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Komplo Teorisi El Kitabı

Gerçek komplolar ve komplo teorilerini
ayırt etmek
Dünya üzerinde gerçek komplolar vardır. Volkswagen, kendi dizel motorlarının
emisyon testlerinde hile yapmak için komplo kurmuştu. ABD Ulusal Güvenlik
Dairesi (NSA), sivil internet kullanıcılarını gizlice gözetlemişti. Tütün endüstrisi,
sigara içmenin sağlığa zararlı etkileri konusunda halkı kandırmıştı. Bu komploları,
endüstri içinden gelen belgeler, hükümet soruşturmaları veya ifşacılar
sayesinde biliyoruz.

Komplo teorileri
kolayca
yanlışlanabilen

Öte yandan komplo teorileri, kesin bir kanıt olmamasına rağmen uzun süre
devam etme eğilimi gösterir. Bu komplo teorileri, gerçeklerin izini sürmede
güven vermeyen araçlar olan çeşitli düşünce örüntülerine dayanır. Komplo
teorileri, kolayca yanlışlanabilen kanıtlara dayandığı halde bu durum, teorilerin
yayılmasını engellemez. Örneğin, 11 Eylül saldırısının “içeriden destekli bir eylem”
olduğuna dair yaygın inanç, olaydan sonra uzun yıllar devam etmiştir.1 Benzer
şekilde Amerikalıların büyük çoğunluğu, olayın üzerinden yıllar geçmiş olmasına
rağmen hükümetin, ABD Başkanı John F. Kennedy suikastinin üstünü örttüğüne
inanmaktadır.2

kanıtlara
dayandığı halde
bu durum,
teorilerin
yayılmasını
engellemez.

Komplo teorileri topluma çeşitli şekillerde zarar vermektedir. Örneğin komplo
teorilerine maruz kalmanın, insanların siyasete katılma veya karbon ayak izlerini
küçültme isteklerini azalttığı ortaya çıkmıştır.3 Bu zararlı etkileri en aza indirmeyi
amaçlayan Komplo Teorisi El Kitabı, komplo teorilerinin neden bu kadar popüler
olduğunu anlamanıza yardımcı olmakta, komplo odaklı düşünmenin özelliklerini
nasıl tespit edeceğinizi açıklamakta ve etkili çürütme stratejileri sunmaktadır.

Geleneksel Düşünme ve Komplo Odaklı Düşünme
Gerçek komplolar vardır, ancak
bunların keşfedilmesinde komplo
teorisyenlerinin yöntemleri nadiren
işe yarar. Aksine, gerçek komplolar
geleneksel düşünmeyle, yani mevcut
kanıtları dikkatlice incelerken ve iç
tutarlılığa bağlı kalırken resmi anlatılara
karşı gösterilen sağlıklı düzeyde
şüphecilikle ortaya çıkarılmaktadır.4
Buna karşın komplo odaklı düşünme,
teoriye uymayan tüm bilgilere karşı
aşırı şüphecilik, tercih edilen teoriyi
destekleyen kanıtları büyüterek
yorumlamak ve tutarsızlık olarak
tanımlanabilir.

Geleneksel Düşünme

Komplo Odaklı Düşünme

Sağlıklı şüphecilik

Ağır basan şüphe

Kanıtlara duyarlılık

Kanıtlara duyarsız

Tutarlılık için çaba göstermek

Çelişki

Gerçek komplo

Hayali komplo
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Komplo teorileri neden bu kadar popüler?
İnsanların komplo teorilerine inanmasının ve bunları paylaşmasının arkasında birçok neden vardır.5

Güçsüz veya
savunmasız
hisseden
insanların
komplo
teorilerini
destekleme ve
yayma olasılığı
daha yüksektir.

Güçsüzlük hissi

Tehditlerle başa çıkmak

Güçsüz veya savunmasız
hisseden insanların komplo
teorilerini destekleme ve yayma
olasılığı daha yüksektir.6 Bu
durum, çevrimiçi forumlarda
incelendiğinde insanların tehdit
düzeyi algısı ile komplo teorileri
ileri sürmeleri arasında güçlü
bir ilişki olduğu gözlenmiştir.7

Komplo teorileri, insanların bir dizi
komplocuyu suçlamaya odaklanarak,
kendilerini tehdit eden olaylarla
başa çıkmalarını sağlar.8 İnsanlar
“büyük” olayların (örneğin Prenses
Diana’nın ölümü) sıradan bir nedene
sahip olabileceğini (sarhoşken araba

Olası görünmeyen olayları
açıklamak
Aynı nedenden ötürü insanlar,
gerçekleşmesi mümkün
görünmeyen olaylar için
komplo odaklı açıklamalar
ileri sürme eğilimindedirler.10
Komplo teorileri, insanların
belirsizlikle başa çıkmalarına
yardımcı olmak için bir
savunma mekanizması işlevi
görmektedir.

kullanılması) kabul etmekte zorlanır.
Komplo teorileri, “büyük” olayların
arkasında büyük nedenler bulma
ihtiyacını giderir; örneğin MI5’in
Prenses Diana’ya suikast düzenlendiği
komplo teorisi gibi.9

Ana akım siyasi görüşe karşı
çıkmak
Komplo teorileri genellikle ana akım
siyasi açıklamalara karşı çıkmaktadır.11
Komplo odaklı düşünen gruplar
genellikle azınlık statüsünde olduklarını
iddia etmek için bu tür anlatıları
kullanırlar.

Sosyal medya komplo teorilerine büyüteç tutar
Sosyal medya, herhangi bir bireyin ana akım medyanın ulaşabileceği kadar çok insana erişme potansiyeline sahip
olduğu bir dünya yarattı.12 Geleneksel eşik bekçilerinin eksikliği, yanlış bilgilerin internette doğru bilgilerden
daha çok ve daha hızlı yayılmasının nedenlerinden biridir13, ve bu yayılımdan genellikle sahte hesaplar veya
“botlar” sorumludur.14 Benzer şekilde, komplo teorilerini tüketenlerin Facebook’ta komplo odaklı gönderileri
“beğenmeye” ve paylaşmaya daha yatkın olduğu ortaya çıkmıştır.15 Zika virüsü ile ilgili tweet’ler incelendiğinde,
komplo teorilerini yayanların sayısının, bu teorileri çürütenlere oranla iki kat fazla olduğu ortaya koyulmuştur.16
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Komplo teorileri nasıl zarar verir
Bir komplo teorisine yalnızca maruz kalmak bile, komplo teorisine inanmayan insanlar için olumsuz sonuçlar
doğurabilmektedir.3, 17, 18, 19, 20, 21 Örneğin, yapılan araştırmalarda işsizlik verilerinin siyasi amaçlarla manipüle
edildiğine dair bir komplo teorisine maruz kalmanın, kamu hizmetlerine ve devlet kurumlarına, ve hatta komplo
iddiaları ile ilişkili olmayan okullar ve Amerika Gıda ve İlaç Dairesi gibi kuruluşlara duyulan güveni azalttığı
ortaya çıkmıştır.17

Taktiksel amaç güden komplo teorileri
Komplo teorileri, her zaman gerçekten sahip olunan yanlış inançlar sonucu ortaya
çıkmaz. Stratejik veya siyasi nedenlerle, kasıtlı olarak kurgulanabilmekte veya
güçlendirilebilmektedir. Örneğin Rus hükümetinin, son zamanlarda Batı’da çeşitli
siyasi komplo teorilerinin yayılmasına katkıda bulunduğuna dair kanıtlar olduğu
bilinmektedir.22, 23
Komplo teorileri, uygun bulunmayan kanaatlere varılmasından kaçınmak için retorik
bir araç olarak kullanılabilir. İklim değişikliğini inkar eden söylemler bilerek tutarsız
bir şekilde kurgulanabilir. Örneğin iklim inkarcıları hem sıcaklığın kesin şekilde
ölçülemeyeceğini, hem de küresel sıcaklığın azaldığını aynı anda iddia edebilirler.24
Komplo odaklı düşünmenin özelliklerinden biri olan bu tür tutarsızlıklar, iklim
değişikliği inkarcılarını daha akıldışı göstermez; aksine inkarcı söylemler, insanların
bilimsel kanıtların gücü hakkındaki algılayışlarını zayıflatarak iklim değişikliğine
yönelik adımlar atmayı geciktirmeyi amaçlayan, etkili bir siyasi stratejidir.

Komplo
teorileri, uygun
bulunmayan
kanaatlere
varılmasından
kaçınmak
için retorik bir
araç olarak
kullanılabilir.

Benzer şekilde insanlar, siyasi ideolojileri onları bunu yapmaya zorladığında, bilimsel
bir fikir birliğini savuşturmak için bilim insanlarını içeren bir komploya yönelirler;
ancak bilimsel fikir birliği siyasi görüşleriyle alakalı olmadığında bunu yapmazlar.25

İklim değişikliği inkarı ve komplo odaklı düşünme
40
Ankete katılanların yüzdesi

İnsanların küresel ısınmaya neden
olduğuna dair bilimsel fikir birliğini
reddetmek, genellikle bilimsel kanıtları
dikkatli bir şekilde değerlendirmekten
ziyade komplo odaklı düşünmenin bir
sonucudur.26 İklim değişikliğini inkar
edenlere iklim değişikliği hakkında bilgi
sunulduğunda, tepkileri genellikle komplo
odaklı olur.27 Ancak, iklim değişikliğini
inkar etmek yalnızca iklim temalı komplo
teorileri ile ilişkili değildir; iklim bilimini
reddeden insanların diğer konulardaki
komplo teorilerini destekleme olasılıkları
da daha yüksektir.28

İklim değişikliği inkarcılarının
küresel ısınmaya tepkisi
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CONSPIR: Komplo odaklı düşünmenin yedi özelliği
Komplo odaklı düşünmenin yedi özelliği 29 vardır. CONSPIR (ç.n: “Conspir” İngilizcedeki conspiracy, yani
komplo sözcüğünün başıdır. Aşağıdaki maddelerin İngilizce karşılıkları akılda kalması için akrostiş olarak
kurgulanmıştır. Sözcükler arka arkaya sıralandığında CONSPIR kelimesi çıkmaktadır.) :
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R

Contradictory

Overriding
suspicion

Nefarious
Intent

Something
Must Be Wrong

Persecuted
Victim

Immune to
Evidence

Re-interpreting
Randomness

Çelişkili

Ağır basan
şüphe

Kötü niyet

Bir şeyler
yanlış olmalı

Zulüm gören
kurban

Kanıtlara
bağışıklık

Rastgeleliği
yeniden yorumlama

Çelişkili
Komplo teorisyenleri birbiriyle çelişen birden fazla görüşe inanabilir. Örneğin,
Prenses Diana’nın cinayete kurban gittiğini düşünen bir kişi aynı anda kendi ölümünü
tezgahladığına da inanabilir.30 Çünkü teorisyenlerin “resmi” anlatıyı inkar etme kararlılığı o
kadar mutlak ki inanç sistemlerinin tutarlı olup olmaması önemli değildir.

Ağır basan şüphe
Komplo odaklı düşünme, resmi anlatıya karşı nihilist derecede şüphecilik içermektedir.31
Bu aşırı şüphe, komplo teorisine uymayan herhangi bir şeye inanmayı engellemez.

Kötü niyet
Herhangi bir komplo iddiasının ardındaki motivasyonun her zaman kötü niyet olduğu
varsayılmaktadır.31 Komplo teorileri, asla iddia edilen komplocuların iyi niyetli
motivasyonlara sahip olduğunu öne sürmez.

6

Komplo Teorisi El Kitabı

Bir şeyler yanlış olmalı
Her ne kadar komplo teorisyenleri savunulamaz hale gelen bazı fikirlerini terk edebilseler
de bu düzeltmeler “bir şeylerin yanlış olması gerektiğine” ve resmi anlatının aldatmaya
dayandığına dair genel sonuçları değiştirmez.24, 30

Zulüm gören kurban
Komplo teorisyenleri kendilerini organize zulmün kurbanı olarak algılar ve bu şekilde
sunarlar.29 Aynı zamanda kendilerini kötü niyetli komplocularla savaşan cesur muhalifler
olarak görürler. Komplo odaklı düşünme, aynı anda kurban ve kahraman olma algısını
barındırır.

Kanıtlara bağışıklık
Komplo teorileri, tabiatları gereği öz korumalıdırlar. Yani bir teorinin karşısında yer alan
kanıtlar, komplonun kendisi tarafından üretilmiş gibi yorumlanır.31, 32, 33 Dolayısıyla bir
komplonun aksi yöndeki kanıtları ne kadar güçlüyse komplocuların da insanları, olayların
kendi versiyonlarına inandırmak istemesi o kadar olasıdır. Örneğin FBI’ın, hassas bilgiler
için kişisel e-postasını kullanmakla suçlanan bir siyasetçiyi aklaması, aynı zamanda o
siyasetçiyi korumak için komplonun içinde olduğunu gösterir.

Rastgeleliği yeniden yorumlama
Komplo odaklı düşünmede bulunan baskın şüphe, genellikle hiçbir şeyin tesadüfen
gerçekleşmediği inancına yol açmaktadır.34 Örneğin 11 Eylül saldırılarından sonra
Pentagon’daki pencerelerin sağlam kalması gibi küçük rastgele olaylar, saldırının
komplodan kaynaklandığı şeklinde yeniden yorumlanmakta (çünkü bir uçak Pentagon’a
çarptıysa tüm pencerelerin paramparça olması gerekiyordu 35) ve daha geniş, birbiriyle
ilişkili bir örüntüye bağlanmaktadır.

Komplo teorilerinin öz korumalı doğası, bir teoriyi çürüten herhangi bir kanıtın, komploya dair
daha fazla kanıt olarak yorumlanabileceği anlamına gelmektedir. Bu da iletişim çabalarının
farklı hedef kitleler arasında net ayrımlar yapması gerektiği anlamına gelir. Komplo
teorisyenleri, kanıtları ters bir şekilde yeniden yorumluyorsa kanıtları önemseyenlere karşı
farklı bir strateji gerekir. Devam eden sayfalarda önce genele, sonra da özellikle komplo
teorisyenlerine yönelik iletişim stratejilerine yer verilmektedir.
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İnsanları komplo teorilerine karşı korumak
Komplo teorilerinin yayılımını azaltmak
Bir dirhem önlem bin tedaviye bedel. Bu nedenle çabalar, komplo
teorilerinin yayılımını engelleyerek veya yavaşlatarak insanları
bu teorilere maruz kalmaktan korumaya odaklanmalıdır. Örneğin
Facebook’ta komplo teorisi içeren ve iklim değişikliğini reddeden
bir gönderinin paylaşım oranı, insanları, paylaşmadan önce içerik
hakkında dört soru sormaya teşvik eden basit bir müdahaleyle
azaltılmıştır: 36
Haberi yayınlayan haber kuruluşunu biliyor muyum?
Gönderideki bilgiler inandırıcı görünüyor mu?
Gönderi, profesyonel bir haber kuruluşundan beklediğim
tarzda mı yazılmış?
Gönderinin siyasi bir motivasyonu var mı?
Komplonun yayılımını önleme çabaları başarısız olduğunda,
iletişimciler komplo teorilerinin etkisini azaltan stratejilere
başvurmalıdırlar.

Önceden çürütme

İnsanlar komplo
teorilerinin
içindeki hatalı
akıl yürütmelerin
farkında
olurlarsa bu tür
teorilere karşı
daha az yatkın
olabilirler.
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Eğer insanlar önceden yanlış yönlendirilebileceklerinin farkında
olurlarsa komplo odaklı iletilere karşı direnç geliştirebilmektedirler.
Bu sürece aşılama veya önceden çürütme denir. Aşılamanın iki unsuru
vardır: Yanlış yönlendirme hakkında önceden yapılacak açık bir uyarı
ve yanlış bilginin argümanlarını çürütmek. Aşı karşıtı komplo teorilerini
önceden çürütmenin, sonradan çürütmeden daha etkili olduğu ortaya
koyulmuştur.37
11 Eylül komplo teorisini önceden çürütmede hem gerçek bilgiye,
hem de mantığa dayalı aşılama başarılı olmuştu.38 Bu, komplo odaklı
düşünmenin yedi özelliği de göz önüne alındığında, mantığa dayalı
önceden çürütmenin umut vaad ettiğini göstermektedir. İnsanlar komplo
teorilerinin içindeki hatalı akıl yürütmenin farkında olurlarsa, bu tür
teorilere karşı daha az yatkın olabilirler.

Komplo Teorisi El Kitabı

Çürütme
Komplo teorilerini çürütmenin çeşitli yolları vardır. Bunların bazılarının, üniversite öğrencileri veya genel halk gibi,
komplo teorilerini desteklemesi muhtemel olmayan insanlarda etkili olduğu ortaya koyulmuştur.

Gerçek bilgiye dayalı çürütme

Mantığa dayalı çürütme

Gerçek bilgiye dayalı çürütme, doğru bilgileri
aktararak komplo teorisinin yanlış olduğunu
gösterir. Bu yaklaşımın, eski ABD Başkanı Obama’nın
ABD dışında doğduğunu iddia eden “birther”
komplosunun21 yanı sıra İsrail’in kuruluşundaki
Filistinli göçüyle ilgili komplo teorilerinin
çürütülmesinde etkili olduğu ortaya koyulmuştur.39

Mantığa dayalı çürütmeler, komplo teorilerinde
kullanılan yanıltıcı teknikleri veya hatalı akıl
yürütmeleri açıklar. Aşı karşıtı komplolardaki
mantıksal safsataların açıklanmasının,
gerçeklere dayalı bir çürütmeyle aynı oranda
etkili olduğu ortaya koyulmuştur: Örneğin
çok sayıda aşı araştırmasının bağımsız, kamu
tarafından finanse edilen bilim insanları
tarafından yürütüldüğüne işaret etmek, ilaç

Kaynağa dayalı ve empatiye dayalı çürütme
Kaynağa dayalı çürütme, komplo teorisyenlerinin
güvenilirliğini azaltmaya çalışırken empatiye dayalı
çürütme, komplo teorilerinin hedef aldıklarına
dikkat çeker. “Kertenkele insanlara” inananlarla
dalga geçen kaynağa dayalı bir çürütmenin,
gerçeklere dayalı bir çürütme kadar etkili olduğu
tespit edilmiştir. Buna karşılık, anti semitik komplo
teorilerini çürütmek için, Yahudilerin bugün ilk
Hristiyanlara uygulanan zulmün aynısıyla karşı
karşıya olduğunu iddia eden empati temelli çürütme
girişimi başarısız olmuştur.41

endüstrisi hakkındaki komplo teorilerinin etkisini
azaltabilmektedir.40

Teyitçilere yönlendiren bağlantılar
Yapılan bir çalışmada, gerçeğe benzeyen bir
Facebook iletisinden teyit sitelerine yönlendirilen
bağlantıların, ister algoritmik olarak, ister
kullanıcılar tarafından oluşturulmuş olsun, Zika
virüsünün genetiği değiştirilmiş sivrisinekler
tarafından yayıldığına dair komplo teorisini etkili
bir şekilde çürüttüğü gösterilmiştir.42

Bireyleri güçlendirmek
Komploya yönelik düşünme, azalan kontrol ve algılanan tehdit duyguları ile ilişkilidir.6, 7 İnsanlar bir durumun
kontrolünü kaybettiklerini hissettiklerinde komplo teorilerine olan eğilimleri artar.43 Öte yandan bunun tersi de
geçerlidir. İnsanlar güçlü hissettiklerinde komplo teorilerine karşı daha dirençli olmaktadırlar.
İnsanları “bilişsel olarak güçlendirmek” için çeşitli yollar vardır: Örneğin onları sezgilerine güvenmek yerine
analitik düşünmeye teşvik etmek mümkündür.44 İnsanların kontrol sezgisi uyarıldığı zaman (örneğin geçmişlerinde
kontrol sahibi oldukları bir olayı hatırladıklarında) komplo teorilerine yönelme olasılıkları daha düşüktür.45
Vatandaşların daha güçlü hissetmesi, örneğin devlet tarafından yönlendirilen toplumsal kararların prosedürel
adalet ilkelerini takip ettiği güveni verilerek sağlanabilir.46 Prosedürel adalet, yetkililerin karar alma süreçlerini
adil şekilde yürüttüğü algısıyla ilintilidir. İnsanlar, prosedürel adaletin işlediğine inanırlarsa bir kararın olumsuz
sonuçlarını kabul ederler.47, 48
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Bir komplo teorisyeni ile nasıl konuşulur?
Komplo teorilerini çürütmek genel kitleyi hedeflediğiniz zaman etkili olsa da komplo teorilerine inanan insanlara
sesleniyorsanız çok daha zordur. Komplo teorisyenleri, inançlarını dışsal kanıtlara dayandırmaz. Bunun yerine her
inanç, başka bir inanç için kanıt oluşturur.49 Bunun sonucu olarak komplo teorisyenleri, Facebook’ta çürütmelerle
karşılaştıklarında, yankı fanuslarındaki komplo odaklı içerikleri çok daha fazla beğenir ve bu içeriklere çok daha
fazla yorum yapar; çürütme, komplo teorisiyle ilgili etkileşimleri arttırır.50
Komplo teorisyenleri, sayıca az olmalarına rağmen, aynı zamanda büyük bir etkiye sahiptirler. Örneğin, Reddit’in
“r/conspiracy” bölümündeki 2 milyondan fazla yorum incelendiğinde, kullanıcıların sadece yüzde 5’inin komplo
odaklı düşünme sergilediği, fakat yorumların yüzde 64’ünün bu kullanıcı grubundan çıktığı tespit edilmiştir. En
aktif yazar 896 bin 337 kelime yazmıştı, yani Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin iki katı!51
Komplo teorileri, siyasi radikalizmin kaçınılmaz bir bileşenidir.52, 53 Bu nedenle radikalleşmenin önlenmesi üzerine
yapılan araştırmalar, komplo teorisyenleriyle nasıl iletişim kurulabileceğine dair faydalı bilgiler vermektedir.

Güvenilir elçiler

Empati gösterin

Radikal bir topluluğun eski üyelerinin

Yaklaşımlarınız empati göstermeye yönelik olmalı

oluşturduğu karşı mesajlar, başka kaynaklardan
gelen mesajlara göre daha olumlu
değerlendirilir ve daha uzun süre akılda kalır.54

ve diğer tarafı anlamaya çalışmalısınız. Amaç
komplo teorisyeninin açık fikirliliğini geliştirmek
olduğundan, iletişim kuran kişiler örnek olmalıdır.55

Eleştirel düşünmeyi takdir edin

Alay etmekten kaçının

Komplo teorisyenleri, kendilerini resmi anlatı
tarafından aldatılamayan eleştirel düşünürler olarak
algılarlar. Bu algıyı, eleştirel düşünmenin önemini
takdir ederek kendi menfaatinize çevirebilirsiniz.
Daha sonra aynı yaklaşımı, komplo teorisini daha
eleştirel incelemeye yöneltebilirsiniz.56

Komplo teorisini agresif bir şekilde yıkmaya
çalışmak, teoriyle alay etmek ya da sadece
argümanı “kazanmaya” odaklanmak, otomatik
olarak reddedilme riski taşır.54 Bununla birlikte,
alaycılığın genel kitlede işe yarıyor olduğunu
unutmayın.41

Son uyarılar
Çürütmeye çalışmadan önce neyin hedeflendiğini inceleyin. ABD hükümetinin “komplo teorilerini” çürütme
girişimlerinin, ağırlıklı olarak Müslüman ülkelerde defalarca geri teptiği görülmüştü. Örneğin 2003 işgalinden
sonra Irak’ta kitle imha silahı bulunmamasının, Irak’ın gizleme geçmişine yorulması başarısız bir girişimdi. Daha
verimli bir yaklaşım, Amerika’nın zayıf bir istihbaratı şişirdiğine odaklanmak olurdu.57
Gerçek komploların var olduğunu hatırlamak da önemli. Ancak komplo odaklı düşünmenin temel özellikleri,
gerçek komploları ortaya çıkarmak için verimli bir yol değildir. Aksine, gerçekte halkı aldatmaya yönelik girişimleri
ortaya çıkarmak için sağlıklı şüpheciliğe, kanıta ve tutarlılığa önem veren geleneksel düşünme gerekmektedir.
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Komplo teorileri, olayları
güçlü insanların gizli entrikaları
olarak açıklamaya çalışır.
Komplo teorileri genellikle
kanıtlarla desteklenmese de bu
durum, teorilerin yaygınlaşmasını
engellemez. Komplo teorileri
topluma çeşitli şekillerde zarar
vermektedir. Komplo Teorisi El
Kitabı, bu zararlı etkileri en aza
indirmek için, komplo teorilerinin
neden bu kadar popüler olduğunu
anlamanıza yardımcı olmakta,
komplo odaklı düşünmenin
özelliklerini nasıl tespit
edeceğinizi açıklamakta ve etkili
çürütme stratejileri sunmaktadır.

