararı olmaktadır (Ülgen ve Teker, 2005).   

 
ÇALIŞMANIN AMACI 
 

Firma değerleme yöntemlerinden olan FCFE ve FCFF yöntemlerinin hangisinin incelenen 
yıllarda gerçek piyasa fiyatına benzeyen neticelere ulaştığını belirlemektir. Yıllık bazda en 
orantılı firma değerleme yöntemine karar kılmaktır. 

 

VERİ SETİ 
 

Çalışmada BIST’te işlem gören inşaat- bayındırlık sektöründeki sekiz firma ile yapılmıştır. 
Firmaların 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında faaliyetleri sonucunda firma değerleri 
hesaplanmıştır. Firma değerlemelerinden öz kaynağa serbest nakit akımı (FCFE) ve firmaya 
serbest nakit akımı (FCFF) yöntemleri kullanılmıştır. FCFE ve FCFF yöntemleri ile 
değerlendirilen sektördeki firmaların öz kaynak maliyetleri, büyüme oranları ve ağırlıklı 
ortalama sermaye maliyetleri (WACC) hesaplanarak firma değerleri belirlenmiştir. Daha sonra 
piyasa değerleri bulunmuş ve piyasa değerine en yakın çıkan sonuçların daha doğru olduğu 
kanısına varılmıştır. 
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Tablo 1. İnşaat- Bayındırlık Sektöründeki Şirketlerin Kod Açılımları 

ANEL Anel Elektrik Proje taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi 

EDİP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

ENKA Enka Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

KUYAS Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi 

ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi 

SANEL San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi 

YAYLA Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi 

YYAPI Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi 

 

UYGULAMA 

Bu bölümde incelenen firmaların FCFC, FCFF yöntemleri ile hesaplanan firma değerleri ve piyasa 
fiyatı değerlerine tablolar halinde yer verilmiştir. Yapılan incelemede yapılan hesaplamalar yıllık 
veriler cari yıllardaki kalemler baz alınarak yapılmıştır. Düzeltmeler dikkate alınmamıştır. 

 

Tablo 2. FCFE Yönteminde Yararlanılan Hesap Kalemleri 

Yıllar 

Şirketler 

Net 
Kar 

Borç 
Oranı 

Sermay
e 

Harcam
aları 

Amortis
man 

İtfa 
Payı 

İşletme 
Serm. 
Değişi

m 

Özserm
aye 

Maliyet
i 

Büyü
me 

Oranı 
2014 

ANE
L 

10.030.7
01 

0,71213
8391 

-
2.095.96

4 

-
3.119.656 

-
979.5

03 

5.233.41
7 

4,33630
1649 0,391 

EDİP 37.406.1
29 

0,56143
362 -611.093 

-
14.144.26

9 

-
807.8

82 

-
5.012.96

2 

5,93927
4764 0,15 

ENK
A 

1.441.02
4 

0,33253
392 

-140.879 -
2.212.865 

-
22.33

4 
568.279 4,21220

0453 
0,036 

KUY
AS 

-
424.169 

0,56612
4757 

-
32.381.6

10 
-455.874 

-
36.56

9 

-
9.866.57

5 

10,6772
0941 -0,411 

ORG
E 

3.543.18
1 

0,47549
4334 65.609 -275.574 

-
17.22

7 

5.457.40
4 

5,39633
6418 0,191 
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SAN
EL 

2.867.58
0 

0,45312
2364 -296.994 -778.342 

-
66.18

6 

-
1.467.96

3 

7,95066
4167 0,272 

YAY
LA 

7.125.77
8 

0,42804
2793 

14.776.9
13 -849.629 0 21.799 15,5719

229 1,037 

YYA
PI 

-
23.795.2

70 

0,75943
0197 

4.742.43
3 

-
12.354.43

9 

-
589.3

25 

15.759.1
89 

10,2901
1509 -0,001 

2015  

ANE
L 

14.415.3
78 

0,63419
3733 

49.739.6
03 

-
18.873.01

8 

-
978.4

31 

6.159.83
0 

7,97881
1029 -0,127 

EDİP 19.440.4
93 

0,57630
6479 

4.611.37
3 

-
14.880.30

5 

-
782.2

37 

3.078.69
8 

13,8759
3106 0,015 

ENK
A 

1.439.81
6 

0,27536
6502 

8.365.10
7 

-
2.989.120 

-
31.36

2 
618.644 12,9708

3472 
-0,027 

KUY
AS 582.381 0,50847

7764 
87.115.9

14 -701.381 
-

52.22
3 

3.651.91
9 

12,1427
6088 -0,193 

ORG
E 

10.433.5
01 

0,38065
0979 806.408 -346.793 

-
18.89

0 

17.116.6
52 

3,74326
347 1,01 

SAN
EL 534.006 0,34945

3432 
1.302.09

5 
-

1.020.118 

-
85.50

1 
67.152 0,47521

3957 0,036 

YAY
LA 

-
3.985.83

0 

0,50791
0225 

67.379.3
22 

-
2.296.295 0 

-
17.753.7

74 

13,9601
3333 0,445 

YYA
PI 

66.080.5
89 

0,72666
65 

32.643.0
11 

-
8.183.516 

-
201.1

62 

-
58.602.0

38 

14,1111
7376 -0,518 

2016  

ANE
L 

59.839.0
01 

0,68100
6316 

11.642.4
58 

-
26.723.05

5 

-
909.4

76 

39.363.8
94 

3,54794
41 0,215 

EDİP 139.315 0,58727
9619 -635.988 

-
15.646.89

6 

-
81.01

3 

-
213.446.

995 

4,19752
7074 0,075 

ENK
A 

1.776.61
1 

0,24492
034 

1.042.95
7 

-
3.938.830 

-
31.36

2 
643.000 4,82684

9341 -0,146 

KUY
AS 

266.311 0,60750
555 

-114.784 -995.657 
-

103.8
24 

-
913.664 

5,02766
9864 

-0,381 

ORG
E 

25.038.8
15 

0,35809
1536 217.573 -482.038 

-
22.40

4 

11.483.2
59 

1,72593
7295 0,733 
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SAN
EL 337.872 0,48929

1356 -163.240 -
1.095.781 

-
101.8

67 

-
1.024.84

7 

1,76762
0204 -0,14 

YAY
LA 

-
2.717.56

9 

0,56861
5301 

8.670.15
4 

-
4.117.778 

0 6.719.80
7 

-
0,31375

8995 
0,383 

YYA
PI 

207.023.
573 

0,21595
1374 

-
2.172.47

0 

-
8.545.910 

-
201.1

68 

185.286.
303 

4,50900
2115 0,207 

2017  

ANE
L 

70.036.4
25 

0,58147
6963 

4.739.70
2 

-
6.770.541 

-
470.2

01 

66.874.5
06 

14,9056
5519 0,534 

EDİP 
-

11.976.9
67 

0,63245
0647 -378.946 

-
16.321.75

9 

-
654.0

77 

244.114.
615 

6,07945
4138 0,424 

ENK
A 

2.567.73
6 

0,21758
3726 452.528 -

4.527.187 

-
45.27

7 

-
1.401.08

7 

9,03719
2196 -0,001 

KUY
AS 

-
14.427.8

79 

0,68662
176 

1.762.51
8 

-
1.323.520 

-
166.5

58 

-
42.984.0

25 

6,88699
4478 

0,532 

ORG
E 

31.427.0
86 

0,31706
7966 

11.561.2
89 -962.345 

-
28.91

7 

22.696.5
53 

5,88058
0644 -0,014 

SAN
EL 52.155 0,66049

483 -117.139 -
1.225.278 

-
7.891 

2.529.52
2 

4,94666
4162 0,232 

YAY
LA 

-
9.448.16

6 

0,67871
5418 -533.095 -

6.124.443 0 
-

4.894.74
8 

4,71389
2791 0,076 

YYA
PI 

-
8.791.88

0 

0,41853
346 -591.135 -

8.071.718 

-
201.1

64 

-
10.598.5

00 

-
0,36873

8851 
-0,282 

2018  

ANE
L 

16.952.0
80 

0,57189
7002 

11.373.8
89 

-
8.009.210 

-
248.1

01 

53.352.3
29 

15,5249
3269 0,333 

EDİP 16.248.7
20 

0,67597
016 -254.332 

-
16.675.74

0 

-
656.6

97 

-
14.470.5

43 

15,4407
9983 -0,085 

ENK
A 

1.582.04
2 

0,20715
8107 

2.087.20
8 

-
6.584.973 

-
59.33

9 

4.172.98
2 

20,9412
5064 0,317 

KUY
AS 

-
7.495.08

2 

0,64837
512 

6.581.03
6 

-
1.678.535 

-
69.99

4 

11.451.5
66 

16,8215
2489 

0,153 

ORG
E 

51.434.5
16 

0,34520
0913 

4.930.55
8 

-
1.697.782 

-
68.50

3 

42.161.4
66 

13,8412
9323 0,508 
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SAN
EL 

-
4.489.97

7 

0,58717
2773 -266.042 -147.946 

-
169.8

14 

-
10.973.6

80 

26,2025
2648 0,126 

YAY
LA 

-
15.579.7

58 

0,40984
0303 

18.102.2
68 

-
6.287.102 

0 11.219.8
33 

21,8130
4874 

-0,107 

YYA
PI 

-
15.177.8

05 

0,36981
4943 

4.973.72
5 

-
8.536.506 

-
486.2

74 

4.968.45
5 

16,2561
2836 0,001 

 

Tablo 3. FCFF Yönteminde Kullanılan Hesap Kalemleri 

Yıllar 

Şirketler 

FAVÖK 

Verg
i 

Oran
ı 

Sermaye 
Harcamal

arı 

Amortism
an 

İşletme 
Serm. 

Değişim 
AOSM 

Büyü
me 

Oranı 

2014 

ANEL 48.136.13
9 

20,00
% -2.095.964 -3.119.656 5.233.417 9,5308388

75 0,391 

EDİP 56.009.11
4 

20,00
% -611.093 -

14.144.269 
-

5.012.962 
9,1385863

47 0,15 

ENK
A 1.917.524 20,00

% -140.879 -2.212.865 568.279 6,6829937
02 0,036 

KUY
AS 142.146 20,00

% 
-

32.381.610 -455.874 -
9.866.575 

11,217620
88 -0,411 

ORG
E 6.035.148 20,00

% 65.609 -275.574 5.457.404 8,3645122
83 0,191 

SANE
L 4.471.352 20,00

% -296.994 -778.342 -
1.467.963 9,6183093 0,272 

YAYL
A 7.829.459 20,00

% 14.776.913 -849.629 21.799 13,885635
9 1,037 

YYAP
I 

21.405.06
8 

20,00
% 

4.742.433 -
12.354.439 

15.759.18
9 

11,309947
62 

-0,001 

2015 

ANEL 7.970.101 20,00
% 626.093 -

18.873.018 6.159.830 10,566284
84 -0,127 

EDİP 71.885.15
5 

20,00
% -246.711 -

14.880.305 3.078.698 12,829954
77 0,015 

ENK
A 1.851.103 20,00

% 824.527 -2.989.120 618.644 12,738571
86 -0,027 

KUY
AS 2.285.226 20,00

% -121.530 -701.381 3.651.919 12,100635
59 -0,193 

ORG
E 

13.312.11
9 

20,00
% 143.740 -346.793 17.116.65

2 
6,9119400

88 1,01 

SANE
L 1.150.325 20,00

% -70.819 -1.020.118 67.152 4,5298890
72 0,036 

YAYL
A 

-
5.344.713 

20,00
% 

15.510.280 -2.296.295 
-

17.753.77
4 

12,994865
6 

0,445 
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YYAP
I 

79.813.05
5 

20,00
% 

-
15.585.207 -8.183.516 

-
58.602.03

8 

12,619970
44 -0,518 

2016 

ANEL 48.659.82
7 

20,00
% 11.642.458 -

26.723.055 
39.363.89

4 
8,7453741

68 0,215 

EDİP 59.971.17
5 

20,00
% -635.988 -

15.646.896 

-
213.446.9

95 

8,2962386
82 0,075 

ENK
A 2.328.053 20,00

% 1.042.957 -3.938.830 643.000 6,3833712
52 -0,146 

KUY
AS 

6.421.919 20,00
% 

1.591.506 -995.657 -913.664 8,7682865
87 

-0,381 

ORG
E 

28.873.71
4 

20,00
% 217.573 -482.038 11.483.25

9 
5,1104917

43 0,733 

SANE
L 

962.112 20,00
% 

-163.240 -1.095.781 -
1.024.847 

6,3514491
64 

-0,14 

YAYL
A 747.490 20,00

% 8.670.154 -4.117.778 6.719.807 6,2261898
73 0,383 

YYAP
I 

12.283.84
7 

20,00
% 

-2.172.470 -8.545.910 185.286.3
03 

5,9499376
58 

0,207 

2017  

ANEL 70.253.76
6 

20,00
% 

4.739.702 -6.770.541 66.874.50
6 

13,168003
87 

0,534 

EDİP 71.186.26
5 

20,00
% -378.946 -

16.321.759 
244.114.6

15 
9,7765196

69 0,424 

ENK
A 

3.171.188 20,00
% 

452.528 -4.527.187 -
1.401.087 

9,6656442
97 

-0,001 

KUY
AS 978.673 20,00

% 56.228 -1.323.520 
-

42.984.02
5 

10,344669
27 0,532 

ORG
E 

39.113.67
8 

20,00
% 11.561.289 -962.345 22.696.55

3 
7,7950765

8 -0,014 

SANE
L 1.101.560 20,00

% -117.139 -1.225.278 2.529.522 9,5560391
51 0,232 

YAYL
A 

-
7.501.908 

20,00
% -533.095 -6.124.443 -

4.894.748 
9,6068395

86 0,076 

YYAP
I 2.384.670 20,00

% -591.135 -8.071.718 
-

10.598.50
0 

4,7802427
27 -0,282 

2018  

ANEL 31.986.63
9 

22,00
% 11.373.889 -8.009.210 53.352.32

9 
17,129431

19 0,333 

EDİP 164.861.9
25 

22,00
% -254.332 -

16.675.740 

-
14.470.54

3 

17,393899
15 -0,085 

ENK
A 2.224.654 

22,00
% 2.087.208 -6.584.973 4.172.982 

20,400721
76 0,317 

KUY
AS 

16.696.61
2 

22,00
% 6.581.036 -1.678.535 11.451.56

6 
17,799016

76 0,153 
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ORG
E 

63.534.42
2 

22,00
% 4.930.558 -1.697.782 

42.161.46
6 

15,389897
06 0,508 

SANE
L 

-
4.769.296 

22,00
% -266.042 -147.946 

-
10.973.68

0 

21,581353
43 0,126 

YAYL
A -616.716 22,00

% 18.102.268 -6.287.102 11.219.83
3 

20,384998
76 -0,107 

YYAP
I 

-
7.486.119 

22,00
% 4.973.725 -8.536.506 4.968.455 17,023460

87 0,001 

 

Tablo 4. Piyasa Fiyatı Belirlemede Kullanılan Değerler 

Yıllar Şirketler 
Hisse 

Senedi 
Fiyatı 

Ödenmiş 
Sermaye Yıllar Şirketler 

Hisse 
Senedi 
Fiyatı 

Ödenmiş 
Sermaye 

2014 

ANEL 1,028645418 110.000.000 

2015 

ANEL 1,01743083 110.000.000 
EDİP 0,938366534 65.000.000 EDİP 0,819209486 65.000.000 

ENKA 3,386015936 3.621.689 ENKA 3,390316206 4.021.689 
KUYAS 1,710039841 9.072.933 KUYAS 2,270278884 27.218.798 
ORGE 0,781713147 10.000.000 ORGE 0,85228 20.000.000 

SANEL 3,98384 11.500.000 SANEL 2,81256 13.225.000 
YAYLA 4,32952 9.975.000 YAYLA 3,0764 9.975.000 
YYAPI 0,71096 232.707.815 YYAPI 0,97572 232.707.815 

2016 

ANEL 1,179960159 110.000.000 

2017 

ANEL 2,247865613 110.000.000 
EDİP 0,761075697 65.000.000 EDİP 1,080513834 65.000.000 

ENKA 3,364741036 4.221.689 ENKA 4,629486166 4.621.689 
KUYAS 2,893665339 27.218.798 KUYAS 3,355657371 27.218.798 
ORGE 1,80256 20.000.000 ORGE 3,469760956 20.000.000 

SANEL 1,87052 13.225.000 SANEL 1,84876 13.225.000 
YAYLA 1,51252 9.975.000 YAYLA 1,26708 9.975.000 
YYAPI 0,78708 232.707.815 YYAPI 1,242 232.707.815 

2018 

ANEL 2,44689243 110.000.000 

 

EDİP 0,853306773 65.000.000 
ENKA 4,619043825 5.021.689 

KUYAS 2,573306773 54.437.596 
ORGE 3,119123506 50.000.000 

SANEL 1,733453815 13.225.000 
YAYLA 1,41676 24.937.500 
YYAPI 0,58876 232.707.815 
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Tablo 5. FCFE Yöntemi ile Hesaplanan Firma Değerleri 

 
……Yıllar 

Şirketler…
… 

2014 2015 2016 2017 2018 

Özkayna
ğa 

Serbest 
Nakit 

Akımları 
(FCFE) 

ANEL 2.778.129,
25 

1.132.257,
98 

20.190.888,
37 6.747.879,92 2.707.133,

40 

EDİP 
4.995.117,

30 
1.025.423,

88 

-
22.973.366,

12 

12.619.404,4
1 377.513,20 

ENKA 101.154,96 -       
69.097,37 10.422,92 -          

193.844,32 61.941,35 

KUYAS 823.477,27 167.537,45 -       
105.181,00 

-      
4.376.519,98 

-     
106.139,97 

ORGE 1.194.472,
70 

7.580.378,
64 

32.455.093,
25 9.185.708,43 6.083.550,

94 

SANEL 229.903,24 -    
217.420,43 

-       
461.592,66 101.196,53 -     

355.155,44 

YAYLA -    
123.803,01 

- 
1.589.678,

30 

-    
3.078.651,7

0 

-      
2.837.438,89 

-       
90.575,98 

YYAPI 
- 

2.357.261,
55 

3.556.648,
89 

79.901.306,
06 

231.830.166,
99 

-     
898.080,44 

Ortalama 955.148,77 1.448.256,
34 

13.242.364,
89 

31.634.569,1
4 972.523,38 

FCFE Yöntemine Göre İnşaat-Bayındırlık Sektörü Firma Değeri Ortalaması 9.650.572,
50 

Tablo 6. FCFF Yöntemi ile Hesaplanan Firma Değerleri 

 
……Yıllar 

Şirketler…..
.. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Firmaya 
Serbest 
Nakit 

Akımla
rı 

(FCFF) 

ANEL 3.528.705,7
7 

-       
1.803.268,1

7 

-          
4.548.633,46 

-          
1.755.717,07 

-        
12.132.778,6

4 

EDİP 
4.037.017,1

5 
3.105.421,1

8 
29.972.737,2

7 

-        
21.716.972,8

8 
5.361.194,65 

ENKA -           
166.427,99 

-           
231.200,66 

-              
576.218,51 

-              
107.760,00 

-              
674.958,81 

KUYAS 3.603.697,1
4 

-           
195.514,92 378.612,71 4.319.641,70 405.703,36 

ORGE -           
118.733,36 

-       
1.178.847,9

2 
2.493.688,59 -              

503.163,79 
-          

2.393.715,31 
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SANEL 488.288,63 
-             

21.404,85 132.789,39 
-              

295.624,35 1.963.579,17 

YAYLA -           
730.410,13 

-           
344.909,78 

-          
3.236.202,73 

-              
702.784,51 

-          
1.316.353,85 

YYAPI 
-       

1.390.865,4
8 

9.883.883,7
9 

-        
31.661.960,5

2 
992.772,03 5.941.922,38 

Ortalama 
1.156.408,9

7 
1.151.769,8

3 
-              

880.648,41 
-          

2.471.201,11 
-              

355.675,88 

FCFF Yöntemine Göre İnşaat-Bayındırlık Sektörü Firma Değeri Ortalaması - 279.869,32 

Tablo 7. İnşaat- Bayındırlık Sektörü Piyasa Değerleri 

……..Yıllar 

Şirketler…
…. 

2014 2015 2016 2017 2018 

ANEL 113.150.996,0
2 

111.917.391,3
0 

129.795.617,5
3 

247.265.217,3
9 

269.158.167,3
3 

EDİP 60.993.824,70 53.248.616,60 49.469.920,32 70.233.399,21 55.464.940,24 

ENKA 12.263.096,67 13.634.797,39 14.204.890,22 21.396.045,29 23.195.401,57 

KUYAS 15.515.076,90 61.794.262,36 78.762.092,33 91.336.960,13 140.084.634,4
9 

ORGE 7.817.131,47 17.045.600,00 36.051.200,00 69.395.219,12 155.956.175,3
0 

SANEL 45.814.160,00 37.196.106,00 24.737.627,00 24.449.851,00 22.924.926,71 

YAYLA 43.186.962,00 30.687.090,00 15.087.387,00 12.639.123,00 35.330.452,50 

YYAPI 165.445.948,1
5 

227.057.669,2
5 

183.159.667,0
3 

289.023.106,2
3 

137.009.053,1
6 

Ortalama 58.023.399,49 69.072.691,61 66.408.550,18 
103.217.365,1

7 
104.890.468,9

1 

Gerçek Piyasa Değeri Ortalaması 80.322.495,07 
 
Tablo 8. Ortalamalar Nezdinde Firma Değerleri 

Özkaynağa Serbest Nakit Akımına Göre 9.650.572,50 

Firmaya Serbest Nakit Akışıma Göre -  279.869,32 

Piyasa Değeri 80.322.495,07 

PD - FCFE 70.671.922,57 

PD - FCFF 80.602.364,39 
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Tablo 5, 6 ve 7’de inşaat-bayındırlık sektöründe faaliyette olan şirketlerin firma değerleri 
verilmiştir. FCFE yöntemine göre hesaplanan sektör ortalaması firma değeri 9.650.572,50 TL, 
FCFF yöntemiyle hesaplanan sektör ortalaması firma değeri -279.869,32 TL ve sektörün ortalama 
piyasa değeri 80.322.495,07 TL’dir.  

Tablo 8’de sektör ortalamaları nezdinde firma değerleri 2014- 2018 yılları arasında incelemesi 
verilmiştir. Yıllar itibariyle incelenen sektördeki firmaların piyasa değeri ortalamaları ile FCFE 
ve FCFF yöntemleri karşılaştırıldığında yüksek farklar tespit edilmiştir. Literatürdeki çalışmalar 
doğrultusunda, ortalamalar itibariyle piyasa değerine en yakın sonuç öz kaynağa serbest nakit 
akımı (FCFE) yönteminde olduğu söylenebilir. 

“PD-FCFE değeri düşük farka sahiptir ve firma değerini en yakın tahmin eden yöntemdir.” 
denebilir. Fakat istenilen sonuçlara ulaşılamadığı için çalışmanın literatüre yeni bir katkısı 
olamayacaktır. 
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Öz 
Batı sanatı 1960 sonrasında özellikle malzeme ve kavramsal yönlerden değişime uğramıştır. Bu 
değişim içinde yer bulmaya çalışan Yunan sanatçıların yapıtları kaleme alınan yeni metinler 
eşliğinde belirgin hale gelmiştir. Araştırma süjemiz Syni Anastasiadi ilgili belirginleşme ile dikkat 
çekmeye başlayan sanatçılardan biridir. 1947, Aleksandropolis doğumlu S. Anastasiadi öncü 
üretimlerine Selanik’te başlamıştır. İlerleyen zamanlarda Yunanistan sınırları içindeki yerel ve 
bağımsız sanat atölyelerinde eğitim görmüş, Viyana’da çalışmalar gerçekleştirmiştir. Eserleri 
farklı ülkelerde sergilenmiştir. 2015 yılında aldığı onur plaketi (Pinelo Gallery / İstanbul) ve 2019 
yılında (Aleksandropolis / Yunanistan’da) açtığı “All Is A Dream ... / Hepsi Bir Düş …” isimli sergisi 
nedeniyle ismi ülkemiz sanat gündemine de taşınmıştır. Metin dâhilinde S. Anastasiadi'yi 
biyografik ve plastik (üretimsel) yönlerden ele alan bir araştırmanın bulguları takdim edilmiştir. 
Bulguların ilk kısmı literatür taramasıyla edinilen özgeçmiş bilgilerinden oluşmuştur. İkinci 
kısmı ise S. Anastasiadi’nin yakın zamanlı yapıtları ve bu yapıtların anlam katmanlarını özetlemiş, 
güncel sergisinin (2019) temsil ettiği değeri irdelemiştir. Sonuç başlığı altında da genel bir 
değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirmede sanatçı günümüz Yunan resminde 
konumlandırılmaya çalışılmış ve bireysel girişimlerinin sonraki kuşak Yunanlar için arz ettiği 
öneme değinilmiştir. Yine bu başlık altında Trakya bölgesinde Yunan ve Türk ressamların / 
heykeltıraşların yaptığı iş birliğinin ve kültürel etkileşime olanak tanıyan “zeminin” altı 
çizilmiştir. 
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Abstract 
Western art was totally transformed especially in terms of material and concepts after 1960s. 
Works of Greek artists trying find some place in the winds of this transformation became more 
prominent with the arrival of new texts written. Our research subject Syni Anastasiadi is one of 
the artists that attracted attention after these developments. Born on 1947 in Aleksandropolis, S. 
Anastasiadi started her pioneering work in Thessaloniki. Later she was trained in local and 
independent art studios in Greece and studied in Wien. Her works were exhibited in various 
countries. She also found a place to himself in our country’s art agenda with the plate of honor 
her received in 2015 (Pinelo Gallery / Istanbul) and her exhibition opened in 2019 (in 
Alexandropoulos / Greece) with the name “All Is A Dream ...”. Following text gives the 
presentation of findings obtained in the research that focuses on biography and plastic art 
(production) of S. Anastasiadi. First part of the findings is made up of background information 
acquired with a literate scan. Second part elucidates recent works of S. Anastasiadi and gives a 
summary of layers of meaning springing forth from these works and emphasizes the value to be 
discovered in his actual exhibition (2019). And finally, a general evaluation is given in the 
conclusion. In this evaluation, artist’s current position in Greek painting is examined and 
beneficial effect of his individual attempts for the future generations of Greeks is expressed. And 
recent cooperation between Greek and Turkish painters and sculptors in the region of Thrace and 
new “ground” created to feed cultural correlation is also emphasized.        
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GİRİŞ 

Yunan sanatı denildiğinde akla ilk gelen Antik Yunan heykelleri ve Roma uygarlığı dönemi 
kopyaları olabilir. Ancak Yunanistan’ın 19. ve 20. yy’a yayılan krallıktan parlamenter 
cumhuriyete geçiş sürecinde 1  Ege coğrafyasında daha pek çok nitelikli yapıt ve sanatçı 
belirmiştir.  

19.yy’da Fransa - Paris’teki sanat girişimlerinden haberdar olan genç Yunanlar anayurtta görsel 
estetiğin merkezi olmuştur.2 Ne var ki ilgili yüzyılın sonlarında ekonomik ve siyasi durumlar 
nedeniyle bilhassa Birleşik Devletler’e göçler başlamıştır. 1890’larda ilk kitlesel göç hareketi 
gerçekleşmiştir.3 İkinci Dünya Savaşı'ndaki (1939-1945) işgal yıllarında da göçler olurken, 1960’lar 
ve sonrasındaki yer değişiklikleri ile Yunanların kıtadaki nüfusu artmıştır. Artan nüfus ile 
sanatçıları ve üretimleri (özellikle İkinci Dünya Savaşı’ni izleyen yıllarda kazandıkları diplomatik 
konuma paralel biçimde) güncellenme aşamasındaki galeri ve müzelerde yer alma fırsatını 
yakalamıştır.4  

Sanat eserinin anlam katmanlarının sıklaşması, sanat eleştirisinin kendini gözden geçirmesi ve 
koleksiyonerlerin radikal üretimlere (herhangi bir yan anlam taşımadan) şans vermesi şeklinde 
ifade edebileceğimiz güncellemeler pek tabii olarak Yunan sanatçıları da çevrelemiştir. Böylelikle 
20.yy’ın ikinci yarısında “geleneksel ve çağdaş” arasında seçim yapmak durumunda kalınmış, 
kültürel miraslarının derinliği ile övünen Yunanistan’ın sanat mecralarındaki temsili adına yeni 
bir süreç başlamıştır.5  

Syni Anastasiadi (Aleksandropolis, 1947) üstteki özetin 1960 ve sonrasındaki kısmına tanıklık 
eden Yunan sanatçılardan biridir. Eğitimini ülkesinde alıp, yerel ve bağımsız sanat 
atölyelerindeki çalışmalara katılmıştır. Plastik sanatlara dair yurt dışında araştırmalar yapma 
fırsatı da yakalayan sanatçı, bu metinde Yunanistan ve Türkiye arasında kurulmasına vesile 
olduğu diyaloglar nedeniyle mercek altına alınmıştır.6  

Kendisine yönelik bir değerlendirme kaleme almak ve Türk - Yunan kültürel etkileşimi 
konusunda sergilediği performansı tartışmak araştırmanın temel amacıdır. Amaç doğrultusunda 
literatür taraması ile yaşadığı dönem ve biyografisi etüt edilmiş, kısmi mülakatlar ile yapıtları 
masaya yatırılmıştır. Ayrıca organizasyonunda pay sahibi olduğu kolektif sanatsal etkinliklerden 
bahsedilmiş ve üstlendiği bağımsız - gönüllü misyon irdelenmiştir. 

                                                             
1  Akademisyen Çiğdem Kılıçoğlu Cihangir Yunanistan’ın siyasi tarihine yönelik kapsamlı bir yayın 
hazırlamıştır. İlgili yayında da altı çizildiği gibi; “Yunanistan, Osmanlı Devleti’nden ayrıldığı 1821 
tarihinden itibaren mutlak ve anayasal monarşi de dâhil olmak üzere üç farklı yönetim biçimiyle idare 
edilmiştir” (Kılıçoğlu Cihangir, 2016: 99). 
2 Bkz. Nikiforos Lytras (1832-1904), Theodore Rallis (1852-1909) ve Nicolaos Gyzis (1842-1901). 
4Literatürde Yunanların Birleşik Devletler'e; 1890 - 1924 ve 1968 - 1979 arasında olmak üzere iki önemli göç 
dalgası ile gittiği bilgisi mevcuttur (Argeros, 2018: 349).  
4 O süreçte Antonis Benakis (1873-1954) gibi ulusal sanat miraslarının hamiliğini üstlenen koleksiyonerlerin 
/ vakıfların desteği genç Yunanlar için önemli bir kaynaktır/referanstır. 
5 Günümüz perspektifi ile Batı'nın sayılı müzelerindeki yapıtlar üzerinden gözlemlenebilecek bu durum; 
Hans Haacke (1936) ile anılan 1970'lerdeki protest duruşlar ve sınırları Marina Abramovic (1946) ile 
keskinleşen yerleştirme / performans tatbiklerinin gördüğü ilgi nedeniyle uzun yıllar mevcudiyetini 
korumuştur. İlgili süreçte bilinirlik kazanan Yunan sanatçılar için Bkz. Lucas Samaras (1936), Panagiotis 
(Takis) Vassilakis (1925), Jannis Kounellis (1936-2017) ve Vlassis Caniaris (1928-2011). 
6  Aleksandropolis şehrinde sanatsal etütlerini/etkinliklerini gerçekleştirirken; Türk sanatçı, galerici ve 
koleksiyonerler ile yakın temaslar kurmaktadır. 
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Resim 1. Syni Anastasiadi (röportaj yapılan), SYNI, Palagia / Alexandroupolis.  
Kaynak: Burak Boyraz Arşivi, 2014. 
 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA YUNANİSTAN VE SYNI ANASTASIADI  

İkinci Dünya Savaşı'nın Birleşik Devletler ve müttefikleri lehine sonlanması ile Batı 
coğrafyalarında yeni bir dönem başlamıştır. Nasyonal Sosyalistlerin yenildiği ve Avrupa kıtası 
genelinde bir denazifikasyon politikasının7 seyredildiği bu dönem S. Anastasiadi'nin ömrünün ilk 
yıllarına denk gelmektedir. Yunanistan belirttiğimiz sürecin başlarında işgal nedeniyle oluşan 
ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileri gidermekle meşguldür (Almanlar 1941’de Yunanistan’a 
saldırmış, Haziran 1943 ve Eylül 1944 arasında 25.435 Yunan ölmüştür) (Apostolopoulos, 2003: 
223). Fakat 1945'i izleyen ilk beş yıl içinde ülke adına iktisadi kalkınmayı yeniden sağlam 
temellere oturtacak bir iç politika ortaya koyulamamış, aksine siyasi otorite için bir mücadele baş 
göstermiştir. O yıllarda gerek sosyal demokratların gerekse liberallerin kurduğu (kurma gayreti 
gösterdiği) oluşumlar peşi sıra son bulmuştur. Her ne kadar bu durum 1952 yılındaki yeni 
anayasa eşliğinde (nispeten) düzelse de sağ tutumlu politikacıların ardından hükümeti devralan 
Konstantin Karamanlis'e (1907-1998) kadar net bir duruştan veya akıcı işlevselliğe sahip bir 
yönetim mekanizmasından söz etmek mümkün değildir.  

S. Anastasiadi'nin çocukluğu özetlemeye çalıştığımız belirsizlik içinde geçmiştir. Daha küçük 
yaşlardan itibaren resme ilgisi belirmiş, kendi adına başta desen çalışmaları olmak üzere pek çok 
üretim ortaya koymuştur. Ülkesinde 1967'de Albaylar Cuntası’nca organize edilen askeri darbeye8 
kadar sanatsal çalışmalarını hem bağımsız şekilde, hem de Selanik’te aldığı çizim derslerinde 
                                                             
7 Nasyonal Sosyalizm yanlılarının kamu görevlerinden uzaklaştırılması. 
8 Emre F. Çolakoğlu'nun aktardığı şekliyle; "Yunanistan’da Mayıs ayında yapılacak seçimlere kısa bir süre 
kala 21 Nisan 1967 gecesi Yunan ordusundan bir grup albayın oluşturduğu bir cunta, Albay Georgios 
Papadopoulos’un liderliğinde kansız bir darbe yaparak iktidarı ele geçirmiştir. Darbenin yönetici kadrosunda 
Papadopoulos’un yanında Albay Stylianos Pattakos ve Albay Nikolaos Makarezos da bulunmaktadır. Bununla 
birlikte, darbeye katılan subayların büyük bir bölümü daha önce Yunanistan’ın istihbarat örgütü KYP’de 
görev almışlardır" (Çolakoğlu, 2018: 86). 
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(Bkz. Euclides Scholl of Thessaloniki) sürdürmüştür. Ordu menşeili Yorgo Papadopulos’un (1919-
1999) başbakanlık yıllarının sonuna doğru ise (1967-1973) A.E.G. firmasında tasarımcı olarak 
görev yapmaya başlamış, 1971-1977 arasını kapsayan tasarımcılık sürecinde yoğun Türk 
nüfusunun yaşadığı Selanik’te ikamet etmiştir.  

Kendisi ve sanatı için dönüm noktasına gelirsek bu süreç Yunanistan’ın bilindik ressamlarından 
Polycleitos Regos’un (1903-1984) atölyesinde aldığı resim dersleri ile başlamıştır.  

Eserleri bugün Batı’nın bilindik müzayede evlerinde el değiştiren P. Regos daha çok figüratif ve 
peyzaj türevi yapıtlarıyla bilinmektedir. Avusturyalı ressam Egon Schille’ye (1890-1918) oldukça 
yakın duran üslubu ile çağdaşları arasından sıyrılan sanatçı, özgünleşme yolunda S. 
Anastasiadi’yi teşvik eden ilk “yön göstericilerdendir”. Diğeri için ise Minopouos Thanasis’den 
(1931-1982) söz etmek gerekir. Atina Güzel Sanatlar Okulu mezunu olmanın ötesinde Viyana ve 
İstanbul gibi şehirlerde de sanatsal faaliyetlerde bulunan M. Thanasis sembolist yaklaşımı ve üç 
boyutlu üretimleri ile S. Anastasiadi’ye ikincil bir örnek teşkil etmiştir.9  

1981-1983 yılları sanatçının Viyana’da çeşitli zamanlarda deneysel yaklaşımları öne çıkaran 
atölye çalışmalarına katıldığı, bölge coğrafyasında kendini geliştirme çabası sarf ettiği yıllardır. 
"Karışık teknik" ile içli dışlı olmayı refleks haline getirdiği Viyana serüveni daha en başında 
Gallerie Medusa’da açtığı kişisel sergi ile resmileşmiştir (1981). Yunanistan ise bu sürecin başında 
öteden beri kültürel saygınlık gördüğü10 Avrupa Birliği’ne katılmıştır (1981). Aynı yıl Andreas 
Papandreou’nun (1919-1996) 1974’de kurduğu sosyalist partisi11 seçimleri kazanmıştır. Ne var ki 
tarih 1986 yılını gösterdiğinde ülkede anayasal yönden geniş ölçekli bir revizyon gerçekleşmiş ve 
bir kez daha siyasi belirsizlik baş göstermiştir.  

Takip eden süreçte Makedonya Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan etmiştir (1991). Bu durum 
tarihsel süreçte Makedonlar ile temasları bulunan ve en başta kültürel zenginliklerin aidiyeti 
konusunda hassas olan Yunan kamuoyunda kargaşa ve tepkiye yol açmıştır. S. Anastasiadi’nin 
yeni misyonu bu siyasi gelişmelerin ardından belirmiştir. Kendi gibi plastik sanatlar disiplininde 
üretim yapan sanatçılar / sanatçı adayları için bir sanat galerisi açmıştır.12 1992’de, doğduğu ve 
ikamet ettiği şehir olan Aleksandropolis'de açılan bu galeri kısa sürede şehir halkı için önemli ve 
bilindik bir sanat platformuna dönüşmüştür (Bistis, 2016: 30). 

                                                             
9  Atölyesinde eğitim aldıktan sonra S. Anastasiadi de tıpkı onun gibi yurt dışında çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. Sonrasında uğrayacağı durakların arasında Viyana ve İstanbul da yer alacaktır. 
10 Çiğdem Aydın Koyuncu'nun ifadeleriyle; "Avrupa’da Antik Helen’e duyulan bu hayranlık ve Avrupa’nın 
kültürel köklerini Antik Helen’e dayandırma çabası Yunan Devleti’nin kurulmasında olumlu bir desteğe 
dönüşmüştür. İlişkiler sadece bu destekle de sınırlı kalmamış, Antik Helen’le kurulan bu bağ, Batı’nın 
Yunanistan’a bugüne kadar ki süreçte çeşitli vesilelerle destek vermesinde de belirleyici olmuştur" 
(Koyuncu, 2018: 389).  
11 Panhelenik Sosyalist Hareket. 
12 Bkz. SYNI, Palagia / Alexandroupolis. 
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Resim 2. 29 Kasım 2014 - 29 Aralık 2014 arasındaki "Ege'nin Güzellikleri" sergisi, SYNI, Palagia / 
Alexandroupolis. (İç Görünümden Kesit). 
Kaynak: Burak Boyraz Arşivi, 2014. 
 

(Galeri kuruluşunu takiben Yunanların yanı sıra Türklerin de dâhil olduğu ulusal / uluslararası 
kişisel / karma sergilere ev sahipliği yapmıştır. 07 Aralık 2013 - 11 Ocak 2014 tarihli "Buluşma" ve 
29 Kasım - 29 Aralık 2014 arasındaki "Ege'nin Güzellikleri" isimli sergiler güncel sayılabilecek ve 
Türk sanatçıların yoğun olarak katılım sağladığını tespit ettiğimiz sergilerdendir.13 Bu sergilerde 
yer alan sanatçıların görüşlerine yer vermek mümkündür. Yapıtlarını Aleksandropolis’e 
göndermiş olan ve sergilerde bizzat yer alan ressam Emel Örs’ün14 ifadeleri şu şekildedir (21 Mart 
2019 / Beyoğlu); “İlgili etkinliklere S. Anastasiadi’nin de temsilciliğini yapmış olan Pinelo Gallery 
aracılığı ile katıldım. Kolektif resim sergileri olma maiyetindeki bu etkinlikler yerel kamu yöneticilerinin ve 
medyanın ilgisi eşliğinde başladı. Yunan ve Türk sanatçıların tanışması, bir arada çalışabilmesi için önemli 
bir girişim oldu”. İstanbul ikâmetli bir diğer ressam Nebahat Karyağdı’nın15 sözleri de Emel Örs’ü 
destekler niteliktedir (22 Mart 2019 / Beyoğlu); “Etkinlikler S. Anastasiadi ile tanışmak, girişimlerini 
yakından gözlemlemek ve ortak noktalarımızı keşfetmek için bir fırsat oldu. Galerisinde açtığımız sergide 
Yunanistan’ın konservatuvar eğitimine ne denli önem verdiğini gördük. Ziyarete gelen bölge idarecileri ve 
izleyici kitlesi ile de sergi gezme kültürlerinin ne kadar gelişkin olduğuna tanıklık ettik. Kendisi ile daha 
sonra Türkiye’de bir karma sergide daha birlikte yer aldık”).16  

S. Anastasiadi’nin bireysel sanatsal üretimleri ve etkinlikleri 1992 sonrasında peşi sıra devam 
etmiştir. 1956 yılında düşük bir bütçe ile başkent Atina’da kurulan, fakat gösterdiği performans 
ile şehrin en seçkin sanat ortamlarından biri olmayı başaran Gallerie Zygos onun çok sayıdaki 
yapıtına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Öyle ki burada 1994’teki ilk sergisinin ardından dört 

                                                             
13 Galeride 18 Aralık 2015 – 16 Ocak 2016 tarihleri arasında Türk ressam Nurdan Koç’un kişisel sergisi de yer 
almıştır. 
14 1963, İstanbul doğumlu. Ramuş İpek atölyesinde resim çalışmaları üzerine eğitim aldı. Yurt içi ve yurt 
dışında 50'den fazla sergi ve sanat etkinliğinde yer aldı. Sanatsal çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde 
(Atölye 7) sürdürmekte. 
15 1983, Antalya doğumlu. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü mezunu. 
Altınbaş Üniversitesi Plastik Sanatlar bölümünde Yüksek Lisans yaptı. İSTEK ACIBADEM okullarında görsel 
sanatlar öğretmeni. IAA UPSD yönetim kurulu üyesi. 
16 N. Karyağdı’nın belirttiği sergi IAA UPSD’nin Maçka Demokrasi Parkı / İstanbul içindeki Sanatçı İşlikleri’nde 
düzenlenen “Even Though” isimli sergidir. Sanatseverlerin beğenisine 24 Aralık 2016 – 07 Ocak 2017 tarihleri 
arasında sunulan karma sergide S. Anastasiadi’nin bir adet karışık teknik çalışması yer almıştır. Bu katılım 
Türk ve Yunan sanatçılar arasındaki işbirliğinin devamını simgeler niteliktedir. 
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kişisel sergi daha açmıştır. Sonuncusu 2005 yılında gerçekleşen bu sergilerin paralelinde 
yurtdışında (Fransa, Almanya ve Lüksemburg başta olmak üzere) yeni sergilerde boy gösterme 
başarısını elde etmiştir. Yine 2009 yılında Londra’da Hellenic Centre’da ve 2001-2011 yıllarında 
Hania’daki Monastery of Karolos’daki sergileri ses getiren diğer etkinliklerindendir. 

Türkiye sergileri için ise ayrı bir başlık açmak gerekir. Cem Aggelos Üstüner tarafından Türk, 
Yunan ve Bulgar sanatçıların güncel eserlerini İstanbul'da sanatseverler ile buluşturma gayesi ile 
2012 yılında kurulan Pinelo Gallery, S. Anastasiadi’nin bu coğrafyadaki ilk geniş kapsamlı eser 
seçkisini takdim etmiştir. Bir diğer sergi faaliyeti ise tanınmış Türk oyunculardan Ayten Soykök’ün 
himayesindeki Gergedan Sanat’ta (İstanbul) gerçekleşmiştir (2016). 

S. Anastasiadi’nin bunların haricinde Selanik, Drama, Kavala, Berlin ve yine İstanbul ile 
örnekleyebileceğimiz şehirlerde karma sergilere katılımı da bulunmaktadır. Diğer kategorilerde 
değerlendirilebilecek başarıları ile tamamlarsak; aldığı ödüller ve plaketler de mevcuttur. 2001 
yılındaki Union of Women of Greece Plaketi, 2005’deki Aleksandropolis Belediyesi Onur Plaketi, Pinelo 
Gallery tarafından verilen Onur Plaketi (2015), Aleksandropolis Tarih Müzesi Plaketi (2016) ve son 
olarak 2017 yılında takdim edilen Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Plaketi kendisine yakın 
coğrafyalarda gösterilen ilgiyi betimleyen girişimlerdir. 
 
YAKIN ZAMANLI ÜRETİMLERİ BAĞLAMINDA SYNI ANASTASIADI'YE 
YÖNELİK ÜSLUPSAL BİR BAKIŞ 
20.yy Yunanistan için siyasi belirsizlikler ve iktidar mücadeleleri ile geçmiş olabilir. Ancak ülkede 
plastik sanatların durumu için bir durağanlıktan söz etmek mümkün değildir. Özellikle S. 
Anastasiadi'nin de üretken olduğu ikinci elli yılık periyot, başkent Atina’da sanat galerilerinin 
sayıca arttığı ve köklü gelenekselliğe sahip Yunanların yeni sanat girişimlerini dikkatle 
gözlemlediği bir zaman dilimidir. Atina Güzel Sanatlar Okulu'nun deneysel çalışmalara sıcak 
bakması ve yurtdışı ziyaretlerinin sanatçı adayları için belgesel olmayan bir zorunluluğa 
dönüşmesi Yunan sanat mecralarına "farkındalıklar" kazandırmıştır. Buna ülkenin Avrupa Birliği 
üyeliği ve kalkınma fonlarının etkisi de eklenebilir. Ayrıca (Atina Bienali’nin dışında) uluslararası 
saygınlığa sahip olan diğer etkinliklerin yine Ege’de düzenlenmesi 17  yerel sanatçılar için 
kendilerini gösterebilecekleri alternatif platformlar doğurmuştur. 
 

  
Resim 3. Solda Atina’dan bir görünüm, sağda şehirdeki özel sanat galerilerinden biri; 

Technohoros Gallery / Yunanistan. Kaynak: Burak Boyraz Arşivi, 2017. 

                                                             
17 Burada örnekleme için Yunan sanat tarihçi Theoni Scourta’nın ülkedeki dikkate değer sanat etkinliklerini 
belirttiği ifadelerinden de yararlanılabilir. 1988 yılında DESTE Foundation for Contemporary Art’ın Jeff Koons 
(1955) ile Dan Graham (1942) gibi sanatçıların yapıtlarını Atina’ya getiren “Culturel Geometry” sergisi ve 2003 
yılında o zamana kadar Yunanistan’da yapılan en geniş katılımlı uluslararası etkinliklerden biri olan (Joseph 
Beuys (1921-1986) ve Damien Hirst (1965) gibi sanatçıların da yer aldığı) Outlook’un isminden özellikle 
bahsedilmelidir. (Scourta, 2018: 211). Bunların haricinde yakın zamanlı bir örnekten de söz etmek gerekir; 
2017’de documenta 14’ün Kassel ile birlikte Atina’da da organize edilmesi Yunanistan’ın sanatsal 
organizasyonlardaki ev sahipliği için iddialı olduğunu ortaya koyar niteliktedir. 
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Üretim serüvenine bu ortamda başlayan S. Anastasiadi'nin 1971-1977 yılları arasında tasarımcı 
olarak istihdam edildiğini aktarmıştık. Her ne kadar endüstriyel tasarım odaklı olsa da 
Selanik'teki deneyimleri ve çevresi onu P. Regos ve M. Thanasis atölyelerine yönlendirmiştir. 
Yakın zamanlı üretimlerinde P. Regos'un stilize çizgi disiplininden izlere rastlamak mümkündür. 
En başta kâğıt üzeri desen çalışmalarında gözlemlenebilecek bu durum nüanslı çizgilerinden de 
okunabilmektedir. Lirik bir yaklaşımla soyut kompozisyonlar hazırlayan S. Anastasiadi, bu 
noktada figüratif ve peyzaj odaklı çalışan eğitmeninden ayrılmış gibi durabilir. Ancak çizgi 
konusunda olduğu gibi kompozisyonlarının içine yerleştirdiği belli belirsiz figür ve siluetlerde 
de P. Regos’un etkisini hissetmek mümkündür. 
 

 
Resim 4. S. Anastasiadi’nin 2011 tarihli, küçük ebatlı desenlerinden biri. 
Kaynak: Burak Boyraz Arşivi, 2019. 

 
M. Thanasis’in onun üzerinde bıraktıkları ise daha çok üç boyutlu çalışmalarını 
ilgilendirmektedir. Ülkesinde gerçekleştirdiği anıtsal heykellerle adından söz ettiren M. Thanasis, 
sanatçıya kendi üslubunda benimsediği idealize duruşun aksine nispeten “karışık malzeme” 
odaklı bir eğitim vermiştir.  S. Anastasiadi gerek P. Regos’un gerekse M. Thanasis’in öğretilerini 
harmanlayarak küçük ebatlı sayılabilecek “heykelcikler” üretmiştir. Yine de hazır malzemelerin 
ve plastik boyaların bir arada kullanıldığı bu heykelcikleri sadece eğitmenlerinin öğretileri ile 
ilişkilendirmek doğru olmaz. Zira türevi çalışmalar 1970 ve 80’lerde Yunanistan’da popülerleşen 
üretimlerdir. (Hatta L. Samaras ile örnekleyebileceğimiz sanatçıların bu tip yapıtları o zamanlarda 
hâlihazırda Batı’da ses getiren eserlerdir) (Boyraz, 2016: 1553).  

 
Resim 5. S. Anastasiadi’nin hazır malzemelerden de faydalandığı küçük heykelciklerden bir 

görünüm. Kaynak: Burak Boyraz Arşivi, 2016. 



Burak BOYRAZ 

 406 

S. Anastasiadi adına altını çizmemiz gereken içerik odaklı durumlar da mevcuttur. Benzetmeler 
yapabilmek için tanınmış Türk sanatçı / akademisyen Tomur Atagök’den (1939) söz edilebilir. T. 
Atagök, Birleşik Devletlerde edindiği yaşamsal tecrübeleri ve Türkiye'ye ikamet etmesi ile 
gerçekleştirdiği gözlemleri takiben sanatsal yönden bir değişim geçirmeye başlamış, 1980’lerden 
sonra soyut çalışmalarına kadının toplumdaki yeri ve annenin kutsallığı gibi konular hâkim 
olmuştur (Boyraz & Şahin, 2018: 82). Benzer bir içselleştirme S. Anastasiadi için de geçerlidir. En 
başta (sonraları Doğu coğrafyalarına da uzanan) yurt dışı ziyaretlerinin etkisiyle ruhsal yönden 
zenginleşmeye, olgunlaşmaya başlamıştır. Kadının özgürlüğü, birliktelik, beraberlik, yalnızlık, 
ayrılık, düşünce gücü ve bilinçaltı gibi temalar onun yaşam serüvenindeki kazanımlarıdır.  

Çözümlemeye yardımcı olması adına sanatçının İstanbul temsilciliğini üstlenmiş olan, 20 Mart 
2019 tarihinde Pinelo Gallery / İstanbul'da kısa bir mülakat gerçekleştirilen küratör C. A. Üstüner'in 
görüşlerine yer vermek gerekir.  

S. Anastasiadi’nin eserleri üzerine düşünce ve gözlemlerini aktaran C. A. Üstüner'e göre; 
"Yalnızlığın, terk edilmişliğin renklerle gizlenme kaygısı onun tuvallerinde göze batan ilk özelliktir. Ayrıca 
sanatçının geçmiş birikimleri, yaşamındaki iniş çıkışlar, duygusal çöküntü ve kaygıları resimlerinde de 
vücut bulmuştur. Hayata tutunma arzusu ise kendini çizgilerinde belli etmektedir".  

 
Resim 6. S. Anastasiadi’nin tuval üzeri çalışmalarından bir sergi kesiti. 
Kaynak: Burak Boyraz Arşivi, 2015. 

 
Güncel sergisi “All Is A Dream … / Hepsi Bir Düş ...” sıraladığımız yaklaşımların sezilebileceği 
yapıtları içermektedir. Aleksandropolis'de kendi galerisinde (SYNI) açtığı bu sergi (Nisan, 2019) 
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ağırlıklı olarak pentür tabanlı üretimlerden oluşmaktadır. Farklı zamanlardan 55 adet eserinin 
yer aldığı sergi için bir önsöz yazısı kaleme alan Kiki Christodoulou18 tabloların sergiye “materyal 
olmayanın sembolü” niteliğini kazandırdığını belirtmiştir (Christodoulou, 2019: 13). 
 

 
Resim 7. “All Is A Dream … / Hepsi Bir Düş ...” isimli serginin davetiyesi. 
Kaynak: Sini Anastasiadi Arşivi, 2019. 
 

 
Resim 8. “All Is A Dream … / Hepsi Bir Düş ...” isimli serginin açılışından kesitler. 
Kaynak: Sini Anastasiadi Arşivi, 2019. 
 
 
 

                                                             
18 Sanat Tarihçi / Müze Uzmanı. 
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Tablo Adı Ebatları Üretim Yılı 
Experiencing The Diffusion / Difüzyonu Deneyimlemek 50x70 cm 2016 
Immortality Result of Self-Sacrifice / Özfedakarlığın Sonucu 
Olarak Ölümsüzlük 60x80 cm 2015 

Process of Reformation of The Mind / Zihnin Reformasyon Süreci 50x70 cm 2015 
Exploration of The Value of Thought / Düşünce Değerinin Keşfi 30x65 cm 2015 
The Deep Importance of Life / Yaşamın Derin Önemi 60x80 cm 2015 

Tablo 1. S. Anastasiadi’nin “All Is A Dream … / Hepsi Bir Düş ...” isimli sergisinde yer alan beş adet 
yapıtının künyesi. İlgili yapıtların ortak noktası belirttiğimiz tematik yaklaşıma uyum 
göstermeleridir. 
 
Yukarıda birkaçına atıf yaptığımız tablolar ilgili yönleriyle sanatçının düşünsel ve spritüal arka 
planını simgeleyen yapıtlardır. Kimilerinde Bizans ikonalarındaki gibi altın renkli / dokulu arka 
planlara da rastladığımız bu çalışmalar geleneksel bir göndermeyle Aleksandropolis halkının 
ilgisine sunulmuştur. Mevcut yönüyle "All Is A Dream … / Hepsi Bir Düş ..." plastik sanatlar 
estetiğine hitap eden bir resim sergisidir. Fakat aynı zamanda günümüz Yunan resim sanatının 
vardığı noktayı betimleyen de bir girişimdir. İdealizmin ötesine geçme çabası gösteren, 
modernitenin sınırlarını aşmaya çalışan güncel Yunan sanatçıların kat ettiği mesafeyi anlatmaya 
yardımcı olan örneklerden biridir. İkonografiye yakın duran çalışmaları ile isminden söz ettiren 
Fotis Kontoglou (1895-1965) ve Konstantinos Maleas (1879-1928) gibi ard-izlenimcilerden sonraki 
kuşakların yaptıkları / yapabilecekleri hakkında görsel bir referanstır (Boyraz, 2017: 1569).  
 
SONUÇ 

"Kültür" millet kavramını oluşturan önemli bir öğedir. Fakat bu öğe akademisyen Adnan 
Mahiroğulları'nın aktardığı gibi "değişmeyen hep olduğu gibi kalan bir anlamlar bütünü değildir" 
(Mahiroğlulları, 2010: 1279). Kültür olgusunun işlevsel bir uzantısı olan kültürel etkileşim de 
benzer bir yapıya sahiptir. İletişim teknolojilerindeki atılımlara bağlı olarak 20.yy ortalarından 
itibaren bireyler ve toplumlar arasındaki ilişkiler yoğunlaşmıştır (Mahiroğulları, 2010: 1279). 
Yoğunlaşan bu ilişkiler içinde (tıpkı üst başlığı olan kültür gibi değişime açık olan) kültür 
etkileşimi konusunda izlenecek rotalardan biri dayatmacı olmayan, yeniliğe müsait ve önyargısız 
platformlar oluşturmak olmalıdır. 

Yunan, Türk ve Bulgar vatandaşlarının yoğun olarak ikamet ettiği Trakya bölgesi geçtiğimiz yüz 
yıl içinde muharebelerden mübadeleye kadar pek çok siyasi ve toplumsal olaya tanıklık 
etmiştir.19 Günümüzde bu olaylar tarih kitaplarına yansımaya devam etmektedir. Fakat bölge 
halklarının iş birliğinden söz etmek de mümkün hale gelmiştir. Araştırmamızda ismini 
geçirdiğimiz sanat galerisi SYNI hem kültürel etkileşime hem de mevzu bahis işbirliğine olanak 
sağlayan kurumlardan biridir.20 Galerinin arkasındaki isim olan S. Anastasiadi ise girişimleri ile 
kültürel etkileşim nezdinde bireysel gayretleri sembolize eden bir sanatçıdır. İçinde bulunduğu 
şehrin nüfus yapısı ile uyumlu şekilde yönettiği galeri ile farklı kültürler arasındaki temaslara 
zemin hazırlamıştır. Şahsı adına Yunan sanatının güncel çizgisini betimlerken önyargıları aşan 
niteliklere sahip sergileri ile yalın biçimde sanatsal estetiğe odaklanmıştır. Oluşan bu bağımsız 
sanat platformunda pek çok sanatçı kendini gösterme fırsatı yakalamış, yurt dışı deneyimi 
kazanmış ve estetik algısını geliştirmiştir. Paydaşlar sadece sanatçılar ile sınırlı değildir. Sanat 
                                                             
19 Bölge, Asya kıtası üzerinden Balkan coğrafyasına açılabilmeye imkan tanıyan geçiş noktaları nedeniyle 
jeopolitik açıdan önemli bir alandır. 
20 Sergilerin yanı sıra (farklı yaş gruplarına hitap eden) atölye çalışmalarıyla (Bkz. Boyraz, B. “Art-Workshop 
(Collage Workshop)”, 9. Elementary School, Aleksandropolis / Yunanistan, 28 Mart 2016) da çeşitlenmiş 
olan etkinlikler Türk ve Yunan sanat çevrelerinin girişimleri ile sürecektir. 
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tarihçileri ve araştırmacılar için kılavuzluk edebilecek sergiler yerel basında da yer almış, gerek 
Türk gerekse Yunan literatürüne konu olan etkinlikler sonraki kuşaklar için başvuru 
kaynaklarına dönüşmüştür. Küratör ve galericiler ise sanatçı repertuarlarını zenginleştirmiş ve 
koleksiyonerleri adına farklı üretimlerden haberdar olmuşlardır. Bu açılardan bakıldığında 
Türkiye ve Yunanistan için ortak sanatsal platformlarda çeşitli fırsatlar olduğunu bir kez daha 
dile getirmek gerekir. Tamamlarsak yapılması gerekenin ön yargıları aşmak ve işbirliği 
noktalarını keşfetmek olduğu açıktır. S. Anastasiadi ve SYNI bunun sadece sanatsal ayağıdır. 
Benzer bir yaklaşım ile eğitim, enerji, ekonomi ve tarih gibi diğer alanlarda da yapıcı girişimlerde 
bulunulabilir, kazanımlar karşılıklı biçimde arttırılabilir.  
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Öz 

Güney Kafkasya bölgesinde, dini ve kültürel açıdan farklı milletler yaşamaktadır. Bölgede zaman 
zaman huzursuzluk yaratan etnik grupların başında Ermeniler gelmektedir. Büyük bir kısmı 
Çarlık Rusya'sı zamanında bölgeye toplu göçler sayesinde gelen Ermeniler, Türk topraklarında 
kendi devletlerini yaratmaya çalışmışlardır 1 . Bölgede nüfus üstünlüğünü sağlamaya çalışan 
Ermeniler, Müslüman nüfusa karşı soykırımlar gerçekleştirmiştir. XX. yüzyılın başlarında, 
bölgede söz sahibi olan devletlerden Osmanlı Devleti'nin zayıflamasını fırsat bilen Ermeni 
çeteleri, Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya bölgesinde Müslüman Türklere karşı soykırımlar 
yapmıştır. Bu soykırımların en dehşet vericisi şimdiki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 
topraklarında gerçekleştirilmiştir. Katliamlar 1905-1906, 1918-1920 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 
1918 yılında Ermeniler tarafından düzenlenen ve tarihe 31 Mart Soykırımı olarak geçen 
katliamlarda, bölgenin sakinleri olan Azeri Türkleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 
Son anda bölgeye yardım için gelen Türk birlikleri kardeş millet olan Azerbaycan Türklerini tarih 
sahnesinden silinme tehlikesinden kurtarmıştır. 
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Abstract 

The southern Caucasus is a region where ethnic and culturally diverse ethnic groups take place. 
The Armenians, one of the Christian ethnic groups of the South Caucasus, have always attacked 
the Muslim Turks, who are the historical inhabitants of the region. The Armenians who came to 
the region during Czarist Russia due to collective emigration tried to create their own state on 
Turkish soil. The Armenians, who tried to ensure the supremacy of the population in the region, 
carried out genocide against the Muslim population. At the beginning of the XX century, 
Armenian gangs, who had the opportunity to weaken the Ottoman Empire, committed genocide 
against Muslim Turks in eastern Anatolia and South Caucasus. The most horrendous of these 
genocides took place in the regions of the present Republic of Azerbaijan. The massacres were 
carried out between 1905-1906 and 1918-1920.The Azerbaijani Turks, who were residents of the 
region, were in danger of extinction in the massacres organized by Armenians in 1918 and passed 
on to date as the March 31 genocide. At the last moment, the Turkish troops who came to the 
region for help saved the Azerbaijani Turks as brothers and sisters from the danger of being 
wiped from the stage of history. 
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GİRİŞ 
Uluslararası hukuk ve uluslararası kitleler bakımından ağır bir suç olarak nitelendirilen soykırım 
kelimesi, Yunanca "genos" ırk, Latince "cide" öldürme kelimelerinin birleşmesi olan genosite 
kelimesinden türemiştir. Soykırım, etnik kökene, dine, ırka, farklı siyasi görüşlere bağlı bir 
grubun önceden planlanmış bir biçimde ortadan kaldırılmasıdır. Soykırımın hukuki bir statü 
alması İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilerin, gerçekleştirdiği toplu katliamlardan sonra 
ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra çalışmalara başlayan Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu 1946 yılında aldığı bir kararla soykırım, uluslararası bir suç olarak kabul edilmiştir. 
Milletler Kurlu tarafından 1948 yılında onaylanan ve 12 Ocak 1951 yılında yürürlüğe koyulan 206 
saylı karar "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi" olmuştur. Bu sözleşmenin 
2. maddesine göre dinsel, etnik, ırksal ve ulusal olarak bir toplumu yok etmek amacıyla 
gerçekleştirilen eylemler soykırım suçu olarak kabul edilmiştir. Bu suçlar; toplumun üyelerini 
katletmek, bedensel ve zihinsel yönden ağır zararlar vermek, toplumun kısmen veya tümüyle 
yok olmasını amaçlayan ağır yaşam koşulları dayatmak, toplum içinde gerçekleşecek olan 
doğumları engellemek ve doğulan çocukları başka bir toplumda yaşamaya zorlamak gibi 
eylemleri içine almaktadır (Beşiri, 2013:180-181). 
 
Dünya üzerinde en fazla soykırıma uğrayan milletlerden biri de Türklerdir. Osmanlı Devleti'nin 
gerileme ve çöküş dönemlerinde Viyana’dan, Kafkasya'ya kadar olan bölgelerde yaşayan Türkler 
toplu katliam, sürgün ve soykırımlara maruz kalmışlardır. Tarihe baktığımızda son 200 yılda 
Anadolu ve Kafkasya topraklarında katliam ve göçler Batı kamuoyunda fazla yer almamış aksine 
hep Türkler suçlu olarak gösterilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu XX. yüzyılda 170 milyon 
insanın dünyada savaşlar ve göçler sonucu öldüğü ortaya çıkmaktadır. Öldürülen 170 milyonun 
110 milyonu Komünist rejimlerin kurbanı olmuştur. Bunun da 60 milyondan fazlası Türk 
soyundan gelen ailelerdir. Bugünde bütün dünya ülkelerinin gözü önünde Türkistan bölgesinde 
Türkler, Çinliler tarafından işkenceye ve katliama uğramaktadır (Durukoğlu, 2015:90). 
 
Güney Kafkasya'da Müslüman Türklere Karşı Ermeni Katliam ve Soykırımları 
1905-1906Katliamları ve Hristiyan Ermeni-Müslüman Türk Savaşları. 
XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Müslüman Türklere karşı gerçekleştirilen en büyük katliam ve 
soykırımlardan: biri de Güney Kafkasya'da düzenlenmiştir. Büyük bir bölümü bölgeye sonradan 
göçürülen Ermeniler, bölgede nüfus üstünlüğünü olan Azeri Türklerine karşı XX. yüzyılın ilk 20 
yılında katliamlar ve soykırımlar gerçekleştirmiştir. Çarlık Rusya’nın, Kafkasya bölgesine 
yerleşmesinden sonra burada Hristiyan sayısını artırmak için Rus yönetimi bölgeye Ermenileri 
toplu şekilde göçürmüştür. Göçürülen Ermenilerin büyük bir bölümü tarih boyunca Türkler 
tarafından yönetilen ve Türk nüfusunun üstünlük sağladığı Revan, Nahcivan ve Karabağ 
bölgelerine yerleştirilmiştir. Bu bölgelerde Ermeni sayısını artıran Rus yönetimi, il ve ilçe 
yönetimlerine de Ermenileri getirmeğe çalışmıştır. Bu politikanın asıl amacı Ermenilerin bölgeye 
tam hâkim olmasını sağlamak ve bölgede bulunan Müslüman devletlerine karşı Hristiyan devleti 
kurmak olmuştur. Rus yönetiminin, Ermenilerin silahlanmasında sağladığı destek XX. yüzyılın 
başlarında bölgede katliamların gerçekleşmesine neden olmuştur. Her türlü desteği alan Ermeni 
çeteleri Nahcivan, Karabağ ve Revan bölgeleri dâhil Güney Kafkasya'nın birçok bölgesinde 
katliamlar düzenlemiştir (Karabağ Özgürlük Örgütü, 2009:4). 
 
XX. yüzyılın başlarından itibaren Ermenilerin her türlü milliyetçi partilerini ve çetelerini finanse 
eden Ermeni Kilisesi, Rus yönetimi tarafından 1903 yılında çıkarılan kanunla Rusya Toprak ve 
Emlak Bakanlığı'nın emrine verilmiştir. Bu kanun kiliseye, siyasi kurumların yaptığı yardımları 
azaltmıştır. Ermeni milliyetçi çeteleri çıkarılan bu kanun aleyhine Gence, Kars, Bakü, Şuşa, ve 
Tiflis’te mitingler düzenlemekle birlikte katliamlar da gerçekleştirmişlerdir. 1905 yılında 
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Rusya'da Çarlık rejimine karşı muhalif faaliyetler güçlenmiştir. Ermeniler, bu durumdan 
yararlanarak Güney Kafkasya'da katliamlar gerçekleştirmiştir. Müslüman ve Türkler aleyhine 
güçlü bir propagandaya kalkışan Ermeni çeteleri Kafkasya Canişinliği'nde (Kafkasya Genel 
Valiliği) çalışan üst düzey Ermeni memurlar tarafından maddi destek almıştır.  Ermeni çeteleri 
tam silahlandıktan sonra 1905-1906 yıllarında Bakü, İrevan, Gence, Karabağ ve Tiflis gibi büyük 
şehirlerde Ermeni üstünlüğünü sağlamak için Müslüman Türklere karşı katliamlar 
gerçekleştirmişlerdir (Mustafa, 2014:3). 
 
1905-1906 yılında bütün Güney Kafkasya'yı saracak olan katliam ateşinin ilk alevlendiği bölge 
Bakü şehri olmuştur. Bakü'de gerçekleşecek olan olayları siyasi partilerde yer alan birçok Ermeni 
de desteklemiştir. 2 Şubat 1906 yılında bir Müslümanın Bakü'de Kuba Meydanı olarak anılan 
yerde, Ermeni komiteci çeteler tarafından vahşice öldürülmesi bölgedeki Müslüman nüfusu 
ayaklandırmıştır. Müslüman imamlar, durumu yatıştırmak isterken 6 Şubat 1906 yılında bir 
Müslümanın daha Ermeni bir asker tarafından öldürülmesi olayları yeniden ateşlemiştir. 
Akabinde Müslümanlar toplanarak silahlı Ermeni çeteleri ile savaşmak zorunda kalmışlardır. 
Ermeni çeteciler bu katliamlara ciddi bir önem vererek Müslümanlarla birlikte Rus olanlara karşı 
da silah kullanmışlardır. Her iki tarafın silaha sarılması sonucu ölen ve yaralı sayısı da artmıştır. 
Sabah Bakü sokaklarında, 13 kişinin öldüğü ve birçok kişinin de yaralandığı da ortaya çıkmıştır. 
Ermeni saldırılarına karşı 7 Şubat 1906 yılında Müslümanların karşı saldırıya geçmesi sonucu 
Ermeniler mağlup olarak kaçmıştır. Bakü'de başlayan bu çatışmalar kısa zaman da bütün Güney 
Kafkasya bölgelerine sıçramıştır (Ordubadi, 1991:13). 
 
Bakü'de gerçekleşen savaşlar Karabağ ve çevresinde de etkisini göstermeye başlamıştır. İlk 
önceleri bölgenin Ermeni ve Müslüman nüfusunu yatıştırmak için her iki tarafın yöneticileri 
görüşmeler gerçekleştirmiştir. Defalarca görüşen taraflar arada olan münakaşaları barış yolu ile 
hal etmeye muvaffak olmuşlardır. Lakin sonradan Ermenilerin açık bir biçimde silah ve teçhizat 
almaları bölgedeki Müslüman nüfus endişelendirmiştir. Ermenilerin savaş başlatacağını anlayan 
Müslüman nüfus hazırlıklar yapmaya başlamıştır. 16 Ağustos 1905 tarihinde silahlanan Ermeni 
çeteleri Müslümanlara karşı saldırıya geçmişlerdi. Dönemin yazarlarından Mir Möhsün 
Nevbab'ın yazdıklarından da anlaşıldığı gibi Ermeniler yıllarca birlikte yaşadıkları komşularını 
katletmekten bile geri kalmamışlardır (Nevbab, 1993:30-32). 
 
Birçok ilde katliam ve yağmalara başlayan Ermeni çeteleri hayali olan Ermeni devletini kurmak 
için Gence Guberniyası'nda2  yaşayan Müslüman nüfusu temizlemek için harekete geçmiştir. 
Karabağ ve çevresinde savaşlara başlayan Ermeniler, Gence’den, Şuşa şehrine kadar olan bütün 
Müslüman köyleri yok ederek buralarda üstünlük sağlamak istemişlerdir. Yıktıkları köylerin 
yerine yol yapmayı planlayan Ermeni komiteciler, bu iş için 60 bin manat para ayırmışlardır. 
Lakin sonradan bölgede olan Rus yönetimine General Bauver'in gelmesi bu işi engellemiştir. 
Ermeniler, Karabağ'da başlattıkları savaşı 1 Ocak 1906 yılında Papravait muharebesini 
kaybederek sonuçlandırmışlardır. Bu savaş sonucu olarak Ermeniler geri çekilerek işgal ettikleri 
Müslüman köylerini boşaltmışlardır (Ordubadi, 1991:77). 
 
Karabağ bölgesinde gerçekleşen Müslüman-Ermeni çatışmalarında İran tarafından Müslümanlar 
da yardım için gelmiştir. 1906 yılının kış aylarında, Karabağ'ın Ağdam bölgesine gelen birlikler 
kendileri ile top, silah ve teçhizat getirmişlerdi. İranlı birlikler yerli Müslümanlar tarafından çok 
iyi karşılanmış ve bölgede yerleşmiştir. İran'dan gelen birlikler 15 gün Ağdam bölgesinde hazırlık 
yaptıktan sonra yerli birliklerle birleşerek Aranzemin ve Pricamallı bölgeleri dâhil Ermeni 
                                                
2 Guberniya-Çarlık Rusyası döneminde bölgelere verilen yönetim usulü isim olmuştur. Guberniya-vilayet 
anlamına gelmektedir ve Gubernator-Vali tarafından yönetilmiştir. 
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işgalinde olan Müslüman köylerini temizlemek için harekete geçmişlerdir. Bu savaşlarda 
Müslüman birlikleri Ermenilerden 213 kişiyi öldürmüş, geri kalan Ermeni çeteciler ise ormanlara 
kaçmakla kurtulabilmiştir (Nevbab, 1993:93). 
 
1905 yılında Bakü'de başlayan katliam ve savaşlar Güney Kafkasya'nın, Karabağ dâhil birçok 
bölgesinde yayılmıştır. Ermeni çetelerinin saldırılarını Nahcivan bölgesinde gerçekleştirilen 
katliamlar izlemiştir. Lakin Nahcivan'da Müslüman nüfusun sayı üstünlüğü Ermeni çetecilerin 
mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. Bu beklenmedik mağlubiyet Revan bölgesinde yaşayan 
Ermenileri öfkelendirilmiş ve şehirde yaşayan Müslüman nüfusa karşı hızla silahlanmışlardır. 
Ermeni çeteleri 24 Mayıs 1905'de sabah kendi iş yerlerini açmağa giden Müslüman tüccarlara ateş 
açmakla katliamlara başlamışlardır. Ardından, Müslümanların yaşadığı evlere ve dükkânlara 
mermi yağdırmaya başlayan Ermeniler Müslümanların cevap ateşi ile susturulmuştur. Dönemin 
yazarlarından olan Memmed Said Ordubadi kendinin Kanlı Yıllar kitabında İrevan olaylarını 
anlatırken şöyle yazmaktadır: İrevan’da Ermeni çetelerinin yardımına en modern silahlarla silahlanmış 
Taşnak partisinin savaşçıları geldi. Müslüman askerler ise çoğu silahsız olarak Ermenilere karşı 
savaşıyorlardı. Güçlü silahları olmasa da Müslümanların kenar bölgelerden gelme iyi nişancıları vardı. 
Zira Bakü ve Nahcivan savaşlarından kaçıp buraya gelen Ermeni savaşçılar, Müslümanlar karşısında 
mağlubiyete uğruyorlardı (Ordubadi, 1991:21-23). 
 
Revan bölgesinde yaşanan katliamların en vahimi Kafkas gazetesinde de yer alan 26 Mayıs 
katliamları olmuştur. Bu saldırılar zamanı 9 Ermeni, 21 Müslüman, 1 Asur olmakla 31 kişi ölmüş 
ve 24 Ermeni, 10 Müslüman, 1 Yahudi ve 1 Rus olmakla toplam 36 kişi ise yaralanmıştır. 26 Mayıs 
saldırıları hakkında Kaspi ve Tiflisskiylistok gazetesi, bir Tatar evine bombalı saldırı yapıldığı ve 
bu saldırıda 24 kişinin öldüğünü yazmıştır. Modern silahlarla silahlanmış Ermeni çeteleri İrevan 
şehrinde olan Müslüman mahallelere ve etraf köylere saldırarak halkın büyük çoğunluğunu 
katletmişlerdir. Revan Gubernatoru Generali Napolyon Bonapart'ın (Fransız İmparatoru 
Napolyon Bonapart’ın soyundan gelmektedir) Rusya'ya çektiği 19 Eylül tarihli telgrafında, 
Ermenilerin, Tatarlara saldırdığını ardından pazar meydanında çıkan olaylar sonucu 8 
Müslüman, 2 Ermenini öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını yazmıştır (Mustafa, 2014:79-80). 
 
Bakü, Karabağ, Nahcivan ve İrevan bölgelerinde gerçekleşen katliamlarla birlikte Zengezur, 
Dereleyez, Gümrü ve Gürcistan’ın Türkler yaşayan bölgelerinde de katliamlar yapılmıştır. Bu 
katliamları Gürcistan arşiv belgeleri ve dönemin gazetelerinde yer almıştır. Bu belgeler 
araştırıldığı zaman o dönemde Şerur-Dereleyez bölgesinin en büyük Türk köylerinden olan Hors 
köyünde Ermeni çetecilerinin büyük yağma ve katliamlarına rastlanmıştır. Bölgede yerleşen 6 
Ermeni köyünde örgütlenip ve silahlanan Ermeni çeteleri 27 Ekim'de Hors köyüne saldırarak 40 
kişiyi katletmiş ve köyde olan mülkleri yağmalayarak yakmıştırlar. 30 Ekim saldırılarında ise 
kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden 53 Türkü öldürmüş, 255 evi yağmalayarak yakmışlardır. Bu 
saldırılar İrevan ve diğer bölgelerdeki Türk köylerinde Müslümanların heyecanına sebep 
olmuştur. Zengezur bölgesinde olan Ermeni köylerinde yaşayan Ermeni çetecilerin, Türklerin 
yaşadığı Sisyan köyüne saldırması sonucu 190 kişi vahşice katledilmiştir. Yalnızca Rusların 
yolladığı Kazak birliklerinin köye gelmesi sonucu katliamın daha büyük boyut almasının karşısı 
alınmıştır. Dönemin basınında yayımlanan haberlerde Ermeni çetelerinin saldırıları sonucu 
Zengezur’un Kürtler köyünde 120, Derebas köyünde ise 278 Müslüman katledilmiştir (Hacılar, 
2105:217-218). 
 
Bölgedeki katliamları durdurmak ve asayişi sağlamak için Kafkasya Yöneticisi atanmış 
Vorontsov Daşkov’un teşebbüsü sonucu Tiflis’te barış konferansı toplanmıştır. Toplanan 
konferansta Müslüman heyetini Alimerdan Bey Topçubaşov, Ahmet Bey Ağayev, Adil Han 
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Ziyadhanov temsil etmiştir. Bu konferansta bölgede gerçekleşen terör ve katliam olaylarını 
Taşnakstyun Partisi'nin düzenlediğini ve hükümetin buna sessiz kaldığını Müslüman heyeti 
belgelerle kanıtlamıştır. Lakin yapılan barış konferansı da sonuçsuz kalmış ve Ermeni çetelerinin 
saldırıları sürmüştür. Ermeniler Bakü ve Şuşa üzerine tekrar saldırsalar damağlup olmuş ve geri 
çekilmek zorunda kalmışlardır. 1906 yılının yaz aylarında Rusya'da çıkan ayaklanmalar 
bastırılmış ve Çar hükümeti kontrolü ele almıştır. Bu da Ermenilerin Kafkasya'da faaliyetlerini 
kısıtlamıştır (Arzumanlı ve Mustafa, 1998:51). 
 
1918-1920 Katliamları ve 31 Mart Soykırımı 
1914 yılında Avusturya'nın Sırbistan'a saldırması ile başlayan savaş, diğer büyük devletlerinin 
de katılması sonucu Birinci Dünya Savaşına dönüşmüştür. İttifak Devletleri safında yer alan 
Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmak durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Kafkasya 
cephesinde Osmanlı Ordusu'nun başlattığı askeri harekât Sarıkamış bölgesinde mağlubiyetle 
sonuçlanmıştır. 1916 yılında Kafkasya’dan gelen destek kuvvetlerini de arkasına alan Rus 
Ordusu, ileri harekâtla Erzurum, Van, Muş, Bitlis, Erzincan ve Trabzon bölgelerini işgal etmiştir. 
1917 yılına gelindiğinde Kafkasya cephesinde bulunan Osmanlı Ordusunun durumu vahim bir 
hal almıştır.  Rus Ordusunu ancak Rusya'da çıkan Şubat devrimi durdurabilmiştir. Bu devrim 
sonrası Rus Orduları Kafkasya cephesinden hızla geri çekilmeye başlamıştır. Ruslar çekildiği 
bölgelerde Rus ordusu ile birlikte savaşan Ermeni çetelerini silahlandırmıştır. Bolşevik hükümeti 
Çar Rusya'nın aksine toprak iddiasında bulunmamış ve barışsever politika izlemiştir. Lakin 
Rusların silahlandırdığı Ermeni çeteleri bölgenin Türk-Müslüman nüfusu için saldırılara 
başlamıştır (Artnur, 2013:19). 
 
1917 Ekim İhtilali’nden sonra Rusya'da yönetimi ele geçiren Bolşevikler, eski çarlık topraklarında 
yaşayan halkları kendi iktidarı altında toplamak için ardı ardına bildiriler yayınlamıştır. Bu 
bildirilerde bölge halkı için self-determinasyon ilkesi deyer almıştır. Bu bildiri bölgede olan işçi 
sınıfı ile birlikte Azerbaycan Müsavat Partisi tarafından da hoş karşılanmıştır. Her iki parti Birinci 
Dünya Savaşı’nın sonlanması ve barış yapılması konusunda aynı düşüncede olmuşlardır. Lakin 
sonradan Müsavat Partisi'nin bölgede güçlenmesi ve halk arasında nüfusunun artması 
Bolşevikleri rahatsız etmeye başlamıştır. Bakü'de bulunan Bolşevik yönetimi şehri elinde tutmak 
için yönetime kendilerinden bir komiser atamayı planlamıştır. Bakü Sovyet’i Müsavat Partisi'nin 
bölgede nüfusun kırmak için Stalin'in yardımıyla Kafkasya komiseri olarak Ermeni milletçisi olan 
Stepan Şaumyan atanmıştır. Şaumyan'ın Kafkasya komiseri atanmasında asıl amaç mevcut olan 
Trans Kafkasya hükümetinin varlığına son vermek ve bölgeyi Bolşevik yönetimi altına almak 
olmuştur. O dönemde Trans Kafkasya hükümetinin yöneticisi olan Kekeçkori ile birlikte 
yönetimde Kafkasya'nın yerel partileri de bulunmuştur. Yalnızca Bakü şehri Bolşevik 
yönetiminin kontrolünde olmuştur (Çıraqzade, 1992:12). 
 
1918 yılında kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını Ermenistan, Gürcistan ve Rusya 
arasında paylaşmak isteyen Bolşevikler, Bakü'ye önemli derecede değer vermişlerdir. Bakü'de 
yönetimi ele alan Şaumyan'ın emrinde olan Bolşevik ordusunun yüzde yetmişini Ermeniler 
oluşturmuştur. Kafkasya komiseri olarak bölgede faaliyette bulunan Şaumyan'ın asıl amacı Trans 
Kafkasya hükümetinin yıkılmasından sonra yeni yaratılmış Azerbaycan Cumhuriyeti 
topraklarını parçalamak olmuştur. Nahcivan ve Karabağ bölgesinde terör ve katliamlarda 
bulunan Ermeni milliyetçi çetelerinin yöneticisi olan Andranik Ozanyan ile yazışmaları da bunu 
kanıtlamıştır (Hasanov, 1991:11). 
 
Bölgeye sahip olmaya çalışan diğer bir güç ise İtilaf Devletlerinden İngiltere olmuştur. Bölgenin 
Türk-Alman kuvvetlerinin eline geçmemesi için İngiliz Hükümeti Ermenilere her türlü desteği 
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sağlamıştır. Ermeni çetelerinin Kafkasya topraklarına farklı yollarla yerleşmesini sağlayan İngiliz 
Dışişleri, bu çetelere askeri yardımda da bulunmuştur. İngiliz Hükümeti bölgedeki Ermenilerin 
tam silahlanması için maddi yardımda bulunmuştur. Buna ilave olarak 1917-1918 yılları arası 
İngiliz Hükümeti tarafından Ermenilere yardım için atanan Mac Donell İran bölgesinden 
Ermenilere askeri yardımda bulunmuştur. İngilizlerin bölgeye yaptığı yardımlar sonucu güçlü 
bir şekilde silahlanan Ermeni çeteleri, bölgede yaşayan Türk-Müslüman nüfusa karşı katliamlara 
başlamıştır. Azerbaycan'ın Zengezur, Nahcivan ve Karabağ bölgelerinde yapılan katliamların 
sorumlusu olan Ermeni Generali Andranik Ozanyan silah ve diğer yardımları İngiliz 
Hükümeti’nden aldığı kanıtlanmıştır (Şıhaliyev, 2016:25-26). 
 
Bakü Katliamı  
1918 yılı Mart ayına gelindiğinde Bakü'de Bolşevik birlikleri ile birlikte silahlı Ermeni çeteleri de 
mevcut olmuştur. Çeteleri İran'dan ve Batı Cephesi’nden gelme silahlı birlikler oluşturmuştur. 
Bunlarla birlikte şehirde dönemin modern silahları ile silahlanmış Taşnakstyun Partisi'nin 
birlikleri de bulunmuştur. Mart soykırımlarının ön unsuru olan bu birliklerin Bakü'de açık 
milliyetçilik propagandası yapmasına Şaumyan hiçbir zaman engel olmamıştır. Mart 
soykırımının başlıca sebepleri arasında Bakü ve çevresinde Müsavat Partisi'nin nüfusunun hızla 
yükselmesi olmuştur. Azerbaycan aydınlarının ve işçi sınıfının birçoğunun da Müsavat Partisine 
katılması Şaumyanı rahatsız etmiştir. Müsavat Partisi’nden olanları şehirden ve siyasetten uzak 
tutmak için Mart olaylarını gerçekleştirmiştir. Bakü ve çevresinde Mart Olayları gerçekleştiği 
sırada Müsavat güçlü silahlı birliklere sahip olmamıştır. Bunu kendi yararına kullanan Ermeni 
çeteleri şehirde istediği kargaşa ortamını yaratmağa muvaffak olmuşlardır. Şaumyan için Mart 
Olaylarını başlatacak bahane Mart ayının 29'unda gerçekleşmiştir. Lenkaran’a yola çıkmak için 
Müslüman birliği olan Vahşi Taburun (Dikaya Divizya) altı bölüğü Ermeniler tarafından Evelina 
gemisinde zorla silahsızlandırılmıştır. Bu eylemi protesto etmek için 30 Mart’ta Müslümanlar 
sokağa çıkmıştır. Müslümanların protesto mitingleri düzenlemesi Şaumyan'a gereken fırsatı 
vermiştir. Bolşevik ve Ermeni çetelerinin Müslüman birliklerinin karargâhına düzenlediği saldırı 
ile alevlenen Mart Olayları kısa zamanda diğer bölgelere de sıçramıştır. Kendi katliam planını 
hayata geçirmek için bu fırsatı değerlendiren Şaumyan bunu kendi mektubunda da kanıtlamıştır. 
Bolşevik yönetimine olayları anlatan mektubunda şöyle yazmaktadır: Bize yapılan küçük sayıda 
silahlı saldırıları fırsata çevirerek bütün birliklerimizle Müslümanlar üzerine saldırıya geçtik. 6 bin silahlı 
birliğe sahip idik. Lakin 3-4 binlik Taşnak birliklerin de bize katılması ile olaylar kontrolden çıktı. Biz bu 
olayları hesaplı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu olaylarda Müslümanlar zafer kazansaydı o zaman Bakü 
şehrini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti olarak ilan edeceklerdi. Bu mektuptanda görüldüğü gibi 
Şaumyan karşısına gelen fırsatı değerlendirerek, soykırım planını gerçekleştirmiştir (Çırakzade, 
1991:18-20). 
 
1918 yılına geldiğinde Bakü'de 3 bin 500 asker Komünistlerin Kızıl Grubu’nu oluşturmuştur. 
Bununla birlikte 4 bin 500 Ermeni Taşnak birliği şehrin yakınlığında saldırı için hazır 
tutulmuştur. Bu birlikler Mart-Nisan aylarında binlerce Türkü inkılap karşıtı adı altında 
katlederek, mallarını yağma etmişlerdir. Sadece Bakü'de kadın, çocuk, yaşlı demeden 17 binden 
fazla Müslüman-Türkü katleden Ermeni çeteleri, bununla birlikte tarihi yerleri de yakarak 
harabeye çevirmişlerdir. Yapılan bu katliamların tek amacı bölgeden Türk nüfusunu silerek, 
burasını hayali Büyük Ermenistan'ın bir parçası haline getirmek olmuştur. Ermeni birlikleri 
Müslümanların toplu yaşadığı mahallelere girerek bebek, yaşlı, kadın demeden katletmiş, 
camileri, ibadet yerlerini topa tutarak yakıp yıkmışlardır. Bu katliamlardan kurtulmayı başaran 
Müslümanlar ise Dağıstan ve İran bölgesine kaçarak kurtulmuşlardır (Mustafayev, 2009:188-189). 
Türlü işkenceler maruz kalan ve kaçıp kurtulmağa çalışan Müslümanları, Ermeniler şehrin 
önemli noktalarında yerleştirilmiş makineli tüfekler ile katledilmişlerdir. Bu vahşetin boyutunu 
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daha sonra bir kazıntı zamanı bulunan ve türlü işkencelere maruz kalmış 57 kadın cesedi de 
kanıtlamıştır. Bu soykırımda büyük rolü olan Taşnaklar, Bakü şehrini Müslümanlardan 
temizlemek ve Müsavat Partisi'nin nüfusunu kırmak istemişlerdir. Bazı verilerde katledilen 
Müslüman sayısı 12.000 olarak gösterilirken, bazılarında ise 30.000'e yakın gösterilmiştir (İsmayıl, 
2017-18:37-38). 
 
Şamahı Katliamı 
Bakü'de yapılan katliamların aynısı Azerbaycan'ın birçok bölgesinde gerçekleştirilmiştir. 1918 
yılında Şamahı şehri ve çevresinde gerçekleştirilen olaylarda Şaumyan'ın rolü olmuştur. 
Şaumyan, bunu kendinin 13 Nisan'da Halk Komiserler Sovyet’ine yazdığı mektupta itiraf 
etmiştir. Mektupta Şamahı bölgesine makineli tüfekli ve topçu birliklerini gönderdiğini 
yazmıştır. Şamahı katliamlarını Şaumyan'ın yakın silah arkadaşı Stepan Lalayan 
gerçekleştirmiştir. Arşiv belgeleri araştırıldığı zaman Şamahı ve çevre köylerinde Ermeni 
çetelerinin yaptığı katliamlar ifşa olunmuştur. Mart olaylarını araştırmak için 1918 Kasım ayının 
22 de yaratılan Tetkikat Komisyonu'nda Şamahı kazasında gerçekleştirilen katliam ve terör 
olayları ispatlanmıştır. Bütün raporlar sunulduktan sonra Komisyonun 12 Temmuz 1919 tarihli 
kararıyla suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için ceza davası açılmıştır (Paşayev, 
2001:226-227). Şamahı bölgesinde üstünlük sağlayan Ermeni birlikleri kadın, çocuk, yaşlı 
demeden sivil nüfusu katletmişlerdir. Camide saklanan kadın ve çocukları öldürmek için Ermeni 
Çete Komutanı Lalayan, camilerin yakılması emrini vermiştir. Caminin imamı Ahund Molla 
Ceferkulu'nu vahşice kafa derisini soyarak kurşuna dizerek katlettikten sonra camide bulunan 
her kesi canlı canlı yakmışlardır. Ağır katliamlara maruz kalan 58 Müslüman köyü dağıtılmış ve 
genel olarak bölgeye bir milyar Ruble'den fazla zarara uğramıştır. Yapılan bu katliamlar sonucu 
Şamahı şehrinin nüfusu büyük oranda azalmıştır. Bu katliamlarda Ermeni milliyetçileri ile 
birlikte Ermeni Kilisesinin de büyük rolü olmuştur (Şıhaliyev, 2002:109-110). 
 
Şamahı olayları Azerbaycan Cumhuriyeti Tetkikat Komisyonu tarafından araştırılırken, olayların 
gerçekleştirildiği yerlerde araştırma yapılmış ve olayın canlı tanıkları dinlenilmiştir. Bütün 
araştırmalardan sonra Şamahı'da, yapılan katliamlara 31 kişinin yöneticilik yaptığı ortaya 
çıkmıştır. Bunların başında gelen isim Stephan Lalayan olmuştur. Komisyon kararında bu 31 
kişinin çeteleri silahlandırarak iş birliği yaptığı ve silahsız Müslüman nüfusa karşı yağma ve 
katliamlar gerçekleştirdiği yazılmıştır. Komisyon araştırmaları zamanı bölgede bulunan cesetler 
bu katliamın vahşetini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca yağma ve yıkımlar sonucu şehirde bulunan 13 
cami ile birlikte tarihi bir öneme sahip Cuma Camisi de yakılarak dağıtılmıştır (Paşayev, 
2001:235-236). Fevkalade Tetkikat Komisyonu'nda hazırlanan raporlar ve olayın canlı 
tanıklarının dinlenilmesi sonucu Şamahı'da Bolşevik-Taşnak birlikleri tarafından katledilen ahali 
sayısı 7 bin kişi (58 aile) olarak tespit edilmiştir. Bunlardan 1653'ü kadın, 965 çocuk olmuştur. 
Ayrıca Şamahı şehri çevresinde dağıtılan köylerin sayısı 58 olarak belirlenmiştir (Şirinoğlu, 
2001:32). 
 
Kuba Katliamı 
Kuba şehrini 1 Mayıs’tan itibaren muhasara altına alan Ermeni Amazasp Birlikleri, silahsız 
Müslüman nüfusa karşı makineli tüfeklerden ve toplardan ateş açmışlardır. Kuba şehrine 
Şaumyan tarafından gönderilen bu birlikler tamamen Ermeni milliyetçilerinden oluşmuştur. 
Ermeni Komiser Grigori Korganov'un da yardımı ile kurulan bu Ermeni birliğini komuta etmek 
Venuntsu'ya verilmiştir. Şehri işgal eden Ermeni katliam mangası, Müslüman nüfusa karşı 
katliam ve yağmalar gerçekleştirmiştir. Kuba şehri dâhil çevre bölgeleri de yağmalayan 
Ermeniler, buralardan çok sayıda para, altın ve elmas ele geçirmişlerdir. Ele geçirilen ganimetin 
büyük bir bölümü Şaumyan'a gönderilmiştir. Ayrıca Ermeniler Kuba'ya gelirken yol üzerinde 
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olan köyleri de yağma ederek nüfusunu katletmişlerdir. Barış isteyen ahaliye karşı acımasızlık 
göstermiş ve kaçamayan herkesi öldürülmüştür (Arzumanlı ve Mustafa,1998:83-85). 
 
Fevkalade Tetkikat Komisyonu Kuba katliamlarının araştırırken canlı tanıkların 17 Aralık 1918 
yılında verdiği ifade Kuba katliamının nasıl başlandığını ortaya çıkarmıştır. Daha önce şehre 
gelen Bolşevik birlikleri sadece bölgede bulunan Şollar su boru hattını muhafıza edeceklerini 
söylemişlerdir. Ardından gelen Gürcü yöneticilerin komuta ettiği Bolşevik birliği, Müslümanlara 
Sovyet yönetimini kabul etmek için iki saat zaman vermiştir. Yerli halk önerilen teklifi kabul 
etmesine rağmen iki gün sonra şehre Ermenilerden oluşan Bolşevik birliği girmiştir. Şehirde 
katliamlara başlayan Ermeniler silahlı Lezgi 3  birlikleri karşısında tutunamayıp Haçmaz 
bölgesine çekilerek destek kuvvet beklemişlerdir. Destek kuvvet gelince şehre saldıran Ermeniler 
ilk günden erkek, kadın, çocuk ayır etmeden 1500 kişiyi vahşice katletmişlerdir. Şehirde birçok 
ev yağmalanarak dağıtılmıştır. Gürcü birlikleri geldikten sonra Ermeniler geri çekilmiştir (ADA, 
f.1061, s.1, iş.96:17). 
 
Nahcivan Katliamı 
1918 yılının Mart ayında başlayarak sonbahara kadar süren katliamlara Bakü dâhil çevre illerde 
Şaumyan yöneticilik etmiştir. Nahcivan ve Karabağ bölgelerinde ise bu katliamları gerçekleştiren 
isim Ermeni Generali Andranik Ozanyan olmuştur. Osmanlı ve Ermenistan Hükümeti arasında 
4 Haziran 1918 yılında Batum Antlaşması imzalanmıştır. Lakin Andranik başta olmakla birçok 
Ermeni milliyetçisi bu Antlaşmayı, onursuz barış antlaşması olarak dile getirmiştir. Andranik'in bu 
antlaşmaya karşı çıkması onun askeriyeden kovulması ile sonuçlanmıştır. Andranik, etrafına 
topladığı Ermeni çeteleri ile Nahcivan ve Kuzey İran’a geçerek İngiliz yardımı almak daha sonra 
ise Türk ordusuna karşı saldırıya geçmeyi planlamıştır. Lakin Nahcivan bölge yöneticisi Halil 
Bey'in birlikleri Andranik'in bölgeye girişine izin vermemiştir. Andranik ve birlikleri Karabağ’a 
geçerek oradan Kızılbulak-Culfa yolu ile Culfa bölgesine gelmişlerdir (Hacıyev, 2010:287). 
 
Culfa bölgesine gelen Ermeniler, Türk ordusunun bölgeye gelmemesi için demir yollarını ve 
köprüleri dağıtmıştır. 24 Haziran 1918 yılından Hoy bölgesine 3 km Güneyde Türk ordusu ile 
savaşa giren Andranik mağlup olarak Nahcivan'ın içlerine doğru çekilmiştir. İngiliz yardımından 
mahrum kalan Andranik bölgede katliamlara başlamıştır. Sınır bölgesinde yerleşen Culfa'nın 
Yaycı köyünü muhasaraya alan Andranik'in birlikleri 4000'e yakın silahsız Müslümana 
saldırmışlardır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden vahşice katliam yaparak nüfusun büyük 
çoğunluğunu katletmişlerdir. Yaycı katliamı ile yetinmeyen Andranik ve birlikleri bölgedeki 
diğer Müslüman köylere de saldırarak katliam ve yağma faaliyetlerinde bulunmuşlardır (Atnur, 
1999:45). 
 
Ermeniler, Şerur bölgesinde 45 Müslüman köyünü yakarak bölge nüfusunu katletmişlerdir. 
Ermeni askerleri, kendi itiraflarında komutanlarından Müslümanları öldürerek Aras nehrine 
dökmeleri emri aldıklarını vurgulamışlardır. Hatta bu hususta Ermeni komutanlarına yazılı emir 
de gelmiştir. Andranik ve Ermeni birlikleri Nahcivan bölgesinde gerçekleştirdikleri 
katliamlardan sonra Türk ordusunun bölgeye girmesi sonucu Eylül ayında Gorus ve Sisyan 
bölgelerine çekilmiştir. Nahcivan'daki katliamlarla yetinmeyen Andranik, Zengezur ve Karabağ 
bölgelerinde katliamlara başlamıştır. Bu bölgelerde katliamlar gerçekleştiren Andranik'in asıl 
amacı bölgeyi Türklerden temizlemek ve buralarını Ermenistan toprakları olarak ilan etmek 
olmuştur. Araştırmalar sonucu 1918-1921 yılları arası Ermeniler, Nahcivan bölgesinde 73.727 
kişiyi katletmiştir. Bunlar arasında kadınlar, çocuklar ve yaşlılarda yer almıştır. Aras nehrinin 
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Güney kısmında yaşayan Türklere karşı da Ermeniler katliamlar gerçekleştirmiştir. Bölgede 
yaşayan Ermeniler Rus ve İngiliz yardımıyla silahlanarak katlettiği Müslüman sayısı 90.000 
kişiden fazla olmuştur (Şıhaliyev, 2016:29). 
 
Karabağ Katliamı 
Dönemin yazarlarından Reşid Bey İsmayılov, Azerbaycan Tarihi adlı eserinde Andranik’in 
Karabağ bölgesindeki faaliyetleri hakkında yazmıştır. Andranik, Nahcivan'dan sonra Karabağ 
Hanlığı'nın tarihi toprakları olan Zengezur, Cavanşir, Cebrayıl ve Şuşa bölgelerinde katliam ve 
yağma faaliyetlerine başlamıştır. İlk önce bölgede Ermeni sayısını artırmak için buralara İran ve 
Türkiye'den kaçan Ermenileri yerleştirilmiştir. Kendini Ermeni milletinin temsilcisi gibi 
göstererek sözde Taşnak Hükümetini tanımayan Andranik, bölgeyi hızla Ermenileştirmek çabası 
içinde olmuştur (İsmayılov, 1993:139). Karabağ bölgesine Ermenilerin ilk saldırıları 1903 
senesinden başlamış ve 1920 yılına kadar devam etmiştir. Bölgede yaşayan Ermeniler zamanla 
silahlandıktan sonra Müslüman köylere karşı saldırılar düzenlemiştir. Bu saldırılar sonucu 
Müslüman nüfus katledilmiş, mülkleri yağmalanmıştır. Fevkalade Tetkikat Komisyonunun 
(FTK), araştırması sonucu Şuşa, Zengezur ve Cebrayıl bölgelerinde Müslümanlara karşı katliam 
faaliyetlerinde bulunan Ermenilerin büyük bir bölümü Osmanlı ile savaştan kaçarak bölgeye 
gelen çeteciler olmuştur. Türk nüfusa karşı en büyük saldırılardan biri Şuşa bölgesinde 
gerçekleştirilmiştir. Şuşa'daki katliamların sorumlusu Vartan, Sako ve Abraham isimli Ermeniler 
olmuştur. Bölgedeki terör birliklerini komuta eden bu şahıslar Bakü, Batum ve Tiflis ‘ten gelen 
gönüllüleri de yanlarına alarak Müslüman nüfusa saldırmışlardır. Bu saldırılarda Ermenilerden 
40 kişi ölürken, Türklerden 500 kişi vahşice katledilmiştir. Yüzlerce Müslüman ise evlerini 
bırakarak göçmen durumuna düşmüştür. Katliamlar şehirle sınırlı kalmamış 158 Müslüman, 128 
Ermeni köyü Ermeni çeteler tarafından yağma edilmiştir. Genel olarak ölü sayısı 5-10 bin 
arasında olmuştur (Mustafayev, 2012:545-546). 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti FTK'nın araştırma sonucu hazırladığı raporlarda Müslüman nüfusun 
sık yaşadığı Cavanşir, Şuşa, Cebrayıl, Zengezur ve Gence vilayetlerinin Ermeniler tarafından 
saldırılara maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Bu raporlarda Karabağ'ın 4 eyaletinin diğer 
bölgelerden daha çok zarar gördüğü belirtilmiştir. Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, 
Müslüman nüfusa karşı ardı arkası kesilmeyen vahşilikler gerçekleştirmişlerdir. Osmanlı 
vilayetlerinden ve İrevan'dan bölgeye gelen Ermeni askerler Müslümanlardan Ermeni Devletine 
itaat etmesi talebinde bulunmuşlardır (ADA, f.970, s.1, iş.161:2). 
 
Fevkalade Tetkikat Komisyonu tarafından Karabağ'ın Zengezur bölgesinde Ermeniler tarafından 
gerçekleştirilen katliamlar araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucu Zengezur ve çevresinde yapılan 
katliamların Andranik komutasında gerçekleştiği de kanıtlanmıştır. Bu katliamlar sonucu 
bölgede 115 Müslüman köyü yağmalanarak dağıtılmış ve nüfusu katledilmiştir. FTK'nun 
araştırmalarında katliamın vahşeti de ortaya çıkmıştır. 115 köyde genel olarak 2276 kadın, 3257 
erkek, 2196 çocuk katledilmiştir. 794 kadın, 1060 erkek ve 485 çocuk yaralanmıştır. Zengezur 
Ermeni çetelerinin işgali altında olduğu için ölen ve yaralı sayısını tam olarak belirlenememiştir. 
Ancak FTK'nun hazırladığı malumatlarda bölgede 10.068 kişinin öldürüldüğü çoğunun ise sakat 
bırakıldığı ortaya çıkmıştır (Paşayev, 2001:241-242). 
 
İrevan Katliamı 
1918 yılında yapılan katliamların en acımasızca gerçekleştirildiği bölgelerden biri de İrevan şehri 
ve çevresi olmuştur. 1918 yılına kadar İrevan bölgesinde 199 Türk köyü ve 300.000'e yakın Türk 
nüfus bulunmuştur. Andranik ve Dro isimli Ermeni çetecilerin yönettiği birlikler 1918 yılının 
Mart ayından başlayarak bölgede Türk nüfusa karşı katliam ve yağma faaliyetlerinde 
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bulunmuşlardır. İrevan bölgesinde Türk izlerini yok etmek maksadıyla burada yaşayan Türk 
nüfus kadın, çocuk, yaşlı demeden acımasızca işkence edilerek, öldürülmüştür. Hayatta kalanlar 
ise Gence bölgesine, birçoğu ise Osmanlı ve İran topraklarına sığınmışlardır. Transkafkasya 
Seymi'nin4 bölgeye yolladığı araştırma grubunun hazırladığı raporda İrevan ve çevresinde 211 
Türk köyünün dağıtıldığı, Türklerin izini silmek için tarihi yapıların ve evlerin yağmalanarak 
yakıldığı yazılmıştır. Ayrıca raporda işkence ve katliamlar sonucu 100.000'den çok Türkün 
katledildiği ve binlercesinin mülteci olarak komşu devletlere sığındığı yer almıştır 
(Mustafayev,2012:553). Bölgede üstünlük sağlayan Taşnak birlikleri silahsız Müslüman köylere 
saldırılar düzenleyerek, nüfusu vahşice katletmiş, mallarına el koyarak, ev ve mülklerin 
yağmalayarak yakmışlardır. Transkafkasya Seymi'nde tartışılan İrevan olayları bölgeye gönderilen 
araştırma grubunun yolladığı raporlar sonucu durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. 1919 yılında faaliyete başlayan FTK'nın araştırmaları sonucu Revan, Eçmiedzin, 
Sürmeli ve Yeni Beyazıt bölgelerinde 1918 yılın Mart ayından itibaren 135.000 Müslüman-Türk 
katledilmiş ve 200'e yakın Türk köyünün dağıtıldığı ortaya çıkmıştır. Sağ kalan Müslümanlar ise 
komşu devletlere ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerine sığınmışlardır (Alekberli, 1996:5). 
 
Trans Kafkasya Seymi'nde Müslüman milletvekilleri bölgeden kaçarak mülteci durumuna düşen 
insanlara yardım etmiştir. Lakin katliamı durdurmak için yaptıkları bütün çabalar sonuçsuz 
kalmıştır. Bölgede yaşayan Müslümanlara yardım için bölgeye Bakü'de yerleşen Yardım 
Cemiyeti'nin İrevan şubesi kurulmuştur. İrevan Müslümanlarına karşı 1918 Mart ayından 
başlayan katliamların birinci evresi aynı yılın mayıs ayına kadar sürmüştür. 26 Mayıs tarihinde 
Gürcistan Hükümetinin Trans Kafkasya Seymi'nden ayrılması ve bağımsızlık ilan etmesi Seymin 
dağılması ile sonuçlanmıştır. Toplantıda Türk heyetinin kanaati katliama neden olan savaşı 
sonlandırmak ve Güney Kafkasya'nın bağımsızlığını korumak için Ermenilere toprak taviz 
verilmek olmuştur. Tartışmalar sonucu 29 Mayıs tarihinde Müslüman Milli Konseyi İrevan 
bölgesini Ermenilere başkent olarak taviz vermek zorunda kalmıştır (Mustafa, 2014:84-85). 
 
Türk Ordusu'nun Bölgeye Seferi ve Ermeni Katliamlarının Durdurulması 
1918 yılında Zengezur ve Karabağ bölgesinde katliamlar gerçekleştiren Andranik'in asıl hedefi, 
Bakü ve çevresinde katliamları komuta eden S. Şaumyan ile kuvvetlerini bir araya getirip Gence 
üzerine yürümek olmuştur. İngiliz, Fransız ve Amerikan desteğini alan Ermeniler bu bölgeyi 
işgal ederek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varlığına son vererek, topraklarını denizden-denize 
yaratılacak Büyük Ermenistan topraklarına katmak istemiştir. Karabağ bölgesini işgal eden 
Andranik, Türkiye, İran ve Rus ordusundan topladığı Ermenilerle Gence üzerine yürüme kararı 
almıştır (Nebibeyli,2011:118). Bakü'de katliamlara başlayan ve 10.000’den fazla insanın hayatına 
son veren Bolşevik-Taşnak birliklerini komuta eden Şaumyan'ın da karşıdaki hedefi Gence Şehri 
olmuştur. Şaumyan, Karabağ'daki Ermeni birlikleri ile birleşerek Gence üzerine yürümek için 
harekete geçmiştir. Gence'nin işgali Azerbaycan halkının tarih sahnesinden silinmesi idi. 
Bakü'den hareket başlayan Bolşevik-Taşnak birliklerini durdurmak için Azerbaycan 
Hükümetinin yeterli kadar askeri kuvveti olmamıştır. Ayrıca Tiflis’te kurulan Trans Kafkasya 
Seymi'nin temsilci heyetinin üçte biri Ermenilerden oluştuğu için Seym bu saldırı karşısında 
sessiz kalmıştır. Azerbaycan Türklerinin yegâne umudu Osmanlı ordusundan yâdım istemek 
olmuştur. Azerbaycan Hükümeti bir heyetle Osmanlı Devleti'ne yardım için başvurmuştur 
(Şirinoğlu, 2001:133-134). 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından olan Memmed Emin Resulzade bölgeye Osmanlı 
ordusunun çağrılmasını böyle anlatmaktadır: "Şaumyan'ın Bolşevik-Taşnak birlikleri Gence'ye doğru 
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ilerliyordu. Maksat Karabağ'daki Ermeni birlikleri ile birlik olarak Gence bölgesinin nüfusu katletmektir. 
Şamahı, Lenkeran, Kuba, Salyan, Nevahi'de katliamlar yapan Bolşevik-Taşnak birlikleri, Kürdemir 
yakınlarında konumlanmıştır. Böyle bir tehlikeli durumda milleti savunacak bir tek Gence kalmıştır. Gence 
tek başına mücadele edecek kadar güçlü değildi. Azerbaycan'ın özgürlüğünü tanımış Tiflis Hükümeti de 
olaylara ilgisiz kalmıştır. Bu durumda milleti kurtaracak tek çare vardı. Türkiye. Umutlar hep onlara idi. 
Kardeş millet gelecek ve bizi düşman işgalinden kurtaracak. Halkın bundan başka umudu 
kalmamıştır"(Resulzade, 1990:31). 
 
Azerbaycan heyetinin Türkiye'ye gitmesi ve Osmanlı ile bağlanan dostluk antlaşması sonucu 
Osmanlı Devleti, Gence'ye Nuri Paşa komutasında birlikleri yollamıştır. Türk ordusu bölgeye iki 
yolla gelmiştir. İlk kol Kars ve Gümrü'den gelerek Kazak-Ağstafa yolu ile Gence'ye varmıştır. 
Nuri Paşa komutasındaki yedibin kişilik birlik ve 40 top İran'dan geçerek Karabağ yolu ile 
bölgeye gelmiştir. Gence'de konuşlanan Nuri Paşa kuvvetleri 14 Temmuz 1918 yılında Magalov 
komutasındaki Azeri kuvvetleri ile Mususlu santrali yakınlarında birleşmiştir. Birleşen kuvvetler 
Kafkas İslam Ordusu ismini almıştır. Kafkas İslam Ordusu, Şamahı istikametinde saldırıya geçerek 
bölgeni Bolşevik-Taşnak birliklerinden temizledikten sonra Bakü'yü kuşatmıştır (İsmayılov, 
1993:31). Resulzade, Azerbaycan Cumhuriyeti eserinde Bakü'ye Türk ordusu tarafından 
düzenlenen kurtuluş hareketini böyle anlatmıştır: "Türk ve Azerbaycan kuvvetleri karşısında ağır 
darbe alan Bolşevikler Bakü'ye çekilmek zorunda kalmıştır. Türk saldırıları karşısında dayanamayan 
Bolşevikler, İngilizlerden yardım almak için Ruslardan izin istemişlerdir. Daha sonra bir davet üzerine 
İran'da bulunan İngiliz kuvvetleri Bakü sahillerine asker çıkarmaya başlamıştır. Durum böyle olunca Türk 
ordusu da yeni kuvvetlerin gelmesini lüzum görmüştür. Bunun üzerine Gürcistan üzerinden Türkiye'den 
gelecek yardım kuvvetlerine Almanlar engel oluyor Yardım kuvvetlerinin geç kalması Bakü'nün 
kurtarılması için gereken saldırını da 15Temmuz'a kadar geciktiriyor. Bundan birkaç gün önce zaten 
Alman Hükümetinin verdiği bir kararı protesto etmiştik. Almanlar Ruslarla anlaşarak Kür nehrine kadar 
olan toprakları Bolşeviklere bırakıyor ve karşılığında Bakü petrolünden imtiyaz hakkı alıyor". Almanların 
bu antlaşması, Bakü'yü muhasaraya almış Kafkas İslam Ordusuna gelecek olan yardım 
kuvvetlerini de geciktirmiştir. Bu gecikme Bolşevik-Taşnak hükümetinin Bakü'de daha fazla 
sivili ahaliyi katletmesine fırsat yaratmıştır (Resulzade, 1990:35). 22 Temmuz'da Şamahı'nı 
düşmandan temizlemiş Kafkas İslam Ordusu Bakü yakınlarına konuşlanmıştır. Bakü'de bulunan 
Bolşevikler İran'da yerleşen İngiliz kuvvetleri ile anlaşarak Bakü'yü Türklere karşı savunmak için 
Azerbaycan'a yeni birlikler yerleştirmiştir. Asıl amaç yeni kurulmuş olan Azerbaycan 
Cumhuriyeti'ni Bakü'den uzak tutmak olmuştur. 5 Ağustos'ta Türk ordusu Bakü'ye doğru 
başarısızlıkla sonuçlana bir saldırı gerçekleştirmiştir. Bu saldırı sonucu 9 subay ve 139 er şehit 
düşmüş, 444 kişi ise yaralanmıştır. 23 Ağustos'a kadar saldırılara ara veren Türk ordusu, son 
taarruz için hazırlıklara başlamıştır. 14 Eylül 1918 yılında gece saat 3:00 başlayan taarruz, Bakü 
şehrinin giriş kapılarını düşmandan temizlenmesi ile sonuçlanmıştır. Yükseklik alanda yerleşen 
Türk topçu birliklerinin yoğun ateşi karşısında tutunamayan düşman birlikleri kaçmak zorunda 
kalmıştır. Kafkas İslam Ordusunun süvari ve piyade birlikleri 15 Eylül 1918 yılında Bakü'ye 
girmiştir. Şehir tamamen düşmandan temizlendikten sonra Türk ordusu 16 Eylül sabahı 
düzenlenen törende resmi geçitle halk önünden geçmiştir (Kahramanov, 2011:46). 
 
Birleşik Milletler Teşkilatı tarafından kabul edilen "11 Aralık 1946 tarihli kararname ve 9 Aralık 1949 
tarihli Uluslararası Konversiyum" ile Ermenilerin bölgede gerçekleştirdiği ve 50.000'den fazla 
insanın hayatına mail olan katliamlar hukuki yönden soykırım olarak değerlendirilmiştir. BMT 
bu kararname hakkında ayrı-ayrı devletlere ve Uluslararası Teşkilatlara bilgi vermiştir. Dönemin 
İngiliz devlet adamı Lord Curzon Ermeni hayranlığı gösteren Britanyalı devlet adamlarına şöyle 
demiştir: "Kanaatimce siz Ermenileri 8 yaşındaki masum kız çocuğu olarak görüyorsunuz. Böyle 
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düşünmekle çok yanılıyorsunuz. Halbuki Ermeniler kendilerinin vahşi davranışları ile ne kadar kan döken 
bir toplum olduklarını kayıtsız şartsız ispat etmişler" (Şıhaliyev, 2002:111). 
 
SONUÇ 
Çarlık Rusyası, Güney Kafkasya'yı işgal ettikten sonra Osmanlı Devleti ile Türk Dünyasının 
ilişkisini kesmek için bölgede Hıristiyan bir devlet kurmaya çalışmıştır. Bunun içinde Osmanlı 
Devleti ve İran topraklarında yaşayan Ermenileri bölgeye göç ettirmiştir. Ayrıca Doğu Anadolu 
topraklarına da sahip olmak için Ermeni meselesini ortaya atmıştır. Tarihte Azerbaycan sınırları 
içinde yer alan Revan, Nahcivan ve Karabağ bölgelerine göç ettirilen Ermeniler, bölgede 
üstünlüğü sağlamak için Müslüman ve Türk nüfusa karşı katliamlar gerçekleştirmiştir. 1905-1906 
yılında Ermeniler ve Müslümanlar arasında yapılan savaşlarda binlerce insan ölmüş veya 
bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır. Bu katliamlarla Revan ve çevresinde nüfus üstünlüğü 
sağlayan Ermeniler, 1918 yılında Rusların isteği olan Ermenistan Devleti'ni kurmuştur. 1917 
yılında Rusya'da çıkan Ekim İhtilali sonucu Bolşevikler iktidara gelmek için mücadele vermiştir. 
Bu mücadelede Güney Kafkasya'ya sahip olma isteği de yer almıştır. Çar rejiminin yıkılması ile 
bölgede kurulan bağımsız devletlerden Ermenistan ise sınırlarını genişletmek için Bolşeviklerle 
iş birliği yapmıştır. 1918 yılının Mart-Nisan aylarında İngiltere, Rusya, Fransa gibi büyük 
devletlerin desteğini alan Ermeniler bölgede yaşayan Müslüman Türklere karşı katliamlar 
başlatmıştır. Bu katliamlarda Bakü dahil Azerbaycan'ın büyük şehirlerinde binlerce insan vahşice 
katledilmiştir. Birçok köy ve nüfusu tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ermeni Taşnak birlikleri, 
Azerbaycan Hükümeti'nin yerleştiği Gence şehrine saldırmak için Bolşeviklerle güçlerini 
birleştirmiştir. Bu saldırılar karşı koyamayan Azerbaycan Hükümeti kardeş ülke olan Osmanlı 
Devleti'nden yardım istemiştir. Nuri Paşa komutasındaki Türk birlikleri bölgeye gelerek 
Azerbaycan birlikleri ile birleşmiş ve Kafkas İslam Ordusunu oluşturulmuştur. Gence'ye kadar 
gelen Ermeni kuvvetlerine karşı saldırıya geçen Nuri Paşa komutasındaki Türk birlikleri Bakü'ye 
kadar bütün bölgeleri işgalden temizlemiştir. Türk birliklerinin son saldırısı Bakü'ye 
düzenlenmiş ve 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü şehri düşmandan temizlenmiştir. Lakin 1918 yılında 
yapılan katliamlar binlerce Müslüman'ın canına mal olmuştur. 1918 yılında yapılan katliamlar 
vahşet ve boyutuna göre tarihe soykırım olarak geçmiştir. Bu katliamlar son olmamıştır. Bölgede 
1920 yılında kurulan Sovyet yönetiminin 1991 yılında yıkılması ile Ermeniler tekrar harekete 
geçmiştir. Ermeni birlikleri 1992 yılında Hocalı şehrinde bütün dünya kamyonun şahit olduğu 
en acımasız katliamı gerçekleştirmiştir. XX. yüzyılın başlarından itibaren son yıllarına kadar 
Ermeniler, Güney Kafkasya'da kendilerine sunulan her türlü fırsatı değerlendirmiş ve binlerce 
Müslüman Türkü katletmiştir. Bir milyondan fazla Müslüman Türk ise kendi yurtlarından 
göçmek zorunda kalmıştır. Yapılan bütün katliamlar Müslüman Türkler tarafından her zaman 
unutulmuştur. Hristiyan Ermeniler ise bölgede kendi devletlerini kurmak için şimdi de her türlü 
faaliyette bulunmaktadır. Bölgede yaşayan Müslüman Türkler, tarihte yapılan bu türlü 
katliamların tekrar yaşanmaması için her zaman devletini, ekonomisini ve askeri gücünü sağlam 
tutmak zorundalar.  
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Öz 
Katalonya Özerk Topluluğu, İspanya’nın ikinci büyük nüfusa sahip ve göçmenler için çeşitli 
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Abstract 
The Autonomous Community of Catalonia, which is the most populated region in Spain, is highly 
popular with immigrants owing to various reasons. The increasingly expanding community of 
immigrants has not only led to an increase in the number of students from different ethnical 
backgrounds in Catalonia but also greatly expanded the number of native countries and also the 
cultural and linguistic diversification of students. The Catalonian Government has implemented a 
number of plans meant to ensure adaptation of immigrant children to schools. The aim of this study 
is to examine the principal policies put into practice in the Autonomous Community of Catalonia in 
order to ensure the school satisfaction of the immigrant students and to investigate whether the 
targeted school satisfaction is realized or not. In addition to literature reviews and statistics, the data 
of this research is based on the data collected by the survey technique within the scope of qualitative 
method. It is possible to say that school satisfaction is high in the light of the evaluations of immigrant 
parents who participated in the study. While some problems have been solved by the policies 
implemented in consequences of the regulations on establishment of the structural framework of the 
integration by giving place to the integration and policy plans by Catalonia, studies are still in 
progress regarding some other issues. There is a need to invest in this area with a number of 
educational policy priorities for the functioning of schools and the functioning of the education 
system as a whole, which will lead to an increase in the integration of immigrant students into the 
school and improvements in this field.  
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GİRİŞ 

Göç, bir sistem halinde ve dünya çapında ülkeleri de içine alacak şekilde bağlantılı bir duruma 
gelmiştir. Bu durum göç alan ülkelerin toplum yapısını ve mevcut kaynaklarını da etkilemektedir. 
“Katalonya çeşitliliklerden oluşan bir Özerk Topluluktur.1  Daha önce hiç tecrübe etmediği kadar 
büyük bir ulus çeşitliliğine sahiptir.” Katalonya Hükûmeti2 (Generalitat de Catalunya), “Dünyanın en 
yoğun demografik değişikliklerden birini yaşayan, sosyal konsensüs çerçevesinde bir arada iyi bir 
seviyede bunu muhafaza ettiklerini ifade etmektedir” (Generalitat de Catalunya, Nota de prensa, 
2016: 1-3). Öte yandan, ülkeye yeni gelen göçmenler ve bu göçmenlerin entegrasyonu genel nüfus 
çerçevesinde hesaplanmaktadır. Bu vatandaşların ne kadar kısa sürede uyum sağlayabildiği ise 
tartışmalı ve karmaşık bir konudur.      

Katalonya Hükümeti’nin 2018 Ocak resmi verilerine göre, Katalonya’da 7.543.825 kişi yaşamakta 
olup, 1.079.712 göçmen sakini bulunmaktadır. Göçmen sakinler toplumun %15’ini oluşturan önemi 
bir orana sahiptir (Generalitat de Catalunya Department de Treball Afer Socials i Families, 2017).3 
Katalonya İstatistik Enstitüsü (Idescat)4 verileri, 2000 yılına kadar neredeyse 20 yıl boyunca Katalan 
nüfusunun yaklaşık 6 milyon civarlarında sabit kaldığına işaret etmektedir. 2004 yılında 
Katalonya’ya başlayan büyük bir göç akımı ile 2010 yılına gelindiğinde göçmen sayısı 500 binden 
fazla kişiye ulaşmıştır. 2018/2019 eğitim-öğretim yılında, Üniversite eğitimini kapsamayan öğrenci 
sayısı ise, geçen yıla göre 1.299 kişi daha artarak, 1.567.316 öğrenciye ulaşmıştır (Idescat, 2018).5 Bu 
gereksinimler eğitim politikalarında ve sistemlerinde birtakım dönüşümlere sebebiyet vererek, farklı 
kültürlerden gelen göçmen öğrencilerin6 eğitim kurumlarında okullaşma ve entegrasyonuna7 cevap 
aramalarına neden olmuştur.   

                                                
1 Idescat 2016 resmi verilerine göre, Katalonya’da 166 farklı uyruktan kayıtlı göçmen vardı. Bunların arasında, 
AB (423.178) ve Afrika (289.267) öne çıkmaktadır. Özellikle Afrika kökenli göçmenlerden 215.816 kişiyle Fas 
büyük bir çoğunluğa sahiptir. Akabinde Latin Amerika (192.479), Asya (151.330) ve diğer pek çok farklı 
uyruktan göçmen bulunmaktadır (Bkz. Generalitat de Catalunya, Institut de Estadística de Catalunya, 2018).   
2 1979 yılında kurulan  “Generalitat de Catalunya, İspanya’nın Katalonya Özerk Topluluğu’nun siyasi 
örgütlenmesidir.”  
3 Bunlar sadece kayıtlı göçmen oldukları için istatistiksel verilerdir. Bununla beraber, tam istihdam verileri, 
ikamet ettikleri topluma katılım düzeyleri ve uyum seviyeleri, kültürel parametrelerine ilişkin veriler tam olarak 
tespit edilememektedir. Ek olarak, kayıt dışı “belgesiz” göçmenler konusunda çok kesin kabul edilebilecek 
veriler mevcut değildir.   
4 Katalonya İstatistik Enstitüsü: Idescat, Generalitat de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya, Dades 
població Catalunya, 2018. 
5 Katalonya’daki göçmen okul çocuklarının büyük çoğunluğu, (% 78.6’sı) ilk nesildir: İspanya dışında doğmuşlar 
ve ebeveynleri de İspanya dışında doğmuş olanlardır. Küçük bir oran (% 21.4) ikinci nesil göçmenlerdir: 
İspanya’da doğmuş, göçmen ebeveynlerin çocuklarıdır (Conviviencia Cívica Catalana, 2015: 12). 
6 Farklı anlamları olan “göçmen” ya da “yabancı/vatandaş olmayan” olarak adlandırılan grup, bu çalışmada 
çalışmada ayrım yapılmadan kullanılacaktır. 
7 Entegrasyon kavramınına ilişkin net bir tanım bulmak pek kolay değildir. Sosyal bilimlerde, entegrasyon 
kavramı, bütünleşme, birleşme, uyum sağlama, kaynaşma olarak kullanılmaktadır. Kaiser ve Kaya (2016), 
entegrasyon kavramını sadece dil ve kültür unsurlarına indirgemenin doğru bir yaklaşım olmadığını 
vurgulamaktadırlar. Uyum olgusu, göçmenlerin toplum için değerli birer üyeye dönüşmesini ve politikaya, 
eğitime, ekonomiye tamamen dahil olmuş, ulusal toplumun kabul görmüş birer yasal üyesi olmalarını ifade 
etmektedir.  
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Çalışmanın ilk bölümünde, kültürel, dini ve dilsel farklılıkların yönetimine dair ortaya konan 
yaklaşımlar tanımlanmıştır. İkinci bölümde, Katalonya eğitim sistemi genel bir çerçevede 
incelenmiştir.  Daha sonra Katalonya’da eğitim politikaları ve Katalonya Özerk Topluluğu 
düzeyinde göçmen öğrencilerin okula uyumunu sağlamaya yönelik uygulanan planlara yer 
verilmiştir. Çalışmanın son ayrımında, Katalonya Özerk Topluluğu’nda yer alan Manresa şehri 
Bages ilçesinde göçmen öğrencilerin okul memnuniyeti araştırılmıştır.  

 

GÖÇMENLERE YÖNELİK ENTEGRASYON MODELLERİ  

Günümüzde pek çok ülke kültürel açıdan çeşitlilik göstermektedir. Bugün çok az ülkede, yurttaşların 
aynı dili konuştukları ve aynı etnik ulusal gruba ait oldukları söylenebilir (Kymlicka, 1998: 25). 
Avrupa ülkelerinin göçmenlere yönelik entegrasyon modelleri olarak; asimilasyon, çok kültürcü,8 
kültürlerarası ve kültürel farklılıkları dışlama yaklaşımı olarak farklı modeller uyguladıklarını 
söylemek mümkündür. Bununla birlikte, bazı politik seçeneklerde baskın olan veya esas olarak 
belirli toplumlarda uygulanan belirli özellikler vardır. Asimilasyonist model, entegrasyonu göçmen 
toplumu göç alan topluma uyarlama olarak kabul eder. Bu model; toplumların kültürel, etnik ve 
ırksal çeşitliliğini tanımasına karşın, bu çeşitliliğinin korunmasını değil, egemen ulusal kültürün 
içinde onu asimile etmeyi hedefler (Zapata-Barrero,2002 akt. Öztürk, 2016: 109). Bunun sebebi, kendi 
dilini, dinini ve kültürünü sürdüren göçmenlerin sosyal bütünlüğe tehdit olarak görülmesidir 
(Castles, 2007: 356, akt. Ceceli, 2012:14).  

Çok kültürlülük9 etnokültürel çeşitliliği iyi hissettiren, vatandaşlara çok etnik grubun yaşadığı bir 
toplumda bir dizi geleneği, adeti ve müziği tanımaya ve kucaklamaya teşvik eden bir kutsama olarak 
karakterize edilmektedir (Kymlicka, 2012: 301). Çok kültürlülük, etnik, ırksal, dini ve cinsel olarak 
tanımlanan gruplar için eşit haklar ve tanınma arayışındadır. Eşitlik ve özgürleşme konusundaki 
vurgusu sebebi ile solun hareketi olarak görülmektedir. Çok kültürlülüğe toplulukçu bakış açısıyla 
bakan Charles Taylor, çok kültürcülüğü, otantiklik ve demokratik retoriğin özgünlüğün vurgulanması 
ve batılı evrenselciliği reddetmesiyle birleştiği bir “farklılık siyaseti” olarak tanımlamaktadır (Taylor, 
1992: 53). Çok kültürcü model, kültürel kimlik hakkını ve birey ile gruplar arasındaki farkı savunur. 

Kültürel çeşitliliğin yönetimine dayanan çok-kültürcü liberal model, kültürel azınlıkları asimile 
etmeyide, onların kendi kültürel kimliklerini ifade ettikleri alanları özel alan ile sınırlamayı da 
reddetmektedir. Bunun yerine, devletin tanımladığı, egemen ulusal, kültürel kimliğin dönüşümünü 
hedeflemektedir. Tek ulus ve tek kültür ile tanımlanan resmi kimlik yerine, var olan kültürel ve etnik 
çeşitliliği ifade eden resmi bir kimlik, çoğulcu bir vatandaşlık tanımlamasını öngörmektedir (Zapata-
Barrero, 2002 akt. Öztürk, 2016: 109-110). “Tüm modern liberaller, çok kültürcü politikaları ya da 
azınlıklara grup haklarının verilmesini destelemez. Örneğin, Brian Barry çokkültürcü politikalara karşı 
çıkmaktadır” (Ceceli, 2012: 25). 

                                                
8 Bu çalışmada çokkültürlülük ve çokkültürcülük birbirinin yerine kullanılacaktır. 
9 Kymclika’ya göre, bütün çok milliyetli indekslerde olduğu gibi, standardizasyon ve yerel farklara hassasiyet 
arasında bir dengeleme bulunur. “Çokkültürlülük politikası”nın evrensel çapta kabul görmüş bir tanımı 
bulunmamaktadır. Çokkültürlülük politikalarını ayrımcılık karşıtı politikalar, vatandaşlık ve entegrasyon 
politikaları gibi onlarla yakından bağlantılı politika alanlarından kesin hatlarla ayıran bir çizgi de 
bulunmamaktadır. Farklı ülkelerin (ya da aynı ülke içindeki farklı yetkililerin) bu çizgiyi farklı yerlere çizmesi 
olasıdır ve bu nedenle tartışmalı olması da muhtemeldir (Kymlicka, 2012: 305). 
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İspanya’da 1990’lara kadar bu olgunun neredeyse kalıntı (residual) ve kurumsal yanıtın esas olarak 
asimilasyon modeline uyarlandığını söylemek mümkündür. Son on yıllık süre zarfında ise, Kymlicka 
aralarında İspanya, Belçika, Finlandiya, Yunanistan, Norveç, Portekiz ve İsveç’in olduğu birçok ülkede 
çok kültürlülük politikalarının güçlendiğini savunmaktadır (2012: 313). Yazarın, çok kültürlülüğün 
Avrupada’da gücünü ölçmeye yönelik yaptığı çalışmada görüldüğü üzere, İspanya’daki ortalama skor 
1980’de 0’dan, 2000’de 1’e ve 2010’da 3.5’e yükselmiştir.10   

Kültürlerarası modeli incelediğimizde ise, entegrasyonun yabancı ve yerli kültürler arasında karşılıklı 
bir uyum süreci olması gerektiğini vurguladığını görürüz (Casas, 2004). Okul ortamında 
kültürlerarasılık sorunu göz önüne alındığında, üç ilginç teorik-pratik strateji üretilmektedir: telafi 
edici eğitim, çok kültürlü eğitim ve kültürlerarası eğitim (Besalú, 2011). 

Gutiérrez, kültürlerarası eğitimin bazı temel ilkelerini, konuda uzman, (Muñoz Sedano, 1997; 
Essomba, 1999; Kincheloe y Steinberg, 1999; Besalú 2002, Martín Rojo,2003; Goenechea, 2005; García 
y Goenechea, 2009) farklı yazarların çalışmalarına dayanarak şu şekilde önermektedir.  

• Sadece etnik veya kültürel azınlıklara hitap eden değil, herkes için bir eğitimdir. 
• Kültürel çeşitlilik için ve bununla ilgili bir eğitim olmakla beraber, göreliliğin tanınması ve 

tüm kültürlerin sınıf dışı bırakılması. 
• Toplumda mevcut çok kültürlülük bilgisini geliştirmelidir. Okuldaki çeşitli kültürleri ve 

dillerin varlığını ve kültürünü olumlu bir şekilde tanır. 
• Kültürel farklılıklar, çoğunluk ya da azınlık, müfredatın bir parçası haline gelir. Bu farkı, 

olumlu ve değerli bir unsur olarak düşünülmelidir. Eğitimdeki kültürel çeşitliliği anlayan, 
ayırıcı bir unsur değil, aksine zenginleştirici, bütünleyen ve ifade eden bir unsur olarak 
görür. 

• Kültürlerarası olarak eğitilmenin ilk adımı, farklı kültürel kökenlere sahip insanlar arasında 
bilgi, anlayış ve karşılıklı saygınlığı artırmak için gerçek olanaklar sunan fiziksel temasdır. 
İnsanlar başkaları tarafından kabul edilir ve kabul görürse, olumlu bir vasıta olarak fark 
yaratabilir. 

• Eşit fırsatlar ve hakların savunulmasını talep eden iktidar ve zulüm yapılarını eleştirel bir 
analizle, ırkçı ve yabancı düşmanlığına dayalı ayrımcılıklara karşı aktif ve siyasallaştırılmış 
bir mücadeleyi içerir. 

• En iyi kültürlerarası eğitim, kültürel azınlıkların toplumsal ve politik olarak tanınmasıdır. 
Politik ve sosyal sorunlara yalnızca eğitimsel çözümlerle cevap verilemeyeceğini savunur 
(Gutiérrez, 2012: 95). 

Tüm bunlara ek olarak kısaca kültürel farklılıkları dışlama yaklaşımı ise, farklılıkları yok sayar ve 
sistem içinde var olmalarını hukuki, siyasi ve toplumsal açıdan kabul etmez (Ceceli, 2012 :12). Özetle, 
göçmenlerin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel haklara sahip olması oldukça sınırlandırılmıştır. 

Bir sonraki bölümde, Katalan eğitim sisteminin ve eğitim politikalarının yasalarla nasıl şekillendiği 
kısaca ele alındak sonra, göçmen öğrencilerin okula uyumu için Katalonya Özerk Topluluğu 
düzeyinde ortaya konan politika yaklaşımının ana hatlarını çizecek şekilde incelenecektir.  
 
 

                                                
10 8 politik davranışın (uygulamanın) her birinden 1 puan alarak, ülkeler 8 puan toplayabilir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz: (Kymlicka, W. 2012: 327). 
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KATALONYA ÖZERK TOPLULUĞU’NDA EĞİTİM SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 
 
Katalonya’nın zorunlu eğitim sistemi’nin11 genel çerçevesi, İspanya eğitim yasasıdır. Bu Özerk 
Topluluğun kendi Eğitim Departmanı (Departament d’Ensenyement) eğitim sisteminden sorumludur. 
Merkezî ve Katalan yönetimi, her biri kendi yönetim alanı kapsamında olan okul müfredatları ve 
okul ortamı ile ilgili olarak, İspanya toplumunu ve okul nüfusunu karakterize eden mevcut 
demografik çeşitliliğe yönelik bazı politika araçları ve yaklaşımları geliştirmiştir. Merkezî yönetimin 
ana yetkisi çeşitliliğin yönetimi ve temel okul müfredatının sadece bir bölümünün gelişmesidir. 
Katalonya yönetimi, kendi yönetim alanında olan dil ve kültürel çeşitliliği yönetir ve ayrıca müfredat 
geliştirmede yetkileri bulunur (European Commission, 2009). Bu özellik, müfredat, organizasyon, 
metodoloji ve değerlendirme hakkında farklı kararlar verebilecekleri anlamına gelir. Katalonya’da 
kamusal alanda Katalanca dili zorunludur.12   

 
Karşılaşılan temel zorluklardan biri Katalonya Özerk Topluluğunda göçmen öğrencilerin coğrafi 
kökenine göre ülke çeşitliliğinin çok geniş olması ile ilgilidir.13 İstatistiksel veriler resmi kayıtlı 
vatandaşları veya vatandaşlık edinmiş olan kısmını ortaya koyarken temelde göç nedeniyle türeyen 
sorunlar ve uyum konusuna ilişkin, özellikle kültürel ve sosyal çeşitlilik açısından ele aldığımız 
Katalonya’da değişimleri açıklamakta yetersizdir.  

Yabancı uyruklu öğrencilerin dağılımında en yaygın kriterler olarak belirlenen, ikamet yeri veya 
okullardaki boş yerlerin varlığı, yabancı öğrencilerin belli okullarda daha fazla yoğunlaşmasını 
sağlamıştır (Calvet, 2011: 1585). Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, “2015-2016 eğitim-öğretim yılı 
Katalonya’da 135.797 göçmen öğrenci (%79,8’i) devlet okullarına, geri kalan göçmen öğrencilerden 
%13,2’si devletin sübvanse ettiği özel okullara (concertados), % 7’si ise özel okullara kayıtlıdır.”  
Bununla beraber, oranların kamu okulları lehine daha fazla olduğu iller ve ilçeler bulunmaktadır 
(Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte, 2018: 6). MIPEX14 indeksine göre, düşük eğitimli 
anneleri olan yabancı uyruklu öğrencilerin, çoğu Batı Avrupa ülkesinde olduğu gibi İspanya’daki 
dezavantajlı okullarda yoğunlaşma olasılığı biraz daha fazladır (MIPEX, 2015).    

 
Toplumun %15’lere varan göç oranının farklı kültüre ve dine mensup göçmen sakinden oluşması 
Katalan toplumunda birçok farklı çocuk göçmenin kısa süre içinde eğitime uyumunu ve Katalan 
eğitim sistemini zorlayan unsurlardır. Göçmen öğrencilere ilişkin Katalonya’daki Eğitim Politikaları 
aşağıda dönemlere göre açıklanacaktır.  
 
 
 

                                                
11 İspanya eğitim sisteminde; temel eğitim; ilkokul eğitimi (6-12 yaş), zorunlu ortaöğretim (I. devre 12-15 yaş), 
zorunlu ortaöğretim (II. devre 15-16 yaş) ücretsiz olarak verilmektedir. Zorunlu ortaöğretim sonrası fakülte 
eğitimi (Bachillerato) veya mesleki eğitim (Enseñanzas de Régimen Especial) gibi zorunlu eğitimi kapsamayan 
eğitimlere de devam edilebilir (Ministerio De Educación, Cultura y Deporte,2018).   
12 Müfredat kapsamında dil konusu: Katalan devlet okulunun araç ve eğitim-öğrenim dili Katalanca dilidir. 
Göçmen öğrencilerin dilsel olarak hazırlanması için ilköğretimde bu dilde yapılandırılmıştır. 
13 Mevcut iş olanakları, edinilen ekonomik kazanç, aynı ülkeden göç etmiş vatandaşların daha önce belli 
topluluklarda yerleşerek oluşturdukları ağlar, barınma ve kültürel faktörler İspanya dışında doğan yabancıların 
neredeyse % 70’inin 17 Özerk Topluluğun sadece 4’ünde yoğunlaşmasına sebep olmaktadır.  
14 MIPEX: Merkezi Brüksel'de olan Göç ve Entegrasyonu Politika İndeksidir. 
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Kültürel Çeşitliliğin Eğitim Mevzuatı ve Kamu Politikalarına Dahil Edilmesi   

Kamu politikasının ne olduğuna ilişkin yanıtlar literatürde siyaset bilimciler tarafından farklı 
şekillerde verilmektedir. Kapsamı itibariyle en çok vurgulanan tanımın, Dye (2008) tarafından ortaya 
konan, “hükümetin yapmayı ya da yapmamayı tercih ettiği şey” tanımlamasıdır. Laswell ve Kaplan 
(1970) ise, amaç, değer ve uygulamalara yönelik bir program tanımlamasını yapmaktadırlar. Özer’e 
göre, teorik olarak, bir kamu politikasının varlığını araştırırken, ilk olarak, belirlenmiş bir amaç 
doğrultusunda belirli bir hedefe ulaşmak için program yapılıp yapılmadığı hususuna bakılmalıdır 
(2015: 63). 

1. 1980-2000 Dönemi: 1980’lerde demokrasiye geçiş ile İspanya, Özerk Topluluklara ayrılmıştır. 
Katalonya, Galiçya ve Bask Bölgesi’nin ortak özelliği, İspanyolca dışındaki dillere sahip olmalarıdır 
(Katalanca, Galiçyaca ve Baskça). 1980 ve 2000 yılları arası önemli konu yoğun göç akışlarıdır. Özerk 
Topluluklardaki göçün homojen olmadığı görülmektedir. Örneğin, Madrid ile karşılaştırıldığında, 
Madrid’e gelen göçü çoğunlukla Güney Amerika ülkeleri oluştururken, Katalonya’da göç olgusu 
daha fazla çeşitlilik gösterir. Katalonya çoğunlukla Fas ve Doğu bloku ülkelerinden göç almaktadır. 
Bu çeşitlilik sahip oldukları gelenekler, dinler, örf ve âdet farklılıkları sebebiyle önem taşır.    

Katalonya yönetimi, kendi yönetim alanında olan dil ve kültürel çeşitliliği yönetmek için, politika 
önceliklerini belirlemiştir.  1990 yılı sonunda, İspanya Eğitim Bakanlığı’nın, öğrencilerin okullara tam 
uyumunu desteklemek için telafi edici eğitim programının15 Generalitat Eğitim Departmanı’na 
devredilmesini içeren bir anlaşma imzalanmıştır. Bu telafi edici eğitim programı ile göçmen 
öğrenciler ve Roman vatandaşlar özel olarak ele alınmak suretiyle ayrıcalıklı duruma gelecekti 
(Calvet, 2011: 1586). 

 
1992 yılında, Generalitat Eğitim Departmanı, ilköğretimin müfredatını (Departament 
d’Ensenyament, 1992) ve zorunlu ortaöğretimi (Departament d’Ensenyament de la Generalitat, 
1992a) belirlerken kültürlerarası uyum ilkesini referans olarak almıştır (Calvet, 2011: 1586).   

 
1993 yılında, Göçmenlik Planı’nın onayı (Departament de Benestar Social, 1993), diğer bölümlere ek 
olarak, kültürlerarası alanda özellikle öğretmenlerin formasyonunu içerir. Katalonya’da 
kültürlerarası söylemin geliştirilmesinin nedeni, kamu okullarına ait sınıflardaki göçmen 
öğrencilerin belirgin ölçüde artması ve Avrupa Birliği’nin etkisidir. 1993-1994 ve 1995-1996 
yıllarında, Avrupa Konseyinin yabancı düşmanlığı ve ırkçılık sorunlarına verdiği tepki 
doğrultusunda çeşitli kararlar verilecektir. Uygulamaya bakıldığında, Katalan Yönetimi’nin 
okuldaki kültürel çeşitliliğe ilişkin verdiği yanıt ise sınırlıdır.  Sınırlı olmakla beraber, yıllardır işleyen 
telafi edici eğitim programının katkıları dikkate alınmalıdır. “Kültürel farklılıklara karşı artan 
duyarlılıktan kaynaklanan farklı deneyimler, bu konuda eğitim kursları, derneklerin ve çeşitli 
kurumların desteği, uluslararası sözleşmeler ve destekler, eğitimde kullanılmak üzere hazırlanan 
materyaller ve kaynaklar örnek olarak verilebilir” (Calvet, 2011: 1587). 

1996 yılına gelindiğinde ise, kültürlerarası eğitim konusundaki bu modele doğru ilerleme kendini 
daha net olarak göstermiştir. Katalan toplumunda eğitim politikalarının, yeni nesilleri yaşama 
hazırlaması gerektiği, tüm öğrencilerin kendi kültürleri ve bu bağlamda gerek toplumda gerekse 
okulda var olan kültürel çeşitlilikle ilgili bir dizi politika geliştirme amacı daha kabul edilmiştir 
(Calvet, 2011: 1587).     

                                                
15 Programın odak noktası sosyo-ekonomik, coğrafi ve kültürel eşitsizlikle mücadele etmektir. 
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2. 2000 sonrası Dönem: 2000 sonrası, bu genel eğilimin yeni basamağı olan değişim ve dönüşüm, bu 
dönemde Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Eylem Planı’nın (Plan de Actuación para el Alumnado de 
Nacionalidad Extranjera, 2003) yürürlüğe girmesidir. Bu eylem planı ile özel önlemlere geçiş ve 
“normalleşme”, “özerklik”, “uyum”, “iç ve dış hizmetlerin koordinasyonu” vb. gibi kavramlar lehine 
özel bir vurgu yapılmıştır (Canosa, 2011: 538).   

Navarro’ya göre, 2004 yılından sonra kurulan sol hükümetler, eğitim sisteminde, özellikle de kamu 
okullarının gelişmesinde önemli değişiklikler yapmışlardır. Üçlü hükümet, 2004 yılından bu yana, 
kamu eğitim harcamalarında artış anlamında önemli değişiklikler yaptı. Devlet okullarının önceki 
hükümette bulunmayan bir öncelik haline geldiği açıktır. Fakat, kamu sübvansiyonlu özel okulların 
öğrencileri seçme gücü kaldırılmazsa, göçmenler ve emekçi kesimin çocukları okullarda ayrımcılığa 
uğradıkça, bu toplumsal ve sosyal kutuplaşmanın Katalonya’da devam edeceği konusu endişe 
vericidir (Navarro, 2009).   

Katalonya’da devam etmekte olan politika önceliklerinden; eğitimde dil politikaları, telafi etmeye 
yönelik eğitim destekleri aşağıda açıklanacaktır.   
 
Eğitimde Dil Politikası 

Katalan Yönetimi, 1978 Anayasasından itibaren, tüm kamusal alanda ve medyada İspanyollara karşı 
dezavantajlarının üstesinden gelebilmek için dilbilimsel normalleşme sürecini başlamıştır.16 
Okullarda “normalización Lingüística” Projesi Katalanca’yı resmi araç dili olarak belirlemiştir. Bu proje 
aynı zamanda okula başlayan göçmenlere yöneliktir. İlköğretim düzeyinde Katalanca dilinin 
kullanımı hızla yaygınlaştırılmıştır. Daha ileri bir yaşta eğitim alan öğrencilerin seviyelerinin farklı 
olduğu ve ilköğretimin orta düzeyinden itibaren Katalanca konuşmayan öğrencilerin de katılması 
için 1996 yılında ortaya konan geç birleşme programı (Programa de Incorporación Tardía) 
oluşturulmuştur. Katalanca dili ile daha önce tanışmamış olan öğrencilere yönelik olan bu program, 
ilk yılda (puanlamasız olarak) Katalanca dil eğitimi verilmesinden oluşur.17 İkinci yılda özel bir 
değerlendirmeye dahil olurlar. Esnek değerlendirme kriterleri olsa bile öğrenciler normallikle 
bütünleşirler. Buna ek olarak, okul dışı saatlerinde köken dil sınıflarının organizasyonun 
düzenlenmesi için sivil toplum kuruluşları ile iş birliği anlaşmaları yapılmıştır, ancak bu konu 
uygulama pek yaygınlaştırılamamıştır (González, 2013: 81; Calvet, 2011: 1588).     

Katalonya’da, dilsel nedenlerle iki veya üçlü eğitim ağı bulunmamaktadır. Öte yandan, bu eğitim 
sisteminin, politik olarak, Katalonya’nın ulus kimliği, kültürü ve sosyal bütünlüğü için ne kadar 
faydalı olduğu vurgulanmaktadır. “Her ne kadar belirtilen hedef kültürlerarasılık olsa da özünde 
asimilasyon uygulamaları yoluyla entegrasyon sürdürülmektedir” (European Commission, 2009). 
Katalan ulus kimliğine ilişkin en önemli göstergelerden biri Katalanca dili konuşabilme yeteneğidir 

                                                
16 “Katalan bölgesi, Franco rejimi öncesinde (1931-1939) yılları arasında, daha geniş bir özerklikten 
yararlanmaktaydı. Franco rejimi bu özerkliği tamamen kaldırarak diğer bölgelerde uyguladığı şekilde 
Katalonya’da dilsel özgürlükleri tamamen kısıtlamıştır. Katalan toplumu, dillerinin kullanımı bakımından daha 
geniş yetkilere sahiptir. Katalonya, 1978’lerde başlayan demokratikleşme ve özerk topluluklaşma sürecinde 
özerklik haklarını yeniden edinmiş ve Katalanca dilinin tekrar canlandırılabilması için çalışmalarını bu konuda 
önceliklendirmiştir. Katalonya Özerk Statüsü, 1979 yasasının 3. maddesine göre, Katalonya’nın dili 
Katalanca’dır” (Tunçay, 2016: 52). 
17 Öğrenciler en fazla iki yıl içerisinde dil yeterlilik sınavından geçerli not almak zorundadırlar. 
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(Tunçay, 2016: 52). Artola’nin görüşüne göre de Katalonya’da en iyi işlemiş olan iki mesele, Katalanca 
dilinin öğrenilmesi ve durumlarını yasal hale getiremeyenler için erişim kriterlerinde eşitlik olmuştur 
(2009: 272). Diğer bir görüşe göre, Katalonya’daki yoğun uygulama “Immersió Lingüística” toplumu 
kapsamaz, tam tersine ayrıştırır. Bu, İspanyolca konuşan ve Katalanca konuşan öğrenciler ve aynı 
zamanda göçmen öğrenciler ve yerli öğrenciler arasındaki eğitim performanslarında kırılmayı 
tetikler (Convivencia Cívica Catalana, 2016: 42).  

Convivencia Cívica Catalana’dan alıntıladığım görüşüne karşıt olarak, yaptığım görüşmelerde 
öğretmenler, “Immersió Lingüística Programı”nın göçmen öğrencilerin gerek okula gerekse topluma 
uyum sağlamalarında dikkate değer bir katkısı olduğu görüşündedirler.18   

Katalan hükümetlerinin okula uyumu hızlandırmaya ilişkin oluşturduğu sistem aşağıda 
açıklanacaktır. 

Telafi Etmeye Yönelik Eğitim Destekleri  

Eğitim departmanı, 1998-1999 yıllarından itibaren, eğitim sistemine geç başlayan öğrencilerin 
gereksinimlerini karşılamak ve okula uyum sağlayabilmeleri için hazırlık sınıflarını bu öğrencilerin 
hizmetine açmıştır (González, 2013: 81-83). Bu sınıflar, göçmen öğrenci oranı yüksek olan okullarda, 
bu öğrencilerin öğrenimlerini kolaylaştırabilmek ve hızlandırmak amacıyla Katalanca dil eğitimi 
vermektedir.   

Elde ettiğimiz veriler ışığında, hazırlık sınıfları, yabancı kökenli öğrencilerin kabul edilmesi ve ek 
destek girişim çizgisinin en önemli temsilcileridir (Castaño, Gómez y Bouachra, 2008: 34).  Okullara 
göre değişlik gösteren büyüklükteki hazırlık sınıfları Dil ve Sosyal Uyum (Llengua i Cohesió Social -
LIC)19 kadrosundan eğitim alan, dil bilmeyen öğrencileri normal sınıflara hazırlayan bir sınıf 
öğretmeni atanmaktadır (Calvet,2011: 1588).  Katalonya’da, 2004 yılından beri yeni gelen öğrencilerin 
Katalanca dil okula uyumunlarını teşvik etmek için Katalanca dil desteği veren bu sınıflar ilk ve 
ortaöğretim okullarında bulunur.  Bu sınıfların etkinliğinde iki temel gösterge bulunur: Katalanca 
dile hakimiyet ve okula uyum (Vila, Canal, Mayans vd., 2009: 308; Escandell, 2013: 169).    

Bu program, eğitime başlayan ve iki resmi dili (Katalanca ve İspanyolca) bilmeyen yabancı kökenli 
öğrencilerin dil öğrenmesi, okula uyumu ve okul alışkanlıkları konusunda eğitirken, yanı sıra, 
matematik, sosyal ve doğal çevre bilgisi gibi derslerin verilmesini de içerir. İngilizce, Müzik, Beden 
Eğitimi gibi Katalanca dil bilgisinin gerekli olmadığı dersler normal sınıflarda verilir (Calvet,2011: 
1588).     

                                                
18 Manresa Bages ilçesinde öğretmenlerle gerçekleştirdiğim görüşme notlarımdan çalışmaya aktarılmıştır. Mart-
Nisan 2018. 
19 “2003-2006 yılları arasında yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin önlemleri içeren Dil ve Sosyal Uyum Planı19 
(Pla d’actuació per a l’alumnat de nacionalitat estrangera 2003-2006)19 açıklanmıştır. Bu planın amacı, yabancı kökenli 
öğrencilerin eğitim sistemine tam olarak katılmalarını sağlayarak, köken dili, kültürü, sosyal statüsü ne olursa 
olsun okula ve sosyal çevreye uyum sağlayabilmeleridir. Eğitim alanındaki değişimin simgesi olan Dil ve Sosyal 
Uyum Planı kadrolarının oluşturulmasıyla hayata geçirilmeye başlamıştır (Serra, 2006: 165; Canosa, 2011: 538; 
Barrero and Witte, 2007: 18). Katalonya Eğitim Departmanı bu planının uygulanması ile Katalonya nüfusunun 
kültürel çeşitliliğini dikkate alan ve odağında eğitim olan bir yerel çevre yaratmayı amaçlamıştır. Bütün 
öğrencilerin okul başarısına yardımcı olmak ve marjinalleşmeyi önlemek amacıyla okulların yerel eğitim 
planları bu kapsamdadır” (European Commission, Emilie Project Final Report, 2009).      
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Hazırlık sınıflarına ilişkin en tartışmalı olan konulardan biri, öğrencilerin ayrımcılığa uğradığı 
konusuna ilişkindir. Calvet’e göre, hazırlık sınıfları da dahil olmak üzere, sınıflardaki yoğunluk, 
yüksek oranda göçmen öğrencisi bulunan eğitim görevlileri tarafından doğrulanmış ve bu durumda 
yeni gelen öğrencilerin geçici olarak ayrılmasını tercih etmelerine yol açmıştır. Öyle görünüyor ki, 
mevcut eğilim, çok sayıda göçmen öğrenci ile çalışmanın ve dönemin farklı zamanlarında kurumlara 
ve sınıflara ulaşma konusundaki direniş ve zorluklarla karşı karşıya kaldığı gibi, yıllar önce Roman 
vatandaşlara yapılanlara benzer geçici ayrımcı uygulamalara dönüşü savunur.       

 
Yukarıda vurgulanan ve alıntı yapılan son çalışmalar, olguyu yönetmenin başka yollarının 
olduğunu, engelleri aşan ve zor durumları dikkate değer başarılara dönüştüren öğretmen ekipleri 
olduğunu göstermektedir. Böylece, göçmen öğrencilerin yüksek oranda varlığı, insan kaynaklarının 
artmasından kaynaklanan dinamikler, yönetim kadrosu, öğretmenler, öğrenci anne ve babaları 
derneği ve öğrencilerin aileleri çaba harcamadan, terk edilmeyi tetikleyen bir durum haline gelmesi 
(öğrencilerin, ailelerinin ve öğretmenlerin bir kısmının belli okullardan çekilmeleri gibi örnekler) 
benzer sorunlara sahip diğer okullara atıfta bulunmaya davet eden bir durumdur (Calvet, 2011: 
1588).   

Katalonya’nın hazırlık sınıflarının genel prensipleri, okulların somut kullanımı tek bir modele cevap 
verebilir durumda değildir. Bu nedenle, yabancı kökenli öğrencilerin ihtiyaçlarına, sosyo-dilbilimsel 
içeriğe ve okula uyum sağlamaları için Katalanca dil bilgisini teşvik ederken, aynı zamanda, yabancı 
kökenli öğrencilerin Katalan okullarına uyumu teşvik eden organizasyonel önlemlerin uyarlanması 
gerekmektedir (Vila vd., 2019: 326).    

Son yıllarda Katalonya’daki en önemli dönüşümü, başta AB, Afrika, Latin Amerika ve Doğu Avrupa 
olmak üzere diğer ülkelerden gelen milyonlarca insan oluşturur. Dolayısıyla dünyanın farklı 
bölgelerinden gelen insanlar, kültürel çeşitliliğin artmasına sebep olur. Değişime etki eden bu 
kültürel çeşitlilik yirmi yıldan kısa bir sürede Katalan eğitim sistemini yeni koşullara maruz bırakır. 
Bu yeni koşullar, özellikle göçmen ailelerin çocuklarının eğitimi ile ilgilidir. Bu da Katalan eğitim 
sisteminin yeniden gözden geçirilmesi demektir. Bu çalışmayı önemli kılan bir husus bu konuda 
Türkiye’de detaylı bir çalışmanın olmamasıdır. Bir diğer husus da çalışmanın ilgili literatüre bir 
Avrupa Birliği Üye Devletinin Özerk Topluluğu’nda göçmen öğrencilerin okula uyumuna ilişkin ne 
gibi düzenlemeler ve uygulamalar yapıldığı konusuna ışık tutmasıdır. Bu kapsamda Katalonya 
Özerk Topluluğu’nda yer alan Manresa şehri Bages ilçesinde göçmen öğrencilerin okul memnuniyeti 
araştırması bir alt bölümde incelenmiştir.  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI  

Bu araştırmanın amacı, Katalonya Özerk Topluluğu’nda, göçmen öğrencilerin okul memnuniyetini 
sağlamak için eğitim alanında harekete geçirilen temel politikalar doğrultusunda, hedeflenen okul 
memnuniyetinin gerçekleşip gerçekleşmediğini saptamaktır. 

 

YÖNTEM  

Temel olarak literatüre dayalı yürütülen çalışmada, hazır bilginin yanı sıra İspanyolca, İngilizce ve 
Katalanca uluslararası literatürde yer alan araştırmalar ile istatistiklerden de yararlanılmaktadır. 
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Bunlara ilaveten bu çalışmanın verileri, Bages ilçesinde göçmen ebeveynlerle yüz yüze görüşülerek 
İspanyolca dilinde yapılan anket çalışmasına dayanmaktadır. Veriler, 2018 yılı Ekim- Kasım 
döneminde 30 kişilik bir örneklemden elde edilmiştir. Bu çalışmada anket yapılan her bir ebeveyn, 
bir sonraki ebevyne ulaşmamızı sağlamıştır. Bu şekilde ebevynler arasındaki ağlardan 
faydalanılmıştır. Çalışmanın kapsayıcılığını artırmak amacıyla, anket yapılan kişilerin yardımı ile 
gerek okul gerekse köken farklılıkların daha belirgin elde edileceği yeni katılımcılara ulaşılmıştır. 

Veri toplama aracı olarak kullanılan anketin güvenilirliliği SPSS programıyla ile saptanmıştır. 
Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0.86’dır ve yüksek güvenilirlik düzeyindedir. Katılımcıların 
anket sorularına verdikleri cevapların geçerli oldukları varsayılmıştır.    

Araştırmada veri ve bilgilerin toplanması için geliştirilen bu anketin içeriği beş temel bölümden 
oluşmaktadır. Bu soruların temel amacı, Katalonya eğitim politikaları, güncel eğitim sisteminin 
işleyişi, katılımcıların görüş ve tavsiyeleri hakkında bilgi almaya yöneliktir. Bu sorular 
doğrultusunda alınan cevaplar çalışmaya yansıtılmıştır.  Soruların ana teması: Katalonya Özerk 
Topluluğu’nda verilen eğitim sisteminin, göçmen öğrencilerin okul memnuniyetinin 
değerlendirilmesine ilişkindir.  
 
Birinci bölümde katılımcıların genel özelliklerini yansıtacak 10 soru yönetilmiştir. İkinci bölümde 
eğitim-öğretim kurumu ile iletişim derecesi, eğitim topluluğuna katılımı ve entegrasyonu ile ilgili 13 
soru yönetilmiştir. Üçüncü bölümde ise, bilgiye erişmede kolaylık derecesini içeren sorular 
yönetilmiştir. Dördüncü bölümde eğitim kurumu ile ilgili memnuniyet değerlendirmelerini ve son 
bölümde katılımcıların beklentilerini içeren sorulara yer verilmiştir. 20   

 

Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları 
 
Bu araştırma 6-20 yaş arası düzenli göçmen öğrencilere odaklanmaktadır. Bu araştırmada, Katalonya 
Özerk Topluluğu’ndaki mevcut duruma dayanarak, göçmen öğrencilerin okul memnuniyetini 
sağlamak için eğitim alanında harekete geçirdikleri temel politikalar çerçevesinde, hedeflenen okul 
memnuniyetin gerçekleşip gerçekleşmediği Katalonya Özerk Topluluğu’nda yer alan Manresa şehri 
Bages ilçesinde 30 göçmen ebeveyn üzerinden incelenmektedir. Ankete Fas’tan 12, Romanya’dan 8, 
Latin Amerika ülkelerinden 8 (Arjantin, Venezuela, Ekvador, Bolivya) Hindistan’dan 2 kişi 
katılmıştır. Ankete katılanlar büyük çoğunlukta, kamu okullarında ilköğretim (14) ve zorunlu 
öğretimde ikinci evre (16) eğitim düzeylerinde öğrencilerin ebeveynleri olmuştur. 30 ebeveynin, 
büyük oranda zorunlu eğitim aşamasını tamamlamış olduğu, ancak 3 Fas kökenli ebeveynin 
herhangi bir eğitim almadığı veya ilkokulu bitirmediği belirtilmelidir.  

Bages ilçesinin seçilmesinin nedeni, göçmen öğrencilerin coğrafi kökenine göre ülke çeşitliliğinin çok 
geniş olması ve göçmen öğrencilerin oran olarak en yüksek olduğu ilçelerden biri olmasıdır. 21 
Çalışmanın örneklem sınırlılığından dolayı Katalonya’nın bütününü içeren bir çalışma değildir. Bu 
nedenle, sonuçlar genellenemez.  
 

                                                
20 Anketlerle ilgili daha detaylı bilgi ve tercümeleri için bkz. Ek 1 ve Ek 2. 
21 Ayrıntılı bilgi için bkz. Katalonya Ulusal İstatistik Kurumu 
https://www.idescat.cat/emex/?id=081136&lang=es 
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Verilerin Analizi 

Anketler, katılımcıların çalışmada odak kriterlerini doğruladıktan sonra ayrıntılı bir veri temizliğine 
tabi tutulmuştur. Aynı şekilde, anketi asimile etmek için çok düşük olduğu düşünülen sürede 
yanıtlananlar ve bu çalışmada odaklanan yaş grubu dışında kalan katılımcıların yanıtları da 
elenmiştir. Elde edilen yanıtlar SPSS programıyla frekans ve çapraz tablolar ile analizler yapılarak şu 
bulgulara ulaşılmıştır.    

 

BULGULAR ve YORUM 
 
Eğitim-Öğretim Kurumu ile İletişim Derecesi ve Eğitim Topluluğuna Katılım 

Ebeveynlerin neredeyse tamamı okul müdürünü (%81), okul idaresini ve danışmanını tanıdığını ve 
çocuklarının öğretmeni ile çeşitli defalar (%85,7) konuştuğunu belirtmiştir. Bu ziyaretlerin nedenleri 
çocuğun uygunsuz davranışlarından/uyum sorunundan ziyade çoğunlukla kendi inisiyatifleridir. 
Bir ebeveyn hariç tüm ebeveynler, okul tarafından yürütülen faaliyetler hakkında sürekli bilgi 
aldıklarını (%81) ve tamamı (%100) okulla iletişim sorunları yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu 
ebeveynlerin, okula entegrasyonda çok önemli katkıları bulunan Öğrenci Anne ve Babaları 
Derneği’ni (AMPA)22 (%66,7) oranında tanımakta ve orta derecenin biraz üzerinde katılımda 
bulunmaktadırlar. AMPA’ya üye olamayanların en önemli nedenleri: zaman yetersizliği (%61,9) ve 
ilgisizlik (% 9,5), tanımayan ebeveyn oranı ise sadece (%4,8)’dir. Okul etkinliklerine (tiyatro, 
eğlenceler vb.) katılım oranlarınları ise, orta düzeydedir. 

Son olarak, okul idaresi temsilcilerinin seçimine katılmanın çok önemli olmadığı görüşündedirler. 
Ebevnyler çocuklarının eğitim etkinliklerine katılmaları, öğretmene bireysel ziyaretleri, velilerin 
toplantılarına katılmaları ve ev ödevi yapmalarına yardımcı olmanın önemli olduğunu 
düşünmektedirler. 11 ebeveyn, çocuklarının ödevlerini yapmalarına yardım ettiklerini, öğleden 
sonraları okul destek sınıflarına gittiklerini ifade ederek ev ödevlerine yardımcı olmanın önemli 
olduğunu belirtmiştir.   

Okul seçimini etkileyen faktörler arasında en önemli husus ev ya da işyerine yakın olmasıdır. Ayrıca, 
en önemli kriterler, öğretim personelinin kalitesi ve okulun hizmetleri ve donanımları olduğunu 
yanıtları verilmiştir. Okul seçiminde etki eden faktörler ile ilgili, “kendilerine uyumlu değerleri 
yansıtan bir kurum olması” (%66,7) çok, (%28,6) orta ve (%4,8) az, “bu kurumda okuyan öğrencilerin 
türü”, (%28,6) çok, (%42,9) orta ve (%28,6) az, “kendi ülkelerinden aileler bu okulu seçtikleri için” 
(%66,7) az, (%19,0) orta ve (%14,9) çok oranlarında yanıtlar verilmiştir. Bu sonuçlar, okulun (idari) 
veya grubun kimlik işaretlerinin katılan göçmen sakinlerin okul seçiminde esas belirleyici faktör 
olmadığını göstermektedir. 
 
Bilgiye Erişim Kolaylığı 
 
Ebeveynlere, bilgiye erişmede kolaylık hususunda memnuniyet dereceleri sorulmuştur. Elde edilen 
sonuçlar şöyledir: Okul öğrenimi sürecinde işlemler ve kabul kriterleri hususunda bilgiye erişim 

                                                
22AMPA: Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. 
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kolaylığı mevcuttur. (%57,1)’si, bu süreçte ki hizmetlerden çok memnun olduğunu ifade ederken, 
(%28,6) orta, (%14,3) ise az memnun olduğunu belirtmiştir. Öğrenim denkliği tanımada bilgiye erişim 
kolaylığını ve gerekirse eğitim kurumunu değiştirmede kolaylık mevcuttur. Çalışmaya katılan 
ebeveynlerin çoğunluğu (%70,83), İspanyolca konuşmayı bilemeyen ebeveynler için bir tercümanın 
var olduğu konusunda (%42,9) orta, (%38,1) az ve (%19,0) çok oranları saptanmıştır. Ebeveynler bu 
desteğin yeterli olmadığını adeta doğrulamıştır. Çoğu durumda, tercümanların işlevini gören 
çocuklardır.  
 
Okulla İlgili Memnuniyet Derecesi 
 
Çocuklarının aldığı eğitim kapsamında memnuniyet derecelerine ilişkin yöneltilen sorularda; 
okuldaki çalışma ortamı, öğretmenlerin öğretme şekli, öğrencilerin aldığı hazırlıklar, velilerin okula 
katılımı, okul idaresinin işlevi, aileler ve öğretmenler arasında iletişim, öğretmenlerinin ailelere 
gösterdiği özen, eğitim kurumunun donanımı, araç ve gereçleri (yemekhane, spor salonu, kitaplık, vs.), 
eğitim kurumunun yansıttığı değerler ve çocuklarının aldığı eğitimin beklentileri karşılayıp 
karşılamadığı konularındaki yanıtlar; genel olarak beklentilerine yakındır. Aşağıdaki Tablo 1’de 
eğitimin beklentileri karşılayıp karşılamadığına ilişkin saptamalara yer verilmiştir. 
 
    Tablo 1. Ebeveynlerin Memnuniyet Dereceleri 

Çocuğumun aldığı eğitim beklentilerimi 
karşılıyor 

Öğretmenlerin öğretme şekli 

 Sıklık  %  Sıklık  % 
Az 1 4,8 Az 1 4,8 
Orta 9 42,9 Orta 20 52,4 
Çok 21 52,4 Çok 9 42,9 
Toplam 30 100,0 Toplam 30 100,0 
Okuldaki eğitim ortamı Öğrencilerin aldığı hazırlıklar 
 Sıklık  %  Sıklık  % 
Az 1 4,8 Az 3 14,3 
Orta 17 38,1 Orta 7 33,3 
Çok 12 57,1 Çok 20 52,4 
Toplam 30 100,0 Toplam 30 100,0 

 

Değerlendirmede (%52,4) çok memnun, (%42,9’u) normal/orta ve (%4,8)’i tatmin edici değildir/az 
şeklinde sonuçlar saptanmıştır. En önemli faktörler arasında öğretmenlerin ailelere gösterdikleri 
özen, öğrencilerin aldığı hazırlıklar, okuldaki çalışma ortamı ve öğretmenlerin eğitim-öğretim 
yöntemleri yer almıştır. 

En az olarak değerlendirilen faktör ebeveynlerin katılımı iken, okul idaresinin işlevi ve eğitim 
kurumunun yansıttığı değerlerdir. 
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Beklentiler 

Bu bölümde, ebeveynlere beklentilerine ilişkin bir dizi soru sorulmuş ve kabul edip etmedikleri, 
kayıtsız kaldıkları veya onlarla aynı fikirde olmadıkları konuları ifade etmeleri istenmiştir. Bu sorular 
okulla ilgili düşünceler, çocuklarının zorunlu eğitim aşaması tamamlandığında, yüksek eğitime 
devamı ve geleceği hakkındaki düşünceler, çocuklarının kariyerleri ve ekonomik krizin eğitime 
yansımalarına ilişkin kaygılarla ilgilidir.   

Okula İlişkin Yaklaşım: Ebeveynler, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve ayrımcılığın önüne 
geçilmesi hususunda öğretim kurumları girişimlerde bulunmalıdır konusunda hemfikir kabul 
edilebilir. (%71,4) katıldığını, (%19,0’u) katılmadığını belirtmiştir. (%9,5)’i ise kayıtsız kaldığını 
belirtmiştir. (%71,74)’ü çocuklarının öğretmenlerinin sadece akademik güçlüklere değil aynı 
zamanda kişilere, sevgiye ve birlikte yaşamaya da bakması beklentisindedirler. Karar verme 
sırasında eğitim kurumlarında aileler ile görüşmek üzere kendilerine ilgi gösterilmesi konusunda, 
(%81,0) katılırken, (%9,5’u) kayıtsız, (%9,5) ise katılmadığı görüşündedir. 
 
Eğitimin Geleceği ve Mesleklere İlişkin Yaklaşım: Ebeveynlerden 26’sı çocuklarının üniversite 
eğitimi almasını istediklerini ifade etmişlerdir. 3 ebeveyn kayıtsız kalırken (özellikle kız çocuklarına 
ilişkin), 1 ebeveyn katılmadığını belirtmiştir. Tahsili tamamladıktan sonra çocuklarının kendi 
ülkelerine geri dönmesini istemeyen ebeveynler (%81) oranındadır. Aşağıdaki tabloda bu konuya 
ilişkin anket sonuçlarının yüzde olarak dağılımları verilmiştir:   
 
Tablo 2. Tahsili tamamladıktan sonra çocuğumun kendi ülkeme geri dönmesini isterim 
 

 Sıklık  % 
Katılmıyorum 27 81,0 
Katılıyorum 3 19,0 
Toplam 30 100,0 

 
Gelecekteki istihdam konusu ilgili soruya ilişkin olarak ise, zorunlu eğitimi bitirir bitirmez 
çalışmasını isteyen ebeynlerin (%23,8) bu yaklaşıma katılırken, (%14,1)’si kayıtsız, (%23,8) ise 
katılmadığını ve eğitime devam etmesini istiyorum şeklinde ifade etmişlerdir. 
 

Ekonomik Krize İlişkin Görüşler: Eğitimde, yönetim kesinti yapmamalıdır konusunda, katılımcıların 
(%71)’si aynı fikirde olumlu yanıt vermiştir. Ekonomik kriz nedeniyle eğitimin kötüleşebileceği 
yönündeki açıklamalar konusunda 6 ebeveyn kaygı duymazken, 5 ebeveyn orta, 1 ebeveyn ise ciddi 
oranda kaygılıdır. Son olarak, önümüzdeki dönemlerde gıda ve kitap yardımı yapılmamasından orta 
düzeyde endişe duyarlarken ve eğitim hayatlarında burs verilmemesinden/kesintiye uğramasından 
daha yüksek oranda (%71,4) endişe duydukları saptanmıştır.  

Öte yandan, kriz nedeniyle eğitimdeki kesintilere rağmen, çocuklarının İspanya’da tahsil görmesini 
tercih edeceklerini ifade eden ebeveynlerin oranı (%57,1) olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar aşağıdaki 
tabloda sunulmaktadır:   
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Tablo 3. Eğitimdeki kesintilere rağmen çocuğumun İspanya’da tahsil görmesini tercih ederim 

 Sıklık  % 
Az 4 23,8 
Orta 4 19,0 
Çok 22 57,1 
Toplam 30 100,0 

 
Yukarıdaki Tablo.3'de görüldüğü gibi, eğitimdeki kesintilere rağmen, İspanya’da tahsil görmesini 
tercih edeceklerini ifade eden ebeveynlerin oranı (%57,1) yanında, (%19,0) orta, (%23,8) ise az 
şeklinde saptanmıştır. 
 
Ebeveynlerle yapılan çalışmada sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

  

- Genel olarak, göçmen ailelerin Katalan eğitim sistemine yaptıkları değerlendirme ve çocuklarının 
okula uyumunu olumlu olarak değerlendirmektedir. Öğretmenlerinden gördükleri özeni 
vurgulamaktadırlar. Bu sonucun, kendilerinin de eğitim topluluğuna katılım oranları ile yakın 
ilgileri olduğu açıktır. Öte yandan, PISA 2015 yılı eğitim değerlendirmesinin sonuçlarına dayanarak 
Convivencia Cívica Catalana’nın Katalan eğitim sistemindeki göçmen öğrencilerin sonuçlarının 
istatistiksel analizinin sonucu ise, Latin-Amerika kökenli (hispanoamericanos) öğrencilerin Katalan 
eğitim sisteminden özellikle memnun olmadığını göstermektedir. İspanyolca konuşan göçmen 
öğrencilerin %29,3’ü, kendilerini Katalonya’nın eğitim kurumlarına “uyumlu” hissetmediklerini, 
Madrid’e oranla yaklaşık üç kat daha fazla (%11) uyum sorunu yaşadıklarını saptamıştır (2016: 54). 

-Ebeveynlerin büyük çoğunluğunun, çocuklarının eğitimini kendi ülkelerinden ziyade İspanya’da 
devam etmeleri ve eğitimlerini tamamlamalarını tercih etmeleri gerçeği saptanan oranlara 
yansımıştır. Benzer şekilde, ebeveynlerin (%47,6)’sı eğitimin kriz dolayısı ile zarar göreceğini 
düşünmesine rağmen, (%57,1)’si eğitimde kesinti yapılmış olsa bile, çocuklarının İspanya’da eğitim 
görmesini tercih etmektedir. Bu durumun istatistiklere göre, köken ülke bağlamında değişiklik 
gösterdiğini belirtmekte yarar vardır. Yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki sürekli büyümenin 
ardından, ekonomik kriz ve yeni göç akımlarındaki küçük yavaşlama ve aile birleşmesi süreçleri, bu 
sayının istikrara kavuşması ve ardından düşme eğilimi göstermiştir. Bir grup uzman araştırmacının 
hazırladığı rapora göre, örneğin, Güney Amerika kökenli öğrencileriler, 2008-2009 akademik 
yılından bu yana sürekli azalmaktayken (altı yıldan fazla bir süredir, bu milletlerden öğrenci sayısı 
yarı yarıya düşmüştür) bu keskin düşüş, Afrikalı ve Asyalı öğrenci sayısındaki artışla 
dengelenmektedir. Bir bütün olarak yabancı uyruklu öğrencilerin krizin başlangıcı ile bugün 
arasındaki bileşimi önemli ölçüde değişmiştir. Ancak, belirsiz istatistikler, krizin özellikle gelecekteki 
eğilimlerle ilgili olarak zaten yorumlanmasını zorlaştırdığı bir duruma getirdiğinden bu duruma 
ilişkin belirsizliği yinelemek önem arz eder (Canosa vd., 2016: 43).  

Çalışma Bakanlığı tarafından veya Sosyal Refah ve Aile Departmanı tarafından aktif istihdam 
politikalarına yapılan kamu yatırımlarının temelde azaltılmasından dolayı, mesleki eğitim ve okul-
iş geçişi veya erken çocukluk dönemine ait diğer okul dışı hizmetler de iş ve istihdam departmanı 
gibi diğer departmanların bütçe zorluklarından etkilenmiştir. Genel olarak ekonomik krizin, yerel 
eğitim politikalarının ve geliştirilmesi için belediyelerin diğer idarelerden aldığı eğitim yatırımlarının 
azaltılmasında finansal kayıpların olduğu bir dizi faktörle açıklanmaktadır. Eğitim Departmanı, 
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anaokullarının desteklenmesi, çevre için eğitim planlarının yürütülmesi veya okul dışı faaliyetlerin 
veya diğer eğlence programlarının teşvik edilmesi için şehir konseylerine destek sağladığı 
sübvansiyonları azaltmıştır (Albaigés, 2016: 74). 

Eğitim sistemine yetersiz şekilde fon aktarımı vurgulamak için eğitim topluluğu içinde geniş bir fikir 
birliği vardır. Kamu ve kamu sübvansiyonlu özel okullardan ortak oluşan Katalonya Eğitim hizmeti, 
eğitim fırsatlarını eşit fırsatlarla garanti etmek için önemli kamu yatırım açıkları olduğunu ortaya 
koymaktadır (Síndic de Greuges de Catalunya, 2019: 4).   

Öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarını daha fazla güvence altına almak (göçmen öğrencilerde bu 
grubun içerinde kabul edilir) için daha fazla insani, ekonomik ve maddi kaynak tahsis edilmesini 
gerektiren, özellikle daha fazla karmaşıklığı olan kamu ve kamu sübvansiyonlu okullar 
bulunmaktadır (Síndic de Greuges de Catalunya, 2019: 4).   

Kamu finansmanı açığı, okulların sunduğu eğitim hizmetinin bir kısmının, ailelerin katkılarıyla 
finanse edilmesine neden olması sebebi ile eğitim sistemimizi düzenleyen mevzuattaki temel 
eğitimin zorunlu ve ücretsiz verilmesi ilkeleri ile çelişen bir durumdur. Hem farklı okullara erişimde 
hem de kısmen ailelerin özel finansmanıyla şartlandırılmış eğitim projelerinin yapılandırılmasında 
önemli bir eşitsizlik faktörüdür (Síndic de Greuges de Catalunya, 2019: 4).   

Bu bağlamda, mevcut eğitim desteğinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için kaynakların sağlanmasını 
artırmayı amaçlayan önlemler gibi, öğrencilerin dengeli bir şekilde okula yerleştirilmesinde okulların 
ortak sorumluluğunu arttırmayı amaçlamaktadır. Katalonya Eğitim Hizmetini oluşturan ve 10 
Temmuz tarihli 12/2009 sayılı Eğitim Yasasının (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació), 2. maddesi 
genel eğitim ve eğitim reformu finansmanı eğitim bütçesini GSYİH’nın %6’sı civarında artırma 
ihtiyacı vurgulanmaktadır. Okulların finansman sorununu çözmek, ücretsiz eğitimi teşvik etmek ve 
eğitim sisteminin ayrışmasını düzeltmek için öncelikli bir konudur (Síndic de Greuges de Catalunya, 
2019: 5).  
- Göçmen ebeveynler çocuklarının eğitim konusuna özen göstermektedirler. Ancak, yoğun çalışma 
tempolarından dolayı eğitim topluluğuna katılımları orta düzeydedir. Son olarak, İspanyolca 
bilmeyen ebeveynlerle okul ve aile arası iletişime yardımcı olmak için bir tercümana desteği 
edinmek pek kolay değildir. Bazen, bu görevi üstlenmesi gereken gereken çocuklarıdır.   

 
Genel olarak tüm İspanya’da eğitim harcamaları artmakla beraber hâlâ AB ortalamasının altında 
seyretmektedir. 2018 Bertelsmann Sustainable Governance Endeks’in son verilerine göre, eğitim 
çıktıları, güncel olmayan müfredat, eğitim-öğretim kalitesi endişeleri ve genel olarak düşük 
finansman nedeniyle kısmen vasattır (Bertelsmann Sustainable Governance Index, 2018). 
 
SONUÇ 

Bu çalışmada iki yönlü bir amaç takip edilmiştir. Bir yandan, Katalonya’nın göçmen eğitimine ilişkin 
hukukî mevzuatında yapılan düzenlemeler, diğer yandan, Katalonya’daki yabancı uyruklu 
öğrencilerin oran olarak okullarda artan değişimine ilişkin ortaya konan politikalar incelenmiştir.  

Katalonya’da göç nispeten yenidir, politika yapıcıların yetkililer bu göç çeşitliliğini nasıl yönetecekleri 
konusunda mücadele etmektedirler. Katalan politika yapıcılar Fransız doktrini ile ilişkilendirilmek 
istememektedirler. İspanya entegrasyon modeli ne asimilasyonist ne de tam olarak çoğulcudur. 
Model daha çok karma, daha az tutarlı ve parçacıldır. Güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. 
Asimilasyon ve kültürlerarası entegrasyon modelleri arasında bir yerde bulunan bu yeni yaklaşımın 



Ebru KAYA 

 
 

443 

ne anlama geldiği ise tam olarak belli değildir. Bu nedenle, bu noktada kültürlerarası eğitimin 
kapsamı, tanınma, karşılıklı saygı ve müfredattaki bazı marjinal değişiklikler gibi eğitim personelinin 
değerlerini öğretme çabalarıyla sınırlı görünmektedir; uygulama ise büyük ölçüde okulların 
isteklerine ve yorumlarına bağlıdır.  

Önemli hususlardan biri, tarihsel olarak kültürel çeşitliliği ve buna yönelik tecrübeleri bulunmayan 
eğitim kadrosuna (ilk ve sürekli) eğitimlerinin verilmesi meselesiydi. Örneğin, dil ve kültür 
konusunda farklılık gösteren Özerk Toplulukların ve toplumda Roman vatandaşların da var olmasına 
rağmen, bu yaklaşım gerek Eğitim Fakültelerinde gerekse sürekli eğitimde ancak son yıllarda 
zenginleşebilmiştir. Yabancı uyruklu öğrencileri olan öğretmenler genellikle eğitim kaynakları 
aradılar ya da kültürlerarası söylemleri okul ve sınıf uygulamalarıyla donatmak için yenilediler. 
Aslında, söylem ve uygulama arasındaki bu orantısızlık, Katalan eğitimi sisteminin en zayıf 
yönlerinden biridir. Ancak, öğretmenlerin bir bölümü tarafından gerçekleştirilen yenilikler ile yavaş 
yavaş zorluklar aşılmaktadır.  

İkinci olarak, yabancı uyruklu öğrenci sayısının en fazla olduğu okullarda kaynakların gerekli şekilde 
tahsis edilememesinin ötesinde, ortaya konan çözümler mevcut göç baskının bazen geçici olarak 
ayrıştırma eylemlerinin tasarımını veya belirli önlemlerin verimsiz olarak uygulanmasını içerdiğini 
göstermektedir. 

 
Tüm söylenenlere rağmen, beklenmedik göç artışı ve göç baskısının sınıflarda etkisi Katalonya 
Hükümeti tarafından cevaplandırılmaya çalışılmış ve asimile edici konuşmalardan daha çok telafi 
edici, sosyal bütünleşme/uyum arayışı üzerine odaklanan bir kültürlerarası arayışa doğru yönelmiştir. 
 
Manresa şehrinde yapılan küçük ölçekli anket çalışmasında yabancı uyruklu ebeveynlerin Katalan 
eğitim sistemi ve Katalan eğitim kurumları tarafından çocuklarının okula uyum sağlayabilmeleri için 
sunulan hizmetleri olumlu olarak değerlendirmelerine rağmen, bu sonucu doğru değerlendirebilmek 
için Katalan eğitim sistemi ile kendi köken ülkelerinde var olan eğitim sistemiyle bir karşılaştırma 
üzerinden oluşturulduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Ek olarak, yapılan çalışmanın örneklem 
sınırlılığından dolayı sonuçlar genellenemez. Diğer bir ifade ile Katalonya’nın bütününü içeren bir 
çalışma değildir. 

  
Son olarak, önemli sayıda yabancı uyruklu öğrenciye sahip okulların ihtiyaçları ile tahsis edilen 
kaynaklar arasında hâlâ dengesizlikler olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, on yıldan biraz daha 
fazla bir sürede hem söylemde hem uygulamada önemli bir ilerleme kaydedilmiştir.  
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EKLER 

EK 1: 
 ANKETE KATILAN AİLELERİN GENEL VERİLERİ 

Genel veriler Toplam Fas Romanya G.Amerika Hindistan 
Okula giden çocuk sayısı 
1 çocuk  8 2 3 2 1 
2 çocuk 19 12 2 2 3 
3 çocuk 3 1 1 1 0 
4 çocuk 0 0 0 0 0 
Akademik seviye 
Ana okulu  4 3 0 1 0 
İlkokul 12 7 2 4 0 
Zorunlu ortaokul 11 5 4 1 1 
Bachillerato/Lise 3 0 3 0 0 
Mesleki başlangıç yeterlilik programı 
(PCPI) 

0 0 0 0 0 

Mesleki eğitim 0 0 0 0 1 
Öğretim kurumunun türü: 
Kamu okulu 26 15 6 3 2 
Kamu sübvansiyonlu okul 2 1 0 1 0 
Özel 2 0 1 0 1 
Annenin akademik seviyesi 
Tahsili yok/ilkokulu tamamlamamış 3 2 1 0 0 
İlkokul 3 2 1 0 0 
Zorunlu ortaokul 19 3 12 2 2 
Mesleki eğitim 1 0 1 0 0 
Üniversite 4 0 2 2 0 
Babanın akademik seviyesi 
Tahsili yok/ilkokulu tamamlamamış 4 4 0 0 0 
 İlkokul 4 2 1 1 0 
Zorunlu ortaokul 18 1 13 2 2 
Mesleki eğitim 1 0 1 0 0 
Üniversite 3 2 0 1 0 
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† 

† 

† † 

EK 2: 
ANKETE SORULARININ TERCÜMESİ 

Seçtiğiniz cevap karşılık gelen ilgili kutucuğu veya sayıyı çarpı ile işaretleyiniz. Eğer yanlış 
işaretlerseniz lütfen yanlış cevabı tamamen siliniz ve doğruyu işaretleyiniz.  Başka bir açıklama 
olmadıkça lütfen her bir soruya tek bir cevap işaretleyiniz. Bize verdiğiniz bilgiler gizli tutulacak olup 
asla ifşa edilmeyecektir.  
İSİM:___________________________________________________ 
TARİH:_____________________________________ 
ELEKTRONİK POSTA __________________________________________ 
TELEFON _________________________________________ 
İMZA: _________________________________________________________ 
 
I. GENEL VERİLER 
 
1. Bu formu kim dolduruyor? 

   Baba   Anne Her ikisi  

2. Okula giden çocuk sayısı:    

3. Çocukların yaşları?  yaşında     yaşında      yaşında  

4. Hangi okulda okuyorlar?  

Ana okulu  İlkokul    Zorunlu ortaokul   Lise 

Mesleki   eğitim  Mesleki başlangıç yeterlilik programı (PCPI) 

5. Çocuğunuzun okuduğu öğretim kurumunun türü: 

Devlet okulu   Kamu sübvanseli       Özel okul  

6. Annenin milliyeti nedir?    

7. Babanın milliyeti nedir?    

8. Annenin tahsil durumu nedir? 

  Tahsili yok/ilkokulu tamamlamamış İlkokul            Mesleki eğitim 

almış         Ortaokul/Lise  Universite 

9. Babanın tahsil durumu nedir?  

  Tahsili yok/ilkokulu tamamlamamış     İlkokul       Mesleki eğitim 

almış   Ortaokul/Lise   Üniversite  

10. Çocuğunuzun okuduğu öğretim kurumunu seçmenizde aşağıdaki 
nedenlerden her birinin ne derece etkili olduğunu değerlendiriniz (1. Az, 2. 
Orta, 3. Çok) 
Eve veya işe yakın olması 1 2 3 

   Kamu sübvansiyonlu veya özel bir okul 1 2 3 
Eğitim kadrosu kalitesi  1 2 3 
Hizmetler ve donanımlar  1 2 3 
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__ 

Bana uyan değerleri yansıtıyor  1 2 3 
Bu kurumda okuyan öğrencilerin türü  1 2 3 
Ülkemdeki ailelerin bu kurumu seçmesi 1 2 3 
Bu kurumun disiplininden ötürü  1 2 3 
Başka neden ile:  

 

II. ÖĞRETİM KURUMU İLE İLETİŞİM DERECESİ VE EĞİTİM 

CAMİASINA KATILMA 

1. Okul Müdürünü tanıyor musunuz?           Evet          Hayır 

2. Danışmanı tanıyor musunuz?                    Evet          Hayır 

3. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılı boyunca çocuğunuzun öğretmeni ile konuştunuz 

mu?      Konuştuysanız kaç defa olduğunu belirtiniz                      Evet   

___ Defa             Hayır 

   

4. Öğretmen ile konuşmanızdaki gerekçeler nedir?   

 Kendi girişimim  Öğretmenin girişimi       

Çocuğun uygunsuz  

 Diğer     

5. Okulda neler olduğuna dair sürekli bilgi alıyor musunuz (etkinlikler, davetler, 

toplantılar, düzenlemeler, günler vs.)?          Evet Hayır  

6. Okulun idari kadrosunu tanıyor musunuz? Evet  Hayır  

7. Okul ile herhangi iletişim sorunu yaşadınız mı? Evet Hayır  

8. Eğitim kurumunda AMPA’yı23 tanıyormusunuz? Evet      Hayır  

 

9. Sizin bakış açınıza göre öğrencinin anne ve babasının AMPA’ya katılım derecesi nedir? 

Düşük Orta Yüksek Fikrim Yok  

10.  Siz AMPA’ya üye misiniz? Evet Hayır  

11. Eğer AMPA’ya üye iseniz katılım düzeyiniz nedir? 

Düşük Orta Yüksek Açıklama Yok  

                                                
23 AMPA: Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. 
Öğrenci Anne ve Babaları Derneği 
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12. Eğer AMPA’ya üye değil iseniz katılmama nedeniniz nedir?  

Haberim Yok Beni İlgilendirmiyor Zamanım yok 

Diğer (belirtiniz)      

13. Aşağıdaki etkinliklere katılımınızın çocuğunuzun eğitimini ne derece 
geliştirdiğini düşündüğünüzü değerlendiriniz (1. Az, 2. Orta, 3. Çok) 
Okul etkinliklerine katılım (eğlenceler, tiyatro) 1 2 3 
Veli toplantılarına katılım  1 2 3 
Eğitmen veya öğretmen bireysel ziyaretleri  1 2 3 
Okul idaresi temsilcilerinin seçilmesi  1 2 3 
Ev ödevlerini yapmada yardımcı olma  1 2 3 
Kendi çocuğunun arkadaşının velileri ile tanışma  1 2 3 

 

III. BİLGİYE ERİŞMEDE KOLAYLIK  
 

Bilgiye erişmede kolaylık hususunda memnuniyet derecenizi değerlendiriniz  
 (1. Az, 2. Orta, 3. Çok)  
Okul öğrenimi sürecinde işlemler ve kabul kriterleri 
hususunda bilgiye erişim kolaylığı mevcut. 1 2 3 

Öğrenim denkliği tanımada bilgiye erişim kolaylığı 
mevcut.  1 2 3 

Eğitim kurumunu değiştirmede kolaylık mevcut. 1 2 3 
İspanyolca lisanını bilmeyen veliler için tercüman mevcut.  1 2 3 

 

IV. EĞİTİM KURUMU İLE İLGİLİ MEMNUNİYET DERECESİ   
 

1. Aşağıdaki konularda çocuğunuzun aldığı eğitim kapsamında memnuniyet 
derecenizi değerlendiriniz (1. Az, 2. Orta, 3. Çok)  
Okuldaki çalışma ortamı  1 2 3 
Öğretmenlerin öğretme şekli  1 2 3 
Öğrencilerin aldığı hazırlıklar 1 2 3 
Velilerin okula katılımı  1 2 3 
Okul idaresinin işlevi  1 2 3 
Aileler ve öğretmenler arasında iletişim  1 2 3 
Öğretmenin ailelere gösterdiği özen  1 2 3 
Eğitim kurumunun donanımı, araç ve gereçleri (yemekhane, spor 
salonu, kitaplık, vs.) 1 2 3 
Eğitim kurumunun yansıttığı değerler  1 2 3 
Çocuğumun aldığı eğitim beklentilerimi karşılıyor 1 2 3 

 

V. BEKLENTİLER  
Aşağıdaki ifadelere katılma veya katılmama düzeyinizi işaretleyiniz 
(1. Katılmıyorum, 2. Kayıtsız, 3. Katılıyorum) 
Çocuğumun öğretmenlerinin sadece akademik güçlüklere değil 
aynı zamanda kişilere, sevgiye ve birlikte yaşamaya da bakmasını 1 2 3 
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umuyorum 

Eğer çocuğum zaten okula gidiyor ise okul ile iletişime geçmeye 
gerek yoktur.  

1 2 3 

Irkçılığın, yabancı düşmanlığının ve ayrımcılığın önüne geçilmesi 
hususunda öğretim kurumları girişimlerde bulunmalıdır.  1 2 3 

Karar verme sırasında eğitim kurumlarında aileler ile görüşmek 
üzere kendilerine ilgi gösterilmelidir.  1 2 3 

Zorunlu eğitimi tamamlandığında oğlumun çalışmasını 
isterim (Zorunlu Orta Öğretim son aşama veya ilk aşama 
mesleki eğitim) 

1 2 3 

Zorunlu eğitimi tamamlandığında kızımın çalışmasını isterim 
(Zorunlu Orta Öğretim son aşama veya ilk aşama mesleki eğitim) 1 2 3 

Okul aşamasını tamamlandığında oğlumun çalışmasını isterdim 
(Bachillerato veya mesleki eğitim)  1 2 3 

Okul aşaması tamamlandığında kızımın çalışmasını isterim 
(Bachillerato veya mesleki eğitim)  1 2 3 

Oğlumun Üniversitede okumasını isterim 1 2 3 
  Kızımın Üniversitede okumasını isterim 1 2 3 
Tahsili tamamladıktan sonra oğlumun ülkeme geri dönmesini 
isterim 

1 2 3 

Tahsili tamamladıktan sonra kızımın ülkeme geri dönmesini isterim  1 2 3 
Oğlumun Avrupa’da bir mesleği icra etmesini isterim 1 2 3 
Kızımın Avrupa’da bir mesleği icra etmesini isterim  1 2 3 
Oğlumun İspanya’da bir mesleği icra etmesini isterim 1 2 3 
Kızımın İspanya’da bir mesleği icra etmesini isterim  1 2 3 

 
 

Aşağıdaki ifadelere katılma veya katılmama düzeyinizi işaretleyiniz 
(1. Katılmıyor, 2. Kayıtsız, 3. Katılıyor)  
Devlet idaresi eğitimde kesintiler yapmamalıdır.  1 2 3 
Eğitimdeki kesintilere rağmen çocuğumun İspanya’da tahsil görmesini 
tercih ederim 

1 2 3 

Krizden dolayı eğitim zarar görecek.  1 2 3 
Gelecekteki eğitim hayatlarında çocuklarıma gıda yardımı 
yapılmamasından korkuyorum 

1 2 3 

Gelecekteki eğitim hayatlarında çocuklarıma kitap yardımı 
yapılmamasından korkuyorum 

1 2 3 

Gelecekteki eğitim hayatlarında çocuklarıma burs verilmemesinden 
korkuyorum 

1 2 3 

 


