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OSMANLI DÖNEMİ TOMBAK VE 
GÜMÜŞ ESERLERDE GÖRÜLEN 

BİTKİSEL SÜSLEMELERE İLİŞKİN BİR 
DEĞERLENDİRME

Nilgün ÇEVRİMLİ

GİRİŞ
Kültür tarihimizde önemli bir yeri olan günümüzde gerek yurt içi gerekse 

yurtdışı müzelerin koleksiyonlarını süsleyen Osmanlı Dönemine ait birçok  tom-
bak ve gümüş eserler mevcuttur. Bu eserlerin de genellikle vakıf yoluyla vücuda 
geldiği bilinmektedir.  Bânisini veya vâkıfın isteği üzerine, kullanım yeri, amacı, 
şekli tasavvur edilen bu eserler,  toplumun gelenek göreneklerinin yanı sıra bize 
bir dönemin süsleme anlayışını ve zevklerini de aktarırlar.

Günümüzde taşınabilir kültür varlıkları olarak nitelenen bu eserler vakfiye-
lerde menkûlat-ı âsar olarak tanımlanırlar. Vâkıflar inşa ettirdikleri cami, med-
rese, zaviye, türbe gibi birçok eserin yanı sıra bu binaların tefrişi için de vakıf 
ıstılahında teberrûkat eşyası olarak bilinen birçok eseri de vakfetmişlerdir. Cami 
kandilleri, ibrikler, şamdanlar, maşrapalar, kâseler, gülâbdan ve buhurdanlar, 
mangal gibi daha birçok günlük kullanım eşyası ile askeri teçhizattan olan silah, 
miğfer, barutluk, kalkan ve at alın zırhı gibi eşyalar bu vakfedilen eserler arasında 
yer alır. Vakfiyelerinde bu eserlerin şekilleri, boyutları, malzemeleri ve yapıldık-
ları teknikler hakkında bilgiler de  vermişlerdir.  Bu metinlerde madeni eserleri 
yapıldıkları malzemeye göre; evâni-i nuhasiye/bakır eşya, zer/altın, sim/gümüş 
şeklinde tanımlamışlardır.

 Araştırma konumuzdan biri olan tombak eserlerin  vakfiyelerde  genellik-
le yapıldığı tekniğin adı olan tombak/tonbak  şeklinde ifade edilmişlerdir. En 
çok vakfedilen tombak eşyaların buhurdan ve gülâbdan, fincan zarfı oluşu 
dikkat çekicidir. “…bir tombak gülâbdân ve buhurdan …vakf u habs idüp…”(VG-
MA,571:23/9). “…üç çift tonbak gülâbtan ve üç çift tonbak buhurdanlık…” 
(VGMA,582/2:544/418).;“…on aded fincan ma’a tonbak zarf ve bir süzği biri 
sağir ve biri kebir iki aded ta’am tebsisi ve bir nühas mankal ve tonbakdan mas-
nû’ bir aded gülâbdan ma’a buhurdan zaviye-i mezkureye va’z ve hıfz eyledim…” 
(VGMA,743:489/147).

 Bu eserlerin süslenmesinde geometrik, yazı, figürlü süslemenin yanı sıra bit-
kisel süsleme de önemli bir yer tutar. Bu çalışmada ekonomik değeri yüksek olan 
tombak ve gümüş eserler üzerinde yer alan bitkisel süsleme programında nele-
rin yer aldığı, nasıl gelişip değiştiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Söz konusu eserler üzerinde uygulanan bitkisel süsleme programına değin-
meden önce tombak tekniği hakkında kısa bir bilgi vermek yerinde olacaktır. Al-
tının her zaman kıymetli bir maden olması ve insanın altın tutkusunu gidermek 
için kullandığı eşyalara bu görünümü verme arzusu nedeniyle bu tür bir tekniğin 

CHAPTER 
1
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ortaya çıktığı, Erken İslam döneminde soy metallerin azalması nedeniyle de bu 
tekniğin yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Osmanlı öncesi Selçuklu 
Döneminde de kullanıldığı bilinen bu teknikle yapılmış, günümüze ulaşabilen 
eser sayısı oldukça sınırlıdır (Kayaoğlu, 1992:37). Osmanlılarda 16. yüzyıl or-
talarına doğru görülmeye başlamış ve 19.yüzyılda da devam etmiştir.  Tombak 
tekniği, bir çeşit altın yaldızlama tekniğine benzemekle birlikte, altın ya da gü-
müş yaldızlama tekniğinden çok daha dayanıklı olup, bu teknikle yapılan eserle-
rin çoğu günümüze kadar korozyona uğramadan canlı ve parlak görünümlerini 
koruyarak gelebilmiştir. 

Osmanlı’nın son döneminde yapılmış kimi tombak parçaların üzerinde “tom-
bak” şeklinde yazılmış damgaya da rastlanmaktadır. Bu damganın objenin altın 
değil, altın kaplama olduğu konusunda güvence vermek ve sahteciliği önlemek 
amacıyla vurulduğu kuşkusuzdur. Aynı tekniğin, madeni parçalar üzerine gümüş 
kaplama şeklinde de uygulandığı bilinmektedir (Acar, 2013:110).

Gerek tombak, gerekse gümüş eserlerin süslemesinde uygulanan tekniklere 
bakıldığında; kazıma, kabartma, ajur ve aplike tekniklerinin bazen tek başına ba-
zen de bir kaçının birlikte aynı eser üzerinde uygulandığı görülür. 

Söz konusu çalışma bir kaynak taraması şeklinde olup, 15.-20. Yüzyıllara ait 
bitkisel süslemelerin yer aldığı, çeşitli kaynaklardan rasgele seçilmiş seksene ya-
kın tombak ve gümüş eseri kapsamaktadır. Bitkisel süsleme programlarında yer 
alan motiflere göre ana başlıklar, motiflerin oluşturduğu kompozisyona göre de 
alt başlıklar oluşturularak bu eserler üzerindeki bitkisel süslemedeki gelişim ve 
değişim örneklerle ortaya konmuştur. 

1-Rûmi- Palmet Motifleri
Osmanlı Dönemi Tombak ve gümüş eserlerin süslemesine bakıldığında rûmi 

ve palmet, hatayi ve kıvrık dalların erken tarihli 16.yüzyıl eserlerinde daha sık 
kullanıldığı genellikle aynı kompozisyonda birbirini tamamladıkları görülür. Mi-
lattan sonraki dönemlere ait ve özellikle İslâmî çevrelerde gerek mimaride ge-
rekse el sanatları ürünlerinde yaygın bir kullanım alanı olan palmet ve rûmîlerin 
Milattan önceki bin yıllık dönemde Orta Asya Türk Sanatı çevrelerinde ortaya 
çıkarak kullanılmaya başladıkları bilinmektedir (Gündoğdu 1993:204) Palmet 
ve rûmilerin, İslam öncesi ve İslâmiyetten sonraki el sanatı ürünlerinin süsleme 
programında önemli bir yeri vardır.

Rûmî ve palmetler Osmanlı Döneminde tombak ve gümüş eserler üzerinde 
de oldukça yaygın görülürler. Bakır veya tunç malzemeden dövme veya tornada 
çekme olarak yapılmış tombak eserlerin süslemesinde kazıma, kabartma ve ajur 
tekniği ile yapılmış olarak karşımıza çıkarlar.

1.1. Palmet ve rûmilerin şemse veya değişik kartuşlar içerisinde 
yer aldığı örnekler
İncelen örneklerden bir grup eserde palmet ve rûmiler, şemse veya değişik 

şekilli kartuşlar içerisinde ajur,  bir kısmında da kabartma olarak işlenmiş halde 
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görülürler. Bunun en güzel örneğine Türk ve İslam Eserleri Müzesinde1• bulunan 
15. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen ajur ve kabartma olarak işlenmiş gümüş kan-
dilde rastlamaktadır (res.1).(TİEM-Env.no.42,) Kandilin gövde kısmında salbekli 
şemse formları içerisinde rûmi ve palmetler ajur olarak işlenirken geri kalan ze-
minde kabartma olarak işlenmişlerdir. Kandilin baş kısmında da yine dışa bom-
beli dilimli ajur işlemeli bölümlerde palmet ve rûmiler dikkati çeker. Malzeme, 
teknik ve kompozisyon bakımından benzer bir örneğinde de  rûmi ve palmetler 
ajur ve kazıma olarak işlenmiştir (res.2). (TİEM- Env.no.170).

                             
 Resim 1: Gümüş Kandil. (Anonim 2005:92a)        Resim 2: Gümüş Kandil. (Anonim 2005:92b)                  

Palmet ve rûmilerin şemse formu içerisinde ajur olarak işlenmiş kompozis-
yonlara diğer  bir örnek de Kanuni Sultan Süleyman’a ait tombak bir alemdir 
(res.3).(TSM- Env.no.1/1978).   

 
Resim 3:Tombak Alem.(Anonim 1999c:134)    

Rûmi ve palmetlerin şemse formları içerisinde işlendiği örneklere askeri teç-
hizata ait bazı eserlerde de rastlanmaktadır. 16.yy. sonu-17.yy. başına ait tombak 
bir at alın zırhında simetrik olarak yerleştirilmiş yarım ve tam salbekli şemse 
formları içerisine kazıma olarak işlenmiş rûmi palmetler görülmektedir (res.4).
(ASM. Env.no.14893-64).

1    • Metinde Türk Ve İslam Eserleri Müzesi TİEM, Topkapı Sarayı Müzesi TSM, Sadberk 
Hanım Müzesi SHM, Askeri Müze ASM, Polonya Tarnow Bölge Müzesi TBM olarak kı-
saltılmıştır.
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Rûmi ve palmetlerin şemse formlarının yanı sıra oval madalyonlar içinde ka-
zıma olarak işlendiği örneklerden biri de tombak bir miğferdir. Miğferin tepelik 
(17.yy) altı ve ağız kısmını çevreleyen bölümde yer almaktadırlar (res.5). (ASM. 
Env.no.1090).

                         
 Resim 4:Tombak At Alın Zırhı. (Kahveci 2009:108)     Resim 5:Tombak Miğfer. (Bodur 1987:174)

Rûmi ve palmetlerin şemseli formlar ve madalyonlar içerisinde kazıma ve 
ajur olarak işlenmesi geleneğinin 17. Yüzyıla ait bazı gümüş kandil ile gümüş bu-
hurdan ve tombak buhurdan üzerinde görmek mümkündür.

Gümüş kandilin ayak, omuz ve ağız kısmına serpiştirilmiş şemse formları 
içerisinde kazıma olarak işlenmiş palmetler dikkati çeker (res.6).(TİEM-Env.
no.293).  Gümüş kandilde ise gövde kısmında oval madalyonlar içinde, ağız kıs-
mında ise bütün yüzeyde ajur olarak işlenmiştir(res:7).(TİEM-Env.no.178).

                         
             Resim 6:(Anonim,2005:35)    Resim 7: Gümüş Buhurdan. Anonim 1999b:256)

Tombak bir buhurdan da ise, ayak kısmı üzerinde kazıma olarak işlenmiş Rû-
miler ve ortada palmet yer alırken,  kapak kısmında ise ajur işli dört yöne uzantılı 
farklı bir yorumla ele alınmış palmet motifleri dikkati çeker (res.8).(TSM- Env.no
.2/.3830).                                 
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18. yy.ait tombak diğer bir buhurdanın kapak kısmında badem dilimi şek-
linde yukarı uzanan kartuşlar içerisinde palmet ve rûmi kompozisyonları ajur 
olarak işlenmiş olup, daha stilize bir görünüm dikkati çeker (res.9).(TSM- Env.
no.25/3862).

                             
        Resim 8: Tombak Buhurdan.                                 Resim 9: Tombak Buhurdan,  

       (Anonim 1999c:159)                                                  (Anonim 1999b:154).

1.2. Palmet ve rûmilerin natüralist çiçek formları ile bir arada 
kullanıldığı örnekler
Diğer bir kompozisyon ise, 16. Yüzyılın ikici yarısında görülmeye başlanan 

palmet, rûmi ve natüralist çiçek formları ile bir arada kullanılmasıdır. Günlük kul-
lanım eşyalarından olan, ateşlik kısmı çini, üst bölümü gümüş, ajur olarak işlenen 
buhurdanlıkta, ağız kenarından yukarı doğru daralan yaprak şeklindeki alanlar 
içerisinde stilize edilmiş palmetler, karanfil, gül, dal ve yapraklarla oluşturulan 
bir kompozisyon içinde yer almıştır. En üst tepelik ise açmış bir çiçek formuyla 
sonlandırılmıştır(res.10).(TSM- Env.no.15/10912).

                                         
Resim 10: Buhurdan (Anonim 1999b:248)   Resim 11:Gümüş Tabak(Anonim 2000:275)

Palmet ve rûmilerin natüralist çiçek formları ile uygulandığı  diğer bir örnek, 
Osmanlı Dönemine ait diğer bir gümüş tabaktır (res.11).(Atina Benaki Müzesi- 
Env.no.13772). Ortadaki bölüm ve yanlarda yarım şemselerin dönüşümlü ters 
yüz edildiği sekiz madalyon yer alır. Madalyonlar içerisinde palmetler, lotüsler ve 
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saz yaprakları ile oluşturduğu oldukça girift bir kompozisyon mevcuttur. Dövme 
olarak yapılan tabakta motifler kazıma ve kabartma olarak işlenmiştir.                                

19. yüzyıla ait tombak gülabdânın gövde kısmında saz yaprağı ve palmet-rû-
mili formlar dönüşümlü olarak tekrar etmektedir. Gövdenin hemen üstündeki 
dar kuşakta ise rûmi ve palmetler biraz daha barok bir tarzda kazıma olarak iş-
lenmiştir(res.12).(TSM - Env.no.25/3865).

   
Resim 12:Gülabdân (Anonim 1999b:155).

2.3. Rûmi ve palmetlerin kıvrık dallarla oluşturduğu sade kompo-
zisyonlu örnekler
Rûmi ve palmetler ince kıvrık dallarla değişik kompozisyonlarda da görü-

lürler. Bu düzenlemelerde bazen zemini tamamen kapladıkları gibi bazen de si-
metrik düzenlemelerle tek veya ikili sarmal şekilde, kazıma tekniği ile işlenmiş 
olarak yer alırlar. 

Rûmi ve palmetlerin kıvrık dallarla oluşturduğu diğer bir düzenlemeye yine 
16. Yy. ait tombak bir at alın zırhında rastlanmaktadır. Ön bölümde ve yan kanat-
larda serpiştirilmiş rûmi ve palmetlerin rozetler ile yan yüzeylerde ise simetrik 
olarak işlenmiş kıvrım dal, rûmi, palmet üçlemesi dikkati çeker (res.13).(TSM-
Env.no.1/1446).

 
Resim 13.Tombak At Alın Zırhı. (Anonim 2000:125)
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16.yüzyıla ait bir gümüş tepside kenarlar boş bırakılmasına rağmen orta bö-
lümde kazıma olarak işlenmiş palmet ve rûmili kompozisyonun tüm zemini dol-
durduğu görülür(res.14).(TSM-Env.no.23/1625).

                         
  Resim 14: Gümüş Tepsi, Anonim 1998 a:147)         Resim 15:Gümüş Ayna Mahfazası, 
                                                                                                            (Anonim 1998b:159)

19. yüzyıla ait gümüş ayna mahfazasında ise ortada bir çiçek motifi ve stilize 
yapraklar ve onun etrafında merkezden etrafa dağılan radyal bir motif yer alır. En 
dıştaki geniş kuşaktaki rûmiler ise C-S kıvrımları oluşturarak uçuşan bir formda 
dağınık bir kompozisyon oluştururlar (res.15). TSM-Env.no.2/1833).                                                    

19.yüzyıla ait gümüş kaplama bir kutuda ise tamamen rûmi ve kıvrım dallar-
dan oluşan bir düzenleme mevcuttur. Kenar kuşaklarında kıvrık dallı tek sıra rû-
miler işlenirken, ortada iki sıralı, birleşim yerlerinde palmetlerin oluşturulduğu 
görülür. Rûmilerin işlenişi, uçuşan yapraklar şeklinde oldukça barok bir tarzda 
olup, C-S kıvrımları dikkat çekicidir. Kazıma ve kabartma olarak işlenen motifle-
rin yer aldığı gümüş levhalar ahşap üzerine kaplama olarak yapılmıştır (res.16). 
(TİEM-Env.no.49).

 
Resim 16 :Gümüş Kaplama Kutu,(Anonim 2005: 169).

19. yüzyılın ikinci yarısına ait bir gümüş aynada yine, gümüş çerçevenin üze-
ri kazıma tekniğinde işlenen rûmi, palmet, lâle ve kıvrık dal motiflerinden oluş-
maktadır. Dallar ve rûmiler yine C-S kıvrımları oluşturmuşlardır. (res.17).( TSM- 
Env.no.16/1629).
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Resim 17:Gümüş Çerçeveli Ayna.(Anonim 1998 b:167)

2.4. Rûmi ve palmetlerin tekrarlanmasıyla kompozisyon oluştur-
duğu örnekler
17. yüzyılda rûmi ve palmet motiflerinin tombak ve gümüş eserlerde, günlük 

kullanım eşyaları, âlemlerde, askeri teçhizat örneklerinde sâde bir şekilde tek 
başlarına kullanıldığı örneklere de rastlanmaktadır. 

Tombak bir tören baltasında ise rûmilerin ajur ve üzeri kazıma tekniği ile 
işlenmiş bir örneği dikkati çeker (res.18).(TSM- Env.no.1/2404).Yine aynı kom-
pozisyonun uygulandığı tombak bir kapı apliğinde ise rûmilerin ajur olarak iş-
lendiği bir örnek görülmektedir. Yaprakların üzeri ise kazıma olarak işlenmiştir 
(res.19).( SHM- Env.no.929-1979).

                     
Resim 18:Tombak Tören Baltası.                                 Resim 19:Tombak Kapı Apliği   

(Aydın 2007:163)                                                        (Bodur 1987:113).
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Rûmilerin tek başına ajur olarak işlendiği 18.yy. ait bir gümüş buhurdanın üst 
kısmında gövdeye aralıklarla selvi motifli formlar yerleştirilmiştir.  Bu motiflerin 
bulunduğu alanlarda zemin yekpare bırakılarak simetrik şekilde kazıma olarak 
işlenmiş rûmiler ve birleşim noktalarında palmetler işlenmiştir (res.20).(TSM- 
Env.no.55/291).

                                
Resim 20:Gümüş Buhurdan,                                           Resim 21:Tombak Üzengi.  

    Anonim 2005:37)                                                         (Anonim 1999a:360) 

Türkiye’nin yanı sıra yurtdışındaki müzelerde bulunan eserler arasında da 
18.yy.Osmanlı Dönemi tombak eserlere de rastlanır. Bunlardan biri de  bir çift 
tombak üzengidir. Alt ve yan yüzeylerinde ajur ve üzerleri kazıma olarak işlenmiş 
tek palmet motifleri vardır (res.21). (TBM) Env.no.,MT-A-Sz 500/1-2).              

18. yüzyıla ait bir tombak alemde yine ajur olarak işlenmiş palmetlerin daha 
stilize bir şekilde Arapça harflerle bir kompozisyon oluşturduğu görülür (res.22).
( TİEM - Env.no.263).

 
Resim 22:Tombak Alem. (Anonim 1999c:135)
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2- Lâle Motifi
Bir döneme adını verecek kadar Türk toplumunda önemli bir yere sahip olan, 

16. yüzyıldan önce Türk süsleme sanatında oldukça stilize de olsa kullanılmaya 
başlanan lâle, Anadolu’da sevilerek yetiştirilmiş bir çiçektir. Ancak lâlenin süs-
leme sanatına girmesi, 16. yüzyıldan itibaren yazma eserlerle olmuştur. 16. yüz-
yılın ikinci yarısından sonra ise Osmanlı süslemeciliğinde yeni motiflerin görül-
meye başladığı ve dört çiçek üslubu (lâle, gül, sümbül, karanfil) olarak da bilinen 
natüralist üslubun görüldüğü dönemden itibaren lâle motifinin, kumaşta, çini ve 
seramiğin yanı sıra maden sanatında da kullanıldığı görülür. Özellikle Kânunî’nin 
lâle tutkunu bir padişah olması sanata da o denli yansımıştır. Askeri teçhizatta, 
günlük kullanım eşyalarında çeşitli lâle motifleri ile karşılaşılır. Lâle desenlerinin 
16. yüzyıldaki oval formu 18. yüzyılda aşırı uzun bir şekil almıştır (Çakmakoğlu 
Kuru 1997:37). Lale motifinin el sanatları ürünlerinde genellikle profilden, bazı 
eserlerde çeşitli natüralist formlarla bir arada işlendiği görülür.

2.1.Lâle motiflerinin natüralist motiflerle kullanıldığı kompozisyonlar
16. Yüzyıla ait tombak at alın zırhında alınlığın tam ortasında uzun bir sap 

üzerinde yükselen dikey formda bir lâle ile alınlığın tepe kısmında yanlara doğru 
eğik, karanfil ve çiçekli dallarla birlikte işlenmiş lâleler dikkati çeker (res.23). Yan 
kanatları mevcut olmayan sadece ön gövdeden oluşan at alın zırhının alınlık kıs-
mında ise Osmanlı Dönemi minyatürlerinde, mezar taşlarında sık kullanılan selvi 
ağacının yanlarında simetrik yerleştirilmiş dallı ve yapraklı birer lâle işlenmiştir 
(res.24).(ASM. Env.no.7166). Karanfil motifinin anlatıldığı başlık altında verilen 
19. yüzyıla ait Tombak ibrik ve leğen üzerinde yer alan bölünmüş alanlardaki lâle 
motifleri ise doğadaki haliyle dallı ve yapraklı şekilde işlenmiştir.

                                                 

Resim 23:Tombak At Alın Zırhı, XVI. Yüzyıl (Kahveci 2009: 254) . Resim 24:Tombak At 
Alın Zırhı (Bodur 1978:179).

2.2.Lâle motiflerinin palmet ve rûmi motifleri ile birlikte kullanıldığı 
kompozisyonlar:
16. yüzyıl sonuna ait tombak at alın zırhının, alınlık kısmında üçgenin köşele-

rinden birer sapla çıkan simetrik lâle motifleri görülür. Alınlığın yan yüzeylerinde 
ise sarmal dallar arasına yerleştirilmiş palmet ve rûmiler simetrik bir şekilde iş-
lenmiştir (res.25).(ASM. Env.no.8360) 17.yy. başına tarihlenen diğer bir tombak 
at alın zırhının alınlık kısmında oval madalyon içerisinde ortada yer alan yazılı 
kartuşun iki yanında yapraklı saptan yükselen üç dilimli simetrik yerleştirilmiş 
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lâleler vardır. Yan kısımlarda ise uzun bir saptan çıkan lâle ve lâlenin sapından 
yanlara doğru çıkan dallarda ve sap üzerinde yapraklı küçük çiçek motifleri yer 
alır.(res.26). (ASM. Env.no.14894).

   
Resim 25:Tombak At Alın Zırhı. (Bodur 1987:176).   

  
     Resim 26:Tombak At Alın Zırhı. (Bodur 1978:179)                                        

2.2.3.Lâle motifinin tek başına işlendiği örnekler:
 16.yy sonu 17.yy başına ait bir at alın zırhında tam ortada bir sap üzerin-

de yükselen henüz açmamış bir lâle motifi kabartma olarak işlenmiştir (res.27). 
(ASM.Env.no.7159).

17. yüzyıla ait tombak bir alemde ise alemin formu lâle şeklinde biçimlendi-
rilmiştir. Yanlardaki yapraklar yukarıda birleşerek birer S kıvrımı oluştururken 
orta bölümde katmerli bir kısım mevcuttur (res.28).  

                                               
Resim 27:Tombak At Alın Zırhı.                            Resim 28:Tombak Alem,  17.yy. 

  (Kahveci 2009:159)                                                            (Kayaoğlu 1992)

Geometrik ve bitkisel motiflerin bir arada işlendiği günlük kullanım eşyala-
rından bir sahan 18. Yüzyıla ait tombak bir sahan kapağında ,doğadaki haline 
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yakın tomurcuklu bir lâlenin aplike olarak üç boyutlu heykelsi bir uygulaması 
tutamak olarak karşımıza çıkar (res.29).(TSM, Env.no.25/3778).

 
Resim 29:Tombak Sahan Kapağı.(Anonim 2005:42)

3-Hatâyiler (Hatâi) ve Saz Yaprakları
Tombak eserler üzerinde görülen,  Orta Asya Çin kökenli bir motif olduğu kabul 

edilen diğer bir geleneksel motif türü de hatâyilerdir (Keskiner 2002:3). Şekille-
ri itibarıyla küçük, büyük, üstten, yandan, sade veya çok çeşitli profillerle çeşitli 
ayrımlara tabi tutulabilen hatâyiler, yaprakları çiçeklere göre daha az stilize edil-
miştir. Hatayilerin en erken örnekleri Uygurlarca yapılan 8,9.yüzyıllara ait duvar 
resimlerinde görülür. Özellikle 15. Yüzyılda Fatih Döneminde çeşitli ve zengin bir 
anlamda kullanılmışlardır. Saray nakkaşlarından Kara Memi’nin oluşturduğu natü-
ralist üslup, Şahkulu tarafından geliştirilen “saz yolu” etkisinde ebatların büyüyüp 
zenginleştiği görülür. Özellikle rûmili kompozisyonlarda sık görülürler. Doğadan 
alınan çiçek ya olduğu gibi ya da stilize edilerek kullanılmıştır. Olduğu gibi resmet-
me tekniği ise Avrupa etkisiyle olmuştur (Taşkale 2006:143).

3.1.Hatâyi motifinin diğer natüralist çiçekler ve saz yaprakları ile 
yer aldığı örnekler.
16. yüzyıla ait günlük kullanım eşyalarından erken örneklerden tombak bir 

maşrapa üzerinde yine hatâyiler, karanfil ve lâle birleşimi ajur ve kazıma olarak 
işlenmiştir(res.30). SHM-Env.no.9038-M.994).

                                         
Resim 30:Tombak Maşrapa.                                        Resim 31:Gümüş Top Askı,  
   (Anonim 1999c:118).                                                       (Anonim 1999c:245).
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Hatâyilerin yine lâle ve hançer (saz) yaprakları ile birlikte oluşturdukları di-
ğer bir kompozisyon gümüş bir top askıda karşımıza çıkar. Ajur, kazıma, kakma 
ve aplike tekniklerinin bir arada görüldüğü bir örnektir. Çiçek ve dalların üzerine 
değerli taşlar kakma olarak işlenmiştir (res.31).(TİEM-Env.no.199).

3.2.Hatayi motifinin rûmi palmet ve saz yaprakları ile yer aldığı 
örnekler.
16.yüzyıl sonuna tarihlenen bir at alın zırhında ise oval madalyon içerisinde 

simetrik ve kazıma olarak işlenmiş rûmi, palmet, hatayi çiçeklerinden oluşan bir 
kompozisyon mevcuttur. Yan yüzeylerde ise hatayi çiçekleri ve hançer yaprakları 
kıvrım dallarla birbirine bağlanır (res.31. Askeri Müze- Env.no.8358-130).

Konik biçimli 16.yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir miğferde ise gövde ve 
siperlikler üzerinde kazıma tekniğinde bitkisel motifler işlenmiştir.  Gövdenin 
ağız bandında hatâyi motifleri ve onları birbirine bağlayan hançer yaprağı kıv-
rımları görülür. Tepe noktasına doğru olan yüzeye yerleştirilmiş şemselerin  içi 
palmetlerle doldurulmuştur (res.32). (ASM. Env.no.7591).

                 
Resim 32:Tombak At Alın Zırhı.                                          Resim 33:Tombak Miğfer.  

(Kahveci 2009:102)                                                              (Bodur 1987:172).       

16. yüzyıla tarihlenen konik formlu diğer bir miğferde, dairesel kıvrımlı çi-
çekli dalların oluşturduğu kompozisyonda, birleşme noktalarına kazıma olarak 
hatâyilerin işlendiği görülür (res.34).(ASM.Env.no.6624). Yatay bölünmüş alan-
lardan ilk kuşakta yatay kartuşlu alanlar içerisinde çatallı rûmilerde yapraklar 
C-S kıvrımı halinde uzantılar oluşturur. İkinci kuşakta kıvrık dallar üzerinde 
hatâyi çiçekleri palmetler dönüşümlü işlenmiştir. En üst kuşakta ise kıvrık dallar 
üzerinde, dalların kesişme noktalarında katmerli hatâyiler kazıma olarak işlen-
miştir. Bir diğer miğferde ise yine yatay kuşaklı alanlarda kıvrım dallar üzerinde 
saz yaprakları arasında tam-yarım katmerli hatâyi formları dönüşümlü işlenmiş-
tir. Aralarda ise daha küçük formu çiçekler serpiştirilmiştir.
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Resim:34.Tombak Miğfer, Bodur 1978:170).     Resim 35:Tombak Buhurdan. (Bodur 1978:115)  

17.yüzyıla ait tombak buhurdanın yarım küre şeklindeki ateşlik kısmının ağız 
bandında kazıma işlenmiş yaprak dal motifleri yer alırken, kapağında ajur olarak 
işlenmiş badem şeklindeki formların içi  hatâyi ve hançer yapraklı kıvrımlarla 
doldurulmuştur (res.35).

Düz dipli dışa dönük ağızlı tabla ortasında yükselen 18.yüzyıla ait buhurda-
nın yarım küre şeklindeki ateşlik kısmında ağız kenarı dal ve yaprak kıvrımlı bir 
kuşak içerir. Kapak kenarındaki kartuşlar rûmi şeklindedir. Kapak ucuna doğru 
diyagonal yükselen düz yapraklarla bölünen alanlarda ajur tekniği ile yapılmış 
hatâyiler işlenmiştir (res.36).(SHM-Env.no.İ.196-3799).

                      
Resim 36:Tombak Buhurdan. (Bodur 1987:115) Resim 37:Tombak Üzengi (Anonim 1999a:360)

Saz yapraklarının tek başına tekrarlanarak oluşturduğu kompozisyona bir 
örnek de  tombak bir çift üzengidir. Üzenginin dış yanlarında yukarıya doğru da-
ralarak devam eden simetrik saz yaprakları kazıma olarak işlenmiştir (res.37).
(TBM-Env. No.Mt-A-Sz 500/1-2).

Tombak ve gümüş eserlerin süsleme programında hatayi ve saz yaprakları 
adeta ayrılmaz bir ikili gibidirler. Rûmi ve palmetler kadar olmasa da lâleye göre 
daha çok tercih edildikleri saz yaprakları ile birlikte kompozisyonlarda yer al-
dıkları görülür. 16. Yüzyılın diğer natüralist çiçeklerinden olan lâle, karanfil gibi 
çiçeklerle de kullanıldığı gibi rûmi ve palmet gibi klasik motiflerle oluşturduğu 
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kompozisyon şemalarına da rastlanır. Günlük kullanım eşyalarının yanı sıra as-
keri teçhizat örneklerinde de uygulanmıştır. Araştırma sırasında tespit edilen ör-
neklere göre, kazıma, ajur ve aplike teknikleri ile yapıldığı görülür. 

4-Karanfil Motifi
Lâle kadar zengin çeşit ve sayıda uygulanmadığı halde, 16.yüzyıla ve sonra-

sına damgasını vuran natüralist üslubun süsleme motifleri arasında yer alan ve 
sevilen çiçeklerden biridir. Karanfil natüralist, stilize ve hatta şematik olarak iş-
lenmiş örneklerinde bile dâima doğadaki örneklerine benzer bir görünümle can-
landırılmıştır. Çoğunlukla profilden işlenmiştir. Karanfil motifleri tamamen aç-
mış halde ya da gonca halinde kompozisyonlarda kullanılmıştır. Yapraklı bir dalla 
birleşen çanak yaprağının üzerinde tırtıklı olarak şekillendirilmiş taç yaprakla-
rının sayısı üçten dokuza kadar azalıp çoğalan karanfilin tek başına kullanıldığı 
örneklerin yanı sıra, lâle, sümbül gibi çiçeklerin yanında da yer aldığı görülür. 
Kumaşlarda, çinilerde ve mâdeni eserlerin süslemesinde çok sık kullanılan bir 
çiçektir (Sinemoğlu 1996:209-210). 

4.1.Karanfil motifinin diğer bitkisel motiflerle bir arada kullanıldığı 
örnekler
16. yüzyıla ait Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan tombak at alın zırhında ba-

har dalları ve lâlelerin olduğu bir kompozisyonda, zırhın tam tepesinde kazıma 
olarak yedi taç yapraklı simetrik işlenmiş karanfil motifleri yer almaktadır (res.38)

                   
Resim 38:Tombak At Alın Zırhı.                                        Resim 39:Tombak At Alın Zırhı.  

(Aydın 2007:11)                                                              (Kahveci 2009: 129)

18.yy.başına ait tombak bir at alın zırhında tepede birer saptan çıkan yine 
kazıma olarak işlenmiş dört taç yapraklı karanfillerin biraz daha stilizasyona uğ-
ramış bir örneği görülmektedir (res.39).(ASM.Env.no.1754).

4.1.Karanfilin tek motif ya da motifin tekrarlanmasıyla oluşturduğu 
örnekler
Gündelik kullanım eşyalarından 18. Yüzyıl başına tarihlenen tombak bir maş-

rapanın ağız kısmında bir sap üzerinde yükselen stilize karanfil motifleri çanak 
yapraklı dört dilimli çentikli yapraklı tek motif şeklinde kazıma olarak işlenmiş-
tir (res.40).  (SHM-Env.no.146-3749).
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 Resim 40:Tombak Maşrapa.(Bodur 1978: 116)

Çoklu kompozisyonların yanı sıra sadece karanfil motifinin değişik şekillerde 
tekrarlandığı örnekler de görülmektedir. 18.yüzyıla ait tombak gürz üzerinde ise 
karanfil motifleri yine sap üzerinde yapraklı yedi dilimli uçları çentikli, bazıları 
yeni açmış bazıları da solmuş bir çiçek görünümünde kabartma , zemin ise kum-
lama tekniği ile işlenmiştir (res.41).

                
         Resim 41:Tombak Gürz.18.yy.                    Resim 42:Tombak İbrik-Leğen. 19.yy.  

(Kayaoğlu, 1992).                                                (Kayaoğlu, 1992)

Karanfil motifinin geometrik alanlar içerisinde diğer motiflerle birlikte iş-
lendiği daha stiliz edilmiş örneklerine de rastlanmaktadır.19. yüzyıla ait İbrik ve 
leğen örneğinde bir saptan çıkan yapraklı karanfillerin tüm yüzeyde kabartma 
olarak işlendiği görülmektedir (res.42).

19. yüzyıla ait tombak ibrikte ise karanfil motifinin tek başına geometrik 
alanlar içine yerleştirilmiş tek tek karanfil motifleri yaprak uçları çentikli uzamış 
formlarla işlenmiş olup, yukarı doğru daralan alanlarda yeni açan karanfil şek-
linde kabartma tekniği ile yapılmışlardır. Diğer ibriğin leğen kısmında ise kenar 
yakın bantta stilize karanfiller işlenmiştir. (res.43).(TSM.16/866).

 
Resim 43:Tombak İbrik Anonim 1999c:160)
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Karanfil motifi 16. Yüzyılda görülen natüralist çiçek türlerinden olup, Osman-
lı tombak ve gümüş eserlerinin süslemesinde kabartma, ajur, kazıma ve kumlama 
teknikleri ile stilize veya natüralist tarzda günlük kullanım eşyaları ve askeri teç-
hizata ait eserlerde karşılaşılmaktadır.

Diğer natüralist çiçeklerle bir arada kullanıldığı kompozisyonların yanı sıra 
tek başına kullanıldığı örnekler de mevcuttur. Tombak ve gümüş eserlerde 19. 
Yüzyıl örneklerinde bölünmüş geometrik alanlar içerisinde de stilize edilerek 
kullanıldığı da dikkati çeker.

5- Gül Motifi
Gül motifi 16.yüzyılın ikinci yarısından itibaren el sanatlarının süslemesinde 

vazgeçilmez bir motif olmuştur. 17. yüzyılda daha çok stilize olarak kullanılan 
gül desenleri yine diğer motiflerde olduğu gibi 18.yüzyılda natüralist üslupta gö-
rülür. Gül açmış halde veya gonca şeklinde özellikle rokoko tarzı süslemelerde 
çok sık kullanılmıştır. Osmanlı maden eserlerinde tombak ve gümüş eserlerin 
süslemesinde dönem dönem stilize, yarı stilize ve natüralist formlarını görmek 
mümkündür. Batılılaşma döneminde ise stilizasyon daha da azalmış, motifler do-
ğadaki görünümleriyle resm edilir tarzda işlenmeye başlamıştır. Tombak eserler 
üzerinde de gül motifinin bazı kompozisyonlarla karşımıza çıktığı görülür. 

5.1.Gül motiflerinin çelenk oluşturduğu kompozisyonlar
Yukarıdan sarkıtılan iki yapraklı dalın adeta bir çelenk oluşturur şekilde alt 

tarafta birleşerek iki çiçeğin yan yana getirildiği görülür.

    
Şekil 1-2:Tombak eserlerin süslemesinde uygulanan gül motifi çizimleri (Kayaoğlu, 1992)

Bu kompozisyona  19.yy. eseri, kapaklı sakızlığın üzerinde rastlanır. Aynı de-
kor yanyana tekrarlanmış olup, kazıma ve kabartma olarak işlenmiştir (res.44).
(SHM,166-3769).
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                  Resim 44:Tombak Sakızlık                                            Resim 45:Tombak Sefertası. 
                       (Bodur 1978:120).                                                          (Anonim 1999c:163).

Benzer bir kompozisyon yine 19.yy. başı tombak bir sefer tasında üst üste 
konmuş her bir kabın gövdesi üzerinde ve kapakta görülmektedir (res.45). 
(TSM,25/3855).

19. yüzyıl tombak eserlerde de aynı kompozisyonun işlendiği  görülmekte-
dir. Tombak ibriğin gövdesi üzerinde kazıma olarak yapılmış gül motifleri dikkati 
çeker (res.46).(SHM,104-3707).

 
Resim 46:Tombak İbrik-Leğen  (Bodur 1978:131)

5.2.Bir saptan çıkan dalların S kıvrımları yaparak aralarına 
çiçeklerin yerleştirildiği kompozisyonlar
Bu kompozisyon tombak tepside karşımıza çıkmaktadır(res.47).(SHM,2/1).

Yine 19. Yüzyıla ait diğer bir tepsi de de benzer kompozisyon vardır (res.48).
(TSM,25/3835).  Tepsiler  gibi düz satıhlı kaplarda  daha çok kabartma olarak S 
kıvrımlı dallar arasına açmış  güller şeklinde yine yapraklarla birlikte  işlenmiştir.
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           Resim 47: Tepsi (Bodur 1978:119)          Resim 48: Tepsi (Anonim  1999:156)

Diğer motiflerde olduğu gibi 19. Yüzyılda gül motifinin işlenişinde de bazı 
değişikler görülür. C-S kıvrımlarının daha belirgin hatlarla işlendiği motiflerin 
yüzeyden daha taşkın biçimde işlendiği görülür. 18. yyıla ait tombak üzengi üze-
rinde kabartma olarak yapılmış gül ve yapraklar buna bir örnektir (res.49).( 
TSM.36/318).

Yine 19.yüzyıla ait tombak bir güleptan üzerinde C-S kıvrımları arasında 
işlenmiş oldukça stilize gül motifleri yer alır. Yaprakların işlenişi biraz daha özen-
sizdir. (res.50). 

                                                               
                           Resim 49:Tombak Üzengi.                            Resim 50:Tombak Gülabdân.19.yy  
                                   (Aydın 2007:120)                                                 (Kayaoğlu 1992)

5.3.Gül motiflerinin üç boyutlu doğadaki görünümü ile işlendiği 
örnekler
 Gül motiflerinin bazen de rokoko tarzında küçük küçük yapraklar arasında 

açmış ya da gonca şeklinde yüksek kabartma olarak aplike edildiği örneklere de 
rastlanır. Aynı zamanda dönemin natüralist motiflerinden tomurcuklu bir lâlenin 
de tutamak şeklinde üç boyutlu işlendiği dikkati çeker (res.51).(TSM 25/3778).
Benzer bir dekora tombak şerbetlik, üzerinde de rastlanır (res.52).
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                     Resim 51:Tombak Sahan Kapağı                     Resim 52 :Tombak Şerbetlik  19.yy  
                                (Anonim 2005:42)                                                    (Kayaoğlu 1992)

Gül motifinin, 18. ve 19. yüzyıl gümüş eserler üzerinde batılı bir motif olan 
kordonların S kıvrımları oluşturduğu kompozisyonlarda adeta resim gibi yap-
raklı goncalar şeklinde işlendiği dikkati çeker. 

 
Resim 53:Gümüş Ayna Mahfazası. (Bodur 1978:132)

Gümüş bir ayna mahfazası üzerinde ortada üç yaprak ve aralarında dallı yap-
raklı goncalar, bunu çevreleyen kuşakta da kordonlar arında yapraklı goncalar 
işlenmiştir (res :53).( SHM 106-4319).

Natüralist çiçeklerden olan gül motifi bazen yukarıdan sarkan birer dal ve 
ucunda gül motiflerinin eser üzerinde çelenk şeklinde kompozisyon oluşturdu-
ğu, bazen de S kıvrımı yapan dallar ve yapraklar arasına yerleştirilerek kullanıl-
dığı görülür. 

Gül motiflerinin sahan, sefertası, ibrik leğen gibi bazı örnekler üzerinde gö-
rülen çelenk şeklindeki kompozisyonlarda dallı yapraklı ve açmış katmerli güller 
kabartma olarak işlenmiştir.

6-Nergis Motifi
Genellikle cepheden, bazen de profilden görülen nergisin, bu dönem çini de-

senlerinde, çeşitli çiçek gruplarıyla birlikte sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bazen 
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altı, bazen beş tane taç yaprağı ve ortasında boru şeklinde bir bölümü olan, türüne 
göre bir sap üzerinde veya birkaç çiçeklik gruplardan oluşan nergisin daha önceki 
isimleri, zerrin, zeren şeklindedir (Bakır, 1999:211). Seçilen örneklerde diğer na-
türalist çiçeklere göre az kullanıldığı görülen bu motife tombak eserlerde sadece 
bir at alın zırhı üzerinde rastlanmıştır (res.54). (ASM. Env.no 7158(121).

                             
Resim 54:Tombak At Alın Zırhı ve detay (Kahveci 2009:87).

7- Bahar Dalları
Natüralist üslubun sevilen ve bolca kullanılan motifleri arasında yer alan ba-

har dalları, bazen tek bir gövdeden, bazen de birkaç gövdenin birleşerek genişle-
mesinden meydana gelir. Bu dallar üzerinde, açmış çiçekler, çoğu zaman yüzeyi 
kapsar şekildedir. Ancak bu çiçeklerin hangi ağacın çiçekleri olduğunu anlamak 
biraz güçtür.

 Değişik bahar dallarına madeni eserlerin yanı sıra çinide, seramik tabak-
larda, kitap sanatında, tezhip ve minyatürde, halı, kumaş ve işleme gibi tekstil 
ürünlerinde sıkça rastlanılır (Bakır 1999:211-212). 19.yy. eseri gümüş bir ha-
mam tası üzerinde geometrik motiflerle bir arada kazıma olarak işlenmiş bahar 
dalları görülmektedir (res: 55).(TSM-16/1152).  Yine 16. yy. eseri tombak bir 
at alın zırhında alınlık kısmının iki yanına işlenmiş  bahar dalları dikkati çeker 
(res.56).(ASM. Env.no. 8359).

                                       
                        Resim 55:Gümüş Hamam Tası,              Resim 56:Tombak At Alın Zırhı   
                                   (Anonim 2005:55)                                    (Anonim 2005:124).                          

Hamam tasında oluşturulan üçgen alanlarda yatay bir S kıvrımı oluşturarak 
eserin gövdesini dolaşan dal üzerinde altı yapraklı çiçekler ve yapraklar kazıma 
olarak işlenmiştir. 
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7- Selvi Motifi
Selvi motifi, Osmanlı el sanatı örneklerinden minyatürde, tezhipte, kâğıt oyma 

süslerde (makta’larda), yazıda, taş, ahşap, cam,  işleme ve maden sanatında sık-
ça kullanılmış bir motiftir. Selvinin birçok kültürde ölümsüzlük sembolü olarak 
kabul edildiği ve bu nedenle  mezar taşlarında ve mezarlıkların ağaçlandırılma-
sında sıkça tercih edildiği belirtilir (Çulpan 1961:145-148). Mezar taşlarında ana 
motif olarak kullanılan selvi, bazen tepesi yana yatık şekilde, bazen de doğadaki 
haliyle resmediliştir.  Yine 16.yy. tombak bir at alın zırhı üzerinde geometrik mo-
tifler ve diğer natüralist çiçeklerden lâle ile birlikte stilize edilerek kazıma olarak  
işlenmiş selvi motifi dikkat çekicidir.( ASM. Env.no.7166-128).

                 
Resim 57a-b:  Tombak At Alın Zırhı ve ayrıntı (Kahveci 2009:115)

17. yüzyıla ait diğer bir at alın zırhı üzerinde yanlara simetrik olarak kabart-
ma şeklinde  tek başına işlenmiş birer selvi motifi görülmektedir (res.58).(ASM. 
Env.no.8361).

                               
                    Resim 58:Tombak At Alın Zırhı.                               Resim 59:Tombak Buhurdan.  
                                (Bodur 1978:180)                                                      (Bodur 1978:114)  

18.yüzyıla ait bir buhurdanın ateşliğinin ağız kenarı bordüründe kazıma olarak 
işlenmiş yaprak ve dal motifleri sıralıdır. Kapak kenarındaki kartuşlar içerisinde 
de rûmi kıvrımlar yer alır.  Kapağın ucuna doğru diyagonal düz yaprakların arası 
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ajur tekniği ile dal ve hatayi motifleri ile bezelidir. Ajurlu zeminin aralarında kalan 
bölümlerde ise birer selvi motifi yerleştirilmiştir (res.59). (SHM-201-3804).

At alın zırhı üzerinde görülen selvi motiflerinden biri, alınlığın oval madalyo-
nu içerisinde iki lâle motifinin ortasında oldukça stilize bir halde kazıma olarak 
işlenmiştir. Diğer bir zırhta ise zırhın iki yanında simetrik olarak kabartma tekni-
ği ile yapılmış birer selvi motifi dikkati çeker.

Selvi motifinin buhurdanlıklar üzerinde işlenişine bakıldığında, Kapak kıs-
mında oval madalyonlar arası ajurlu boşluklarda yükselen selviler motiflerinin 
zemini yekpare olup üzerleri kazıma olarak şekillendirilmiştir.  Yine  ajur olarak 
işlenmiş diğer bir buhurdanlıkta da selvi ağacı formundaki zemin yekpare olup, 
içi rûmilerle doldurulmuştur(res.20).

8- Sümbül Motifi
16.yy. ikinci yarısına ait tombak bir kalkan üzerinde palmet dolgulu şemseler 

arasına yerleştirilmiş dört yönde dört adet sümbül motifi dikkati çeker (res.60).
(SHM-4326/10).

 
Resim 60:Tombak Kalkan (Bodur 1978:169).

Yine bir askeri miğfer üzerine lâle, karanfillerle birlikte işlenmiş bir daldan 
çıkan sümbüller kazıma olarak işlenmiştir (res.61).

                             
                             Resim 61:Tombak Miğfer.                      Resim 62:Tombak Kalkan. 17 yy.   
                                   (Kahveci 2009:262)                                        (Bodur 1987:171)

16.yüzyılın 2. Yarısı -17 yüzyıl başlarına verilen tombak kalkanda ise ajurlu 
şemseler içerinde palmetler, lâle, sümbül kümeleri dikkati çeker (res.62). (ASM. 
Env.no. 4519/6).
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Osmanlı Dönemi tombak ve gümüşlerden ulaşılabilen örneklerden sadece üç 
askeri teçhizata ait örnekte sümbül motifine rastlanmıştır.

Bir miğfer üzerinde doğadaki haliyle diğer natüralist çiçeklerin yer alındığı 
bir kompozisyonda bir dal üzerinde sıralanmış sümbül çiçekleri oldukça gerçek-
çi, kabartma olarak işlenmiştir.

Kalkanlar üzerinde ise 16.yüzyılın ikinci yarısına ait olan kalkanda oval ma-
dalyon arası boşluklarda bir saptan çıkan ve yanlara uzanan iki dal üzerinde süm-
bül çiçekleri ve yapraklar miğferdekine benzer tarzda gerçekçidir. Ancak yine 
aynı tarihli diğer kalkanda kartuşlar içerisinde yer alan sümbül ve dalların biraz 
stilize edildiği görülür. Her iki örnekte de motifler kazıma olarak işlenmiştir.

9-Ağaçlar ve Meyve Motifleri
18. yüzyıl tombak eserlerde  doğadan alınan motiflerin de üç boyutlu işlen-

diği görülür. Tombak bir üzengi üzerinde tohumlu bir bitkinin kozalakları ajur 
olarak oldukça gerçekçi işlenmiştir (res.63).

 
Resim 63:Tombak Üzengi 18. yüzyıl.(Aydın 2007:120)

Üzerinde bitkisel süslemenin en yoğun olarak görüldüğü günlük kullanım eşya-
ları arasında aynalar önemli bir yer kaplamaktadır. Gümüş mahfazalı örnekte, orta-
da bir gövde üzerinde yükselen hurma ağacı ve yelpaze şeklinde dağılan dallar, sar-
kan hurma salkımları ile ağacın iki yanında simetrik yerleştirilmiş yapraklı ağaç-
çıklar ve sular adeta bir resim sahnesi gibi işlenmiştir. Kenar şeridinde ise kıvrık 
dallar ve S şeklinde kordonlar ve uçlarında çiçek rozetleri bulunmakta olup olduk-
ça yüksek kabartma ve kazıma teknikleri uygulanmıştır (res.64).(TSM,16/1628). 

                                                                              
             Resim 64:Gümüş Ayna Mahfazası.                      Resim 65:Gümüş Ayna Mahfazası.  
                        (Anonim 1998b:166).                                             (Anonim   1998b:150)
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 Yine yüksek kabartma olarak işlenmiş diğer bir ayna mahfazasında da top-
raktan çıkan bir ağaç yanlarda iki kola ayrılır. Aralarda yapraklı ince dallar mev-
cuttur. Üstte salkım şeklinde iki meyve kümesi dikkati çeker. En dışta ise küçük 
yaprak ve çiçeklerle kaplı bir şerit dolanır (res.65). (TSM,2/1824).  

Osmanlı geç dönem eserlerinde çini sanatında da sevilerek kullanılan diğer bir 
motifte yine üzüm salkımı motifleridir.  16.yy.ikinci yarısına tarihlenen gümüş ku-
tunun kapak kenarındaki şeritte ve kapağın tutamak kısmında kabartma olarak 
işlenmiş üzüm salkımları ve asma yaprakları vardır(res.66).(SHM-M 43/2610).

         
Resim 66:Gümüş Kutu. (Bodur 1978:136)    Resim 67:Mücevher Kutusu.(Anonim 2005:169)

Lake üzerine gümüş kaplamalı 19.yy. ait mücevher kutusunun yüzeylerini 
dolaşan şeritte yüksek kabartma olarak işlenmiş üzüm salkımı ve asma yaprağı, 
kapakta ise ortada çiçek motifleri ve köşelerde merkeze doğru uzanan kenger 
yaprakları kompozisyonu oluşturmaktadır Asma yapraklı üzüm salkımlarının 
işlendiği mücevher kutusunun dip kısmında bir kuşak ve kapak kısmının kena-
rında yer alan kuşakta yine motifler yüksek kabartma ve gerçeğe yakın halde 
işlenmişlerdir. Asma dalı üzerinde bir salkım bir yaprak dönüşümlü işlenmiştir. 
Ancak burada motifler ajur-döküm şeklinde yapılmış hissi vermekte olup ahşap 
kutuya aplike şeklinde yapılmıştır (res.67). (TİEM-34).

 19.yüzyılın ikinci yarısına ait aynanın kenar bandı ve merkezinde yer alan iri-
li ufaklı yapraklı nar motifleri ajur-döküm olarak yapılarak esere monte edilmiş-
tir. Bazı narların taneleri bile oldukça gerçekçi işlenmiştir(res.68).(TSM,2/1817).

 
Resim 68:Gümüş Ayna Mahfazası. (Anonim 1998b:154)

Özellikle gümüş eserlerin süslemesinde geç dönem batı etkisiyle ortaya çıkan 
motiflerden biri de meyveler ve meyveli ağaçlardır. Hurma ağacının işlendiği iki 
ayna mahfazasından ilkinde artık tamamen klasik şemadan sıyrılmış bir kompo-
zisyon vardır. Kenar bandını dolaşan kurdelalar küçük çiçeklerle yapraklı dallar-
la süslenmiştir. Ortada kocaman çentikli bir ağaç gövdesi üzerinde yelpaze gibi 
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yanlara dağılan hurma dalları ile  iki yanda aşağı doğru sarkan hurma salkımları 
görülür. Oldukça yüksek kabartma teknikte işlenen motifler adeta bir resim gö-
rünümündedir. Diğer aynadaki hurma ağacı ise adeta zemini kaplar halde olup, 
üç büyük iki küçük beş salkıma sahiptir. 

10- Çiçek Buketleri, Vazodan Çıkan Çiçekler
18. yy.sonu 19.yy. başına tarihlenen gümüş bir tepside kenarlarda C kıvrımla-

rı içinde yerleştirilmiş vazolar ile merkezde S kıvrımları içerisine yerleştirilmiş 
çiçekli küçük vazolar yer almaktadır(res.69).(SHM.M.146-479).

  
Resim 69:Gümüş Tepsi.Bodur 1978:135)

Diğer bir gümüş ayna mahfazasında ortada merkezden kenarlara doğru uza-
nan tekli çiçek buketleri vardır. Kenarlarda C kıvrımları içine yerleştirilmiş vazo-
dan çıkan çiçekler dikkati çeker(res.70).(TSM,2/1810).

                                                     
               Resim 70:Gümüş Ayna Mahfazası.                    Resim 71:Gümüş Ayna Mahfazası.  
                          (Anonim 1998b:158)                                           (Anonim 1998b:157)

19.yy.2.yarısına ait diğer bir gümüş ayna mahfazasında da kenar bandında 
bitkisel motifler arasında oval madalyonlar içerisine yerleştirilmiş vazodan çıkan 
çiçek motifleri vardır(res.71). (TSM,2/1837).

Vazodan çıkan çiçek motifi tombak eserlerden bir sürahi üzerinde ajur olarak 
stilize bir halde karşımıza çıkmaktadır(res.72)
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                 Resim:72.Tombak Sürahi.                    Resim 73:Gümüş Ayna Mahfazası. 
                          (Kayaoğlu 1992).                                      (Anonim 1998b:155)

19. yüzyılda yaygınlaşan çiçek buketi şeklindeki desenlerine de gerek tombak 
gerekse gümüş eserler üzerinde benzer kompozisyonlarla karşımıza çıkar. Gümüş 
Ayna Mahfazası ile Tombak Fener üzerinde ajur ve yüksek kabartma olarak benzer 
çiçek buketleri işlenmiştir(res.73-74). TSM, 2/1816,(1839-61);SHM-105- 3708)

               
                      Resim 74:Tombak Fener.                           Resim 75:Gümüş Ayna Mahfazası  
                            (Bodur 1978.130)                                          (Anonim 1998b:156)

Yine 19. Yüzyıl batı karakterli çiçek buketleri, kurdeleler, çiçek sepetleri gü-
müş ayna mahfazalarında sıklıkla kullanılmıştır. (res.75).(TSM,2/1850,1839).          

Vazodan çıkan çiçek desenlerine bakıldığında genellikle C_S kıvrımları içeri-
sinde veya madalyonlar içerisinde karşımıza çıkmaktadır. 

Gümüş tepsinin kenar bandında zeminden yüksek kabartma olarak yapılmış 
C kıvrımlı yapraklarla bölünmüş alanlara yerleştirilen vazolardan çıkan üçerli çi-
çekler yer alır. Ortada ise S kıvrımlı dallar arasında yerleştirilen vazolardaki üçlü 
çiçek gruplamalar daha belirgin olup kazıma olarak işlenmiştir. Bir sürahide ise 
ajur olarak stilize işlenmiş vazodan çıkan çiçek motifleri üst üste yerleştirilerek 
sürahinin yüzeyi kaplanmıştır. 

 Çiçek buketlerinin yer aldığı bir gümüş ayna ile tombak fenerde bir kurdela 
ile bağlanmış irili ufaklı yapraklı çiçek buketleri ajur olarak işlenmiştir. Yine diğer 
bir ayna mahfazasında ise kenar bandında C kıvrımının ters yönde oluşturduğu 
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geçmelerle bölüne alanlarda merkezde fiyonklu çiçek demetleri vardır. Ortada 
ise tek bir buket zemini kaplar. Ajur olarak işlenen tüm motiflerin üzeri kazıma 
olarak şekillendirilmiştir.

11- Çelenk Motifleri
19.yy.2.yarısına ait tombak bir şamdanın tablasında kazıma olarak işlenmiş 

bütün gövdeyi dolaşan yapraklı dallardan oluşan çelenk motifleri dikkati çek-
mektedir (res.76)2

                           
  Resim 76:Tombak Şamdan                                   Resim 77:Tombak Mangal  19.yy  
         (Bodur 1978:132).                                                        (Kayaoğlu :1992)

Tombak bir mangalın tablasının kenarlarında oval şekilde birer çelenk motifi 
sık aralıklarla tekrarlanan bir şerit oluşturmuştur. Gövdede ise dipten ağız kena-
rına doğru aynı motif üst üste sıralanmıştır.  Kabartma olarak işlenen çelenklerde 
yaprak dizileri ve birleşim yerlerinde küçük çiçekler vardır (res.77).

Gümüş bir ayna mahfazasında kenar bandında küçük rokoko tarzı çiçek mo-
tiflerinden oluşan çelenkler hilal şeklinde formlar oluşturarak birbirine eklen-
miştir. Kenarda yarım dairelerin birleştiği noktalarda geçişler yapar.(res.78)3.

      
Resim 78:Gümüş Ayna (Anonim 1998b:162)      

Gümüş bir çift gülabdan üzerinde de saplardan gövdeye doğru uzanan çiçek ve 
yapraklardan oluşan birer çelenk yer alır. Oldukça yüksek kabartma ve aplike olarak 
işlenmiş çelenklerde tam ortada yıldız şeklinde çiçek desenleri yer alır(res.79)4.     

2     Yapı Kredi Bankası Koleksiyonu.
3     TSM-2/1829,19.yy.
4     SHM-M.44-378,19.yy sonu-20 yy başı
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Resim  79:Gümüş Gülebdânlar.(Bodur 1978:133)

Antik dönemden lahitlerde, mimaride oldukça sık kullanılan batı kökenli bu 
süsleme motifi geç dönem Osmanlı tombak ve gümüş eserler üzerinde karşılaşı-
lan bir motiftir. Genellikle bir yerden sarkıtılan veya ucuca eklenen tarzda çiçek 
ve yaprakların ardı ardına dizilmesiyle oluşturulmuşlardır. Kazıma ve kabartma 
ve aplike olarak yapıldıkları görülür. Özellikle şamdan kaideleri üzerinde çiçek 
desenli dal-yapraklı çelenkli süslemelere rastlanır Ayna mahfazalarında küçük 
küçük çiçeklerden oluşan içten dışa doğru hilal şeklinde kompozisyonlarda görü-
lür. Gümüş bir çift gülabdân da ise gövdenin ortasında bir çiçek ve kulplara doğru 
yapraklardan oluşan bir haldedir. 

DEĞERLENDİRME
Osmanlı Dönemi tombak ve gümüş eserlerinden  16.ve 20 yüzyıl arası dö-

neme tarihlenen gündelik kullanım eşyalarından kandiller, şamdanlar, sahan, ib-
rik vb kap kacak, buhurdanlıklar, aynalar askeri teçhizat örneklerinden oluşan 
kaynaklardan seçilen objeler üzerindeki bitkisel süsleme programı ve yüzyıllara 
göre değişimi ve gelişimi irdelenmiştir.  Bu örneklerde palmet, rumi, lâle, hata-
yi, karanfil, gül, nergis, bahar dalları, selvi, sümbül, ağaçlar ve meyveler, çiçek 
buketleri, vazodan çıkan çiçekler, çelenk motiflerinin yer aldığı ve bu motiflerin 
oluşturduğu kompozisyonlar gruplandırılmıştır. 

15. Yüzyılın ilk yarısından başlayarak 18. Yüzyıla kadarki tombak ve gümüş 
eserlerde palmet ve rûmilerin değişik kompozisyonlarda işlendiği görülür. 16. yüz-
yılla birlikte “dört çiçek üslubu” olarak adlandırılan (Demiriz 1998:104-105). lâle, 
gül, karanfil, sümbül gibi çiçeklerin de bu eserlerin süslemesinde yer aldığı görülür.  

Palmet ve rûmilerin şemse, değişik kartuş formları içerisinde ajur ve kazıma ola-
rak işlendiği kompozisyonlar en sık görülen örneklerdir. Palmet ve rûmilerin görül-
düğü ikinci kompozisyon şeması ise zeminin tamamen kıvrık dal üzerinde palmet ve 
rûmilerle kaplandığı örneklerdir.  Üçüncü bir kompozisyon ise palmet ve rûmilerin 
bazen tekli bazen de çifte sarmal bir şekilde kıvrık dallar üzerinde oluşturduğu ku-
şaklardır. Bu türde erken örnekler üzerinde oldukça klâsik bir şema izlenirken, 19. 
Yüzyıl örneklerinde palmet ve rûmilerin barok tarzda işlendiği, bazı örneklerde de 
yaprak ve dalların C-S kıvrımları oluşturduğu görülür. Tombak ve gümüş eserlerde 
rûmi ve palmetlerin işlenişinde dikkati çeken dördüncü tip ise palmet ve rûmilerin 
örneklerde tek başına ya da tekrar ile oluşturdukları örneklerdir. Palmet ve rûmile-
rin Osmanlı Dönemi tombak ve gümüş eserler üzerinde 16. yüzyıldan başlayarak 19. 
yıla kadar değişik kompozisyon ve formlarda sevilerek kullanıldığı görülmektedir. 
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Naturalist motiflerden olan lâle motifinin, rûmi ve palmetler kadar geniş bir uy-
gulaması olmasa da örneklerde tek başına, bazen de diğer çiçek (hatayi-karanfil) ve 
dal motifleri, geometrik süslemelerle aynı kompozisyonu paylaştığı dikkati çeker.

Tombak ve gümüş eserlerde yer alan hatâyi motifinin diğer natüralist çiçekler 
ve saz yaprakları ile yer aldığı örneklerin yanı sıra rûmi palmet ve saz yaprakları 
ile de kompozisyonlar oluşturduğu görülür. Saz yaprakları adeta bu dönem bit-
kisel kompozisyonların tamamlayıcı bir öğesi haline gelmiştir. Saz üslubu olarak 
anılan akımın da etkisiyle başta minyatür olmak üzere bir  çok el sanatı örneğin-
de de oldukça yoğun kullanılmıştır. Motiflerin işlenmesinde ajur, kazıma, aplike 
ve kakma teknikleri uygulanmıştır. 

Gül motifi de tombak ve gümüş eserlerde severek kullanılan bir motiftir. Gül mo-
tiflerinin çelenk oluşturduğu kompozisyonlar, bir saptan çıkan dalların S kıvrımları 
yaparak aralarına çiçeklerin yerleştirildiği kompozisyonlar, gül motiflerinin üç bo-
yutlu doğadaki görünümü ile işlendiği örnekler şeklinde karşımıza çıkar. Batı resim 
sanatının etkilerinin girdiği dönemlerde ise gül motiflerinin işlenişinde de farklılıklar 
gözlenir. Rokoko tarzında küçük katmerli çiçeklerin üç boyutlu işlendiği oval yüzeyli 
kaplardan tombak sahan kapağı ve yine bir şerbetlik üzerindeki yapraklı gül motifleri 
buna bir örnektir. Motifler ayrı ayrı yapılıp aplike olarak esere işlenmiştir. Gül motif-
lerinin doğadaki haliyle adeta resmedilir gibi işlenişlerine ise daha çok  gümüş ayna 
mahfazalarında rastlanır.  Burada katmerli gonca halinde güller yaprakları ile birlikte 
yüksek kabartma tarzında batılı anlamdaki şeritler arasına yerleştirilmişlerdir.

Osmanlılarda daha çok çinilerde görülen nergis motiflerine seçilen örnekler-
de sadece at alın zırhı gibi askeri teçhizatla ilgili bir eserde karşılaşılmıştır. Diğer 
natüralist çiçeklere göre bu motifin tombak ve gümüş eserlerin süslemesinde  
daha az kullanıldığını akla getirmektedir.

16 yüzyıl natüralist üslubuyla birlikte ortaya çıktığı düşünülen bahar dalları 
motifi ise hangi bitkiye ait olduğu saptanamayan küçük çiçekli yapraklı dallardan 
oluşan bir kompozisyon şeklinde ve genellikle yer aldığı ana deseni tamamlayıcı 
birer öğe olarak kullanılmıştır. At alın zırhlarında da sevilerek kullanılan bu mo-
tifler yan yüzeylerde, alınlık kısmı oval madalyon içerisinde bazen bil dal üzerin-
de dört yapraklı çiçek ve küçük yapraklar şeklinde işlenir. Bazen de bir saptan 
yanlara uzanan dalların uçlarında ve dalın saptan çıktığı noktalara da dört yap-
raklı çiçeklerin yerleştirildiği görülür. 

Osmanlı süsleme sanatında 16. yüzyıldan sonra ortaya çıkan natüralist motif-
lerden biri olan selvi motifi, birçok el sanatı ürünlerinde kullanıldığı gibi, tombak 
eserler üzerinde günlük kullanım ve askeri teçhizat örneklerinde karşımıza çı-
kar. Bazen tek başına işlendiği gibi, bazen de diğer natüralist motiflerle bir arada 
görülür. Hatta rûmilerle aynı kompozisyonları da paylaşır. Kazıma, kabartma ve 
ajur teknikleri ile işlenmiştir.

Doğadaki görünümüne çok yakın tasarlanmış olan sümbül motifinin incelen 
örneklerde sadece tombak kalkanlar ve at alın zırhı örneklerinde uygulandığı gö-
rülür. Çinide, seramik tabak ve vazolarda, madeni eşyalarda 16. yüzyılın ikinci ya-
rısından sonra kullanıldığı görülür. Bu yüzyıl ve daha sonraki yüzyıllarda daima 
natüralist bir üslupla ele alınan sümbül, bütün örneklerde dört taç yapraklıdır 
(Sinemoğlu 1996:114). 

Yaprak ve çiçekler gibi Türk el sanatları süslemeciliğinde bitkisel süslemeler 
arasında ağaç örnekleri de önemli yer kaplar. Özellikle hayat ağacı ve stilize ağaç-
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lar, tohumlu meyveler, üzüm salkımları, nar, asma yaprakları, haşhaş kozalakları 
rastlanan örnekler arasındadır. Süsleme programında, kazıma, kabartma, ajur, 
aplike gibi süsleme teknikleri uygulanmıştır. Son dönemlerde tombak üzengiler-
de özellikle gümüş ayna ve mahfazalarda oldukça yüksek kabartma tekniğiyle 
işlenmiş natüralist motifler dikkat çekicidir. 

Osmanlıda batılılaşma döneminin etkileri sonucu süsleme sanatına giren va-
zodan çıkan çiçekler, çiçek buketleri, kurdeleler öncelikle duvar resimlerinde kar-
şımıza çıkar. Giderek yaygın bir şekilde el sanatları ürünlerine de yansıra özellikle 
18.yüzyıl sonundan başlayarak 20. Yüzyıla kadar yerel motiflerin yanı sıra bu mo-
tifleri de özellikle saray sanatçıları tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Yine ayna 
ve mahfazalarda gündelik kullanım eşyaları üzende sıklıkla kullanılmıştır.

Antik çağlardan beri mimaride, lahitlerde karşılaşılan çelenk motifleri 19. 
Yüzyılda gerek duvar resimlerinde gerekse Türk el sanatı ürünlerinde de sıklıkla 
kullanılan bir motif olmuştur. Şamdan, mangal, ayna, gülabdân gibi tombak ve 
gümüş günlük kullanım eşyaları üzerinde uygulanmıştır.

SONUÇ
Osmanlı Dönemine ait 15.ve 19 yüzyıllara ait seçilen tombak ve gümüş eser-

lerin bitkisel süsleme programında rumi ve palmet gibi önceki kültürlerden dev-
ralınan motiflerin yanı sıra, lâle, gül, karanfil, sümbül çiçekleri ile bahar dalları 
ve saz yapraklarının da yer aldığı tamamen doğadan alınarak uygulanan kompo-
zisyonlar dikkati çekmektedir.  Bu kompozisyonlarda göze çarpan  bir özellik ise 
çiçekler stilize edilerek çizilmelerine rağmen doğadaki görünümlerini gerçeğe 
yakınlıklarını eserler üzerinde  yansıtmışlardır.  Bu dört üslup hâricinde  bu eser-
ler üzerinde, selvi motifleri, meyve ağaçları, çelenk motifleri, vazodan çıkan çiçek 
motiflerinin de sıkça kullanıldığı dikkati çeker.

Osmanlı’nın klâsik dönemi olarak bilinen 16.yüzyılda imparatorluğun geniş-
lemesi, fethedilen bölgelerden gelen yeni sanatçıların getirdikleri kültürel biri-
kim, gerekse yerli sanatçıların eski ve yeni kompozisyonları kullanarak yeni bi-
çimler ortaya koymasıyla kültür ve sanat ortamında önemli gelişmelere yol açtığı 
bilinmektedir. Bu yansımaların sonuçları tombak ve gümüş eserler üzerindeki 
süsleme programlarında da görülmektedir.

18. yy. a gelindiğinde batı sanatının etkisiyle mimarinin yanı sıra süsleme sa-
natlarında da önemli değişimler görülür. Barok, Ampir ve Rokoko gibi biçimler 
yerel  üslupları etkilemiştir. Bazen de batılı formlar, yerel formlarla kaynaştırıla-
rak kullanılmıştır.  Bunlardan biride doğadan alınan çiçek motiflerinin gerçeğe 
yakın işlendiği  “Türk Rokokosu” adlı bir üsluptur. Kitap süsleme sanatlarında 
oldukça etki olan bu tarz diğer el sanatlarını da etkilemiştir. Maden sanatı ör-
neklerinden tombak ve özellikle gümüş eserler üzerinde bu yansımayı etkin bir 
şekilde görmek mümkündür.

17. ve 18.yüzyıl boyunca devam eden bu kompozisyonların Osmanlıda görülen 
batılılaşma akımları ile birlikte 18.yüzyılın ikini yarısı ve 19. Yüzyılda değişmeye 
başladığı batılı unsurların tombak ve gümüş eserler üzerindeki süsleme kompozis-
yonları da etkilediği görülür. Vazodan çıkan çiçekler, hurma ağaçları, çiçek buketleri, 
fiyonklar, çelenkler, üzüm salkımı, nar, hurma gibi meyve resimlerinin, ağaçların ol-
dukça barok bir anlayışla yüksek kabartma olarak resmedilir tarzda ele alınmıştır.
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TERÖRİZM VE MERKEZİ YÖNETİM - YEREL 
YÖNETİM FARKLILAŞMASI: ULUPAMİR 

KIRGIZLARINDA GÖÇTE UYUM ENGELLERİ

Cemal ÖZTÜRK

GİRİŞ: 
Yıllar önce çeşitli gerekçelerle bulundukları bölgelerden kalkarak Anavatan 

diye Türkiye’ye göçen Kırgız Türkü kardeşlerimizin dününe ve bugününe ışık tu-
tarak yarınlara planlı bir şekilde bakılabileceği açıktır. Stratejik bir bakış açısına 
sahip olabilmek için bugünkü mevcut durumu iyi analiz etmeliyiz. İşte bu bakış 
açısıyla yarınlarda daha iyi bir yönetime hizmet adına Göç ve uluslararası göçte 
görev ve sorumluluk sahiplerinin durumuna, terör ve PKK terör örgütüne, mer-
kezi yönetim ve yerel yönetim ile farklılaşmalarına, kısaca değinildikten sonra 
Ulupamir Mahallesi ve oradaki Kırgız Türkü göçmenlerimizin yaşadıkları ve ko-
nuya dair sözlerine yer verilecektir. 

Bu amaçla gerekli literatür taraması yapılmıştır. Bizzat 2016 yılında Ulupa-
mir’e gidip yöneticiler ve mahalle sakinleriyle görüşmeler yapılmıştır. Görüşme-
de üç temel soru soruldu; Birincisi “Merkezi Yönetimle Yerel Yönetiminin farklı 
partilerden olması sizi nasıl etkiliyor?”, ikincisi “Burada uyum sağlamanızda Te-
rör sizi nasıl etkiliyor”, üçüncüsü de “genel durumunuz ve sizin söylemek istedi-
ğiniz diğer şeyler nelerdir?. Görüşmede söylenilenlerden ortak olan noktalar, bu 
çalışma açısından “terörizm” ve “yönetim farklılaşmasına dair olmak üzere iki 
ana grup olarak verilecektir. Görüşme yapılan kişilere önceden kendimiz tanıtılıp 
çalışmamız konusunda bilgi verilmiş ve her şahıs bu çalışmaya katılmaya gönüllü 
olmuş, samimi katılım sağlamıştır. Çalışmanın doğasından gelen risk ve tehditler 
nedeniyle katılımcıların isimleri kullanılmamış, genel kabul şeklindeki görüşleri 
direk olarak verilmiştir. Çalışmada literatür taraması ve açıklamalar önce veril-
miş daha sonra katılımcıların verileri kısmen aktarma yoluyla verilse de anlam 
kaymalarını önlemek amacıyla genel olarak direk kendi sözleriyle verilmeye 
özen gösterilmiştir. Bir alan araştırması yönü de bulunan bu çalışmada Ulupamir 
ve Kırgız Türk’ü göçmenlerimizle ilgili olarak nüfus, ekonomi, Aksakallılar Mec-
lisi, eğitim, dil, kültür gibi konulara başka çalışmaların konusu olması gerektiği 
değerlendirmesiyle özellikle değinilmemiştir. Ayrıca bahse konu alanları girile-
memesinin diğer bir sebebi olarak terör ile merkezi yönetim - yerel yönetim fark-
lılaşması ve göçte uyum süreci açısından Ulupamir Mahallesi ve sakinlerine olan 
etkilerinin yeterince geniş bir konu olarak değerlendirilmiş olmasıdır.   

GENEL OLARAK GÖÇ 
Göç dediğimiz insan hareketliliği, insanlık tarihinin başlangıcından beri 

devam etmektedir. Uluslararası göç ve neden olduğu sorunlar ise, 20. Yüzyı-
lın ikinci yarısından itibaren küreselleşme ile birlikte ön plana çıkmıştır. Göç 
olgusunun özünü oluşturan bu “bir yerden bir yere hareket” eylemi, göçü bir-
çok açıdan ele almayı zorunlu kılmaktadır (Thomas 2000: 12). Bunun yanında 

CHAPTER 
2
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Levitt’e, hareket ulus ötesi uygulamalara geçilmesi için bir önkoşul değildir ve 
bunun ikinci ve daha sonraki nesillerde göz önüne alındığında unutulmaması 
çok önemlidir (Lee 2011: 296).  

Göçü; zorunlu-gönüllü göç, emek göçü, sürekli göç, mevsimlik göç, iç göç ve 
dış göç olarak sınıflandırmak mümkündür (Öztürk 2016a: 80). Zorunlu göçler, 
insanların isteğine bırakılmadan, devlet tarafından bazı olaylar ve durumlar 
karşısında mecburi olarak yaptırılan göçler iken gönüllü göçler, hiçbir baskıya 
maruz kalmadan insanların kendi tercihleri doğrultusunda yaptıkları göçlerdir. 
İç Göç: Bir ülke içinde yapılan göçler iken dış göç daha iyi yaşam koşullarına 
sahip olabilmek amaçlarıyla canlarını hiçe sayarak ülke dışına yönelmeleridir. 
Göç olgusunun çok farklı yönleri bulunmaktadır (Öztürk 2016b: 5145; Öztürk 
ve Tekiner 2017: 143 vd.). Bu olgunun yönetilmesinde mülki amirler ve yerel 
yönetimlerin görev ve sorumlulukları vardır (Öztürk 2016c: 211). Uluslararası 
göç doğal sınır ötesi bağlantıları oluşturmakta devam eden geri bildirim göçün 
neden bir şekilde çok yavaş başladığını ve çok zor bir şekilde durdurabileceğini 
düşündürmektedir (Cidell 2012: 606). Buna etkenlerden biri de finansal gelir-
lerdir ve genelde “bir göçmenin göç ettiği hedef ülkeden menşe ülkesine gönde-
rilen kazanç bölümü’ şeklinde ve devletin kontrolü dışında yürümektedir (Brees 
2010: 285) ve bu ilişkilerde ulus ötesi para hareketliliği olarak ifade edilebile-
cektir. Küreselleşmede göç süreçlerini anlamak için çağdaş toplumsal yaşamın 
tüm yönleriyle genişletilmesi, derinleştirilmesi ve dünya çapında birbirine hızla 
bağlı hale getirilmesi gerekli olmaktadır (Boccagni 2012: 121). Uluslararası göç 
açısından ülkeler arasındaki birlikler ulus devletleri küreselleşme sürecinde ko-
rumaktadır (Stephen ve Miller 2008: 132).

TERÖRİZM ve PKK
• Terörizm

Terör örgütleri varlıklarını hedeflerine ulaşabilmek için devletler ve vatan-
daşlar üzerinde korku ve baskı yaratan şiddet eylemleriyle göstermektedir. Bir 
örgütü terör örgütü haline getiren ana öge başvurduğu şiddet eylemlerinin ka-
nunsuz oluşudur. Terör örgütleri hareketlerini, eylemlerini, halk üzerinde yarat-
tıkları korku ve baskıyla bir ayaklanma veya halk hareketine çevirmeyi amaçla-
maktadırlar. Meşruiyetin ayaklanma bağlamında kazanılması terör örgütü için 
hayati öneme sahiptir ve bu amaçla terör örgütleri bir taraftan devlet ve halk 
üzerinde korku ve baskıyı terör eylemleriyle sürdürürken, diğer taraftan da 
ayaklanmada kullandığı yöntemleri içselleştirip meşruiyetleri için çıkış yolu ara-
yışına girmektedir (Yeşiltaş ve Özçelik 2016: 9).

Terör, bilinen bir amaca ulaşmak için yapılan hukuka aykırı eylem ya da ey-
lemlerdir (Çakmak 2008: 29). Nitekim terörizmi, “yaptıkları eylem ve strateji-
lerini savunup anlatan, aktararak geliştiren bir düşünce disiplini/akımı olarak 
tanımlamak mümkündür. Terörizmde gizli olarak yapılan eylemler propaganda 
amaçlı kullanılmaktadır ki o andan itibaren de terörizmin başladığı anlaşılır. 
(Bal 2006: 8). Ergil’e göre terörizm “Saldırıya uğratılan ve böylece korku ve pa-
nik yaratılanlar aracılığıyla ilk başta hedeflenmiş olandan daha fazla kişiyi kor-
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kutup, hukuka aykırı olan ideolojik ya da siyasal türden hedeflerine ulaşmak 
adına, bir grup insanın bilinçli ve planlı olarak şiddet kullanma tehdidi yapması 
ya da şiddet kullanmasıdır” (Ergil 1991: 171)

Terörün unsurlarına baktığımızda, üç temel unsur göze çarpmaktadır. Bunlar; 
Siyasal veya ideolojik unsur, Şiddet ve Örgütlenmedir. 1. Siyasal veya ideolojik 
Unsur, Terörizmde mevcut düzen yıkılıp kendi fikirleri için uygun olan bir dü-
zen-sistem kurmak gaye edilmektedir. Bunu sağlamak için ise şiddeti kullanırlar, 
ideolojileri normal yollarla hayata geçiremeyen kişiler terörle hayata geçirmek 
istemektedir (Uyar 2008: 10). Üye edinme çalışmaları, ortaya konan şiddet ve 
seçilen hedefler bu unsurla ilgilidir (Dilmaç 1997: 360). 2. Şiddet Unsuru, te-
rörizmde hedeflenen ana gayelere ulaşılması için şiddet gerekli görülmektedir. 
Terörizmde şiddetle toplumda korku yaratmak, fiiliyatta olan yönetime güveni 
zedeleme ve bir kargaşa ortamı oluşturmak hedeflenmektedir (Aydın 2009: 47). 
Şiddet silahlı zarar verme, söz, hareket ve davranışlarla uygulanmaktadır. Silahla 
zarar oluşturma dışında, ki buna psikolojik şiddet de denilmektedir, toplumda 
baskı oluşturulup amaçları arasındaki hedeflere varmaya yoğunlaşılmaktadır 
(Bozkurt 2013: 20). Terörizm rastgele şiddet kullanır, bu örgütler çoğunlukla 
şiddet uyguladıkları hedefleri önceden belirlememektedir, bu durumda da hiç 
alakasız masum haldekilerde şiddete hedef olabilmektedir (Wilkinson, 2002: 
148). 3. Örgütlenme Unsuru, bir organize olma durumu elbette söz konusu olup 
yapıyı piramite benzetirsek, tepede lider, hemen altında yönetim kadrosu, sonra 
militanlar, sonra yasal alanda aktivite yapanlar ve en altta sempatizan olanlar 
vardır (Dilmaç, 2011: 178; Öztürk ve Öztürk, 2017: 55). 

Terör örgütleri varlıklarını devam ettirmek ve eylemlerini gerçekleştirebil-
mek için maddi kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda terör örgütleri, yasa 
dışı finans kaynaklarına yönelmekte ve organize işler yürüten suç çetelerine ya-
kın olmaktadırlar. Terörizmle etkin mücadelede terörizmin finansmanının ön-
lenmesi son derece hayatidir. Terör örgütleri faaliyet alanı olarak organize işler 
yürüten suç çeteleriyle aynı alanı kullandıklarında, gelirlerini artırdıklarından 
terörle mücadelede başarı için teröristlerin kullandıkları para kaynaklarının 
bulunup ortadan kaldırılması lazımdır. Terörizmle mücadelede etkinlik için bu 
para kaynaklarının kurutulması sürekli daha fazla önem kazanmaktadır (Yıldı-
rım 2012: 6). Terör çetelerinin aralarında faaliyet gösterdikleri coğrafyalar ve 
ideoloji farklılıkları varsa da, benzer finansal kaynakları kullanabilmektedirler 
(Yayla 2008: 417).

Nihayetinde terör şiddet faaliyetleri iken, terörizm hedefe varmak adına kul-
lanılan stratejidir. Günümüzde artık birçok şiddet ihtiva eden eylemler terör ola-
rak adlandırılmaktadır, trafik terörü, erkek terörü gibi (Çağıran, 2008: 45). 

2016 yılında kabul ettiği güvenlik konseptine göre Türkiye, güvenliğini sade-
ce Türkiye sınırları içinde kurmayacağı, sınırların ötesinde daha ileride oluştur-
mak için harekete geçecektir. Terörle mücadele teröre kaynaklık eden bölgelerde 
verilecek olup böylece Türkiye savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geç-
mektedir (Yeşiltaş vd 2016: 178-179). 
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Tablo 1: Terörü tanımlarken en çok tekrarlanan ilk on beş unsur
SN                   Unsur                                                                    Kullanma Oranı
1 Güç ya da şiddet 83,75
2 Siyasa/Politika 65
3 Korku-panik, terör 51
4 Tehdit 47
5 Psikolojik Etkiler 41,75
6 Kurban-Hedef Ayrımı 37,5
7 Planlı, Organize hareket 32
8 Savaş metodu, taktik, strateji 0,5
9 Kuralların ihlali, İnsani sınırlardan yoksunluk 30
10 İtaat, baskı, yağma 28
11 Propaganda amacı 21,5
12 Ayrım yapmadan, Keyfi olarak, 21
13 Savaşmayanlar, Siviller, 17,5
14 Korkutma-gözdağı 17
15 Masum kurban 15,5                                                                                                               

Kaynak: (Schmid ve Jongman 1988: 27).

Terörü tanımlarken en çok kullanılan kavram Güç/şiddettir (Unusr/kullanma 
oranları Tablo 1’de verilmiştir.). En çok 76 tanımın ele alındığı bir çalışmada te-
rörizmde ortak noktalar olarak, şiddet ve güç kullanma % 84, siyasal motivasyon 
% 71 ve tehdit ve baskı % 41’dir (Dilmaç 2011: 110).

PKK 
PKK bir terör örgütü olup genelde Türkiye’nin doğusunda aktivitelerde bu-

lunmaktadır. 1970’li yıllarda dünyada yaygınlaşan gençlik hareketlerinin etki-
si ile ortaya çıkmış sol ideolojiyi benimseyen birçok örgütten biridir (Demirel 
2005: 113). PKK, özellikle Türkiye’de yaşayan genel de tüm Kürtleri isyan ettire-
rek, daha çok Kürt kökenlilerin yaşadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini 
öncelikle kapsayacak bir Kürt devleti kurma hayalindedir (Gücenmez 2014: 10).

PKK’da temel yapı; Parti, Ordu, Cephe’den oluşmaktadır. Parti: ideolojiyi ve 
politikayı belirleyip öncülük eder. Cephe; 1985’de Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Cephesi (ERNK: Eniya Rızgariya Netawiya Kürdistan) adıyla faaliyete geçti, hal-
kın temsil edildiği siyasi yapıda 44 organizasyondan oluşmaktadır. Amacı; top-
lumda örgütlenmeler oluşturup propaganda faaliyetlerinde bulunmak, askeri 
faaliyetlerde bulunan kısmın ihtiyaçlarında lojistiği sağlamak ve örgüte gelir 
elde etmektir. Ordu; 1984’te Kürdistan Kurtuluş Birlikleri-HRK-Hezen Rızgariya 
Kürdistan adıyla faaliyete başlamış, 1986 yılında adını Kürdistan Halk Kurtuluş 
Ordusu (ARGK) olarak değiştirmiş iken, 1999 yılında terörist başı Abdullah Öca-
lan’ın yakalanmasıyla adını Halk Savunma Güçleri-HPG- Heza Parastina Gele ola-
rak değiştirmiştir. Parti kararlarına uygun olarak cephe ile birlikte hareket edip 
örgüt adına silahlı eylemler gerçekleştirir (Kısacık 2012: 33-34). Kongre partinin 
karar almadaki en üst organ olup delegelerin üçte ikisinin katılmasıyla dört yıl-
da bir toplantısını yapmaktadır. Dönemdeki parti politikaları ile uygulamalarının 
değerlendirildiği Kongrelerde alınan kararlardan sonra ortaya çıkan aksamala-
rın giderilmesi gayesiyle aralarda konferanslar yapılmaktadır. 

Geçmişine baktığımızda; PKK’nın temeli 27 Mart 1973 tarihinde, Abdullah 
Öcalan ve arkadaşlarının Ankara’da Çubuk Barajı’nda gerçekleştirdiği toplantı-
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da atılmıştır. Örgütün ideolojik alt yapısı oluşturulurken 1973-1977 yıllarındaki 
Marksist-Leninist örgütlerle temaslar yapılmıştır. Öcalan ile arkadaşları 1977’de 
harekete geçerek güneydoğu bölgesindeki şehirlerde toplantılar yapmışlar, bu 
1,5 ay sürmüştür. Sonrasında bildiri dağıtmışlar ve bir örgüt olarak Kürdistan 
Devrimcileri-Şoreşgeren Kürdistani adını kendilerine ad olarak seçmişlerdir. 
Bahse konu süreçle bunlara katılım artmış, halk arasında ve diğer örgütlerce bu 
örgüte Apocular adı verilmiştir (Kısacık 2012: 32). 27 Kasım 1978’de Diyarba-
kır-Lice- Fis (Ziyaret) Köyü’nde Öcalan diğer örgüt mensuplarıyla birlikte bir 
toplantı yapıp örgütünü PKK adıyla kurmuş olmaktadır. Bu toplantı hem kuruluş 
hem de örgütün ilk Kongresidir (Demirel 2005: 124). Yapılan bu kongreyle üç 
strateji oluşturulmuştur: 1. Bölgedeki insanların beğenisini kazanmak, 2. Yapıla-
cak siyasi-ideolojik çalışmalarla örgütü savaşacak hale evirmek, 3. Yapacağı ge-
rilla savaşlarıyla Kürdistan’ın bilinmesini temin etmek (Birand 1992: 92). Diğer 
terör örgütleri gibi PKK da br çok sivil ve güvenlik mensubunun ölümüne sebep 
olmuştur (İlgili Rakamlar Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir.)

2006 yılı bazında PKK’nın örgüt profili incelendiğinde; 7000 militanından 
%31’i yabancı iken (ağırlıklı Suriyeli, Iraklı ve İranlı), 9-18 yaşları arasındaki ço-
cuklar ile gençler de %22’sini oluşturmaktadır (Söylemez 2006: 68).

Terör, hedeflerine ulaşmak adına, siviller-güvenlik görevlilerinin propagan-
da yapmak gayesiyle, ses getiren eylemlerle yaralanması-öldürülmesi olarak da 
görülebilir (Bal 2006: 8). Terörizm, içerik ve anlam yönünden çok sık değişik-
lik gösteren bir kavramdır (Hoffman 1998: 14-15). Siyasal amacı aynı olan bir 
çok terör olayı olduğunda terörizmden bahsetmek mümkün olmaktadır (Başe-
ren 2000: 2). Diğer yandan siyasal terörizm olarak kavrama baktığımızda da çok 
farklılık bulunmamaktadır. Siyasal terörizmde, var olan yönetimin yanında ya da 
karşısında olanlarca kurbanlarından daha büyük kitlelerde korku ve endişe oluş-
turarak, bu topluluğa eylemi yapanların siyasal isteklerini kabullendirmek adına 
yapılan şiddet kullanma ya da kullanma tehdididir (Wardlaw 2000: 16).

Teröre başvuran gruplar sonuç üzerine odaklanarak şiddeti haklı çıkarmaya 
çalışmaktadırlar (O’boyle 2002: 23). Terörizm, siyasal davranış biçimlerini belli 
bir yöne yönlendirme gayretindedir (Wilkinson 2002: 37).

ABD’deki 11 Eylül saldırısından sonra geçmişte suçla mücadele amaçlı olarak 
başvurulan yasal araçlar yerine proaktif terör önleme araç ve teknikleri kullanıl-
maya başlamıştır (Kaya 2005: 15). AB içinde de bu tarih terörizme karşı yeni bir 
dönemin başlangıcı olmuş ve birlik ülkeleri, güncel çalışmalar yapmaya başla-
mışlardır (Özcan ve Yardımcı 2006: 198). 

Ülkemizde terör olaylarına baktığımızda, direk ve dolaylı olan iki temel ne-
denden bahsetmek mümkündür. Direk nedenler; siyasal-yönetsel istikrarsız 
durum, dış mihraklar, güvenlik güçlerine dair, istihbarat ve cezaevlerindeki du-
rumlar, insan hakları mevzuu vs.dir. Dolaylı nedenler; devletin gerektiği şekilde 
işletilmemesi sonucu olan etmenler şunlar; yönetsel, parasal ve sosyal etmenler, 
nüfus artış hızı, göçte düzensizler ile plansız kentleşme, eğitim ve kültür ile genç-
likte ortaya çıkan sorunlar, yerel yönetimlerdeki sorunlar, sağlıktaki sorunlar, 
işsizlik-yolsuzluk-tepkisizlik ve benzeri etkenlerdir (Bölügiray 1996: 11; Cirhin-
lioğlu 2004: 249-250).
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Teröristin, Yaratıcıya, insanlığa, insana, kendisine, mensubu bulunduğu ca-
miaya karşı suç işlediği değerlendirilmektedir (Karlığa 2004: 62). İnançlardan 
kaynaklanan farklı ideolojiler dini hadiselerden nefrete, sonra da nefretten terö-
rizme doğru evrilmesine neden olabilmektedir (Hought 2000: 7).

Şekil 1: 1984-2012 Arasında ölü ele geçirilen toplam terörist sayıları

Kaynak: https://140journos.com/sayilarla-1984ten-2016-ya-pkk-ile-catismalardaki-
olumler-82e03fd8d9be et: 01.05.2017

Şekil 2: Yıllara göre PKK saldırılarında ölen güvenlik görevlisi sayısı

Kaynak: https://fekmekci.files.wordpress.com/2015/09/c59fehitler.png
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TERÖRİZM VE ULUPAMİRLİLERİN GÖRÜŞLERİ
Görüşler 1: “Çevresel olarak biz burada en az 15 yıl kabullenemedik. Hani biz 

bilmiyorduk burada bir politika var, hani terör politikası var veya işte Kürt-Türk 
meselesi var, biz bilmiyorduk. Biz buraya geldik hep çevrede Kürtler. Yani olabi-
lir Kürt’te olabilir veya başka ırk ta olabilir. Bizim burada tutunmamızın, burada 
yaşamamızın en büyük sebebi, bizim insanlık, kişilik, dürüstlük ve samimiyetten 
dolayı biz burada kalabiliyoruz. Yoksa biz burada inan ki barınamazdık. Bizim 
Erciş merkezde bir dükkanımız dahi yok. Bi kahvemiz hiçbir şeyimiz yok. Çünkü 
bırakmıyorlar yani bir şekilde yani. Veya yaptık bakkal da açtık bir şekilde, hani 
biraz ayrımcılık var, ondan dolayı alış-veriş yapılmıyor, bir şey yapılmıyor, dön-
müyor bir şekilde. Biz kendi köyümüz içinde kapalı bir kutuyuz. 

Bizim devletle veya askeri kanatla veya devletimizle aramız iyi olduğu için 
devletimiz bize biraz iyi bi gözle baktığı için veya yanımızda olduğu için biz bura-
dayız, yoksa hiç kimse kalamazdı burada.

İlk geldiğimizde belki biz bi çocuktuk ama şunu söyleyebilirim; Türkiye Cum-
huriyeti devleti bize tamamıyla kucak açmıştır, gerçekten açmıştır. Diyorum ya 
bizim burada kalıyor olmamızın en büyük sebebi Türkiye Cumhuriyetinin, kamu 
kurumlarının hepsinin bize sahip çımasından dolayı burada kalabilmişizdir. Yani 
bizi kendi halimize bıraksaydı, yani çevreyle bizi baş başa bıraksaydı bizim bura-
da kalma ömrümüz 5 sene sürmezdi.

Buraya en yakın lise 35 km uzakta Erciş merkezde. Oraya da biz veremiyo-
ruz. Kültür farklılıklarımızdan dolayı veremiyoruz. Biz okumaya çalıştık, benim 
yaşım 35, biz 96,97, 98 dönemlerinde okumaya çalışıyorduk, bize muazzam bir 
ayrımcılık yapılıyordu. Erciş’te ortaokulu okutmadılar kesinlikle, yerli öğrenciler 
bırakmadı,  O zaman da Kırgız olarak da tanımıyorduk kendimizi, Afganlar bil-
mem ne diye ayrımcılık yapıldı okutamadık.

En okumayanları biziz niye o zamanlar okuyup devlete faydası olacak diye 
bir kavramları yoktu. Devlet sahip çıkıp çocuklarınızı okutalım dediğinde orda 
muazzam bir dışlama vardı.

Burada Ulupamir kültür şöleni yapılıyordu, Haziranda yapılıyordu. Şu anda hem 
siyasi hem terör olayları derken biz bunları tamamen askıya almak zorunda kaldık. 

Bizi ayakta tutan gerçekten bize alakalı insanlardır, devletimizin ilgi alaka-
sıdır. Biz ondan dolayı ayaktayız. Bizde şöyle düşünce de var, biz o kadar yersiz 
yurtsuz kalmışız, o kadar diyar dolaşmışız, siyasiler gelir geçer, başbakanı gelir 
geçer ama Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Bu devlet bize yer vermiş yurt ver-
miş, burası çok sorunlu bir bölgedir, bizim köyümüz tehdit altındadır ve defa-
larca saldırıya uğramış bir haldeyiz ve devletimizin yanındayız. Bize devlet yer 
vermiş yurt vermiş, biz nereye gidelim, burayı yurt edinelim devletimize vefa 
borcumuz var yani. 

Devletin politikalarından biri de bu olabilir mi, aslında bizi sağlam bir kale 
gibi gördükleri için buraya yerleştirmiş olabilir mi? bunu bilemiyoruz. Öyle olabi-
lir. Öyle olmuş olsaydı Ahıska Türklerini, şurada Hara çiftliği var şurada Devletin 
onları oraya yerleştirmeleri gerekirdi. Onlar da orada apartmanda yaşayamaz. 
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Onları şu Hara çiftliğine getirseydiler hem onlar da bayram ederdi, biz de bir sol 
tarafımızı sağlam görüp diğer taraflara bakalım diyebilirdik yani. O dediğiniz po-
litika olabilir. Ama o zamanlar terör merör var mıydı bilmiyoruz. Kenan Evrene 
askeri kanat dua ediyor şimdi, biz buraya hiç gelemezdik, bu bölgenin tamamı 
farklı fikirdeki insanlarla dolu olsaydı biz ne yapardık.

Köyümüzün güvenliğiyle ilgili olarak iç mekanizmamız işte köy korucularıdır. 
Onlar bize bağlı, hatta kendi güvenliğimizden başka 3 tane karakolun güvenliği 
bizde, biz koruyoruz onları. Güvenlik korucuları oldu adı. Biz jandarmayla bera-
ber hareket ederiz. Elemanlarımız giderler nöbetleşe, aynı kolluk kuvveti gibi, 
karakolun güvenliğini alırlar geceleri. 

Köyümüze herkes gelebilir, sıkıntı yok. Terör yoğun olduğu dönemlerde, 90 
yıllarda, bizim köyümüzün hem aşağısında hem yukarısında sürekli kimlik kont-
rolü vardı, kim olduğunu araştırma, üstünü arama, aynı bir kışlaya girer gibi öy-
leydi. Sonra bir barış süreci girdi araya, gene de bizim güvenliğimizi gözetleyen-
lerimiz olur gene de, dikkat çeken bir şey varsa yine de gelir bakarlar. Köy olarak 
kendimizi güvende hissediyoruz. Güvende hissediyoruz derken, hani kesinlikle 
bize örgüt saldırmaz, PKK dokunmaz diye bir şey yoktur. Biz sadece köyümüzün 
güvenliğini aldığımız için güvende hissediyoruz. Rahat uyuyoruz yani, en azından 
güvenlik görevlilerimiz var, korucularımız var. Tepelere, çevreye bakıyorlar dedi-
ğimiz için güvendeyiz. 

Neden biz ceviz ağacı dikmedik ya da neden biz kalıcı bir şey yapmadık me-
selesine değineceğim. Terör köyümüze saldırıyor, devlet diyor koruculuk yapın, 
odununuzu, kömürünüzü, şerefinizi koruyun, devletin yanında olun. Tamam de-
dik devletimiz için canımız feda. Bu sefer çevredekiler diyor ki; Burası Kürdis-
tan olacak, burada biz sizi bitireceğiz, sizi burada barındırmayacağız, sizi bura-
da yaşatmayacağız, o salahlarınız elbet bir gün sırtınızdan inecek biz bineceğiz 
gibi psikolojik baskılardan dolayı insanlar tarla eksem de kalacak, tarla alsam da 
kalacak, kimsenin 1 gr tarlasına toprağına yatırımı yoktur. Bunlar bize en büyük 
sebepler oldu. Yoksa biz de biliyoruz bir ceviz ağacı diktiğin zaman 3-5 yıl sonra 
olur diyebilirdik. Bize en büyük baskı bunlar olduğu için biz de gelecek bura-
da kalacağımızı düşünemedik. Hani dedim ya atalardan gelen bir gelenek te yok 
hani ceviz ekmemiş, domates biber ekmemiş. 

Buraya 1991 yılında, 1 Eylülde terör saldırısı oldu, o zamanlarda bizim köy 
koruculuğu sistemi yeni yeni başlamıştı işte. 88’de başladı ondan sonra 91’de 
büyük bir saldırı oldu. Köyümüze 5 tane roket atıldı. Bu roketleri atma sebepleri, 
bizi buradan caydırmak, devletin yanında olduğumuz için bir baskı, bizim koru-
culuğu bırakmamızı istediler. Devletin yanında olmayacaksınız, bu bölgeler artık 
devlete boyun eğmeyecek, buranın insanları özgür olacaklar, kendi iradelerini 
kullanacaklar, burada devlet diye bir şey yoktur, Türkiye Cumhuriyetini biz kabul 
etmiyoruz şeklinde tabi bildiğiniz terörün politikasından dolayı biz de devletin 
yanında olduğumuz için, koruculuk sistemine dahil olduğumuz için, koruculuk 
sistemine dahil olmayla kalmayıp jandarmayla, özel harekatla, komandoyla sü-
rekli dağlarda büyük operasyonlar düzenlediğimiz için bizim köyümüze o saldırı 
yapılmıştır. 
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Devlet bize silah vermiş, köy koruculuğu hakkı vermiş, biz köyümüzü kendi-
miz koruduk. O saldırılar esnasında kayıp yaşamadık. Ama şu an 3 tane şehidimiz 
var köyümüzde, köy korucusu olarak. 2016’da 1 tane şehidimiz var. 2008’de 1 
tane ve 2007’de 1 tane var. Bundan daha önce sürekli tacizler oldu. Yani köyü-
müze onların gelip saldırıp zarar verebilme gibi şansları çok düşük. Tabii Allah 
yardım ediyor o ayrı mesele. Ama biz köyümüzü sıkı koruyoruz.” 

Başka görüşler 2: “Çevredeki insanlar bize nasıl bakıyordu? Bunlar devle-
tin çocuğu, bunları devlet getirdi, bunların hepsine devlet aylık veriyor, bunları 
devlet maaşa bağlamış, bunlar istediği zaman devlet istediği imkanı veriyor.  O 
görüşle bakıldığı için, biz farklı bir bakış açısına tabi tutulduk. Sonra bu 92-93 
dönemlerinde terör olayları tırmandığı zaman bizim köyümüzden 5-6 tane koru-
cu alındı. Çevre köylerde koruculuk sistemine sıcak bakılmadığı için devlet koru-
culukta bu köye ağırlık verdi, ağırlık verdiğinden dolayı da bu köydeki insanlar 
korucu olduğundan dolayı bize daha kötü bakış, o zamandaki devlet bizi kendi 
politikasına karıştırmayıp ta, hakikaten Türkiye Cumhuriyetine vefa borcumuzu 
biz bir vatandaş olarak ödemek zorundayız, burada kalıyoruz devletten de hiç bir 
zaman da şey değiliz ama devlet bize kendi imkanlarını dört dörtlük yapmadı. 
Yani bir göçmen vatandaşı getirmiş, okuma yazma bilmiyor, etnik kültürü bilmi-
yor, çevredeki insanlar nasıl geçinmesini bilmiyor, hayvancılık nedir tarım nedir 
bilmiyor, onu getirip bize devlet öğretmedi.

Türkiye’deki siyasetle buradaki milletin siyaseti farklı, bize farklı bir siyasetle 
bakılıyor, devletle millet arasında farklı bir siyaset var, ondan dolayı da biz bura-
da yani bizim milletimiz burada bir türlü ısınamadı. Bir daireye gittiğin zaman 
beşinci sıradaysan onuncu sıraya kalıyorsun. Bir evrakı verdiğin zaman bir saat 
sonra alacağına bir gün sonra alıyorsun.

Beni devlet buraya getirmiş ben burada yaşıyorum düşüncesiyle yaşadık biz 
bugüne kadar. 1 çayı başkası 25 kuruşa içebiliyorsa biz onu yeri geldi 50 kuruş 
fazlasına içtik ama biz onlardan yılmadık? niye, devlet bizi buraya getirdiği za-
man, bu tarafta bir siyaset var, burada şöyle bir sorun var, ilerde işte bu terör 
olayları yükselebilir, siz burada geçici bir süre oturun, bir deneyin insanları, çev-
reye bir bakın eğer alışamazsanız sizi geri götürelim diye bize bir bilgiyi ya da 
o şekilde bir görüşme olsaydı. Biz Türkiye Cumhuriyeti diye geldik, baktığımız 
zaman da, Ankara tarafı Elazığ-Erzincan’ı geçtikten sonra bir farklı insan var, 
oradan bu tarafında bi farklı insan var. Elâzığ’daki bir insan, Malatya’daki bir in-
san, biz Malatya’ya gittiğimiz zaman Malatya’da da Kürt var, ve çok güzel Kürtler 
var, biz o 80 haneyi götürdü adam sırtındaki ceketi giydirdi sen göçmen geldin 
diye. Ekmeğini paylaştı verdi, verdi elindeki küreği şu kayısı şöyle çevir, bunu 
öyle doldur ki yarın sen bunu öğren, iş yap diye. Ama buradaki insanlar bize onu 
yapmadılar.” 

Görüşler 3: “Van ya da Erciş’te okutamıyoruz, bu biraz sakıncalı, kültürel fark-
lılıktan dolayı bir de bu terörizmden dolayı. Burası bizim teröre hiç karışmadığı-
mız tek köy. Terörün giremediği tek köy dersek yanlış olur, bizim açımızdan tehli-
ke arz edebilir, o zaman biz gireriz oraya derler, emniyetimiz açısından sakıncalı. 
Bizim teröre bulaşmadığımız tek köy desek daha doğru olur.”
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MERKEZİ VE YEREL YÖNETİM
Örgütlenmede iki önemli yönetim biçimi vardır, bunlar; faaliyetlerin yerine 

getirilmesinde birlik ve homojenliği sağlayan merkezi yönetim ve farklılık ve çe-
şitliliklerin yönetime katılımını sağlayan yerinden yönetimdir (Örnek 1997: 73), 
belirleyici olan ise karar verme mekanizmasının bir merkezde veya birden fazla 
merkezde toplanmasıdır (Aydın 2011: 54). 

Merkeziyetçilik (centralization) anlayışında güç ve kontrol sistematik olarak 
tepe yönetiminde tutulurken adem-i merkeziyetçiliğin (decentralization) örgüt-
lerde güç ve kontrol sistematik olarak aşağıya doğru aktarılır (Tortop 1994: 5; 
Şahin 2015: 192). 

Merkezden yönetimi, siyasi otoritenin merkezdeki iktidarda toplanmasını, yasa-
ma ve yürütme organının tek olmasını ifade eden “Siyasi Yönden Merkezden Yöne-
tim” ve kamu otoritesinin merkezileştirilmesini gerektiren “İdari Yönden Merkezden 
Yönetim” olarak ikiye ayırmak mümkündür (Eryılmaz 1997: 53; Eryılmaz 2006: 53). 

Yerinden Yönetimlerin kurulması, görev ve yetkileri de merkezi yönetim gibi 
devlet tarafından belirlenmektedir. Devlet ile yerinden yönetim birimleri ara-
sında şu farklar vardır; ilke olarak devletin görevi anayasa yerel yönetimlerinki 
ise yasalarla belirlenir, sonra devlet ulusal düzeyde yerel yönetimler ise bölgesel 
bazdaki hizmetleri yerine getirir ve son olarak da devletin mutlak yetkileri yerel 
yönetimlerde yoktur(Tortop vd 2007: 100). Nitekim yerel yönetim birimleri Ve-
sayet Denetimi (idari denetim, idari vesayet, idari vesayet denetimi, idari vesayet 
yetkisi) ile merkezi yönetimin denetimindedir (Gözübüyük 2001: 222). 

TÜRKİYE’DE VALİ VE BELEDİYE BAŞKANLARININ SORUMLULUKLARI
Göç olgusunun çok farklı yönleri bulunmaktadır (Öztürk, 2016b:5145). Bu 

olgunun yönetilmesinde mülki amirler ve yerel yönetimlerin görev ve sorum-
lulukları vardır. Bu bağlamda görevin ilk olarak tevdii edildiği makamlar olarak 
Vali ve belediye başkanlarımızın değişik mevzuatla kendilerine verilen görev ve 
sorumluluklarını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz (Öztürk, 2016c: 211).

İlde Valiler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre ilgili şu yetki ve görevlere sa-
hiptir.  İllerimizde Valiler hem Devletin hem de Hükümetin temsilcisi durumun-
dadır. Genel olarak il idaresinin başı da mercii de valilerdir.  İlde her bakanlığın 
ayrı ayrı temsilcisi olup bunların hem idari hem de siyasi yürütme aracıdırlar. 
Valinin görev ve ödevlerinden bir de bulunduğu ildeki huzur ve güvenliğin, … ön-
leyici kolluk yetkisidir. Her vali yabancıların yasal durumlarıyla ilgili işlemlerde 
konsolosluklarla yazışma yapar, müracaatlarını ya da ziyaretlerini kabul etmek 
durumundadır. Valiler yabancıların her tür kara, deniz ya da hava ticaretlerine 
dair işlemlerde de konsolosluklarla haberleşebilir müracaatlarını veya ziyaret-
lerini kabul etmek durumundadır. Aynı şekilde valiler 6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanununa göre ilgili yetki ve görev başlıkları şunlardır: 
Türkiye’ye giriş yasağı ve sınır dışı etme kararı, vize verme. İkamet İzni ve seya-
hat belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu. İdari gözetim ve İdari para cezası. 
Uluslararası Korumada Başvuru sahipleri. Kişisel veriler ve Vatansızlığın Tespiti.

İlde Belediye Başkanının 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre sahip olduğu il-
gili görev ve yetki konuları şunlardır: Belediyeler için Belediye başkanı idaresinin 
başı ve aynı zamanda belediyenin tüzel kişilik olarak temsilcisidir. Beldeler orada 
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yaşayanların mahallî müşterek ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulurlar. Beledi-
ye başkanlarının görevleri, beldede yaşayanların esenliğini, sağlık ve huzurunu ile 
mutluluğunu sağlamak adına gereken önlemlerin alınmasıdır. Belediye Başkanla-
rının yapması gereken işlerde aksaklıklar olduğunda, İçişleri Bakanı bu aksaklığı 
makul sürede gidermeleri için belediye başkanlarından istekte bulunur. Beldede 
ikamet edenler o beldenin hemşerisidir. Bu hemşerilerin bazı hakları ve sorum-
lulukları vardır: belediyenin karar-hizmetlerine katılma, belediyenin yaptığı işler 
hakkında bilgilendirilme ve belediyece yapılan yardımlar olduğunda ondan yarar-
lanma. Belediyeler orada yaşayan hemşerilerin arasında sosyal-kültürel bağların 
geliştirilmesi ile kültürel değerlerinin korunması için çalışmalar yapar. 

Büyükşehir Belediye Başkanının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa 
göre ilgili görev ve yetkileri: Büyükşehir belediye başkanları büyükşehir belediye 
yönetiminin başıdır, onu temsil eder. Büyükşehirlerin sınırları o ilin mülki sınır-
larıdır, aynı zamanda o ildeki ilçe belediyeleri arasındaki eşgüdümü sağlamak-
tadır. Belde ile belediyenin hak ve menfaatlerini korumak Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevlerinden biri iken, yoksullar ile muhtaçlar-kimsesizler-engelli-
lere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar da Büyükşehir belediyesinin görevle-
rindendir. Bunların yanında engellilere yönelik olarak da belediyeler merkezler 
kurar ve bu hizmetleri tüm hemşeriler için yerine getirirken, vatandaş ya da değil 
ayırımı yapmaz. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlarına 6360 sayılı kanunla 
on dört ilde daha büyükşehir belediyesi kurulmuş olup buradaki büyükşehir be-
lediye başkanları da nitelik ve göreve dair 5393 ve 5216 sayılı yasalara uygun 
pozisyona sahiptir. 

ULUPAMİR’DE MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİM FARKLI-
LAŞMASINA DAİR ULUPAMİRLİLERİN GÖRÜŞLERİ
Görüşler 1: “Zaten büyükşehir olduktan sonra bazı sıkıntılar o zaman başladı, 

bu yollar falan, özel idare gitti. Bizim köyümüz biraz devletçi, milliyetçi bir köy 
olduğu için şu an belediyeye uymuyor görüşlerimiz fikirlerimiz. Ondan dolayı da 
onlar bize baya bir sıkıntı yaratıyorlar, yani araç konusunda gereç konusunda, 
yollar konusunda. 

Yerel seçimlerde oy kullanıyoruz bunun bize bir dönüşü olmuyor, şu an si-
yasi olarak konuşursak doğuda iki tane parti var, ya A partisidir ya H partisidir. 
Ondan öncesinde A parti vardı, o zaman büyük şehir değildi. Erciş ilçeydi, özel 
idare vardı. Bizim işimiz Kaymakamlıkla ilgiliydi, yollarımız falan genellikle kay-
makamlık yapardı, devlet himayesinde olduğu zaman yapardı, yani işlerin % 70 
ini hallederdi devlet.  Sonra büyük şehir olunca, bu siyasi tabi adam bakıyor oy 
oranına, bizden H Partisine hiç oy çıkmamıştı, ondan dolayı da hizmet gelmedi. A 
partiye ve M partiye vermiştik. Önümüzdeki seçimlerde bizim oy verdiğimiz parti 
kazanırsa zaten hizmet yapacaktır. Şu anda kayyum atandı mesela, önümüzdeki 
yıllarda şu köyümüzün içindeki bazı sıkıntıları halletmeyi düşünüyoruz mesela. 
Kaymakam Bey var artık, buraya kayyum geldi. Buraya el atacağını da söyledi, biz 
bunların sözünü de aldık. 

Sünnetimiz olduğunda buraya Kaymakam Bey gelir, baharın bir etkinliğimiz 
olur gelir. Kaymakam da Vali de gelir, sürekli gelirler.
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Ben köyle ilgili olarak belediyeye proje götürdüm, geldiğimden beri tarımı ge-
liştirmek için gayret ediyoruz. Şurada önümüzde dere var biz faydalanamıyoruz, 
Dere boş akıyor, içme suyumuz bahçeye kullanıyorlar su onun için yetersizdir. Bir 
büyük projemiz vardı onu getirmek istedik, Büyük bir Kanal vardı, kanalı getirip 
köylü onu sulamaya kullanınca, içme suyunu da içmeye kullanınca büyük bir ta-
sarruf artı içme suyu sıkıntısı ortadan kalkacaktı. Biz bunu büyükşehir belediye-
sine ilettik, vali Beye ilettik. Vali Bey Büyükşehir yapacak dedi, bizim öyle proje 
falan yapmamız kalktı. Büyükşehir de dedi bizim şu an güzümüz yok, borcumuz 
var, geçiştirdiler. Biz hiç bir şey yapamadık.

Hep projeler valilikte bizim verdiğimiz dilekçeler, yapılan projeler hepsi vali-
likte. Kaymakamlıkta da var, proje hazırlanmış ama büyükşehir oldu artık valilik 
projesi yapmıyor diyerek kalmıştır o şekilde.” 

Görüşler 2: “Bizim köyden Kaymakamlığa fakir insan bir dilekçe verdiği za-
man bu köy 300 hanede 2000 nüfus yaşıyorsa, 10 kişinin dilekçesi devlet tarafın-
dan Kaymakamlık tarafından onaylanmışsa ya diyor devletin parasının hepsini 
bunlara verdiniz. İmkanın hepsini Ulu Pamir’e aktardınız dediği zaman Kayma-
kam bile şahsi olarak bir vatandaşın dilekçesini onaylama imkanı olmadığı za-
man oluyor.

Bir yolumuzu yapmak istiyoruz olmuyor, mesela 30-35 senelik bizim bir sula-
ma sistemi kanalımız devlet ilk getirdiği zaman yapılmış, şimdi o şekilde kalmış, sel 
götürmüş yıkılmış, yani o şekilde bizim sulama kanalımız yok. Kanalın tadilatları 
yapılmıyor, bakın içme suyumuz 35 senelik bir sistemdir. İlk bu evler bize teslim 
edildiğinde yapılmış, sulama sistemimiz olsun içme suyu sistemimiz olsun. O gün-
den beri tadil edilmiyor, alt yapı değişmiyor. Alt yapı değişmeyince bu şartlarda 
yaşamaya çalışıyoruz, biz istiyoruz ki alt yapı güzel olsun, yollarımız olsun.”

SONUÇ
1982’de Türkiye’ye göç edip 1983’de devlet tarafından bugün yaşadıkları yer 

olan Van ili, Erciş İlçesi Ulupamir Mahallesine yerleştirilmiş olan Kırgız köken-
li kardeşlerimizin bu yıla kadar ki haliyle otuz beş yıllık geçmişine baktığımızda 
göçte uyum adına ulaştıkları nokta, bizim de ülke olarak vardığımız başarı noktası 
olacaktır. 

Ulupamir Mahallesinin gelişmeyen ekonomisi, yitirilen geleceğe dair umutları, 
35 yılda çakılmayan çiviler, verilen şehitler, refahını yakalamış olarak kendi ayak-
larının üzerinde duramayan yapısı çok da güzel bir görüntü olmamaktadır. Bunun 
sebeplerine baktığımızda bir çok sebep bulunabilir elbette, hatta belki bu mahalle 
sakinlerini suçlamaya çalışanlar bile çıkabilir. Ama kardeşlik hukukumuz açısından 
olduğu kadar 35 yılda alınamamış arpa boyu yoldan da anlaşılacağı gibi konu o ka-
dar hassas ve o kadar aciliyet taşıyan bir var olma mücadelesi konusudur. Bu nok-
tada konunun çözümü için teşhisinin iyi yapılması gereği ortadadır. Bu konudaki 
bilgilere bakmak önemlidir elbet ama daha önemlisi orada yaşayan insanlarımızın 
yaşadıkları, yaşama gayretleri ve duygularıyla oluşan görüşleridir. 

Terör örgütleri halkta korku ve yıldırma meydana getirmek, onları dedikle-
rini yapar hale getirmek, onlardan yararlanmak ve onları kullanmak amacıyla 
yasal olmayan eylemler yaparlar. PKK’nın temeli 27 Mart 1973 tarihinde, Ab-
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dullah Öcalan ve arkadaşlarının Ankara’da Çubuk Barajı’nda gerçekleştirdiği 
toplantıda atılmış ve Öcalan’ın 27 Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis 
(Ziyaret) Köyü’nde örgüt mensuplarının katılımı ile gerçekleştirdikleri toplantı-
da PKK adıyla kurulmuştur. Özellikle Türkiye’de yaşayan genel de tüm Kürtleri 
ayaklandırarak, Kürt kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı başta Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerini kapsayan bağımsız bir Kürt devleti kurmayı he-
deflemektedir. Belki sadece görünen bu hedefinin dışında daha geniş, daha kulla-
nılmış içinde, daha başka desteklerle büyük yıkımları da hedeflemektedir.

PKK Ulupamir’de amacına ulaşmış mıdır sorusunun cevabı çok farklı verile-
bilir. Bilinmesi gereken ve açık olan şudur ki, oradaki yaşan Kırgız kökenli vatan-
daşlarımız hala kendilerini oraya ait hissedememektedirler. İnanmak istemesek 
de bu durumun en büyük failli PKK terör örgütü görünmektedir. Halkın kendini 
oraya hissedememesi bir yılgınlığın, korkunun, benimseyememenin, ait olama-
manın göstergelerinden biridir. Kendi görüşleriyle buraya devlet tarafından yer-
leştirilen bu göçmen Kırgız asıllı vatandaşlara mevcut terör tehdidine dair yete-
rince aydınlatılma yapılmadığı, daha çok kendi kendilerini korumak durumunda 
bırakıldıkları, özellikle bölgedeki yönetsel parçalanmışlık görüntüsü ile gereken 
hizmetlerin ve önceliklerin verilmediği, dahası yalnız bırakılmışlık hissine neden 
olunduğu görülmektedir. 

Bu parlak olmayan durumun en büyük ağırlaştırıcı unsuru da Merkezi yöne-
tim ve yerel yönetimin bazı açılardan farklılaşması, farklı politikalar, farklı dav-
ranış tarzları benimsemiş olmasıdır, orada yaşayanların algısı da bu yöndedir. 
Mahalle sakinleri izledikleri politik bakış açısı nedeniyle PKK’nın düşmanlığını 
üzerine çekmekle beraber yerel yönetimden de hizmet alamamaktadır. Merke-
zi yönetimin sözel olarak onların yanında olduğu beyanlarına rağmen beklenti 
ve hizmetlerin yapılmasını yerel yönetime göndermesi, hizmeti yapmayan yerel 
yönetimi ise işler durma getirememesi, nihayeti buradaki vatandaşların hizmet 
almasını sağlayamamıştır. Buradaki vatandaş yerel düzeyde devlette işe alınma-
mış olmayı da temsil edilebilmek için ilçe ve ilde mekanlara sahip olamamayı da 
doğru bulmamaktadır.

Burada devletin bu mahallede hiçbir şey yapmadığını söylemek elbette doğru 
değildir, ancak yapılanların yeterli olmadığını söylenebilir ve içinde bulunulan 
mevcut parlak olmayan durumun sorumlusu terörizm ve özelde PKK terör örgü-
tü olarak gözlemlenmektedir.
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HAVAYOLU ULAŞIMI
ALTYAPI YATIRIM PROJELERİNDE YAP-

İŞLET-DEVRET MODELİNİN 
ÖNEMİ VE İŞLETİM STRATEJİSİ1

İhsan GÜLAY

1. GİRİŞ
Ülkemizde hava ulaşımı sektörü yolcu ve yük taşımacılığı olarak kamuda T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı’nın faaliyet ve görev alanı kapsamındadır. T.C. Ulaştırma 
Bakanlığı hava ulaşım sektöründe alt yapı ve üst yapı yatırımlarını kamu adına 
kamu bütçesinden kamu faydası esas alınmak üzere gerçekleştirilmektedir. 

Bakanlığın bu faaliyetlerini geçmiş konularımızda geniş şekilde belirttiğimiz 
gibi özel hava şirketleri dâhil olmak üzere bunların uçuş emniyeti izni, sicil işle-
ri ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) kurallarını uygulama ve riayet 
etme gibi faaliyetlerini yürütme hizmetini bakanlığın bağlı ortaklığı statüsünde 
olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM) verilmektedir. 

Her türlü alt yapı ve üst yapı yapım işleri yatırımlarını ana hizmet birimi sta-
tüsünde olan yapımcı kuruluş eski adıyla Demiryolları, Limanlar ve Havamey-
danları İnşaatları (DLHİ) Genel Müdürlüğü’nce, ülkemizde tüm havaalanı ve 
havalimanı işletmeciliği ve hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi faa-
liyetlerini de bakanlığın ilgili kuruluşu statüsünde olan Devlet Havameydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmektedir. 

Bunun en büyük dezavantajı; ülkemizdeki hava ulaştırma sektörünün tüm fa-
aliyetlerinin kamu adına üç genel müdürlük arasında sürdürülmesi, denetimler 
açısından yetki ve sorumluluklarının dağınıklık ve koordinasyonsuzluk içinde 
olmasıdır. Bu anlamda; bakanlığa büyük görev düşmektedir. 

Uluslararası Havameydanları İşletmeciliği’nin temel kurallarından kabul edilen 
meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin sağlanması, 
hava seyrü sefer sisteminin düzenli kontrolünün kurulması ve takibi faaliyetlerinin 
modern havacılık düzeyine çıkarılacak şekilde işletilmesini gerekli kılmıştır. 

Küresel mali krizin etkisi; uluslararası ekonomide ulaşım sektörünü ticari bir 
cazibe haline getirmiştir. Bunun sonucunda da ileri teknolojilerin devreye sokul-
masıyla rekabet yarışının hızlanması, havaalanı ve havalimanlarının kamu tara-
fından tek elden işletilmesini yetersiz hale getirmiş, özel sektör yapımcı ve işlet-
mecilerin kamu hava ulaşım sektörüne hizmet vermelerini sağlamak için teşvik 
edilmelerini gerektirmiştir.

Esas itibariyle hava ulaşım alt yapı ve üst yapı yatırımları ileri teknoloji is-
teyen ve büyük çaplı finansmana ihtiyaç duyulan yüksek maliyetli yatırımlardır. 

1    Bu çalışma; yazarın “Kamu Ulaşımında Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İn-
şaatı (DLHİ) Genel Müdürlüğü Projelerinin Yeri” konu başlıklı doktora tezinden alın-
mıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

CHAPTER 
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1980’li yılların ortalarından itibaren, yerli özel sektör girişimcileriyle başlayan 
dışa açılım faaliyetleri yabancı şirketlerle ortaklık kurma teşebbüsleri sonucun-
da ilerleyen yıllarda daha kapsamlı şekilde devam etmiş, Türk özel sektör firma-
ları yurt dışında işler alarak, faaliyet alanlarını genişletmiş, yabancı özel sektör 
yatırımcılarının da Türkiye’ye gelerek sınırlı ve hacimli yatırımlar yapmasına 
olanak sağlanmıştır. 

2. Ulaştırma Sektöründe Havaalanı ve Havalimanı İşletmeciliği
Havameydanları yatırım projeleri yüksek finansman maliyetli projeler olma-

ları nedeniyle kamu kuruluşlarının bunları yeni teknolojilere göre ve uluslara-
rası ticarette rekabet edilebilir şekilde gerçekleştirmesi bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Bu nedenle bu tür yüksek finansman gerektiren yatırım projelerinin 
gerçekleştirilebilmesi için proje finansmanının hazine bütçesine yük getirme-
yecek şekilde karşılanmasına yönelik yeni yatırım ve finansman modeli arayışı 
içine girilmiştir. 

Bu yeni anlayış çerçevesinde tüm gelişmiş ülkelerin kullandığı sistem olan 
Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinin ülkemizde de kullanılması yöntemleri analiz edi-
lerek, hem hazineye finansman yükü getirmeyecek hem de gerekli olan ileri tek-
nolojilerle donatılmış havalimanı ve havaalanları yatırımları sağlanmış olacaktır. 

Bu anlamda; YİD modeli uygulamalarına geçilmiştir. Ülkemizde ilk YİD mo-
deli kapsamında Antalya Havalimanı Projesi Terminal Yapım ve İşletim İhalesi 
gerçekleşmiştir. Nihayetinde bugün uluslararası standartlarda sayabileceğimiz 
İstanbul Atatürk Dış Hatlar Terminali Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirile-
rek, ülke ekonomisine kazandırılmıştır. 

Projeyi gerçekleştiren yüklenici firma; aynı zamanda doğal olarak işletmeci-
liğini de yapmaktadır. Söz konusu proje, Uluslararası Havacılık Teşkilatı’nın yap-
tığı sınıflamada CAT II (ILS sistemiyle yere nazaran 30 metre iniş minimasına 
ulaşmak- mükemmel iniş.) nitelikte ve hava şartlarının en kötü koşullarında bile 
havalimanının uçakların iniş ve kalkışlarına hizmet verebilecek nitelikte olduğu 
belirtilmiştir. 

Atatürk Dış Hatlar Terminali Projesi’nin 30 ay olan (inşaat) yapım sözleşme-
si, sekiz ay erken bitirilerek 22 ay gibi kısa bir süre de Yap-İşlet-Devret modeli 
ile gerçekleştirilmiştir. Dış hatlar terminali, 179 bin metre kare alanda inşa edil-
miş, ilave tesisler ile terminal binası 264 bin metre kare kapasiteye ulaşmıştır. 10 
Ocak 2000’de hizmete açılan ve 397 milyon ABD dolarına mal olan Atatürk Dış 
Hatlar Terminali Projesi, 14 milyon yolcu/yıl olan kapasitesi, 7 Mayıs 2004 tari-
hinde hizmete girmiş olan ilave tesis ile terminalin kapasitesi 20 milyon yolcu/
yıla çıkmıştır (http://www.e-kutuphane.imo.org.tr).

Şubat 1998 tarihinde gerçekleşen ihale sonucunda yüklenici firma TEPE/AK-
FEN (TAV) konsorsiyumuyla Devlet Havameydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
(DHMİ) arasında yapılan sözleşme gereği, 30 ayda bitirilmesi gereken Atatürk 
Dış Hatlar Terminali Binası yukarıda belirttiğimiz gibi 8 ay önceden inşaat yapım 
işlerini bitirerek, T.C. Ulaştırma Bakanlığı’nın işletmeci kuruluşu olan DHMİ Ge-
nel Müdürlüğü’ne teslim etmiştir. 
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Bu aşamadan sonra, yapım işini tamamlayan TAV firmasının işletim süresi baş-
lamıştır. Söz konusu terminalin içinde işletmeci kuruluş tarafından işletilerek gelir 
elde edilmekte olan 21 adet Duty Free, 40 adet Kafe-Bar, Restoran, Büfe ve çeşitli 
büyüklükte mağazalar, üç adet Banka Şubesi, ATM, rent-a-car, eczane, kuaför, çiçek-
çi, sağlık merkezi, kısacası küçük bir ilçede olabilecek her şey mevcuttur. 

Tüm bunların işletilmesi 20 milyon yolcu/yıl kapasitesi olan Atatürk Dış Hatlar 
Terminali’nin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapım işinin ihalesine özel sektör firma-
larınca duyulan talep yoğunluğu, getirinin cazibesinden kaynaklanmaktadır. 

Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında Şubat 1998 tarihinde Atatürk Dış Hatlar 
Terminali ve otopark ihalesinin 22 ayda tamamlanarak Ocak 2000’de hizmete 
girmesiyle birlikte Mayıs 2004 tarihinde ilave tesislerin de tamamlanıp hizmete 
girmesiyle işletmeci kuruluşun toplam işletim süresini 2 Temmuz 2005 tarihine 
kadar uzatma hakkı elde etmiştir. 

İşletmeci kuruluşun, sözleşme gereği işletim süresinin tamamlamasına mü-
teakip, söz konusu yatırımın sahibi olan Devlet Havameydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü’ne geri vermiştir. Devlet Havameydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
bu kez yeni işletim ihalesi açmış, söz konusu yatırımın işletilmesi için almış ol-
duğu teklif çerçevesinde KDV dâhil olmak üzere 2 milyar 950 milyon ABD doları 
karşılığında Atatürk İç ve Dış Hatlar Terminali yine aynı işletmeci kuruluş olan 
TAV Konsorsiyumu’na on beş yıl altı ay işletim süresi kapsamında verilmiştir  
(http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=326539).

Ülkemizde ilk defa Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında Antalya Birinci Dış 
Hatlar Terminali Projesi ihale edilmiş, 31 Temmuz 1996 tarihinde işletmeci/ya-
pımcı firma ile Devlet Havameydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında işle-
tim ve yapım sözleşmesi yapılarak imza altına alınmıştır. Projenin yapım işi iki 
yılda tamamlanacak, işletmeci kuruluş söz konusu yatırım için dokuz yıl süreyle 
işletim hakkı elde etmiş olacaktır (http://www.e-kutuphane.imo.org.tr).

YİD modeli kapsamında hazineye yük getirmeden yapılan havalimanları yatı-
rım projelerinin getirisi nedeniyle cazibe merkezi haline gelmesi, ülkemizde özel 
sektör firmalarınca büyük kabul görmüş söz konusu model kapsamında Ankara 
Esenboğa İç ve Dış Hatlar Terminali, İzmir Adnan Menderes Dış Hatlar Terminali 
gibi diğer havameydanları ihaleleri arka arkaya gerçekleşmiştir. 

Havacılık sektöründe; dünyada yaşanan hızlı gelişmelere ve artarak gelişen ti-
cari rekabette katılmak, ülke olarak aktif bir rol üstlenmek için hiç kuşku yok ki özel 
sektör girişimcilerinin katkıları gereklidir. Gerek yeni teknolojilerin transferinde 
gerekse yatırımların finansman gereksinimlerinin karşılanmasında Yap-İşlet-Dev-
ret modeli en sağlıklı yöntem olarak uluslararası piyasada kabul görmektedir. 

Bu anlamda; kamu kaynakları kullanılarak yapılan yatırım projelerinden elde 
edilen gelirler, kamu finansmanı açısından bir getiri olarak kabul gördüğünden, 
havalimanı yatırım projesinin tamamlanmasından sonra ilgili kamu kuruluşuna 
geri döneceğinden aynı kamu kuruluşunun söz konusu yatırımı işletmek üzere 
yeniden ihaleye çıkacak olması nedeniyle, projenin yapımı için verilen işletim 
süresinin bir maliyet analizinin ve detaylı bir fizibilitesinin yapılarak verilmesi 
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hem projenin yapım işini gerçekleştiren işletmeci kuruluş için hem de mal sahibi 
kamu kuruluşu için hakkaniyete dayalı bir sözleşme olacaktır. 

Netice itibariyle, eksik verilmiş olan işletim süresi işletmeci kuruluşu mağdur 
edeceği gibi, fazla verilecek her bir günlük işletim süresi de hazine için bir getiri 
mahrumiyetine neden olacaktır. 

Hazinenin birçok kamu ödemesini iç ve dış borçlanma ile yaparak hazine borç 
stokunun yüksek miktarlara vardığı ülkemizde, finansman maliyetinin de yüksek 
boyutlarda olduğu gerçeği ortadayken tüm bu şartlar göz önüne alınarak hazine-
nin finansman kaybına neden olacak herhangi bir sözleşme yapma lüksü, hiçbir 
kamu kuruluşunda olmamalıdır. Bu nedenledir ki, Yap-İşlet-Devret modelinin 
kamu adına bir çok yararı olmasının yanı sıra işletim süresi kapsamında “kamu 
faydası ve verimliliği” işletmeci kuruluşlar için vazgeçilmez ve taviz verilemez 
kriter olmalıdır. 

Bu bağlamda; Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında ihalesi yapılacak olan bir 
havalimanı yatırım projesi ise işletim süresinin hesabında dikkat edilmesi ve baz 
alınması gerekli kriterlerin başında yapılacak yatırımının ülke içindeki coğrafi 
konumu gelmelidir. İstanbul, Antalya, İzmir gibi uluslararası ulaşımın yoğun ta-
lep gördüğü bölgelerdeki turizm ve ulaşım getirisiyle, doğu illerimizden birinde 
yapılacak olan havalimanı veya havaalanı yatırım projesinin getirisi aynı olama-
yacağından, işletici kuruluşa verilecek işletim süresiyle ilgili kamu idaresinin iş-
letim süresi hesaplamasında her bölgenin getiri potansiyelini göz önünde bulun-
durarak hesaplanılmasına özen gösterilmelidir. 

Dolayısıyla yatırımın yapılacağı il başta olmak üzere, yatırımın (havalimanı 
veya havaalanları için) yolcu kapasitesi, hizmet vereceği ticari ünitelerin sayısı, 
büyüklüğü, bunlara olan talepler, Atatürk Dış Hatlar Terminali örneğinde olduğu 
gibi çeşitli ticari faaliyetler gösteren mağazalar (banka şubeleri, sağlık merkez-
leri, duty free’ler vb.) gibi işletilecek ve bunlardan getiri sağlanacak mekânların 
dikkate alınması işletim süresinin hesabının yapılmasında göz önünde tutulması 
gerektiren kriterleri oluşturacaktır. 

Ayrıca; havalimanları uluslararası hava ulaşımıyla ilgili hizmet verdiği için 
yolcu ve uçak sayısı doğal olarak havaalanlarına göre daha fazla olacak, dolayısıy-
la da havalimanlarının getirisi havaalanlarına göre daha yüksek olacaktır. Havaa-
lanları sadece ulusal hava ulaşımına açık olduğu için, sadece ülke içindeki kentler 
arasında hava ulaşımını sağlama imkânına sahip olup, söz konusu havaalanları-
nın ticari anlamda havalimanlarına göre getirisinin daha az olacağı açıktır. Tüm 
bu detaylar işletim süresi hesabında dikkate alınmasında gerekli olan kriterlerin 
bir parçasını oluşturmaktadır. 

Yapımcı ve işletimci firmanın seçimi ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk Dış 
Hatlar Terminali’nin yapımcı ve işletimci kuruluşu olan TAV konsorsiyumu ba-
şarılı bir performans göstererek, bu proje ile bütün dünyaya kendini tanıtarak, 
marka olma şansını elde etmiş, havacılık sektöründe yapımcı ve işletmeci kuru-
luş olarak uluslararası ulaştırma sektöründe yeni projeler yapma ve işletme im-
kânı elde etmiştir.
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3. Havaalanı ve Havalimanı İşletmeciliğinde İhale Usulleri
Havayolu ulaşımında temel mevzuatımız Türk Sivil Havacılık Kanunu’dur. 

Ulaştırma sektörünün tüm sistemlerinde ortak amaç ülke içinde ulaşım alt yapı 
ve üst yapı yatırımlarını geliştirerek, birbirine iyi entegre olmuş ulaşımın ağını 
geliştirmek ve bölgesel işbirliği ile kombine taşımacılık sistemini daha etkin ve 
verimli hale getirmektedir. 

Hava ulaşımı yatırımlarıyla ilgili olarak özel sektör girişimcileri küreselleşen 
dünyamızda yeni teknolojilerin, çeşitli ürünler adı altında piyasaya arz edilme-
siyle uluslararası hava ulaşımında rekabet yarışını hızlandırdığı söylenebilir. Ül-
kemizde ulaştırma sektörüyle ilgili kamu kuruluşları, yüksek maliyetli olan hava 
ulaşımı alt yapı ve üst yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi için kamu bütçesi 
yerine özel sektör finansmanı ve tecrübesiyle gerçekleştirilmesi gibi doğru yön-
tem olan Yap-İşlet-Devret (YİD) modelini kullanmaya başlayarak söz konusu faa-
liyetlerin bir kısmını bu yöntem kapsamında gerçekleştirmiştir. 

Ülkemizde 1990’lı yılların başına kadar kamu ulaşım sistemlerinin tüm çeşit-
leri kamu bütçesinden karşılanarak yapılmaktaydı. Yüksek maliyetli olan kamu 
ulaşım sistemlerinin yapım işleri, kamu idarelerince 2886 sayılı Devlet İhale Ka-
nunu’nda belirtilen usuller çerçevesinde yapılırdı. Söz konusu kanunun kapsa-
mının daraltılmasıyla bunun yerini 4.01.2002 tarihinde kabul edilmiş olan 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu alarak, yapım işleri bu kanun çerçevesinde yapılmaya 
başlanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda mal ve hizmet alımı ve yapım işleriyle 
ilgili kamu ihalelerinin nasıl ve hangi kriterlerde yapılabileceği belirtilmişse de, 
kamu idareleri söz konusu kanunun uygulanması aşamasında kendi kuruluş ka-
nunlarını da esas alarak, kamu ihalelerini gerçekleştirmektedirler. Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri (KİT), yapacakları kamu ihalelerinde 4734 sayılı kanunda belirtilen 
ihale usullerine uygun olarak mal ve hizmet alımları ve yapım işlerini yapabi-
lecekleri gibi, kuruluşun en üst karar organı olan yönetim kurulunca alınacak 
kararla işin özelliğine göre davetiye usulü ihale yöntemiyle de kamu ihalelerini 
(hava limanları ve havameydanları yapım işleri gibi) gerçekleştirmektedirler.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda uygulanması gerekli olan ihale usulle-
riyle hava limanı ve havaalanı yapım ihalelerinin gerçekleştirilmesi; (yapılacak 
işin özelliği ayrı tutulmak koşulluyla) söz konusu yatırımın finansmanının kamu 
bütçesinden karşılanacağı ve bunun her yıl bütçe kanununda belirtilen proje için 
ayrılan ödenekler kapsamında yapılabileceği anlamı taşımaktadır. 

Ancak belirttiğimiz gibi; havalimanı ve havaalanı alt yapı ve üst yapı yatırım-
larının çok yüksek maliyetli yatırımlar oluşu nedeniyle, uygulanmasına bizden 
çok önce başlanmış ülkelerde olduğu gibi Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında 
gerçekleştirilmesi en sağlıklı ve doğru çözüm olacaktır. Aksi halde söz konusu 
yatırımları ödenek dilimlerine bağlı olarak gerçekleştirmek, (yeterli ödenek ol-
maması nedeniyle) hem çok uzun zaman alacak hem de karşılanması beklenen 
kamu ihtiyacı, zamanında karşılanmamış olacaktır. Yani; hazine bütçesinin sıkı-
şıklığı nedeniyle, yatırım projeleri için yeterli ödeneğin ayrılamaması, projenin 
yarım kalma riskini de beraberinde getirmiş olacaktır. 
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Nitekim 4734 sayılı kamu ihale kanunun 5.maddesinin temel ilkeler kısmında 
ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz hükmü getirilmiş, söz konu-
su kanunun 62. maddesinin 1. bendinde ise; bu konu biraz daha açılarak ilk yıl 
için öngörülen toplam proje maliyeti için %10’undan az ödenek olamaz hükmü-
ne işaret edilmiştir.

Yapılması düşünülen hava limanı ve havaalanı alt yapı ve üst yapı yatırım 
projelerinin zamanında bitirilmesine bu çerçevede bakacak olursak; kamu adına 
beklentileri karşılayacak faydalı bir kamu ihale sisteminin hazine borç stokunu 
yükseltmeyecek, proje finansmanın özel sektör tarafından karşılanacağı ve za-
manında son teknoloji kullanılmak suretiyle bitirilecek Yap-İşlet-Devret modeli 
kapsamında uygulanması doğru bir yöntem olacaktır.

Bu anlamda; T.C. Ulaştırma Bakanlığı’nca 1996 yılında Antalya Birinci Dış 
Hatlar Terminali yapım işiyle başlatılan YİD modeli kapsamında söz konusu yatı-
rımların gerçekleştirilmesi, geçmişteki örneklerde olduğu üzere sağlıklı yöntem 
olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak; YİD modeliyle yapılacak hava limanı ve havaalanı 
alt yapı ve üst yapı yatırım ihalelerinde hem kamu adına en uygun teklifi almak, 
hem de söz konusu yatırım projelerini gerçekleştirecek özel sektör girişimcileri-
nin ihalelere katılımlarını sağlama koşullarını oluşturacak kriterlerin öneminin 
belirtilmesi gerekmektedir. 

- Yatırımın yapılacağı il veya bölgenin hava ulaşımındaki yolcu potansiyeli,

- Yıllar itibariyle ülke bazında uçak trafiğinin yoğunluğu,

- Yıllar itibariyle yolcu sayısı,

- İşletmecinin tecrübesi ve güvenilirliği gibi kriterler, yatırım projesinin ge-
tirisi ve YİD modeli kapsamında projenin yapılabilirliğini ortaya koyacaktır. Ül-
kemizde 2002-2008 yılları arasında gerçekleşen uçak trafiğini (Şekil 1) analiz 
edecek olursak;

 
Şekil 1- Uçak Trafiği 

Kaynak: SHGM 2008 Faaliyet Raporu
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2002 yılında iç hatlarda 157.953 uçak trafiği hava yolu ulaşımında hizmet 
verirken, bu rakam dış hatlarda 218.626, transit olarak ülkemiz hava sahasını 
kullanarak seyahat edilen uçak trafiğinin ise; 155.952 olduğunu görürüz. Söz 
konusu uçak trafiği 2003-2004 yıllarında iç ve dış hatlarda hafif bir yükselme 
eğilimi göstermiş, 2005 yılına gelindiğinde iç hatlarda 265.113 uçak trafiği sa-
yısına yükselirken, dış hatlardaki yükseliş 286.867, transit uçuşlarda ise; uçak 
trafiği 206.003 olarak gerçekleşmiştir. 2006 ve 2007 yıllarında iç-dış ve transit 
uçuşlarda uçak trafiğinde hafif yükselişler devam etmiş, 2008 yılında uçak trafi-
ğinde belirgin bir artış gözlemlenerek, iç hatlarda 385.053, dış hatlarda 356.127, 
transit uçak trafiği ise; 268.328 olarak gerçekleşmiştir. 2002-2008 yılı arasında 
uçak trafiğinde iç hatta %144 gibi çok yüksek bir uçak trafiği gerçekleşirken, dış 
hatlarda %63 oranında artarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2- Yolcu Sayısı 

Kaynak: SHGM 2008 Faaliyet Raporu

Yolcu uçuş sayısını (Şekil 2) incelediğimizde; 2002 yılında iç hatlarda 8.729 
yolcu seyahat ederken, dış hatlardaki yolcu sayısı 25.054 olarak gerçekleşmiş, 
toplamda 33.783 yolcu sayısına ulaşıldığı görülmektedir.

2003 yılında iç ve dış hatlar yolcu sayısı olarak toplamda 34.443 olarak ger-
çekleşirken, 2004 yılında iç ve dış hat toplam yolcu sayısı biraz daha fazla artış 
göstererek, 45.057 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılında 2002 yılına göre, top-
lamda 21.788 kişi daha fazla seyahat ederek 55.571 yolcu sayısına yükselmiştir. 
2006 yılında bu rakam, 2005 yılına göre toplamda 6.083 yolcu sayısına ulaşa-
rak, toplamda 61.654 yolcu sayısı rakamına ulaşmıştır. 2007 yılında söz konusu 
toplam yolcu sayısında bir miktar daha artış sağlanmış, 2008 yılına gelindiğinde 
toplam yolcu sayısı 2000 yılında gerçekleşmiş, iç ve dış hat toplamındaki yolcu 
sayısından 40.604 yolcu daha fazla seyahat ederek, 2008 yılı için toplamda söz 
konusu rakam 74.387 yolcu sayısına yükselmiştir.

Sonuç olarak; yıllar itibariyle gerek uçak trafiği artışında gerekse yolcu sayı-
sında belirgin bir artış olduğu görülmektedir.
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Söz konusu rakamlar, Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında yapılacak ihale-
lerde teklifi verecek olan yapımcı ve işletmeci firmaların projenin finansmanını 
sağlamaları nedeniyle yapacakları finansman harcamalarının projenin tamam-
lanmasını müteakip, işletimi süresi aşamasından başlayarak, ilk amaçları harca-
mış oldukları finansmanın geriye dönüşümünü sağlamak, akabinde amaçlamak 
oldukları işletim kar marjına ulaştıklarının göstergesidir.

Bu da yüklenicilerin YİD modeli kapsamında yapılacak kamu ihalesinde ida-
reye verecekleri tekliflerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyecektir.

4. YİD Kapsamında İşletilmekte Olan Kamu Havaalanları ve Hava 
Limanları Analizi
Ülkemizde Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında hava limanları terminal bina-

ları yapım ve işletilmesinin özel sektör finansmanıyla gerçekleştirilmesine baş-
lanmasıyla, hava limanlarının ve havaalanlarının modern bir görünüme kavuş-
ması hem istihdam atışına katkı yapmış hem de uluslararası hava limanlarının 
yapım ve işletimine yönelik yeni teknolojilerin ülkemize transferi sağlanmıştır.

Devlet Havameydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, “Ana Statüsünde değişik 
yapılma imkânı sağlayan, 5335 sayılı yasanın, 33.maddesi ile” 39 değişiklik yapa-
rak, genel müdürlüğün işletiminde bulunan atıl havaalanları ve hava limanlarının 
Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında yapım ve işletiminin sağlanmasını ve diğer ek 
tesislerini genel müdürlüğün gerek duyması halinde işletim süresi sonunda ihale 
açmak koşuluyla özel sektör vasıtasıyla işletilmesi imkânı sağlamıştır (T.C. Ulaştır-
ma Bakanlığı Ulaşımdan İletişime Kalkınan Türkiye 2003-2007, 2007: 142).

İşletilen hava limanı ve havaalanlarının uçuş kategorilerine göre üç kısma ayı-
rabiliriz:  (T.C. Ulaştırma Bakanlığı Stratejik Plan 2009-2013, 2008: 38)

1- Uluslararası tarifeli ve tarifesiz seferler ile iç hat seferlerine açık olan hava 
limanlarımız

2- Uluslararası tarifesiz seferler ile iç hat seferlerine açık havaalanları

3- Sadece iç hat seferlerine açık havaalanları

2002-2008 yılları arasında hazineye bütçe yükü getirmeden ve hiçbir kamu 
finansmanı kaynağı kullanılmadan Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında gerçek-
leştirilmiş kamu-özel sektör işbirliği ile hava limanı ve havaalanları projeleri 
kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Hava limanlarının dış hatlar termi-
nallerinin sistem ve cihanlarının modernize edilmesinin yanı sıra, komple yeni-
lenmesiyle söz konusu limanlar uluslararası standartlardaki hava limanları görü-
nümüne kavuşmuştur.

5. Havameydanlarının Yapımında Yer Seçimini Etkileyen Faktörler
Havayolu ulaşımı ve taşımacılığı sosyo-ekonomik ve coğrafi yapılar üzerinde 

etkili olduğu kadar dünya ticaretinde de ülkelerin ekonomik ilişkilerine ve kültü-
rel ilişkilerine önemli katkı sağlamaktadır. 

Küreselleşen dünya ülkelerinin rekabet güçlerini artırabilmeleri ulaşım sek-
töründeki dönemsel dalgalanmaların etkisi altında kalmaksızın, belirli bir plan 
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ve program çerçevesinde ulaşım, alt yapı ve üst yapı yatırımlarını gerçekleştirip, 
ulaşım modları arasında entegrasyonu sağlayarak ulaşım türlerini geliştirmele-
riyle mümkündür.

Ulaşım sektörüyle ilgili alt yapı ve üst yapı yatırımları sıkça değindiğimiz gibi 
çok yüksek maliyetli yatırımlar olması nedeniyle yapılacak hava meydanları ya-
tırım projelerinde zemin etüdü ve fiziki yerleşimin kararı projenin gerçekleşme-
sinde önemli yer tutmaktadır. 

Havameydanları yatırımlarının yapılacağı yerler seçilirken, ulaşımı etkileyen 
fiziki ve beşeri coğrafya faktörleri, bağlantı yolları, bölgedeki nüfus yoğunluğu, 
yerleşim alanlarının havameydanlarına olan mesafesi, hava trafiği, uçak türleri, 
hava ulaşımının dağılım özellikleri gibi çok ciddi kriterleri havameydanı yapımı-
na ilişkin fizibilitede yer alması gereklidir. Söz konusu fizibilite, yapılacak yatırı-
mın yapılabilirliği ve fiziki oluşumunun gerçekleşebileceği zemin hakkında daha 
bilimsel karar verilebilmesine olanak sağlayacaktır. 

Havameydanları yapımlarının yerleşimleriyle ilgili olarak sadece yolcu ulaşı-
mı anlamında fiziki yerleşimi kriter alınmayıp, hava ulaşımında yük taşımacılı-
ğıyla birlikte bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir.

Küresel ısınma konusunda uçakların yoğun hareketliliğinden (İstanbul Ata-
türk Havalimanı örneğinde olduğu gibi) kaynaklanan emisyon sadece ülkemizde 
değil, tüm dünyada konuşulan hava ulaşımı sorunlarının ilk konuları arasında 
yer almaktadır.

Uçakların iniş ve kalkışlarındaki emisyonun hem hava kirliliğine hem de küre-
sel ısınmaya sebep olduğu bir gerçektir. Havameydanlarının yerleşim merkezle-
rinin yakınında inşa edilmesi yöre halkının yaşamını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Uçuşların sağladığı gürültü, kirlilik, trafik sıkışıklığı ve bunların getirdiği 
diğer olumsuzluklar havameydanlarının fiziki konumlarının yerleşim merkezle-
rinin uzağında kurulmasını gerekli kılmaktadır.

İngiliz iktisatçı A. Marshall’ın; “devrimizde hâkim olan ekonomik olay sanayi-
nin değil, ulaşımın gelişmesidir.”(Tümertekin, 1976: 73) açıklaması kısmen doğru 
olmakla birlikte ulaşım araçlarının gelişmesi modern sanayinin ekonomiye ka-
zandırdığı katma değer ve ticaret hacminin gelişmesiyle mümkün olmaktadır.

Hiç kuşku yok ki, ulaşım sektörünün gelişmediği ülkelerde ekonomik-sosyal-
kültürel dengelerin gerek ülke içinde, gerekse ülkeler arasında iş birliğinin geli-
şimine yönelik kurulması ve korunması mümkün olamamaktadır. Ancak; ulaşım 
sektörünü geliştirme adına havameydanları yatırımlarını yaparken toplumun 
sosyal yaşamını olumsuz yönde değil olumlu yönde etkileyecek, yaşama katkı 
sağlayacak anlayış ve kararlılık içinde olunmalıdır.

Esas itibariyle havameydanlarının yapım yerleri seçilirken gerek kamuda ol-
sun gerekse özel sektör girişimcilerinin tercihlerinde olsun, genellikle ticari ve 
sosyal getiri potansiyelinin ön planda tutulması kamu idareleri kararlarında et-
kili ve verimlilik olmaktadır.

Oysa ki; yatırımın yapılacağı yerleşim alanlarındaki nüfus yapısının oluşumu, ula-
şım sistemlerinin işlev gördüğü iklim şartlarının etkinliği, ekstrem hava şartlarının 
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oluş yüzdesi, görüş mesafesi azlığı, yoğun atmosfer hareketleri gibi hava ulaşımı 
üzerinde etkili olan koşullar da önemli yer tutmaktadır (Tümertekin, 1976: 9).

 Ülkelerde nüfus artışıyla toplumsal değişme arasında güçlü bir ilişkinin bu-
lunduğu bir gerçektir. Toplumsal yapıdaki değişimin anlaşılabilmesi, tercihlerini 
hangi kriterlere yerleştiğini saptaması ve toplumun nüfus gelişimi konusunda-
ki düşüncelerin anlaşılabilmesi o toplumun nüfusunun incelenmesinden sonra 
mümkün olabilir (Özdemir, 1988: 20).

ABD’de yapılan bir araştırmada nüfusun 1946-1969 yılları arasında %4.2 
oranında arttığı dönemde çevre kirlenmesinin, kirleticilerin %200 oranında art-
tığı ortaya çıkarılmıştır (Özdemir, 1988: 21). Bu anlamda ülkemizdeki hızlı nüfus 
artışı göz önüne alınacak olunursa bu kirlenişin ülkemizdeki oranı merak edilen 
en önemli konulardan biri olarak yerini korumaktadır.

Nüfus artışının hızlı yaşandığı ülkemizde, hava ulaşımına olan talep de doğal 
olarak artırmaktadır. Diğer ulaşım araçlarının havameydanlarına olan bağlantılı 
yolları kullanmak suretiyle hava ulaşımıyla seyahatlerini gerçekleştirmek iste-
yen yolcuları taşımakla birlikte, havameydanlarının yukarıda bahsettiğimiz gibi 
yerleşim merkezlerine yakın olmaları nedeniyle, kent içi ulaşımında yoğun trafik 
sıkışıklığını da beraberinde getirmektedir. Buda göstermektedir ki, havameydan-
larının fiziksel yerleşimlerinin şehir merkezine uzak yerlerde yapımı bir zorun-
luluk haline gelmiştir.

Hızlı nüfus artışı sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşanmakta ve sınırlı 
olan doğal kaynakların karşısındaki nüfus artışı çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 
Kent nüfus artışının genel nüfus artışından yüksek olduğu yapılan istatistiksel 
verilerden anlaşılmış olup, Türkiye’nin nüfus artış hızı itibariyle dünya ülkeleri 
arasında başta gelen ülkeler arasında olduğu belirtilmektedir (Uyar, 1980: 4).

Ancak ülkemiz nüfusunun hızlı şekilde artması, sosyal ve iş yaşamında olum-
suzluklar yaratsa da bu gerçekle yaşamayı öğrenerek, devlet çevre politikalarını 
ekonomik, sosyal, siyasal koşulları göz ardı etmeden ilke olarak çok sayıda insa-
na çok yarar sağlamak hedef alınabileceği gibi çevre sorunlarına parçacık olarak 
değil bir bütünlük içinde, plan ve program içinde anlayışla yaklaşmak gerekir 
(Çevre Sorunlarının Çözümlenmesinde Ekonomik Yaklaşımlar ve Kaynak Sağla-
ma Sempozyumu 1983: 12). Bu bağlamda; küresel ısınmanın etkili olduğu iklim 
değişikliği hızla artış gösteren nüfus artışı, değişen ve küreselleşen dünyada sos-
yal, kültürel ve ekonomik anlamda kamu ulaşım sektörünün her türünün gelişi-
mini önemli kılmaktadır.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakerelerinin inişli çıkışlı başladığı ülkemizde 
yapılacak her türlü yatırımın kamu ihtiyaçları ve kamu faydası doğrultusunda 
olmasını gerekli kılmaktadır.

Siyasi telkinlerden uzak, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağ-
layacak, ulaştırma sektörüne yönelik kalıcı alt yapı ve üst yapı yatırımlarının sos-
yal yaşamı olumlu yönde etkileyecek faaliyetler olarak gerçekleşmesi toplumun 
en doğal beklentisidir.
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6. SONUÇ 
Her gün değişerek gelişen teknolojiler ulaşım sistemlerinde önemli yer tut-

maktadır. Özellikle küreselleşen dünya ticaretinde zamanın maliyeti girişimciler 
tarafından önemli bir maliyet unsuru olarak görüldüğünden bunu minimize et-
mek amacıyla, ulaşım sistemleri gelişmiş, güvenilir ülkelerle ticaretlerinin geliş-
mesini tercih etmektedirler. Küreselleşen dünya ticaretinde varlığını sürdürmek 
isteyen ülkelerin, özellikle havayolu ulaşım sistemlerini ve altyapı yatırımlarını, 
gelişmiş son teknolojiler gerçekleştirmek zorundadırlar.

Ülkemizde “Yap-İşlet-Devret” modeliyle havayolu altyapı yatırım projelerini 
uygulamalarına 1997 yılından itibaren hız verilerek, birçok proje bu yöntemle 
gerçekleştirilip ekonomiye kazandırılmıştır. 

Kamu-özel sektör işbirliğiyle Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilen hava 
ulaşımı altyapı yatırım projelerinin, hazineye herhangi bir finansman yükü getir-
memesi nedeniyle projelerin en son kullanılan yüksek teknolojilerle gerçekleşti-
rilmesi Yap-İşlet-Devret modelinin önemini ortaya çıkarmıştır. 

Yap-İşlet-Devret modeliyle ileri teknoloji, bilgi transferi ve yabancı sermaye 
girişleri ülke ekonomilerinin gelişmesine katkı sağlaması sürdürülebilir büyü-
mede önemli bir rol olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda yabancı yatırımcıların 
yatırım yapılabilir ülke tercihleri arasında ulaşım sistemlerinin gelişmişliği ve 
zenginliği önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

Çalışmamızda havayolu ulaşımı altyapı yatırım projelerinin yüksek finans-
man maliyetli projeler olduğu belirtilerek, bu projelerin özel sektör sermayesi ile 
gerçekleştirilmesinin önemine özellikle değinilmiştir.
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TURİZM İŞLETMELERİNDE FARKLILIK 
YÖNETİMİNİN ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK 

ÜZERİNE ETKİSİ

Melda AKBABA,  Mehmet Mert PASLI 

GİRİŞ
Turizm işletmelerinin değerine değer katan insan kaynağı örgütün verimli-

liğinde, rekabet edebilirliğinde ve sürdürülebilirliğinde önemli ve etkin bir rol 
oynamaktadır. Turizm işletmelerinde söz konusu insan kaynağının cinsiyet, yaş, 
sosyal statü, fiziksel veya zihinsel beceriler veya kültür gibi birbirlerinden fark-
lılıkları mevcuttur. Bu nedenle örgütlerin insan kaynağından etkin bir şekilde 
faydalanabilmesi ve insan kaynağının örgüt içerisinde sürekliliğini sağlamak 
adına örgüt içerisindeki bu farklılıkların yönetilmesinin önemi gün geçtikçe 
artış göstermektedir. Bu bağlamda turizm işletmelerindeki işgörenlerin örgüt 
içindeki enerjilerinin artırılmasında, işlerini mutlulukla, özveriyle ve hevesle 
yapmalarında başka bir ifadeyle işgörenlerin çalışmaya tutkunluklarının sağ-
lanması farklılıklarının yönetilmesi ile mümkün olabilecek bu durum hem işgö-
renlerin hem de örgütün sürekliliğine fayda sağlayabilecektir. Farklılık; kişilik 
ve çalışma tarzlarından, insanların fiziki özelliklerine, din, uyruk, cinsiyet ve 
sosyo-ekonomik özelliklerden deneyim ve eğitim gibi kişisel kazanımlara ka-
dar pek çok unsuru içeren geniş bir kavram olmakla birlikte (Barutçugil, 2004) 
farklılık; doğal, toplumsal ve bilgiye dayanan her olay ve olguyu diğerlerinden 
farklı kılan özellik, farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık olarak tanımlan-
maktadır (TDK, 2018). Farklılık yönetimi, işgörenler arasında farklılıklar ol-
duğunun kabullenilmesi ve bu farklılıkların işgörenlerin farklılıklarına uygun 
şekilde yönetilmesi halinde, daha verimli ve etkili işgörenlere sahip olunaca-
ğının anlaşılması olarak tanımlanmaktadır (Bartz ve diğerleri, 1990). Yönetim 
tarzı, iş ahlakı, haklar, sorumluluklar ve çalışma anlayışı farklılıklarından, fonk-
siyonel uzmanlık düzeyindeki farklılıklara kadar birçok konu örgütlerde karşı-
laşılmakta ve farklılıkların yönetilmesi konusunu yansıtmaktadır (Barutçugil, 
2004). Buna bağlı olarak farklılıkların yönetilmesi işgörenlerin çalışmaya tut-
kunluk davranışlarını olumlu olarak etkileyebilmektedir. Çalışmaya tutkunluk; 
enerjik, işe kendini verme ve adanma ile karakterize edilmiş olumlu, tatmin 
edici, ,iş ile ilgili ruhsal bir durum olarak tanımlanmaktadır (Schaufeli ve diğer-
leri, 2002). Turizm işletmelerinin önemli bir değeri olan insan kaynağının sa-
hip oldukları farklılıkları etkin ve verimli bir şekilde yönetmek örgüt içerisinde 
işgörenlerin davranışlarını olumlu olarak şekillendirebilmektedir. Söz konusu 
davranışlar işte enerjik olma, işe kendini verme ve adanma olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada turizm işletmelerindeki farklılık yöne-
timinin çalışmaya tutkunluk üzerine etkisi saptanmaya çalışılarak, farklılık yö-
netimi davranışları çerçevesinde işgörenlerin çalışmaya tutkunluk durumunun 
belirlenmesi amaçlanmaktadır.

CHAPTER 
4
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Farklılık Yönetimi Kavramı
Amerika’da “diversity” ve “diversity management” olarak nitelendiren fark-

lılık yönetimi; bireysel farklılıklardan ortaya çıkan çeşitli problemleri bireysel, 
grup, örgütsel ve toplumsal düzeyde değerlendirerek çözüm önerileri arayan 
aynı zamanda tüm bireylerin; eşit fırsatlara ulaşabilmesi için çaba sarf eden ve 
onların farklı yönlerine saygı göstermeye özen gösteren bir anlayışı ifade etmek-
tedir (Sürgevil & Budak, 2008). 

Farklılık yönetimi, bir örgüt içerisinde çalışanların belli farklılıklarının ve 
benzerliklerinin kabullenilip bunların değerlendirilmesini kapsayan, geleceğe 
dönük, değerlerle yön verilen, iletişimin aktif olduğu, stratejik ve örgüt için kat-
ma değer oluşturan bir yönetim sürecinin etkin ve akılcı bir şekilde geliştirilmesi 
olarak tanımlanmaktadır (Keil ve diğerleri, 2007). Örgütlerde farklılıkların yö-
netimi hem çalışanların hem de örgütlerin sürekliliği ve verimliliği adına önem 
arz etmektedir. Bu bağlamda örgüt içerisinde farklılıkları yönetmenin en etkin 
yolu, yaratıcılık, karar verme ve problem çözme gibi durumlarda farklı özellik-
lerdeki çalışanları bir arada çalıştırarak, aralarındaki iletişimi güçlendirerek per-
formanslarını arttırmakla mümkün olabilmektedir (Bhadury ve diğerleri, 2000). 
Bununla birlikte örgütler farklılık yönetimiyle örgüt içerisinde çalışanlar ara-
sında gelişmiş kişisel etkinlik ve etkin kişilerarası iletişim, sosyal ve demografik 
değişikliklere duyarlılık, anlaşmazlıkların en aza indirgenmesi ve daha çabuk çö-
zülmesi, adalet ve eşitlik ortamının sağlanması, karmaşık görevlerde daha fazla 
verimlilikle birlikte satışların, gelirin ve karın artması sağlanabilmektedir (Von 
Bergen ve diğerleri, 2002).

Çalışmaya Tutkunluk Kavramı 
Çalışmaya tutkunluk; enerjik olma, işe kendini verme ve adanma özellikle-

riyle diğer davranışlardan ayırt edilen, tatmin eden, çalışmayla alakalı ruhsal bir 
durum olarak tanımlanmakta ve anlık, spesifik bir durumdan ziyade,  çalışmaya 
tutkunluk herhangi bir nesne, olay, birey ya da davranışa odaklanmamakta daha 
kalıcı ve yaygın bir duyuşsal bilişsel durumu ifade etmektedir  (Schaufeli ve di-
ğerleri, 2002). Başka bir ifadeyle; çalışmaya tutkunluk işgörenlerin benliklerini 
iş rolleriyle bütünleştirmesi ve işlerini yaparken fiziksel, bilişsel ve duyuşsal ola-
rak çalışmaları olarak da söylenebilir  (Kahn, 1990).

 Schaufeli ve diğerleri (2002) yaptıkları çalışmada çalışmaya tutkunluğu 
enerjik olma, işe kendini verme ve adanma olmak üzere üç boyutta ele almışlar-
dır. Enerjik olma; işgörenlerin çalışırken enerji seviyesinin yüksek düzeyde ve 
zihinsel olarak dayanıklı, işi ile ilgili çaba sarf etmeye istekli,  zorluklar karşısında 
ısrarcı olmasını ifade eder. İşe kendini verme; işgörenin işine odaklanmasını ifa-
de eder. Buna bağlı olarak işgören işine kendisini kaptırarak zamanın nasıl geçti-
ğini anlamamakta ve işten ayrılmakta zorluk çekmektedir. Adanma ise; işgörenin 
işinin anlamlı olduğunu bir amaca hizmet ettiğini, kendisine ilham, coşku ve gu-
rur verdiğini düşünmesini ifade eder. Bu bağlamda çalışmaya tutkun işgörenler 
enerjik, işine kendini veren adanmış bireyler olarak nitelendirilmektedir. 
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Bu araştırmada, farklılık yönetiminin işgörenlerin çalışmaya tutkunluklarını 
arttıracağı varsayımıyla, farklılık yönetimini temsil eden üç boyut (bireysel tutum 
ve davranışlar, örgütsel değerler ve normlar, yönetsel uygulamalar ve politikalar) 
ve çalışmaya tutkunluk üç boyut (enerjik olma, işe kendini verme, adanma) ile 
ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirme doğrultusunda bu araştırmanın temel ama-
cı; otel işletmelerinde farklılık yönetiminin işgörenlerin çalışmaya tutkunlukları 
üzerine etkisinin belirlenmesidir.  Temel amaç çerçevesinde farklılık yönetiminin 
ve çalışmaya tutkunluğun araştırmaya katılan işgörenlerin demografik özellikle-
ri açısından (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, turizm eğitim düzeyi 
ve işletmedeki görevi) farklılaşmalarına bakılması da amaçlanmıştır. 

ARAŞTIRMA METEDOLOJİSİ
Araştırmanın Evreni ve Örneklem
Araştırmanın evreni, Muğla ilinde faaliyette bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel iş-

letmelerindeki işgörenlerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamına alınan Muğ-
la ilindeki turizm işletme belgeli otel işletmelerinde çalışan işgören sayısının 
elde edilebileceği bir kaynak bulunamadığından, araştırmadaki evren sayısının 
hesaplanmasında, Türkiye’de faaliyette bulunan konaklama işletmelerinin sa-
hip olduğu yatak sayısına göre, personel sayılarını içeren Turizm Bakanlığı’nın; 
“Otelcilik ve Turizm Sektöründe İşgücü Araştırması” verilerinden yararlanılmış-
tır (Turizm Bakanlığı, 1989; Ağaoğlu, 1992; Öztürk & Pelit, 2010). Söz konusu 
verilere göre, Türkiye’de bir otel işletmesinde yatak başına düşen personel sayısı 
0,59’dur. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, araştırma kapsa-
mına alınan Muğla ilinde 4 ve 5 yıldızlı turizm işletme belgesine sahip toplam 67 
otel işletmesi, 13.856 oda ve 30.104 yatak kapasitesiyle faaliyet göstermektedir 
(www.muglakulturturizm.gov.tr). Buna göre, 30.104 (yatak kapasitesi) x 0,59 
(yatak başına düşen işgören sayısı) = 17.761 sayısı araştırmanın evrenini oluş-
turmaktadır. Bu bağlamda basit tesadüfî örneklem yöntemi kullanılarak Muğla 
ilinde faaliyette bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki çalışan 296 iş görene 
anket aracılığıyla ulaşılmıştır. 

Veri Toplama Yöntemi
Turizm işletmelerinde farlılık yönetiminin çalışmaya tutkunluk üzerine et-

kisini belirlemek amacıyla veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket 
soruları daha önce hazırlanmış geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş; “Farklılık 
Yönetimi Ölçeği” ve “Çalışmaya Tutkunluk Ölçeğini” kapsamaktadır. Soruların 
ölçülmesinde, bir olay hakkında katılımcıların tutum ve davranışlarının ölçül-
mesinde faydalanılan beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın anket 
formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, katılımcıların demografik özel-
liklerinin belirlenmesine yönelik cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, 
turizm eğitim durumu ve işletmedeki görevi gibi sorulardan oluşmaktadır. Anket 
formunun ikinci bölümünde, farklılık yönetimi uygulanma düzeyini belirleme-
ye yönelik, Balay ve Sağlam’ın (2004) geliştirmiş olduğu yirmi sekiz maddeden 
oluşan Farklılık Yönetimi Ölçeği kullanılmıştır. Balay ve Sağlam (2004) geliştirmiş 
oldukları Farklılık Yönetimi Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirliğini test ederek, 3 
boyut belirlemiştir. Farklılık yönetimi ölçeğinin birinci alt boyutu bireysel tutum 
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ve davranışlar 4, ikinci alt boyutu örgütsel değerler ve normlar 8, üçüncü alt 
boyut ise yönetsel uygulamalar ve politikalar 16 yargıdan oluşmakta ve cron-
bach’s alpha katsayıları sırasıyla α 0,770-0,830 ve 0,950 olarak belirlenmiştir. 
Söz konusu ölçek bir birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır (Balyer ve Gün-
düz, 2010; Memduhoğlu, 2011; Karademir ve diğerleri, 2012; Yılmaz ve Kurşun, 
2013; Okçu, 2014; Doğan ve diğerleri, 2015; Belloda ve diğerleri, 2017). Anket 
formunun üçüncü bölümünde, katılımcıların çalışmaya tutkunluk durumlarını 
belirlemeye yönelik, Schaufeli ve diğerlerinin (2002) geliştirmiş olduğu on yedi 
maddeden oluşan Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği kullanılmıştır. Schaufeli ve diğer-
leri (2002) geliştirmiş oldukları Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği’nin geçerlilik ve 
güvenilirliğini test ederek, 3 boyut belirlemiştir. Çalışmaya tutkunluk ölçeğinin 
birinci alt boyutu enerjik olma 6, ikinci alt boyutu işe kendini verme 6, üçüncü 
alt boyut ise adanma 5 yargıdan oluşmakta ve cronbach’s alpha katsayıları sıra-
sıyla α 0,790-0,730 ve 0,840 olarak belirlenmiştir.  Söz konusu ölçek bir birçok 
araştırmacı tarafından kullanılmıştır (Turgut, 2011; Gündüz ve diğerleri, 2013; 
Özsoy ve diğerleri, 2013; Turgut, 2013; Çalışkan, 2014; Çapri ve diğerleri, 2017).

Verilerin Çözümlenmesi
Bu araştırmada Muğla ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmele-

rinde farklılık yönetimi uygulamalarının çalışmaya tutkunluk üzerine etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte farklılık yönetimi ve çalışmaya tut-
kunluk boyutlarının işgörenlerin cinsiyetine, medeni durumuna, yaşına, eğitim 
durumuna, turizm eğitim durumuna ve işletmedeki görevine göre farklılık göste-
rip göstermediğini belirlemek de amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştır-
mada anket aracılığıyla elde edilen veriler istatistik programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Analizlerde betimsel istatistiklerin (frekans, yüzde dağılımı) yanı sıra 
t-testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araş-
tırmada, öncelikle örneklemde yer alan işgörenlerin demografik özellikleri fre-
kans ve yüzde dağılımları ile belirlenmiştir. Farklılık yönetimi uygulamalarının 
çalışmaya tutkunluk üzerine etkisi regresyon,  farlılık yönetimi ve çalışmaya tut-
kunluk arasındaki ilişki ise korelasyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmaya 
katılan işgörenlerin demografik özellikleri ile farklılık yönetimi ve çalışmaya tut-
kunluk arasında farklılık olup olmadığı t testi ve ANOVA analizi ile belirlenmiştir.

BULGULAR

Araştırmaya Katılan İşgörenlerin Demografik Özellikleri
Araştırmaya katılan işgörenlerin demografik özellikleri; cinsiyet, medeni du-

rum, yaş, eğitim durumu, turizm eğitim durumu ve işletmedeki görevleri ile fre-
kans ve yüzde dağılımı olarak belirlenmiştir.

Araştırmaya katılan işgörenlerin % 61,1’i erkek, % 38,9’u kadın ve % 47,6’sı 
evli, % 52,4’ü bekâr katılımcılardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların en 
yüksek %36,8’lik bir oranla 41 – 50 yaş aralığında, en düşük %16,2’lik bir oranla 
21-30 yaş olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan işgörenlerin işletmedeki 
görevlerine göre dağılımı incelendiğinde; %67,2 oranıyla büyük çoğunluğunun 
personel olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 1: İşgörenlerin sayısal ve yüzdesel dağılımı

CİNSİYET f % MEDENİ DURUM f %
Erkek 181 61,1 Evli 141 47,6
Kadın 115 38,9 Bekâr 155 52,4

YAŞ f % İŞLETMEDEKİ 
GÖREVİ f %

20 yaş ve altı 58 19,6 Personel 199 67,2
21-30 yaş 48 16,2 Alt Düzey Yönetici 73 24,7
31-40 yaş 81 27,4 Orta Düzey Yönetici 24 8,1
41-50 yaş 109 36,8    
TURİZM EĞİTİM 
DURUMU f % EĞİTİM DURUMU f %

Almadım 158 52,7 İlköğretim 39 13,2
OTML 78 26 Lise 110 37,2
Turizm Ön Lisans 30 10,1 Ön lisans 102 34,5
Turizm Lisans 32 10,8 Lisans 45 15,2
Toplam 296 100 Toplam 296 100

Araştırmaya katılan işgörenlerin büyük çoğunluğu % 52,7 ile turizm eğitimi 
almadığı ve %37,2’ sinin lise, %34,5’ inin ön lisans, %15,2’ sinin lisans, %13,2’si-
nin ilköğretim mezunu oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte işgörenlerin 
turizm sektöründeki deneyimi en yüksek 4-5 yıl olup (%28,4), en düşük ise 6-7 
yıl (%4,1) olup, aynı işletmede en yüksek çalışma süresi %38,2 ile 4-5 yıl arası 
olarak tespit edilmiştir (Tablo 1).

Farklılık Yönetimi ile Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkiyi 
Belirlemeye Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları
Araştırmada farklılık yönetimi boyutları ile çalışmaya tutkunluk boyutları 

arasındaki ilişkinin düzeyi ve yönü korelasyon analizi sonuçlarına göre belirlen-
miştir ( Tablo 2).

Tablo 2’ de farklılık yönetimi ile çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkiyi be-
lirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, farklılık yönetimi 
ile çalışmaya tutkunluk arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki (r = 0,675) 
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre örgüt içerisinde farlılık yönetimi uygula-
maları arttıkça işgörenlerin çalışmaya tutkunluk düzeylerinin arttığı görülmüş-
tür. Farklılık yönetimi boyutlarından bireysel tutum ve davranışlar ile çalışmaya 
tutkunluk boyutlarından enerjik olma (r = 0,683)  ve adanma (r = 0,653) ara-
sında pozitif yönde orta düzeyde işe kendini verme (r = 0,703) ile arasında ise 
pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Örgütsel değerler ve 
normlar ile çalışmaya tutkunluk boyutlarından adanma (r = 0,673) arasında pozitif 
yönde orta düzeyde enerjik olma (r = 0,715)  ve işe kendini verme (r = 0,764) ile 
arasında ise pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Yö-
netsel uygulamalar ve politikalar ile çalışmaya tutkunluk boyutlarından enerjik 
olma (r = 0,637), işe kendini verme (r = 0,638) ve adanma (r = 0,520) arasında 
pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir (Tablo 2).
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Tablo 2: Farklılık Yönetimi ile Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki Korelasyon Analizi
r=0,675 ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK

FARKLILIK YÖNETİMİ Enerjik Olma İşe Kendini 
Verme Adanma

Bireysel Tutum ve Davranışlar 0,683  0,703 0,653
Örgütsel Değerler ve Normlar 0,715  0,764 0,673  
Yönetsel Uygulamalar ve 
Politikalar 0,637  0,638 0,520

Tablo 2’ deki korelasyon analizi sonuçlarına göre; işgörenlerin bilgi ve bece-
rilerini geliştirmeye yönelik çabalarının örgüt içerisinde destek görmesi, işgö-
renlere bilgi ve becerilerini sergileyebilecekleri ortamların yaratılması işgörenin 
işini yaparken enerjisini, işini daha istekli yapmasını arttırabilecektir. 

Farklılık Yönetiminin ve Çalışmaya Tutkunluk Üzerine Etkisini 
Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
Araştırmada farklılık yönetiminin çalışmaya tutkunluk üzerine etkisi regres-

yon analizi sonuçlarına göre belirlenmiştir ( Tablo 3).

Tablo 3: Farklılık Yönetiminin ve Çalışmaya Tutkunluk Üzerine Etkisi Regresyon Analizi

BAĞIMSIZ 
DEĞİŞKENLER 
(FARKLILIK 
YÖNETİMİ)

BAĞIMLI DEĞİŞKENLER (ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK)
R2 = 0,455

Enerjik Olma İşe Kendini Verme Adanma
R2 Beta p R2 Beta p R2 Beta p

Bireysel Tutum ve 
Davranışlar 0,

46
7

0,
68

3

0,
00

0

0,
49

4

0,
70

3

0,
00

0

0,
42

6

0,
65

3

0,
00

0

Örgütsel Değerler 
ve Normlar 0,

51
2

0,
71

5

0,
00

0

0,
58

4

0,
76

4

0,
00

0

0,
45

2

0,
67

3

0,
00

0

Yönetsel 
Uygulamalar ve 
Politikalar 0,

40
6

0,
63

7

0,
00

0

0,
40

7

0,
63

8

0,
00

0

0,
27

0

0,
52

0

0,
00

0

Farklılık yönetiminin çalışmaya tutkunluk üzerine etkisini belirlemeye yöne-
lik yapılan regresyon analizinin sonuçları, R2 determinasyon katsayısı değerine 
göre, çalışmaya tutkunluk bağımlı değişkenin %45’i (R2=0,455) farklılık yöneti-
mi uygulamaları tarafından açıklanabilmektedir. Bunun yanı sıra anlamlılık (p) 
değerlerine göre bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki tüm ilişkiler anlamlı 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. R2 determinasyon katsayısı değerine göre, çalışma-
ya tutkunluk boyutlarından enerjik olma üç bağımsız değişken; bireysel tutum 
ve davranışlar (R2=0,467), örgütsel değerler ve normlar (R2=0,512), yönetsel 
uygulamalar ve politikalar (R2=0,406) tarafından açıklanabilmektedir. Bunun-
la birlikte p<0,05 olduğundan enerjik olma istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılık yönetimi boyutlarından etkilenmektedir. Bu bağlamda bireysel tutum ve 
davranışlar, örgütsel değerler ve normlar, yönetsel uygulamalar ve politikalarda-
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ki bir birimlik artış örneklemi oluşturan iş görenlerin enerjik olması üzerinde 
sırasıyla 0,683- 0,715 - 0,637 birimlik artış sağlamaktadır (Tablo 3). Tablo 3’te 
yapılan regresyon analizindeki R2 determinasyon katsayısı değerine göre, çalış-
maya tutkunluk boyutlarından işe kendini verme üç bağımsız değişken; birey-
sel tutum ve davranışlar (R2=0,494), örgütsel değerler ve normlar (R2=0,584), 
yönetsel uygulamalar ve politikalar (R2=0,407) tarafından açıklanabilmektedir. 
Bununla birlikte p<0,05 olduğundan işe kendini verme istatistiksel olarak an-
lamlı düzeyde farklılık yönetimi boyutlarından etkilenmektedir. Bu bağlamda 
bireysel tutum ve davranışlar, örgütsel değerler ve normlar, yönetsel uygula-
malar ve politikalardaki bir birimlik artış örneklemi oluşturan iş görenlerin 
enerjik olması üzerinde sırasıyla 0,703- 0,764 - 0,638 birimlik artış sağlamak-
tadır. Çalışmaya tutkunluk boyutlarından adanma üç bağımsız değişken; birey-
sel tutum ve davranışlar (R2=0,426), örgütsel değerler ve normlar (R2=0,452), 
yönetsel uygulamalar ve politikalar (R2=0,270) tarafından açıklanabilmektedir. 
Bununla birlikte p<0,05 olduğundan adanma istatistiksel olarak anlamlı dü-
zeyde farklılık yönetimi boyutlarından etkilenmektedir. Bu bağlamda bireysel 
tutum ve davranışlar, örgütsel değerler ve normlar, yönetsel uygulamalar ve 
politikalardaki bir birimlik artış örneklemi oluşturan iş görenlerin adanmışlığı 
üzerinde sırasıyla 0,653- 0,673 - 0,520 birimlik artış sağlamaktadır. 

Turizm işletmelerinde farklılık yönetiminin çalışmaya tutkunluk üzerine 
etkisini regresyon analiziyle inceleyen bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre 
yöneticilerin, önceden belirlenen ödül ve ceza sisteminin işgörenlerin ekono-
mik düzeylerini dikkate almadan tüm işgörenlere eşit bir şekilde uygulanması 
konusunda duyarlılık göstermesi, otel ile alakalı çeşitli sorunlara yönelik önem-
li kararlarda işgörenlerin farklı çözüm önerilerini dikkate alması, işgörenler 
arasında cinsiyet veya statü farklılıkları nedeniyle ayrımcılık yapılmaması, iş-
görenlerin, kendilerinden farklı kişilik özelliklerine sahip diğer işgörenlerle 
iletişim kurabilmesi, din ve vicdan özgürlüğü kapsamında fikirlerini rahatlık-
la ifade edebilmesi ve işgörenler arasındaki farklı düşünme eğilimlerinin hoş 
karşılanmasına bağlı olarak işgörenler yaptıkları işin anlamlı olduğunu ve bir 
amaca hizmet ettiğini işlerinin ilgi çekici ve gayret gerektiren bir iş olduğunu 
düşünebilecek, işgörenler yaptıkları işi hevesle yaparak işleri ile gurur duyabi-
lecek ve işe gitmek üzere daha istekli olabileceklerdir. 

Araştırmaya Katılan İşgörenlerin Demografik Özellikleri ile Farklılık 
Yönetimi ve Çalışmaya Tutkunluk Boyutları Arasındaki Farklılıklara 
İlişkin Bulgular 
Araştırmaya katılan işgörenlerin demografik özellikleri ile farklılık yönetimi 

ve çalışmaya tutkunluk boyutları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 
belirlemek amacıyla t testi ve ANOVA analizi uygulanmıştır. Bu farklılıklar cin-
siyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, turizm eğitim durumu ve işletmedeki 
görevi başlıkları altında farklılık yönetimi ve çalışmaya tutkunluk boyutları ile 
karşılaştırılmıştır. Yapılan t testi ve ANOVA analizleri sonucunda farklılıklar sap-
tanmış olup, elde edilen bulgular şu şekildedir:
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Tablo 4: İşgörenlerin cinsiyetleri ile farklılık yönetimi ve çalışmaya tutkunluk boyutları 
arasındaki farklılıklar

  n Ort. s.s. t p

Bireysel Tutum ve 
Davranışlar

Erkek 181 4,10 0,89
-2,559 0,011

Kadın 115 4,34 0,75

Örgütsel Değerler ve 
Normlar

Erkek 181 4,17 0,93
-1,739 0,083

Kadın 115 4,33 0,65

Yönetsel Uygulamalar ve 
Politikalar

Erkek 181 4,22 0,86
-0,574 0,566

Kadın 115 4,22 0,77

Enerjik Olma
Erkek 181 4,00 1,04

-1,188 0,236
Kadın 115 4,12 0,69

İşe Kendini Verme
Erkek 181 4,15 1,01

-0,811 0,418
Kadın 115 4,23 0,65

Adanma
Erkek 181 4,04 1,14

-2,371 0,018
Kadın 115 4,28 0,63

Cinsiyet ile farklılık yönetimi boyutlarından bireysel tutum ve davranışlar ve 
çalışmaya tutkunluk boyutlarından adanma arasında p<0,05 olduğundan anlamlı 
bir farklılık belirlenmiştir. Bu bağlamda farklılık yönetimi boyutlarından bireysel 
tutum ve davranışlar ve çalışmaya tutkunluk boyutlarından adanma araştırmaya 
katılan işgörenlerin cinsiyetine göre bir farklılık göstermektedir. Bununla birlik-
te ortalamaya bakıldığında kadın işgörenler erkek işgörenlere göre daha fazla 
bireysel tutum ve davranışlara yönelik uygulamaların olduğunu düşünmekte ve 
işlerinde daha fazla adanmışlık göstermektedir (Tablo 4). 

Tablo 5: İşgörenlerin medeni durumları ile farklılık yönetimi ve çalışmaya tutkunluk 
boyutları arasındaki farklılıklar

  n Ort. s.s. t p

Bireysel Tutum ve 
Davranışlar

Evli 141 4,41 0,84
4,269 0,000

Bekâr 155 4,00 0,80

Örgütsel Değerler ve 
Normlar

Evli 141 4,32 0,81 1,838 0,067
Bekâr 155 4,15 0,85

Yönetsel Uygulamalar ve 
Politikalar

Evli 141 4,32 0,83
1,671 0,096

Bekâr 155 4,16 0,82

Enerjik Olma
Evli 141 4,04 1,07

0,060 0,952
Bekâr 155 4,05 0,77

İşe Kendini Verme
Evli 141 4,18 0,94

0,101 0,919
Bekâr 155 4,17 0,84

Adanma
Evli 141 4,16 1,03

0,394 0,694
Bekâr 155 4,11 0,93

Araştırmaya katılan işgörenlerin medeni durumları ile farklılık yönetimi bo-
yutlarından bireysel tutum ve davranışlar arasında p<0,05 olduğundan anlamlı 
bir farklılık belirlenmiştir. Buna bağlı olarak farklılık yönetimi boyutlarından bi-
reysel tutum ve davranışlar araştırmaya katılan işgörenlerin medeni durumuna 
göre bir farklılık göstermektedir. Bununla birlikte ortalama değerlerine göre evli 
işgörenler bekâr işgörenlere göre daha fazla bireysel tutum ve davranışlara yö-
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nelik ifadelere katılım gösterdiği ifade edilebilir. Araştırmaya katılan işgörenle-
rin medeni durumları ile farklılık yönetimi boyutlarından örgütsel değerler ve 
normlar, yönetsel uygulamalar ve politikalar, çalışmaya tutkunluk boyutlarından 
enerjik olma, işe kendini verme ve adanma arasında p>0,05 olduğundan anlamlı 
bir farklılık bulunamamıştır. Bu bağlamda farklılık yönetimi boyutlarından ör-
gütsel değerler ve normlar, yönetsel uygulamalar ve politikalar, çalışmaya tut-
kunluk boyutlarından enerjik olma, işe kendini verme ve adanma medeni duru-
ma göre bir farklılık göstermemektedir (Tablo 5). 

Araştırmaya katılan işgörenlerin yaşları ile tüm farklılık yönetimi boyutları 
ve tüm çalışmaya tutkunluk boyutları arasında p<0,05 olduğundan anlamlı bir 
farklılık belirlenmiştir. Buna bağlı olarak tüm farklılık yönetimi boyutları ve tüm 
çalışmaya tutkunluk boyutları araştırmaya katılan işgörenlerin yaşlarına göre bir 
farklılık göstermektedir. Bununla birlikte ortalama değerlerine göre 21-30 yaş 
arasındaki işgörenler 20 yaş ve altındaki işgörenlere göre daha fazla enerjik ol-
dukları, işe odaklandıkları, işlerinde daha enerjik oldukları ve farklılık yönetimi 
konusundaki ifadelere daha fazla katılım gösterdiği ifade edilebilir  (Tablo 6). 

Tablo 6: İşgörenlerin yaşları ile farklılık yönetimi ve çalışmaya tutkunluk boyutları 
arasındaki farklılıklar

  n Ort. s.s. F p

 

Bireysel Tutum ve 
Davranışlar 

20 yaş ve altı 58 3,97 0,80

7,439 0,000
21-30 yaş 48 3,81 1,04
31-40 yaş 81 4,33 0,38
41-50 yaş 109 4,38 0,94

 

Örgütsel Değerler ve 
Normlar 

20 yaş ve altı 58 3,98 0,86

5,696 0,001
21-30 yaş 48 3,95 1,10
31-40 yaş 81 4,35 0,42
41-50 yaş 109 4,40 0,87

Yönetsel Uygulamalar 
ve Politikalar 

20 yaş ve altı 58 4,07 0,83

7,285 0,000
21-30 yaş 48 3,91 1,07
31-40 yaş 81 4,21 0,45
41-50 yaş 109 4,50 0,85

 

Enerjik Olma 

20 yaş ve altı 58 3,43 1,14

12,277 0,000
21-30 yaş 48 4,20 0,72
31-40 yaş 81 4,12 0,54
41-50 yaş 109 4,25 0,97

İşe Kendini Verme

20 yaş ve altı 58 3,82 1,04

4,049 0,008
21-30 yaş 48 4,31 0,69
31-40 yaş 81 4,27 0,56
41-50 yaş 109 4,24 1,03

Adanma

20 yaş ve altı 58 3,70 1,72

6,804 0,000
21-30 yaş 48 4,38 0,66
31-40 yaş 81 4,37 0,44
41-50 yaş 109 4,07 1,18

Araştırmaya katılan işgörenlerin eğitim durumlarıyla tüm çalışmaya tutkun-
luk boyutları arasında p<0,05 olduğundan anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu 
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bağlamda çalışmaya tutkunluk boyutlarından enerjik olma, işe kendini verme 
ve adanma araştırmaya katılan işgörenlerin eğitim durumuna göre bir farklılık 
göstermektedir. Bununla birlikte ortalamaya bakıldığında ilköğretim mezunu 
katılımcılar ön lisans katılımcılara nazaran işlerinde kendilerini daha güçlü ve 
dinç hissettiği, işinde iyi vakit geçirdiği ifade edilebilir. Bununla birlikte araştır-
maya katılan işgörenleri eğitim durumları ile farklılık yönetimi arasında p>0,05 
olduğundan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu bağlamda farlılık yönetimi 
eğitim durumuna göre bir farklılık göstermemektedir (Tablo 7).

Tablo 7: İşgörenlerin eğitim durumları ile farklılık yönetimi ve çalışmaya tutkunluk 
boyutları arasındaki farklılıklar

  n Ort. s.s. F p

 

Bireysel Tutum ve 
Davranışlar  

İlköğretim 39 4,21 0,78

0,031 0,993
Lise 110 4,20 0,89
Ön lisans 102 4,18 0,89
Lisans 45 4,17 0,68

 

Örgütsel Değerler ve 
Normlar  

İlköğretim 39 4,50 0,85

2,505 0,059
Lise 110 4,26 0,82
Ön lisans 102 4,08 0,90
Lisans 45 4,26 0,62

Yönetsel 
Uygulamalar ve 
Politikalar 

İlköğretim 39 4,32 0,75

1,198 0,311
Lise 110 4,14 0,88
Ön lisans 102 4,26 0,90
Lisans 45 4,39 0,52

 

Enerjik Olma  

İlköğretim 39 4,26 0,89

3,025 0,030
Lise 110 4,11 0,77
Ön lisans 102 3,83 1,13
Lisans 45 4,18 0,66

İşe Kendini Verme

İlköğretim 39 4,47 0,94

5,218 0,002
Lise 110 4,33 0,73
Ön lisans 102 3,93 1,02
Lisans 45 4,12 0,72

Adanma

İlköğretim 39 4,40 0,81

11,637 0,000
Lise 110 4,43 0,72
Ön lisans 102 3,71 1,22
Lisans 45 4,12 0,71

Araştırmaya katılan işgörenlerin turizm eğitim durumlarıyla tüm çalışmaya 
tutkunluk boyutları arasında p<0,05 olduğundan anlamlı bir farklılığa rastlan-
mıştır. Bu bağlamda çalışmaya tutkunluk boyutlarından enerjik olma, işe kendini 
verme ve adanma araştırmaya katılan işgörenlerin turizm eğitim durumuna göre 
bir farklılık göstermektedir. Tablo 8’deki ortalama değerlerine göre ilköğretim 
mezunu katılımcılar ön lisans katılımcılara göre daha fazla çalışmaya tutkun 
oldukları söylenebilir.  Bununla birlikte araştırmaya katılan işgörenleri turizm 
eğitim durumları ile farklılık yönetimi boyutları arasında p>0,05 olduğundan an-
lamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu bağlamda farlılık yönetimi turizm eğitim 
durumuna göre bir farklılık göstermemektedir (Tablo 8).  
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Tablo 8: İşgörenlerin turizm eğitim durumları ile farklılık yönetimi ve çalışmaya 
tutkunluk boyutları arasındaki farklılıklar

  n Ort. s.s. F p

Bireysel Tutum ve 
Davranışlar  

Almadım 156 4,32 0,84

2,392 0,069OTML 78 4,07 0,94
Turizm Ön Lisans 30 4,05 0,63
Turizm Lisans 32 4,03 0,69

Örgütsel Değerler 
ve Normlar  

Almadım 156 4,32 0,81

1,905 0,129OTML 78 4,19 0,99
Turizm Ön Lisans 30 3,95 0,67
Turizm Lisans 32 4,15 0,64

Yönetsel 
Uygulamalar ve 
Politikalar 

Almadım 156 4,30 0,82

1,177 0,319OTML 78 4,12 1,01
Turizm Ön Lisans 30 4,13 0,55
Turizm Lisans 32 4,33 0,52

Enerjik Olma  

Almadım 156 4,11 0,93

7,399 0,000OTML 78 4,17 0,74
Turizm Ön Lisans 30 3,32 1,27
Turizm Lisans 32 4,11 0,57

İşe Kendini Verme

Almadım 156 4,18 0,97

7,033 0,000OTML 78 4,45 0,61
Turizm Ön Lisans 30 3,61 0,99
Turizm Lisans 32 4,04 0,67

Adanma

Almadım 156 4,12 1,06

9,259 0,000OTML 78 4,46 0,62
Turizm Ön Lisans 30 3,40 1,20
Turizm Lisans 32 4,04 0,65

Tablo 9: İşgörenlerin işletmedeki görevi ile farklılık yönetimi ve çalışmaya tutkunluk 
boyutları arasındaki farklılıklar

  n Ort. s.s. F p

 
Bireysel Tutum ve 
Davranışlar   

Personel 199 4,25 0,79
1,449 0,236Alt Düzey Yönetici 73 4,08 0,96

Orta Düzey Yönetici 24 4,05 0,87
 
Örgütsel Değerler ve 
Normlar   

Personel 199 4,29 0,77
1,889 0,153Alt Düzey Yönetici 73 4,07 0,99

Orta Düzey Yönetici 24 4,27 0,78

Yönetsel Uygulamalar ve 
Politikalar 

Personel 199 4,23 0,79
0,037 0,964Alt Düzey Yönetici 73 4,25 0,97

Orta Düzey Yönetici 24 4,27 0,67

 
Enerjik Olma   

Personel 199 4,04 0,91
0,007 0,993Alt Düzey Yönetici 73 4,05 0,96

Orta Düzey Yönetici 24 4,03 0,92

İşe Kendini Verme
Personel 199 4,27 0,82

3,279 0,039Alt Düzey Yönetici 73 4,00 1,02
Orta Düzey Yönetici 24 3,96 0,95

Adanma
Personel 199 4,24 0,89

3,926 0,021Alt Düzey Yönetici 73 3,89 1,18
Orta Düzey Yönetici 24 3,94 0,96

Araştırmaya katılan işgörenlerin işletmede ile farklılık yönetimi boyutları ve 
çalışmaya tutkunluk boyutlarından enerjik olma arasında p>0,05 olduğundan an-
lamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu bağlamda farklılık yönetimi boyutları ve ça-
lışmaya tutkunluk boyutlarından enerjik olma işgörenlerin işletmedeki görevine 
göre bir farklılık göstermemektedir. Araştırmaya katılan işgörenlerin işletmedeki 
görevleri ile çalışmaya tutkunluk boyutlarından işe kendini verme ve adanma 
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arasında p<0,05 olduğundan anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu bağlamda 
işe kendini verme ve adanma işgörenlerin işletmedeki görevine göre bir farklı-
lık göstermektedir. Bununla birlikte ortalamaya bakıldığında genelde personel 
olarak görev yapan işgörenler daha fazla işe yoğunlaştığı görülmüştür (Tablo 9). 

SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsan kaynağından en etkin bir biçimde fayda sağlamanın zorunlu hale geldiği 

turizm işletmelerinde işgörenler arasındaki farklılıkların yönetimi ve buna bağ-
lı olarak işgörenlerin işlerinde enerjik olmaları, işlerine kendilerini vermeleri ve 
adanmaları önem arz etmektedir. Bu bağlamda örgütlerin işgörenlerin bilgi ve be-
cerilerini geliştirme çabalarının desteklenmesi, işgörenler arasındaki farklılıkların 
bir sorun olarak görülmemesi ve bunun doğal bir durum olarak kabul edilmesi ve 
buna bağlı olarak işgörenlerin çalışmaya tutkunluklarının sağlanması örgütlerde 
insan kaynağından etkin bir şekilde faydayı sağlayabilecek en önemli faktörlerden 
biri olabilmektedir. Bu nedenle, örgütlerde farklılıkların yönetimiyle birlikte işgö-
renlerin çalışmaya tutkunluklarının arttırılması gerekmektedir. 

Turizm işletmelerinde farklılık yönetiminin çalışmaya tutkunluk üzerine etkisi-
nin belirlenmesini amaçlayan bu araştırmada yapılan korelasyon analizi sonuçlarına 
göre, farklılık yönetimi ile çalışmaya tutkunluk arasında pozitif yönlü orta düzeyde 
bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda örgüt içerisinde farlılık yönetimi uygula-
maları arttıkça işgörenlerin çalışmaya tutkunluk düzeylerinin arttığı ifade edilebilir. 
Farklılık yönetiminin çalışmaya tutkunluk üzerine etkisini belirlemeye yönelik ya-
pılan regresyon analizinin sonuçlarına göre, çalışmaya tutkunluk boyutları farklılık 
yönetimi boyutları tarafından istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde açıklanabilmek-
tedir. Bu bağlamda farklılık yönetimi boyutlarındaki bir birimlik artış örneklemi 
oluşturan iş görenlerin çalışmaya tutkunluk boyutlarında artış sağlamaktadır. Bu so-
nuçlara göre farklılık yönetimi boyutlarından bireysel tutum ve davranışların, örgüt-
sel değerler ve normların, yönetsel uygulamalar ve politikalarının çalışmaya tutkun-
luk boyutlarından enerjik olma, işe kendini verme ve adanma üzerine olumlu etkisi 
vardır. Bu durumda işgörenlerin, mesai arkadaşlarını anlamada empatik davranışlar 
sergilemesi, bir konu hakkında ikna olduklarında kendi davranışlarını olumlu yönde 
değiştirme eğilimi göstermesi, bireysel anlayışlarını ileriye götürecek görüş alışve-
rişlerine daima açık olması işgörenlerin işlerini yaparken enerjik ve mutlu olmaları-
nı, kendilerini dinç hissetmelerini sağlayabilecektir. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin demografik özellikleri ile farklılık yönetimi 
boyutları ve çalışmaya tutkunluk boyutları farklılaşması t testi ve ANOVA analizi 
sonuçlarına göre;  cinsiyet ile farklılık yönetimi boyutlarından bireysel tutum ve 
davranışlar ve çalışmaya tutkunluk boyutlarından adanma arasında olduğundan 
anlamlı bir farklılık belirlenmiş olup diğer boyutlarda bir farklılık tespit edileme-
miştir. Medeni durum ile farklılık yönetimi boyutlarından bireysel tutum ve davra-
nışlar arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiş olup diğer boyutlarda bir farklılık 
bulunamamıştır. İşgörenlerin yaşları ile tüm farklılık yönetimi boyutları ve tüm 
çalışmaya tutkunluk boyutları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Eğitim 
durumlarıyla ve turizm eğitim durumlarıyla tüm çalışmaya tutkunluk boyutları 
arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmış olup farklılık yönetimi boyutlarında bir 
farklılık belirlenememiştir. Araştırmaya katılan işgörenlerin işletmede görevleri 
ile tüm farklılık yönetimi boyutları ve çalışmaya tutkunluk boyutlarından enerjik 
olma arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ancak işletmedeki görevleri ile 
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çalışmaya tutkunluk boyutlarından işe kendini verme ve adanma arasında anlamlı 
bir farklılığa rastlanmıştır.  Turizm işletmelerinde farklılık yönetimi uygulamaları-
nın işgörenlerin çalışmaya tutkunluk düzeyini arttıracağı göz önünde bulunduru-
larak farklılık yönetimi uygulamalarını arttırıcı önlemler alınması gerekmektedir. 
Bu kapsamda  işgörenler, diğer işgörenlerle aralarındaki farklı yaşam tarzlarına 
saygı duymalı, diğer işgörenlerin hassas olduğu konular hakkında dikkatli konuş-
malı, yöneticiler; işgörenlerin bireysel farklılıklarını bir zenginlik olarak algılamalı, 
eğitim ve yönetim etkinliklerini işgörenlerin farklı beklentilerini karşılayacak bi-
çimde yürütmeye çalışmalı, işgörenlerin örgütün hizmet ve olanaklarından eşit 
oranda yararlanmalarını sağlamaları ve yöneticilerin işgörenlere bilgi ve becerile-
rini sergileyebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışmalıdır. Bu sayede işgörenler iş-
leriyle tutkuyla yapabilecek,  işinde çok uzun saatler dinç bir şekilde çalışabilecek, 
işyerinde yoğun çalıştığım zamanlarda kendini mutlu hissedebilecek ve yaptığı işin 
anlamlı olduğunu ve bir amaca hizmet ettiğini düşünebilecektir. Turizm işletmele-
rinde farklılık yönetimi uygulamaları hem örgütün hem de işgörenin sürekliliğine, 
işgörenlerin daha etkin performans göstermesine ve örgütlerin insan kaynağından 
en etkin bir şekilde faydalanmasına katkı sağlayabilecek ve turizm işletmelerinin 
verimli çalışmasını engelleyen işten ayrılma niyetini azaltabilecektir.  
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GİRİŞ
Turist rehberleri, turda bulunan ziyaretçilere hedef destinasyonu hakkındaki 

kültürel ve coğrafi bilgileri verirken ilham verici, eğlendirici ve uzmanlaşmış dil 
kullanan kişiler (Ap & Wong, 2001, s. 551) olarak turistlere kaliteli hizmet suna-
bilmek ve bağlı oldukları tur operatörlerinin iş başarısını da temsil etmektedir 
(Huang, Hsu, & Chan, 2009, s. 3). Ayrıca gidilen her destinasyonda ön hat çalışanı 
konumundaki turist rehberleri, sundukları kaliteli hizmet sayesinde yarattığı iti-
bar ve imaj ile turizm endüstrisini de geliştirmektedir (Zhang & Chow, 2004, s. 
81). Bu bağlamda turist rehberleri, kişilikleri ve geçmişine dayanan bilgi filtreleri 
olarak çalışmaktadırlar(Zerva & Nijkamp, 2016, s. 42).

Turist rehberlerinin turizm endüstrisinin gelişmesinde kritik rol oynadığı göz 
önüne alındığında hem özel sektör hem de kamu sektöründeki turizm işletmele-
rinin turistlerin olabildiğince fazla keyif alabilmesi için sunulan hizmet kalitesini 
artırması ve bu süreci aktif bir şekilde yönetmesi gerekmektedir (Chang, 2014, s. 
241). Bu kapsamda turist rehberlerinin daha aktif ve verimli eğitim-öğretimden 
geçmesi gerekmektedir. Sahip olduğu kritik görev dolayısıyla turist rehberlerine 
gerek teorik gerekse de pratik olarak birçok alanda eğitim verilerek hem ülke tu-
rizminin hem de ülke imajının maksimum düzeyde olabilmesi büyük önem taşı-
maktadır. Bu öneme binaen çalışma kapsamında turizm rehberliği bölümü kapsa-
mında yer alan akademik personelin eğitim durumları, çalışma alanları ve girdik-
leri dersler incelemeye alınmıştır. Buna ek olarak turizm rehberliği eğitimi veren 
diğer ülkelerdeki derslerle kıyaslama yapılarak çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.

LİTERATÜR 

Turizm Rehberliği
Turist rehberleri, turistlerin satın aldıkları turda ilk olarak karşılaşarak ilk 

izlenimi oluşturan turizm elemanlarından birisi olarak tanımlanmaktadır (Ye-
nipınar & Zorkirişci, 2013, s. 111). Turizm endüstrisinde önde gelen öncü rol-
leri üstlenen turist rehberleri, destinasyonlardaki ilgi çekici yerler ile kültürleri 
bilgileriyle ve yorumlamalarıyla turistlere aktarım gerçekleştirmektedirler (Ap 
& Wong, 2001, s. 551). Ülkelerin kültür elçisisi olarak da ifade edilebilen turizm 
rehberleri kültürel arabuluculuk görevini yaparken hem turist ile yerel halk 
arasında bağ kurmakta hem de turistlerin yerel halkın toplumsal yaşamlarını 
turistlere aktarmaktadır (Aslan & Çokal, 2016, s. 53). Bu kapsamda rehberlerin 
uluslararası barışın sağlanması açısından da rolü olduğunu ve bunun da sürdü-
rülebilir turizm sağlamaya katkısı olduğunu ifade etmek mümkündür (Köroğlu, 
2013, s. 109). Buna ek olarak müşteri memnuniyetinin turist rehberleri tarafından 
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sağlanmasıyla da ülkenin hem genel imajının hem de turizm imajının etkilenece-
ği de aşikârdır(Kaya & Özhan, 2012, s. 125).

Turist rehberliği, gerek fiziki gerekse de entelektüel ve duygusal emeğin bir 
bütün olarak kullanıldığı mesleklerden birisi olarak (Güzel, Türker, & Şahin, 
2014, s. 173), “Turist Rehberliği Meslek Kanunu” kapsamında kurulan Turist 
Rehberleri Birliği (TUREB) altında yürütülmektedir. TUREB, “ülke turizminde 
rehberlerin daha etkin rol almaları, ülkenin kültür ve turizm politikaları doğrul-
tusunda tanıtılması, yasa dışı rehberlik faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalış-
maktadır” (www.tureb.org.tra).

Turist rehberliği görevini yapma yetkisine sahip olan kişilerin yapmış olduk-
ları rehberlik hizmetine göretaban ücretleri 01.01.2018 tarihi itibariyle günlük 
turda 387 TL, transferde 195 TL, gece turu 195 TL, paket tur 467 TL ve aylık 
ücreti 3870 TL olarak belirlenmiştir (www.tureb.org.trb).Ülkemiz açısından in-
celendiğinde 20.10.2017 tarihi itibariyle görev yapan rehberlerin sahip oldukları 
yabancı diller 36 başlık altında sınıflandırılmış olup ağırlıklı olarak İngilizcenin 
tercih edildiği görülmektedir. Bunu Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japon-
ca ve İtalyanca takip etmektedir. Buna ek olarak Gürcüce, İzlandaca ve Slovence 
gibi dillerin bir kişide yer aldığını söylemek mümkündür (www.tureb.org.trc). 

Turist rehberliği konusunda literatür kapsamında birçok çalışma yer almakla 
beraber çalışma kapsamı içerisinde değerlendirilen çalışmalar özetle şu şekilde-
dir; Rehberlik mesleği, sahip olduğu avantajların yanı sıra içerdiği dezavantajla-
rı da göz önüne alındığında sevilerek yapılması gereken bir iş dalı olarak nite-
lendirilmektedir. Çünkü mesleğini seven ve fedakâr davranan kişilerin başarıya 
ulaşabileceği düşünülmekte ve rehberlik mesleğinde de başarılı olmak için mes-
leğin severek yapılması gerekmektedir (Köroğlu, 2014, s. 152). Buna ek olarak 
kültür aktarımını sağlayan turist rehberlerinin bu zenginliklerin korunmasında, 
tanıtımının sağlanmasında ve kültürler arasındaki etkileşimi sağlamada anahtar 
rolü üstlendiğinin bilincinde olmalıdırlar(Aslan & Çokal, 2016, s. 65). Leclerca & 
Martin (2004, s.181) ise turist rehberlerinin ev sahibi kişilerle turistler arasında 
kültürler arası iletişimi sağladığından dolayı turist rehberlerinin iletişim yete-
neklerinin de önemli olduğunu savunmuştur. 

Kaya & Özhan (2012, s. 125)’a göre turist rehberliğini asıl iş olarak gören ki-
şilerin iş ile kişilik uyumunu sağlayabildiğinden daha içten hissederek başarıyı 
yakalayabilmektedirler. Cohen’e (1985) göre ise tur rehberlerinin dört rolü bu-
lunmaktadır;  Enstrümantal rol, etkileşimli rol, sosyal rol ve iletişimli rol. Ens-
trümantal rol gezilecek olan yere yönlendirmeyle bu bölgeye ulaşım ve güvenlik 
üzerinde dururken etkileşimli rol bölgede gezerken karşılaşılan tehdit unsurla-
rına odaklanmayı kapsamaktadır.  Sosyal rol, gergin durumlarda toplumu bütün-
leştiren ve uyum sağlarken turdakilerin moralini koruyacak mizahı kullanabilme 
becerisini içerirken iletişimsel rol ise turdaki grubun ilgilerini çekecek yerler 
hakkında doğru bilginin sağlanmasını amaçlamaktadır.  Weiler ise, doğa kaynaklı 
gerçekleşen turlarda tur rehberinin kaynakların yönetimi konusuna da dikkat 
etmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Aktaran: Randall, 2005, s. 1).
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Karamustafa & Çeşmeci (2006, s. 84) turist rehberlerinin tur yönetimindeki 
başarısının tecrübeden geçtiğini belirterek tecrübesi olmayan rehberlerin tecrü-
beli olan rehberlerle tura çıkması gerektiğini vurgulamıştır. Güzel, Türker & Şa-
hin (2014, s. 176) çalışmasına birçok ülkede yer alan turist rehberlerinin mesleki 
sorunlarını ele almış olup bunları düşük ücret ve ödemenin gecikmesi, yabancı 
tur liderlerinin rehberlik yapması, sosyal güvenlik sorunu, turda alışverişin zo-
runlu tutulması, rehber enflasyonu, koordinasyon eksikliği ve eğitim yetersizliği 
başlıkları altında incelemiştir. Zengin, Eker, & Erkol Bayram (2017) ise rehber-
lerin taban ücret ve kaçak rehberlik yapan kişilerden oluşan olumsuzlukların-
dan bahsetmektedir. Bu kapsamda işletmelerin yasal hükümlere uyması, turist 
rehberlerinin titiz davranarak taban ücret altında çalışmayarak bu sorunların 
çözülebileceğini savunmuşlardır. Köroğlu (2012, s. 287) tarafından dışsal do-
yum unsuru olarak nitelendirilen güvenlik, çalışma koşulları ve ücret faktörleri, 
rehberlerin bağlı oldukları acentalar tarafından tatmin edilmesi gerekmektedir. 
Böylece devamsızlık ve işten ayrılma gibi olumsuz duygular yerine aynı acenta da 
uzun süre çalışma imkanı sağlanmış olacaktır.

Turizm Rehberliği Eğitimi
Turizm eğitimi, hem turistik kalkınma sağlaması yönünden hem de az geliş-

miş ülkelere sağladığı iktisadi fonksiyonlar açısından önemlidir. Bunların gerçek-
leşebilmesi için ise turistik insan gücünün tüm katmanlarının turizm eğitimine 
katılım sağlaması gerekmektedir (Ünlüönen & Boylu, 2005, s. 11). Bu kapsamda 
ülkemizde yer alan turizm eğitimi ise tablodaki gibi uygulanmaktadır;

Tablo 1: Türkiye’de Turizm Eğitiminin Genel Görünümü
Turizm Eğitimi

Örgün Eğitim Yaygın Eğitim

MEB Bünyesinde YÖK 
bünyesinde Farklı kurumlar

Anadolu Ticaret Meslek Liseleri
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi
Anadolu Meslek Liseleri
Özel Mesleki Ortaöğretim Okulları

Önlisans 
(MYO)
Lisans 
Lisansüstü

Turizm Bakanlığı (TUREM vb.)
MEB (Çıraklık Eğitim 
Merkezleri)
İŞKUR (Çeşitli kurslar)
Meslek kuruluşları (TOBB vb.)
AÖF (Uzaktan eğitim)
Sosyal Kuruluşlar (TUGEV vb.)
Üniversiteler (Sertifika 
programları)
Belediyeler
Sendikalar (TOLEYIS vb.)
Özel Eğitim Kurumları (Kurslar)
Halk Eğitim Merkezleri
İşletmeler (Hizmet içi Eğitim)
Diğer

Kaynak: Ünlüönen & Boylu, 2005, s. 15.
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Ülkemizde turizm eğitimi örgün ve yaygın eğitim olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Örgün eğitim, çeşitli meslek liseleri ve ortaöğretim kurumlarıyla MEB bünyesin-
de ve Önlisans, lisans ve lisansüstü kurumlarla YÖK bünyesinde uygulanmaktadır. 
Yaygın eğitimde ise Turizm Bakanlığı, İŞKUR, Meslek Kuruluşları ve AÖF gibi birçok 
farklı kurumlar turizm eğitimini yürütmektedirler. Söz konusu eğitimler  (Şahin & 
Acun (2016)’un çalışmasında Bakanlık kurslarının altı ay, önlisans programlarının 
iki yıl ve lisans programlarının dört yılda tamamlandığı ifade edilmiştir. Buna ek 
olarak mesleğe ilişkin olumlu tutumlar geliştirilmesi için mesleğe yönelik seminer 
ve tanıtım faaliyetleri yapılması gerekliliği de vurgulanmıştır. Turizm rehberliği 
eğitimi ise pratikte sıkça uygulanan ve turizmde hedeflenen amaçlara ulaşımı 
sağlayacak olan yönetimin çekirdek müfredatını oluşturmaktadır. Bölgesel eko-
nomik kalkınmaya hizmet eden tur rehberlerine eğitim verirken yaratıcı, profes-
yonel ve insani niteliklere vurgu yapan bir yöntem gerekmektedir (Tang & Gao, 
2012, s. 1124). Tarih, edebiyat, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, işletme, ekonomi, 
hukuk gibi birçok alanda bilgi sahibi olmayı gerektiren turizm rehberliği disip-
linli bir eğitim ve öğretimle gerçekleşmelidir. Bunun yanı sıra yabancı dil bilgisi, 
sağlık durumu, fiziksel özellikler, ifade yeteneği ve temsil edebilme kabiliyeti gibi 
birçok unsurun eğitim ve öğretim kapsamında yer alması ve bu eğitimin üniver-
sitelerde olması gerekmektedir (Duman & Mil, 2008, s. 64). Çetin & Kızılırmak 
(2012, s. 316-37) çalışması da bu görüşü destekleyici olarak kaliteli, çağdaş reh-
berlerin yetiştirilmesi için kısa süreli kursların yetersiz olduğunu ve bu eğitimin 
üniversitelerde yapılması gerektiğini ileri sürmüştür.

Turist Rehberliği Sertifika programlarında yer alan dersler ve konferanslar 
Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 9. maddesi kapsamında ele alınmış 
olup şu şekilde sıralanmaktadır (www.tureb.org.trd); Genel Turizm Bilgisi ve Tu-
rizm Mevzuatı, Meslek Etiği ve Meslek Dersi, Türkiye’nin Tarihi ve Turizm Coğ-
rafyası, Genel Türk Tarihi ve Kültürü, Türk Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji, Mitoloji, 
Sanat Tarihi, İkonografi, Dinler Tarihi, Genel Sağlık Bilgisi, İlk Yardım, Sağlık Tu-
rizmi, Turist Sağlığı, İletişim Becerileri, Anadolu Medeniyetleri Tarihi, Türk Halk 
Bilimi ve Geleneksel Türk El Sanatları, Türkiye’nin Flora ve Faunası, Doğa Tarihi, 
Turizm Sosyolojisi ve Müzecilik.

Örgün eğitim kapsamında yer alan YÖK bünyesindeki turizm programları ön-
lisans, lisans ve lisansüstü şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu bölümler arasında 
TM 1 ile tercih edilebilen “Turizm İşletmeciliği”, “Turizm ve Otelcilik”, “Turizm 
ve Otel İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm 
Rehberliği”, “Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği”, “Konaklama İşletmeciliği” ve YGS-6 
puan türü ile öğrenci kabul eden “Turizm ve Otel İşletmeciliği” ve “Sağlık Turizmi 
İşletmeciliği” bölümlerinin kontenjanlarında boşluklar görülmektedir. Bunlara 
ek olarak “Turist Rehberliği”, “Kültürel Miras ve Turizm”, “Aşçılık”, “Turizm Ani-
masyonu”, “Turizm ve Seyahat Hizmetleri” ve “İkram Hizmetleri” bölümlerindeki 
kontenjanların daha yüksek doluluğa sahip olduğu ileri sürülmektedir (Yayla, Si-
lik, & Dülger, 2017, s. 47-54).

Turizm rehberliği bölümünde okutulan dersler üniversitelere göre farklılık 
göstermektedir. Bir örnek olarak Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otel-
cilik Yüksekokulu’ndaki Turizm Rehberliği bölümü için geçerli olan dersler Tablo 
2’deki gibidir;
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Tablo 2: Sinop Üniversitesinde Yer Alan Turizm Rehberliği Bölümü Dersleri
1.Sınıf dersleri 2.Sınıf dersleri 3.Sınıf dersleri 4.Sınıf dersleri

-Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarihi 
-Türk Dili
- Bilgisayar
-Turizme Giriş
-Turizm ve Çevre
-Turizmde Etik
-Yabancı Dil
-Mesleki Yabancı Dil 
(Konuşma, Okuma, 
Dinleme)
-Turist Rehberliği
-Seyahat Acentacılığı 
ve Tur Operatörlüğü
-Turizmde İletişim
-İkinci Yabancı dil 
(Almanca, Rusça, 
Arapça)

-Arkeoloji
-Halk Bilimi
-Turist Rehberliği ve 
Turizm Mevzuatı
- Mesleki Yabancı Dil 
(Konuşma, Okuma, 
Dinleme)
-Anadolu Uygarlıkları
-Turizm Coğrafyası
-Arkeoloji
-Mitoloji
-Tur Planlaması ve 
Yönetimi
-İkinci Yabancı dil 
(Almanca, Rusça, 
Arapça)

-Mitoloji
-Sanat Tarihi
-Turizm Sosyolojisi ve Turist 
Psikolojisi
-Dinler Tarihi
- Mesleki Yabancı Dil 
(Konuşma, Okuma, Dinleme)
-Turizm Ekonomisi
-Turizm Terminolojisi
-Güncel Turizm Hareketleri
-Halkla İlişkiler
-Özel İlgi Turizmi
-Araştırma Yöntemleri
-İnanç Turizmi
-Gastronomi Bilimi
-Müze Rehberliği
-Kalite Yönetimi
-İkinci Yabancı dil (Almanca, 
Rusça, Arapça)

-Genel Sağlık Bilgisi ve 
İlkyardım
-Görgü ve Protokol Kuralları
-Mesleki Yabancı Dil
-Turizm Pazarlaması
-İkonografi
-Rekreasyon ve Animasyon
-Ekoturizm
-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
-Girişimcilik
-Fotoğrafçılık
-Kariyer Gelişimi ve -Kariyer 
Planlaması
-Turizmde Uluslararası 
Tanıtım
-İkinci Yabancı dil (Almanca, 
Rusça, Arapça)

Kaynak: www.obs.sinop.edu.tr

Sinop Üniversitesi kapsamında yer alan Turizm Rehberliği bölümünde tu-
rizmle ilişkili olabilecek çevre, ekonomi, pazarlama, etik, iletişim gibi alanların 
yanı sıra arkeoloji, mitoloji, ikonografi, dinler tarihi gibi turizmle ilişkili dersler 
de söz konusudur. Buna ek olarak “Güncel Turizm Hareketleri”  dersi ile turizmde 
güncel olan unsurların işlenmekle beraber Mesleki Yabancı Dil dersi konuşma, 
okuma ve dinleme olarak uygulanarak yabancı dilin yoğun olarak kullanıldığı gö-
rülmektedir. Turist rehberliği bölümünün diğer ülkelerde içerdikleri dersler ise 
aşağıdaki gibi tablolaştırılmıştır;

Tablo 3: Yunanistan, İngiltere, Avusturya ve İspanya’daki Turizm Rehberliği Bölüm Dersleri
Yunanistan İngiltere Avusturya İspanya

-Antik Yunan Tarihi
-Arkeoloji Hukuku
-Bizans ve Bizans 
Sonrası Arkeoloji
-Bizans Tarihi
-Coğrafya
-Dinler Tarihi
-Ekoloji
-Eski Yunan 
Edebiyat Tarihi
-Folklor
-İlkyardım
-Jeoloji
-Paleontoloji
-Spileoloji
-Klasik Arkeoloji
-Mimarlık Tarihi
-Mitoloji

-Modern Yunan 
Tarihi
-Modern Yunan 
Edebiyatı Tarihi
-Ortofoni
-Otobüste 
Rehberlik 
Uygulaması
-Prehistorik 
Arkeoloji
-Rehberlik 
Uygulama
-Sanat Tarihi
-Seyahat 
Acentaları ve 
Oteller
-Tiyatro Tarihi
-Turist Psikolojisi

-Coğrafya ve Jeoloji
-Din Kültürü
-Endüstri ve Ticaret
-Finans
-Görsel ve Sahne 
Sanatları
-Hukuk
-İngiliz Edebiyatı
-Katedraller
-Mimari
-Monarşi
-Müzeler ve 
Galeriler
-Siyaset Bilimi
-Spor
-Tarım ve Kırsal 
Bölgeler
-Tarih
-Tur Planlama ve 
Problem Çözme
-Turizm

-Avrupa Tarihi
-Avusturya 
Edebiyatı
-Coğrafya
-Dünya Tarihi
-Endüstri Tarihi
-Konuşma 
Teknikleri
-Grup Psikolojisi
-Mimari
-Müzik
-Politika
-Sanat ve Tiyatro 
Tarihi
-Tıp ve Endüstri 
Tarihi
-Viyana Tarihi

-Dilbilim
-Ekonomi
-Gelenekler ve 
Festivaller
-Grup Psikolojisi
-İletişim Becerileri
-Kültürel ve Doğal 
Miras
-Liderlik 
Dinamikleri
-Müzeler
-Sanat
Ören Yerleri 
-Yerel Siyaset
-Yerel Tarih
-Yerel Gastronomi 
Kültürü

Kaynak: Yenipınar & Zorkirişci, 2013, s. 129-130.
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Turizm rehberliği bölümünün yer aldığı Yunanistan’da Antik Yunan Tarihi, 
Arkeoloji Hukuku,  Bizans ve Bizans Sonrası Arkeoloji gibi derslerin yanı sıra 
Folklor, Modern Yunan Edebiyatı Tarihi ve Tiyatro Tarihi gibi derslerin de yer 
aldığı görülmektedir. İngiltere’deki derslere bakıldığında ise Coğrafya ve Jeoloji, 
Finans, Ticaret, Hukuk gibi bilim dallarına ait derslerin yanında Katedraller, Tur 
Planlama gibi turizm rehberliği alanlarına ait dersler de görülmektedir. Bunun 
yanı sıra Avusturya’da Konuşma Teknikleri, Grup Psikolojisi, Tıp ve Endüstri Ta-
rihi gibi dersler bulunurken İspanya’da Gelenekler ve Festivaller, İletişim Beceri-
leri, Liderlik Dinamikleri, Müzeler gibi dersler mevcuttur.

Yöntem
Bu araştırmanın amacı YOK akademik sistemine kayıtlı turizm rehberliği bö-

lümlerinde görevli akademisyenlerin profillerinin incelemesi oluşturmaktadır. 
Bu amaca yönelik olarak söz konusu akademisyenlerin unvanları, hizmet yılı, 
girdikleri dersler, mezun oldukları lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin 
yanı sıra günümüze kadar yapmış oldukları kitap / kitap bölümü, makale ve ulu-
sal / uluslararası bildiriler ele alınmıştır.

Çalışma amacına ulaşabilmek için “www.akademik.yok.gov.tr” sitesinde yer 
alan akademisyenler 18.12.2017 ile 16.01.2018 tarihler arasında incelenmiş 
olup 978 turizm akademisyeni arasından 118 turizm rehberliği akademisyeni 
çalışmada analiz edilmiştir. Daha önceden çalışma amaçları doğrultusunda belir-
lenen kriterler esas alınarak incelenen akademisyenler analiz edilerek tablolaş-
tırılmış ve bir takım çıkarımlarda bulunulmuştur. 

BULGULAR
Araştırma amaçlarına ulaşabilmek için “www.akademik.yoksis.gov.tr” adre-

sinde 978 turizm akademisyenleri saptanmış olup 118 turizm rehberliği bölümü 
akademisyeni araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan kriterler baz 
alınarak elde edilen datalar ışığında turizm rehberliği bölümünde görev yapmak-
ta olan akademisyenlere ilişkin veriler aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır;

Turizm rehberliği bölümünde yer alan 118 akademisyenlerin cinsiyete göre 
sınıflandırılmasında 60 bay ve 58 bayan bulunduğu analiz edilmiştir. Buna ek 
olarak akademisyenlerin çalışma yılına ait veriler tablodaki gibidir;

Tablo 4: Turizm Rehberliği Bölümünde Görevli Akademisyenlerinin Çalışma Yılları

Cinsiyet Çalışma yılı
Toplam

Bay Bayan 1-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl ve 
fazlası

Profesör 4 0 1 - - - 3 4
Doçent 9 3 - 2 3 5 2 12

Dr. Öğr. Üyesi 29 20 13 17 13 3 3 49
Öğr.Gör. 4 13 3 9 5 - - 17
Uzman 0 2 1 1 - - - 2
Arş.Gör. 14 20 26 8 - - - 34
Toplam 60 58 44 37 21 8 8 118
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Tablo 4‘deki veriler göre, akademisyenlerin unvanlara göre dağılımında 49 
kişi ile ağırlıklı olarak Doktor Öğretim Üyesi unvanına sahip oldukları görülmek-
tedir. Buna ek olarak 4 Profesör, 12 Doçent, 17 Öğretim Görevlisi, 34 Araştırma 
Görevlisi ve 2 Uzman bulunmaktadır. Söz konusu kişilerin akademik çalışma yıl-
larının analizinde ise Profesörlerin genel olarak 21 yıl ve fazla deneyime sahip 
oldukları söylenebilir. Doçentlerin daha dengeli dağılıma sahip olmakla bera-
ber ağırlıklı olarak 11-15 yıl deneyime sahip oldukları saptanmıştır. Araştırma 
görevlisi kişiler ise genel olarak 1-5 yıl deneyime sahiptirler. Ayrıca söz konusu 
akademisyenlerin yaşa ilişkin verileri YÖKSİS’e ait internet sitesi kapsamında yer 
almadığı için yaşa ilişkin herhangi saptamalarda bulunulmamıştır. 

Turizm rehberliği bölümünde görev yapmakta olan 118 akademisyenin eği-
tim gördükleri lisans, yüksek lisans ve doktora bölümleri çalışma kapsamında 
ele alınmış olup aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır;

Tablo 5: Turizm Rehberliği Bölümünde Görevli Akademisyenlerinin Eğitim Gördükleri 
Bölümler

Lisans 
Bölümü

Yüksek Lisans 
Bölümü

Doktora 
Bölümü Toplam

Turizm İşletmeciliği 21 67 67 155
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 28 12 7 47
İşletme 3 9 12 24
Turizm Rehberliği 24 - - 24
Konaklama İşletmeciliği 5 1 1 7
Seyahat İşletmeciliği 5 1 - 6
Sosyal Bilimler 3 - - 3
Alman Dili ve Edebiyatı 1 1 1 3
Sanat Tarihi - 1 1 2
Türk Halk Bilimi - 1 1 2
Yabancı Diller 2 - 2
Coğrafya - 1 1 2
Peyzaj Mimarlığı - 1 1 2
Yönetim ve Organizasyon - 1 1 2
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 1 - - 1
Eğitim - 1 - 1
Gıda İşletmeciliği - 1 - 1
İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim - 1 - 1
Kalkınma Politikaları ve Sivil Toplum 
Kuruluşları - 1 - 1

Mimarlık Tarihi - 1 - 1
Rekreasyon Yönetimi - 1 - 1
Toplam Kalite Yönetimi - 1 - 1
Kültürel Miras Yönetimi ve Gelişimi - - 1 1
Belirtilmemiş 25 15 24 64

Çalışma kapsamında incelenen akademisyenlerin lisans bölümlerinde ağır-
lıklı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm Rehberliği ve Turizm İşlet-
meciliği tercih edilmiş olup yüksek lisansta Turizm İşletmeciliği, Turizm İşlet-
meciliği ve Otelcilik ile işletme bölümlerinde eğitim-öğretim görüldüğü sonucuna 
ulaşılmıştır. Buna ek olarak doktora bölümünde büyük bir farkla Turizm İşletmeci-
liği bölümüne dâhil olunduğu söylenebilir. Diğer taraftan Alman Dili ve Edebiyatı, 
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Peyzaj Mimarlığı, Gıda İşletmeciliği, Mimarlık Tarihi gibi bölümlerde eğitim gör-
müş veya görmekte olan akademisyenlerin de olduğu ifade edilebilir.

Turizm rehberleri bölümü akademisyenlerinin yapmış oldukları tezlerde 
çalışmaya dâhil edilmiş olup lisans tezinin sadece bir kişi tarafından belirtildiği 
ve söz konusu tezin rehberlik alanında yapıldığını söylemek mümkündür. Yük-
sek lisans tezinin çalışma alanlarına bakıldığında ise 31 akademisyenin turizm 
rehberliği konusunda tez yazdıklarını ifade etmek mümkündür. Buna ek olarak 
29 kişinin işletme, 9 kişinin turizm ekonomisi, 3 kişinin de turizm pazarlaması 
alanındaki konularda tezlerini yazdıkları bulgusu ele edilmiştir. Doktora tezinin 
analizinde ise 28 kişinin turizm rehberliği alanında 27 kişinin de işletmeyi içeren 
konularda tez çalışması yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırma kapsamında ele alınan diğer bir konu ise, turizm akademisyenleri-
nin yapmış oldukları makale, tebliğ ve kitap/kitap bölümlerinin turizm rehber-
liği ve turist rehberliğini içerme durumudur. Bu kapsamda “akademik.yok.gov.
tr” sitesinde “Turizm Rehberliği” kelimesi taranmış olup 7 proje, 40 bildiri, 18 
makale, 4 kitap ve 7 adet tez sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma amaçları doğrultu-
sundan bildiri, makale ve kitaplar ele alınmış olup yapılan incelemelerde bazı 
çalışmaların birden fazla defa kaydedildiği gözlenmiştir. Söz konusu tekrarlan-
maların çıkartılmasıyla da 17 makale, 29 tebliğ ve 4 adet kitap kaydedilmiştir. 
Buna ek olarak “Turist Rehberliği” kelimesi de taranmış olup 9proje, 61 bildiri, 
33 makale, 27 kitap, 1 sanatsal faaliyet ve 7 adet tez verisi elde edilmiştir. Çalış-
malarda yer alan tekrarlı kayıtların çıkartılmasıyla da 23 makale, 52 tebliğ ve 6 
adet kitap kaydına ulaşılmış olup bu kayıtlara ilişkin veriler aşağıdaki gibidir;

Tablo 6: Turizm Rehberliği Bölümünde Görevli Akademisyenlerinin Turizm Rehberliği/ 
Turist Rehberliği Alanında Yapmış Oldukları Yayınlar

Unvanlar
Makale Sayısı Tebliğ Sayısı Kitap /Kitap 

Bölümü Toplam

Yayıncılar Yayın 
sayısı Yayıncılar Yayın 

sayısı Yayıncılar Yayın 
sayısı Yayıncılar Yayın 

sayısı

Tu
ri

zm
 R

eh
be

rl
iğ

i

Prof.Dr. 1

17

5

29

2

4

8

51

Doç.Dr. 6 10 - 16
Dr. Öğr. 
Üyesi 9 17 1 27

Öğr.Gör. - 8 2 10
Uzman - - - -
Arş.Gör. 3 9 - 12
Okutman - - - -
Öğrenci 1 2 - 3
Tanımsız - 2 - 2
Toplam 20 53 5

Tu
ri

st
 R

eh
be

rl
iğ

i

Prof.Dr. 1+1

23

13

52

-

6

15

81

Doç.Dr. 5 14 5 24
Dr. Öğr. 
Üyesi 11 44 2 57

Öğr.Gör. 2 14 2 18
Uzman - 1 1 3
Arş.Gör. 5 23 - 28
Okutman - 1 - 1
Öğrenci - - - -

Toplam 25 110 10
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Turizm rehberliği verisine ait olan çalışmalarda 17 adet makale olduğu analiz 
edilmiştir. Bu çalışmalar bir ve birden fazla yazarlı olduğu tespit edilmiş olup 
20 adet akademisyen tarafından yayınlanmıştır. Söz konusu akademisyenlerin 
dağılımında ise Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna sahip kişilerin ağırlıklı olarak makale 
çalışması yaptığı söylenebilir. Ulusal / uluslararası tebliğlerde ise 53 yayıncı ve 
29 adet yayın elde edilmiştir. Bu yayınlar ise genel olarak Dr. Öğr. Üyesi ve Doç. 
Dr. unvanlı akademisyenler tarafından yapılmaktadır. Buna ek olarak 4 adet kitap 
yayımlanmış olup Prof. Dr. ve Öğr. Gör. unvanlı akademisyenlerin ağırlıklı olarak 
çalıştıkları görülmektedir.

Turist rehberliği verilerinde ise 23 adet makale 25 akademisyen tarafından 
yazılmış olup genel olarak Dr. Öğr. Üyesi kadrosundaki akademisyenlerce yazıl-
dığı ifade edilebilir. 110 adet tebliğin ise 52 akademisyen tarafından yazıldığı ve 
yine Dr. Öğr. Üyesi unvanlı akademisyenlerce yayımlandığı tespit edilmiştir. Ay-
rıca 6 adet kitap görülmekle beraber toplamda 10 akademisyenin adının geçtiği 
görülmektedir. Son olarak her iki taramada da en çok yayın çıkartan akademis-
yenlerin Dr. Öğr. Üyesi unvanındaki kişilerden oluştuğu analiz edilmiştir.

SONUÇLAR
Turizm rehberliği bölümü altında yer alan 118 akademisyen hakkında yapı-

lan bu çalışmada, 4 Prof. Dr.,12 Doç. Dr., 49 Dr. Öğr. Üyesi, 15 Öğr. Gör., 2 Uzman 
ve 34 Arş. Gör. olduğu tespit edilmiştir. Bu kadroda yer alan akademisyenlerin 
çalışma yıllarına bakıldığında Prof. Dr. unvanlı kişilerin genelde 21 yıl ve üzeri 
deneyime sahip oldukları söylenebilir. Doç. Dr. kadrosundakiler 16-20 yıl ile 21 
yıl ve fazla deneyime sahipken Arş. Gör. kadrosundaki akademisyenlerin genel 
olarak 1-5 yıl arası deneyime sahip oldukları görülmektedir.  

Turizm rehberliği akademisyenlerinin mezun oldukları lisans, yüksek lisans 
ve doktora bölümlerinin analizinde, lisans bölümünde ağırlıklı olarak “Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik”, “Turizm Rehberliği” ve “Turizm İşletmeciliği” bölüm-
leri yer alırken yüksek lisans ve doktora bölümünde “Turizm İşletmeciliği”nin 
yer aldığı saptanmıştır. Bu bölümlerin yanı sıra Alman Dili ve Edebiyatı, Peyzaj 
Mimarlığı, Gıda İşletmeciliği, Kalkınma Politikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları, 
Mimarlık Tarihi, Toplam Kalite Yönetimi ve Kültürel Miras Yönetimi ve Gelişimi 
gibi bölümlerden mezun olduğu da elde edinilen bulgular arasındadır.

Akademisyenlerin araştırma verilerinin toplanıldığı tarihe kadar yapmış ol-
dukları bilimsel çalışmalar da araştırma kapsamına dâhil edilmiş olup makale, 
tebliğ ve kitap başlıkları altında incelenmiştir. İnceleme çerçevesinde söz konusu 
çalışmaların başlıklarında “Turizm Rehberliği” ve “Turist Rehberliği” ibareleri 
aranmıştır. Turizm rehberliği başlığı içeren çalışmalarda 17 makale tespit edil-
miş olup bu makalelerin ağırlıklı olarak Dr. Öğr. Üyesi kadrosundaki kişilere ait 
olduğu ve toplamda 20 yayıncının yer aldığı görülmektedir. Ulusal ve uluslararası 
tebliğlerde ise 29 yayının genel olarak Dr. Öğr. Üyesi ve Doç. Dr. kadrosundaki 
akademisyenlerce yapıldığı, toplamda da 53 yazarın olduğunu söylemek müm-
kündür. Buna ek olarak 4 kitap/kitap bölümü saptanmış olup 5 yazarın Prof. Dr. 
ve Öğr. Gör. kadrosundaki kişilerin yazdığı ifade edilebilir. Bu veriler ışığında 
turizm rehberliği başlıklı çalışmaların genelde ulusal/uluslararası tebliğlerde 
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yoğunlaştığını ve yazar sayısının bu çalışmalarda daha fazla olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.

Turist rehberliği başlıklı çalışmaların içeriğinin analizinde ise 23 adet makale 
saptanmış olup ağırlıklı olarak Dr. Öğr. Üyesi kadrosundan 25 yayıncının yer al-
dığı ifade edilmektedir. Ulusal/uluslararası tebliğde ise 52 yayının 110 yayıncı ile 
yer aldığı görülmektedir. Buna ek olarak 6 kitap / kitap bölümünün genel Doç. Dr. 
kadrosundaki kişilerce yazıldığı ve toplamda 10 yazarın belirtildiği saptanmıştır. 
Bu verilerden hareketle turist rehberliği başlıklı çalışmalarında da genel olarak 
ulusal/uluslararası tebliğlerden oluştuğu ve söz konusu çalışmaların yazar sayı-
sının daha fazla olduğu ifade edilmektedir. Buna ek olarak turist rehberliği baş-
lıklı çalışmaların sayısının daha fazla olmasından dolayı turizm rehberliği akade-
misyenlerinin yayınlarında turist rehberliği ifadesini kullanmayı tercih ettikleri 
söylenebilir. Son olarak yayın sayısına bakıldığında en çok yayının Dr. Öğr. Üyesi 
kadrosundaki akademisyenlerin yayınladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar 
kapsamında diğer kadroda yer alan akademisyenlerin de yayın sayısının artırıl-
ması için üniversite yöneticilerinin teşvik çalışmalarında bulunması önerilmek-
tedir. Bunu yaparken de sadece sayı olarak değil nitelik olarak da literatüre katkı-
sı olacak çalışmaların akademisyenlerce ele alınması sağlanmalıdır. 

Turizm rehberliği bölümü akademisyenlerin bölümlerine bakıldığından 
farklı bölümlerden de mezun olan kişilerin bölüme geçirilmeleri göz önüne alı-
narak kadroya alınan kişilerin bölüm kapsamında sınırlamalar getirilmesi öne-
rilmektedir. Böylece turizm rehberliği alanında daha eğitimli kişilerin kadroda 
yer almaları sağlanabileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak turizm rehberliği 
alanındaki yüksek lisans yapılabilen bölümlerin sınırlı olması ve doktora eğiti-
minde turizm rehberliği bölümünün olmamasından dolayı akademisyenlerin Tu-
rizm İşletmeciliği ve Otelcilik ile Turizm İşletmeciliği bölümünde yoğunlaşmalar 
tespit edilmiştir. Alanda uzmanlaşmanın sağlanabilmesi adına turizm rehberliği 
bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimi veren üniversitelerin sayısının artı-
rılması önerilmektedir.

KAYNAKLAR
1. Ap, J. & Wong, K. K. (2001). Case Study on Tour Guiding: Professionalism, Issues and  

Problems. Tourism Management (22), 551-563.

2. Aslan, Z. & Çokal, Z. (2016). Profesyonel Turist Rehberinin Kültürel Değerlere Katkısına  
İlişkin Turist Algılamaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (1), 53-69.

3. Çetin, G. & Kızılırmak, İ. (2012). Türk Turizminde Kokartlı Turist Rehberlerin Mevcut 
Durumunun Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, IIBF Dergisi, 14 (2), 307-318.

4. Cohen, E. (1985). The tourist guide: The origins, structure and dynamics of a role. 
Annals of  Tourism Research, 12 (1), 5–29.

5. Duman, G. & Mil, Z. (2008). Turist Rehberliği ve Eğitimi. Seyahat ve Otel Işletmeciliği  
Dergisi, 5 (4), 63-65.

6. Güzel, F. Ö., Türker, A. & Şahin, İ. (2014). Profesyonel Turist Rehberlerinin 
Algıladıkları  Mesleki Engelleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi 
Turizm  Fakültesi Dergisi(2), 173-190.



Olca SEZEN DOĞANCILI, Ercan KARAÇAR 93

7. Huang, S., Hsu, C. H. & Chan, A. (2009). Tour Guide Performance and Tourist 
Satisfactıon:  A Study of the Package Tours in Shanghai. Journal of Hospitality &Tourism 
Research, 34 (1), 3-33.

8. Karamustafa, K. & Çeşmeci, N. (2006). Paket Tur Operasyonunda Turist Rehberleri-
nin  Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm  Araş-
tırmaları Dergisi, 17 (1), 70-86.

9. Kaya, U., &Özhan, Ç. K. (2012). Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi: Turist  
Rehberleri Üzerine Biraraştırma. Çalışma Ilişkileri Dergisi, 3 (2), 109-130.

10. Köroğlu, Ö. (2012). İçsel ve Dışsal İş Doyum Düzeyleri İle Genel İş Doyum Düzeyi 
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi:Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma. Doğuş 
Üniversitesi Dergisi, 13 (2), 275 - 289.

11. Köroğlu, Ö. (2013). Turist Rehberlerinin İş Yaşamındaki Rolleri Üzerine Kavramsal Bir 
Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16), 91- 112.

12. Köroğlu, Ö. (2014). Meslek Seçimi İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin  
Belirlenmesi: Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman  Demirel 
Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimlerfakültesi Dergisi, 19(2), 137-157.

13. Leclerca, D. & Martin, J. N. (2004). Tour Guide Communication Competence:   
French,German and American Tourists’ Perceptions. International Journal of  
Intercultural Relations(28), 181–200.

14. Randall, C. (2005). Role of the Tour Guide in National Parks. Eleventh Canadian 
Congress on Leisıre Research.B.C. Canada. Nanaiami.

15. Şahin, S., & Acun, A. (2016). Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik 
Tutumları. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 15 (2), 563- 580.

16. Tang, Y. & Gao, J. (2012). The Higher Vocational Colleges Exploration Of “Tour  Guide 
Service Skills” Curriculum Assessment Methots. Physics Procedia (33),1124 1127.

17. Ünlüönen, K. & Boylu, Y. (2005). Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm  
Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi.  Elektronik Sosyal Bilimler  Dergisi,3(12), 
11-32.

18. Yayla, Ö., Silik, C. E. & Dülger, A. S. (2017). Turizm Lisans ve Önlisans Eğitiminde 2017  
Yılı Sayısal Değerlendirmeler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (4), 47-58.

19. Yenipınar, U. & Zorkirişci, A. (2013). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Turist 
Rehberliği Eğitimi. Cag University Journal of Social Sciences, 111-137.

20. Zengin, B., Eker, N. & Erkol Bayram, G. (2017). Turist Rehberliği Meslek Kanununun 
Profesyonel Turist Rehberlerince Değerlendirilmesi. Seyahat ve  Otel  Işletmeciliği 
Dergisi, 14 (2), 142-156.

21. Zerva, K. & Nijkamp, P. (2016). Tour Guides as Information Filters in Urban  
Heterotopias: Evidence from the Amsterdam Red Light District. Tourism  Management 
Perspectives(18), 42–50.

22. Zhang, H. Q. & Chow, I. (2004). Application of Importance-Performance Model in Tour  
Guides’ Performance:Evidence From Mainland Chineseoutbound  Visitors in Hong 
Kong. Tourism Management(25), 81–91.



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 194

İnternet Kaynakları

1. Turist Rehberleri Birliği (TUREB)a. URL: http://www.tureb.org.tr/tr/Page/Detail/50. 
(Erişim Tarihi:14.01.2018).

2. Turist Rehberleri Birliği (TUREB)b. URL: http://www.tureb.org.tr/tr/Page/Detail/64. 
(Erişim Tarihi:14.01.2018).

3. Turist Rehberleri Birliği (TUREB)c. URL: http://www.tureb.org.tr/tr/Page/Detail/91. 
(Erişim Tarihi:14.01.2018).

4. Turist Rehberleri Birliği (TUREB)d. URL: http://www.tureb.org.tr/tr/Page/Detail/62. 
(Erişim Tarihi:14.01.2018).

5. Sinop Üniversitesi. URL: https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm= 
0730322003 660636684366903221634404389123627637679366903222437840. 
(Erişim Tarihi: 20.01.2018).



Arzu BOY 95

SEVR ANTLAŞMASI İMZALANMADAN 
ÖNCE OSMANLI HÜKÜMETİ TARAFINDAN 

VERİLEN CEVAP LAYİHASI 
(İSTANBUL-BOĞAZLAR, İZMİR, DOĞU 

TRAKYA MEVZULARI)

Arzu BOY

GİRİŞ
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan yenilgi ile ayrılmış ve 30 Ekim 1918’de 

Mondros Mütarekesini imzalamıştı. Mondros’tan sonra İstanbul Hükümeti’nin Müt-
tefik Devletlerle ilk teması 17 Haziran 1919’da Osmanlı Delegasyonu’nun Paris Ba-
rış Konferansı’na katılmasıyla oldu1.  Onlar konseyinde delegasyon başkanı Damat 
Ferit Paşa, bir konuşma yaparak muhtıra okumuştu. Bu muhtırada 1878 sınırlarına 
dönülmesi istenilmiş ve Musul dahil olmak üzere Rus ve İran sınırlarına kadar olan 
bölge talep edilmişti. Muhtıra, müttefikler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Aka-
binde 12 Şubat 1920’de Londra’da başlayan ve Temmuz 1920’de Spa (Belçika)’da 
sona eren konferanslarda Sevr hükümleri2 oluşturulmuş olmasına rağmen Osmanlı 
delegeleri 10 Mayıs 1920’de Sevr’e davet edilmişti. (Oran 119: 2002)

İtilaf devletleri temsilcileri ile görüşmek ve belirlenen kararları imzalamak üze-
re ayandan Tevfik Paşa, Dâhiliye, Maarif Nazırları Reşit ve Fahrettin Beyler, Nafia 
Nazırı Cemil Paşa ile Mahmut Muhtar Paşa, meclis kararıyla temsilci kabul edilmiş-
lerdir. (Takvim-i Vekayi, 29 Nisan 1336, No:3840; Tansel 148: 1991) Konferanstaki 
barış koşulları daha önce hiç bildirilmeden ve görüş alınmadan, heyete 11 Mayıs 
1920’de açıklanmıştı. Barış koşulları, ılımlı bir siyaset izleyen Osmanlı Hükümeti 

1   Osmanlı Hükümeti, başlarda Paris Barış Konferansına çağrılmamıştı. Çağrılma isteği içe-
risindeydi. İtilaf devletleri Osmanlı Hükümeti’ni İstanbul’da yapılan protesto mitingleri 
ve İzmir işgalinin Türk umumi efkarında uyandırdığı geniş ve derin tepkiden dolayı hazi-
ran ayı başında Osmanlı Hükümeti’ni çağırdı. Bu durum Osmanlı Hükümeti’nde derin bir 
ferahlık yarattı.1 Haziran’da bir tebliğ yayınladı. Tebliğde yapılan haksız işgallerin Paris 
Konferansında kesin olarak kaldırılacağı azim ve kararlılığı içindeydi. Bu tebliğin yayın-
landığı gün İstanbul’daki Fransız Yüksek Komiseri Mösyö De France Sadrazamın yanına 
giderek Osmanlı haklarını konferans huzurunda savunmak için Paris’e gidebileceklerini 
müjdeledi. Ertesi gün gitmesi düşünülenler şunlardı: Sadrazam, Tevfik Paşa, Maliye Nazı-
rı Tevfik, Dahiliye Nazırı Ali Kemal, Şurayı devlet reisi Rıza Tevfik Beyleri Hariciye siyasi 
iler müdürü, sefirlerden Reşit Bey, Hariciye Müsteşarı Keçecizade İzzet Fuat Paşa, Harici-
ye Müsteşar Muavini Yusuf Bey. (M. Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken; Mondros 
Mütarekesinden Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasına, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,  
İstanbul,  2011, s.91).

2    I. Dünya Savaşı’nın bitiminde yenilen devletlerle İtilaf devletleri arasında antlaşmalar 
imzalandı. Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması imzalandı. 10 Ağustos 1920’de Osmanlı 
Devleti ve İtilaf devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması 13 bölüm ve 433 mad-
deden meydana geliyordu. Antlaşma hükümleri; sınırlar, siyasi, azınlık, askeri, mali ve 
kapitülasyonlarla ilgiliydi. Bu hükümlerin hepsi Osmanlı Devleti’ne İstanbul dışında 
yaşam hakkı bırakmayan maddelerdi (Mustafa Keskin ve Diğerleri, Türk Inkılabı ve 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ufuk Kitabevi Yayınları, Kayseri, 1995, s.108).

CHAPTER 
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tarafından bile tepkiyle karşılandı. (Ertan, 2016: 22-36) Tevfik paşa bu ağır koşul-
ları kabul edemeyeceğini bildirerek görüşmeleri kesti. (Oran 119:  2002)

Daha sonraki süreçte hariciye nazırı Damat Ferit görevlendirilmiştir. (Tak-
vim-i Vekayi, 16 Haziran 1336, No:3881) Damat Ferit, 25 Haziran Cuma günü 
Müttefiklerin barış koşulları hakkındaki Osmanlı Hükümeti’nin yanıtını barış 
konferansı başkanı ve Fransız Başbakanı Millerand’a iletmişti. (Takvim-i Vekayi, 
21 Temmuz 1336, No: 3909; Tansel 169: 1991)

1. Cevap Layihası
Sevr Antlaşması tasarısına Osmanlı Hükümeti tarafından cevap layihası3 veril-

miştir. Osmanlı Hükümeti’nin verdiği cevap layihasına verilen karşı yanıt ise çok sert 
olmuştur. İtilaf devletlerinin yanıtının çok sert olması, Osmanlı Hükümeti’nin verdiği 
cevap layihasının itilaf güçlerinin istediği yanıtları alamamasından kaynaklı olduğu-
nu göstermektedir. Baskın Oran, cevap layihasını devletin ve milletin kendini ezik 
hissedeceği hiçbir husus yoktur şeklinde değerlendirmiştir.(Oran, 119: 2002)

Osmanlı Hükümeti’nin verdiği cevap layihasına bakıldığında; bilimsel bir dil kul-
lanıldığı ve metinlerde kullanılan yabancı isim, tanınmış yazar bilim adamları, politi-
kacılardan dünyadaki olayların yakından takip edildiği çıkarılmaktadır. Bazı konular-
da gerçekten çok sert çıkışların yapıldığı görülmüştür.

Cevap layihasında Sevr Antlaşması tasarısının ülkenin taksiminden başka bir şey 
olmadığı, zıtlaşma yaratarak Şarkı Trakya’yı ve İzmir çevresini Türkiye’den ayırmaya 
kadar gidebilecek bir tasarı olduğu söylenmiştir. Sevr Antlaşması tasarısı Osmanlı 
Devleti’ne karşı yapılan bir saldırı olarak yorumlanmıştır (Takvim-i Vekayi, 17 Tem-
muz 1336, No:3905)

Sevr tasarısına göre; Türkiye kendi memleketinde sayılmamış ve Boğaziçi, 
Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı üzerinde bir “Boğazlar Komisyonu” hakim 
olmuştu. Bulgaristan’ın bu komisyona murahhas göndermesine rağmen Türki-
ye’nin gönderememesi, Osmanlı murahhasları tarafından yadırganmış, böyle bir 
vaziyetin mantığa uymadığı ve hukuken de geçersiz olduğu vurgulanmıştır.  Mu-
rahhaslar, bir taraftan hem devletin devamını istemek hem de varlığının gereği 
olan esasları öldürmek olmaz şeklinde düşüncelerini ifade etmişlerdir. Ardın-
dan Müttefik devletler tarafından Türkiye’nin varlığı isteniyorsa, ona yaşamak 
ve özgür sorumlu bir devlet gibi ödevlerini yerine getirme olanağı verilmelidir. 
Türkiye’nin ortadan kalkması isteniyorsa,   kendini savunması dinlenilmemiş 
hükümlüden bu hükme imza koyması ve uygulaması konusunda kendileriyle 
işbirliğinde bulunmasını istememeleri gereklidir. (Takvim-i Vekayi, 17 Temmuz 
1336, No: 3905) Ancak ikinci yol müttefik devletlerin tasarısının savaşın köklü ve 
sürekli bir barışa dönüşmesi isteklerine ilişkin yüksek bildirileri ile çelişecektir. 
(Takvim-i Vekayi, 17 Temmuz 1336, No: 3905) Şeklindeki açıklamalarla Osmanlı 
Hükümeti, nükteli cevaplar vererek itilaf devletlerinin barış yanlısı gibi davran-
dığını ama barış ile alakalı olmayan hareketlerde bulunduklarını vurgulamıştır.

Aşağıda İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya İzmir mevzularının cevap layihasın-
daki mevcut durumu aktarılmıştır.

3     Lâyiha: Düşünülen bir şeyin yazı haline getirilmesi (Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türk-
çe Ansiklopedi,   Aydın Kitabevi, Ankara, 2002, s.544).
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1.1. İstanbul ve Boğazlar Bahsi
İstanbul ve boğazların stratejik değeri çok fazla olduğu için bu coğrafya üzerin-

deki rekabet çok önceki dönemlere dayanmaktadır. Özellikle Osmanlı Devletinin 
dağılma dönemi olan 20.yüzyılın başlarında bu rekabet çok önemli boyutlara ulaş-
mıştır. Daha I. Dünya Savaşı başlamadan planlanan ve 1917’de açıklanan, Osmanlı 
Devleti’ni parçalamak maksadıyla gizli antlaşmalar yapılmıştı. Bu anlaşmalardan 
İstanbul Antlaşması, İngiltere, Fransa Rusya arasında yapılmış, İstanbul ve Boğaz-
lar Ruslara verilmişti. (Turan vd, 2009: 57) 1917 Bolşevik İhtilaliyle Rusya savaş-
tan geri çekilince bu antlaşma gerçekleşmedi. (Yalçın vd, 2000: 94) Fakat Anadolu 
üzerindeki plan ve hesaplar her geçen gün misliyle artış göstermiştir.

3 Aralık 1918’de Paris Konferansı hazırlıkları esnasında ABD ve İngilizler ara-
sında yapılan bire bir görüşmelerde İngilizler, İstanbul ve Çanakkale boğazları-
nın Milletler Cemiyeti kontrolü altında olacak bir manda yönetimine verilmesini 
önermiştir. İngilizler bu mandater devletin ABD olmasından yana olduklarını, 10 
Ocak 1919’da ABD’ye ilettiler. Daha sonra İstanbul’un ABD mandası altına alınma 
konusu ABD tarafından reddedilmiştir.

Paris Barış Konferansı’na ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından iletilen memo-
randumda; Çanakkale ve boğazların sürekli olarak gemilerin serbest geçişine 
açılmasını ve tüm ulusların ticareti için uluslar arası garantiler altına alınmasını 
istediği belirtilmiştir.

Diğer taraftan Venizelos, Paris Konferansı’na gönderdiği memorandumda 
İstanbul’da yaşayan Türklerin Hıristiyanlardan az olduğunu, dolayısıyla İstan-
bul’un bir Müslüman kenti sayılmayacağını Türkler tarafından fethedilmeden 
önce Yunan İmparatorluğu’nun başkenti olduğunu bildirdi. Venizelos’a göre Rum 
nüfus var olmasına rağmen büyük güçler asla burayı Yunanistan’a vermeyecekti. 
Bu yüzden İstanbul’un Milletler Cemiyeti kontrolü altında uluslararası bir statü-
de olmasını istemekteydi. (Duman, 2015: 477-493)

7 Mart 1919’da İngiltere’nin Paris Barış Konferansı heyetinde yer alan 
W.L.Westerman tarafından ABD heyetinde yer alan David Hunter Miller’a bir 
mektup gönderilmişti. Gönderilen mektupta kurulması düşünülen İstanbul’daki 
devletin sınırlarının buradaki nüfusun kendi kendine yetebilmesi amacıyla Me-
riç Nehri’ne kadar genişletilmesini, buradaki nüfusun Yunan kontrolünde olmayı 
tercih edeceğini, İstanbul Devleti’nin sınırlarının Bulgaristan’a kadar genişletil-
mesi önerilmişti. (Güzel, 2014: 133-159)  Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Eric 
Drummond 1919’da Lord Curzon’a gönderdiği mektupta İstanbul’un yönetimi-
nin Milletler Cemiyeti ile birlikte Dünyadaki birçok devletin yönetimine bırakıl-
masını önermişti. 16 Aralık’daki ikinci mektupta ise İstanbul için Milletler Ce-
miyeti koruması altında bulunan uluslararası topraklar tabirinin kullanılmasını 
uygun bulmuştu. (Güzel, 2014: 133-159) 

Kurulması düşünülen İstanbul Devleti projesi Milli Mücadele’nin başlamasıy-
la ve İstanbul’un fiilen işgal edildiği 16 Mart 1920’de yayımlanan işgal bildirisin-
de belirtildiği üzere Sevr Barış Antlaşması tasarısının 36. maddesinde şarta bağlı 
olarak ertelenmiştir. 

Sevr Antlaşması tasarısının 37-61 ve 179. maddelerinde belirtildiği üzere 
Osmanlı Devleti’nin üye olmadığı bir boğazlar komisyonu, deniz araçlarının bo-
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ğazlardan ve Marmara’dan geçişlerini denetleyecek tüzel kişiliği, bayrağı, polis 
kuvveti, bütçesi, örgütü vergi ve haraç koyma yetkisi bulunan uluslararası bir 
kuruluş denetiminde olacaktı. Osmanlı topraklarından Edremit Körfezi, Bandır-
ma Mudanya, Gemlik, İzmit İstanbul Çatalca Karacaköy’ün dahil olduğu yerler 
askersizleştirilerek boğazlar bölgesi oluşturulacaktı. Bu bölge ancak üç müttefik 
devletçe askeri amaçla kullanılabilecekti. Boğazlar komisyonuna İngiltere, Fran-
sa, İtalya, Japonya ikişer üye, Yunanistan ve Romanya’nın birer üye ile katılması 
planlanmaktaydı.

Sevr Antlaşması tasarısına 25 Haziran’da verilen cevapta; bu konuda belirli 
bir bölge dahilinde mevcut bütün istihkamların yıkımı ve bu bölgenin Fransa İn-
giltere ve İtalya tarafından işgaline dair hükümler içerdiği belirtilmiştir.

Akabinde Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını kısıtlayıcı olan 179.maddeden 
bahsedilmiştir. 179. maddede belirlenen askeri mıntıka, boğazlar ve Marmara’yı 
çeviren araziyi kapsıyor ki bu arazi sahilden itibaren çeşitli mesafelere kadar 
uzanan özellikle, güneyde hayli uzanmaktadır. Bunun dışında askeri mıntıka 
Marmara adalarıyla Çanakkale haricindeki beş adayı da içermektedir. Bölgede 
birlikte hareket edecek İngiltere Fransa İtalya bölgedeki askeri hareketleri takip 
edebilecekti. İşgal kuvvetleri Osmanlı askeri güçlerinin varlığına mani olmayacak 
ancak bu kuvvet, işgal kuvvetleri kumandanlığına tabi olacaktı. Böylece İstan-
bul’da denetleyici ve güç oluşturmak maksatlı birçok komisyon4 gibi bir boğazlar 
komisyonu oluşturulacaktı.(Takvim-i Vekayi, 18 Temmuz 1336, No:3906)

Cevapta; Sevr Antlaşması tasarısındaki boğazlar komisyonuna gösterilen tep-
ki şu sözlerle ortaya konmuştur: 

a) “Boğazlar komisyonu boğazların devletlerarası bir hukuku olan 
bir komisyon gibi görünmesine rağmen bu sadece görüntüden 
başka bir şey değildir. Gerçekte bu komisyon sadece bazı 
devletleri temsil edecektir. Boğazlara sahip olan Türkiye, bu 
komisyondan hariç bırakıldığı gibi, Cemiyet-i Akvam azasından 
olsun olmasın diğer bütün devletlerde bu komisyonun dışında 
kalmaktadır. Bu komisyonun devletlerin hepsini değil de 
bazılarını temsil ettiğini gösteren pek güzel bir şey daha var ise 
o da başlıca devletlerin temsilcilerine ikişer oy diğer devletlerin 
temsilcilerine ise birer oy verilecek olmasıdır”. (Takvim-i 
Vekayi, 19 Temmuz 1336, No:3907) Tasarıya göre; özel 
bayrağa bütçeye, örgüte yasama ve yürütme organlarına sahip 
olan bu komisyon devletlerarası hukuki kişiliği olacak, Osmanlı 
hâkimiyeti ve idaresine mühim sınırlamalar getirilecektir.

4     Sevr Antlaşmasına göre; “ 1)Istanbul’da Hukuk ve Salahiyatı muhafaza edilen at-ı haz-
ret-i Padişahı ile Osmanlı Hükümeti 2) Boğazlar Komisyonu 3)Kuvay-ı işgaliye idare-i 
askeriyesi 4)Berri ve Bahri Fransız, Ingiliz, Italyan kumandanlarıyla bir nev meclis-i mü-
şavere teşkil edecek olan Fransa, Ingiltere ve Italya’nın mümessili siyasileri bulunacak 5) 
Beyne’l müttefikeyn murakebe ve teşkilat-ı askeriye komisyonları 6) Maliye Komisyonu 
7) Duyun-ı Umumiyye-i Osmaniyye Meclisi 8)Şehbenderhaneler Mehakimi gibi çeşitli ko-
misyonlar bulunacaktı”. ( Takvim-i Vekayi, 18 Temmuz 1336, No:3906).
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Bu durum gerek hak meselesinden gerekse çeşitli durumlardan 
kaynaklı karışıklığın ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu da 
devletin bağımsızlık hakkına doğrudan doğruya saldırmaktır.

Diğer taraftan bu komisyon tenkide şayandır. Cemiyet-i 
Akvam Ahidnamesi’nin içermekte olduğu dünya çapındaki 
yeni hukuk esaslarında yeri yoktur. Devletler genel hukukuna 
göre bir devlete böyle muamele edilemez, üç işgal devletin 
deniz ve kara birlik kumandanlarının ve sefirlerinin oylamaya 
katılması, Paris Antlaşması’nın hükümleriyle uyumlu değildir. 
Bu durum Cemiyet-i Akvamın ruhuna uymayacaktır.

b)  Işgal kuvvetlerinin askeri idaresi devletlerarası bir idare 
olmayacaktır. Gerçekte her biri kendi devletini temsil eden üç 
idare bulunacaktır. Bunlar Osmanlı Devleti’nin güvenliğini 
doğrudan doğruya tehdit eden bir durum ortaya çıkaracaktır.

Sevr tasarısı, boğazlar meselesini Reis Wilson’un on iki maddeden oluşan 
prensiplerine uygun bir tarzda halledilmemiş olduğunu göstermektedir. Bu 
prensiplerde bugünkü Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk olan ahalisine bağım-
sızlık ve güvence sağlanacağı, Çanakkale Boğazına gelince devletlerarası garanti 
altında bütün devletlerin geçişine daima açık olacağı ifade edilmişti. Fakat;

1-Muahedename Layihası, boğazlarda hiçbir zaman devletlera-
rası bir hukuki ve siyasi idare tesis etmiyor.

2-Bazı devletler lehine siyasi ve hukuki idare tesis ediyor ki böyle 
bir usul devletlerarası tehlikelere maruz bırakacaktır.

3-Boğazlarda gemilerin serbest geçişine hiç lüzum yok iken 
Türkiye’nin istiklal, devamlılık ve emniyet hakkına doğrudan 
doğruya önemli bir derecede zarar getirecek.

4-Bahsi geçen usul, devletler haricinde ve Cemiyet-i Akvam-ı temsil 
etmeyecek şekilde devletlerarası bir siyasi kişilik ortaya koyuyor.

5-Türkiye’nin devletlerarası durumu, kendisinden ayrılan arazi-
lerde kurulan yeni hükümetlerden daha zayıf olacaktır. Çünkü 
bunlar kendi ahalilerinin isteklerine göre Cemiyet-i Akvam ta-
rafından tayin edilmiş bir devletin mandasına bırakılacaktır. Bu 
devlet, Cemiyet-i Akvam meclisine vekâletin uygulamasına dair 
hesap vermeğe mecburdur.

6-Muahedename layihasının uygulamak istediği maksada göre bo-
ğazların devletlerarası temini şöyle dursun bilakis bunların bir 
devletin hâkimiyetine geçmesi sağlanacaktır”.Şeklinde düşünce-
ler belirtildikten sonr aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

Boğazların devletlerarası hukuku, ancak devletlerarası bir durum yani bütün 
devletlerin hepsini kapsayan bir hukukla temsil edilebilir. Örneğin bu amacın ger-
çekleşmesine hizmet edecek tarafsız bir komiser göndermek suretiyle Cemiyet-i 
Akvamdan daha uygunu olamaz.
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Ayrıca Osmanlı Hükümeti Çanakkale boğazı mıntıkası ile sınırlandırılmış olmak 
üzere layihada belirtilen aşağıdaki usulü kabule hazır olduğunu dile getirmiştir.

a) Avrupa’da bütün Gelibolu Şibih Ceziresini5 şamil olmak üzere Şarköy-
Karaçalı hattı ile

b) Asya’da Karabiga ( Marmara sahilinde) Biga, Ezine, Behram Köyü hattı

41’den 45’e 48’den 56’ya kadar olan madde hükümleri belirlenmiş bölgede 
uygulanacak ve büyük devletlerin temsilcileriyle aynı göreve ve hakka sahip Os-
manlı temsilcisi olarak boğazlar komisyonunda bulunacaktır6.

37. madde hükümleri aynen uygulanacaktır7. 43. madde hükümlerine gelince 
Türkiye’nin ticari ve sanayi gelişimi gerekli görülüp imtiyaz verilmek suretiyle 
yaptıracağı inşaata mani teşkil etmemek gereklidir.

Askerlik açısından ve yine gemilerin serbest geçişi maksadıyla Türkiye, Boğa-
ziçi Marmara Denizi ve Çanakkale sahilinde belirlenecek bölgelerde istihkâmlar 
inşa etmemeğe taahhüt etmeye hazırdır. Gemilerin serbest geçişinin temini sağ-
lanarak bu bölgenin genişliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

5    Şibh-i Cezire: Yarımada (Ferit Develioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat , Aydın 
Kitabevi, Ankara, 2002, 997.

6    41.madde: Komisyon üyeleri, 39.maddede belirtilen sınırlar içinde diplomasi ayrıcalıkla-
rından ve dokunulmazlıklarından yararlanacaklardır.42.madde: Komisyon işbu anlaşma 
ile kendisine tanınan yetkileri yerel hükümetten tümüyle bağımsız olarak kullanacaktır. 
Komisyonun özel bir bayrağı özel bir bütçesi ve kendisine özgü bir örgütü olacaktır.

      43.madde:39.maddede saptanan yetkisi sınırları içinde aşağıdaki görevleri yapmakla 
yükümlü olacaktır. a) Geçitlerin ya da limanlara girişlerin iyileştirilmesi için gerek-
li görülecek bütün çalışmaların yapılması,b) geçitlerin aydınlatılması, sığ ve tehlikeli 
yerlerin işaretlenmesi c)kılavuzluk ve yedek çektirme işlerinin denetimi, d)Gemile-
rin demirledikleri yerlerin denetimi e) İşbu anlaşmanın XI. bölümünün (limanlar, su 
yolları ve Demiryolları) 335.maddesinden 344.maddesine kadar olan maddelerinde 
öngörülen rejimin, İstanbul ve Haydarpaşa limanlarına uygulanmasını sağlamak ve 
gerekli denetimi f) Kazaya uğramış gemilerin kalıntılarına ve gemilerle yüklerin kur-
tarılmasına ilişkin her türlü denetim işleri g)mavnalara ilişkin denetim. 

45.madde: Komisyon, Boğazlardan özgürce geçişin engellendiği kanısına varacak olursa 
178. Maddede öngörülen işgal kuvvetlerini bulunduran Müttefik devletlerin İstan-
bul’daki temsilcilerini durumdan haberdar kılınacaktır. O vakit bu temsilciler boğaz-
larda geçiş özgürlüğünü korumak için alınması gerekli görülecek önlemler konusun-
da, bu kuvvetlerin deniz ve kara kuvvetleri komutanlarıyla anlaşacaklardır. Dışarıdan 
gelecek bir eylemin boğazlarda geçiş özgürlüğünü tehdit etmesi durumunda da bu 
temsilciler aynı biçimde davranacaklardır. (Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi 
Tarih Metinleri, C.1, TTK, Ankara, s.549).

7    Çanakkale, Marmara deniz ve boğazını ihtiva eden boğazlardan seyr-i sefainatiyen ge-
rek vakt-ı hazarda gerek vakt-ı harpte  her hangi sancağı hamil bulunursa bulunsun 
bilcümle sefain –i ticariye ve harbiyeye ve askeri ve ticari teyyarelere küşade bulu-
nacaktır. Cemiyet-i Akvam Meclisi tarafından verilen kararın icrası müstesna olmak 
üzere bu sular ablukaya tabi değildir. Oralarda hukuk-ı harpten him biri icra edilmeye-
cek ve hiçbir hareket-i hasmane ika olunamayacaktır.( Erim, Devletlerarası Hukuku ve 
Siyasi Tarih Metinleri, s.549).
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Ayrıca Osmanlı Hükümeti, cevap layihasında sözlerine şu şekilde devam et-
miştir. Adı geçen sularda sahildar olduğu halde gemilerin serbest geçişinin temi-
ni için askeri alan olarak belirlenmiş bölgelerde mevcut olan herhangi bir devle-
tin arazisi hakkında da aynı sözün verilmesi gerekmektedir. (Mesela Limni, İm-
roz, Sumatros, Bozca Ada ve Midilli Adaları). Burada Osmanlı Hükümeti, kendine 
yapılan uygulamanın diğer devletlere de yapılmasını istemiştir.

Bilakis gemilerin serbest geçişinin temini mecburiyetinden kaynaklanmak-
sızın Osmanlı arazisinin hepsinin veya bir kısmının adı geçen devletlerin askeri 
kuvvetleri tarafından işgal altına alınması, Türkiye’nin bağımsızlığına doğrudan 
doğruya saldırı olacağı belitilmiştir.

Bununla beraber Osmanlı Hükümeti, Anadolu’da bozulmuş olan asayiş iade 
edilinceye kadar boğazlarla Marmara Denizi’nin bazı noktalarının başlıca devlet-
ler tarafından geçici olarak işgalini kabul etmiştir.

Türkiye, boğazlardan gemilerin serbest geçişini ve boğazların bütün devletle-
re eşit olacak şekilde her bayrağa açık bulundurulmasını sağlamak için boğazlar 
üzerindeki hâkimiyetinin sınırlandırılmasını kabul etmektedir.

Diğer taraftan İstanbul’un emniyeti için Osmanlı Hükümeti aşağıdaki talep-
leri ileri sürer. a) Boğazlar ve Marmara sularında barış zamanında bile ne başlı-
ca devletlerden birinin ne de diğer bir devletin başlıca devletlerden birinden fazla 
gemi bulunduramayacağı 37. maddeye dahil edilmelidir.( (Takvim-i Vekayi, 19 
Temmuz 1336, No:3907)

Mülahazanamenin boğazların durumuna ilişkin hükümleri yok sayılacak olursa 
Osmanlı Hükümeti, komisyonla anlaşarak, belirlenen kaidelere muhalif olabilecektir.

a) 57. Maddeye gelince 

1. Türkiye savaşta olduğu zaman; 

a)  Düşman bir devletin veya böyle bir düşman devlet müttefikinin 
harp gemisi ile harp gemisi haline getirilmiş olan gemilerin bo-
ğazlardan geçişi engellenmeli, bahsi geçen memnuniyet duru-
munda harp kaçağı olanların hepsi ticaret gemisi kapsamına 
alınmalıdır. 
Savaş esnasında boğaz sularında ve Marmara denizinde bu-
lunan düşman savaş gemilerine gelince bunlar düşmanca bir 
tavır göstermeden ve on iki saati aşmamak şartıyla en kısa za-
manda bu suları terk etmeğe mecbur olmalıdır.
Kendisi ile savaşa girişmek tehlikesi olan bir devlete ait bir 
savaş gemisinin savaş başlamadan önce belirlenen sulardan 
terkini talep etmeğe kendini görevli saymalıdır.

b)  Devlet-i Aliye ile savaşta bulunan bir devletin tayyareleri boğaz-
lar mıntıkası ile Marmara denizi üstündeki sahada hiçbir faali-
yette bulunmamalıdır.
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c) Türkiye ile savaşta bulunan devlet tarafından boğazlar 
sularında ve Marmara denizinde hiçbir düşmanca harekette 
bulunmamalı fakat Türkiye gerekirse Marmara sahilinde 
önemli noktalarda askeri nakliyatta bulunabilir.

Devlet-i Aliye harbe girerse bu meselenin kendisi için önemli 
olduğundan 57. maddenin 4. fırkasında mevzu edilen nizamın 
Cemiyet-i Akvamca meydana getirilmesini bekleyerek aşağı-
daki kaidelerin şimdiden kararlaştırılması zaruridir.

2. Devlet-i Aliyye’ nin katılmadığı bir savaşta; ki bu ihtimal 57. Mad-
denin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında dikkate alınır, bu üç 
fıkra hükümleri belirlenecek olan Çanakkale ve Istanbul mıntıka-
sından başka Boğaziçi ve Marmara denizine de uygulanmalıdır8. 

58. 59. 60. maddeler Boğaziçi Marmara Denizi ve Kala-i Sultaniye’ye uygu-
lanmalıdır9.

8   Osmanlı Hükümeti’nin taleplerinin Osmanlıca çevirisi: a)Hükümet-i Osmaniyye’nin Boğazlar Komis-
yonuyla ba’del- itilaf müsaade şıkkı müstesna olmak üzere boğazlar ve Marmara sularında hal-i 
sulhde bile, ne başlıca devletlerden birinin ve ne diğer bir devletin, başlıca devletlerin birinden 
fazla sefa’in-i haarbiyye bulunduramayacağı 37. Maddenin ahkamına ilave edilmelidir. Ma’haza 
nâmenin boğazların ahvaline müteallik ahkamının infazı için icab edecek olur ise,Osmanlı hükü-
meti komisyonla bi’l itilaf işbu kava’ide muhalif müsa’adatda bulunabilecektir. 

b)57.Maddeye gelince: 1.Türkiye hal-i harpde bulunduğu takdirde: -Düşman bir devletin veya böyle 
bir düşman devlet müttefikinin sefa’in-i harbiyyesi ile harp gemisi haline ifrağ edilmiş olan se-
fa’ini boğazlara duhulden men olunmalı, memnuniyet-i mezkure derununda harp kaçağı olan 
bilcümle sefa’ini ticariyyeye de teşmil edilmelidir. Ilan-ı harp esnasında boğazlar sularında veya 
Marmara Denizi’nde bulunan düşman sefa’in-i harbiyesine gelince, bunlar hiçbir fiil-i hasima-
neye tasaddi edemeden ve nihayet on iki saati tecavüz etmemek şartıyla en kısa bir zamanda bu 
suları terk etmeğe mecbur olmalıdır. Kendisi ile kariben harbe girişmektehlikesi mevcud olan bir 
devlete mensup bir harp sefinesinin ilan-ı harbden mukaddem, mezkur sulardan infikakını tale-
be aaaaahükümet-i Osmaniyye salahiyatdar olmalıdır.- Devlet-i Aliyyeile hal-i harbde bulunan 
bir devletin teyyareleri boğazlar mıntıkası ile Marmara Denizi üstündeki saha-i ceviyyede hiçbir 
fa’liyet icra edememelidir.-Türkiye ile hal-i harbde bulunan devlet tarafından boğazlar suların-
da ve Marmara Denizi’nde hiçbir hareket-i hasımaneye tasaddi eylememeli, fakat Türkiye icab 
ederse, Marmara sevahilindeki nukat beyninde nakliyat-ı askeriye icra edebilmelidir.

Devlet-i Aliyye harbe girmesi takdirinde iş bu meselenin kendisi için iktisab edeceği ehemmiyete binaen 
57.maddenin 4. Fıkrasında mevzu-ı bahs edilen nizamın, Cemiyet-i Akvamca vücuda getirilmesine 
intizaren ber-vech-i bala kava-idin şimdiden tekarrür etdirilmesi zaruridir.

2.Devlet-i Aliyye’nin iştirak etmediği harp vuku’unda, -ki bu ihtimal 57. Maddenin birinci,ikinci ve 
üçüncü fıkralarında nazar-ıi2tibara alınır. Iş bu üç fıkra ahkamı teklif-i vaki vechle hududu 
tayin edilecek olan Çanakkale Boğazı mıntıkasından ma’ada Boğaziçine ve Marmara Denizi-
ne de teşmil edilmelidir”.(Takvim-i Vekayi, 19 Temmuz 1336, No:3907)

9    “Madde 58: Savaşan devletlerin ganimetleri, her bakımdan savaşan devletlerin savaş gemile-
rine uygulanan koşullara bağlı olacaktır. Madde 59: Hiçbir savaşan devlet, komisyonun dene-
timine bağlı bulunan sularda asker birlikleri cephane ya da savaş gereçleri yükleyemez ya da 
boşaltama, ancak geçişi engelleyen bir kaza durumu bunun dışında kalmaktadır. Bu durumda 
transitin olabildiğince hızla tamamlanması gerekecektir. Madde 60: 57,58,59. Maddeler hü-
kümlerinden hiçbiri milletler cemiyetince alınmış bir karar uyarınca davranan bir ya da bir-
kaç şavaşan devletin yetkilerini sınırlayacak biçimde yorumlanmayacaktır”.(Erim, Devletler 
arası hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, s.549)
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Hükümet-i Seniyye, Çanakkale Boğazı mıntıkasının belirlenmesi hakkındaki 
teklifi kabul edilmek şartıyla 61. maddeyi kabul eder. Üçüncü kısmın ikinci babı 
da uygun bir şekle sokulmalıdır. Şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir.

Boğazlar mıntıkasıyla Marmara Denizi için Hükümet-i Seniyye, Suveyş Kana-
lı hakkında 29 Teşrin-i Evvel 1818 tarihinde Dersaadet’te benzer muahede de 
belirlenmiş ve muahedenamenin 109. maddesince İngiltere’nin ulaşmak istediği 
tarz-ı idareye benzer bir usul tesis edecek bir mukavele layihasının müzakeresi-
ne hazır olduğunu beyan eder.

1.2.İzmir
I. Dünya Savaşı öncesinde tasarlanıp 1917’de açıklanan St. Jean Maurienne 

antlaşmasına göre İzmir İtalya’ya verilmişti. (Duman, 2015: 477-493)

18 Ocak 1919’da başlayan Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’ı temsilen 
Giritli devlet adamı Venizelos bulunmaktaydı. Venizelos, konferansta 3-4 Şubat 
1919’daki konuşmalarında daha önce Türkiye’ye ait olan herhangi bir bölgede 
Türk çoğunluğu yoksa o bölge Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak kalmama-
lıdır diyerek, Anadolu’nun batı kısmının nüfus ve etnik nedenlerden, coğrafi ve 
tarihi açıdan ayrı bir bölge teşkil ettiğini öne sürerek, İzmir ve çevresinde Rum 
nüfusun fazla olduğunu söylemişti. Patrikhanenin istatistiklerine göre Batı Ana-
dolu’daki tüm Rum nüfusu 1.700.000 idi. Ayrıca Venizelos, Türk liselerinde bu 
nüfusun 1.300.000 olarak gösterildiğini ifade etmiş, Rum nüfusun fazlalığından 
dolayı bölgenin Türk bölgesi olamayacağını ileri sürmüştü. Oysaki bölgede 1905 
yılında Türkler tarafından yapılan sayıma göre İzmir ilinin nüfus dağılımı şöy-
leydi; Müslüman:100.356, Rum: 73.636, Ermeni:11.127 ve diğerleri ise 25.854 
toplam 210.973 idi. idi. 15.12.1919’da M.H. Ispahani tarafından İngiltere baş-
bakanına gönderilen andırıda ileri sürülen rakamlar şu şekildeydi. Müslüman: 
1.249.000, Rum: 299.000, Ermeni:20.000 idi. Açık bir şekilde yunanlıların hak 
iddiasında bulundukları yerlerde Türk ve Müslüman nüfus ezici çoğunluktaydı. 
(Sonyel, 1995: 35)

14 Mayıs 1919’da İngiliz, Fransız İtalyan ve Yunan silahlı güçlerinden oluşan 
birlik tarafından Mondros Mütarekesi’nin yedinci maddesi gereğince İzmir’de bu-
lunan önemli stratejik yerler işgal edilmiştir. Ardından bir gün sonra İzmir, mütte-
fik devletler adına Yunan birlikleri tarafından işgal edilmiştir.

Osmanlı Devletine imzalatılması düşünülen Sevr Antlaşması’nın belirlenen 
65.maddesi ve onu takip eden madde hükümlerinde İzmir ve çevresi Osmanlı 
Devletine bırakılmakla beraber bölgede hakimiyet kurma işi Yunanistan’a bırakıl-
maktaydı. (Takvim-i Vekayi, 19 Temmuz 1336, No: 3907) Hakimiyetin verilmesi 
demek İzmir ve çevresinin kesinlikle Yunanistan’a bırakılması manasına gelmek-
teydi. Osmanlı Devleti, halkının önemli bir kısmının hukukuna zarar verecek böyle 
bir durumu kabul edemez şeklinde Osmanlı Hükümeti düşüncelerini belirtmiştir.

 Osmanlı Devleti, millet kuralından hareketle her millete kendi kaderini ken-
disinin belirlemesi hakkını kullanmak istemiş ve İzmir çevresinin nüfus çoğunlu-
ğunun Müslüman olduğu ispatlanmaya çalışmıştır.
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Cevap şu şekilde devam etmiştir:Milletlerin kendi kaderlerine hakim olma 
hakkı, dünya çapında hukuk kaideleri arasına geçmiş olup, bütün devletler ta-
rafından riayet edilmesi gereken Cemiyet-i Akvam Ahidnamesi’nin dayandığı 
önemli esaslardandır.  İlan edilmiş olan bu hakkın Türk ahali lehinde de uygu-
lanması genel barışın devamı için gereklidir. Türkiye hürriyet sever milletlerin 
bu hissiyatından tamamıyla emindir.  Bu hakkını isteme konusunda ısrarcı ola-
caktır. Osmanlı Hükümeti, Cemiyet-i Akvam Ahidnamesi’nin esasını teşkil eden 
hukuk kurallarını genel olarak kabul etmekte olduğunu beyan eden devletlerin 
bunun tatbikinden de çekinmeyeceklerine güvenmektedir. (Takvim-i Vekayi, 18 
Temmuz 1336, No: 3906)

İzmir ve çevresinin nüfusunun çoğu Müslüman olduğu vurgulanırken, Türk-
lerin nüfus olarak çoğunluğu oluşturduğunu Fransız müellifi Vielgine Nam’ın 
1892’de yayınladığı “Asya-i Osmani” adlı eser Osmanlı istatistikleriyle kuvvetlen-
dirilmiştir.

Cevapta; hiçbir sebep yokken İzmir’in yunanlılar tarafından işgal edildiği ve 
buradaki Rum ahalinin sayısının arttırılması için bölgeye pek çok Yunanlı getiril-
diği, diğer taraftan Türk halkı bölgeden zorla uzaklaştırılmış olmasına rağmen 
zorla göç ettirme olayı bölgedeki nüfusun çoğunluğunu oluşturan Türklerin du-
rumunu fazla etkilemediği yine çoğunluğu Türklerin oluşturduğu izah edilmiştir. 
(Takvim-i Vekayi, 19 Temmuz 1336, No: 3907)

15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle ilgili olarak İtilaf devletleri tarafından bir 
rapor düzenlenmiştir. Bu raporda şunlar ifade edilmiştir: Öncelikle Aydın vila-
yetindeki Hristiyanlar mütarekeden beri memnuniyet içerisindedirler. Bu halkın 
güvenliği tehdit olunmamıştır. İkincisi, medeniyetin temsilcisi olarak görülen 
devletlerin uygulamasına benzemeyen Yunan işgali, haçlı savaşı manzarasını 
göstermektedir.

Üçüncüsü, 15 ve 16 Mayıs tarihinde İzmir ve civarında meydana gelen olay-
dan Yunan başkomutanı sorumludur. Bu durum Yunan Hükümeti tarafından da 
kabul edilmiştir. Mesuliyetin bir kısmı olayların bu derece artmasına engel olma-
mış Osmanlı memurlarıyla ilgilidir.

Dördüncüsü yunan askerlerinin ileri harekâtı esnasında memleketi kana bo-
yayan vahim olaylardan, İzmir’de kendini temsil eden büyük mülki memurların 
fiiliyatlarından sorumludur. 

Beşinci Menderes Vadisi’nde meydana gelen karışıklıkların sebebi bu iş-
galdir. Akabinde rapor şu şekilde son bulmaktadır. İzmir ve Aydın vilayetinde 
yunan işgalinden dolayı ortaya çıkan durum doğru değildir. Zira asayişin sağ-
lanması için yapılan işgal her açıdan Yunanistan’ın bölgeyi kendi topraklarına 
katma amacını taşımaktadır. Yapılan işgal bölgedeki huzurun teminiyle ilgili de-
ğildir. İşgal bölgede huzuru sağlamak maksatlı yapılmışsa bu Yunan askerine 
değil de Müttefik askerine bırakılmalıdır. Yunanistan’ın işgali devam ettirmesi 
ancak buranın Yunanistan’a katılma isteğine yöneliktir. Bu işgal milletlerin ço-
ğunlukta olduğu yerlerde hangi millet çoğunluktaysa o millete hâkimiyet hakkı 
verilmesi kaidesine aykırıdır. Rapor Türklerin hissiyatı milliyesini ortaya koy-
muş ve öfkesinin, bir vazife olduğu ilave edilmiştir. Türk milli hislerini ancak 
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zorla terk edebileceğini, Onu da az bir başarı umuduyla Yunan birlikleri kendi 
başına gerçekleştirmez. 

Bu rapor o kadar mutlak derecede kurtarıcıdır ki komisyon tahkikatı devam 
ettirdiği zaman Müslümanların çoğu bölgeyi terk edip gitmiş olmalarına rağmen 
çoğunluk yine onlardadır. (Takvim-i Vekayi, 19 Temmuz 1336, No: 3907)

Cevap layiha şu şekilde devam etmiştir: Tamamıyla Türk olan Anadolu’nun 
önemli bir giriş noktası olan İzmir’e ecnebi bir devletin el koyması Devleti Ali-
ye’nin siyasi ve milli birliğine önemli derecede zarar verecektir. Yunanistan’ın 
gizlediği amacı bir taraftan Trakya’nın doğusunda bir taraftan İzmir’den İstan-
bul ve boğazları çevirmek olduğu düşünülürse bu bir kat daha korkunçtur. Türk 
milleti varlığını ve devamını sağlamaya azmetmiş olduğu için bu istilalar başarı-
ya ulaşmayacaktır. İzmir, gayet önemli bir kıtanın girişi ve ticaret merkezi konu-
mundadır. İzmir’in ele geçirilmesi demek İzmir vesilesiyle bütün coğrafya’ya ele 
koymak demektir. (Takvim-i Vekayi, 20 Temmuz 1336, No:3908)

Bilindiği gibi Menteşe ve Teke sancaklarının Kuzeyi ve Aydın Vilayeti’nin güney 
tarafı, doğunun bir kısmında yetiştirilen ürünler Denizli Aydın Demiryolu hattı ve 
İzmir Limanı vasıtasıyla ihraç edilmektedir. İşte bu liman ve Karahisar-Mağnisa 
hattı ile Konya Vilayeti ve Karahisar-ı Sahip Sancağı’nın büyük bir kısmı ve Aydın 
Vilayetinin doğu tarafından yetiştirilen ürünlerin çoğu geçirilmektedir.

Bandırma ve Balıkesir çevresinde yetiştirilen ürünler ve gıda malzemeleri 
yine bu İzmir Limanı ve Bandırma Mağnisa hattı vasıtasıyla ihraç edilmektedir.

İzmir ve buna bağlı olan üç hattı yunanlılara teslim etmek, Anadolu’yu boğa-
zından yakalamaya müsaade etmek demektir. Bundan başka İzmir Osmanlı’nın 
Asya’daki tek sanayi merkezidir. Anadolu’nun batısının bir kısmında ve Aydın Vi-
layeti’nin bütün hammaddeleri ve mahsulatı burada üretilmekte ve burada top-
lanmaktadır. İncir, üzüm, pamuk ve pamuk tohumu, palamud, maya kökü, zeytin 
ve susam iç memlekete ait mahsüller satış için İzmir’de hazırlanmaktadır. Bu 
mahsüller ticari kıymetini İzmir’de kazanmaktadır. Bununla birlikte İzmir’den 
vazgeçmek, batı Asya’nın ticari ve zırai nimetlerinden mahrum olmak demektir. 
Büyük devletlerin Yunanlılar lehine Türk milletinden böyle fedakarlık bekleme-
leri mümkün değildir.

Devlet-i Aliyye için İzmir Limanı içerisinde serbest bir bölgenin oluşumu, şehrin 
elden çıkmasından kaynaklı tarif edilemez büyük bir zarar oluşturacaktır. Zaten İz-
mir’de bulunan ecnebi sanat ve ticaret erbabı müttefiklerden oluşan tahkik komisyo-
nuna şehrin Yunanlılar tarafından işgalinin ticaret üzerindeki olumsuz tesirlerini ve 
ne İzmir’in Anadolusuz ne de Anadolu’nun İzmirsiz olacağını söylemişlerdir10.  

10    “Devlet-i Aliyye için Izmir limanı dahilinde serbest mıntıka tesisi, şehri mezkûrun elden 
çıkmasından tevellüd edecek zarar-ı azime, bir vech ile tekâbül edemeyeceği müsteban 
oluyor. Zaten izmir’de mütemekkin ecnebi erbâb-ı ticaret ve sana’ati beyne’l müttefikeyn 
Tahkik Komisyonu’na, şehrin Yunanlılar tarafından işgalinin ticaret üzerinde hasıl eyle-
diği aks-i tesir-i meş’ûmunu bildirmişler ve ne Izmir’in  Anadolusuz ve ne de Anadolu’nun 
Izmirsiz yaşayamayacağını ilan eylemişlerdir”.(Takvim-i Vekayi, 20 Temmuz 1336, No: 
3908)
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Bununla birlikte Yunan askerinin İzmir’den hemen geri çekilmesini talep 
eden Hükümet-i Seniyye her tarafta olduğu gibi bu coğrafyada da azınlıkların 
hukukunu koruyacağının garantisini vermiştir. Eğer bu teminat yetersiz kalırsa 
yerlerini terke mecbur olmuş ahalinin güvenlikleri sağlanıncaya kadar en fazla 
üç sene boyunca Yunanlılar tarafından işgal edilmiş olan arazinin müttefik dev-
letler tarafından işgalini kabul eder.

Heyet-i Osmaniye düşüncelerinin dikkate alınmasını herkesin vazifesi olarak 
görür. Yunan askerleri İzmir’e girdikleri günden beri katliam ve yağmalarını gün-
den güne arttırmışlardır. Bu durum yalnız müttefik devletler komisyonunun ra-
poruyla değil o esnada Yunan işgalci askerlerinin Kumandanı Miralay Zafiryo’nun 
16 Mayıs 1919 tarihli günlük emri ile ve 4 Haziran 1919 tarihli beyannamesiyle 
de sabittir.  Miralay Zafiryo beyannamesine şu şekilde başlamaktadır:“Her taraf-
tan alınan havadislere göre vilayet ve komşu ahalideki Rum ahalisi Türklere karşı 
barışı bozmakta ve bunların mallarını yağma etmektedirler”. (Takvim-i Vekayi, 20 
Temmuz 1336, No:3908)

Yunan askeri ve bunların yaptıklarına onay veren İzmir Rumlarının tecavüz 
ve mezalimi önünde yirmi binden fazla Müslüman para ve mallarını terk ederek 
göçe mecbur olmuşlardır. Aydın’da oturan otuz bin Türk’den ancak birkaç aile 
mevcuttur. Aydın’da beş bin sekiz yüz ev tahrip edilmiş ve Aydın civarındaki elli 
bir Türk kasabası tahrip edilmiştir. Bergama’da oturan ahali Yunan kuvvetlerine 
karşılık verdiği için yunan birlikleri geri çekilmek durumunda kalmış ve geri çe-
kilirken hükümetin isteği üzerine evlerinden ayrılmayan Menemen ve civarında-
ki Müslüman ahaliyi katl etmişlerdir. Bu vahşet esnasında tesadüfî olarak orada 
Menemen’e gelmiş olan İngiliz mülazımı Hyam ve Fransız donanmasından Müla-
zım-ı evvel Dora’nın sayesinde zavallı ahalinin bir kısmı kurtulmuştur.

Yine Yunan birlikleri ikinci hücumları esnasında Bergama’da kalmış olan ço-
cuk ihtiyar bütün halkı katl etmişlerdir. İzmir’in işgali hakkında tahkik komis-
yonu Yunan askerlerinin gittikleri her yeri yağmaladıklarını ve tahrip ettikleri-
ni ortaya çıkarmıştır. Bu hareketler yunan birliklerini hiçbir zaman haklı çıka-
ramaz. Bu olaylar İzmir’in Yunanlılara bırakılmasının uygun olmadığını ortaya 
çıkarmakla birlikte milletler arası hukuka göre de zarar ve ziyanın ödenmesini 
gerektirmektedir. Hükümet-i Seniyye ister Müslüman ister Rum olsun zarara uğ-
rayan her şahsa tazminat ödenmesi gerektiği fikrini taşımaktadır. Bu işler için 
bir mahkeme kurulmalı ve bu işler için görevlendirilmelidir.(Takvim-i Vekayi, 20 
Temmuz 1336, No:3908)

1.3.Trakya
I. Dünya Savaşı’nın ardından yapılan Mondros Mütarekesi ile Anadolu’nun 

çok mühim olan stratejik noktaları işgal edilmeye başlanmıştı. Bu stratejik nok-
taların biride Yunanistan’ın emellerine ulaşmak için istediği Trakya idi. Trakya, 
yalnız Yunanistan için değil İngiltere için de çok önemliydi. İngiltere sömürgele-
rinin güvenliğini sağlamak için Boğazlar bölgesi ve sömürgelerine giden Akdeniz 
ticaret yolunu kendi kontrolü altında tutmak istiyordu. Bunun için Akdeniz tica-
ret yollarının hinterlandı konumunda olan İzmir ile boğazların hinterlandı olan 
Doğu Trakya’nın kontrol altında tutulması elzemdi. (Mert, 2016: 123-176)
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1917’de açıklanan gizli antlaşmalara göre İstanbul ve hinterlandı Rusya’ya 
verilecekti. Fakat Rusya’da ihtilalin çıkmasıyla birlikte çarlık rejimi yıkıldı ve Bol-
şevikler yönetimi devraldı. Rusya, savaş dışı kaldı. Paris Barış Konferansı’nda ise 
Venizelos, Trakya’nın Rumlardan oluştuğunu ve Yunanistan’a verilmesini istedi. 
İngiltere Kasım 1918’de Londra’dan Atina’ya giden haberde İstanbul’un kaderi 
hakkındaki kararın sulh konferansında verileceğini söylerken bir taraftan da Pa-
ris Barış Konferansı’nda Doğu Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini sağlayacaktır. 
(Gökbilgin, 2011: 31)

Paris Barış Konferansı’ndan Sen Roma’ya kadar maddeleri belirlenen Sevr 
Antlaşması’nın 27. maddesi Doğu Trakya’nın Yunanistan’a terkini içermektedir. 
Bu madde Osmanlı Devleti’nin hayatını devamlılığına ve güvenliliğine saldırdığı 
gibi milletler hukukuna ve milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin belirleme-
leri hakkına da önemli derecede saldırmaktadır. Osmanlı Hükümeti tarafından 
Sevr Antlaşması taslağına verilen cevapta bunlar belirtilmiştir.

Ayrıca Osmanlı Hükümeti düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: Millet huku-
kundan hareketle Edirne ile beraber Doğu Trakya’da üç yüz altmış bin Türk’e karşı 
ancak iki yüz yirmi dört bin Rum ahali vardır. Arazinin %84’ü Türkler tarafından 
kullanılmaktadır. Ayrıca Osmanlı Hükümeti, Müslümanların çoğunlukta olduğu ko-
nusunda bir tereddüt varsa millet hukukunu uygulamak için bir komisyon teşkil 
edilmesini teklif etmiştir. (Takvim-i Vekayi, 19 Temmuz 1336, No: 3907)

Ardından cevap layihası şu şekilde devam etmiştir: Osmanlı Devleti’nin haklı ol-
duğu, devamlılığının ve güvenliğinin nasıl olacağı gayet açıktır. Bir taraftan da aslında 
yeni hudut gereğince Yunanistan, Trakya’da Karadeniz sahiline Marmara Havzasına 
yerleşmiş durumdadır. Bu sınır İstanbul’u Yunan sınırına top menzili kadar yaklaş-
tırdığından durum bir kat daha vahimdir. Yunanistan takviye bulur ve bir ordu harp 
donanmasına sahip olursa Osmanlı ordusu hemen hemen yok edilmiş, donanması 
kaldırılmış olacak, İstanbul’un güvenliği bir kat daha tehlikeye düşecektir. Diğer ta-
raftan İstanbul’un yaşayabilmesi için geniş bir hinterlanda ihtiyacı vardır11. 

Terkos Gölü ve Istranca havalisi İstanbul’un suyunu ve yakacağını sağlamak-
tadır. Terkos Gölü ve Istranca havalisi İstanbul’a çok yakın bir coğrafyada olduğu 
için Yunanlıların ani bir hareketinde direk İstanbul risk altına girecektir.

Bunların dışında Doğu Trakya iktisadi olarak İstanbul’dan ayrılmaz, çünkü 
İstanbul’un geçiminin bir kısmını Doğu Trakya temin ettiği gibi kendi gelişimi de 
İstanbul’a bağlıdır. Bundan dolayı Trakya’yı İstanbul’dan ayırmak İstanbul’u teh-
dit etmektir. Bağımsız bir millet olarak Osmanlı milletinin geleceği İstanbul’un 
emniyet ve güvenliğiyle alakalıdır. Bütün bu ırk, siyasi ve iktisadi düşünceler 
Trakya’nın terk edilmemesi için en kıymetli delillerdir.

11   “Bir taraftan, fil-hakika yeni hudûd mucibince Yunanistan, Trakya’da Karadeniz sahiline 
ve Marmara havzasına yerleşmektedir. Bu hal dersaadet ve civarının yarım çember içine 
alınması demek olduğu gibi, Yunan hududunun dersaadet’e top menzili kadar tekarrü-
bü dolayısıyla da vaziyet bir kat daha vehamet kesb etmektedir. Yunanistan takviyyet 
bulmuş bir ordu ve bir harp donanmasına malik olduğu halde Osmanlı ordusu hemen 
hemen ilga edilmiş ve donanması kaldırılmış olmakla, Istanbul’un mahfuziyyeti bir kat 
daha tehlikeye ma’ruz olacaktır”. (Takvim-i Vekayi, 19 Temmuz 1336, No:3907)
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Ahalinin önemli bir kısmını oluşturan Trakya Türkleri millet bütünlükleri-
ni korumayı arzu etmektedirler. Yunanlıların Makedonya ve ardından İzmir’de 
meydana getirdikleri mezalimi bilen Türkler, Yunanlıların kendi arazilerine gir-
melerine karşı koyacaklardır. Yunanlılar Trakya’ya girerse orada kan dökülecek 
bu coğrafyadaki sıkıntılar komşu bölgelere ve İstanbul’a yansıyacaktır. Sulh, tica-
reti ve devletlerin menfaatlerini önemli bir şekilde tehdit edecektir.

Ek olarak devletin en birinci hukuku ve milliyet düsturu namına olduğu kadar 
sağlam bir barışın meydana gelmesi için Osmanlı Hükümeti, Osmanlı Devleti ve 
Bulgaristan arasında yapılan 16-26  Eylül 1913 tarihli muahedenamedeki hudu-
dun savaştan önceki sınırla Osmanlı hakimiyeti altında devamını istemektedir.

2. SEVR ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
Sulh Konferansı layihasına 25 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde verilen yanıta 

Spa’da hazırlanan cevap 17 Temmuz’da Kolonel Hanri vasıtasıyla Paris’te bulu-
nan Osmanlı murahhaslarından Dahiliye Nazırı Reşit Bey’e gönderilmiştir.  Spa 
Konferansında hazırlanan maddelerden oluşan ve Reşit Bey tarafından İstanbul 
Hükümetine gönderilen cevap özetle aşağıda bahsedilmiştir.

Sipa (Espa) 16 Temmuz 1920

 “Büyük devletler, Osmanlı hükümetinden imzalamalarını is-
tedikleri sulh layihası hakkında Osmanlı hükümetinin düşün-
celerine dikkat etmişlerdir. Osmanlı Hükümetinin sorumluluk-
larının müttefiklerin sorumluluğundan az olmadığı vurgulan-
mıştır. Türkiye bu sulh antlaşmasını imzalamamakla bariz bir 
şekilde kendisine çok uzun zamandan beri yardım eden dev-
letlere karşı ihanet ettiğini oysaki müttefiklerin kendisine hiç-
bir gaddarane düşüncelerinin olmadığını dile getirmişlerdir”.
(Takvim-i Vekayi, 24 Temmuz 1336, No:3411)

Müttefiklerin Osmanlı murahhaslarına verdiği cevapta; Osmanlı Devleti, res-
men savaş suçlusu olarak gösterilmiştir. Ayrıca deniz yollarını kapayarak Rusya 
ve Romanya’nın, diğer taraftan batıdaki müttefiklerinin onlara ulaşmasına engel 
olarak en az iki sene savaşı uzatıp müttefiklerin milyarlık zarara uğramasına se-
bep olmakla suçlamışlardır.

Müttefikler Türklerin diğer milletler üzerindeki hakimiyetlerine son verecek-
lerini, onları Ermenilere karşı işitilmemiş vahşetlerde bulunduklarını söyleye-
rek Türkleri ağır bir şekilde suçlamışlardır. Ayrıca bu telgrafta 1914’te Osmanlı 
hükümetinin çeşitli bahanelerle kadın erkek çocuk sekiz yüz bin Ermeni’yi öl-
dürdüklerini söylemişlerdir. Çok sayıda Ermeni ve Rum’u vatanlarından sürgün 
ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti’nin Türk ol-
mayan arazilerini Türklerden koparacaklarını izah etmişlerdir.

Görüldüğü üzere İtilaf Devletlerinin sulh antlaşması layihasına Osmanlı Hü-
kümeti’nin verdiği cevaba karşı cevapları ültimatom niteliğindedir. Bu ültima-
tomdan sonra Mehmet Vahdettin, 22 Temmuz 1920’de Yıldız sarayında kendi 
başkanlığında devletin ileri gelenlerinden oluşan bir Meclis-i Aliyi topladı. Bu 
kurul, müttefik koşullarının kabulüne ve anlaşmanın imzalanmasına karar verdi.



Arzu BOY 109

19 Temmuz 1920’de Versay’da bulunan Reşit Efendi tarafından Hariciye 
Nezaretine çekilen telgrafta ise Sevr  Antlaşması imzalanmadığı takdirde İstan-
bul’un alınacağı ve imzalanırsa Osmanlı Devleti’nin devamını sağlayacaklarını 
ifade etmiştir.( Takvim-i Vekayi, 24 Temmuz 1336, No: 3411)

20 Temmuz’da Osmanlı Devleti hakkında itilaf Devletleri Murahhaslarıyla ka-
rarları imza etmek üzere ayandan Hadi Paşa, Rıza Tevfik Bey’de murahhas tayin 
edilmiştir. (Takvim-i Vekayi, 29 Temmuz 1336, No:3916) Ayrıca yine Sulh Ant-
laşmasını imza etmek üzere Osmanlı Hükümetin’den Bern Sefiri Reşat Halis Bey, 
üçüncü murahhas tayin edilmiştir.(Takvim-i Vekayi, 29 Temmuz 1336, No: 3916)

Sevr Antlaşması’nın imzalanma sürecine doğru Yunanistan ve İtalya arasında 
çıkan anlaşmazlıklar yüzünden Yunanistan antlaşmayı imzalamama kararı almış 
büyük devletlerin araya girmesiyle Yunanistan antlaşmaya imza koyma kararı al-
dığından 10 Ağustos 1920 saat dörtte anlaşma imzalanmıştır. (Takvim-i Vekayi, 
12 Ağustos 1336, No: 3928)

Bu antlaşma Türkiye’nin sınırlarını belirlemekteydi. 13 bölüm 433 madde ve 
eklerden oluşmaktaydı. Maddeler başından sonuna kadar okunduğunda harita üze-
rinde herhangi bir siyasi varlığın kalmadığı açık bir şekilde görülmektedir. Boğazlar, 
İstanbul, İzmir, Trakya dışında Yunanistan, Ermenistan, Suriye, Irak, Filistin, Hicaz, 
Mısır, Sudan, Kıbrıs, Fas, Tunus, Bingazi ve Ege Adaları gibi çeşitli mevzular konuşul-
muş ve Osmanlı Devleti aleyhine karara bağlanmıştır. (Budak, 2014: 191-215)

Osmanlı Hükümeti tarafından imzalanan bu antlaşmanın yürürlüğü girme-
si için Osmanlı Anayasasının 55 maddesi gereği Meclis-i Mebusanın kabul et-
mesi gerekliydi. Meclis-i Mebusan, Misak-ı Milli’den dolayı basılmıştı. 23 Nisan 
1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ise bu antlaşmayı kabul etmesi-
nin mümkünatı yoktu. Hatta Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir’in Anka-
ra’ya Sevr’le ilgili gönderdiği telgraf şu şekildeydi: 

“Türkiye’nin hayatı mevcudiyetini söndüren bu zalım muahedenin 
imza edilmesine, karar ve rey veren asamileri malum eşhasın ve 
muahedenameye vazı imza verenlerin ihaneti vataniye ile itham 
olunmasını ve haklarında hükmü gıtabi verilmesini bu vatansızla-
rın isimlerinin her yerde lanetle yad edilmesinin ilan ve tamim olun-
masını arz ve teklif eylerim. Şeklindeki teklif  TBMM’de görüşülmüş 
ve kabul edilmiştir”. (Özbay, 2004:213)

Sonuç
10 Ağustos 1920’de Osmanlı Hükümeti tarafından imzalanan ve TBMM im-

zalamadığı için uygulamaya girmeyen Sevr Antlaşması’nın maddelerinin oluş-
turulması süreci 18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansında başlamış, Temmuz 
1920’deki Belçika (Spa) görüşmelerine kadar sürmüştür.

Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin tam anlamıyla ortadan kaldırıldığı bir 
antlaşmadır. Paylaşım konusunda İtilaf güçlerinin anlaşmazlığı söz konusu ol-
duğu için Sevr Antlaşması’nın taslağını oluşturmak çok uzun sürmüştür. İtilaf 
güçleri her şeye karar verdikten sonra Osmanlı delegeleri 1920’nin mayısında 
Sevr’e davet edilmiştir. 1920’de TBMM açılmış ve Milli Mücadele başlamıştı. Bu 
ortamda işgalci itilaf güçlerine Osmanlı Hükümeti’nin tavrı, Milli Mücadele’nin 
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liderleri Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tepkilerine göre daha ılımlıydı. Buna 
rağmen Sevr Antlaşması görüşmelere giden ayandan Tevfik Paşa, Dahiliye ve Ma-
rif Nazırları Reşit ve Fahrettin Beyler, Nafia Nazırı Cemil Paşa ile Mahmut Muhtar 
Paşa’dan oluşan Osmanlı Heyeti tarafından tepkiyle karşılandı. Tevfik Paşa bu 
ağır görüşmeleri kabul edemeyeceğini söyleyerek görüşmelere son verdi.

Tevfik Paşa’dan sonra görüşmelere Damat Ferit Paşa, Osmanlı Hükümeti’nin 
temsilcisi olarak katıldı. Sevr Antlaşması taslağıyla ilgili fikirlerini Fransız Başba-
kanına iletti.  Osmanlı Hükümeti’nin cevap layihasına bakıldığında yer yer sert 
tepkiler verildiği görülmektedir. Boğazlar mevzusu ile ilgili olarak kurulacak olan 
boğazlar komisyonunun görünüşte adilane bir durum arz ettiğini fakat sadece 
bazı devletleri temsil ettiği bunun uygun olmadığı dile getirilmiştir. Ayrıca Hükü-
met, İstanbul’da boğazlar komisyonunun yanı sıra itilaf güçlerinin denetiminde 
birçok komisyonun olmasına da tepki göstermiştir. İzmir’in çoğunluğunun Türk 
olduğunu tarih ve kültür olarak Türk şehri olduğu ve Trakya’nın bölgenin ticareti 
için çok mühim olduğu, İstanbul ile bir bütün oluşturduğu üzerinde durulmuştur.

İstanbul Hükümeti’nin gösterdiği bu tepkilerden sonra İtilaf devletlerinden 
karşı cevap geldi ve çok sert olan cevapta; Osmanlı Hükümeti, resmen tehdit 
edilmekteydi. Osmanlı Hükümeti eğer antlaşmayı imzalamazsa sonsuza dek Av-
rupa’dan atılacağı şeklinde devletlerarası hukuka sığmayan sözler sarfedilmişti. 
Ayrıca antlaşma imzalanmazsa devlet diye bir şeyin ortada kalmayacağı, imza-
lanırsa İstanbul Hükümetinin varlığını devam ettirebileceği ifade edildi. Bu açık 
tehdidin ardından 22 Temmuz 1920’de yapılan görüşmelerden sonra antlaşma 
10 Ağustos 1920’de İstanbul Hükümeti tarafından imzalandı.

Sonuç olarak İstanbul Hükümeti tarafından Sevr Antlaşması taslağına tepki 
gösterilmiş fakat mücadele sonuna kadar sürmemiştir. İtilaf devletlerinin, İs-
tanbul hükümetinin cevap layihasına sert çıkmalarıyla birlikte geri adım atılmış 
meydan itilaf güçlerine bırakılmıştır. Kurtuluş Savaşı ile Mustafa Kemal Paşa’nın 
önderliğinde ölüm kalım mücadelesi verilmiş, bu mücadelenin sonunda kazanı-
lan zaferle vatan kurtarılmıştır.
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Ekler

Ek  1: İzmir mevzusu 20 Temmuz 1920
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Ek  2:Boğazlar Komisyonu ile İlgili 19 Temmuz 1920
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Ek 3.Trakya mevzusu ile ilgili 19 Temmuz 1920
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Ek 4:Yunan askerlerinin İzmir’de katliamıyla ilgili 20 Temmuz 1920
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YEREL HALKIN TURİZME BAKIŞ AÇISININ 
BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 

SİNOP ÖRNEĞİ

Ercan KARAÇAR

GİRİŞ
Turizm yıllardır bulunduğu ülkeleri ve bölgeleri geliştiren, bu bölgelerde ya-

şayan yerel halkı ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan etkileyen bir hizmet sek-
törüdür. Sadece sağladığı kazançların ve getirdiği yeniliklerin dışında ülkelere 
maliyet getirici özellikleri ile de araştırılması gereken önemli bir konudur. 

Sadece turizmin etkilerini bilmek sorunların çözümü için yeterli olmamakta-
dır. Turizm etkilerini anlamak, kaynaklarını araştırmak, yerel halk ile turistlerin 
etkileşimini bilmekte sorunların çözümü için önemlidir. Yerel halkın turizm faa-
liyetleri konusundaki görüşleri hem turizm sektörü hem de iş hayatı için önem 
arz etmektedir.

LİTERATÜR TARAMASI
Turizm açısından zengin bir şehir olan Sinop, seçeneklerin de bol olduğu bir 

ildir. Tarihi yerler iyi korunmuş ve merkezde bulunan Arkeoloji Müzesi’nde geniş 
çaplı Prehistorik, Helenistik, Roma ve Bizans eserler sergilenmektedir. Etnografya 
Müzesi’nde de zengin tarihi eserler, yine tarihi bir konakta sunulmaktadır. Ayrıca 
şehri sarmalayan surların denize sıfır inşa edilmiş cezaevi olarak kullanılmış olan 
bir kısmı da ziyaretçi kabul etmektedir (http://www.sinopkulturturizm.gov.tr).

Sinop ilinde en çok ziyaret edilen yerler arasında; Tarihi Cezaevi, Tatlıca Şe-
laleleri Tabiat Parkı, Hamsilos Tabiat Parkı, Seyyid Bilal Türbesi, Alaattin Camii, 
Pervane Medresesi, Balatlar Yapı Topluluğu, Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, 
Boyabat Kalesi, Akgöl, İnaltı Kanyonu ve Mağarası, Türkiye’nin en kuzey noktası 
İnceburun ve Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı gelmektedir. Turizm verileri ince-
lendiğinde Sinop ilini ziyaret eden turist sayıları 2017 yılı itibariyle 929000 yerli 
olmak koşuluyla 934000’dir. Bu rakamlar; il sınırlarına giriş yapan, konaklama 
tesislerinde, kamp karavan veya ev pansiyonculuğunda konaklama yapan kişi-
ler ile çocuklar dahil edilerek tahmin edilmiştir (http://www.sinopkulturturizm.
gov.tr/TR,74927/istatistikler.html).

Tarihi Cezaevi
Yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen Sinop Kale’sinin içinde yer alan Sinop 

Tarihi Cezaevi yılladır ayakta kalmaktadır. Filmlere, destanlara konu olan bu ce-
zaevi 1997 yılına kadar kullanılmış daha sonra 1999 yılında Kültür ve Turizm Ba-
kanlığına devredilmiştir. 2000 yılından itibaren ziyarete açılan Cezaevi’ni, müze 
bölümleri, sanat galerileri ve konaklama tesisleriyle tam teşekküllü bir kültür 
kompleksi haline getirme çalışmaları devam etmektedir (Yurdakul, 2012:47).

CHAPTER 
7
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Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı
Sinop ili Erfelek ilçesi sınırlarında yer alan Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı Erfe-

lek Barajının bitiminden başlayarak yaklaşık 2 km uzunluğunda ve 28 tane şela-
leden oluşmaktadır. İçerinde şelalelere bağlı olarak irili ufaklı göller barından bu 
Tatlıca Şelaleri hem turizm hem de rekreasyonel aktiviteler açısından önem arz 
etmektedir (İpar, Tırıl, 2014:50).

Hamsilos Tabiat Parkı 
Sinop merkeze yaklaşık olarak 15 km uzaklıkta Hamsilos Tabiat Parkı bo-

zulmamış haliyle gelen turistleri cezbetmektedir. Özellikle Karadeniz dağlarının 
denize paralel uzanan şekline karşılık dik uzanan yapısı, Hamsilos ve Akliman 
koyları ile Ege Kıyılarını andırmaktadır (Altunöz, Tırıl ve Arslan 2014:23-24).

Seyyid Bilal Türbesi
Seyyid Bilal Türbesi, Ada Mahallesi’nde, Cezayirli Ali Paşa Camisi’nin sol ta-

rafında yer almaktadır. Ortadaki taş sandukanın kitabesinden anlaşıldığına göre 
türbe; Yaş Bey diye anılan Hoca Ebubekir oğlu, Oğul Beyoğlu, Koçkadoğlu, İlbas-
mış’ın oğlu Emir Tayboğa için; oğlu Emir Beklemiş tarafından 1280 yılında yaptı-
rılmış. Tamin edilmesine göre türbedeki kenarları kafesle çevrili, kitabesiz ahşap 
sandukanın Seyyid İbrahim Bilal’e aittir. Türbenin kapısı caminin içinde bulun-
maktadır. Türbe moloz taştan yapılmış, üzeri de kubbe ile örtülmüştür ve içinde 
sağda ahşap, solda üç mermer sanduka bulunmaktadır. Seyyid Bilal’e ait olduğu 
kabul edilen lahdin üzeri ahşap bir kafes içerisine alınmıştır ve bu en büyük san-
dukanın solundaki etrafı parmaklıklı lahit Tayboğa’ya aittir. Türbenin içindeki 
kime ait olduğu bilinmeyen yeşil örtülü iki lahdin vardır (Yurdakul, 2012:55).

Alaaddin Camii
Halk arasında Cami-i Kebir olarak bilinmekte olan ve kentin en eski cami-

si olan Alaaddin Camii kentin merkez noktasında yer alır. Eski yazılı kayıtlarda 
Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’a ait olduğuna dair işaretler bulunmaktadır.  
Selçukluların Sinop ilini fethetmesinden sonra 1214 yıllarında yapıldığı düşünül-
mektedir (http://www.sinop.gov.tr).

Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri
İlk müzecilik faaliyetleri Sinop’ta 1921 yılında başlamıştır. 1921 yılından iti-

baren ilin batısındaki nekropolden ve şehir içerisinde yapılan çalışmalardan çı-
karılan eserler  burada toplatılmıştır. Arkeoloji müzesi 1941 yılında ziyarete açıl-
mıştır. Daha sonra 1945’de memurluk ve 1947’de ise müdürlük olarak kalmıştır. 
3 katlı olan Etnografya müzesi, 18.yy. ahşap konularına benzer özellikler taşı-
maktadır. Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmiş ve bugün Etnografya mü-
zesi olarak hizmet vermektedir (http://www.sinopmuzesi.gov.tr//index.html).

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı
184 hektara sahip olan Sarıkum tabiat koruma alanında gölün sıcaklığı yakla-

şık 17 C°lik bir değişeme maruz kalmaktadır. Gölün içerisinde her türlü balık yer 
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alırken üzerinde de pek çok göçmen kuş görülmektedir. Bütün bu özellikleri bir 
arada değerlendirildiğinde, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı ve çevresi, önemli bir 
rekreasyon alanı olarak görünmektedir (Uzun, 1998:4).

YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı, turizmden etkilenen işletmeler, turistler ve yerel hal-

kın, turizm kaynaklı olumsuz etkilerden en az zararla çıkabilmeleri için turizm 
planlayıcılarını, yerel ve ulusal yönetimleri, turizm karar alıcılarını uyararak, ön-
görülen olumsuzlaşmanın daha da artmadan azaltılması ve sürdürülebilir turizm 
için gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgi sağlamaktır.  

Araştırma, yazın taraması dahil olmak üzere Şubat 2018’de başlamış ve Ma-
yıs 2018’de tamamlanmıştır. Araştırma yerel halkın turizme bakış açısını tespit 
ve değerlendirilmesine yönelik olduğu için çalışmaya yalnızca belirlenen bölgede 
yaşayan yerel halk dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında yer alan yerel halkın be-
lirlenen sorulara en uygun cevapları verebilmesi için aranan en önemli ön koşul, 
turizm gelişimine şahitlik etmesi bakımından bölgede en az 20 yıl ikamet etmiş 
olmasıdır.

İnsan ve toplum davranışlarını sayılarla açıklamak çok zordur. Sayısal veri-
ler araştırmacıya kaç kişinin nasıl davrandığı hakkında bilgi verir ancak neden 
bu şekilde davrandığı veya düşündüğü sorusuna cevap veremez. Nitel araştırma 
yöntemleri insan davranışlarının altında yatan nedenleri araştırmacıya daha de-
taylı sağlayabildiği için özellikle sosyal bilimlerde sıkça kullanılmaktadır. Nitel 
araştırmalarda 3 farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; grup görüşmesi, gözlem 
ve bireysel görüşme-mülakat yöntemleridir (Altındağ, 2005: 8-9).

Bu çalışmada mülakat yarı yapılandırılmış sorularla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmacı, katılımcıdan sorulan sorularla ilgili derinlemesine bilgi edinmeye 
çalışmış ancak katılımcıya yön verici şekilde müdahale etmemiştir. Araştırmaya 
katılan katılımcılara yarı yapılandırılmış, nitel araştırma özelliklerine uygun ve 
araştırma yapılmak istenen konularla ilgili 14 adet soru sorulmuştur.

•	 Türkiye turizmi hakkında düşünceleriniz nelerdir?
•	 Sinop turizmi hakkında düşünceleriniz nelerdir?
•	 Turizmin ekonomik etkilerini değerlendirir misiniz?
•	 Turizmin fiziksel çevreye zararları var mıdır? Varsa nelerdir?
•	 Sizce turizmin bir bölgede gelişimi desteklenmeli mi? Neden?
•	 Devletin bu konuda neler yapması gerekiyor?
•	 Yerel halk turizmi desteklemeli mi? Neden?
•	 Yerel halkın bölgesel turizm planlamasındaki rolü hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 
•	 Bölgenizde turizmin gelişimini destekler misiniz? Neden?
•	 Sizce ülkemizdeki her bölgede turizm desteklenmeli mi?
•	 Sizce turist kime denir?
•	 Turist-yerel halk etkileşimi sizce nasıl gerçekleşir?
•	 Sizce bölgenize gelen turistler nasıl davranmalı? Hangi aşamada 

rahatsızlık duymaya başlarsınız?
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•	 Bölgenizde yerel halk ile turist arasında çatışma var mı? Nedenleri neler-
dir? Çözüm önerileriniz var mı?

Bu çalışmanın örneklemi toplam 30 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılar Sinop 
Merkezden seçilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri 
aşağıdaki gibidir:

Tablo 1: Mülakat Yapılan Sinop Merkez Yerel Halkı İle İlgili Bilgiler

KATILIMCI CİNSİYET YAŞ MESLEK EĞİTİM 
DURUMU

İKAMET 
YILININ 

UZUNLUĞU
Katılımcı 1 Erkek 39 İşletmeci Yüksek Lisans 25
Katılımcı 2 Kadın 26 İşletmeci Lise 26
Katılımcı 3 Erkek 73 Emekli Üniversite 73
Katılımcı 4 Erkek 62 İşletmeci Lise 23
Katılımcı 5 Erkek 46 Satıcı Ön Lisans 21
Katılımcı 6 Erkek 58 Emekli Lise 58
Katılımcı 7 Erkek 53 Taksi Şöförü Lise 53
Katılımcı 8 Erkek 54 İşletmeci Üniversite 54
Katılımcı 9 Kadın 31 Garson Lise 31
Katılımcı 10 Erkek 28 Resepsiyonist Üniversite 28
Katılımcı 11 Erkek 61 İşletmeci İlköğretim 61
Katılımcı 12 Erkek 25 Garson Lise 25
Katılımcı 13 Erkek 45 İşletmeci Lise 45
Katılımcı 14 Erkek 56 İşletmeci İlköğretim 42
Katılımcı 15 Erkek 40 İşletmeci Lise 40
Katılımcı 16 Erkek 36 İşletmeci İlköğretim 36
Katılımcı 17 Erkek 46 İşletmeci Lise 46
Katılımcı 18 Erkek 62 İşletmeci Lise 23
Katılımcı 19 Erkek 28 İşletmeci Lise 28
Katılımcı 20 Erkek 54 Memur Lisans 54
Katılımcı 21 Erkek 51 Memur Ön Lisans 51
Katılımcı 22 Erkek 39 Esnaf Ortaokul 39
Katılımcı 23 Erkek 26 Satış Elemanı Lise 26
Katılımcı 24 Erkek 35 Esnaf Lise 35
Katılımcı 25 Erkek 72 Emekli İlköğretim 72
Katılımcı 26 Erkek 37 Esnaf Lise 37
Katılımcı 27 Erkek 31 Esnaf Lise 31
Katılımcı 28 Erkek 44 Esnaf Ortaokul 44
Katılımcı 29 Erkek 28 Esnaf Lise 28
Katılımcı 30 Kadın 25 Garson Lise 25

Araştırma soruları Sinop Merkezinden toplam 72 kişiye yöneltilmiştir. Bun-
lardan 35 kişi görüşme yapmak istemedikleri için, 7 kişi ise bilgi yetersizliğinden 
kaynaklanan belirlenen hiçbir soruya cevap verememeleri nedeniyle araştırma-
ya dahil edilememiştir. Araştırmaya dahil edilen her bir katılımcı ile yaklaşık ola-
rak 15-25 dakika arasında görüşme yapılmıştır. Görüşmeler 24 Nisan 2018 ile 1 
Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılmıştır.

BULGULAR ve TARTIŞMA
Literatür kısmında belirtildiği üzere turizm, faaliyet gösterdiği bölgelerde 

ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu 
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etkiler bölgede yaşayan yerel halkın algılarını çeşitli aşamalarda etkilemekte ve 
bu algılarından hareketle turizme yönelik tutum geliştirmelerine ortam hazır-
lamaktadır. Bu başlık altında yerel halkın turizmin etkilerini nasıl algıladıkları 
saptanmış ve bulgular değerlendirilerek analiz edilmeye çalışılmıştır.

1. Türkiye turizmi hakkında düşünceleriniz nelerdir?

2. Sinop turizmi hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Sinop ili katılımcıların genel turizm algısına etki eden en önemli faktörün 
halkın eğitim düzeyi ve düşük turizm bilgisini olduğu söylenebilir. İl Merkezinde 
ikamet edip turizm üzerine eğitim almış hiçbir katılımcıya rastlanmamıştır. Er-
kek katılımcıların genel turizm bilgisi kadınlara göre daha fazladır. Katılımcıların 
çoğunluğu turizmin Türkiye genelinde ve Sinop’ta giderek daha da kötüleşeceği 
görüşündedir. Bunun nedenini de ülke yönetiminin yanlış siyasal davranışları ol-
duğu şeklinde açıklamışlardır. Cinsiyet, yaş, meslek ve ikamet yılının uzunluğu 
turizm algılarında kayda değer bir farklılık yaratmamaktadır. Yapılan görüşmeler 
kapsamında elde edilen ilk bulgu “olumsuz turizm algısı” olmuştur. Bazı katılım-
cıların cevapları aşağıdaki gibidir:

“Türkiye turizmi beklenenden çok geridedir. Siyasi, politik anlamda yeterli 
işlemlerin yapılmamasından dolayı Türkiye turizmi hak ettiği yerde değildir. 
Sinop turizmi de Türkiye turizmi gibi, Sinop turizmi de gelişmiyor. Belediye 
turizme destek vermiyor. Bu anlamda iyi çalışmalar yapılmıyor, Türkiye’nin 
tanıtımının yapılmadığı gibi, Sinop’un da tanıtımı yapılmıyor. Bu sebepten 
dolayı Sinop çok fazla turist çeken bir yer değil. ”

(Katılımcı 1, E, 39 yaş, İşletmeci)
“Birkaç senedir kötü gittiğini söyleyebilirim. Siyasal nedenlerden 
dolayı ülkemize turistlerin gelmesi biraz daha azaldı. Sinop aslında çok 
geliştirilebilecek bir yer ama fazla bir gelişmişlik söz konusu değil. Denizi var, 
olanaklar el veriyor ama buradaki insanlar bunu kullanmıyorlar.”

(Katılımcı 2, E, 44 yaş, Esnaf)
“Türkiye turizm memleketidir. Turizm daha çok Ege, Akdeniz tarafında gelişmek-
tedir ama Türkiye’nin birçok yerinde Av turizmine, Yayla turizmine müsait yerler 
vardır. Onlara da tanıtım gerekmektedir. Bu tanıtımlar yapılırsa, turizme hizmet 
verecek potansiyeller karşılanırsa iyi gelir sağlanabilir. Sinop da yazın kısa olma-
sı itibariyle, Yayla turizminin ve Av turizminin de gelişmemesi durumuyla sadece 
yazın iki ay turist gelmektedir. Bu aylarda da fazla yüklenildiğinde, kapasitesi 
üzerine çıktığında konaklamayla ilgili sıkıntılar yaşanmakta. Onun dışında da 
gayet güzel bir turizm cenneti, turizm harikası bir yer diyebiliriz.”

(Katılımcı 28, E, 26 yaş, İşletmeci)

Görüşme yapılan 30 katılımcının 27 tanesi turizmin kötüye gittiğini düşünür-
ken sadece 3 kişi turizmin iyi durumda olduğunu ve daha da gelişeceğini düşün-
mektedir. Olumlu düşünen bazı katılımcıların cevapları aşağıdaki gibidir:

“Duyduğum kadarıyla 2018 yılının çok iyi olacağını söylüyorlar. Sinop turizmi 
hakkında da olumlu düşüncedeyim. Her geçen yıl daha da iyiye gidiyor.”

(Katılımcı 6, E, 58 yaş, Emekli)
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3. Turizmin ekonomik etkilerini değerlendirir misiniz?

Katılımcıların turizmin ekonomik etkilerine yönelik algıları genelde olumlu 
yöndedir ama turizmin doğru yönetilmediği düşüncesindedirler. Görüşme ya-
pılan 30 katılımcının 29 tanesi turizmin ekonomik etkilerini olumlu algılarken, 
sadece 1 kişi etkisiz algılamaktadır. 

Yapılan görüşmeler neticesinde öne çıkan bulgu “olumlu ekonomik algı” ol-
muştur. Bazı katılımcıların verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir:

“Turizm bacasız sanayidir. Turizmi geliştirmek için gelen turistleri daha iyi 
ağırlamamız lazım. Öncelikle “Her Şey Dahil” sistemini bitirmemiz gerekiyor. 
Turistlerin otelden çıkıp esnaflara para kazandırması lazım.”

(Katılımcı 20, E, 54 yaş, Memur)
“Turizm hazine, gelir kaynağı demektir. Ama biz bu kaynağı yeteri kadar 
kullanamıyoruz.”

(Katılımcı 3, E, 73 yaş, Emekli)
“Turizm, sıcak para akışı, istihdam ve bir bölgenin kalkınmasına en büyük 
katkı sağlayacak sektördür.”

(Katılımcı 18, E, 62 yaş, İşletmeci)

4. Turizmin fiziksel çevreye zararları var mıdır? Varsa nelerdir?

Yapılan görüşmelerde katılımcıların 7 tanesinin turizmin fiziksel çevre üze-
rindeki etkisini olumsuz yönde algıladıkları, 17 tanesinin ise daha olumlu algı-
ladıkları tespit edilmiştir. Katılımcılardan 5 tanesi doğru politika uygulanması 
halinde turizmin çevreye zararı olmayacağı görüşünde ve sadece 1 kişi bunun tu-
ristin geldiği ülkenin gelişmişlik durumuna bağlı olduğu görüşündedir. Bazı katı-
lımcıların turizmin fiziksel çevreye etkisi üzerine düşünceleri aşağıdaki gibidir:

“Turistlerin doğayı kirletmesi turizmin en büyük zararlarından biridir”
(Katılımcı 10, E, 28 yaş, Resepsiyonist)

“Turizmin fiziksel çevreye zararları yoktur. Görsel ve doğasal faydaları 
vardır. Modern parklar, botanik parklar, aquaparklar, alış-veriş merkezleri, 
sinemalar, bowling salonları gibi ilde olmayan turizm tesisleri yapılmakta ve 
yerli halkımız bunlardan faydalanmaktadır.”

(Katılımcı 18, E, 62 yaş, İşletmeci)
“Gerekli önlemlerin alınması takdirde turizmin çevreye ve doğaya hiçbir 
zararı yoktur ama bir ormanı yakıp yerine de gökdelen dikip otel yapılırsa 
bunun çok büyük zararı vardır.”

(Katılımcı 30, K, 25 yaş, Garson)

5. Sizce turizmin bir bölgede gelişimi desteklenmeli mi? Neden?

6. Devletin bu konuda neler yapması gerekiyor?

Sinop yerel halkının turizm gelişimine yönelik tutumlarını etkileyen ana fak-
törün maddi kazanç, diğer bir ifadeyle ekonomik faydalar olduğu anlaşılmakta-
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dır. Katılımcılardan hiçbiri görüşmelerde kültürel fayda ya da muhtemel zarar-
lara değinmemiştir. Görüşme yapılan 30 katılımcının tamamı turizm gelişiminin 
desteklenmesi görüşündedir. 

Katılıcımlar devletin görevlerinin turizm işletmecilerine vergide indirim sağ-
lamak, yeni girişimcilere kredi vermek, halka turizm konusunda eğitim vermek 
ve planlı ve programlı turizm gelişimini sağlamak olduğunu belirtmişlerdir. Ya-
pılan görüşmeler neticesinde öne çıkan ilk bulgu yerel halkın “ekonomik kazanç” 
üzerinde durması olmuştur. Bazı katılımcıların düşünceleri aşağıdaki gibidir;

“Elbette desteklenmelidir. Mesela Sinop kültür yönünden, tabiat güzelliği yö-
nünden tam turizm merkezi olacak bir bölgedir. Sinop gibi bölgelerin desteklen-
mesi lazım”. “Devletin otel, lokanta, turizm tesisi, çeşitli spor etkinliği yapacak, 
kişilere hem vergide indirim hem kredi desteği yapması lazım. Ayrıca turizm 
elemanı yetiştirme konusunda okullar, kurslar açmalı ve lokantalarda, resto-
ranlarda yetişmiş aşçılar çalışmalı. ”

(Katılımcı 3, E, 73 yaş, Emekli)
“Turizmin ekonomiye olan katkısından dolayı desteklenmelidir.” 
“Devletin geri kalmış bölgelere öncelik tanıması lazım.”

(Katılımcı 4, E, 62 yaş, İşletmeci)
“Desteklenmelidir çünkü turizm bacasız sanayidir.”
“Devlet otel yapacak girişimcilere kredi desteği vermesi lazım.”

(Katılımcı 24, E, 35 yaş, Esnaf)

Yerel Halkın Turizme Yönelik Algısı İle İlgili Bulgular ve Değerlendirmeler

Turizmin gelişim göstermeye başladığı ya da geliştiği bölgelerde yaşayan yerel 
halkın turizme yönelik algı ve tutumlarının bu gelişim düzeylerine göre farklılık gös-
terdiği anlaşılmaktadır. Bir bölgede turist sayısı arttıkça, diğer bir ifadeyle turizm 
gelişim gösterdikçe yerel halkın turizme yönelik tutumunun olumsuz yönde şekille-
neceği öne sürülmüştür. Bu başlık altında yerel halkın turizm gelişimine yönelik algı 
ve tutumları ile ilgili bulgular değerlendirilerek analiz edilmeye çalışılmıştır.

7. Yerel halk turizmi desteklemeli mi? Neden?

8. Yerel halkın bölgesel turizm planlamasındaki rolü hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

Katılımcıların tamamı yerel halkın turizmi desteklemesi yönünde görüşlerini bil-
dirmişlerdir. Bunu turizmin ekonomik getirisinden yola çıkarak açıklamışlardır. Ka-
tılımcılar yerel halkın bölgesel turizm planlamasındaki rolü konusunda genel olarak 
karamsardır. Katılımcıların bazıları devletin yürüttüğü plan ve politikalarda halkın 
hiçbir öneminin olmadığı, kendilerinden turizm gelişimi ve planlaması konusunda 
fikir alınmadığı, turizm plan ve politikalarına dahil edilmeleri gerektiği konusunda 
beyan ederken bazı katılımcılar ise halkın eğitim seviyesindeki düşüklük nedeniyle 
planlara dahil edilmesinin bir anlamı olmadığı şeklinde görüş bildirmişlerdir.
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Yapılan görüşmelerde öne çıkan ilk bulgular “turizmin yerel halka ekonomik 
getiri” ve “halkın turizm planlarına dahil edilmemesi” olmuştur. Bazı katılımcıla-
rın düşünceleri aşağıdaki gibidir:

“Yerel halkın turizmi desteklemesi gerekiyor. Çünkü ne kadar çok turist gelirse 
yerel halkta o kadar çok para kazanır.” “Bizim halka; turist nedir? Turizm ne-
dir? diye sorsak çoğu cevap veremez. Yerel halk bu anlamda çok geridedir. Bun-
lar politikacıların, Belediye başkanlarının, milletvekillerinin desteğiyle olacak 
işler ama onların da bir şey yaptığını göremiyoruz.”

(Katılımcı 1, E, 39 yaş, İşletmeci)
“Yerel halk yaşlısı, genci, okumuşu, okumamışı ile hepsi desteklemeli.”
“Turizm ile ilgili bir proje hazırlanırken halk temsilcileri de çağırılmalı. Top-
lantılarda onların da görüşleri alınmalı. Sadece Bakanlıktan ya da Valilikten 
olan kişilerin değil halkın da görüşü alınmalı.”

(Katılımcı 3, E, 73 yaş, Emekli)
“Desteklemelidir çünkü turizm Türkiye için gelirdir.”
“Yerel halkın bölgesel turizm planlamasında rölünün etkisiz olduğunu düşü-
nüyorum.”

(Katılımcı 29, E, 28 yaş, Esnaf)

9. Bölgenizde turizmin gelişimini destekler misiniz? Neden?

Yapılan görüşmelerde katılımcıların tamamı bölgelerindeki turizmi destekle-
mektedir. Katılımcılar bölgede turizmi desteklemelerinin nedeninin genel olarak 
“ekonomik fayda” sağlamak amaçlı olduğu görülmektedir. Aşağıda bazı katılımcı-
ların cevapları yer almaktadır. Bunlar:

“Elbette desteklerim çünkü her gelen turist para demektir. Turizm bacasız 
sanayidir. Hem kültürümüz artar hem de ekonomik yönden kazancımız olur.”

(Katılımcı 13, E, 45 yaş, İşletmeci)
“Bölgemizde turizmin gelişmesi için elimizden gelenini yaparız. Turizm baca-
sız sanayi demektir. Hareketlilik olursa yerel halkta, dışarıdan gelen yatırım-
cılarda kazanır.”

(Katılımcı 24, E, 35 yaş, Esnaf)
“Desteklerim çünkü bu sayede farklı kültürlerle etkileşim halinde olacağız 
hem de Sinop’un kalkınması için katkısı olacak.”

(Katılımcı 30, K, 25 yaş, Garson)

10. Sizce ülkemizdeki her bölgede turizm desteklenmeli mi?

Yapılan görüşmelerde demografik özellikler fark etmeksizin katılımcıların 
hepsinin verdiği cevaplar her bölgede turizmin desteklenmesi gerektiği yönün-
dedir. Katılıcımlar bunun nedenini birbirine benzer sebeplerden yola çıkarak 
açıklamışlardır. Bölgenin yerel halkının görüşü ekonomik açıdan “bölgesel ekono-
mik çıkarların gözetilmesidir.” Bazı katılımcıların düşünceleri aşağıdaki gibidir:

“Elbette turizm ülkemizdeki her bölgede desteklenmelidir. Ülkemizin ihracatı 
az ithalatı fazladır. Turizm de bu cari açığı kapatmak için çaredir.”

(Katılımcı 5, E, 46 yaş, Satıcı)
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“Desteklenmeli. Her bölgenin ayrı özelliği vardır. Kiminin kültür turizmi, 
kimin doğa, deniz, kış turizmi vardır.”

(Katılımcı 13, E, 45 yaş, İşletmeci)

“Türkiye üç tarafı denizle çevrili, 4 mevsimin bir arada yaşandığı turizm 
cennetidir. Bu yüzden ülkemizin her bölgesinde turizm desteklenmelidir.”

(Katılımcı 18, E, 62 yaş, İşletmeci)

Yerel halkın turizme ve dolayısıyla turiste yönelik algı ve tutumları sektörün 
devamlılığı için kritik bir öneme sahiptir. Yerel halkın özellikle turiste yönelik 
tutumu ve bundan kaynaklı olarak sergilemesi muhtemel davranışları turistin 
bir bölgeden memnun ve şikayetçi ayrılması konusunda etkilidir. Bu başlık altın-
da yerel halkın turiste yönelik bakış açısını, algı ve tutumlarını değerlendirilerek 
analiz edilmeye çalışılmıştır.

11. Sizce turist kime denir?

Sinop Merkezde yapılan görüşmelerde katılımcıların demografik özelliklerin-
deki farklılığın “turist” algılarında anlamlı bir etki yaratmadığı görülmektedir. Si-
nop halkına “turist kimdir?” sorusu yöneltildiğinde verdikleri cevaplardan turist 
algılarının “para getiren yerli ve yabancı kişiler” olduğu anlaşılmaktadır. Sinop 
halkı için turist genelde “para getiren kişilerdir” tanımlaması yapılabilir. 

Yukarıda da bahsedildiği üzere yerel halk ile yapılan görüşmelerde öne çıkan 
en önemli bulgu turisti “maddi kaynak” olarak görmeleri olmuştur. Aşağıda bazı 
katılımcıların turist tanımlamaları bulunmaktadır. Bunlar:

“Ülkesini ya da dünyayı tanıyabilmek için gezen, başka bölgelerin kültürünü 
öğrenmek isteyen ve gittiği yerde döviz bırakan kişilere turist denir.”

(Katılımcı 3, E, 73 yaş, Emekli)
“Turist gezen, gören harcama yapıp para bırakan insandır.”

(Katılımcı 5, E, 46 yaş, Satıcı)
“Belli bir yeri gezmek, öğrenmek amacıyla giden kişi ya da kişiler topluluğudur.”

(Katılımcı 30, K, 25 yaş, Garson)

12. Turist-yerel halk etkileşimi sizce nasıl gerçekleşir?

13. Sizce bölgenize gelen turistler nasıl davranmalı? Hangi aşamada rahatsız-
lık duymaya başlarsınız?

Katılımcıların çoğunluğu turist ile yerel halkın ürün ve hizmet alışverişi yap-
mak, yol tarifi sormak amacıyla etkileşime geçtiğini belirtmişlerdir. Katılımcıla-
rın tamamının soruda geçen “etkileşim” kavramı üzerine algısını “iletişim” kavra-
mı oluşturmaktadır. Bazı katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibidir:

“Turist ile yerel halk etkileşimi alış-veriş esnasında gerçekleşir.”
(Katılımcı 12, E, 25 yaş, Garson)

“Gelen turistler bölge ile ilgili gerekli bilgileri edinmek için yerel halkla 
iletişime geçer.”

(Katılımcı 30, K, 25 yaş, Garson)
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Katılımcılar bölgelerine gelen turistin köyün örf ve adetlerine uygun davran-
maları gerektiği ve çevreye daha duyarlı olmaları görüşündedir. Yerel halkın de-
mografik özelliklerindeki farklılık turistin davranışlarından rahatsızlık duydukları 
aşamada farklılığa neden olmaktadır. Yaşı küçük olanların turistin davranışlarına 
karşı anlayış ve kabul ediş seviyesi daha yüksekken, yaşça büyük olanlar turist dav-
ranışlarına karşı daha tahammülsüz ve katı kurallara sahiptir. Yapılan görüşmeler-
de öne çıkan ön önemli bulgu yerel halkın kendi kültürlerine ait “norm ve değerlere 
bağlılığı” olmuştur. Bazı katılımcıların görüşleri aşağıda yer almaktadır:

“Benim için hiçbir sıkıntı yok ama Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için 
turist kendi ülkesindeki gibi rahat davranmamalı.”

(Katılımcı 1, E, 39 yaş, İşletmeci)
“Gelen turistler bizim örf ve adetlerime saygılı olduğu sürece bir sorun olmaz”

(Katılımcı 9, K, 31 yaş, Garson)
“Eğer gelen turist bizim doğamızı, çevremizi kirletirse rahatsız olurum.”

(Katılımcı 23, E, 26 yaş, Satış Elemanı)

14. Bölgenizde yerel halk ile turist arasında çatışma var mı? Nedenleri neler-
dir? Çözüm önerileriniz var mı?

Yerel halkla yapılan görüşmelerde katılımcıların 25 tanesi bölgelerinde şimdiye 
kadar yerel halk ile turist arasında hiçbir çatışmaya şahit olmadıklarını söylediler. 
Bu katılımcılar böyle bir durumla karşılaşmadıklarını, böyle bir şeyi hissetmedikle-
rini ya da etraflarından duymadıklarını dile getirmişlerdir. Katılımcılardan sadece 5 
tanesi bölgelerinde çok nadiren de olsa yerel halk ile turist arasında çatışma olduğu 
görüşünde. Bu katılımcılar çatışmaya genelde turistlerin değil yerel halkın sebep 
olduğu görüşündedirler. Bazı katılımcıların görüşleri aşağıda yer almaktadır:

“Hayır yoktur. Ben 40 senedir burada taksicilik yapıyorum ve hiçbir zaman 
turistle çatışma yapmadım.”

(Katılımcı 7, E, 53 yaş, Taksi Şöförü)
“Hayır, Sinop halkı misafirperver, kültürlü ve anlayışlıdır.”

(Katılımcı 18, E, 62 yaş, İşletmeci)
“Evet var. Buradaki esnaflar gelen turistlere hatta öğrencilere bile sadece 
para gözüyle bakmaktadırlar. Ne kadar fazla kopartırsam o kadar kardır 
düşüncesiyle turistleri kendilerine çekmekten ziyade kendilerinden itiyorlar. 
Bu konuda yerel halkı ve esnafları bilinçlendirmek lazım.”

(Katılımcı 30, K, 25 yaş, Garson)

SONUÇ VE ÖNERİLER
Literatür kısmında belirtildiği üzere turizm, faaliyet gösterdiği bölgelerde 

ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu 
etkiler bölgede yaşayan yerel halkın algılarını çeşitli aşamalarda etkilemekte ve 
bu algılarından hareketle turizme yönelik tutum geliştirmelerine ortam hazırla-
maktadır. Sinop ili katılımcıların genel turizm algısına etki eden en önemli faktö-
rün halkın eğitim düzeyi ve düşük turizm bilgisini olduğu söylenebilir. İl Merke-
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zinde ikamet edip turizm üzerine eğitim almış hiçbir katılımcıya rastlanmamıştır. 
Erkek katılımcıların genel turizm bilgisi kadınlara göre daha fazladır. Bu konuda 
turizm il müdürlüğü ve turizm eğitimi veren kuruluşlar bölgede konferanslar ve 
seminerler düzenleyerek yerel halkı turizm konusunda bilgilendirebilirler. Dü-
zenlenen turizm haftalarında yerel haklın katılımı arttırılmalıdır.

Sinop yerel halkının turizm gelişimine yönelik tutumlarını etkileyen ana fak-
törün maddi kazanç, diğer bir ifadeyle ekonomik faydalar olduğu anlaşılmakta-
dır. Katılımcılardan hiçbiri görüşmelerde kültürel fayda ya da muhtemel zararla-
ra değinmemiştir. Bu konuda yine yerel halkın bilgi eksikliği görülmektedir. 

Görüşme yapılan 30 katılımcının tamamı turizm gelişiminin desteklenme-
si görüşündedir. Devlet, bölgede turizmin gelişmesi için turizm işletmecilerine 
vergide indirim, yeni girişimcilere kredi, halka turizm konusunda eğitim vererek 
planlı ve programlı turizmin gelişimini sağlamalıdır.

Katılımcılar yerel halkın bölgesel turizm planlamasındaki rolü konusunda 
genel olarak karamsardır. Katılımcıların bazıları devletin yürüttüğü plan ve poli-
tikalarda halkın hiçbir öneminin olmadığı, kendilerinden turizm gelişimi ve plan-
laması konusunda fikir alınmadığı, turizm plan ve politikalarına dahil edilmeleri 
gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir. Turizmin olumlu etkilerini arttırmak 
ve olumsuz etkilerini azaltmak için devlet yerel halkı, turizm gelişim sürecine 
dâhil etmeli, onların bu konudaki fikir ve önerilerini almalıdır.

Yerel halkın demografik özelliklerindeki farklılık turistin davranışlarından 
rahatsızlık duydukları aşamada farklılığa neden olmaktadır. Yaşı küçük olanların 
turistin davranışlarına karşı anlayış ve kabul ediş seviyesi daha yüksekken, yaş-
ça büyük olanlar turist davranışlarına karşı daha tahammülsüz ve katı kurallara 
sahiptir. Özellikle yaş gurubu yüksek olanlara turizm ve turistin sosyal yaşamı 
hakkında bilgiler verilmelidir. Çünkü batı toplumu ile doğu toplumu arasında 
sosyo-kültürel farklılıklar bulunmaktadır. Bu manada broşürleri el kitapçıkları 
veya panolardan yerel halka ulaşılabilir.

Katılımcılardan sadece 5 tanesi bölgelerinde çok nadiren de olsa yerel halk 
ile turist arasında çatışma olduğu görüşünde. Bu katılımcılar çatışmaya genelde 
turistlerin değil yerel halkın sebep olduğu görüşündedirler. Bu yüzden yerel halk 
turizm ve turist konusunda bilgilendirilmeli ve o tarzda davranmaması konusun-
da eğitilmelidir. Bu konuda turizm il müdürlüğü ve turizm eğitimi veren kuruluş-
lardan yardım istenebilir.

Yerel halkın, turizmin gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Bu yüzden turizm-
den istenilen faydanın sağlanabilmesi için her kurumun yerine getirmesi gereken 
görevlerin doğru bir şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Önemli altyapı ya-
tırımlarının yapılması, yatırımların doğru ve zamanında yapılması, yerel halk ve 
turistlere yetecek rekreasyonel alanların açılması, ulaşım sorununun tamamen 
ortadan kaldırılması, genel olarak şehrin turizm bakımından tehdit oluşturan 
zayıf yönlerinin düzeltilmesi, yerlilerin ve turistlerin bilinçlendirilmesi şarttır. 
Turizm için yapılacak yapıların veya düzenlemelerin, yerel halkın günlük yaşan-
tılarını bozacak şekilde ve yaşadıkları çevreyi tahrip edecek şekilde yapılmama-
sına, aynı zamanda halkın kullandığı imkânların turizm nedeniyle azalmasının 
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veya yok olmasının engellenmesine dikkat edilmelidir. Bütün bu şartlar sağlandığı 
takdirde yerel halkın turizme bakış açısı daha da olumlu bir hal alacaktır. Dolayı-
sıyla Sinop’taki turizm gelişiminin sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi 
için yerel halkın ekonomik, sosyal kültürel ve fiziki yönden turizme hazırlanması 
ve katılması oldukça önemlidir. Turizmin olumlu etkilerini arttırmak ve olumsuz 
etkilerini azaltmak için yerel halkı, turizm gelişim sürecine dâhil etmek, onların 
bu konudaki fikir ve önerilerini almak gelecekteki turizm hareketlerine ışık tut-
mada çok büyük katkı sağlayacaktır. 

KAYNAKLAR
1. Akman, D.A. (2007), “Turizm Gelişmesinin Yarattığı Doğal ve Kültürel Değişimler: Kaş 

Örneği.” (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı s:96

2. Altındağ, M. (2005), Nitel Araştırma Teknikleri Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı s;143-144. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Teftişi Yüksek Lisans 
Programı. s:8-9.

3. Altunöz, Ö., Tırıl, A., Arslan, Ö.E., (2014), “Hamsilos Tabiat Parkı’nın Rekreasyon 
Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” Journal Of Recreation And Tourism 
Research (JRTR) s:23-24.

4. Demirbulat, G.Ö., (2012), “Turizmin Sosyal Ve Kültürel Etkilerinin Turist Rehberleri 
Tarafından Algılanması Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Ili Örneği”  Ticaret ve Turizm 
Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 1 s:57.

5. Demirtaş, N., (2011), “Turizm ve Çevre” Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 
Ankara.

6. Doğan, H., Üngüren, E., (2010), “Alanya Halkının Turizme Sosyo-Kültürel Açıdan Bakışı”  
Makale,  e-Journal of New World Sciences Academy, Antalya s:397

7. Durak, A., (2008), “Turizmin Çevreye Etkileri Nevşehir Ili Konaklama Işletmeleri 
Yöneticilerinin Çevre Duyarlılığı Ile Ilgili Bir Araştırma”. (Yüksek Lisans Tezi). Kayseri: 
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü s:5

8. Eralp, Z., (1983), “Genel Turizm”, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, 
Ankara s:36

9. Filiz, A. (2017),“Yerel halkın turizme yönelik algı ve tutumlarının turizm gelişim 
yaklaşımları kapsamında değerlendirilmesi: Mazı köyü- Türkbükü karşılaştırmalı analizi” 
İzmir. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim 
Dalı Turizm İşletmeciliği Programı. s;3-4

10. Husseın, T. A., Saç, F., (2008), “Genel Turizm Gelişimi-Geleceği”, Siyasal Yayınevi, 
Ankara s: 1-3

11. İpar, M.S.,Tırıl, A. (2014), “Sinop Ilinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesine 
Yönelik Öneriler”  Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 7 (2) s:50

12. Kalaycıoğlu, O, (2017), “Balıkesir Ili Yerel Yöneticilerinin Turizme Ve Balıkesir Turizm 
Potansiyeline Bakış Açıları” . (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı s:7

13. Kınacı, B., Pehlivan, N. A., Seyhan, G., (2011), “Turizm ve Çevre (Çevre Koruma)”, 
Pegem Yayınevi, Ankara s:2-3



Ercan KARAÇAR 129

14. Öğe, S., (2015), “Medikal Turizmin Ekonomik Önemi: Erzurum’da Bir Uygulama” 
(Yüksek Lisans Tezi). Erzurum;  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Ana Bilim Dalı. s:25

15. Özdemir, M.A., Kervankıran, İ., (2010), “Turizm Ve Turizmin Etkileri Konusunda Yerel 
Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği”, Marmara Coğrafya 
Dergisi Sayı: 24 İstanbul. s:4

16. Usta, Ö., (2009), “Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım” Detay Yayıncılık, Ankara s:8-9

17. Uzun, A. (1998), “Sinop Ilinin Bazı Doğal Turistik Çekicilikleri”  Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eğilim Fakültesi, Samsun. s:4

18. Veysi, G., (2011), “Turizmin Olumlu Etkileri Ve Midyat Ilçesindeki Geleneksel Taşçılık 
Sanatı Örneği” Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 24, İstanbul. S:437-438

19. Zengin, B. (2010),“Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Reel ve Moneter Etkileri”. 
Akademik İncelemeler Dergisi, 5(1), 102-126.

20. Yıldız, T.,  Arslan A., (2013), “Erfelek Ilçe Analizi” Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, s: 29

21. Yılmaz, C. (2009), “Tarihi Sinop Kalesi Cezaevi”, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 
22, 1-16. 

22. Yurdakul, S., B., (2012), “Sinop Ilinde Kültürel Çekicilikler Ve Turizm Amaçlı Kullanım 
Olanakları” , (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Çanakkale. S:47

23. (http://www.sinopkulturturizm.gov.tr).

24. (http://www.sinopkulturturizm.gov.tr/TR,74927/istatistikler.html)

25. (http://www.sinop.gov.tr)

26. (http://www.sinopmuzesi.gov.tr//index.html)





Ayşe Nur BUYRUK AKBABA 131

TÜRKİYE’DE MUHASEBE 
STANDARTLARININ GELİŞİMİ

Ayşe Nur BUYRUK AKBABA

GİRİŞ
Muhasebe standartları muhasebe uygulamalarına yol gösteren, finansal tab-

loların düzenlenmesine yardımcı olan ölçütlerdir. Muhasebe standartları, ulusla-
rarası faaliyetlerde bulunan işletmelerin muhasebe işlemlerinde tekdüzeni sağ-
layabilmek adına ortaya çıkan ihtiyaçlar sonucunda gündeme gelmiş ve uluslara-
rası muhasebe standartlarında çalışmalar yapılmıştır. Her ülke ulusal muhasebe 
standartlarını uluslararası muhasebe standartlarına uyumlaştırabilmek adına 
çalışmalara başlamıştır. Bazı ülkeler kendi muhasebe uygulamarını esas alarak 
uyumlaştırma çalışmalarını yapmış, bazı ülkeler ise uluslararası yapılan çalışma-
ların aynısını benimsemiştir. 

Türkiye’de de muhasebe standartları ile ilgili çalışmalarda uluslararası yapı-
lan çalışmalar esas alınmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartlarını Uluslarara-
sı Muhasebe Standartları Kurulu düzenleyerek yayımlamakla yetkilidir. Türkiye 
muhasebe standartlarını ise Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu yayımlamakla yetkilidir. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumunun daha önceden yayımlamış olduğu 41 adet Türkiye Muhase-
be Standardı (TMS), muhasebe standartlarının güncellenmesi ile oluşturulan 16 
adet Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) vardır. Muhasebe ve denetim 
standartları kurumu bu standartların yanı sıra Büyük ve Orta Boy işletmeler için 
finansal raporlama standardı (BOBİ FRS) yayımlanmıştır. BOBİ FRS’ler 27 bö-
lümden oluşmaktadır. Çalışma da muhasebe standartlarının gelişimi konusuna 
yönelik yapılmış olan çalışmaları ele alarak işletmelere öneriler sunulması amaç-
lanmıştır. Bu çalışmanın bazı bölümleri, “Uluslararası Muhasebe Standartları ve 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından İşletme Birleşmeleri” 
adlı yayımlanmamış yüksek lisans tezinden türetilmiştir. Çalışmanın ilk bölü-
münde muhasebe kavramına, son bölümde ise uluslararası ve Türkiye’de yapılan 
çalışmalara, ulaşılan sonuç ve yararlanılan kaynaklara yer verilmiştir.                        

MUHASEBE  STANDARTLARI HAKKINDA GENEL  BİLGİLER
Bu bölümde, muhasebe standartlarının  tanımı, oluşturulma  süreci,  oluşturul-

ması  sürecinde uluslararası ve  Türkiye’de  yapılan  çalışmalar hakkında  bilgi yer 
almaktadır.  

Muhasebe  Standartlarının  Tanımı
Muhasebe,  genel  anlamda  işletmenin  mali  durumunu  gerçeğe  uygun  ola-

rak  yansıtmayı  amaçlayan  bir  sistemdir.  Kaynağın,  doğal  kurallara  dayanması  
gerekmektedir.  Muhasebe  ile  ilgili  doğal  kurallar  bilimsel  ve  tarafsız  yakla-
şımlar  sonucu  oluşmaktadır (Lazol, 2000:9).

CHAPTER 
8
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Muhasebe  uygulamaları,  kaynağını  muhasebenin  temel  kavramları,  genel  
kabul  görmüş  muhasebe  ilkeleri  ve  muhasebe  standartlarından  almalıdır.  
Muhasebe  uygulamalarının  belirli  temellere  uyması  zorunludur  ve  bu  neden-
le  muhasebe  kavram  ve  ilkelerine  dayanarak  muhasebe  standartları  gelişti-
rilmiştir (Akgül Ataman ve Akay, 2002:4).  

Muhasebe  bilgi  sistemi,  işletme  süreçlerinin  muhasebe  yönünü  yansıtır  
ve  iktisadi  kurumda  halihazırda  veya  gelecekte  çıkarı  bulunan  ve  bu  nedenle  
kurum  hakkında  bilgi  edinme  ihtiyacı  olan  karar  vericilere  bilgi  temin  etme  
işlevini  yapar (Şensoy, 2002:1). Muhasebe  sisteminden  edinilen  bilgilerin,  kul-
lanıcıları  için  beklenen  fonksiyonu  yerine  getirebilmesi  ve  işletme  faaliyet-
lerine  ilişkin  sağlıklı  bilgiler  aktarabilmesi,  benzer  olayları  benzer  şekilde  
ifade  etmesi,  ürettiği  bilgilerin  doğru,  güvenilir,  anlamlı,  gerçeğe  uygun  ve  
karşılaştırabilir  olması  belirli  muhasebe  standartlarına  göre  hazırlanması  ile  
mümkündür (Akgül Ataman ve Akay, 2002:4).

Muhasebe  standartları,  muhasebe  uygulamalarını  yönlendiren  ve  finansal  
tabloların hazırlanmasına  düzen  getiren  normlar  olarak  tanımlanabilmektedir 
(Uslu, 1998:25). Muhasebe  standartları,  mali  tablo  ilkelerinin  uygulamaya  ge-
çirilmesini  sağlayan  esaslar  ve  yöntemlerden  oluşur.  Bu  standartlar  ekonomi-
deki  tüm  sektörlerle  ilgili  olabileceği  gibi  sadece  bir  sektörü  de  ilgilendirebi-
lir.  Örneğin;  “Bankalar  ve  Benzeri  Finansal  Kuruluşların  Finansal  Tablolarının  
Kamuya  Açıklanması”  standardı  sadece  bankacılık  sektörünü  ilgilendirmesine  
rağmen,  “Satışlar  ve  Diğer  Olağan  Gelirler  Standardı”  ise,  ekonomide  yer  alan  
tüm  sektörleri  ilgilendirmektedir (Koç Yalkın, 2002:2).

Muhasebe  Standartlarının  Oluşturulma  Süreci
Dünyada  muhasebe  işlemleri  artık  tümüyle  elektronik  ortamda  yürü-

tülmektedir. Önemli  olan  işlemlerin  kaydı  değil,  mali  tabloların  denetimi-
dir.  Denetim  ve  değerlendirme  için  standart  oluşturulması  esastır (Özyürek, 
1999:123).

İşletmelerin  ve  işletme  dışı  çevrelerin  karar  alma  sürecinde  belirleyici  
rolü  olan  muhasebe  standartları,  birçok  çıkar  grubunun  ilgi  odağı  durumun-
da  olup,  muhasebe  standartlarının  kimin  tarafından  belirleneceği  de  tartışma  
konusu  olagelmiştir.  Muhasebe  standartlarının  oluşturulması  konusunda  ileri  
sürülen  görüşler; kamu  sektörü  tarafından  yasama  yoluyla  belirlenmesi, özel  
sektör  düzenleyici  kuruluşları  vasıtasıyla  belirlenmesi ve muhasebe  standart-
larının  kamu  sektörünce  düzenlenmesi şeklindedir (Üstündağ, 2000:32).

Muhasebe  Standartlarının  Yasama  Yoluyla  Belirlenmesi: Muhasebe  
standartlarının  kanunlar,  yönetmelikler  ve  benzeri  yöntemlerle  devlet  tara-
fından  belirlenmesi  durumudur.  Yasama,  muhasebe  standartlarını  belirlerken  
bu  standartlara  uyulmaması  durumunda  uygulanacak  cezaları  da  belirleye-
rek,  standartların  uygulanmasında  yaptırımlar  getirmektedir.  Bu  noktada,  son  
yaptırım  organının  ve  başvuru  mekanizmasının  mahkemeler  olması  da,  hem  
standartların  uygulanmasının  sağlanmasını  hem  de  standartlara  uyulmaması  
halinde  yaptırım  uygulamasını  pekiştiren  bir  nokta  olarak  gündeme  gelmek-
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tedir.  Örneğin;  Avrupa  Birliği’nde  muhasebe  standartları  bu  şekilde  Konsey  
Direktifleri  olarak  kabul  edilmekte  ve  bu  düzenlemeler  üye  ülke  mevzuatla-
rına  zorunlu  olarak  geçirilmektedir (Akgül Ataman ve Akay, 2002:6).

Muhasebe Standartlarının Özel Sektör Düzenleyici Kuruluşlarınca Be-
lirlenmesi: Muhasebe standartlarının  belirlenmesinde  özel  sektör  düzenleyici  
kuruluşların  görev  almasında  karşımıza  çıkan  en  önemli  sorun,  standartlara  
uyumun  sağlanmasında  bu  kuruluşların  yaptırım  gücüne  sahip  olmamala-
rıdır.  Bu  durumda,  oluşturulan  standartların  uygulanması  isteğe  bağlıdır 
(Ayboğa, 2003:105-106).

Muhasebe  standartlarının  belirlenmesinde,  özel  sektör  düzenleyici  kuruluş-
ları  görev  alabilirler.  Özel  sektörce  oluşturulan  bu  standartların  uygulanması  
tamamıyla  ihtiyari  olmaktadır.  Dolayısıyla  burada  en  önemli  sorun,  standartla-
ra  uyumun  sağlanmasında  bu  kuruluşların  yaptırım  gücüne  sahip  olmamala-
rıdır.  Bu  kuruluşlar  dernek,  vakıf  ve  birlik  şeklinde  örgütlenen  ve  özel  sektör  
temsilcilerinin  içinde  bulundukları  yerel  veya  uluslararası  kuruluşlardır.  

Özel  sektör  düzenleyici  kuruluşları  otoritelerini  ve  standartlara  uyumu  
sağlayabilmek  için  geniş  fikir  alışverişleri,  standart  taslaklarının  dolaştırıla-
rak  görüşler  alınması,  belirlenecek  standartlara  temel  oluşturmak  üzere  bir  
kavramsal  çerçevenin  kabul  edilmesi  gibi  “uzlaşma  arayışı”  olarak  adlan-
dırılan  geniş  bir  prosedür  uygulama  yoluna  başvurmaktadırlar.  Türkiye’de  
TÜRMOB  bünyesindeki  TMUDESK,  yurt  dışında  Uluslararası  Muhasebe  Stan-
dartları  Kurulu,  Amerika’da  1973  yılına  kadar  muhasebe  standartlarının  
belirlenmesinde  etkin  rolü  olan  Accounting  Principles  Board  (APB)  bu  tip  
kuruluşlara  örnek  olarak  gösterilebilir.

Muhasebe  Standartlarının  Kamu  Sektörünce  Düzenlenmesi: Muhasebe  
standartları  belirleme  yetkisinin  hükümet  desteği  bulunan  bir  kuruluşa  dev-
redilmesi  yöntemidir.  Bu  yöntemin  avantajı,  yargı  ile  her  zaman  pekiştirilebi-
lecek  olan  yaptırım  gücünün  bulunmasıdır (Akgül Ataman ve Akay, 2002:6-7). 
Ülkemizde,  Sermaye  Piyasası  Kurulu,  Maliye  Bakanlığı,  Muhasebe  Standartları  
Komisyonu  ve  1999  yılında  kurulan  Türkiye  Muhasebe  Standartları  Kurulu  
bu  özelliğe  sahip  kuruluşlardır (Ayboğa, 2003:106).

Muhasebe Standartlarının Oluşturulmasına Yönelik Olarak  Ulus-
lararası ve Türkiye’de  Yapılan  Çalışmalar
Muhasebe  standartlarının  oluşturulmasına  yönelik,  birçok  ülke ve Türkiye’de 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle uluslararası muhasebe standartlarına uyum 
sağlanabilmesi adına bir çok ülkede uyumlaştırma çalışmaları yapılmıştır.

Muhasebe Standartlarının Oluşturulmasında Yapılan Uluslararası 
Çalışmalar
Küreselleşen  iş  dünyasında  sadece  ulusal  standartlara  göre  hazırlanan  

mali  raporların  ve  denetim  raporlarının  yeterli  olmadığı  açıktır.  Bu  nedenle  
tekdüzeni  sağlayabilmek  için  uluslararası  muhasebe  standartları  düzenlen-
miştir (IFAC’dan, IASC’den Haberler, 2001:103). Burada  amaç,  ulusal sınırlar 
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ötesinde yapılacak denetimlerin belirli  kriterlere  uygun olarak yapılması  ge-
rekmektedir.  Bunun  sağlanabilmesi  içinde  Uluslararası  Muhasebe  Standart-
ları  Kurulu  (IASB)  oluşturulmuştur (IFAC ve IASC’den Haberler, 2001:1-2).  
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB); merkezi Londra-İngiltere’de 
bulunan, bağımsız, özerk muhasebe standartları hazırlama ve yayınlama konu-
sunda genel kabul görmüş tek otoritedir (IASB, 2018). Finansal  raporlama  dü-
zenlerinin  uluslararası  düzeyde  uyumlaştırılması  için Uluslararası  Muhasebe  
Standartları  Kurulu  (International  Accounting  Standards  Board-IASB) çalışma 
yapan kuruluştur (International Accounting Standards Board History, 2018). 

IASB’nin yapısı aşağıda yer aldığı şekildedir:

IASC Vakfı; Standart Danışma Konseyi ve Finansal Raporlama Değerlendirme 
Komitesi yanında iki temel organı (Mütevelli Heyeti ve IASB) olan bir örgüttür. 
IASC Vakfı Mütevelli Heyeti, IASB üyelerini tayin eder, yönetimi icra eder ve ge-
rekli sermayeyi arttırır, buna karşın IASB muhasebe standartlarını oluşturmada 
tek sorumludur (Aslan, 2004:94-97).

Uluslararası  Muhasebe  Standartlarının  oluşturulması  konusunda  ilk  tar-
tışmalar  1960’larda  başlamış  ve  bu  konunun  bir  örgüt  (komite)  tarafından  
yürütülmesine  yönelik  somut  öneriler  ise,  ilk  defa  1972  yılında  Sidney’de  ya-
pılan  10.  Uluslararası  Muhasebeciler  Kongresi’nde  gündeme  gelmiştir (Ulusla-
rarası Muhasebe Standartları Kurulu Yeniden Yapılanıyor, 2000:26).

Komite,  1973  yılında  Kanada,  Fransa,  Almanya,  Japonya,  Meksika,  Hol-
landa,  İngiltere,  İrlanda  ve  Amerika’daki  profesyonel  muhasebe  kurumla-
rı  tarafından  yapılan  anlaşma  ile  kurulmuştur (Yılmaz, 2003:95). Komitenin  
temel  amacı,  komitenin  hedeflerine  uygun  olarak  Uluslararası  Muhasebe  
Standatlarını  geliştirmek  ve  finansal  tabloların  raporlanmasında  uyumu  sağ-
layabilmektir (Shim ve Constas, 2001:159). Denetlenmiş  hesapların  ve  finansal  
raporların  sunulmasında  dikkate  alınması  gerekli  temel  standartları  belirle-
yip,  bunları,  kamuya  açık  bir  şekilde  yayınlamak  ve  böylece  bu  hesapların  
dünya  çapında  kabul  edilme  ve  dikkate  alınma  olanağını  arttırmaktır (Yılmaz, 
2003:95).

Muhasebe örgütlerinin uluslararası alandaki çalışmaları, 1977 yılında Ulusla-
rarası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) çatısı altında organize olmuştur.  IFAC  
üyeliği,  profesyonel  muhasebe  kuruluşlarına,  şebekeleşme,  uluslararası  stan-
dartların  gelişiminde  yer  alma  gibi  önemli  yararlar  sağlamaktadır (Ulusla-
rarası Muhasebe Standartları Yeniden Yapılanıyor, 2000:26). IFAC (Uluslararası 
Muhasebeciler Federasyonu) muhasebecilik mesleğinin evrensel organizasyo-
nudur. Misyonu, kamu yararına sürekli olarak yüksek  nitelikli  hizmetler  su-
nulmasını  mümkün  kılan  harmonize  edilmiş  standartlarla  muhasebe  mesle-
ğinin  evrensel  olarak  gelişmesini  ve  artışını  sağlamaktadır (Poroy, 2000:27). 
IFAC kendi üyeleri ve bölgesel  olarak  oluşturulan muhasebe mesleği örgütleri 
ile işbirliğine girerek, teknik, ahlak ve eğitim konularında ana hatlar belirleyip 
uluslararası muhasebe mesleğinin gelişmesi doğrultusunda çalışmalarını yürüt-
mektedir (Pekdemir, 1999:18).

IFAC Genel Kurulu olarak değerlendirilen IFAC Kongresi 2,5 yılda bir farklı 
bir ülkede toplanmaktadır (Türker, 1995:20). IFAC bünyesinde IFAC Meclisi, IFAC 
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Konseyi, IFAC Sekreterliği ve Kamu Sektörü Komitesi şeklinde alt birimler oluş-
turulmuştur (Yanık, 2003:182). 1982 yılında, IASC ve IFAC; IASC’nin uluslararası 
muhasebe standartlarını oluşturmada ve uluslararası muhasebe sorunları üze-
rinde tartışma çalışmaları yayınlama konusunda tek ve tam yetkili olduğu konu-
sunda anlaşmaya vardılar. Aynı dönemde, IFAC’ın tüm üyeleri IASC’nin de üyesi 
oldular. Böylece  IASC  ve  IFAC  bir  çatı  altında  toplanmış  olmaktadır (Akgül 
Ataman ve Akay, 2002:35-37). Bu ilişki, IASC Tüzüğü’nün yenilenmenin bir par-
çası olarak  Mayıs 2000’de değişmesine kadar devam etmiştir.

IASC, Mayıs 2000  yılından  sonra IASB’a dönüştürülmüş ve IASB, IASC Vakfının 
bağımsız bir kurulu haline getirilmiştir (Üstündağ, 2003:4). Aynı yıl, Avrupa Komis-
yonu, 2005 yılının başından (01.01.2005)  itibaren tüm Avrupa  Birliğin’de   yer  alan  
ülkeler  mali  tablolarını  düzenlemelerinde  IASB tarafından  yayınlanan  standartla-
rının  zorunlu olarak uygulanacağını ilan etmiştir (IFAC Haberleri, 2004:160). 2001 
yılında, IASB, söz konusu standartların bundan sonra IFRS’ye (Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları) dönüştürülmesine karar vermiştir.  IFRS  IASB  tarafından  
oluşturulan standartlardır (Gökdeniz, 2004:166). IASB  tarafından  oluşturulan  stan-
dartların  temel  özelliği  ise  ilke  bazlı  standartlar  olmasıdır.  2002 yılında, FASB 
ile IASB bir yakınlaşma anlaşması imzalayarak, aralarındaki farkların 2005 yılının 
başına kadar giderilmesine karar vermiştir (Üstündağ, 2003:4).

Uluslararası  Muhasebe  Standartları  Komitesi  (IASC)  2001  yılından  önce,  
34  tanesi  halen  yürürlükte  olan  41  tane  Uluslararası  Muhasebe  Standar-
dı  yayınlamıştır (Akay, 2003:111). IASB  Mart  2004’de  muhasebe  bildirileri  
yayınlamıştır.  Şuan da 41 adet IAS güncellenerek 17 adet IFRS yayımlanmıştır 
(IFRS/IAS, 2018). Türkiye’de muhasebe standartlarına yönelik çalışmalar ulus-
lararası yapılan çalışmalar ile benzer olduğu için burada standartların isimlerine 
yer verilmemiştir. Türkiye’de yayımlanmış olan standartlardan farklı olarak (17) 
numaralı Sigorta Sözleşmeleri Standardının henüz Türkiye’de yayımlanmamış 
olmasıdır. Diğer standartlara, muhasebe standartlarının oluşturulmasında Tür-
kiye’de yapılan çalışmalar bölümünde yer verilmiştir.

Muhasebe  Standartlarının  Oluşturulmasında Türkiye’de  Yapılan  
Çalışmalar
Muhasebe   standartlarının  oluşturulmasına  yönelik  olarak  Türkiye’de  yapı-

lan  çalışmalar  ise;  devlet  güdümünde  ve  yasal  düzenlemeler  yoluyla  gerçek-
leşmiş,  muhasebe  mevzuatının  oluşumunda  ekonomik  ve  siyasi  ilişkilerimizin  
yoğun  olduğu  ülkelerdeki  yasal  düzenlemelerle,  ilgili  ülke  uygulamalarının  
etkisinde  kalınmıştır (Yılmaz, 2003:124).

Muhasebe  uygulamalarında  önce  Fransız  mevzuatı  ve  yayınlarının  sonra  
da  Alman  mevzuatı  ve  yayınlarının  etkisi  olmuştur.  1950  yılından  sonra  ABD  
ile  olan  ilişkilerin  ekonomik  ve  kültürel  alanda  gelişmesiyle  Amerikan  sis-
teminin  etkisinde  kalınmış  ve  1987  sonrası  AB’ne  tam  üyelik  başvurusunda  
bulunulması  ile  AB  düzenlemelerinin  ve  son  zamanlarda  da  Uluslararası  Mu-
hasebe  Standartlarının  etkisinde  kalınmıştır (Akgül Ataman ve Akay, 2002:14).

Türkiye’de muhasebe uygulamalarını genelde Türk Ticaret Kanunu ile Vergi 
Usul Kanunu’ndaki hükümlerin yönlendirdiğini, ancak bu konulardaki hükümlerin 
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ihtiyaca cevap vermediği veya uygun bulunmadığı durumlarda, yasal statüye sa-
hip bazı kuruluşların kendi etki alanlarına giren işletmeler için,  muhasebe  uy-
gulamalarını  yönlendirici  çalışmalar  yaptığı  görülmektedir (Arıkan, 1996:61).

İktisadi  Devlet  Teşekküllerini  Yeniden  Düzenleme  Komisyonu  tarafından  
1968  yılında  yayımlanan  ve  1972  yılında  uygulamaya  konulan  ve  KİT’ler  için  
zorunlu  tutulan  Tekdüzen  Muhasebe  Sistemi  çalışmaları  yapılmıştır (Akgül 
Ataman ve Akay, 2002:15).

Ancak  bu  düzenleme  22  yıl  yürürlükte  kalmış,  31.12.1993  tarihine  ka-
dar  uygulama  alanı  bulabilmiştir.  Bunun  dışında  Bankalar  Birliği,  bankalar  
arasında  uygulama  yeknesaklığı  sağlamak  için  muhasebe  konusunda  çeşitli  
çalışmalar  yapmıştır.  1969  yılında  yürürlüğe  giren  ve  bankalardan  kredi  ta-
lep  eden  işletmelerden  son  üç  yıla  ait  bilanço  ve  gelir  tablosunun  tiplerini  
belirleyerek  Türkiye’de  bu  tip  bilançoların  kullanılmasına  önderlik  etmiştir 
(Akgül Ataman ve Akay, 2002:15).

Standartların  oluşturulması  ile  ilgili  Türk  Standartları  Enstitüsü  Muhasebe  
Standartları  Özel  Daimi  Komitesi  de  bir  takım  düzenlemeler  yapmıştır. 1987 
yılında kurulan komite, Türk Muhasebe Standartlarını hazırlamakla görevlendi-
rilmiştir. Komitenin iş programında 43 adet muhasebe standardı bulunmaktadır 
(Arıkan, 1996:63).

Bu  komitenin  hazırlamış  olduğu  standart,  AB  Dördüncü  Direktifine  yak-
laşma  açısından  ve  Türk  muhasebesinin  gelişmesi  açısından  önemlidir.  Fakat  
uygulamada,  TSE’nin  standartlarının  etkili olamamıştır (Akgül Ataman ve Akay, 
2002:16).

Bu komite; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirler, Yeminli Mali Müşa-
virler Odaları Birliği kurulduktan sonra  çalışmalarına ara  vermiş ve muhasebe  
standartlarının  tek elden  yapılmasını  sağlamak  üzere,  koordinatörlüğünü bir-
liğin yürüteceği  “Türkiye Muhasebe  Standartları  Kurulu”nun  kurulmasını  ilke  
olarak  kabul  etmiştir (Arıkan, 1996:63).

“Türkiye  Denetim  ve  Muhasebe  Standartları  Kurulu  (TMUDESK)”  
09.02.1994  tarihinde  Türkiye  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirler  Odala-
rı  Birliği  (TÜRMOB)  öncülüğünde ve desteği ile kurulmuştur (Erol ve Aslan, 
2017:66). Kurul  geçmişte  yapılan  çalışmaları  değerlendirmek  amacıyla  daha  
önce  Türkiye  Muhasebe  ve  Denetim  Standartları  Kurulu  (TMUDESK)  tara-
fından  yayınlanmış  bulunan  “Türkiye  Muhasebe  Standartlarını”  taslak  metin  
olarak  kabul  edip,  bunları  gözden  geçirdikten  sonra  kamuoyunun  görüşüne  
sunmaktadır (Gücenme, 2003:27). TMUDESK’in  muhasebe  standartları ile  ilgili  
amaçlarını,  Uluslararası  Muhasebe  Standartları  Kurulu’nun  (IASB)  amaçların-
dan  farklı  görmek  mümkün  değildir (Koç Yalkın, 2001:3).  

Her  alanda  kabuk  değişim  süreci  geçirmekte  olan  Türkiye’nin  muhasebe  
alanında  da radikal  bir  değişim  geçirmesi  kaçınılmazdır.  UMS’nin  adaptasyo-
nu  Türkiye’nin  yabancı yatırımları  teşvik  etmesinde, mali tabloların  hissedar-
ları  doğru  bilgilendirmesinde, sermaye piyasalarının derinleşmesinde ve eko-
nominin  saydamlaşmasında  en  doğru  ve  etkin  araçtır (Başaran, 2001:157). Bu  
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nedenle  tüm  düzenlemelerin  Türk  Muhasebe  Hukukunun  UMS’na  uyumunu  
sağlayacak  düzenlemelerin  şimdiye  kadar  olduğu  gibi  şimdiden  sonra  da  
yapılması  gerekmektedir.

Muhasebe standartlarının geliştirilmesine ve muhasebe standartlarında hü-
küm bulunmayan durumlarda, konuya yönelik çözümde kavramsal çerçeve reh-
berlik etmektedir (Örten, Kaval, Karapınar, 2017: 1). Muhasebe standartlarının 
taşıması gereken kriterler şu şekildedir:

	Muhasebe standartları uygun ve anlamlı muhasebe bilgileri 
üretmelidir.

	Muhasebe standartları mali pozisyon ve performansa ilişkin ih-
tiyatlı, gerçekçi  ve güvenilir ölçümler üretmelidir.

	Muhasebe standartları, sadece teorik temele sahip olmakla kal-
mamalı, pratikte işler mahiyet taşımalıdır.

	Muhasebe standartları, ele alınan konu ile ilgili olarak aşırı de-
recede karmaşık olmamalıdır.

	Muhasebe standartları, benzer veya ilgili kalemler için yeterince 
kesin olmalıdır.

	Muhasebe standartları tutarlı uygulamayı sağlamak için yete-
rince kesin olmalıdır.

	Açıklamalar, bir işletmenin mali pozisyonu ve performansına, 
riske açıklık derecelerine ve risk yönetim faaliyetlerine ilişkin 
bir değerlendirme için yeterince kapsamlı olmalıdır.

Muhasebe standartları, sadece en ileri mali piyasalarda değil, aynı zamanda 
gelişmekte olan piyasalarda uygulanabilir olmalıdır (Kocamaz, 2012: 107). 

Başlangıçta Türkiye  Muhasebe  Standartları  (TMS),  TÜRMOB  tarafından  
kurulmuş  bulunan  Türkiye  Muhasebe  ve  Denetim  Standartları  Kurulu  (TMU-
DESK)  tarafından  oluşturulmaktadır (Sümer, 1997:21). Yapılan uyumlaştırma 
çalışmaları sonucunda, tüm  düzenlemelerin  Türk  Muhasebe  Hukukunun  Ulus-
lararası Muhasebe Standartlarına  uyumunu  sağlayacak  düzenlemelerin  şimdi-
ye  kadar  olduğu  gibi  şimdiden  sonra  da  yapılması  gerekmektedir. Bu anlamda 
uluslararası yapılan güncellemelere uyum sağlamak adına günümüzde muhase-
be ve finansal raporlama standartlarının yayımlanması konusunda Kamu Göze-
timi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yükümlüdür (Muhasebe Stan-
dartları, 03.Haziran.2018).  Bu çalışmaların yanı sıra 6102 Sayılı Yeni Türk Tica-
ret Kanunu (TTK) muhasebe standartlarının uygulanması yönünde açıklamalara 
yer vermiş ve kanunun hazırlanmasında uluslararası muhasebe standartları esas 
alınmıştır (6102 Sayılı TTK, 03.Haziran.2018). 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun daha önce-
den yayımlamış olduğu 41 adet Türkiye Muhasebe Standardı (TMS), muhasebe 
standartlarının güncellenmesi ile oluşturulan 16 adet Türkiye Finansal Rapor-
lama Standardı (TFRS) vardır (TMS/TFRS 2018 Seti, 03.Haziran.2018). TMS ve 
TFRS’ler şu şekildedir:
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Türkiye Finansal Raporlama Standartları
TFRS 1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI
TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER
TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ
TFRS 4 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ

TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN  
FAALİYETLER

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR
TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ
TFRS 9 TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR (2017 SÜRÜMÜ) 
TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR
TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ
TFRS 14 DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARI
TFRS 15 
TFRS 16

MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT 
KİRALAMALAR

Türkiye Muhasebe Standartları

TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU
TMS 2 STOKLAR
TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 
VE HATALAR

TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR
TMS 12 GELİR VERGİLERİ
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR
TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ
TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET 
YARDIMLARININ AÇIKLAMASI

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ
TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ
TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
TMS 26 EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME ve RAPORLAMA
TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR
TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR
TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA
TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM
TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ
TMS 34 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA
TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME
TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER (TMS/TFRS 2018 Seti, 03.Haziran.2018).
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Uluslararası Muhasebe standartları kurulu, Temmuz 2009’da Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için Uluslararası Finansal Raporlama Standartla-
rını yayınlamıştır (Epstein ve Jermakowicz, 2010: 35). Kamu Gözetimi Muhase-
be ve Denetim Standartları Kurumu da yapılan bu çalışmalara göre Kobi’ler için 
muhasebe standartları yayımlamış, daha sonra uluslararası yapılan çalışmalara 
uyum sağlamak için yapılan çalışmalar sonucunda Büyük ve Orta Boy işletmeler 
için finansal raporlama standardı yayımlanmıştır. 

“Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında 
Tebliğ” ve eki “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” 
29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), 
bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) 
uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir. BOBİ 
FRS’nin amacı gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir 
finansal tablolar düzenlenmesini sağlamaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 88’inci ve Geçici 1’inci madde-
leri uyarınca tâbi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olan ger-
çek veya tüzel kişi tacirlerin, münferit veya konsolide finansal tablolarını Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 
Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak hazırlamaları gerektiği 
öngörülmüştür. Ayrıca aynı maddelerde Kurum değişik işletme büyüklükleri ve 
sektörler için özel standartlar koymaya ve düzenlemeler yapmaya yetkili kılın-
mıştır (BOBİ FRS, 03.Haziran.2018).

Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzen-
lemeleriyle uyumlu olan ve 27 bölümden oluşan BOBİ FRS’de, orta büyüklükteki 
işletmeler için genel olarak maliyet esaslı bir finansal raporlama öngörülmüş; bü-
yük işletmelere yönelik ise ilâve yükümlülükler getirilmiştir (Gücenme Gençoğlu, 
2017:2). İşletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine 
ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir. Bu yönüyle başka bir standart setine 
ihtiyaç duyulmadan finansal tabloların hazırlanmasına imkan vermektedir (Tür-
mob Mevzuat Sirküleri, 31.Temmuz.2017).

BOBİ FRS’nin amacı gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve 
karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlenmesini sağlamaktır. Bu amaçlar 
çerçevesinde KGK tarafından hazırlanan BOBİ FRS, TMS/TFRS’ye göre daha sade 
bir dille hazırlanmış olup büyük ve orta ölçekli işletmeler için gerekli olmayan 
detaylardan kaçınılarak sadece ilgili konularda temel ilkelere değinilmiştir (Ata-
man ve Cavlak, 2017:156). 

BOBİ FRS, bağımsız denetime kıstas teşkil edecek bir finansal raporlama çer-
çevesinin taşıması gereken özellikleri karşılamaktadır. Bunun yanı sıra, BOBİ 
FRS’de, AB Direktifindeki istisnalardan faydalanılarak orta ölçekli işletmelerin, 
büyük işletmelerin tabi olduğu bazı yükümlülüklerden muaf tutulması öngörül-
müştür (Doğan, 2017:773).

Yapılan çalışmalar ile TFRS/TMS’leri SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı 
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Mevzuatına tabi olan işletmelerin uygulaması, Büyük ve Orta Büyüklükteki İşlet-
meler BOBİ FRS zorunlu, TMS/TFRS’leri ise ihtiyari olarak uygulayabileceklerdir 
(Ataman ve Cavlak, 2017:156). BOBİ FRS ve TFRS arasında geçiş BOBİ FRS’yi 
uygulayan işletmeler iki yıl geçmedikçe isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulaya-
mazlar. Diğer taraftan isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan işletmelerin BOBİ 
FRS’yi uygulayabilmeleri için en az iki yıl TFRS’yi uygulamış olması zorunludur 
(BOBİ FRS Madde 5, 29.Temmuz.2017). BOBİ FRS’nin uygulanması, bağımsız de-
netime tabi olan şirketlerin 31/12/2018 tarihli finansal tablolarının hazırlan-
masında uygulanacaktır. Özel hesap dönemi bulunan işletmeler açısından ise, 
1/1/2018 tarihinden sonra başlayan özel hesap dönemleri için geçerli olacaktır 
(BOBİ FRS’ler Neler Getiriyor, 03.Haziran.2018).

Büyük işletme kriteri; aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası, yıllık net 
satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası, ortalama çalışan sayısı 250 ve 
üstü olarak belirlenmiştir (BOBİ FRS’ler Neler Getiriyor, 03.Haziran.2018). Orta 
büyüklükteki işletme ise Aktif toplamı 40 milyon, Satış hasılatı 80 milyon, çalışan 
sayısı 200 olarak belirlenmiştir. SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı mevzuatına 
tabi olan işletmeler 1.550, büyük ölçekte 850, orta ölçekte 3.850 işletme bulun-
maktadır (BOBİ FRS, 03.Haziran.2018). BOBİ FRS,  27 bölümden oluşmaktadır 
(BOBİ FRS, 03.Haziran.2018). BOBİ FRS’de yer alan bölümler:

BÖLÜM 1 Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar
BÖLÜM 2  Nakit Akış Tablosu
BÖLÜM 3  Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar
BÖLÜM 4 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
BÖLÜM 5  Hasılat
BÖLÜM 6 Stoklar
BÖLÜM 7  Tarımsal Faaliyetler
BÖLÜM 8  Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi
BÖLÜM 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar
BÖLÜM 10  İştiraklerdeki Yatırımlar
BÖLÜM 11  Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar 
BÖLÜM 12 Maddi Duran Varlıklar
BÖLÜM 13  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
BÖLÜM 14  Maddi Olmayan Duran Varlıklar
BÖLÜM 15  Kiralamalar
BÖLÜM 16  Devlet Teşvikleri
BÖLÜM 17  Borçlanma Maliyetleri
BÖLÜM 18 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
BÖLÜM 19 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
BÖLÜM 20  Yabancı Para Çevrim İşlemleri
BÖLÜM 21 İş Birleşmeleri 
BÖLÜM 22 Konsolide Finansal Tablolar
BÖLÜM 23 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
BÖLÜM 24 Ara Dönem Finansal Raporlama
BÖLÜM 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
BÖLÜM 26  Dipnotlar
BÖLÜM 27  Geçiş Hükümleri (BOBİ FRS, 03.Haziran.2018).
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SONUÇ
Muhasebe standartları, muhasebe uygulamalarında tekdüzeni sağlayabil-

mek için oluşturulmuş normlardır. Muhasebe standartlarının oluşturulmasında 
bir çok ülkede çalışmalar yapılmıştır. Özellikle uluslararası yapılan çalışmalara 
uyum sağlayabilmek adına çalışmalar yapılmıştır. Türkiye’de de uluslararası ya-
pılan çalışmalara benzer çalışmalar yapılmıştır.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, şuan da 41 adet IAS güncelle-
nerek 17 adet IFRS yayımlanmıştır. Türkiye’de de benzer olarak 16 adet TFRS 
yayımlanmıştır. Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının yayımlanması 
ile ilgili çalışmalar yürütülürken 2009 yılında KOBİ’ler için muhasebe standart-
ları yayımlanmış, ancak daha sonra Büyük ve Orta Boy İşletmeler için muhasebe 
standartlarının yayımlanması gereği ortaya çıkmıştır. 

“Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında 
Tebliğ” ve eki “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” 
29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), 
bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) 
uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir. BOBİ 
FRS’nin amacı gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir 
finansal tablolar düzenlenmesini sağlamaktır. BOBİ FRS’ler 27 bölümden oluş-
maktadır. Temelinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Ra-
porlama Standartları esas alınmıştır. Bu çalışmalar ile birlikte Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu’nun yapmış olduğu çalışmalara uyum sağlamak adına çalışmalarına de-
vam etmektedir.
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MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN İLK GİZLİ 
CELSE BEYANATINA GÖRE KOMŞU 

İSLAM COĞRAFYASINDAKİ DİRENİŞ 
HAREKETLERİYLE İLİŞKİLER

Bülent KARA

GİRİŞ
23 Nisan 1920’de açılan ve 24 Nisan’a gelinceye kadar iki toplantı yapan,  bi-

rinci toplantısı bir, ikinci toplantısı da beş oturumdan oluşan TBMM’nin dördüncü 
oturumu “hafi” yani gizli yapılmıştır. Gizli oturumun özelliği konuşmaların kâtip 
görevi üstlenen milletvekilleri tarafından yazılmasıdır. Görevli kâtip memurların 
veya dinleyicilerin salonda bulunmaması gizlilik niteliği olan konuşmaların dışa-
rıya sızdırılmasını önleme amacı taşımaktadır. Bu uygulamanın olumsuz yönü ise 
asıl işi kâtiplik olmayan milletvekillerinin bu görüşmeleri çoğu zaman layıkıyla 
zapta geçirememeleri olmuştur. Özellikle gizli celse zabıtlarında bazı cümlelerin 
eksik olması veya kelimelerin yanlış yazılmış olması genellikle bu nedenledir.1  

Gizli Celse oturumlarında yapılan konuşmalar, Kurtuluş Savaşı’nın çok bilinme-
yen ve o günlerde zorunlu olarak saklanan bazı yönlerinin aydınlatılmasında önemli 
bir yere sahiptir.2 Bu çalışmada, TBMM’nin ilk gizli toplantısı ele alınarak Mustafa 
Kemal Paşa’nın Anadolu ile komşu olan coğrafyalarda İslami unsurlarla kurulan te-
maslar, karşılıklı ilişkiler ve bu sürecin iç ve dış siyasetteki rolü incelendi. Mustafa 
Kemal Paşa, meclis başkanı seçileceği 24 Nisan tarihli beşinci oturuma kadar Heyet-i 
Temsiliye Başkanı olarak çeşitli girişimlerde bulunmuş meclis başkanı seçildikten 
sonra da bulunmaya devam etmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın ilk gizli oturumdaki 
beyanatı o güne kadar takip edilen politikayı göstermesi, yapılabilecek siyasi,  askeri 
hamleleri ortaya koyması ve bir görev devir teslimi olması nedeniyle önemlidir3. Bu 
çalışmada, konuşmanın içeriği tahlil edilirken bazen Mustafa Kemal’in o an yanında 
bulunanların kaleme aldığı hatırat eserlerden alıntılar yapılacak ve bazen de yaşanan 
olaylar doğrultusunda bir değerlendirme cihetine gidilecektir. 

TBMM’nin İlk Gizli Oturumu
TBMM’nin en yaşlı üyesi olan Sinop mebusu Şerif Bey’in başkanlığında gerçek-

1    Kâzım Öztürk, Atatürk’ün TBMM Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları, 
Kültür Bakanlığı/411, Atatürk Dizisi/30, Ankara, 1992, s.VIII; Sadi Borak, Atatürk’ün 
Gizli Oturumlarda Konuşmaları, Kırmızı Beyaz, İstanbul, 2004, 5-6. Meclis zabıt-
larının nasıl tutulduğuyla ilgili olarak Bkz., H.V. Velidedeoğlu, İlk Meclis Milli Müca-
dele’de Anadolu TBMM’nin 70. Yılı 1920-1990, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1990, 
s.39-40 ve 50-53. 

2     Borak, Atatürk’ün Gizli Oturumlarda Konuşmaları, s.6-7; Özüçetin Yaşar – Dağistan 
H. Mehmet, “Meclis Celse Zabıtlarında Kuva-yı Milliye”,  Çağdaş Türkiye Tarihi Araş-
tırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitü-
sü, IX/20-21, 2010-2011,  s.4. 

3     Özüçetin Yaşar, Kurtuluş ve Kuruluşta Milletvekili Gözüyle Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (1920-1923), Berikan Yayınevi, Ankara, 2015, s.94-95. 
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leşen dördüncü oturumdaki beyanat, Kütahya Mebusu Cevdet ve Bursa Mebusu 
Muhittin Baha Bey tarafından zabta alınmıştır. Büyük Millet Meclisi’nde ilk kez bu 
tarihte başlayan gizli oturum usulü sık sık uygulanmıştır. Meclisin en canlı ve hayati 
önem taşıyan görüşmeleri bu oturumlarda gerçekleştirilmiştir.4

Mustafa Kemal Paşa konuşmasının başında aleni oturumdaki açıklamalarına bir 
göndermede bulunarak5 daha önce milli bir huduttan6 bahsettiğini ifade etmiştir. 
Misak-ı Milli7 olarak tarihteki yerini alan bu belgede ifade edilen milli sınırlar aynı 
zamanda Temsil Heyeti’nin çalışma alanını belirlemiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın ifa-
desine göre; milli hudutlar içerisinde yer alan milletin refahı ve ülkenin bölünmez 
bütünlüğünün sağlanması Temsil Heyeti’nin mesaisinin ana gayesi olmuştur.8 

Türk Kurtuluş Savaşı’nı zorlaştıran en önemli unsurlardan birisi şüphesiz ki 
Osmanlı ve İttihat ve Terakki yönetiminden miras kalan İslamcılık ve Turancılık9 
politikalarıdır. Mustafa Kemal Paşa, her ne kadar 01.12.1921 tarihli beyanatında: 
“ …Efendiler, bu noktadaki mutaalamı ikmal için derim ki; büyük hayaller peşinde 
koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. 
Efendiler, büyük ve hayali şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden bütün 
dünyanın husumetini, garazını, kinini bu memleketin ve bu milletin üzerine celbet-
tik. Biz Panislamizm yapmadık, belki; “Yapıyoruz, yapacağız” dedik. Düşmanlar da: 
“Yaptırmamak için biran evvel öldürelim”dediler. Panturanizm yapmadık, yaparız, 
yapıyoruz, dedik, yapacağız dedik ve yine “öldürelim” dediler.”10 Sözleriyle her iki 
mefkûreye de yönelmediklerini belirtmiş olsa da devletlerin siyasal yaşamlarında 
eski politikaların terk edilmesi ya da yeni politikaların kabulü pek kolay olmamak-
tadır. Mustafa Kemal Paşa’nın düşüncesine göre, yapılmayan şeyleri yapmış gibi 
göstermek düşman sayısını artırmaktan başka bir sonuç doğurmamıştır.11 Turan-
cılık anlamında İttihat ve Terakki, İslamcılık anlamında da II. Abdülhamit’le başla-
yan12 ve yine İttihat ve Terakki ile devam ettirilen bir siyasal İslamcılık politikası 
takip edilmiştir. Realist bir kişiliğe sahip olan Mustafa Kemal Paşa, dönemin fır-

4     Yunus Nadi, Birinci Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Yayınları, Yenigün Haber Ajan-
sı, Nisan 1998, s.46.

5    Türkiye Büyük Millet Meclisi  Gizli Celse Zabıtları, (TBMM GCZ.), C.I, Türkiye İş 
Bankası Yay., Ankara, 1985, s.2.

6    Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMM ZC.), C.I, TBMM Matbaası, An-
kara, 1959, s. 16. 

7     Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, C.I, Devre. IV, İçtima Senesi I, İçtima-i Fevkalade, XI. 
Toplantı, 17 Şubat 1920, TBMM Kütüphanesi,  s.143-146; Atatürk’ün Milli Dış Poli-
tikası (Milli Mücadele Dönemine Ait 100 Belge) 1919-1923, C.I, Kültür Bakanlığı 
Yayınları/392, Eskişehir,1992, s. 131-133.

8    Ali Rıza paşa Hükümeti’nin kurulmasıyla birlikte, onca başarısına rağmen artık Tem-
sil Heyeti’nin dağılması gerektiğine inanan Rauf ve Karabekir gibi şahsiyetler vardır. 
Bkz., Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, 1838’den 1995’e, C. II, Tekin Yayınevi, 
İstanbul, 1976, s.749.  

9     Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, (Latin Harflerine Aktaran: Mustafa Yeni, Günümüz 
Türkçesine Uyarlayan: Erol Kılınç) Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015.

10    TBMM ZC., C. XIV, TBMM Matbaası, Ankara, 1958, s. 431.
11   Mahmut Bolat, “Genel Hatlarıyla Atatürk Dönemi Türkiye’nin İkili İlişkileri”, Gazi Üni-

versitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), C. 7, S. 1, (2006), s. 49.
12    Şerif Mardin, Makaleler 3, Türkiye’de Din ve Siyaset, İletişim, İstanbul, 1992, s. 

10-11.
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satlarından yararlanılması gerektiğinin farkındadır.    1920’li yıllarda kuşatma 
altında olan bir devletsiz Anadolu söz konusudur. İç ve dış siyasi gelişmeler konu-
sunda kafa yoran Mustafa Kemal Paşa’nın Turan politikası gütmediklerini söyler-
ken, bunun gerekçesini vermemesi onun tarihsel kişiliğiyle örtüşmez. Mondros 
Ateşkes Antlaşması ve uygulamalarıyla belki gerçek anlamda bir Osmanlı Devleti 
varlığından söz edilemeyebilir fakat bu, devletin o güne kadar takip ettiği politi-
kaların sorumluluğunun ortadan kalktığını da söyletemez. 

Turancılık politikası İttihat ve Terakki’nin ideologları tarafından oluşturul-
muş ve Almanların da katkısıyla özellikle Rus egemenliği altındaki Türk coğraf-
yalarında yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Hayatını Turan yolunda feda etme noktasına kadar gelen Enver Paşa’nın Orta 
Asya serüveni, bütün bu çabaların beyhude bir uğraşı olduğunu göstermiştir. İtti-
hat ve Terakki Turan politikasını İslam politikasıyla aynı anda yürüterek tam ola-
rak netleşmese de modern bir millet bilinci oluşturma hevesi taşımıştır. Hâlbuki 
Orta Asya Türklerinin dâhil olduğu eylem gruplarında İslami düşünce egemen gö-
rülmektedir. Şeyhlerle, aşiret reisleriyle sürdürülen politikada Enver Paşa’nın “Tu-
ran Ihtilal Ordusu Türkistan Cephesi Kumandanı ve Emir-i Leşker-i Islam-ı Buhara” 
unvanını kullanması bu ilişkiyi ortaya koymak için yeterli olsa gerektir. Enver Pa-
şa’nın davadaki refiki Buhara Emiri’nin önce Rusya’dan sonra İngiltere’den destek 
görmesi, işin şaşılacak başka bir boyutudur. Hareketin İngiliz ya da Ruslar’dan çok 
İttihat ve Terakki’nin de içinde bulunduğu yenilikçi “cedid”cilere yönelmesi yine 
başka bir garipliktir.13  Enver Paşa’nın 1 Aralık 1921’de eşine yazdığı mektup kul-
landığı: “Göktaş’ta sabah namazından sonra, senin ve yavrularımın fotoğraflarınızı 
yakarak ağladım. Bura halkı çok bağnaz. Aleyhime boyuna propaganda yapılıyor. 
Bağnazlığa dokunan her şeyi ortadan kaldırmak için yanımda bulunan yapıtları da 
yaktım. Sizin resimleriniz de böylece yandı. Bana asıl işin şu olduğunu söylüyorlar:- 
Ben yalnız Ruslarla değil, asıl cedid’lerle savaşmak zorundaymışım… Doğrusu, eğer 
inanlı olmasam, işin sonunda ürküp pişman olurdum. Inşallah iyi olur…”14 şeklindeki 
cümleler ise Turan yolculuğunun dramatik boyutudur. 

Enver Paşa’nın Turan davası büyük ümitlerle başlamış fakat hayal kırıklığıy-
la sonlanmıştır. İslamcı politikanın etkisi ise daha geniş bir coğrafyada hissedil-
miştir. İslamcı politikanın baskınlığı Turancılık politikasına göre köklerinin biraz 
daha eskilere dayanmasından da kaynaklanmaktadır. II. Abdülhamit devrinin bu 
egemen politikası çeşitli askeri ve ekonomik beklentilerle Almanlar tarafından 
da desteklendiğinden Turancılığa göre biraz daha fazla sürdürülebilme ve yayıl-
ma şansı elde etmiştir. Esasen İslamcı politikanın güçlenmesi sadece tek taraflı 
bir çalışmanın ya da propagandanın etkisiyle açıklanamaz. Çünkü propagandanın 
yapılması aynı zamanda propaganda malzemesinin varlığı ve bolluğuyla ilintili-
dir. Hindistan,15Mısır, Sudan, Habeşistan (Etiyopya), İngiliz Somalisi ve Libya gibi 

13   Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e, Birinci Kitap, İstanbul Mat-
baası, İstanbul, 1974, s.92.

14  Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa, C.III, Remzi Kita-
pevi, İstanbul, 1992,   s.618. 

15    Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanları’nın İstiklâl Davası ve Türk Milli Mü-
cadelesi, “Hilâfet Hareketi” (1919-1924), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 
995, Ankara, 1988, s.1-15. 
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coğrafyalarda meydana gelen hak istekleri ve bağımsızlık arzusu bu malzemenin 
artmasında ve kullanılmasında önemli bir yer tutmuştur. Bütün bu coğrafyada 
meydana gelen direniş ve örgütlenmelerin amacı Müslümanları maruz kaldıkları 
aşağılayıcı politikalardan ve uygulamalardan kurtarmak iken, hilafetin merkezi 
olan İstanbul’un İtilaf güçlerince işgali ve yaşattığı süreç İslam dünyasına müca-
dele konusunda birleştirici bir malzeme sunmuştur.16

İslam dünyasında baş gösteren olaylar karşısında, bu dünyaya hükmeden 
Rusya, Fransa ve İngiltere boş durmamış birtakım tedbirler almıştır. Özellikle 
İngilizlerin sert uygulamaları aynı zamanda sert karşı hamlelere yol açmıştır. 
Birbirini besleyen karşılıklı sert politikalar, İngiliz yöneticilerde olayların mü-
sebbiplerinden intikam alma arzusu oluşturmuş, Türkiye ve Türkleri ezmek ise 
bu arzunun hedefi olmuştur. Bu çıkarıma İngiliz yetkililer arasında gerçekleşen: 

“Bu Türk- Ingiliz savaşında, Majestelerinin Hükümeti, bütün Islam dünyasını 
Ingiltere’ye karşı ayaklandırmaya kalkışan, Islam dünyasına kötü örnek olan ve 
savaşın ilk iki yılında bu yolda başarı sağlayan Türkiye’ye bütün Islam dünyasının 
unutamayacağı bir ders istemiştir.”17

 “Yüksek Komiserlik mensuplarının yazılı ve sözlü olarak aldıkları direktiflere 
uygun biçimde, hiçbir Türk’e hiçbir konuda iltimas gösterilmedi, umut ve hayale 
kapılmaları önlendi ve onlara savaşın sonucu olarak sert bir tutum beklemeleri 
gerektiği anlatıldı. Bu bizim değişmez tutumumuz oldu.”18

“Burasının (Istanbul) Türkler tarafından yönetilmesine son vermek için şimdi-
ki koşullardan yararlanılmazsa çok yazık olacak… Bu şehri, sözünü edebileceğiniz 
herhangi bir yönetim altında görmeye hazırım; yeter ki bu, Türk yönetimi olmasın, 
çünkü bir domuz ahırını bile yönetecek yetenekte değillerdir… Buradaki yönetim, 
her Ingiliz’i tiksindirecek kadar aşağıdır…”19 şeklindeki sayıları az olmayan yazış-
malar neden olmaktadır.  

Mustafa Kemal Paşa’nın 1921 yılında söylediği ve yukarıda kısmen belirtilen 
sözün dayanağı yaşanmışlıkların kazandırdığı tecrübelerdir. Bu tecrübe meclis-
teki ilk gizli oturumda kendisini hissettirmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın, Turan 
politikası izlenmediğini, maddi ve manevi bütün kaynakların vatanın kurtarıl-
masına yöneltildiğini belirtmesi reel bir politikanın varlığına işaret etmektedir.

Mustafa Kemal Paşa, İslamcılık politikasının da alenen ifade edilmesinden ka-
çınıldığını söylemiştir. Ancak,  bir denge unsuru olarak çeşitli çevrelerle bu yönde 
bağlantılar kurulduğu da yine Mustafa Kemal Paşa tarafından gizli oturumda ifa-
de edilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın en karanlık dönemlerinde İslam âleminin Ana-
dolu’ya olan teveccühünü belirten Mustafa Kemal Paşa, sınırlara yakın bölgeler-
deki İslami unsurlarla, daha sonrada, doğuda Kafkas İslam milletleriyle, batıda 
Trakya’da bulunanlarla temas kurulduğunu sözlerine eklemiştir.

16    Öke, Güney Asya Müslümanları’nın İstiklâl…, s.46-54.
17    Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e, C. I, s.96.
18   Mondros Ateşkes Antlaşması’nda imzası bulunan Calthorpe’un, 6 Haziran 1919 tarihli 

raporu Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e, C.I, s.104.
19   Salâhi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, C. I, TTK, Ankara, 1987, s. 

10; Çok sayıda örnek için Bkz., Gotthard  Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz 
Belgeleri, (Çeviren: Cemal Köprülü), TTK., Ankara, 1991.
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Mustafa Kemal Paşa’nın bu beyanatı İslam coğrafyasındaki karışıklığı göster-
diği gibi bu karışıklığı yaratanların beklentilerini de anlatmaktadır. 

Mustafa Kemal Paşa’nın bilgilendirme bağlamında beyanatında yer verdiği ilk 
coğrafya Suriye olmuştur

1. Suriye
Konuşmasında Suriye, Irak ve Arabistan konularına değinen Mustafa Kemal 

Paşa, bu bölgedeki bölünmüşlüğe ve kurtuluş yolu arayışlarına temas etmiştir. 
Beyanata göre bölgenin karmaşıklığında İtilaf devletlerinin bağımsız Arap dev-
letleri kurma yönündeki gizli anlaşmaları20 başrol oynamıştır. Arap coğrafyasın-
da meydana gelen karışıklıklar21 bölge halkının bir kısmını yeni arayışlara itmiş 
ve Anadolu hareketiyle temas yolları aramışlardır. Anadolu ile temas kurmaya 
çalışan bu İslami unsurlar, Mustafa Kemal’i daha o günlerde bir lider olarak gör-
meye başlamıştır. Bernard Levis, Anadolu’da başlayan bu hareketin örnek teşkil 
ettiğini: “ Değişim 1919’da, daha sonra Atatürk adını alacak olan bir Türk subayı 
olan Mustafa Kemal’in Anadolu’nun ortasında yabancı işgalcilere karşı bir direniş 
hareketi düzenleyip başına geçmesiyle başladı.”22 sözleriyle belirtmektedir. 

Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan, fakat bundan 
memnun olmayan Müslüman Arapların, kendi başlarına başarı elde edemeyince, 
Türkleri yok etme arzusu güden İtilaf devletleriyle 1914 yılında iş birliğine yönel-
diklerini ifade etmiştir.23 İtilaf devletlerinin bölgedeki çıkar ilişkilerini görmeye baş-
layan İslam unsurlarının bir kısmında müstakil olup Osmanlı topluluğuna bağlan-
ma yönünde bir yaklaşımın ortaya çıktığını dile getiren Mustafa Kemal Paşa, genel 
anlamda bir hilafet makamına bağlılığın olduğunu da belirtmeyi ihmal etmemiştir. 

İslam dünyasındaki bu değişimi Rusya’da gerçekleşen Bolşevik İhtilali çerçe-
vesinde de değerlendirmek gerekir.24 Çünkü Sovyet yönetiminin gizli anlaşmaları 
23-24 Kasım’da açıklamalarıyla birlikte, Arap dünyası bir girdap içerisinde oldu-
ğunu görmeye başlamıştır. 

Suriye’deki bir grup Müslüman’ın Anadolu’daki direnişle temas kurmaya çalış-
tığını belirten Mustafa Kemal Paşa, resmi olmadan bir millet teşkilatı olarak onlarla 
temas kurulduğunu ve bu durumun Fransız yönetiminin ve devlet kurma çabası 
20   Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, s.207-230.
21  Yabancı kaynaklarda ise bu bir karışıklıktan çok yeni sınırlar ve yeni adlarla yeni dev-

letlerin kurulması ve modernleşmeye giden bir süreç olarak anlatılmaktadır. Bkz., 
Bernard Lewis, Ortadoğu, Hıristiyanlığın Doğuşundan Günümüze Ortadoğu’nun 
2000 Yıllık Tarihi, (Türkçesi: Mehmet Harmancı) Sabah Kitapları, İstanbul, 1996, s. 
268- vd. 

22     Levis, Ortadoğu, s.269.
23   Arap Milliyetçisi İzzet El-Cündi’nin ele geçirilen notları ibretlik vesikalardır: “…Bu 

manzara önünde hangi Avrupa devletinden koruyuculuk ümit edebiliriz. Mısır Hane-
danı İngiltere’ye, Mekke Şerifi de İngiltere ve Fransa’ya, hatta Rusya’ya, Beni Ümeyye 
ahfadı ise Fransa’ya gönül bağlamışken, emellerine erişmişlercesine birbirleriyle ma-
kam ve egemenlik kavgasına tutuştular. Sanki Türklerin baskı çemberinden kurtul-
muşçasına hareket ediyorlar…” Bkz., Cemal Kutay, Müslüman Kardeşler Hareketi, 
İstanbul, 1977, s. 15-16.

24    Hikmet Bayur, “Kurtuluş Savaşında Atatürk’ün Dış Siyasası”, Cumhuriyetin 50. Yıldö-
nümü Semineri, TTK, Ankara, 1975, s.121. 
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içerisinde olan Emir Faysal’ın dikkatini çektiğini meclisin bilgisine sunmuştur.

Mustafa Kemal Paşa, bu bölgedeki Müslümanlarla gerçekleşen temastan; Müs-
lümanların artık yabancı devletlerden medet ummadığını, Anadolu’yla ittifak 
oluşturmak istedikleri sonucuna varmıştır. 

Suriye Müslümanlarıyla gerçekleşen bu yakınlaşmanın Türk dış politikasını 
ilgilendiren kısmı beyanata göre şöyle özetlenebilir: 

Artık milli sınırlar içerisindeki insan kaynakları ve milli kaynaklar sınır dışın-
da kullanılmayacaktır. 

Kurulacak birlik bir kuvvet teşkil edeceğinden bütün İslam âleminin maddi ve 
manevi birlikteliği sevinçle karşılanacaktır. 

Milli sınırlar içerisinde kendi bağımsızlığımızı istediğimiz gibi, Suriye’nin de 
kendi sınırları içerisinde milli hâkimiyete dayalı bağımsızlığı arzumuzdur. 

Suriye ile birlikte federatif veya konfederatif bir irtibat kurulabilir.

Mustafa Kemal Paşa, bu içerikteki görüşmelerin Emir Faysal’ı ve Fransızları 
tedirgin ettiğini de belirtmiştir. Mustafa Kemal, Faysal’ın; biz de sizin fikrinizde-
yiz. Ancak paramız ve aracımız yok. Türkiye bunu temin etsin, biz Fransızları ko-
valım içerikli sözlerini dile getirmiştir. Ancak Mustafa Kemal’in Faysal’ın sözleri-
ni değerlendirirken bu yaklaşımın halkı kandırmaya yönelik olduğunu söylemesi 
İslam dünyasında henüz bir birlikteliğin kurulmadığının göstergesidir.25 

Mustafa Kemal Paşa, bazen Temsil Heyeti namına, bazen Mustafa Kemal imzasıy-
la çeşitli yazışmalar yapmıştır. Bu kapsamda, Karabekir’in aktardıklarına bakılırsa 
İslam dünyasıyla ilişkiler konusunda bu iki lider arasında bir görüş farkı vardır. 

Karabekir’e göre, Mustafa Kemal Paşa; “Halep’te Teşkilatı Milliye Riyasetine, 
Suriye ve Filistin Mudafaai Kuvvayı Osmaniye Hey’eti Umumiye Riyasetine” başlığı 
ve Mustafa Kemal imzasıyla bir telgraf göndermiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın bu 
telgrafının içeriği şöyledir: 

“ Bize evvelce müracaat etmiş olan Halep teşkilatı milliye riyaseti ile Şam’da bu-
lunan Suriye ve Filistin Müdafaayı Kuvvayı Osmaniye Hey’eti Umumiye ve Gönüllü 
Kahire Fırkası ve Amman Çerkez Fırkası Kumandanı Şefik Bey’e muhtelif vasıtalar-
la göndermiş olduğumuz talimatın âtideki hülasasının Maraş üzerinden Halep’te 
Erkanıharp Kaymakamı Şakir Nimet Bey’e gönderilmesini…”26

25    Mustafa Kemal Paşa’nın şüpheli yaklaşımında Şerif Hüseyin ve oğlu Faysal’ın Urfa, 
Mardin ve Diyarbakır dolaylarını Suriye’ye katmak amacıyla yaptıkları propaganda da 
etkili olmuştur. Bkz., Türk İstiklal Harbi, C.IV, Genelkurmay Başkanlığı Genelkurmay 
Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2009, s.15.

26     Kazım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, Türkiye Yayınevi, İstanbul,1960, s. 477.

“…Fransız ve Ermeni işgal kuvvetlerini serian bertaraf ederek emin bir surette sizlerle 
irtibat tesisi ve tevhidi hareketin temini mülahazasiyle harekete başladığımızdan bila 
ifadei vakit Halep, Hama kuvvetlerinin bervechiâti hareketini lüzumlu görürüz. Bu 
kuvvetler, Hama, Halep, Lazkiye ve İskenderun’a karşı temin ettikten sonra kısmı küllü 
ile İslahiye ve ikinci derece kuvvetlerle Antep, Osmaniye istikametlerinde hareket ile 
düşmanı iz’aca devamı pek mühimdir…”
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Mustafa Kemal Paşa’nın yazışmalarında dikkati çeken en önemli husus İslam 
direniş örgütleriyle irtibata geçmesi ve Sayda, Beyrut,Trablusşam gibi coğrafya-
larda isyan çıkarma planıdır. Mustafa Kemal Paşa’nın, Lazkiye, Humus, Halep içle-
rinde etkinlikte bulunma isteği de Misakı Milli sınırlarını aşan politik ve stratejik 
eylemler içerisinde yer almaktadır.27

Mustafa Kemal Paşa’nın bu girişimi Karabekir’in eleştiri konusu olmuştur. Ka-
rabekir’in eleştirisi aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Arabistan ve Arabistan işleriyle uğraşmayı Ateşkes hükümleriyle sınırlamayı 
Sivas Kongresi kararlaştırdığı halde bu girişim, kararımıza aykırıdır. 

Milli kararın dışında olan bu girişimden, Milli Meclis ve hükümeti ayrıca Fran-
sızlar haberdar olursa milli menfaate nasıl bir etki edecektir?

Milli amaçlar dışında bıraktığımız ve hükümetin kontrolü eline almaya başla-
dığı bir dönemde bu girişim Heyeti Temsiliye’ye zarar vermez mi?

Arabistan’da İtilaf devletleri aleyhine bir takım galeyanlar gerçekleşmiştir ve 
bu durum bizim lehimizedir. 

Böyle bir girişim ancak ortak kararlar neticesinde olabilir.

Araplar kendi istiklallerini kendileri geri almalı ve korumalıdır.

Arap hareketlerinin Heyeti Temsiliye’nin verdiği emir ve talimatlarla oluş-
tuğu ve gelecekle ilgili bağlantılar kurulduğu yönünde oluşabilecek düşünceler 
aleyhimize delil oluşturabilir.

Heyeti Temsiliye, Meclisi Milli ve Hükümetinin kararlarına uymalı ve bunu 
içeriye ve dışarıya göstermelidir. 

Bundan sonra haberleşme Kolordu kumandanlarıyla yapılarak gazetelerde 
aleyhimize çıkacak haberlerin önüne geçilmelidir. 

Yakın bir gelecek bize iyi bir vaziyet sağlayacaktır.

Zamanından evvel şahsi veya milli yenilgiler boş yere vatanı kenarında bulun-
duğu uçuruma itebilir.28

Kazım Karabekir’in anlatımında Mustafa Kemal Paşa’yı kontrol altında tutma 
yönünde bir düşüncenin varlığı kendisini hissettirmektedir. Bu tespit ister doğru, 
isterse yanlış olsun, fakat kesin olarak bilinen husus Milli Mücadele’nin çok yönlü 
bir dönem olduğu ve içeride de çetin mücadelelerin sürdürüldüğüdür. 

Mustafa Kemal Paşa’nın açıklamasına göre: Suriye bölgesinde hükümetler 
nezdinde bir irtibat kurulmamış olsa da, halklar nezdinde bir yakınlaşma ger-
çekleşmiştir ve bu meyvesini yakın zamanda verecektir. 

2. Irak
Milli Mücadele lideri Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin Irak’taki muameleleri-

27     Karabekir, İstiklal Harbimiz, s.477.
28     Karabekir, İstiklal Harbimiz, s.478-479. Karabekir’in eleştirileri diğer sayfalarda da  

devam etmektedir.
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nin halkta bir kırgınlık yarattığını ve bu yüzden Anadolu direnişiyle ilk temas gi-
rişiminin Irak halkından geldiğini belirtmiştir. Irak halkının isteği eskiden olduğu 
gibi Osmanlı Devleti’nin bir parçası olmaktır. Mustafa Kemal Paşa’nın söyledikle-
rine göre, Iraklılara verilen cevap Suriyeli direnişçilere verilenle aynı olmuştur. 
Anadolu’da başlayan hareket, ulusal sınırlar içerisinde bağımsız bir devlet mü-
cadelesi vermektedir ve gerek Suriye ve gerekse Irak direnişçilerinin kendi kay-
naklarına dayanarak müstakil devlet kurmaları istenmiştir. Mustafa Kemal Paşa, 
Osmanlı Devleti’nin bir bütün olarak yaşama ihtimalinin ortadan kalktığını bilen 
bir lider olarak her iki taraftan gelen birleşme arzusuna tam anlamıyla politik bir 
cevap vererek, birleşmenin bütün bu sorunların hallinden sonraya bırakılması 
gerektiğini belirtmiştir. 

Kemal Paşa’nın bölgeyle ilgili izahatı, Heyet-i Temsiliye dönemine aittir. Bu 
dönemde Suriye ve Irak topraklarında önemli miktarda Fransız ve İngiliz aske-
ri varlığı söz konusudur.29 Ancak bahsi geçen bölgede, aleyhlerine gelişen olay-
lar karşısında İtilaf devletleri Anadolu’ya yönelttikleri askerlerinin bir kısmını 
azaltmak zorunda kalmışlardır.30 Dolayısıyla İtilaf askerlerinin bölünmesi, Ana-
dolu’daki direnişin elini güçlendirmiştir. Mustafa Kemal Paşa, bu tespitleri yap-
tıktan sonra bölgedeki İslam unsurlarının Türkiye’ye karşı beslediği muhabbeti 
belirtmiş ve bu hareketten azami ölçüde yararlanılabileceğini meclisin nazar-ı 
dikkatine sunmuştur. 

Mustafa Kemal Paşa, bölgede oluşan direnişin hangi hedefe yöneleceğini çok 
iyi okumuştur. Çünkü İngiliz politikasına karşı bir örgütlenme söz konusudur ve 
kısa zaman içinde de Cemiyet-i Hilâliye kurularak bu mücadeleyi ciddi boyut-
lara taşımıştır.31 Osmanlı idaresine girmek isteyen ve bazı aşiretlerin İngilizlere 
karşı ayaklanmasında rol oynayan bu cemiyet, İngilizleri de Şerif Hüseyin’i de is-
tememiştir. Türkiye’nin kendilerine beş altı tabur asker ve iki batarya top verme-
si halinde İngilizlerin yenilgiye uğratılacağı Mardin’e kadar gelmiş olan Uceymi 
Sa’dun Paşa32 tarafından bildirilmiştir. Mehmet Reşat tarafından kendisine “Şeyh-
ül  meşâyih”33 unvanı verilen Uceymi Sa’dun Paşa, gerek I. Dünya Savaşı ve gerek 
Kurtuluş Savaşı döneminde Türklere çok büyük hizmetler sunmuştur.34Irak’taki 
durumun Türkiye lehinde yarattığı avantajı görme konusunda Irak’tan gönderi-
len ve 15 Kasım 1920 tarihinde TBMM’de okunan telgraf karşılıklı ilişkileri ve 
takip edilen siyaseti gözler önüne sermiştir.35

29    1917 Bağdat saldırısında İngilizlerin 130 bin savaşçısına karşı Türklerin 34 bin tüfeği 
vardır. 1918 Ağustosunda bölgede 900 bin İngiliz askerine karşı yalnızca 50 bin tüfek-
le savunma yapılmıştır. Bkz., Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, C.I, s. 71. 

30   Mahmut Bolat, “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Ortadoğu”, Yeni Türkiye, Orta 
Doğu Özel Sayısı-II, Yıl:22, S. 83, Ocak-Haziran 2016, s. 773-774.

31   Türk İstiklal Harbi, C.IV, s.16-17.
32   Katkıları için Bkz., Türk İstiklal Harbi, C.IV, s.17-18.
33   Şeyhler şeyhi.
34  Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C. IV, MEB. Yayınları, İstanbul, 

1991, s.33-34.
35     “…Bu hususta Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine istinat ediyoruz… Din düş-

manlarını memleketimizden tamamen tard etmek ve teb’id etmek için siyaseten ve di-
yaneten size merbutiyet-i tammeleri bulunan bilâd-ı mukaddesemiz…” Bkz., Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, C. V, TBMM Matbaası, Ankara, 1942, s.352-354. 
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3. Kafkasya
Kurtuluş Savaşı döneminin en hassas bölgelerinden birisi Kafkaslardır. Böl-

gede oluşturulan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan bir taraftan yeni bir sınır 
oluştururken, bir taraftan da Anadolu ile Sovyet Rusya arasındaki konumlarıyla 
yardım yollarının kapatılması adına duvar görevi üstlenmişlerdir.36 Kafkasların 
farklı din ve etnik grupları barındırması bölgede izlenen politikanın da çeşitlen-
mesinde etkili olmuştur. 

Kafkasların bu farklı dinsel ve etnik yapısı bölgenin bir bütün olarak ele alınıp 
incelenmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle İslami unsurları ayrı bir kategoride 
ele almak gerekir. Mustafa Kemal Paşa’nın, beyanatının Kafkasya ile ilgili bölü-
münde bölgede yaşayan Çerkezlerle ilgili olarak verdiği bilgiler Türk ulusal hare-
ketinin bölgeyle ilgili politikasını yansıtmaktadır.  

Mustafa Kemal Paşa, Kafkaslarda kurulan üç yeni devletin ismini beyanatında 
zikrettikten sonra Çerkezler konusunu açmış ve bu topluluğun eskiden beri Kuzey 
Kafkasya’da yaşadıklarını ve bağımsız yaşama arzusu taşıdıklarını anlatmıştır.

Rusya’da yeni rejim taraftarlarıyla eskinin devamını isteyen unsurlar ara-
sında bir mücadele süreci yaşanmıştır. Bolşevik ve Menşevik diye adlandırılan 
unsurların birbirleriyle mücadeleleri devam ederken Kuzey Kafkasya ve Dağıs-
tan’da Çarlık yanlısı Rus General Denikin kuvvetlerinin işgal eylemleri bölgedeki 
huzursuzluğu artırmıştır. Bağımsızlık arzusu taşıyan Çerkezler, Denikin’in baskı 
politikası sonucunda daha şiddetli milliyetçi eylemlere yönelmiş ve Türkiye’nin 
de bağımsızlığını elde etmesi adına her türlü fedakârlığı göze almışlardır.

Kuzey Kafkaslar özellikle I. Dünya Savaşı döneminde büyük açılar yaşamış 
halkları barındıran bir bölgedir. Savaş sonrası döneme bakıldığında Çerkez, Laz, 
Abaza ve Türklerle beraber birçok küçük Müslüman nüfusun bölgeden çıkarıldı-
ğı görülmektedir.37

McCarthy, Sırbistan’dan Kafkasya’ya uzanan bölgelerin etnik ve dini bakımdan 
tek türden insanları barındırmasını Müslümanların bu bölgelerden sökülüp atıl-
masına bağlamaktadır. McCarthy’nin Fransa ve Almanya arasında Alsace- Lorerai-
ne ve İtalya ile Avusturya arasında Tyrol bölgesinin el değiştirmesini bu coğrafya-
daki Türk-Müslüman unsurların karşı karşıya kaldığı durumla karşılaştırması ve 
sonuçta bunların aynı şeyler olmadığına karar vermesi acı olmakla birlikte gerçek-
çi bir değerlendirmedir. Çünkü adı geçen bölgeler el değiştirirken yerleşik halkı 
ölüm tehdidiyle karşılaşmamışlardır. Oysa Türklerin elinde olan fakat şimdi terk 
edilmek zorunda kalınan Balkan coğrafyasından Kafkaslara kadar olan bölgede ya-
şayan Müslüman Türkler büyük bir kıyımla karşı karşıya kalmıştır.38

Güney ya da Kuzey Kafkasya’da Dünya Savaşı öncesi ve sırasında özellikle de 
savaş sonrasında Ruslar ve Ermeniler tarafından gerçekleştirilen kıyımlar, bu 

36  Bu konuda Mustafa Kemal’in önemli yorumları için Bkz., Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Ta-
rihi, C.II, s. 751. 

37  Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821-
1922), (Çeviren: Fatma Sarıkaya) TTK., Ankara, 2018; s.353.

38   McCarthy, Ölüm ve Sürgün, s.354-355.
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bölgede yaşayan halkın örgütlenmesine neden olduğu gibi, Anadolu’da başlayan 
ulusal harekete sempati duymalarının ve destek olmalarının da gerekçesini açık-
lamaktadır. İngiliz desteğini alan Ermenilerin bölgedeki vahşetleri öyle bir hal 
almıştır ki; İngiliz Dış İşleri Bakanlığı Paris’te bulunan Ermeni temsilci Boğos Nu-
bar Paşa’ya iletilmek üzere: “…Majestelerinin Hükümeti… Ermenistan’da ve Bakü 
bölgesinde… Ermeni askerleri tarafından yapılan katliamlar hakkında ardı arkası 
kesilmeden gelen raporlardan çok tedirgin olmuştur…”uyarısını yapmak zorunda 
kalmıştır. Yine aynı İngiliz Dış İşleri Bakanlığının Ermenileri “Dünyanın sempatisini 
kaybedersiniz”39 içerikli uyarıyı yapmıştır. Bu sözlerin dikkatli okunması duru-
munda insancıl gibi görünen bu müdahalenin dahi nasıl bir çıkar ilişkisi kurul-
duğunu gözler önüne sermektedir. 

Mustafa Kemal Paşa, Çerkezler ve Kuzey Kafkasya hakkında verdiği bilgiler-
den sonra bölge halkıyla olan temaslara değinmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın, 
bağımsızlığa yönelen ve bu arada kendi mücadelelerinin Türkiye’nin istiklâlinin 
temini yolunda hayati bir önem taşıdığını düşünen fedakâr Çerkezlere tavsiyesi, 
Suriye ve Irak direnişçilerine söylendiği gibi; kendi kuvvetlerine dayanmaları ve 
daha sonra bir İslam mıntıkası oluşturulmasına çalışılması yönünde olmuştur. 
Temsil Heyeti’nin olaylara bu yaklaşım biçimi mevcut Türk dış politikanın tutar-
lılığını ve aynı zamanda  temkinli yaklaşımını göstermektedir.

Mustafa Kemal Paşa’nın:“…Kafkasya faaliyet ve âmali milliyenin tecellisi ve 
memleket ve milletimizin is tiklâli halâsı noktai nazarından memleketimizden 
uzak değil, tamamen aksamı asliyei (vataniyemizin) bir parçası gibi telâkki oluna-
bilir.”40içerikli  sözleri, Misak-ı Milli sınırlarını toprak bütünlüğünde olmasa da, 
mefkurede gerçekleştiren bir açıklamadır. 

4. Azerbaycan
Anadolu’da başlayan ulusal hareketin Azerbaycan’dan beklentisi hayati de-

recede önem arz etmiştir.41Azerbaycan’ın Türkiye için bu derecede önemli olma-
sında Türk ve Müslüman olması ve Bolşevik İhtilali ile değişen siyasi denge dina-
mikleri belirgin rol oynamıştır. Mustafa Kemal Paşa, İtilaf devletlerinin Kafkaslar-
da set kurma işinde başarıya ulaşması durumunda Türk askerinin onların elinde 
bir sömürge askeri olarak kullanılacağı ve Kafkas milletlerinin İtilaf devletlerinin 
emrine girmesiyle birlikte Bolşeviklere karşı mücadele verileceği ve çok kan dö-
küleceği fikrindedir.42

Mustafa Kemal Paşa, Azerbaycan’la ilgili konuşmasında; Azerbaycan’ın ba-
ğımsızlığına işaret ettikten sonra, Anadolu’da başlayan ulusal harekete karşı 
samimi duygular taşıdıklarını, ancak, bağımsız devlet oldukları için bunu resmi 
bir şekilde göstermediklerini ifade etmiştir.43 Kemal Paşa’nın belirttiğine göre; 

39     McCarthy, Ölüm ve Sürgün, s.239.
40     TBMM GCZ., C.I, s.4.
41   Azerbaycan ve Bolşevik desteği hayati bir önem taşımıştır. Bkz., Erik Jan Zürcher, Moder-

nleşen Türkiye’nin Tarihi, (Çeviren: Yasemin Saner), İletişim, İstanbul, 2016, s.229.
42   Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, C.II, s. 751; Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyanna-

meleri, C.IV, Atatürk Araştırma Merkezi, TTK., Ankara, 1991, s. 194.
43   Azerbaycan’da birbirinden farklı politikaya sahip partiler ve düşünceler söz konusu-

dur. Bkz., Karabekir, İstiklal Harbimiz, s.491-497.
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Azerbaycan, Anadolu direnişinin başarıya ulaşması için her türlü desteği verme-
ye isteklidir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın Azerbaycan hakkında verdiği bilgileri, XV. Kolordu 
Komutanı Kazım Karabekir’in; III, XII, XIII, XX. Kolordulara ve Hey’eti Temsili-
ye’ye gönderdiği: “Tasdik edilen Azerbaycan ve Gürcistan istiklaliyeti şerefine 
14/1/ 1336’(1920) da Batum’da büyük bir şenlik yapılmış ve Azerbaycan hatipleri 
tarafından büyük iki Osmanlı Sancağı altında Türkiye lehinde pek hararetli lisan 
ile beyanatta bulunulmuş ve teşekküllerine en büyük amil olan Türkiye’nin hizmet 
ve muavenetleri kemali minnet ve şükran ile yad olunmuştur.”44 biçimindeki telgraf 
metni de teyit etmektedir. 

Kafkasların en kalabalık nüfusunu oluşturan unsurlardan birisi olan Azeri Türk-
lerinin bu dönemdeki en önemli sorunu Ermenilerle olan mücadeleleridir. Azer-
baycan’ın İslam ahaliye yöneltilen Ermeni zulüm ve vahşetine karşı meşru hakkını 
kullanırken, Türkiye’nin bu hakkını kullanmakta tereddüt ettiğini belirten Mustafa 
Kemal Paşa, bu tereddüdün Avrupa ve Amerika kamuoyunda Türkler hakkında 
oluşan şüphenin devam ettirilmek istenmemesinden kaynaklandığını söylemiştir.

Türkler aleyhinde yürütülen siyasi yaklaşımlı, sözde “Ermeni katliamı” kam-
panyaları Türk dış politikasını sadece o dönemde değil sonraki yıllarda da tesiri 
altına almıştır. Avrupa ve Amerika’nın yanlı tutumu devam ederken Kafkaslarda 
Ermeni, Türk/Azeri/Müslüman çatışması devam etmiş ve karşılıklı kayıplar ve-
rilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın bu konuşmasında çatışma sürecinde Gürcüle-
rin Türklerin yanında olduğunu söylemesi, Kafkasların karmaşıklığını gösterdiği 
gibi çatışmanın uluslararası boyutunu da gözler önüne sermiştir.

Kafkaslar hakkında bilgi veren önemli kaynaklardan birisi de Kazım Karabe-
kir’dir. Temsil Heyeti’nin temkinli davranışına rağmen, İttihat ve Terakki yöne-
timinin önde gelen şahsiyetlerinden olan Halil ve Nuri Paşa’ların bu bölgedeki 
faaliyetlerine değinen Karabekir; bu konuda farklı bir yorum yapmıştır. Temsil 
Heyeti’ne gönderdiği bu telgrafta Karabekir, İngiliz Yarbay Rewlinson’un Kafkas-
larda Bolşevik, Gürcü ve Azeri çatışmasını heyecanla beklediğini ve bunu: “ikiye 
iki zam edersen dört olur yani kuvvet iki misli artar; fakat ikiyi iki ile vuruşturur-
san belki yarısı, belki hepsi… her halde evvelki ikiden bir kısmı telef olur”sözüyle 
ifade ettiğini yazmıştır.  Karabekir, bu hesapların yapıldığı bir dönemde Halil ve 
Nuri Paşaların bir gece içinde birinin İstanbul, diğerinin Batum hapishanesinden 
kaçırılmaları45 ve ikisinin de Azerbaycan civarında bulunmasının düşündürücü 
olduğunu belirtmiştir.46 Karabekir’in anlatımına göre; Halil Paşa, Azerbaycan’da 
hükümet kurma niyetindedir. Karabekir’in ifadeleri içinde; Halil Paşa’ya bu dü-
şüncesinin Temsil Heyeti’nin kararıyla çeliştiği, böyle bir işe kalkışmasının ken-
disinin felaketi ile sonuçlanacağı, hem öz milletine hem de Azerbaycan halkına 
kötülük olacağı uyarısının yapıldığı ve ikna edildiği de yer almıştır.47

44    Karabekir, İstiklal Harbimiz, s.443.
45   Halil Paşa, Bitmeyen Savaş, Anılarım ve Belgelerle, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 

1972, s. 278- vd.
46     İngilizlerin Türk ve Bolşevikleri çatıştırma politikasının uygulamaları  hakkında Bkz., 

Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, C.II, s.749-vd.
47     Karabekir, İstiklal Harbimiz, s.444-445.
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Anadolu’da kurtuluş mücadelesinin güçlendirilmeye çalışıldığı bu dönemde 
Rusya’daki gelişmeleri ele almadan Kafkasya’daki süreci yorumlamak mümkün 
değildir. Mustafa Kemal Paşa, Rusya’da başlayan ve her geçen gün yayılan Bol-
şeviklik konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını, fakat Bolşeviklerin yakın 
zamana kadar kendi düşüncelerini karşısındakilere kabul ettirme konusun-
daki ısrarlı tavırlarının devam etmediğini milletvekillerine söylemiştir. Halide 
Edip, Kurtuluş Savaşı’nın ve yönetici kadronun yakın şahitlerinden birisi olarak, 
TBMM’de beliren Garp ve Şark mefkûrelerine değindikten sonra Mustafa Ke-
mal’in Bolşeviklik konusundaki itirafını:“… Mustafa Kemal Paşa da, bugünlerde, 
Sovyet sistemini merakla takip etmesine rağmen, ondaki bu his, bir idealden ziya-
de, her nevi ihtimali tetkik etmeye dayanıyordu… Aynı zamanda, o günlerde, komü-
nist sistemini de, adeta bir harita halinde tespit eden bir tetkik ile meşguldü. Ben 
şahsen, bunlardan bir şey anlamış değilim.”48yorumuyla adeta pekiştirmektedir.

Mustafa Kemal’in Bolşeviklik hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını söy-
ledikten hemen sonra, Türklerin âdet ve din hassasiyetini vurgulaması, onun da 
Bolşevik sistem ve yöneticilere karşı şüpheler taşıdığı veya muhafazakâr ağırlıklı 
meclis üyelerinin muhtemel olumsuz tepkilerine karşı ihtiyatlı bir söylem biçimi 
geliştirdiği yorumunu yapmaya imkân vermektedir.

Mustafa Kemal Paşa, ulusal hareketin herkesin din, inanç ve milliyet esasla-
rına saygılı, emperyalizme ve istibdada ise düşman olduğunu ifade etmiştir. Pa-
şa’nın bu söylemi, Bolşevik liderlerin söylemleriyle örtüşmektedir. Mustafa Ke-
mal’in tespitine göre; Anadolu’da başlayan ulusal hareket, Bolşeviklerle fikir bir-
liği yaparsa Avrupalı egemen güçler korkuya kapılacaktır. Yapılan tespit doğru ve 
Anadolu ile Bolşevik yönetiminin düşman algısı ortak olmasına rağmen, bu ya-
kınlaşma her zaman soru işaretleri barındırmıştır. Ulusal önderin Bolşeviklerle 
olan ilişkinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi yönündeki uyarısı bu yönüyle 
dikkat çekmektedir. Bütün bu yakınlaşmalar ve bir taraftan da yapılan uyarılar, 
Türk Kurtuluş Savaşı’nın çok yönlü bir mücadele olduğunu ve bu doğrultuda bir 
iç/dış politika takip edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

   Türk ulusal hareketinin önemli bir yönetici kısmı ve Bolşevik yönetim ortak 
düşman konusunda hemfikirdir, ancak Mustafa Kemal Paşa, yabancı güce dayana-
rak elde edilen başarının ileride bir pişmanlığa yol açabileceğini düşünmektedir 
ve tamda bu nedenle milli sınırlar içerisinde milli haysiyet ve istiklalin teminini 
öz kaynaklarla elde etmek arzusu taşımaktadır. Mustafa Kemal Paşa’nın bütün bu 
çekinceleri ortaya koyduktan sonra Temsil Heyeti’nin de yabancı bir devletle res-
mi ilişkide bulunma yetkisinin bulunmadığını belirtmesi, onun millet adına karar 
verme yetkisinin yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde toplandığı gerçeğini 
ve milli irade ilkesini kabul edip benimsediğine yorumlanabilir.

Kemal Paşa’nın Kafkaslarla ilgili konuşmasının son kısmında sarf ettiği: “…
bu hududu millimiz dâhilinde arz ettiğim şeraitle muhafazai mevcudiyet edebil-

48     Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı II, Cumhuriyet, 1998,   s.43-45. Bu ifade-
lere rağmen, Mustafa Kemal’in ve Halide Edip Adıvar’ın Sovyet yönetimi hakkında ay-
rıntılı bilgilere sahip olduğu Sovyet diplomatın anılarında yer almaktadır. Bkz. Semen 
Aralov, Rus Büyükelçisi’nin Hatıralarında Atatürk ve Türkiye, Kum Saati Yayınları, 
İstanbul, 2005, s.65,68-69.
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diğimiz takdirde başka bir şey istemek bendenizce doğru değildir. … hariçten kuv-
vet, bir menbai kuvvet aramak lazım gelirse, yine daima kendi noktai nazarlarımız 
baki kalmak şartıyla her menbaadan istifade etmeği de caiz gördük.”49sözleri em-
peryalizme karşı bir dayanak noktası bulunmasının zorunluluğunu göstermekte-
dir. Her türlü gelişmeyi hesaba katmak zorunda kalan Mustafa Kemal Paşa, tedbir 
mahiyetinde Bolşeviklerin genel politikalarını öğrenmek, hangi noktalarda ya-
rarlanılabileceğini tespit etmek amacıyla teşebbüste bulunduğunu ifade etmiştir. 
Paşa, Türkiye’ye maddi ve manevi her türlü desteği vermeye meyilli ve Dağıs-
tan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada Bolşeviklerin etkin olduğunu, dolayısıyla 
Bolşeviklerle çeşitli temaslar kurulduğunu, ancak netice itibariyle bağlayıcı bir 
yükümlülük altına girilmediğini, istenilirse bunun mümkün olduğunu, lüzum hâ-
sıl olursa yüce meclisin bunu yapabileceğini sözlerine eklemiştir. Mustafa Kemal 
Paşa, bundan sonraki konuşmasını Batılı devletlere ayırmış ve ardından içerideki 
gelişmeleri milletvekillerine aktarmıştır. 

5. Trakya
Mustafa Kemal Paşa’nın Trakya ile ilgili beyanatı oldukça kısa olmuştur. Bu 

bir anlamda Trakya ile olan bağlantının yetersizliğinden kaynaklanmıştır. Çünkü 
Trakya konum itibariyle her türlü zorluğu bünyesinde barındırmaktadır. Özellik-
le İstanbul’un işgali ve işgalin Osmanlı Devleti tarafından kabulüyle Anadolu ile 
bağlantı kurmak adeta imkânsız hale gelmiştir. Ancak bütün bu olumsuzlukla-
ra rağmen Trakya halkı Anadolu hareketinden ayrı olarak mücadelesini vermiş, 
Müdafaa-i Hukuk örgütlenmesini yaparak Türklüğünü korumaya çalışmıştır.50

Mustafa Kemal Paşa, kısa olan bu bilgilendirme konuşmasında: Trakya’nın te-
mas ve haberleşme yetersizliğine rağmen Anadolu ile irtibatını koruduğunu, Ana-
dolu ile aynı davayı takip ettiklerini belirtmiştir. Yine Mustafa Kemal Paşa, Trak-
ya’nın yalnız kaldığına ve kendisini koruyamayacağına kanaat getiren Fransızların 
bölgeyi himayesi altına almak istediğinde olduğunu da beyan etmiştir. Beyanata 
göre, Anadolu’daki direniş Trakya’daki direnişten bu vatan parçasının kurtuluşu 
için mücadele vermesini ve bunu sebatla sürdürmesini beklemektedir.51 

Mustafa Kemal Paşa, “Efendiler” hitabıyla başlayan konuşmasının bu kısmın-
da mevcudiyetin korunması, istiklâlin elde edilmesi için mücadele edilecek düş-
manların kimler olduğunun ve onların nasıl bir taktik izlediklerinin bilindiğini 
söylemiştir. Mustafa Kemal’in konuyla ilgili son sözleri ise Türkler için tarihsel 
bir uyarı niteliğinde olan şu cümleler olmuştur:“…Fakat düşmanlarımız kendi ih-
tirasatını bizim imhamızla temin etmek için malik oldukları kuvvetlerden hiç birini 
istimal etmiyorlar. Bilâkis vâsılı gâyat olabilmeleri için en kuvvetli keşfettikleri vâ-
sıta yine bizi birbirimize çarptırmaktan ibaret olmuştur.”52      

SONUÇ
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra karşı karşı-

ya kalınan muamele, sayıları başlangıçta oldukça az olan Osmanlı asker ve sivil 
49     TBMM GCZ., C.I, s.4-5.
50     Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Milli Mücadele, C. 1, TTK Yay., Ankara, 1992, s. 123-291.
51     TBMM GCZ., C.I, s.6-7.
52     TBMM GCZ., C.I, s.7.
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aydınlarının kafasında kurtuluş yolunda mücadele ve teşkilatlanma fikri oluştur-
muştur. Bu fikir, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya ayak basması ve birtakım 
girişimleriyle eylem safhasına dönüşmüştür.  

Osmanlı Devleti yöneticilerinin son yıllardaki uygulamalarıyla geleneksel po-
litika haline getirilmek istenen İslamcılık ve Turancılık mefkûresi ve bu yöndeki 
zayıf, kesintili, kısmi uygulamalar, işgalin olanca şiddetiyle devam ettiği döneminde 
de gündeme gelmiştir.

Milli Mücadele önderleri yokluk ve kuşatılmışlık içinde teşkilatlandırmaya ça-
lışırken, gerek eski yönetimin geleneksel siyasi mirası ve gerekse ortak düşman 
algısı, Anadolu hareketi ile civar coğrafyada yaşayan Türk/Müslüman nüfusu ortak 
adımlar atılması yönünde yakınlaştırmıştır. 

Milli Mücadele önderleri, Osmanlı Devleti’nin son yıllarda yaşadığı siyasal 
çekişmeleri ve savaş acılarını bizzat görmüş ve tecrübe etmiş şahsiyetlerdir. Bu 
tecrübeler onlara olgunluk kazandırırken, aynı zamanda temkinli davranmayı da 
öğretmiştir. Dolayısıyla Osmanlı’nın takip ettiği iddia edilen, gerçekte düşman ka-
zanmaktan başka bir getirisi olmayan Turancı ve İslamcı siyaset, yeni dönemin bir 
tercihi olmaktan çıkarılmalıydı. Ancak düşmanın orantısız gücü, savaşılacak cephe-
nin genişliği ve derinliği yetmiyormuş gibi karşı karşıya kalınan maddi ve manevi 
yetersizlikler, eleştirilen geleneksel siyasal mirasla gizli ve resmi olmayan bir tema-
sı kaçınılmaz kılmıştır.

Anadolu’nun çevresi Irak, Suriye, Kafkaslar, Azerbaycan gibi Türk/İslam coğraf-
yasıdır, fakat İslam unsurlarının önemli bir kısmı I. Dünya Harbi ve sonraki süreçte 
emperyalist devletlerle iş birliği yapmıştır. Düşmanla savaşılırken dost saldırısına 
maruz kalan, şimdi ise ulusal hareketi yöneten kadro,  adeta travma yaşamıştır. 
İhanet zihinlerde tazeliğini korumakta, şüphe devam etmektedir.

Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya geldiği ilk günlerde ileri gelenlere hitaben 
yaptığı ve Nutuk’ta 220. Belge olarak yer verdiği: “…Bütün bu Islam parçalarının 
mazharı istiklal olmaları alemi Islam için ne büyük bahtiyarlık olur. Bunun husulün-
de âlemi Islam’ın vaziyetinin ne kadar rasin (sağlam) olacağını şimdiden tasavvur 
etmekle pek büyük saadet hissediyorum. Mazharı intibah olduğuna şüphe kalmayan 
âlemi Islam’ın muvaffakiyetini o kadar kavi görüyorum ki, bu imanla izahı hissiyat 
eylediğimden dolayı duyduğum vicdani zevk pek büyüktür…” şeklindeki sözleri onun 
İslam dünyasıyla ilgili düşüncesini anlamak için önemlidir. 

Kafkaslar ve Azerbaycan Bolşevik İhtilâli ile bambaşka bir boyut kazanmıştır. 
İttihat ve Terakki liderleri bölgede Turan ülküsüyle hareket ederken, Bolşevik yö-
netim bir taraftan özgürlük vaat etmekte bir taraftan topraklarını genişletmekte-
dir. Anadolu hareketi Türk dünyasının özgürlüğünü istemekte fakat emperyalizme 
karşı verdiği mücadelede Sovyet yardımına ihtiyaç duymaktadır. Denilebilir ki, Mil-
li Mücadele’nin en çetrefilli ilişkileri bu bölgede yaşanmıştır. Bütün bu karmaşık-
lığa rağmen ortak düşmanla mücadele konusunda Sovyet yönetimi ikna edilmiş, 
güven duygusu verilmiştir. Böylece İtilaf devletlerinin Bolşeviklere karşı mücadele 
vermeleri için çarlık yanlısı generallere verdiği silah ve cephane Sovyet yönetimin-
ce ele geçirilerek önemli ölçüde Anadolu direnişine gönderilmiş, emperyalizmin 
öldürücü silahlarının namluları bizzat emperyalizmin zulmüne çevrilmiştir. 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME YÖNETİMİNE 
KARŞI HİSSETTİKLERİ GÜVEN 

PARAMETRELERİNİN YENİDEN 
YAPILANMA SÜRECİNDE ÖNEMİ

Nilay KARASAKAL

GÜVEN
Güven konusunda yapılan araştırmalar, güvenin psikolojik bir olgu olduğu ko-

nusunda birleşmektedir. Teorik olarak oldukça karmaşık olan kavram konusun-
daki ilk araştırmalar, kişilik teorisyenleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Güven, 
psikologlar kadar sosyologların, sosyal psikologların, siyaset bilimcilerinin ve 
ekonomistlerin de ilgisini çekmiştir. Özellikle 1980 sonrasında örgüt teorisi, yö-
netim ve örgütsel davranış alanlarındaki araştırmalara konu olmaya başlamıştır. 

Kişilik teorisyenleri, güveni bir inanç ve beklenti olarak, kişiliğin derinlerinde 
kökleşmiş ve bireyin erken dönem gelişiminden itibaren şekillenmeye başlayan 
bir duygu olarak ifade etmektedirler. Sosyolog ve ekonomistlerin bakış açısına 
göre güven, kurumsal bir olgu olarak görülmekte ve yabancılar arasındaki et-
kileşimlerde kaygı ve belirsizliğin azaltılması açısından değerlendirilmektedir. 
Sosyal psikologların bakış açısı ise, birey ve grup düzeyinde güven üzerinde yo-
ğunlaşmakta, bu düzeyde güveni yaratan veya azaltan unsur olarak da bireyler 
arası işlem ve ilişkiler gösterilmektedir. Bu alanda güven, bireylerin beklentisi 
olarak ifade edilmektedir(Arı, 2003: 5). 

İşletmecilik açısından bakıldığında, güven konusunda yapılan araştırmalar 
genellikle bazı konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konular, farklı düzeylerde 
güven kavramı, işletme içi ve işletmeler arası güven, neden, sonuç ve değiştirici 
etkisi ile güven, farklı disiplinlerin güven konusundaki yaklaşımları, örgütsel de-
ğişim ve güven ve güven biçimleri şeklindedir.

Bu kadar farklı alanda karşımıza çıkan güven kavramına, uygun bir tanım ya-
pabilmek için literatüre bakıldığında, güvenin farklı şekillerde tanımlandığı gö-
rülmektedir. Kavramla ilgili ilk tartışma ve araştırmaların sonucu ortaya konulan 
tanımlarda, ‘ iki kişi arasında var olan açıklık düzeyi, karşıdaki kişinin kötü niyet-
li ya da keyfi eylemlerde bulunmayacağı duygusu, bir kişinin, iyi niyetle davranan 
bir kimseden bekleyebileceği ‘normallik’ çerçevesinde, diğer kişinin davranışla-
rının tahmin edilebilir olacağı beklentisi ’ şeklinde ifade edilmektedir. Deutsch, 
güveni, kişinin bir başkasının varlığından endişe etmek yerine, bu kişide istediği 
şeyleri bulacağına dair inanç duyması şeklinde tanımlamaktadır. 

Scanzoni, güveni, ‘ kişilerin faaliyetlerinde tatmin sağlayacağı beklentisi ile 
karşısındaki kişiyle anlaşma ve o kişiye bel bağlama isteği ’ olarak ele almakta, 
ilişkinin başında güvenin ortaya çıkma ihtimalinin zayıf olduğunu, edinilen dene-
yimlere dayalı olarak geliştiğini savunmaktadır(Rempel&Holmes&Zanna, 1985: 
95). Bir kişilik psikoloğu olan Rotter ise güveni, ‘ bir birey ya da grubun sözlerine, 
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vaatlerine veya ifadelerine dayalı genel bir beklenti ’ olarak ifade etmekte ve bir 
kişilik değişkeni olarak görmektedir(Arı, 2003: 6). 

Bazı yazarlar güveni, bireyin karşısındaki kimsenin iyiliksever ve dürüst oldu-
ğuna dair inancı olarak tanımlayarak, iyilikseverliği; karşıdaki kişinin mutluluğu 
ile içtenlikle ilgilenmek ve en üst düzeyde kazancı aramaya yönelmek biçiminde 
tanımlamakta, dürüstlüğü ise, bireylerin gelecek bir zamandaki niyetlerini içe-
ren sözlerine inanılması olarak belirtmektedirler. Diğer yandan güven için, ‘iyi 
niyet sözleşmesi’ ifadesini kullanan yazarlar da vardır.

Dürüstlük ve iyilikseverlik genellikle birbirlerine kavramsal açıdan analitik 
olarak bağlıdır. Tarafların ilişkilerinde, dürüstlük ve iyilikseverlik algılarının şe-
killenmesinde, birbirlerine eşit duyguların  hissedilmesi beklenir.  Taraflar arası 
ilişkilerin geliştirilmesinde duyguların ifade edilmesi önemli bir etkendir. Yönet-
sel güvenin oluşturulması ve etkin hale getirilmesinde, tarafların duygusal tepki-
lerinin olası sonuçları, önemli bir yer tutmaktadır(Andersen&Kumar, 2006:523).

Rousseau, farklı disiplinlerdeki bilim adamlarının tanımlarını derleyerek bir 
tanım ortaya koymaktadır. O’na göre güven, ‘başka insanların niyet ve davranış-
larının, olumlu beklentilere dayalı olarak açık ve dürüst olacağını kabul etme ko-
nusundaki psikolojik durumdur’. 

Whitener güveni, karşı tarafın davranışlarının iyi niyetli olacağına dair bir 
beklenti ve inancın yansıması olarak görmektedir. Bunun yanı sıra güvenin, sa-
vunmasızlık ve risk içerdiği, karşı tarafta bu tür bir beklentinin oluşması için güç 
kullanılamayacağı veya zorla olamayacağı, güvenilen tarafın eylemlerinden de 
etkilenebileceği belirtilmektedir. 

Doney’e göre güven, ‘ karşı tarafa bel bağlama ve savunmasızlık içeren eylem-
lerde bulunabilme isteği ’ olarak tanımlanmaktadır. Robbins ve Cenzo güveni, ‘ 
karşıdaki kişinin söz, eylem ya da kararlarında faydacı davranmayacağı doğrul-
tusunda pozitif beklentiler ’ olarak tanımlamaktadırlar. 

Jones ve George ise güvenin psikolojik bir kavram olarak, kişilerin değer, tu-
tum, ruh hali ve duygularının etkileşimleri sonucunda oluştuğunu düşünmekte-
dirler. Barber ise, güvenin, moral, bilişsel ve duygusal unsurlardan oluştuğunu 
savunmaktadır(Jones&George, 1998: 532). 

Güven tanımları incelendiğinde, kavrama ilişkin bazı belirgin noktalar ortaya 
konulabilir. Güven kavramı ile ilgili önemli noktalardan birisi, güvenen kişinin açık-
lığında ve savunmasızlığında artışın gözlenmesidir. Güvenilen kişinin davranışları-
nın, güvenen kişi tarafından kontrol edilmemesi ya da daha az kontrol edilmesi ve 
güvenen tarafın güvenilene karşı olumlu beklentisinin dürüstlük, iyi niyetlilik v.b. 
özelliklerinden ve bunlara yönelik algılardan etkilenmesi söz konusudur.

İşletmeler arası ilişkilerdeki güven üzerine yapılan pek çok çalışma güveni, 
tarafların birbirlerine dürüstlük ve / veya iyilikseverlik konusunda itimat etme-
leri olarak tanımlamaktadır(Geykens&Steenkamp&Kumar, 1998: 224). Tarafla-
rın ilişkilerini sürdürme ve derinleştirmedeki çabalarının düzeyi, ilişkinin kali-
tesini yükseltecektir.     
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Güven, olumlu yönde bir beklenti ve inançtır. Güven, risk içerir ve güvenen 
kişi risk alma isteğinde olur ve iki veya daha fazla insanın etkileşimi ile biçimle-
nir. Ayrıca, güven karşılıklı bağımlılığı zorunlu kılar ve zamanla gelişen bir du-
rumdur(Arı, 2003:8).

Yapılan tanımlar içerisinde literatürde en çok yer bulan ve kabul gören tanı-
mın Mayer ve diğerleri’nin tanımı olduğu gözlenmektedir. Tüm bu belirlemeler 
doğrultusunda güven, ‘güvenen ve güvenilen tarafların bir arada bulundukları 
süre ve edindikleri ortak deneyimlere dayalı olarak, güvenilen kişinin zarar veri-
ci bir davranışta bulunmayacağı, buna karşın bazı beklentileri karşılayacağı doğ-
rultusunda beklenti ve inanç içeren psikolojik bir durumdur’. 

Güven tanımları incelendiğinde, güvenin gerçekleşebilmesi için var olması 
gereken koşullar konusunda genel bir kabul bulunduğu görülmektedir. Bu ko-
şullardan biri, risk kavramıdır. Risk, algılanan kayıp olasılığıdır. Güven ile risk 
arasında karşılıklı bir bağımlılık söz konusudur. Risk, güven için fırsat yaratırken, 
güven de risk almaya imkan tanımaktadır. Beklenen davranış gerçekleştiğinde 
risk sonuçları güven duygusunu desteklemektedir. Literatürde, eğer olaylarda ve 
olgularda belirlilik varsa, bir başka deyişle risk yoksa güvene de ihtiyaç olmaya-
cağı savunulmaktadır. Güvenin ikinci koşulu, karşılıklı bağımlılıktır. Bir tarafın is-
tek ve çıkarları, diğer taraf olmadan gerçekleştirilememektedir. Karşılıklı bağım-
lılık derecesi de, güvenin alabileceği biçimleri değişime uğratmaktadır. Örneğin, 
işletmelerde geçici işçilere duyulan güvenle, eski ve tam zamanlı çalışan işçilere 
duyulan güvenin doğası çok farklı olmaktadır(Rousseau&Sıtkın, 1998: 395). 

Güven konusu üzerinde ilk çalışmalardan birini gerçekleştirerek teoride 
önemli bir yere sahip olan Deutsch, yapmış olduğu bir çalışmasında ‘karşılıklı 
güven’ kavramından söz etmektedir. Burada her iki tarafın da, karşılıklı olarak 
birbirinin niyet ve güveninin farkında olduğu durum ifade edilmektedir. Deutsch, 
bireyin neden sorumlu davrandığı, sorumluluğun kaynağında ne olduğu, diğer 
bir ifade ile neden güven doğrultusunda hareket edildiği konusunda farklı görüş-
ler öne sürmektedir. Bu görüşlere göre, karşıdaki kişiye olumlu duygular besle-
mek, sorumlu davranılmadığında karşılaşılacak cezadan korkmak ya da suçluluk 
duyacak şekilde değerlerin benimsenmesi bu nedenler arasında sayılmaktadır(-
Deutcsh, 1968: 432).

Çalışanların birbirlerine güvensizlik algılarının olduğu durumlarda, positif ve 
negatif duygular tarafların birbirlerine karşı olan davranışlarını şekillendirir. Di-
ğer bir deyişle duygular, başlangıçta taraflar arası ilişkileri geliştirmek ve sürekli 
kılmak için kesin bir rol oynarlar.

Mevcut literatür, sadece duygular tarafından oynanması gereken rollerin bü-
yük bir bölümünü açıklamaktadır. Karşılıklı etkileşimlerle güven gelişiminde 
duyguların etkisi çok önemli bir faktördür. Aynı zamanda ifade edilebilir ki, ta-
raflar arası güvenin oluşumunda ön duyumların etkisi olduğu kadar, tarafların 
davranışsal etkileşimleriyle oluşan duygular da direkt etkili olabilir(Andersen&-
Kumar, 2006: 523).

Bireylerin yaşamlarında oluşturdukları birlikteliklerden biri olan evlilik süre-
cindeki memnuniyeti ve aile hayatı kalitesinde, maddiyattan çok manevi kazanç 
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sağlayan ilişkiler oluşturmanın güven ve ilgiyi sağlayacağı ortaya çıkmıştır. Birey-
lerin, diğer bireylerden almayı umdukları kazançlar tarafından motive edildiği 
ileri sürülmektedir. Mutlu evli çiftler ve yakın ilişkilere sahip insanlar üzerindeki 
çalışmalar, güven ve saygı gibi manevi ödüllerin, maddi getirilerden çok daha üs-
tün olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar iş ilişkilerine taşındığında, adalet, taraf-
ların iş ilişkilerinin değerini algılamaları, güvenilen kişinin sözünün gereklilikle-
rini yerine getirip getiremeyeceği hakkındaki temel inanışları, karşılıklı taahhüt 
ve bu taahhütün yerine getirilmesindeki adalet, kişisel sevgi ve dürüstlük, iş ilişki-
lerinde güven oluşturan önemli faktörlerdir(Friman&Garling&Millett, 2002: 403).

İnsanlar ve insanlar tarafından çalıştırılan sistemlerde sahip olduğumuz gü-
ven duygusu, temel ihtiyaçlardan ortaya çıkmaktadır ve günümüzde özellikle 
sosyal yaşamın oluşturulmasında oldukça önemli olan bir unsurdur. Güven duy-
gusu yaşamın bazı alanlarında diğer duyguların önüne geçecek düzeyde kaçınıl-
maz olabilir. Şayet ilişkilerin nasıl sürdürüldüğü anlaşılmak istenirse, ilişkilerde 
güvenin sınırlarına bakmak doğru adres olacaktır(Tomkins, 2001: 165).

Abraham Maslow, insan davranışlarının arkasında yatan ve onun güdülenme-
sini sağlayan faktörlerin ihtiyaçlar olduğunu belirttikten sonra ihtiyaçlar pirami-
dini oluşturmakta ve güven duygusu ihtiyacını fiziksel ihtiyaçlardan hemen sonra 
ikinci sırada saymaktadır. Nitekim geçmişten günümüze var olan bütün insanlar 
kendilerini güvende hissedebilmek için sürekli bir çaba içerisinde olmuşlar ve 
güven duygusu ihtiyacını karşılayan çeşitli çözümler ve yöntemler bulmuşlardır. 
Bu çözüm ve yöntemlerin her biri ihtiyaçları karşılama çabası ile başlayan kültü-
rün yapısı içerisine ayrı birer unsur olarak girmiş ve sonraki nesillere problem-
lerini daha kolay çözebilmeleri için bir şekilde aktarılmıştır. 

Güven duygusunun temelinde, bilgi ve bilgi sahibi olmaya ilişkin olumlu dü-
şünce vardır. Güven duygusunun temeli, dünyaya geldiğimiz ilk yıllarda atılır. 
Bebeğin temel gereksinimlerinin zamanında karşılanması ve bu gereksinimlerin 
karşılanacağını bilmesinin yarattığı rahatlama duygusuyla oluşan yapı; uygun ko-
şulların yaratılamaması durumunda güvensizliğe dönüşür. Temel güven duygusu 
zamanla gelişerek, kişinin yetişkin olduğunda çevresine göstereceği tepkilerin 
niteliğini belirler. Güven kavramının, kişinin çevresine duyduğu bir duyguyu içer-
mekle kalmayıp, kendisinin de güvenilir bir insan olduğunu düşünmesi gibi bir 
boyutu vardır. Bir diğer deyişle temel güven, kişinin kendisinin ve çevresinde-
ki insanların güvenilebilir olduklarına ilişkin inancını içerir. Güven duygusunun 
gerçekçi bir değerlendirme ile yapılandırılması söz konusu olduğu gibi, gerçekçi 
olmayan şişirilmiş-abartılmış güven duygusu geliştirmek de olasıdır. Sağlıklı bir 
güven kavramının yukarıdaki diğer özellikler gibi kişinin deneyimlerinin, bek-
lentilerinin ve bunlarla ilgili duygularının kendi akıl süzgecinden geçirilmesiyle 
oluşturulabileceği söylenebilir(Türküm, 1998: 144).

Bireyler ve kurumlar arasındaki güvenin oluşumunda dört temel ilke vardır. 
Bu ilkeler; açıklık, iletişim, katılım ve istikrardır(Gökalp, 2003: 164). Taraflar 
arası güvenin oluşumda, tarafların ilk başlarda birbirlerine karşı açık olması ve 
duygularını doğru biçimde ifade etmeleri gerekmektedir. Bu açıklık tutumunun 
devam etmesi ve tarafların birbirleri hakkındaki duygularının beslenmesi için, 
tarafların birbirleriyle iletişime geçmesi zorunludur. 
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Tarafların iletişime geçme sürecinde sadece tek taraflı iletişimin kurulması 
güven oluşumunda yeterli olmaz, dolayısıyla her iki tarafında iletişimin kalitesi 
ve güven gelişimi için iletişim sürecine katılımları şarttır. Tarafların karşılıklı ola-
rak iletişim sürecine katılımlarının devamı ve sürekliliği, yani istikrarlı olmaları, 
güvenin gelişmesine ve sürekliliğine etki edecektir.

Güven oluşumunda etkili olan unsurlar ve özellikler konusunda yapılan ça-
lışmalardan biri, yönetici ve çalışan arasındaki güven ilişkilerinin incelendiği 
Gabarro’nun çalışmasıdır. Bu çalışmada güven unsurları, karakter, yeterlilik ve 
yargı olarak belirlenmiştir. Yazar, yönetici ve astlarla yaptığı görüşmelerden elde 
ettiği bulgularla yaptığı bu sınıflamayı örgüt ortamına taşımıştır. Karaktere daya-
lı güven unsurları arasında, karşıdaki kişinin dürüstlüğü, niyeti ve amaçları, dav-
ranışlarındaki tutarlılığı, açıklığı ve ketumluğu sayılmaktadır. Dürüstlük; ahlaki 
anlamda kullanılmakta, ilişkilerde doğruluğu ve onurlu olmayı belirtmektedir. 
Karşıdaki kişinin niyet ve amaçları güven oluşumunda önemli görülmekte, niyet-
lerin belirlenmesi ve olumlu algılanması güven gelişimini sağlamaktadır. Davra-
nışlardaki tutarlılık; tahmin edilebilir olmayı simgelemekte, benzer durumlarda 
benzer tepkiler vermekle mümkün olmaktadır. Açıklık; ilişki ve sorunlara yönelik 
konularda bilgi gizlememek demektir. Ketumluk ise; güvenen tarafından verilen 
veya güvenen ile ilgili olan, açıklandığında zarar verici ve yaralayıcı olabilecek bir 
bilgiyi saklamaktır(Gabarro, 1978: 295). 

Yeterliliğe dayalı güven unsurları, belirli bir alanda, bireyler arası iletişim, iliş-
kiler ve iş hayatında yeterliliği içermektedir. Belirli bir alandaki yeterlilik, kişinin 
belirli bir işi yapabilme konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasını ifade 
etmektedir. Bunun yanı sıra, kişilerle ilişki kurma becerisi ve bu alandaki yeterli-
lik güven kaynağı olmaktadır. Genel olarak, iş hayatına ilişkin bilgi ve beceriler ile 
‘tecrübe, akıl ve sezgi’ anlaşılmaktadır. Yargıya dayalı güven unsurları ise, bireyin 
karar alma konusundaki yeterliliği ve becerisi vurgulanmaktadır(Gabarro, 1978: 
297). Gabarro, bu unsurlar arasında bir öncelik sıralaması yapıldığında, astların 
yöneticiye güveninde öncelik sırasının, dürüstlük, sadakat ve açıklık biçiminde 
olduğunu savunmaktadır.

Davranışlarda tutarlılık, güvenin en önemli unsuru olarak belirtilmektedir. 
Yönetici geçmişte benzer durumlarda benzer tepkiler vermişse, çalışanların ge-
lecekte yöneticinin davranışlarını tahmin etmesi kolaylaşacaktır. Bu da güveni 
artıracaktır. Yöneticinin sözleri ile davranışları arasındaki uyum, doğruyu söyle-
me ve sözlerini yerine getirme dürüstlüğün göstergesidir. Açık iletişim ve fikir-
lerin serbestçe açıklanması da güveni arttıran bir unsurdur. İlgi ve özenin gös-
terilmesi de, yöneticilere güven duyulmasını sağlayacaktır. Çalışanların ihtiyaç 
ve isteklerine duyarlılık ve ilgi gösterilmesi, çalışanların çıkarlarının korunması, 
kendi çıkarları için çalışanların istismar edilmesinden kaçınılmasıdır. 

Robins ve DeCenzo, güven unsurları olarak; dürüstlük, yeterlilik, tutarlılık, 
sadakat ve açıklığı saymakta, en önemli değişkenin ise, dürüstlük olduğunu sa-
vunmaktadırlar(Robins&Decenzo, 2001: 365). Kavramlar, literatürde var olan 
ayrımlarla aynı doğrultuda tanımlanmakta, sadakat ve açıklık için de, içi dışı bir 
olmak, iki yüzlü olmamak, çıkarcı ve faydacı davranmamak biçiminde açıklan-
maktadır. 
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ÖRGÜTSEL GÜVEN
Güven kavramı, hem örgüt içi hem de örgütler arası ilişkilerde yer alan bir 

unsur olarak görülmektedir. Örgüt içi güven, örgüt üyelerinin paylaştığı güven 
düzeyini ifade ederken, örgüt dışı güven ise, örgütün müşterileri, tedarikçileri 
veya ortakları ile ilgili güvenini yansıtmaktadır. 

Zaheer ve arkadaşları, kişiler arası güven ile örgütler arası örgütsel güven 
(örgütün üyeleri tarafından oluşturulan) arasında fark olduğunu ortaya koymuş-
lardır(Zaheer&Lofstrom&George, 2002: 350). Güven hem birey, hem de örgüt 
düzeyinde oluşur; fakat kişiye güven ve örgüte güven birbirlerinden farklı kav-
ramlardır. Luman’ın kişisel güven ve örgütsel güven ayırımına göre, kişiye güven, 
kişiler arası farklara dayalıdır ve kişiye özeldir. Örgütsel güven ise kişilerden çok 
kurumlara odaklıdır(Demircan&Ceylan, 2003: 142).

Güven kavramını örgüt içerisine taşıyarak, örgütsel güven kavramını da ta-
nımlamakta yarar vardır. Örgütsel güvenin farklı tanımlarına karşın, tüm ta-
nımlarında ortak olan anahtar kelimeler inanç ve gönüllülüktür. Mishra’ya göre 
örgütsel güven, ‘ örgütün ilişkilerde ve etkileşimlerdeki kültür yapısına ve ileti-
şimine dayalı olarak, diğer bireylerin, grupların veya örgütlerin yetenekli, açık 
ve dürüst, ilgili, inanılır olduğu inancı ve temel amaçlardan, normlardan ve de-
ğerlerden haberdar olma istekliliğidir(Demircan, 2003: 7). 

Matthai’ye göre örgütsel güven; çalışanların belirsiz veya riskli bir durumla 
karşılaştıklarında örgütün sözlerinin ve davranışlarının tutarlı ve yardımcı olma-
ya yönelik olduğuna dair inançlarıdır.

Taylor’a göre; örgüt üyelerinin iyiliği için karşılıklı saygıya ve nezakete dayalı, 
uyumlu davranışlarının bir sonucu olarak kazanılan bir olgudur. Bradach ve Ecc-
les’a göre; örgüt üyelerinin, örgütün politika ve stratejilerine inancı ve ilişkilerini 
gelecekte de sürdürme kararlılığıdır.

Gilbert ve Tang’a göre; yöneticinin sözlerini tutacağı ve doğru sözlü olacağı 
inancı ve yöneticiye duyulan destek ve bağlılık duygusudur. Shockeley-Zalabak ve 
arkadaşlarına göre; örgütsel ilişkiler ve davranışlar ağı hakkında bireylerin sahip 
olduğu beklentilerdir.

Örgüt içi güven, ast üst ilişkilerinde ve bireyler arası ilişkilerde önemini gös-
termektedir. Örgütsel güvenin etkinliği, bireyler arasındaki işbirliğinin artışı, 
açık iletişim politikalarının uygulanması, koordinasyon fonksiyonunun doğru ve 
zamanında yerine getirilmesi ile bireysel sorumlulukların gerçekleştirilmesine 
bağlıdır. Bu adımlar oluşturulduğu zaman, örgütsel davranış noktasında ilerle-
meler yaşanabilecektir. Örgütsel güvenin oluşması, kurum içerisinde örgütsel 
etik kurallarının işlediğinin, örgütsel adaletin yerine getirildiğinin bir gösterge-
si olacaktır. Bu göstergeler de, felsefi açıdan güvenin örgüt içerisinde ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koyacaktır.

Örgütsel güven, işletme taleplerini uyandırma, performansı arttırma, çatış-
mayı azaltma, rekabet avantajları yaratma konusunda işletmelere avantaj sağla-
yacaktır. Ganesan ve diğerleri de, örgütsel güveni ekonomik çıktılarla önemli de-
recede ilişkilendirmiştir. Ayrıca örgütsel güven, değişim ilişkilerinde fırsatçılığı 
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azaltmada ve işbirliğini arttırmada yönetsel bir etkide bulunmaktadır. Teknolojik 
açıdan, teknolojiye olan güven, işletmelerin inançlarının subjektif olasılıkları ola-
rak tanımlanır. Bu inançlar, örgütlerin gerçekleşebilir beklentilerine uygun geçi-
şi kolaylaştıracak teknolojik altyapıda temellenir. Örgütsel güven, ticari taraflar 
arasındaki dayanışmayı sağlamak amacıyla ekonomik perspektif açısından da 
önemli bir rol oynar. Örgütsel güvenin ekonomik boyutuna katkı vermek, ticari 
tarafların amaç ve davranışlarının akıcı bir biçimde dönüşmesine katkı vermek-
tedir(Ratnasingam, 2005: 526).

Ratnasingam’a göre, işletmeyi en iyi biçimde yönetmek, düzenli denetim, tepe 
yönetiminin yüksek sorumluluk sahibi olması, kalite standartlarının yüksek tu-
tulması ve örgütler arası güven yaratabilen ve işletme itibarını etkileyen risk yö-
netimi stratejilerinin uygulanmasına bağlıdır.

Örgütsel güven oldukça önemli bir kavramdır. Bu kavramın önemi, şu şekilde 
sıralanabilir(Demircan&Ceylan, 2003: 11):

1. Güven, örgüt üyeleri için örgütsel yaşamın karmaşıklığını azaltır. Riskin, 
belirsizliğin ve bağımlılığın var olduğu ortamlarda güven hayati önem ta-
şımaktadır. Buna göre, örgüt üyeleri birbirlerine ve örgütün tümüne belirli 
bir düzeyde güven duyduklarında, gelecek daha öngörülebilir bir hale gelir. 
Güven karmaşıklığı azalttığından, örgütsel faaliyetler için önemi de artar,

2. Örgütler artık iş güvenliği, düzenli ödemeler ve sağlık hizmetleri sağlamayı 
garanti edememektedir. Sonuç olarak, çalışan bağlılığı ve sadakati, herkesin 
paylaşabileceği örgütsel hedeflerin konulmasıyla, dürüstlüğe ve güvene da-
yalı insanlar arası ilişkilerin kurulmasıyla başarılabilir,

3. Güven insan kaynakları faaliyetlerinin başarısında, güvensizlik de bu faa-
liyetlerdeki hatalarda önemli rol oynar. Araştırmacılar ve uygulayıcılar da 
toplam kalite faaliyetlerinde, otokratik lider davranışından demokratik 
veya güçlendirici lider davranışına geçişte, işçi-işveren ilişkilerinde, iş gü-
venliği ve çalışan sadakati konusunda güvenin önemli bir faktör olduğunu 
belirtmektedir,

4. Güven teknolojide, örgüt içi rollerde, iş tasarımlarında ve sorumluluklardaki 
değişim nedeniyle örgütsel başarı için en önemli unsur olarak görülmekte-
dir. Bunun nedeni, ekonominin ve örgütsel ilişkilerin sürekli ve hızlı biçimde 
değişmesi, güven konusunun da bu değişimde anahtar rolü üstlenmesidir,

5. Güven aynı zamanda bireyler, gruplar ve örgütler arasında işbirliğine yol 
açar. Örgütte öğrenmeye ve yeniliği arttıran iletişime sahip olmak için bi-
reyler arasında yüksek düzeylerde güvene ihtiyaç duyulur.

Paydaşların güveninin oluşturulması günümüzde her kurumun işletme stra-
tejisi için merkez bir konumdadır. Örgütsel güven, hem örgüt dışında hem de örgüt 
içinde ki tüm paydaşlar için önem taşımaktadır. Global ekonomi tarafından iş çev-
resi, artan rekabet, teknolojiye bağımlılık ve hızlı ürün gelişimleri, değişimi gerek-
tirmiş ve örgütsel etkinliğe yeni bir önem kazandırmıştır. Etkinliğe katkıda bulu-
nan önemli bir unsur ise, çalışanlar, müşteriler ve hissedarlar arasındaki algılanan 
güvendir. Örgütsel etkinlik, örgütün müşteriler, diğer örgütler ve çalışanlarla ilişki 
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geliştirebilme güven yapısını oluşturabilme ve bunu sosyalleştirebilme kabiliyeti 
ile ilintilidir. İşletmelerin ürünlerini sundukları müşterileri, işletmelerin pazarla-
ma faaliyetleri için odak noktasıdır. Bu nedenle, en önemli paydaşlardan biri olan 
müşterinin güveninin sağlanması örgütsel başarı için kritik rol oynayacaktır(Öz-
doğan&Tüzün, 2007: 640).  

En başarılı işletmeler, yönetim tekniklerinin yenilikçileri olmuşlardır. İşletme-
nin maddi bilgilerini, örgüt içerisindeki bütün çalışanlarla paylaşması, yönetime 
olan güveni olumlu etkileyecektir. Bu bilgiyi paylaşmanın sebebi, çalışanları, iş-
levsel etki ve karda payı olmayan çalışanlardan çok, işletmenin büyük hissedarla-
rı gibi düşünüp davranmaları konusunda cesaretlendirmektir. Bu açıklığı gerçek-
leştiren işletmelerde, üretkenliğin, karın ve işçi katılımının arttığı görülmektedir. 
Böylelikle, yönetime güvenmek, satış ve net karı arttıracak, çalışan davranışlarını 
da olumlu etkileyecektir. Ayrıca, çalışanlar işletme amaçlarına bağlı olmak için 
cesaretlenecek ve buna bağlı olarak da, işletmenin verimliliği artacak ve çalışan 
performansı yükselecektir(Ferrante, 2006: 3).

Bir örgütte, işgörenler, işgörenler ile işveren, örgüt ile katılımcılar arasındaki 
güven, üretkenliğin, verimliliğin ve amaçların gerçekleşmesinin belirleyicilerin-
den biridir. Güven olmayan bir örgütte amaçların gerçekleşmesinde eksiklikler 
mutlaka olacaktır. Yüksek güven duygusuna sahip örgütlerde, aşağı düzeylerdeki 
işgörenlere daha fazla sorumluluk verilmektedir. Bu tip örgütlerde, ekip çalışma-
sına dayalı ve esnek bir anlayış temelinde örgüt düzenlemesi yapılabilmektedir. 
Düşük güvenli örgütler, çalışanlarını bir dizi bürokratik kuralla sınırlamaktadır 
ve kontrol altında tutmaktadır. Bir örgütte, güven eksikliğinin ya da kirlenmesi-
nin olması, o örgütte veya toplumda güvenin niteliğinde ve miktarında görünür 
bir azalma olduğunu göstermektedir. Örgütlerdeki güven ortamının grup verimi-
ni artırdığı, grup üyelerinin duygularını ve gözlemledikleri farklılıkları serbestçe 
dile getirmelerine olanak tanıdığı ve savunmaya ya da sabote etmeye yönelik dü-
şünceleri ortadan kaldırdığı görülmektedir(Yılmaz, 2004: 5). 

Güvenilir bir örgüt için Putnam, ‘ karşılıklı yarar için sağlanan işbirliği ve 
koordinasyon ’ tanımını yapmıştır. Richard Barret ise güven konusuna geniş bir 
açıdan bakmaktadır. O’na göre, toplumun genel iyiliği için çalışan bir örgüt ku-
rulması gerekliliği, aynı zamanda çalışanların tatminiyle ilgili bir konudur. Gü-
venden önce, örgüt içinde sahip olunması gereken bazı nitelikler vardır. Bunlar, 
dürüstlük, doğruluk, uzmanlık, şeffaflık ve açıklıktır. 

Örgüt ortamında güvenin oluşturulması, açık ve dürüst iletişimi, kişisel fark-
lılıkları kabullenmeyi, ortak bir amacın paylaşımını ve amaca ulaşma konusunda 
diğerlerinin görüşlerine saygı duymayı gerektirir.    

YENİDEN YAPILANMA
Yaşam sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir. Canlı varlıklar gibi iş-

letmelerde, içinde bulundukları çevrenin değişim koşullarına uyum sağlamak 
zorundadırlar. Bu çevre içerisindeki ekonomik, endüstriyel, kültürel, politik ve 
toplumsal gelişmeler, işletmelerin mevcut organizasyon yapılarında değişiklik 
yapmalarına neden olmaktadır. İşletmeler değişmek istiyorlarsa ya da değişime 
ayak uydurmak istiyorlarsa, bu gelişmelere yönetimsel ve organizasyonel olarak 
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uyum sağlamak ve bu uyumu sağlayıcı önlemler almalıdırlar. Bu önlemler bir zo-
runluluktur, çünkü işletme hayatının sürdürülmesinin bir koşuludur.

Çeşitli sebeplerle değişime ayak uyduramayan işletmelerde, örgütlenmenin ye-
niden gözden geçirilmesi, ya da tümüyle değiştirilmesi gerekir. Yapılacak bu deği-
şikliğe organizasyonel değişim veya yeniden yapılanma denilmektedir. Böylelikle, 
organizasyonel değişim ya da yeniden yapılanma, büyük, küçük her türlü kurulu-
şun değişen koşullara uyum sağlayamamasının ve bu nedenle yaşama ve gelişme 
güçlerini yitirmelerinin meydana çıkardığı bir zorunluluğun eseridir(Tosun, :5). 

Yeni teknolojiler dünyası, öyle bir ortam oluşturmuştur ki artık rekabet, bü-
yük olanın değil, hızlı ve esnek olanın başarılı olduğu yeni bir ekonomik ortam, 
anlayış ve bakış anlamına gelmektedir. Bu durum, ölçeklerin küçülmesine ve gi-
riş engellerinin azalmasına yol açarak, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalar-
da rekabet artışına neden olmuştur. 

Genel olarak yeniden yapılanma, rekabet gücünü arttırarak hayatta kalabil-
mek, daha fazla kar etmek ve sürekli bir gelişme temposu içine girebilmek için; 
bir işletmenin hızla değişen dünya şartlarına ayak uydurmak üzere, kendisini 
fiziki ve psikolojik alanlarda baştan aşağı yeniden düzenlemesidir. Bunun için, 
işletmenin, hızla değişen dünya koşullarında işlerinin kısa, orta ve uzun vadede 
hangi istikamette gittiğini görebilmesi, bununla ilgili, geleceğe yönelik tahminde 
bulunması yani bir vizyon belirlemesi ve belirlenen bu vizyona göre yeni gelişme 
stratejilerini tayin ederek fonksiyonel organizasyonunu ve işletmesini yeniden 
düzenlemesi gerekmektedir(Çetin, 1996: 3).

Yeniden yapılanma değişen koşullara paralel olarak, kurulu düzenin yeni-
den düzenlenmesidir. Bu düzenleme yapılırken, organizasyonel sistem ve sü-
reçlerde aksama, eksiklik veya bozuklukların giderilmesi yönünde çalışmalar 
söz konusu olmaktadır. 

Yeniden yapılanma; ‘sistemdeki mevcut ilişki biçimlerinin, mesaj ve geri bildi-
rim kanallarının uyum yeteneklerinin, yönetim ve amaçlar sisteminin ana amaca 
dönük olarak değiştirilmesi’dir. Yeniden yapılanma çalışmaları zaman bakımdan 
uzun veya kısa vadeli olarak yürütülebilir. Ayrıca bu çalışmalar bir kez yapılıp 
bitirilecek nitelikte olabileceği gibi, sürekli olarak da ele alınabilir. Bu takdirde, 
örgütün öğeleri, periyodik olarak analize ve yeniden düzenlemeye tabii tutul-
maktadır(Kalkandelen, 1997: 24). 

Yeniden yapılanma, mevcut organizasyon yapısının gelişmelere paralel olarak 
uyumlaştırılması ile ilgilidir. Bu uyumlaştırma sürecinde, özellikle insan kaynak-
larının yani beşeri kaynakların uyumu ya da uyumsuzluğu süreç üzerinde etkili 
olmaktadır. 

Bir başka tanıma göre yeniden yapılanma; organizasyon yapısındaki ve de-
partmanlara ayırmadaki değişikliklerin, finansal yapının, amaçların ve politika-
ların gözden geçirilerek, yeniden saptanması ve bu amaçlara varmak için otorite, 
sorumluluk ve haberleşme ilişkilerinin yeniden belirtilmesi olarak tanımlan-
maktadır(Arıkan, 1973: 291).

Yeniden yapılanma, işletme içerisinde süreç değil organizasyon yapılarında 
görülmektedir. Dolayısıyla, yeniden yapılanma ile süreç yenileme kavramları 
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arasında da bir farklılık vardır. Bu farklılığın nedenini ise şu şekilde belirtmek 
mümkündür. Yeniden yapılanma kavramı, organizasyon içinde yeni mevkiler 
oluşturulması, kaldırılması, birleştirilmesi, ilişkilerin ve yerlerinin değiştirilmesi 
konularını kapsarken, süreç yenileme kavramı ise, işlerin yapılma tarzı, işlerin bir-
leştirilerek süreçlerin oluşturulması konularını kapsamaktadır(Koçel, 2003: 404).

Geniş anlamda bir yeniden yapılanma tanımı verilecek olursa yeniden yapı-
lanma; işletme içi ve işletme dışı faktörler karşısında yetersiz kalan organizasyon 
yapısının yeniden düzenlenerek en etkili hale getirilmesi yönünde işletme ama-
cına yönelik ve planlı bir şekilde yapılan çalışmalar bütünüdür(Özalp&Şakar&-
Gürkan, 1992: 1).  

İşletme organizasyonlarında, değişen iç ve dış çevre faktörlerine bağlı olarak 
yapılması gereken yeniden yapılanma çalışmalarının temel amacı, işletmeyi en 
uygun organizasyon yapısına yeniden kavuşturmaktır. 

Organizasyonların yapılandırılmalarını etkileyen bazı önemli gelişmeler mev-
cuttur. Bunlar; iletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki gelişmeler, uluslar arası 
rekabet, ulusal sınırların anlamını yitirmesi, globalleşme ve insan hakları, insani 
değerler, kişilik kavramı, “insan”ın her şeyden önemli bir varlık olarak ortaya çık-
ması, genel olarak eğitim ve yaşam düzeyinin yükselmiş olması, insanların bek-
leyişlerindeki değişmeler ve insanların yaratıcılığından daha fazla yararlanma 
konusundaki gelişmeler ve düşüncelerdir.

İşletmelerde yeniden yapılanma bir süreçtir. Bu sürecin gerçekleştirilmesin-
de ise bazı temel ilkelerin yerine getirilmesi gerekir. Yapılanmanın ana ilkeleri; 
müşteri memnuniyetini esas almak, işletmenin tüm faaliyetlerini daha dinamik 
hale getirmek, değişen şartlara uyumlu bir organizasyon yapısı oluşturmak, re-
kabet gücünü arttırmak, bilgi teknolojilerinden yararlanmak, yaratıcı ve yenilikçi 
olmak ve organizasyonda dönüşümü gerçekleştirmektir(Taştan, 2007: 13).

İşletmelerin amaçları, yaşamlarını sürdürme, büyüme, karlılık, sosyal sorum-
luluğu taşıma ve yerine getirme, istihdam olanağı yaratma v.b. biçimlerde tanım-
lanmaktadır. Ancak, işletmeler söz konusu amaçlarına ulaşabilmek için verimli, 
üretken ve karlı çalışmak zorundadırlar. Eğer bunu başarabilirlerse, özellikle ge-
lişmekte olan ülkeler içine düştükleri kısır döngüden veya geriye doğru yönelmiş 
döngüden, büyük bir döngüye doğru yönelebilirler.

Yukarıda bahsedilen olgular, işletmelerin yönetim ve organizasyon yapıla-
rında yeni şartlara ayak uydurmak ve hayatta kalabilmek için kendilerini baştan 
sona yenileme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İşte bu sürece, yeniden yapılanma 
denilmektedir. Dolayısıyla işletmelerde yeniden yapılanma bir süreçtir ve adım 
adım belli bir zaman dilimine yayılmış olarak gerçekleştirilmektedir. 

Yeniden yapılanma süreci dört ana adımda gerçekleştirilmektedir. Bu adımlar 
şu şekildedir(Şahin, 1982: 25):

1.Mevcut Durumun Saptanması

2.Mevcut Durumun Değiştirilmesi 

3.Yeniden Düzenlemenin Uygulamaya Konulması

4.Uygulamanın Denetlenmesi
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İşletmelerde her şeyden önce mevcut durumun saptanması gerekmektedir. 
Başka bir deyişle, işletmenin mevcut durumunun iç ve dış koşullara uyacak bi-
çimde değiştirilerek bir verimlilik artışı sağlanmalıdır. Verimlilik artışı doğal ola-
rak maliyet ve fiyatı düşürecektir. Talebin arttığını gören işletmeler, üretimlerini 
arttıracaklardır. Bunun için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verile-
cek, üretimde yeni yöntem ve araçlar kullanılacaktır. Bunun sonucu olarak da, 
işletmelerin üretkenliği dolayısıyla üretimleri artacaktır. Üretimin artması birim 
maliyeti ve fiyatı düşürecektir. Fiyatın düşmesi bu kez yeniden talebi arttıracak-
tır. Bu yolla çoğu durumlarda işletmeler, geriye doğru işleyen döngüden kurtulup 
ileriye doğru işleyen döngüye gireceklerdir. 

Çevre incelemesi yapılırken, ekonomik koşullar, toplumsal koşullar, teknolojik 
koşullar gözönüne alınmalıdır. Bütün bu incelemeler yapıldıktan sonra sıra örgü-
tün incelenmesine gelmektedir. Örgüt incelemesi yapılırken ise, örgütün amaç ve 
yapısı, örgütte çalışan işgörenlerin yaptığı işler, örgütte kullanılan bilgi sistemi ve 
belgeler, çalışma yerleri ve iş koşulları ve iş akışı göz önüne alınmalıdır.

İşletmenin mevcut organizasyon yapısındaki aksamalar ortaya konulduktan 
sonra işletmenin kısa ve uzun dönem amaçları doğrultusunda işletmeyi en uygun 
organizasyon yapısına kavuşturacak çalışmaların yapılmasına geçilir. Elde edilen 
bilgiler doğrultusunda organizasyondaki mevcut sorunlara çözüm yolları geti-
rilmeye çalışılır. Bu sorunların giderilmesi ve kurulacak yeni sistemin başarıya 
ulaşabilmesi için işletme çalışanlarının katılımlarının sağlanması, en uygun or-
ganizasyon yapısının kabul edilip başarılı bir şekilde uygulanmasında son derece 
önemli bir rol oynayacaktır. 

Oluşturulacak en uygun organizasyon yapısının amacı, çağdaş bazı yenilikler 
getirerek, işlerin daha kolay, yalın ve ucuz yapılmasını sağlamaktır. Diğer sanayi 
dallarında veya aynı endüstri dalında çalışan benzer işletmelerde uygulanan örgüt 
şemaları ve edinilmiş tecrübeler, bu çalışmalar sırasında çok yararlı olacaktır. Yeni 
örgüt şeması oluşturulurken, çağdaş örgütleme ilkeleri, örgüt kuramları, örgüt 
şema ve klavuzları devamlı olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bunların yanısı-
ra, işletmenin türü, niteliği, işletme sahibinin veya genel müdürün kişiliği, çalışma 
yöntemleri, tutum ve davranışlarını da göz önünde tutmak gerekmektedir.

İşletmelerin yapılanma süresince uygulaması gereken stratejiler şu şekilde 
açıklanmaya çalışılmıştır(Laabs, 1995: 74). Stratejilerden ilki; işletmeler kendi 
piyasalarında, ülkelerinde ve dünyada halen bulundukları yerleri belirlemeli, iş 
sahalarıyla ilgili yeni gelişmeleri ve trendleri takip ve analiz etmeli, değerlendir-
meli ve özümsemelidirler.

Bir diğer strateji; işletmeler bu gelişme ve trendlerin kendilerine olan muhte-
mel etkilerini tespit etmeli ve önlerine çıkan yeni fırsatları ortaya koymalıdırlar. 
Bir diğeri; piyasadaki rekabet şartlarını ve rakipleri analiz ederek ve değerlen-
direrek bu analizler ışığında, geleceğe yönelik bir vizyon geliştirmelidirler. Olu-
şan vizyona göre, kısa, orta ve uzun vadede müşterilerinin kimler olacağını ve 
bunların gerçek isteklerini tahmin ederek tespit edilen potansiyel müşteri kitlesi 
ışığında, mamul dizaynından ve geliştirilmesinden başlayıp, izlenecek pazarlama 
stratejilerini de belirlemelidirler(Waalewijn&Segaar, 1993: 24).
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Çeşitli sebeplerle değişime ayak uyduramayan işletmelerde, örgütlenmenin 
yeniden gözden geçirilmesi ya da tümüyle değiştirilmesi gerekliliği daha önce 
belirtilmiştir. Yeniden yapılanma olarak bilinen bu değişiklik, büyük, küçük her 
çeşit işletmenin değişen koşullara uyum sağlayamamasının ve bu nedenle yaşa-
ma ve gelişme güçlerini yitirmelerinin meydana çıkardığı bir zorunluluğun ese-
ridir. Yeniden yapılanmayı gerektiren ihtiyaçların belirlenmesi ile yeniden yapı-
lanma faaliyetlerinin amacı ortaya çıkmaktadır.

Dünyanın küçülmesi, elektronik, iletişim, bilgi teknolojisindeki hızlı gelişme-
ler, haberleşmenin ön plana çıkması, serbest rekabet düzeninin hakim olduğu 
piyasalarda yıkıcı rekabet prensiplerinin uygulanmaya başlanması, teknolojinin 
hızla gelişmesi sonucu şirket büyüklüğünün ve entegrasyonunun bir avantaj de-
ğil, dezavantaj durumuna gelmesi; yüksek teknolojili küçük ve orta boy işletme-
lerin rekabet güçlerinin artması ve bunun sonucu dahili piyasalarda da rekabet 
şartlarının büyük ölçüde ağırlaşması, kalite ve satış sonrası hizmetlerin büyük 
önem kazanması dünyadaki değişim sebeplerindendir.

Ayrıca, yoğun rekabet sonucu müşterilerin zor beğenen ve son derece seçici 
davranır hale gelmesi, seri üretim ve kitlesel pazarlama metodlarının önemini 
kaybetmesi, butik tipi imalatın ön plana çıkması, çevre koşullarının çok hızla de-
ğişmesi neticesinde çok seri ve hızlı karar verme ve bu kararları en kısa zamanda 
uygulamaya koyma ihtiyacının belirmesi dünya genelinde gerçekleşen koşullar-
dır(Çetin, 1996: 6)

Değişim sürecinde ortaya çıkan bu çevre koşullarının olumsuz etkisini or-
ganizasyon lehine döndürebilmek için yeniden yapılanma işletmeler için bir 
zorunluluktur. Verimli bir değişim için duruma göre, ya örgütteki elemanların 
faaliyetlerini değiştirmek veya örgüt elemanlarının faaliyetlerini farklı biçimde 
yapmalarını sağlamak gerekmektedir.

Örgüt veya düzenleme, yönetimin görevlerinden birisidir. Örgütün kurulma-
sı, işletilmesi ve yeni ihtiyaçlara göre değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi 
yönetimin gereklerindendir. Hizmetlerin niteliği, kullanılan teknik hizmetlerden 
yararlananların artması, görevlerin sayı ve çeşit yönlerinden genişlemesi, ihtiyaç 
ve koşullarda oluşan değişikliklerin, program, örgüt ve sorumluluklarda değişik-
liği gerektirmesi, ayrıca, gelişen teknolojinin, modern makine ve techizatın, mo-
dern yönetim tekniklerinin yönetime uygulanması, bu gelişmelerin sonucu ola-
rak, kullanılmakta olan yöntemlerin, örgüt yapısı ve insan kaynakları uymaması 
ve sonuç olarak, üst yönetim kademelerince alınan kararların alt kademelerde 
yeniden düzenlemeyi zorunlu hale getirmesi, işletmelerde değişiklikler yapılma-
sını gerekli hatta zorunlu kılan nedenlerdir(Kalkandelen, 1997: 26).

İşletmeler ne derece etkin ve modern olursa olsunlar, gerek iç yapılarındaki deği-
şim, gerekse diğer örgütlerle etkileşimleri, onları sürekli olarak yenilenmeye itmek-
tedir. Aslında doğal olarak her işletme yavaş da olsa, sürekli değişim içerisindedir. 

Statik yapıdaki işletmelerde değişim az, dinamiklerde çok ve hızlıdır. Bu de-
ğişim, ister doğal, isterse köklü ve biçimsel nitelikte olsun, her iki halde de işlet-
meyi etkilemekte ve onu güncel ihtiyaçları giderecek yeni bir yapıya kavuştur-
maktadır.
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YENİDEN YAPILANMA  - GÜVEN İLİŞKİSİ
Sosyologlar, güvenin taraflar arası ilişkilerde, ekonomik aktivitelerin belir-

lenmesi ve sosyal sermaye yaratma alanlarında baskı unsuru olduğunu tartış-
maktadırlar. Güven, değişim sürecindeki işlem maliyetlerini azaltır ve işlemlerin 
etkinliğini sağlar(Fukuyama, 1995: 6). Yani, organizasyonel değişim olarak ta-
nımlanan yeniden yapılanma sürecinde, güvenin sağlanması bu sürecin bireye ve 
işletmeye getireceği maliyetleri düşürecek ve sürecin etkin bir biçimde tamam-
lanmasında önemli rol oynayacaktır.   

Toplum içinde sosyal dayanışma ve güven alanlarında yaşanan problemler ör-
güt düzeyinde de yaşanır ve dahası iş ortamını, üretkenliği ve karları etkiler. Eğer 
bir örgütte birlikte çalışmak zorunda olan insanlar, ortak ahlaki kurala uygun ha-
reket ettiklerinden dolayı birbirlerine güveniyorlarsa, o işi yürütmenin maliyeti 
daha az olacaktır, örgüt stratejilerinin daha etkili bir şekilde uygulanmasını sağ-
layacak, geniş bir yönetsel koordinasyona ve daha verimli bir takım çalışmasına 
yardımcı olacaktır(Doney&Cannon&Mullen, 1998: 601).

Fukuyama, ulusal etkinliğin derecesi ile kurumsal çevredeki yüksek güvenin 
varlığıyla ilişkili olduğunu iddia etmekte ve ekonomik eylemlerde sosyal ya da 
toplumsal baskının olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca, ulusun ekonomik başarı-
sının toplumun kendisine olan güven düzeyi tarafından ortaya koyduğu rekabet 
yeteneğince belirleneceğini iddia etmektedir. 

Güven, sadakat ve inanmadan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla güven kavramı 
içinde, iyi niyet ve örgüt mensuplarının birbirlerine karşı hassas davranacakla-
rına olan inanç vardır(Bhattacharya&Devinney, 1998: 459). Güven unsuru örgüt 
ortamında belirsizlik ve risk hallerinde ayrı bir önem kazanmaktadır ve daha çok 
ihtiyaç duyulmaktadır. Güvene duyulan ihtiyaç karşılıklı ilişkilerin söz konusu ol-
duğu her ortamda mevcuttur ve kişiye özeldir. Bu nedenle, örgüt içinde alına-
cak kararlarda yönetime duyulan güvenin derecesi, çalışanların davranışlarını 
önemli ölçüde etkileyecektir(Hagen&Choe, 1998: 589).    

Örgütsel güven, örgüt içinde tüm örgüt üyelerinin katılımıyla yaratılması ge-
reken psikolojik bir ortam olarak değerlendirilebilir. Bu ortamın yaratılmasında 
yönetim kademesinin yaklaşımı temel belirleyici faktör olarak görülebilir. İlişki-
lerin derinliği, rol ve sorumlulukların tam anlaşılması ve çalışanlarda işi yapabil-
me konusundaki yeterlilik, örgütün güvenilir bir kültüre sahip olmasını sağlayan 
önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu bakımdan üst yönetim, tüm çalışan-
lar arasında iyi ilişkiler sağlama, görev ve sorumlulukları tam olarak belirleme 
ve çalışanların iş yapma becerilerini geliştirme yönünde bir tercih ortaya koyma-
lıdır. Bu tercih yeniden yapılanan işletmelerde çalışanların yapılanma sürecine 
kolay uyum sağlamalarına fırsat sağlayacaktır. 

Yapılanma süreci boyunca çalışanların birbirlerine ve yönetime güven duy-
ması, örgüt içinde tüm bireyler için bir gerekliliktir. Örgütsel güvenin oluşturul-
ması için çalışanlara ve yöneticilere düşen görev ve sorumluluklar, dolayısıyla 
güven oluşumuna katkı sağlaması beklenen unsurlar ise genel olarak aşağıdaki 
şekildedir(Asunakutlu, 2002: 5);
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1. Çalışma ortamında etkin ve uyum sağlanabilir kural ve düzenlemelerin 
oluşturulması,

2. Örgüt içinde iyi işleyen bir iletişim sisteminin olması,

3. Örgüt yönetimi açısından etkin bir yetki devri ve kararlara katılım sistemi-
nin oluşturulması,

4. Kişilerin üstün yeteneklerle donatılmasını sağlayacak bir sürekli eğitim sis-
teminin kurulması ve etik değerlere önem verilmesi.

Örgüt çalışanlarının zamanının büyük bölümü örgüt içinde geçmektedir. Bu 
sebeple çalışma ortamında etkin ve uyum sağlanabilir kural ve düzenlemelerin 
bulunması aslında genel olarak bürokrasi anlayışının bir uzantısı gibi düşünüle-
bilir. Kural ve düzenlemeler ortak bir hareket tarzı ve genel bir bakış açısı yarata-
cağından, heterojen niteliklere sahip çalışanların sınırları belli bir yapı içinde bir 
araya gelmelerine olanak sağlayacaktır. Ayrıca kurallara herkesin eşit ve istisna-
sız uyma sorumluluğu, doğal olarak tüm çalışanlarda diğerlerine karşı asgari bir 
güvenin oluşturulmasına da imkan verebilecektir. 

Örgüt çalışanları, sosyal ilişkiler sistemi içinde bir arada yaşamakta ve üret-
mektedirler. Bu üretimin verimli ve etkin olabilmesi ise, büyük ölçüde örgüt men-
suplarına eksiksiz bir iletişim olanağı sağlanması sayesinde mümkün olabilecektir. 
Bu sayede yüksek ölçüde bilgiyle desteklenen bireyler, kendilerini ifade edebildik-
leri ölçüde yalnızlık ve eksiklik hissinden uzaklaşarak kendilerine ve diğer çalışan-
lara büyük ölçüde güven duyabileceklerdir. Yönetici ve çalışanların etkin olmaları 
açısından motivasyonla birlikte iletişime de büyük görev düşmektedir. Örgüt içi 
iletişimin açık, dürüst ve samimi olması gerekmektedir. Ayrıca eylem ve davranış-
ların uyumlu ve öngörülebilir olması büyük önem taşımaktadır. Örgütsel güvenin, 
etkin iletişim ortamında, grup üyelerinin ortak amaç ve değerleri paylaşmaları du-
rumunda arttığı belirtilebilir. Bilinmeyen insanlara güven duymak güçtür. İletişim, 
uygun zamanda doğru ilişkiler kurulmasını sağlayarak, grup üyelerinin birbirlerini 
tanımalarına ve güven duymalarına imkan sağlayabilecektir.

Tek kişi tarafından gerçekleştirilemeyecek olan her görev bir işbirliğini ge-
rekli kılmaktadır. Bu durum bir yandan işbirliği yapan tarafların eşdeğer katkı 
sağlamaları sayesinde başarılabilir iken, diğer yandan da özel bilgi, farklı yetenek 
ve beceriler konusunda katkı yapılmasını gerektirebilir. Temel olarak her türlü 
üretim ve hizmet çok sayıda insanın işbirliği içinde bir araya gelmeleri sayesinde 
gerçekleşebilmektedir. Çağdaş hiyerarşik yapı tercihlerinden biri olan yalın ör-
güt yapısı, örgüt üyelerinin daha etkin iletişim kurmalarının yanı sıra, yüksek öl-
çüde örgütsel faaliyet ve uygulamalara etkin katılımlarını da sağlamaktadır. Yalın 
örgütlerde yönetimin, etkin bir yetki devri ve katılım sistemine imkan vermesi 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu sayede yönetime doğrudan katılan ve yetkiyle 
donatılmış çalışanların sorumluluk bilincinin ve kendilerine güvenlerinin yükse-
leceği, bunun sonucunda da verimlilik ve etkinliğin artırılabileceği düşünülebi-
lir. Örgütte etkin işleyen bir yatay yapı, örgüt çalışanlarının sorumluluk ve yetki 
alanlarının tam ve açık bir şekilde belirlenmesine olanak sağlayarak bu dengenin 
oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda çalışanlar yapacakları işler 
ve sorumluluklar konusunda tam ve eksiksiz bilgilendirildiklerinde, örgütsel 
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katılım kolaylaşabilecektir. Yetki ile desteklenen ve yönetime katılım konusunda 
motive edilen çalışanlarda örgütsel aidiyet duygusunun güçlenmesi, birbirlerine 
ve yönetime yüksek ölçüde güven duymaları beklenebilir.

Örgüt içerisindeki farklı nitelik ve karakterlere sahip ve örgütün ortak amaç-
larını gerçekleştirmek üzere bir araya gelen bireylerin kendilerine ve yönetime 
olan güvenlerini korumanın iki temel yolu vardır. Bunlardan birincisi, sürekli 
eğitim olanağının sağlanması, ikincisi ise, yönetimin uygulamalarında ve benim-
sediği yaklaşımlarda etik değerlere uyması ve davranmasıdır. Örgütün karşılıklı 
ilişkiler sistemi olarak değerlendirilmesi çalışanların ve yöneticilerin karşılıklı 
sorumluluklarını gündeme getirir. Özellikle yönetimin eğitimde ve haklarda ob-
jektif, adil ve hakkaniyetli davranması ve etiksel kararlar alması, yönetime olan 
güvenin oluşması ve sürekliliğin sağlanması açısından önemlidir.

Güven, organizasyonlar, gruplar ve insanlar arası ilişkilerin devamlılığında en 
göze çarpan faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram, iletişim ve bilgi-
nin en doğru şekilde iletilmesi, sorunların çözümlenmesi, yetki verilebilmesi ve 
amaç ve sorumlulukların paylaşılması gibi, taraflar arasındaki birçok ilişkiyi et-
kileyici bir değişken özelliğine sahiptir. Yüksek dereceli güven duygusu, bununla 
doğru orantılı olarak daha fazla sadakati ve bağlılığı beraberinde getirmektedir. 
Karşılıklı güven duygusunun sağlanmış olması, üyeler arasındaki ilişkinin geliş-
tirilmesi ve uzun süreli devamının sağlanması açısından önemlidir(Yılmaz&Ka-
badayı, 2002: 101). 

Yeniden Yapılanmada Bir Gereklilik Olarak Güven 
İşletmeler kurulurken genel ve özel amaçlar ortaya koyarlar. Bu amaçlar işletme-

nin ömrü var olduğu sürece oluşmaya devam eder. Amaçların biri biter, biri başlar ve 
işletme yönetimi hep daha iyiye ulaşmak için çaba harcar. Bu zorlu süreçte işletmele-
rin problemlerle karşılaşması ve bir takım eksikliklerin oluşması normaldir.     

Örgütsel eksikliklerin belirgin ve rahatsız edici bir boyuta gelmesi, işletme-
lerde değişimi zorunlu kılmaktadır. İşletmelerdeki bu örgütsel eksiklikler; yetki 
ve sorumlulukların belirtilmemesi nedeniyle çıkan problemler, karar vermede 
ve uygulamada yavaşlık, sık ve önemli hatalar karar verme yetkilerinin, bu ka-
rardan etkilenen işler üzerinde bilgi sahibi olmayan yöneticilere göçerilmesi, ye-
tersiz iletişim, işletmenin çeşitli işlevlerinde dar boğazlar olması, amaçların açık 
ve belirgin olmaması, etkisiz ve verimsiz çalışmalar, bölümler arası çatışmalar 
ve kişilik çatışmaları, iş tatmizsizliği, bölümlerin birbirlerine hatalı bir biçimde 
bağlanması ve dengelenmesi, yürütme ve danışma organları arasında çatışmalar, 
yetersiz uzun dönem planlama ve araştırma, yeni fikir eksikliği ve denetim ala-
nının aşırı genişliğidir.

Yukarıda ifade edilen örgütsel eksikliklerin temelinde, organizasyonel iş ve 
görev tanımlarının doğru oluşmaması, doğru işin doğru insana dağıtılmaması ve 
en önemlisi de ast-ast ve ast-üst arasında kalıcı bir güven ilişkisinin olmaması 
yatmaktadır. Bu eksiklikleri ortadan kaldırmak ve çevredeki değişime uyum sağ-
lamak için her yönetici yeniden yapılanma çabasına girişmeli böylece işletmenin 
yeni alanlara girmesini kolaylaştıracak bir yapı oluşturulmalıdır. Bu yapının te-
meli de güvene dayandırılmalıdır. Problemler ve eksiklikler kaçınılmazdır, ancak 
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bunların ortadan kaldırılması ya da çözülmesi noktasında güveni sağlamak aynı 
zamanda yeniden yapılanmada bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yeniden Yapılanmayı Harekete Geçirici Bir Güç Olarak Güven
İşletmelerde yönetimin yeniden yapılanma çalışmalarına karşı duyarsız kal-

masında en önemli etkenlerden biri, iletişim kopukluklarının sonucu olarak orta-
ya çıkan organizasyondaki güvensizlik durumudur. Organizasyon içerisinde ile-
tişim seviyesinin normalin altında kalmasının en temel nedeni, yapı içerisindeki 
güvenin kaybolmasıdır. Üst yönetimin yönetici kadroya ve iş görenlere olan güve-
ninin azalması ekip içerisindeki iletişimi de en alt seviyeye indirecektir. Buna ila-
veten iş görenler arasında yaşanabilecek güven bunalımı organizasyonu ileriye 
götürebilecek yeni fikirlerin ortaya çıkmasını ve bu fikirlerin paylaşılarak artma-
sını sağlayabilecek iletişimin minumum seviyeye inmesi sonucunu doğuracaktır. 

Korku ve güvensizlikten dolayı bilgi akışının yavaş ya da hiç olmaması, yeniden 
yapılanmaya hedeflenen bir organizasyon içerisinde değişim hedefinin paylaşıla-
maması sonucunu doğuracaktır. Sonuç olarak, işletme yönetiminin yeniden yapı-
lanma sürecini harekete geçirebilmesinde en önemli etken insan kaynağının kendi-
sine olan güvenini arttırmaktır. Bunun yolu da, ast üst arası iletişimi en üst noktaya 
çıkaracak, paylaşımı arttıracak açık ve tutarlı bir iletişim sürecini oluşturmaktır.

Yeniden Yapılanmada Bir Prensip Olarak Güven
Yeniden yapılanma sürecinde, süreçlerin yeniden dizaynı aşamasında yararlı 

olabilecek başlıca prensiplerden birisi de, çalışanlara gerekli yetki ve sorumlulu-
ğun verilmesidir. Bir diğeri, işletme organizasyondaki herkesi bir iş adamı olarak 
görebilmektir. Yani, işletmenin her bir personelinin, kendi başına bağımsız çalışan 
ve elde ettiği neticelerden kendi sorumlu olan bir girişimci gibi hareket etmesini 
sağlamak ve bir diğeri ise, organizasyondaki en alt kademeden en üst kademeye 
bütün personeli işletmenin amaçları ve ulaşmak istediği hedefler hakkında bilgi-
lendirmek ve buna göre sonuç alacak şekilde davranışlarda bulunmaktır.

Bir yöneticinin görev tanımı gereği, işletme içerisinde sahip olduğu konumun 
yetki ve sorumluluklarını, kendisinin astı konumunda olan bir çalışanına devre-
debilmesi için ona tam anlamıyla güvenmek durumundadır. Astın da, yetki devri 
sonrasında yaptığı uygulamalar, verdiği ve vereceği kararlar, yetkinin kullanılması 
gibi durumlarda yöneticisinin oluşabilecek her türlü olumlu ya da olumsuz sonuç 
karşısında kendisini destekleyeceğine ve ‘biz’ kavramına inanarak birlikte göğüs 
gerebileceklerine dair yöneticisine güven duyması şarttır. Belirsizlik ve risk altında 
karşılıklı güven oluşmalıdır ve uyum içerisinde bu süreç devam edebilmelidir. 

Yeniden Yapılanmanın Bir Hedefi Olarak Güven
Yeniden yapılanma sürecinin en önemli hedeflerinden birisi, çalışanların dav-

ranış yapılarındaki değişiklikleri başarmaktır. Eğer bir işletmede çalışanların 
birbirleriyle olan ilişkileri ve kendi işlerindeki ilişkileri organizasyona uyarlana-
mıyorsa, bu durum açıkca farkedilmektedir. Organizasyonlar sadece bilgisayar-
larla değil, karar veren insanlarla da işlem yapmaktadırlar. Her organizasyonda 
karar veren davranışların eş örnekleri vardır. İyi bir yönetici ya da çalışanların, 
başkalarıyla olan ilişkilerinde davranışlarını ve karar vermelerini açıklayan, res-
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mi ve resmi olmayan temel kurallardan bu eş örnekler ortaya çıkmaktadır. Böyle-
ce ister yeni bir yapısal düzenlemenin, isterse eğitim programının ortaya koydu-
ğu herhangi bir organizasyon değişikliği, temel olarak çalışanların yeni davranış 
biçimlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve kendi işlerindeki temel kuralları elde 
etme çabaları, olarak ortaya çıkacaktır. 

Çalışanların davranış yapılarındaki olumsuz tutum ve tavırları ortadan kal-
dırmayı başarmak için, yönetimin çalışanlara güven duyması, bunu hissettirici 
davranışlar göstermesi ve kendilerine güven duyulması için gereken tüm önlem-
leri alması ve uygulaması gerekmektedir. Örgütsel ortamda güvenin oluşması 
için, belirli aşamalardan geçerek sürekli hale gelmesi gerekir. Güven gelişimi için; 
karşılıklı yönelim ve etkileşim, keşfetme ve öğrenme, test etme ve tanımlama ve 
süreklilik olmalıdır. Örgüt ortamında güvenin oluşturulması, açık ve dürüst ile-
tişimi, kişisel farklılıkları kabullenmeyi, ortak bir amacın paylaşımını ve amaca 
ulaşma konusunda diğerlerinin görüşlerine saygı duymayı gerektirir. 

Yeniden Yapılanma Sürecinde Güven İçin Güven
Çalışmamızın başlarında da değinildiği gibi, yeniden yapılanma bir süreç içe-

risinde oluşmaktadır. Bu süreç içerisinde ele alınması gereken önemli işlerden 
biri; organizasyonun yeni stratejilere uygun olarak yeniden düzenlenmesi, mes-
leğinde başarılı, bilgili, dinamik, çalışkan, ileriyi görebilen, doğru tahminlerde 
bulunan ve değişikliklere çabuk adapte olabilen kadroların iş başına getirilmesi 
ve bunların eğitimi ve geliştirilmesidir. Diğeri ise; organizasyonda yaratıcılığı, ta-
kım çalışmasını, kendi başına karar vermeyi ve önümüze çıkan sorunlara çözüm 
üretmeyi ön plana çıkaracak insan ilişkilerinin kurulmasıdır. Yukarıda ifade edi-
len her iki işin gerçekleşmesi için yönetimin astlara, astların da üstlere güvenme-
si ve karşılıklı güven ilişkisinin oluşması gerekmektedir.

Yeniden yapılanma eski usulleri, teknikleri hatta düşünce tarzını bir yana bıraka-
rak, baştan aşağı bir değişim sürecidir. Burada işin en önemli kısmı, müşteri mem-
nuniyetidir. İşletmede tüm faaliyetler bu nokta üzerinde odaklanmalıdır. Müşteriye, 
işe ve çevremize bakış açısı, iş yapma şekilleri, çalışan personele yani iç müşteriye 
yaklaşım, yönetim usulleri ve yönetim felsefesi, çalışan personelin işe bakış açıları, 
iş tutumları ve davranışları, gerekli görülen hallerde organizasyonel yapının değiş-
tirilmesi, gerekenler listesinin başta gelen unsurlarıdır. Bütün bunların oluşması ve 
sürekliliği için sürekli güven politikasının ortaya çıkarılması ve sürdürülmesi şarttır. 
Sonuç olarak karşılıklı güven sürecinin oluşması için güven ön koşuldur.

Yeniden Yapılanmaya Karşı Direncin Önlenmesinde Güvenin Önemi 
İşletmelerde ki insan kaynağı değişime karşı direnç gösterebilir. Özellikle 

belirsizlik ortamlarında çalışanların bu direnci göstermeleri de doğal karşılan-
malıdır. Profesyonel bir yönetici bu doğallık içerisinde, çalışanlarıyla uzlaşma ve 
onları değişimin gerekliliğine inandırma yoluyla, az sancılı bir biçimde sürecin 
atlatılmasına fırsat vermelidir. İnsanların bu direnci göstermelerinin nedenleri 
kişisel ve sosyal anlamda olabilir. Bu nedenler; bilinmeyen korkusu, güvenlik ih-
tiyacı, alışkanlıklardan vazgeçme zorluğu, değişim hakkında bilgi sahibi olmama, 
başarısız olma endişesi, çıkar kaybı, yeni şeyler öğrenme zorluğu, dar görüşlü-
lük, daha önceki kişisel tecrübeler ve kendine güvenmeme gibi kişisel nedenler 
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ile; değişimi öneren / uygulayanlara karşı olumsuz tutum ve güvensizlik, yakın 
çevresinin, grubunun değişime karşı olumsuz tutumu, mevcut sosyal ilişkilerden 
vazgeçmeme arzusu, değişim çalışmalarının (ekibinin) dışında kaldığı inancı, dı-
şarıdan yönlendirmeden hoşlanmama ve değişimin sadece belli bir grubun çıkarı 
şeklinde algılanması gibi sosyal nedenlerdir. 

Kişisel ve sosyal nedenlere bakıldığında temel olarak güvensizlik kavramı kar-
şımıza çıkmaktadır. Bütün bu nedenlerin bertaraf edilmesi ve güvensizliğin orta-
dan kaldırılarak yerine güvenin doldurulması, yeniden yapılanmaya olan direncin 
önlenmesinde bir çıkış noktası olarak işletme yönetimine fayda sağlayacaktır.

İşletmede Tepe Yönetiminin Değişmesi Sonucunda Güvenin Önemi 
Bir yöneticiyi örgüt üyelerinin gözünde güvenilir yapan, onun kişisel bütün-

lüğü ve yönetsel etkililiğidir. Yetkinlik, tutarlılık, dürüstlük, yardımseverlik, ilgi 
gösterme özellikleri, yöneticinin çalışanın gözünde güvenilirliğini arttıran temel 
unsurlardır(Eser, 2007: 28). 

Değişen koşullar ve aşırı büyüme, şirket evliliği v.b. nedenler karşısında köklü 
bir değişime ihtiyaç duyulmaktadır. Bir ihtiyaç ve yeniden yapılanma uygulama-
sı olarak gelişen çevresel değişmelere ve şirket kararlarına göre gerçekleştirilen 
bir yapılanma uygulaması da, işletmedeki tepe yöneticilerinin değişmesidir. Bu 
değişme, yeniden yapılanmaya neden olan önemli nedenlerdendir. 

Yeni yöneticinin çalışma alışkanlıkları, uzmanlık alanı, denetim yeteneği ve di-
ğer yöneticilerle olan ilişkileri v.b. değişimi gerektirebilir. Yeni yöneticinin yaptığı 
değişim hamleleri karşısında çalışma ortamında belirsizliklerin oluşması ve bu 
belirsizliklerin güven oluşumunu geciktirdiği açıktır. Yönetime ve uygulamalarına 
hatta kararlarına karşı çalışanların ilk başta güvensizlik duyması normal bir süreç 
olarak kabul edilmelidir. Karşılıklı güven ancak belirli bir zamanda oluşabilecektir. 

Güvenin oluşumu noktasında yönetimin davranışları, benimsediği yönetim 
tarzı, güven unsurları olarak tanımladığımız açıklık, kararlılık, tutarlılık, objektif-
lik ve uzmanlık tutumları çok önemli olacaktır. İşletmelerdeki çalışanlar, iş yap-
ma biçimleri ve işe yönelik alışkanlıklarından kolay vazgeçmezler hatta bunlara 
müdahale edildiği zaman hemen direnç gösterirler. Yönetim bu bilinç ışığında 
çalışanları huzursuz etmeyecek şekilde ancak değişimin gerekliliği hususunda 
insan kaynağını ikna edici ve açıklayıcı hatta katılımını sağlayıcı bir tavır izlemek 
ve iletişimi çok iyi kurmak durumundadır. 

Deniz Börü’nün, ‘Örgütlerde Güven Ortamın Yaratılmasında İlk Adım: Güve-
nilir İnsanlar Kim? ’ adlı araştırmasında, Güven ve Güvenli İnsan  tanımlamasına 
ilişkin değerler toplam 9 başlık olarak ortaya konmuştur. Bu başlıklar, güvenin 
göstergeleri olarak da düşünülmelidir. Taraflar arası güvenin oluşmasında, taraf-
ların birbirlerine karşı tutum ve davranışları ve hatta söylemleri ile ilgili olarak 
güven göstergeleri aşağıda ifade edilmektedir.

Börü’nün araştırmasına göre güven ve güvenli insan göstergeleri şunlardır; 
özgüven, yardımseverlik, uyumluluk, dürüstlük, sevecenlik, açıklık, tutarlılık, bil-
gili olmak ve dedikodu yapmamaktır. Güven konusunda yapılan çalışmalarda en 
çok üzerinde durulan güven bileşenlerinin, ya da unsurlarının veya göstergele-
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rinin, doğruluk-dürüstlük, yetenek-beceri, tutarlılık-uyum, bağlılık-yardımsever-
lik, açıklık(bilgi paylaşımı dahil) olduğu görülmektedir(Börü, 2001: 11).

İşletme yönetiminin geliştirmesi gereken bazı temel iş kuralları olmalıdır. Bu 
kurallar; gerek çalışanına, gerekse kurum dışı paydaşlarına karşı güven vermek, 
adil olmak, dürüst olmak, finansal bilgileri tam olarak açıklamak, anlaşmalardaki 
sorumluluklara uygun hareket etmek, faaliyet gösterilen ülkelerin ulusal bağım-
sızlıklarına saygı göstermek, ekonomik amaçlarını desteklemek, sosyal ve kültü-
rel değerlerine saygılı davranmak, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı 
olmak, insanlara fırsat eşitliği sunmak, işletmenin bütünlüğünü ve saygınlığını 
koruyup yükseltmek, ilişkide bulunulan her bireye saygılı olmak, çevre ile ilgili 
düzenlemeleri önemseyip gereğini yerine getirmek, ayırımcılık yapmamak gibi 
ilkeleri almalıdırlar. Kuşkusuz içinde bulunulan duruma göre bu kurallara yeni-
leri de eklenecektir(Asgary&Mitschow, 2002: 239). 

SONUÇ
İşletmelerde güven oluşumunun gerekliliği hatta temel iş kuralı olduğu bir 

gerçektir. İşletme yöneticileri bu kuralı koymak, kurala uymak ve sürekliliğini 
sağlamak zorundadırlar. İşletme yöneticisi değişse bile, yeni gelen yönetici aynı 
bilinci taşımak zorundadır. Yöneticinin çalışanına ve diğer tüm paydaşlarına 
karşı güven vermesinin temel koşulları ise, yönetim tarzında, açıklık, tutarlılık, 
kararlılık, uzmanlık, objektiflik ve yenilikçilik tutumlarıdır. Dolayısıyla yönetici, 
kurum içi ve kurum dışı tüm uygulamalarında bu tutumları birbirleriyle uyum 
içerisinde sergileyebilir ise, ister eski yönetici olsun, isterse yeni gelen bir yöne-
tici olsun, örgütsel güveni sağlamayı başarabilecektir.

Hemen hemen bütün işletmelerde, uzun süre belli bir yöneticinin emrinde ça-
lışan bir ast, yöneticinin değiştirilmesi ve yenisinin göreve getirilmesi durumun-
da da direniş gösterebilir. Ancak astın direniş gösterip göstermemesi ya da bu 
tepkilerin derecesi, astın önceki amiri ile olan ilişkisinin olumlu ya da olumsuz 
olması durumunda değişebilir. Başka bir ifade ile, uzun bir süre birlikte çalışılan 
ve alışılan amirin değiştirilmesi sonucu, yerine gelecek amir bir de kurum dışın-
dan biri ise, çalışanlarda yeni amire karşı bir korku ve çekingenlik oluşacaktır. 
Dolayısıyla, astlar, yeni amiri tanıyıp, ona alışıncaya ve iş yaptırma kurallarını 
öğreninceye kadar, yeni amire şüphe ve korkuyla bakacaklardır. Asıl önemli olan 
da, yeni üstün astlar hakkında ne gibi bir kanıya sahip olacağıdır. İşte bu gibi kay-
gılar, çalışanlarda güven ve tatmin sıkıntısı yaşatacaktır.

Yukarıda bahsedilen dirençler, kaygılar organizasyonel değişimin olduğu her 
işletmede karşımıza çıkan sorunlardır. Burada önemli olan, işletme yönetimin 
yeniden yapılanma faaliyetlerini gerçekleştirirken bu tip tepkileri, korkuları göz 
önüne alarak strateji belirlemeleridir.

Değişimin gerekliliğine inanan ve ikna olan bir çalışan, yöneticisine güven du-
yarak işbirliği içerisinde hareket edecektir. Bu noktada şunu belirtmek gerekir 
ki, yeni yönetim uyguladığı değişim hamlelerinin sonucunu hemen almak iste-
yebilir. Bu noktada acele davranmamak ve belli bir zamanın geçmesi noktasın-
da sabırlı bir tutum sergilemelidir. Kalıcı bir organizasyonel değişim istiyorsa ve 
tam güveni sağlamak istiyorsa, ani değişim değil, kısa ya da uzun vadeli değişimi 
tercih etmelidir.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 
TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

Aliye AKIN

GİRİŞ
Turistik hizmetlerin istenilen kalitede sunulması, turizmden sağlanan fayda-

nın arttırılması ve ülke tanıtımının en iyi şekilde yapılması kuşkusuz sektörde 
yeterli eğitim görmüş, işinin öneminin farkında olan personelin varlığı ile müm-
kün olabilmektedir (Temizkan, 2010: 72). Profesyonel turist rehberlerinin; turis-
te sunulan hizmet kalitesinin yüksek olmasını ve ülke tanıtımının en iyi şekilde 
yapılmasını sağlayan bireyler olduğu bilinmektedir. Bilgisi, becerisi, kültürü, tu-
tum ve davranışları ile ziyaretçilerin memnun ve olumlu izlenimlerle ülkelerine 
dönmelerini sağlayacak nitelikli turist rehberlerinin seçilmesi, yetiştirilmesi ve 
eğitilmesi önem arz etmektedir (Tosun & Temizkan 2004: 354).  

Turist Rehberliği, verilen eğitim kapsamından dolayı arkeoloji, tarih, coğraf-
ya, güzel sanatlar, sanat tarihi, edebiyat gibi birçok sosyal bilim alanında bilgi 
sahibi olmayı, ayrıca en az bir yabancı dili okuma-yazma-anlama-konuşma açı-
sından çok iyi şekilde bilmeyi gerektiren bir meslektir. Dünyada birçok ülkede 
turist rehberliği eğitimi konusunda çok sayıda ve çeşitli kuruma yetki verilmesi, 
turizm rehberliği eğitim-öğretim programlarının dünya genelinde bir standardın 
oluşamamasına neden olmuştur (Çolakoğlu vd., 2007: 175). Bu anlamda dünya-
da özellikle turizm açısından önem arz eden bazı ülkelerde ve Türkiye’de turizm 
rehberliği eğitim-öğretim uygulamalarına çalışmada yer verilmiş ve ülkelerdeki 
turist rehberliği eğitiminin uygulanmasındaki farklılıklar ortaya konulmuştur.

1. Dünyada Turist Rehberliği Eğitimi 
Turizmin gelişmesi ve ülke tanıtımının daha iyi yapılabilmesi için yeterli nite-

lik ve becerilere sahip turist rehberlerinin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu nite-
likteki rehberlerin yetiştirilmesi bakımından verilen eğitim standartları ülkeler 
bazında farklılıklar göstermekte ve günümüzde ortak bir standart eğitim sistemi 
bulunmamaktadır. Ancak dünya ülkelerinin birçoğunda rehberlik mesleğini icra 
edecek kişilerin belli eğitimlerden geçmeleri genel kural olarak görülmektedir 
(Ahipaşaoğlu, 2006: 29).

Dünyada turizm rehberliği eğitimi ile ilgili en güncel veri WFTGA’nın (World 
Federation of Tourist Guides Association) 2011 yılında yayınlamış olduğu araş-
tırmasıdır. Araştırma kapsamında; dünyada 61 ülke incelenmiş ve bunlardan 54 
tanesinin WFTGA’ya üye olduğu, 6 tanesinin üyeliğinin bulunmadığı tespit edilmiş-
tir. Araştırma kapsamında incelenen 61 ülkede 85 Turist Rehberliği Birliği/Der-
neği’nin olduğu, ancak resmi olarak turist rehberliği örgütlenmesi amacıyla oda, 
birlik, lonca, dernek ve federasyon adı altında kurulu 77 örgüt bulunduğu gözlen-
miştir. Örgütlerin bulunduğu toplam 61 ülkeden sadece 29’unda turist rehberliği 
kokartı/sertifikası uygulaması bulunmaktadır (Orde, 2011: 26-27). Turist rehber-
liği kokart/sertifika uygulamasının bulunduğu ülkeler Tablo 1’de gösterilmektedir.

CHAPTER 
11
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Tablo 1: Turist Rehberliği Sertifika/Kokart Uygulaması Bulunan Ülkeler
ÜLKELER ÜLKELER

1 Amerika (bazı bölgelerde) 16 Japonya
2 Arjantin 17 Kanada (Montreal)
3 Avusturya 18 Kıbrıs
4 Bhutan 19 Letonya
5 Brezilya 20 Malezya
6 Endonezya 21 Mısır
7 Ermenistan 22 Nepal
8 Güney Afrika 23 Peru
9 Hırvatistan 24 Singapur
10 Hindistan 25 Sri Lanka
11 Irak 26 Tayland
12 İran 27 Türkiye
13 İsrail 28 Ürdün
14 İsveç 29 Yunanistan
15 İtalya

Kaynak: Orde, 2011: 1-26.

Tablo 1’de ifade edilen 29 ülkede turist rehberliği eğitimi hem örgün hem de 
yaygın eğitim olarak Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve/veya Turizm Bakanlıkları ve si-
vil toplum kuruluşları tarafından verilmektedir. Süre ve nitelik bakımından ince-
lendiğinde 61 ülkeden sadece 15’inde kapsamlı ve yükseköğrenim düzeyinde tu-
rist rehberliği eğitimi verildiği tespit edilmiştir. Turist rehberliği eğitim süreleri 
ülkelerde farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda turist rehberliği eğitim süresi; 
Çek Cumhuriyeti, Mısır, Endonezya ve Litvanya’da 4 yıl, Güney Afrika’da 3-4 yıl, 
Türkiye’de 2-4 yıl, Yunanistan 2,5 yıl, Gürcistan, Malta, İtalya ve Singapur’da 2 yıl, 
Brezilya ve İsveç’te 1 yıldır.

Dünya çapında ziyaretçi çeken bazı ülkelerde verilen rehberlik eğitimleri aşa-
ğıda incelenmiştir:

• ABD: Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde “Birleşik Devletler Turist 
Rehberleri Birliği Federasyonu” çatısı altında bazı eyaletlerde yer alan turist 
rehberliği birliklerinin oluşturmuş oldukları bir yapılanma yer almaktadır. 
Mevcut federasyon ve birlik, devletin hiçbir yönetim organına bağlı bulun-
mamaktadır. ABD’de turist rehberliği alanında standart bir eğitim programı 
uygulaması yer almamaktadır. Eyaletler, devletler ve şehirler kendilerine göre 
birer program yürütmektedir. Bu bağlamda ABD’de turist rehberliği sertifi-
kası sadece New Orleans/Louisiana, Washington D.C., New York City/New 
York, Savannah/Georgia, Charleston/South Carolina, Gettysburg Battlefield/
Pennsylvania ve Vicksburg Battlefield/Mississippi bölgelerinde verilmektedir. 
Tüm bu bölgeler ABD’nin doğusunda yer almakta ve Mississipi nehrinin batı-
sında kalan diğer bölgelerde sertifika/kokart zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Bir kokart zorunluluğunun olmadığı bölgelerde turist rehberliği tamamıyla 
sivil toplum kuruluşlarının inisiyatifleri doğrultusunda bir meslek olarak de-
ğil, bir etkinlik faaliyeti olarak yürütülmektedir (Orde, 2011: 25-26; Gattuso, 
2017). Washington D.C.’de rehberlik belgesi alabilmek için ilk olarak, taksi 
şoförleri, sokak satıcıları ve turist rehberlerine sertifika vermekle yükümlü 
Müşteri İlişkileri Düzenleme Dairesi’ne başvurmak gerekmektedir. Bürokratik 
işlemlerin ardından rehber adayına bir yazılı sınav tarihi verilmekte ve sınav-
da bir konu hakkında kısa bir makale yazılması istenmektedir. Ayrıca adaya 
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fotoğraf betimlemesi yaptırarak, doğru-yanlış tarzında sorular da sorulmakta-
dır. Sınavdan 70 ve üstü puan alan adaylar Washington D.C.’de, rehberlik yapa-
bilmek için belge almaya hak kazanmaktadırlar. Rehberler sağlık kontrollerini 
yaptırmaları durumunda belgelerini her yıl yenileyebilmektedirler. Belgeleri-
ni zamanında yenilemeyen rehberlerin belgeleri iptal edilmekte ve tekrar aynı 
süreçten geçerek yeniden belge alabilmektedirler (Tangüler, 2002: 45).

• Yunanistan: Yunanistan’daki Turist Rehberliği Okulları, Kalkınma (Gelişme) 
Bakanlığı’na bağlı faaliyet göstermektedir. Bakanlıkça 2001 yılında alınan bir 
kararla tüm müzeler, tarihi/turistik mekânlar, abideler, kiliseler vb. alanlarda 
çalışacak rehber adaylarının “Turist Rehberliği Okulu’nda” eğitim görmesi ve 
mezun olması zorunlu hale getirilmiştir. Bu eğitim ile turist rehberleri ulusal 
rehber olup bölge ayrımı olmaksızın ülke çapında rehberlik yapabilme yetkisine 
sahip olmaktadır. 12 yıllık ortaöğretimini tamamlayan bireylere yönelik olarak 
örgün eğitim kapsamında eğitim veren turist rehberliği okullarının süresi iki yıl 
altı ay olup, bu eğitimler sürekli olarak Atina ve Selanik’teki devlet okulların-
da verilmektedir. Ayrıca rehber adayların eğitim talebindeki artışa bağlı olarak 
ülkenin Rodos, Girit, Midilli ve Korfu Adalarında da eğitim verilebilmektedir. 
Rehber adayının, AB üyesi ülke vatandaşı ve modern Yunan dilini akıcı biçimde 
kullanabildiğini gösteren bir sertifikaya sahip olması gerekmektedir. AB üyesi 
dışındaki ülkelerden turist rehberliği okuluna başvurmak isteyen adayın ise; en 
az lise mezunu olduğunu ve modern Yunan dilini iyi derecede bildiğini belgelen-
dirmesi gerekmektedir. Gerekli koşullara sahip olan aday, seçtiği yabancı dilde 
yazılı ve sözlü dil sınavına tabi tutulmaktadır. Sınavdan 20 üzerinden 16 puan 
alan aday başarılı sayılmaktadır. Yabancı dil sınavından başarılı olan adaylar, Yu-
nan Tarihi, Yunan Coğrafyası alanlarında kompozisyon ve mülakat sınavına gir-
mekte ve bu sınavlardan 20 üzerinden 14 puan almaları gerekmektedir. Sınavlar 
3 yılda bir yapılmaktadır ve başarılı olan adaylar turist rehberliği okullarından 
birinde eğitim almaya hak kazanmaktadır. Öğrencilere bu eğitim kapsamında 
1070 ders saatini içeren 25 ders zorunlu olarak verilmektedir. Yunanistan’da 
turist rehberliği eğitimi süresince öğrencilere verilen derslerden bazıları şun-
lardır: Antik Yunan Tarihi, Bizans Tarihi, Modern Yunan Tarihi, Prehistorik Ar-
keoloji, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Mitoloji, Coğrafya, Ar-
keoloji Kanunu, Mağara Bilimi, Seyahat Acenteleri ve Oteller, Turizm Hukuku, 
Rehberlik Uygulamaları, Otobüste Rehberlik Uygulamaları, İlkyardım, Ortofoni, 
Turist Psikolojisi’dir. Ayrıca arkeoloji müzelerinde 110 saatlik gezi ve ülkenin 
diğer turistik yerlerine yönelik 260 saatlik ziyaretleri içeren uygulamalı dersler 
yapılmaktadır. Her dönem sonunda ise öğrenciler sözlü ve yazılı sınava tabii 
tutulmaktadır (Kalamboukidou, 2017).

• İspanya: İspanya’da her bölge ve özerk topluluğun turist rehberliği kokartı/
sertifikası için ayrı resmi sınavları bulunmaktadır. Katalonya Özerk Bölgesi’n-
de turist rehberliği sertifika sınavı yılda bir kez düzenlenmekte ve sınavda 
başarılı olan rehberlere Resmi Sarı Rozet verilmektedir. Sarı rozetli rehberler 
yalnızca müze ve turistik mekânlar içinde görev yapabilmektedir. Genel itiba-
riyle İspanya’da turist rehberliği resmi sınavlarına başvuru yapabilmek için 
adaylarda bulunması gereken özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Yeni-
pınar & Zorkirişci 2013: 128):
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 9 AB üyesi ülke vatandaşı olmak ve uluslararası anlamda denkliği bulunan 
diplomaya sahip olmak,

 9 18 yaşını doldurmuş olmak,
 9 İspanyolca dilbilgisi ile en az bir yabancı dil bildiğini belgeleyen resmi 

kuruluşlardan alınan dil sertifikasına sahip olmak, 
 9 Turistik şirket veya kuruluşlarda teknik açıdan yeterli olmak,
 9 Turistik ve ticari konularda yeterliliğe sahip olmak (Bu yeterlilikler idari 

kurullar tarafından değerlendirilmektedir).
Bu şartları taşıyan ve özerk bölgelerin Turizm Genel Müdürlükleri tarafından 

gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan adaylar turist rehberliği sertifikasını al-
maya hak kazanmaktadır.

• Kanada: Kanada Hükümeti, 1985 yılından bu yana resmi olarak yetkilendir-
diği Kebek Otelcilik ve Turizm Enstitüsü ile turist rehberliği eğitimi çalışma-
larını yürütmektedir. Enstitü adayların bilgi, beceri, yabancı dil yönünden bir 
turist rehberi olabilmeleri için gerekli tüm yeterliliklere sahip olmaları için 
çalışmalarını yürütmektedir. Rehber adaylarının İngilizce ve Fransızcaya ek 
olarak bir yabancı dil daha olmak üzere en az üç dil bilme zorunluluğu bulun-
maktadır. Rehber adaylarına yönelik eğitim programı 255 ders saatini içer-
mekte olup uygulama 7 ay devam etmektedir. Kurs süresi içerisinde adaylara 
genel olarak; Motreal Toplum Kültürü, Ziyaretçilerin Kültürel Algısı, Turist 
Psikolojisi, Montreal’de Yapılacak Kültürel Aktiviteler, Tarih, Coğrafya, Politi-
ka, Mimari, Ekonomi, Flora ve Fauna, Eski Çağ Uygarlıkları, Teoloji, Kürk En-
düstrisi, Sosyo-Ekonomik Sistem ve Montreal’in Endüstri Alanları vb. dersler 
verilmektedir. Ayrıca bu eğitim süresi içerisinde adayların tamamlamak zo-
runda oldukları bireysel araştırma projeleri de bulunmaktadır. Ülkede turist 
rehberliğine yönelik kurslar iki yılda bir açılmaktadır. Böylelikle öğrencilere 
izleyen yılda aynı enstitü içerisinde düzenlenen tur yöneticiliği kursuna katıl-
ma fırsatı da yaratılmaktadır. Kurs sonunda adayların diploma alabilmesi için 
verilen eğitimlerle ilgili yapılacak sınavlardan ortalama %70 başarılı olmaları 
gerekmektedir. Kanada’da, söz konusu turist rehberliği eğitim kursunun dışın-
da bir kokart uygulaması bulunmamaktadır (Gül, 2012: 71).

• İskoçya: İskoçya’da tur rehberi olmak isteyen adayın öncelikle İskoçya Turist 
Rehberleri Birliği’ne (Scottish Tourist Guides Association-STGA) başvurması 
ve birliğin uygulayacağı sınavlardan başarılı olması gerekmektedir. Başvurusu 
kabul edilen aday, 4 günü kapsayan giriş derslerine alınarak, yazılı ödevler ve 
sözlü sunumlar yapmaktadır. Ödevlerden ve sunumdan en az 60 puan alarak 
başarılı olan aday STGA’ya öğrenci olarak davet edilme hakkı kazanmaktadır. 
Davet edilen öğrencilerin,  Edinburgh Üniversitesi’nin verdiği kursa katılarak 
iki yıl boyunca turist rehberliği eğitimine katılmaları gerekmektedir. Kursta 
öğrencilere genel olarak, turist rehberliği ile ilgili temel bilgileri, uygulama be-
cerileri ve İskoçya’nın bölgesel yapısını içeren 128 saatlik dersler verilmekte-
dir. Ayrıca kursta 280 saatlik bölgesel çalışma/rehberlik meslek uygulamaları 
(web tabanlı eğitim, saha ziyaretleri, özel seminerler) da gerçekleştirilmek-
tedir. Bu kapsamda öğrenciler dört bilimsel rapor, bir geniş kapsamlı proje 
ve tur notları hazırlamakla sorumlu tutulmaktadır. Bu aşamaları tamamlayan 
öğrenci, STGA’nın düzenlediği sınavlara girme hakkı kazanmaktadır. Dört gün 
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boyunca devam eden sınavlarda öğrencilere yazılı sınav, bir proje sınavı, İs-
koçya’nın herhangi bir bölgesi hakkında sözlü sınav, rehberlik meslek uygula-
malarına dair sözlü sınav, otobüste rehberlik becerisi (mikrofon kullanımı vb.) 
sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca, öğrenciler İngilizce ve rehberlik yapmak iste-
dikleri yabancı dilde de sınava girerek başarılı (%70) olmak zorundadır. Bu 
kursun sonunda eğitimleri ve sınavları başarı ile tamamlayan adaylar, STGA 
ve Edinburgh Üniversitesi ortaklığınca hazırlanan turist rehberliği belgesini 
almaya hak kazanmaktadır (Newlands, 2017).

• İtalya: İtalya’da turist rehberliği mesleği yasalarla hükümet ve Eyalet İdare-
leri tarafından düzenlenmektedir. Rehber adaylarının yabancı dil bilgisini, 
mesleklerini icra edecekleri yörelerdeki sanat eserlerini, anıtları, müzeleri, 
tarihi-kültürel değerleri, doğal güzellikleri, arkeolojik eserleri kısacası tu-
ristik ürünleri yeterince tanıyıp tanımadıklarını belirleme yetki ve sorum-
luluğu Eyalet İdareleri’ne verilmektedir. Bu doğrultuda rehber adaylarının 
teknik-profesyonel yetkinliklerini belirlemek amacıyla Eyalet İdaresi, Eyalet 
Belediye Encümen Komisyonu ile birlikte kendi yönetimi altındaki bölgelerde; 
her yıl yazılı ve sözlü olmak üzere bir sınav düzenlemektedir. Rehber adayları, 
hem devlet okullarında okutulan yabancı dillerden birinden hem de adayın 
tercih ettiği farklı bir dilden yabancı dil sınavını başarmak zorundadır. Sınavda 
başarılı olan adaylara, rehberlik yapma imkânı veren turist rehberliği lisansı 
verilmektedir (Değirmencioğlu, 1998: 77).

• Avusturya: Avusturya’da turist rehberi olmak isteyen adayların ülkenin Tica-
ret Odası’na başvurmaları gerekmektedir. Avusturya Ticaret Odası’nda aday-
lar mülakata ve yazılı sınava alınarak, adayların en az iki yabancı dili akıcı bir 
şekilde konuşmaları istenmektedir.Kurum içinde yapılan değerlendirmeleri 
tamamlanan adaylar başarılı oldukları takdirde 3 yıllık eğitim görecekleri 
kursa kabul edilmektedir. Avusturya Federal Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı’na 
göre, kursa kaydı yapılan adaylara uzman kişiler tarafından Viyana, Avrupa 
ve Dünya Tarihi, Mimari, Müzik, Sanat ve Tiyatro Tarihi, Avusturya Edebiyatı, 
Tıp ve Endüstri Tarihi, Coğrafya ve Konuşma Teknikleri konularında dersler 
verilmektedir (Tangüler, 2002: 46).

• İngiltere: İngiltere, dünyanın en eski ve özenle oluşturulan eğitim sistemlerin-
den birine sahip olması ile bilinmektedir. İngiltere’de rehberlerin resmi olarak 
tur yönetebilmeleri için rehberler loncasına üye olmaları gerekmektedir. Lonca-
ya bağlı olan rehberlere yönelik Turist Rehberliği Enstitüsü (Institute of Tourist 
Guiding) aracılığıyla çeşitli yükseköğretim kurumlarında rehberlik eğitimleri 
düzenlenmektedir. Bu eğitimler ile İngiltere’de rehberlere 3 ayrı (Düzey 2- Dü-
zey 3- Düzey 4) düzeyde kokart verilmektedir. “Düzey 2” (White Badge) kokart 
sahipleri belirli sabit rotalarda, “Düzey 3” (Green Badge) kokart sahipleri belirli 
bir kasaba ya da şehir merkezinde, “Düzey 4” (Blue Badge) kokart sahipleri ise 
ülke genelinde ulusal rehber olarak çalışabilmektedir. Profesyonellik sertifikası 
olarak ifade edilen Mavi Nişan’ı (Blue Badge) alabilmeleri için rehberlere 320 
saatlik ya da 28 haftalık çok yoğun bir kurs programını içeren eğitim uygulan-
maktadır. Rehberlerin eğitimler aracılığıyla Mavi Nişan düzeyine gelebilmeleri 
için akademik çalışmalarını, yazılı ve sözlü sınavlarını basarıyla tamamlamala-
rı gerekmektedir (Institute of Tourist Guiding, www.itg.org.uk). 
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• Fransa: Fransa’da turist rehberi olabilmek için adayların Sanat Tarihi, Arke-
oloji, İletişim, Turizm, Animasyon gibi alanlarda eğitim veren bir yüksekokul 
mezunu olması ve bu alanlarda mesleki deneyime sahip olması gerekmek-
tedir. Belirli bir bölgede uzmanlaşan rehberler (guide interprète régional) 
ve ulusal düzeyde uzmanlaşan rehberler (guide-interprète national) olmak 
üzere Fransa’da iki tip turist rehberi lisansı bulunmaktadır. Bölgesel düzeyde 
uzman rehber diplomasına sahip olmak isteyen adaylar, yerel yetkililer tara-
fından açılan sınavlara (Préfet de Région) girmek durumundadır. Bu sınavı 
geçebilmek için adayların Fransızca dilini iyi derecede anlaması-konuşması, 
bunun yanında en az 1 yabancı dil bilmesi ve bir yüksek öğretim kurumunda 
en az 2 yıl eğitim almış olması gerekmektedir. Ulusal düzeyde uzman rehber 
diploması alabilmek için ise adayların, Fransızcayı akıcı bir şekilde konuşabil-
mesi, anlayabilmesi ayrıca Fransızcaya ek olarak en az 2 yabancı dil bilmesi ve 
ilgili diplomayı veren yüksek öğretim kurumlarında da bir yıl eğitim alması 
gerekmektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayarak ulusal (profesyonel lisans sa-
hibi) rehber ünvanını alan ve diploma almaya hak kazanan rehberlere kokart 
verilmektedir (Değirmencioğlu, 1998: 81; Federation Nationale Des Guides 
Interperetes Conferenciers,  https://www.fngic.fr/ ).

• Endonezya: Endonezya Turizm Bakanlığı; 3 aylık olarak düzenlediği turist 
rehberliği eğitim programından başarılı olan rehberlerine Yeşil Rozet, Sarı 
Rozet ve Beyaz Rozet olmak üzere 3 çeşit sertifika (belge) vermektedir. Yeşil 
Rozete sahip turist rehberleri sadece bulundukları il içerisinde rehberlik ya-
pabilirken, Sarı Rozetli turist rehberleri eyalet çevresinde rehberlik yapabil-
mektedir. Bakanlık Yeşil ve Sarı Rozet uygulaması için rehber adaylarına 121 
saatlik eğitim vermektedir. Beyaz Rozetli rehberler ise kursta 250 saat eğitim 
alarak, uzmanlık gerektiren belirli bölgelerde rehberlik yapabilmektedir. Tu-
rist rehberi olabilmek için her rozet türünde de en az bir yabancı dili akıcı 
şekilde konuşmak gerekmektedir (Nyoman, 2017).

• Almanya: Almanya’da turist rehberliği mesleğine yönelik devletin herhangi 
bir eğitim kurumu bulunmamasına rağmen bu alanda çalışmak isteyen ve ge-
rekli bilgi, donanıma sahip olan rehberler bulunmaktadır. Almanya’da yapı-
lan bir araştırma sonucuna göre ülkede bulunan rehberler; uzman rehber ve 
uzmanlık gerektirmeyen (tur lideri) rehber olarak iki grup halinde çalışmak-
tadır. Genellikle akademik bir unvana sahip olan uzman rehber, tur operatör-
leri tarafından hazırlanan bilimsel inceleme gezilerinde rehberlik yapmakta-
dır. Almanya’da turist rehberliği alanına ait üç adet sivil toplum örgütü bu-
lunmaktadır. Bunlar; Bundesverband Turist Rehberleri Birliği, Münih Turist 
Rehberleri Birliği ve Postdam Turist Rehberleri Birliği’dir. Almanya hükümeti 
tarafından turist rehberleri için tanınmış bir meslek yasası, belge ve diploma 
bulunmamaktadır (Çolakoğlu vd., 2007: 178-179).

2. Türkiye’de Turist Rehberliği Eğitimi
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fenerli Rumlar tarafından verilen tercü-

manlık ve rehberlik hizmetleri, 29 Ekim 1890 tarihinde yayınlanan 190 sayılı Ni-
zamname ile kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Türkiye’de rehberlik eğitimine 
yönelik yasal düzenleme 8 Kasım 1925 tarih ve 2730 sayılı “Ecnebi Seyyahlara 
Tercümanlık ve Rehberlik Edecekler Hakkında Kararname” ile belirlenmeye çalı-
şılmıştır. Tercümanlık-rehberlik mesleğine kabul, meslek icrası, disiplin işlemleri 
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ile ilgili temel esasları 11 maddede toplayan bu kararname, rehberlik mesleğinde 
eğitimin önemini de ortaya koymuştur. Ancak, o yıllarda turistik faaliyetlerle ilgi-
lenen resmi bir kuruluş bulunmadığından, tercüman rehberlerin gerekli bilgiye 
sahip olup olmadıkları tam olarak tespit edilememiştir. Ayrıca rehberlik mesleği 
bu kararname ile kurallara bağlanmış olsa da o zamanın rehberlik kavramının 
yabancı dil bilmeye dayalı olmasından dolayı “Türk” vatandaşı olma zorunluluğu 
getirilmemiştir. Bu durum 1932 yılında çıkarılan “talimatname” ile değiştirilmiş-
tir (Çolakoğlu vd., 2010: 131-133; Hacıoğlu & Demirbulat 2014: 173). 

1951 yılında Türkiye Milli Talebe Federasyonu, yabancı dil bilen üniversite öğ-
rencilerini, açtığı kurslarla rehberlik mesleğine kazandırmaya başlamıştır. 1960’lı 
yıllarda Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı ve Milli Türk Talebe Birliği de ayrı ayrı reh-
berlik kursları düzenlemiştir (Ahipaşaoğlu, 2006: 25). 20 Ağustos 1963’te kurulan 
ve “Çalışma alanına giren konularda profesyonel yetiştirmek üzere kurslar, uzman 
okullar açabilme” yetkisine sahip olan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından 
1964-1968 yılları arasında rehberlik kursları düzenlenmiştir. 1925 yılında çıkarı-
lan talimatname kaldırılarak, 3 Eylül 1971 yılında Turizm Tanıtma Bakanlığı bünye-
sinde “Tercüman Rehber Kursları ve Tercüman Rehber Yönetmeliği” yayınlanmış-
tır. Bu yönetmeliğe 21 Mart 1974 tarihinde ilk defa “profesyonel” ifadesi eklenerek 
“Profesyonel Turist Rehberliği Kursları ve Profesyonel Turist Rehberliği Yönetme-
liği” adını almıştır. Yönetmelik sırasıyla 1981, 1983, 1986, 1988, 1995, 2005, 2012, 
2013 ve 2014 yıllarında da değişikliklere uğramıştır (Hacıoğlu & Demirbulat 2014: 
173). 1983 yılında ilk “Profesyonel Tercüman Rehber Yönetmeliği” yayımlanmış ve 
meslekte profesyonel-amatör ayrımına gidilmiştir. Bu ayrımın piyasada yarattığı 
huzursuzluklar üzerine 2 Temmuz 1986 yılında 19152 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak “Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. 1986 
yönetmeliği ile rehberlik kursu açılması yetkisi yalnızca Turizm Bakanlığı’na veril-
miştir. Bu kural 1988’de yapılan bir değişiklik ile bozulmuş ve özel kişilere de Ba-
kanlığın kurallarıyla uyumlu olmak ve izin almak koşuluyla rehberlik kursu açma 
yetkisi verilmiştir. Ancak özel kursların niteliğe önem vermemesi nedeniyle, 1990 
tarihinde yeni bir değişiklik yapılarak, kurs açma yetkisi sadece yeniden Turizm 
Bakanlığı’na verilmiştir (Ahipaşaoğlu, 2006: 27-28). Türkiye’de Profesyonel Turist 
Rehberliği Yönetmeliği esaslarınca, 1995 yılına kadar turist rehberliği eğitimi kısa 
süreli kurslarla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmekteydi (Karaman 
vd., 2012: 354). Bu tarihe kadar, yabancı dil bilen lise veya üniversite mezunlarının 
sınavla alındığı üç ve altı aylık kurslar aracılığıyla turist rehberi yetiştirilmektey-
di. Rehber adayları üç aylık kurslarla bölgesel, altı aylık kurslarla ise ülke çapın-
da rehber statüsü kazanmaktaydı. 09.08.1995 tarihli, 22369 sayılı Profesyonel 
Turist Rehberliği Yönetmeliği’ne getirilen ek madde ile fakülte ve yüksekokullar 
bünyesinde açılan rehberlik bölümlerinden mezun olanlara gerekli şartları yerine 
getirmeleri durumunda Bakanlık tarafından belge, kimlik kartı verilerek rehberlik 
yapabilmesinin önü açılmıştır (Tetik, 2006: 46-47).

25 Kasım 2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe giren “Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğine” göre Türkiye’de Kültür ve 
Turizm Bakanlığı dışındaki hiçbir kurum ve kuruluş rehberlik kursları düzenleme 
yetkisine sahip değilken, 23.02.2013 tarih ve 28568 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren “Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği” rehberlik sertifi-
kası programı düzenleme yetkisi Meslek odaları ve birliklerine bırakılmıştır. Ayrı-
ca bu yönetmelik ile turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, Birliklerin ve 
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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)’nin ortak önerileri ve Bakanlığın ona-
yıyla belirlenen dillerde, gerektiği hallerde belirlenen bölgelerde, Bakanlığın göze-
timi ve denetimi altında birlikler tarafından ülkesel veya bölgesel turist rehberliği 
sertifika programları düzenlenebilmektedir. Birlikler ve TÜRSAB, hangi dillerde 
sertifika programı açılacağına ilişkin ortak önerilerini yazılı olarak Bakanlığa ilet-
mektedir. Sertifika programı açılacak diller, önerilen diller arasından turizm sek-
törünün ihtiyaçları da gözetilerek Bakanlık tarafından karara bağlanmakta, karar 
birliklere iletilmekte (Güven & Ceylan 2014: 188) ve değişiklikler yapılmaktadır.

Günümüzde Türkiye’de turizm eğitimi kapsamında yer alan turist rehberliği 
eğitimi örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Ör-
gün eğitim önlisans düzeyinde üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyelerinde 
iki yıllık programlarda, lisans düzeyinde fakülte veya yüksekokullar bünyesinde ve 
yüksek lisans düzeyinde sosyal bilimler enstitüleri bünyelerinde yürütülmektedir. 
Yaygın eğitim ise 2012 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca açılan kurslar 
kapsamında verilmekte iken; 2012 yılında meslek yasasının yürürlüğe girmesiyle 
birlikte ihtiyaç görülen bölge ve dilde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayı ile Bir-
likler tarafından düzenlenen sertifika programları ile verilmektedir. Turist rehber-
lerine yönelik hazırlanan eğitimlerin temel amacı; kültürel varlıklarımızın tanıtımı 
ve pazarlanmasında doğru ve ayrıntılı bilgilerle donatılmış rehberlerin yetiştiril-
mesi ve mesleki formasyonunun kazandırılmasını sağlamaktır.

2.1. Örgün Turist Rehberliği Eğitimi
Örgün eğitim, Turizm Bakanlığı tarafından rehberlik mesleğinin profesyonel 

şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla üniversitelerin iki yıllık (önli-
sans) ve dört yıllık (lisans) bölümlerinde uygulamaya konulmuştur. Bölümle-
rinden mezun olan öğrencilerin, etap gezilerini tamamlayıp Bakanlık tarafından 
belirlenen yabancı dil puanlarını sağlamaları durumunda rehberlik çalışma kart-
larına sahip olabilmeleri sağlanmaktadır (Köroğlu, 2011: 246).

2.1.1. Ön Lisans Düzeyinde Turist Rehberliği Eğitimi
Türkiye’de 1970’li yıllarda yükseköğretim bünyesinde turizm eğitimi verilme-

ye başlanmıştır. Ancak 1990’lı yılların başında, otel işletmeciliği, yiyecek içecek 
hizmetleri, seyahat işletmeciliği, turizm rehberliği gibi branşlara yönelik turizm 
eğitimleri verilmeye başlanmış ve alanlara yönelik uzman personeller yetiştiril-
mesi amaçlanmıştır (Çolakoğlu vd., 2010: 180). Bu doğrultuda Türkiye’de, 1990’lı 
yıllardan itibaren turist rehberliği eğitimi ön lisans düzeyinde üniversite kapsamı 
içerisine alınmıştır (Ahipaşaoğlu, 2001: 30). 1992 yılında Ankara Üniversitesi Baş-
kent Meslek Yüksekokulu’nun turist rehberliği ön lisans düzeyinde ilk mezunlarını 
vermesi ile turist rehberliği eğitiminin üniversiteler tarafından verilmesinin önü 
açılmıştır. Ankara Üniversitesi’nden sonra farklı üniversitelerin meslek yükseko-
kulları bünyesinde turist rehberliği bölümleri açılmaya devam etmiştir. Günümüz-
de ön lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi, Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı 
üniversitelerin meslek yüksekokullarında; yabancı dil hazırlık sınıfının da dahil 
olduğu bölümlerde 6, hazırlık sınıfı olmayan bölümlerde ise 4 yarı yılda verilmek-
tedir. 2017 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine göre 16 
üniversitenin 19 meslek yüksekokulunda ön lisans düzeyinde turist rehberliği eği-
timi verilmekte olup, tablo 2’de gösterilmektedir. Tabloda meslek yüksekokulları-
nın 2017 yılı turist rehberliği kontenjanları da yer almaktadır. Bu bilgilere göre her 



Aliye AKIN 191

yıl üniversitelerin 2 yıl eğitim veren turist rehberliği programlarına yaklaşık olarak 
1400 öğrenci eğitim almak üzere yerleştirilmektedir.

Tablo 2: Ön lisans Düzeyinde Turist Rehberliği Eğitimi Veren Meslek Yüksekokulları
Üniversite Adı Meslek Yüksek Okulu Bölüm Kont.

Ankara Üniversitesi Beypazarı M.Y.O. Turist Rehberliği 60

İnönü Üniversitesi Kale Turizm ve Otel 
İşletmeciliği M.Y.O. Turist Rehberliği 35

Iğdır Üniversitesi Iğdır M.Y.O. Turist Rehberliği 40
İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Turist Rehberliği 58
İstanbul Aydın Ünv. Anadolu BİL M.Y.O Turist Rehberliği (İng) 50
İstanbul Gelişim Ünv. İstanbul Gelişim M.Y.O. Turist Rehberliği 50

Kapadokya  Ünv. (Nevşehir) Kapadokya M.Y.O. Turist Rehberliği
Turist Rehberliği (U.E.)

40
170

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm M.Y.O. Turist Rehberliği 60
Marmara Ünv. Sosyal Bilimler M.Y.O Turist Rehberliği 50
Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi (Burdur) Yeşilova İsmail Akın M.Y.O. Turist Rehberliği 50

Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Marmaris Turizm M.Y.O Turist Rehberliği
Turist Rehberliği (İ.Ö)

60
50

Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Ortaca M.Y.O. Turist Rehberliği 55
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi

Ürgüp Sebahat ve Erol 
Toksöz M.Y.O.

Turist Rehberliği
Turist Rehberliği (İ.Ö)

95
90

Selçuk Ünv. (Konya) Akşehir M.Y.O. Turist Rehberliği 60
Selçuk Ünv. (Konya) Beyşehir Ali Akkanat M.Y.O Turist Rehberliği 45

Selçuk Ünv. (Konya) Silifke Taşucu M.Y.O Turist Rehberliği
Turist Rehberliği (İ.Ö)

80
65

Süleyman Demirel 
Üniversitesi (Isparta) Yalvaç M.Y.O. Turist Rehberliği 40

Uludağ Ünv. (Bursa) İznik M.Y.O. Turist Rehberliği 55
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van M.Y.O Turist Rehberliği 40

 

Kaynak: ÖSYM 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan 
derlenmiştir.

Ön lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren Meslek Yüksekokulları’nda 
uygulanan müfredatlar üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ek 1 ve 
Ek 2 rehberlik eğitimi veren iki meslek yüksekokulunun 4 yarıyıllık programların-
da yer alan zorunlu ve seçimlik meslek derslerini göstermektedir. Bu ek tablolar 
incelendiğinde her iki meslek yüksekokulunda da zorunlu ve seçmeli derslerin 
içeriklerinin ve AKTS’lerinin uyuşmadığı açıkça görülmektedir. Örneğin, turist 
rehberlerinin ilgi alanında olması gereken “Sanat Tarihi” dersi Beypazarı MYO’n-
da biri zorunlu biri seçmeli olmak üzere iki ders şeklinde ve toplamda 7 AKTS ile 
verilirken, İznik MYO’nda aynı ders dört yarıyılda da zorunlu ders olarak ve top-
lamda 13 AKTS ile verilmektedir. Aynı şekilde turist rehberlerinin ilgi alanına giren 
bir disiplin olan “Arkeoloji” dersi Beypazarı MYO’nda Ortaçağ Arkeolojisi olarak 3 
AKTS ile verilirken, İznik MYO’nda ilk iki yarıyılda toplam 7 AKTS ile zorunlu ders 
olarak verilmektedir. Her turist rehberinin özellikle Anadolu turlarında anlatımları 
arasında yer alması beklenen “Anadolu Uygarlıkları” dersi de, Beypazarı MYO’nda 
ikinci ve dördüncü yarıyılda toplam 6 AKTS ile okutulurken İznik MYO’nun ders 
kataloğunda bu derse hiç yer verilmemiştir. Örneklerle de anlaşıldığı üzere mes-
lek yüksekokullarının ders müfredatları ve toplam ders saatleri ile kredileri uyuş-
mamaktadır. Bu durum turist rehberliği eğitiminde standart bir eğitim içeriğinin 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 1192

olmadığını göstermektedir. Ayrıca, meslek yüksekokullarının rehberlere yönelik 
uyguladıkları bu ders içeriklerinin bu denli farklı olması eğitim kalitesinin ölçül-
mesini de zorlaştırabilmektedir. 

2.1.2. Lisans Düzeyinde Turist Rehberliği Eğitimi
1990’lı yıllarda turizm eğitiminde branşlaşmaya gidilmesiyle birlikte üniver-

siteler bünyesinde verilmeye başlanan ön lisans rehberlik eğitiminin yeterli ol-
maması üzerine bazı üniversitelerin Turizm Yüksekokulları bünyelerinde 4 yıllık 
Turizm Rehberliği Bölümleri açılmıştır (Ahipaşaoğlu, 2001: 31). Turist Rehberli-
ği alanındaki ilk lisans eğitimi veren Yüksekokul ise 1997 yılında eğitim öğretime 
başlayan Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yükseko-
kulu’dur. Bu okul çatısı altında açılan Turist Rehberliği Bölümü, Türkiye’yi tarihi, 
kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, hoş-
görü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve tem-
sil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri yetiştirmeyi amaçlamıştır (Temizkan 
vd., 2013: 481). Tablo 3’te görüldüğü üzere Türkiye’de 2017 yılı itibariyle lisans 
düzeyinde rehberlik eğitimi 22 üniversite bünyesinde verilmektedir. 

Tablo 3: Lisans Düzeyinde Turist Rehberliği Eğitimi Veren Fakülte ve Yüksekokullar

Üniversite Adı Fakülte/
Yüksekokul Adı Bölüm Adı Kontenjan

Adnan Menderes Ünv. Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 110
Afyon Kocatepe Ünv. Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 120
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 50
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 130
Batman Üniversitesi Turizm İşlet. Otelcilik Y.O. Turizm Rehberliği 20
Çanakkale On Sekiz 
Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği 

ve Turizm Rehberliği 75

Ege Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Y.O. Turizm Rehberliği 60

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşlet ve 
Turizm Rehberliği 86

İstanbul Gelişim 
Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler Fak Turizm Rehberliği 20

İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 50

Kastamonu Üniv. Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşlet. ve 
Turizm Rehberliği 100

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 50

Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 52

Nişantaşı Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Y.O. Turizm Rehberliği 36
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On Dokuz Mayıs 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60

Pamukkale Üniv. Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşlet. ve 
Turizm Rehberliği 200

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşlet. ve 
Turizm Rehberliği 40

Sinop Üniversitesi Turizm İşlet. ve Otelcilik Y.O. Turizm Rehberliği 75

Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Turizm Rehberliği 30

Kaynak: ÖSYM 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan 
derlenmiştir.

Tablo 3’te lisans düzeyinde rehberlik eğitimi veren okulların 2017 yılı başvuru 
kontenjanları da yer almaktadır. Bu bilgilere göre yaklaşık 1655 öğrenci lisans tu-
rizm rehberliği programlarına yerleşmektedir. Kılavuzda ayrıca turizm rehberliği 
bölümüne üniversitelerin DİL-1 veya TM-1 puan türünde öğrenci yerleştirme yaptığı 
ağırlıklı olarak bu bölüme DİL-1 puan türünde öğrenci kabul edildiği görülmektedir. 

26 Aralık 2014’te yayımlanan Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’ne göre 
fakülte ve yüksekokullar bünyesinde açılacak rehberlik bölümlerinden mezun 
olan kişilere; yabancı dil sınavında başarılı olmaları (YDS sınavı ya da YDS sınavı-
na eşdeğer bir sınavdan en az 75 puan) ve uygulama gezilerini (Türkiye turu etap 
gezisi) tamamlamaları halinde turist rehberliği ruhsatnamesi ve çalışma kimlik 
kartı verileceği belirtilmiştir. Turist rehberliği çalışma kartına sahip olanların, 
yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş odalardan birine, yerleşim yeri olan 
ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine üye olmaları da 
gerekmektedir (Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği, 2014).

Lisans düzeyinde rehberlik eğitimi veren üniversitelerin bazılarında fakülte ve 
bölüm isimlerinin farklı olduğu tablo 3’te görülmektedir. 16 üniversitede rehberlik 
eğitimi turizm fakültesi bünyesinde ve 3 üniversitede Turizm İşletmeciliği ve Otel-
cilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde verilmektedir. Yaşar Üniversitesi ile İstanbul 
Gelişim Üniversite’sinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak turizm 
rehberliği eğitimi verilmektedir. Ayrıca, bu üniversitelerde turist rehberliği eğiti-
mi, Turizm Rehberliği ile Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği olarak farklı 
bölüm isimleri ile verilmektedir. Bu doğrultuda lisans programlarında uygulanan 
turizm rehberliği müfredatlarında üniversitelere göre bazı değişiklikler görülebil-
mektedir. Ek 3 ve Ek 4 lisans düzeyinde rehberlik eğitimi veren iki üniversitenin 
(Selçuk Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi) 8 yarıyıllık programlarında yer alan 
meslek derslerini ve bu derslere ait AKTS’leri göstermektedir. Ekteki tablolar ince-
lendiğinde, ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarının ders programlarında 
olduğu gibi bazı derslerin ve AKTS’lerinin uyuşmadığı açıkça görülebilmektedir. 
Örneğin; Sanat Tarihi dersi Selçuk Üniversitesi’nde 7. dönemde 5 AKTS ile veri-
lirken, Mersin Üniversitesi’nde 4. dönemde Bizans Tarihi ve Sanatı adı altında 4 
AKTS olarak okutulmaktadır. Bir diğer örnek olarak; Mersin Üniversitesi’nde turist 
rehberi öğrencilerinin uygulamaya yönelik beceri düzeylerini geliştirebilmek ama-
cıyla son altı yarıyılda “Rehberlik Uygulama Gezisi” dersi müfredatta yer alırken 
Selçuk Üniversitesi’nde bu tür bir uygulama dersine yer verilmemektedir.
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2.1.3. Yüksek Lisans Düzeyinde Turist Rehberliği Eğitimi
Turist rehberliği eğitiminde hem niteliği arttırmak hem de üniversitelerin 

turizm rehberliği bölümlerine alanında uzman akademisyenler yetiştirmek ama-
cıyla rehberlik eğitiminin lisansüstü düzeyde de verilmesi uygun görülmüştür. 
Bu konuda atılan adımlar henüz çok yeni olmakla beraber, ilk defa Ege Üniver-
sitesi yüksek lisans düzeyinde rehberlik eğitimi vermek amacıyla girişimlerde 
bulunmuştur. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 eğitim-öğ-
retim yılında “Rekreasyon ve Turizm Rehberliği” Tezli Yüksek Lisans Programı 
kapsamında lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır (Eker, 2015: 60).

SONUÇ
Dünyada turizm sektörünü geliştirebilmek amacıyla ülkeler turist rehberliği 

eğitimine önem vermektedir. Bu kapsamda Türkiye’de ve turizm sektöründe iyi 
olduğunu düşündüğümüz bazı ülkelerin turist rehberliği eğitimi karşılaştırılmış 
ve bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda; Türkiye ve karşılaştırılan 
diğer ülkelerdeki turist rehberliği eğitimi uygulamalarının farklı olduğu saptan-
mıştır. Bu farklılardan bazıları aşağıda ifade edilmiştir. 

Bu doğrultuda, ABD eyaletleri ve şehirlerinde turist rehberi yetiştirilmesine 
yönelik standart bir eğitim programının bulunmamaktadır. Her eyalet ülkede-
ki turizm sektörünü geliştirebilmek amacıyla kendine özgü eğitim programları 
düzenlemektedir.  Yunanistan’da örgün eğitim kurumlarında 2,5 yıllık süre ile 
turist rehberliği eğitimi verildiği belirlenmiştir. Bunun dışında başka bir eğitim 
programı bulunmamaktadır. İspanya’nın özerk bölgelerinde bulunan Turizm 
genel müdürlükleri tarafından sertifika programları düzenlenmekte olduğu tes-
pit edilmiştir. Müdürlük tarafından oluşturulan sertifika programlarına başvuran 
adaylara sınavlar yapılıp; başarılı olanlara bu sertifikalar verilmektedir. Kanada’da, 
turizm enstitü tarafından kokart uygulamasının bulunduğu 7 aylık turist rehberliği 
eğitimi verilmektedir. Bunun dışında herhangi bir turist rehberliği eğitimi ile ilgili 
kurs, program vs. bulunmadığı ortaya konmuştur. Avusturya’da ticaret odasının tu-
rist rehberliği ile ilgili düzenlediği sınavların dışında başka bir eğitim programının 
yer almadığı belirlenmiştir. İngiltere, İtalya, Fransa ve İskoçya’da turist rehberliği 
mesleğine yönelik eğitimlerin çeşitli yükseköğretim kurumları tarafından verildiği 
tespit edilmiştir. Ayrıca Fransa’da bölgesel uzman rehber olmak isteyen üniversi-
te mezunu bireylerin yerel yetkililer tarafından düzenlenen sınavlardan da başa-
rılı olması gerektiği ortaya konmuştur. Almanya’da turist rehberliği eğitimi ya da 
mesleği ile ilgili bir kurs, belge veya diploma uygulamasının bulunmadığı; Endo-
nezya’da da sadece turizm bakanlığı tarafından düzenlenen 3 aylık kursta başarılı 
olanlara verilen rehber rozeti uygulaması olduğu saptanmıştır.

Türkiye’de ise turist rehberliği eğitimi örgün ve yaygın eğitim kurumları ara-
cılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda örgün eğitim önlisans düzeyinde 
üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyelerinde lisans düzeyinde fakülte/yük-
sekokullar bünyesinde yürütülmektedir. Turist rehberliğine yönelik yaygın eğitim 
programları ise 2012 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan 
kurslar aracılığıyla verilmekte iken; 2012 yılında meslek yasasının yürürlüğe gir-
mesiyle birlikte ihtiyaç görülen bölge ve dilde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayı 
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ile rehberler odaları tarafından düzenlenen sertifika programları ile verilmektedir. 
Çalışmada incelenen ülkeler; turist rehberliği eğitimi açısından farklılık gösterse 
de tüm ülkelerin turist rehberliği eğitimine önem verdiği bilinen bir gerçektir.

Sonuç itibariyle, ülkelerin tanıtılmasında, turistlerin en iyi şekilde ağırlanma-
sında önemli rol oynayan turist rehberlerinin eğitiminde bir standart eğitim sis-
temin ve içeriğinin olmadığı görülmektedir. Ancak birçok ülkede turist rehberliği 
eğitiminde, rehber adaylarının iyi derecede yabancı dil bilmesi koşulu üzerinde 
durulmaktadır. Ayrıca, Türkiye başta olmak üzere, Fransa, İngiltere, İskoçya gibi 
ülkelerde rehberlik eğitimi çok sayıda üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında 
verilmesine rağmen bu yükseköğretim kurumlarının müfredatlarının genel olarak 
ders ismi, içerik ve kredi sayıları arasında belli bir standardın olmadığı gözlemlen-
mektedir. Eğitimde söz konusu standartların olmaması, rehberlerin aldıkları eğiti-
mi farklılaştırmakta ve eğitim kalitesinin ölçülmesini zorlaştırabilmektedir.
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EK 1: Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Turist Rehberliği Ders Katalogu 
(2015-2016)
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOKSİK 
LİDERLİK KONUSUNDAKİ ALGILARI

Ezgi Fatma Erbaş KELEBEK, Nilay KARASAKAL,  
Nur KARACAN

1.GİRİŞ
İnsanlar sosyal varlıklar olduğu için grup halinde yaşarlar ve grup olarak ya-

şamanın bir sonucu olarak kendilerini yönetecek, hedeflerine ulaştıracak lider-
lere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar mensubu 
oldukları grubun gereksinimlerine göre gruplarını yönetecek değişik (dini, aske-
ri, ticari, siyasi vb.) liderler seçmişler ve bu liderlerin kararlarından etkilenmiş-
lerdir. (Çetinkaya, 2017: s.9).  Liderler ve liderlik, akademik anlamda da çok uzun 
süredir gündemde olan kavramlardır ve bu konularda sayısız kitap ve makale 
yazılmıştır. Bu kavramın bu kadar ilgi görmesi, birebir insan ilişkilerinin odağın-
da olmasından kaynaklanmaktadır.(Koçel,  2015: 675)  

Liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları 
gerçekleştirmek için onları harekete geçirebilme yeteneği ve bilgisinin toplamı 
şeklinde tanımlanabilir (Eren, 2001: 465). Örgütsel anlamda ise, liderlik, örgüt 
çalışanlarının üyesi oldukları örgütün etkililiğine ve başarısına katkıda bulun-
maları için onları motive etme, etkileme, ikna etme, harekete geçirme sanatıdır. 
(McShane ve Von Glinow, 2009: 360). Diğer bir değişle, liderlik, örgütte yapılması 
gerekenleri ve bunların nasıl yapılacağını anlama ve kabul etme konusunda çalı-
şanları, etkileme süreci olup örgütsel hedefleri gerçekleştirmek için bireysel ve 
kollektif çabaların toplamıdır. (Yukl, 2013: 7).

Günümüze kadar liderlik konusunda birçok yaklaşım ortaya atılmıştır. Bu 
yaklaşımlarda lider özellikleri, liderin davranışları, durumsal olarak karar alma 
yöntemleri gibi konular üzerinde durulmuştur. Teknolojik gelişmelerin hızlan-
ması, rekabetin artması, bilgi toplumu ihtiyaçlarının geleneksel liderler tarafın-
dan karşılanamaması gibi sebepler son yıllarda liderlik ile ilgili farklı yaklaşımla-
rın oluşmasına sebep olmuş, dönüştürücü liderlik, karizmatik liderlik, etik lider-
lik, babacan liderlik gibi modern liderlik yaklaşımları ortaya atılmıştır. Tüm bu 
yaklaşımlarda genel düşünce liderlerin hep olumlu, iyi ve etkili sonuçlar ortaya 
çıkaracakları yönündedir. Buna karşın geçmişte ve yakın tarihte güçlü lider ola-
rak insanları peşinden sürükleyen ve ancak insanlık açısından felaketlere neden 
olan pek çok lider vardır. Örneğin; Hitler, Saddam Hüseyin, Usame Bin Ladin vb. 
(Çetinkaya, 2017: 9) 

Benzer durum örgütsel hayatta da mevcuttur. Her ne kadar lider kelimesi olum-
luluğu anımsatıyor olsa da bazı liderler sanılanın aksine çalışanları olumsuz şekil-
de etkileyip, moral ve motivasyonlarını düşürerek yaptıkları işi çekilmez bir hale 
getirebilmektedir.  Zamanla, bu olumsuz lider tipi örgütsel hayatta da araştırma-
cıların dikkatini çekmiş ve liderliğin karanlık yüzünü oluşturan faktörleri ortaya 
çıkarmaya yönelik çalışmalar yürütülmüştür.(Başar vd.2016: s.66) Bu tarz yöne-
ticiler, literatürde toksik lider olarak tanımlanmakta, örgüt için zararlı sonuçlar 
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doğurabilmektedir. Bir örgütün genel olarak performansını azaltan, olumsuz 
özelliklere sahip liderlik biçimi olan toksik liderlik; çalışanlar için olumsuz so-
nuçlar doğuran çalışanların bozan, onları verimsizliğe yönelten yıkıcı lider tipi-
dir. (Schmidt, 2008: 3).

Bu çalışmada sağlık sektöründe çalışanların toksik liderlik algıları ve sektör-
de görülen toksik liderlik davranışlarından hangilerine daha sık rastlandığının 
araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini Kocaeli’nde faaliyet gösteren 
3 özel hastanenin çalışanları oluşturmaktadır. İncelenen hastanelerden tesadü-
fi olarak seçilmiş 266 adet hastane çalışanına anket uygulanmıştır. Elde edilen 
bulgular doğrultusunda en yüksek toksik liderlik davranışının değer bilmezlik 
olduğu ortaya çıkmıştır.

2.KAVRAMAL ÇERÇEVE
Köklerini fen ve sağlık bilimlerinden alan toksik kavramı Türk Dil Kurumu 

Sözlüğü’ne (2015) göre, zehirli, sağlığa zararlı olan madde olarak tanımlanmak-
tadır.(Günsel,2017: 27) Sözcüğün kökeninde yer alan zehir, mecazi olarak acı 
anlamında da kullanılabilmektedir. Acı, “herhangi bir dış etken dolayısıyla duyu-
lan rahatsızlık, ızdırap”, “kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü” ve “bazı olayların 
yarattığı üzüntü, keder, elem olarak tanımlanmaktadır.(Kasalak ve Aksu, 2016: 
666-667)

Yönetim literatüründe ilk kez Whicker (1996) tarafından kullanılan bu kav-
ram birçok işlevsiz liderlik çeşitleriyle ilişkilendirilmiştir. Daha sonra Frost 
(2003), örgüt içinde öfke, gerilim, korku, endişe ve sıkıntı gibi olumsuz duygu-
ların ve acının oluşmasında örgütlerin ve liderlerinin yaptıklarını açıklayan tok-
sik kavramını ortaya atmıştır.(Demirel, 2015: s.7). Yeni bir kavram olan toksik 
liderlik -liderliğin karanlık yönü olarak- ilerleyen dönemlerde araştırmacıların 
ilgi odağı olmuş ve tanımlanmaya çalışılmıştır.(İzgüden vd., 2016: 264)

Lipman-Blumen’ın (2005), liderin yıkıcı davranışları ve işlevsiz kişisel nitelik-
leri nedeniyle kişiler üzerinde ciddi ve kalıcı zararlara sebep olduğu süreç olarak 
tanımladığı toksik liderlik, diğer bir ifade ile zehir etkisi oluşturan bir süreçtir. 
(Lipman–Blumen, 2005: s. 29) Flynn (1999)’e göre çalışanlarına zorbalık eden, 
tehditkâr olan ve bağıran kişiler olarak tanımlanan toksik liderler aynı zamanda, 
anlık ruhsal durumlarına göre, örgütün iklimi bir anda değiştirebilirler. (Flynn, 
1999:s.4) Wilson-Starks (2003) da toksik liderliği çalışanlara ve nihayetinde tüm 
örgüte, yaratıcılığı, özerkliği ve yeni fikirleri zehirleyip öldürerek zarar veren bir 
liderlik yaklaşımı olarak tanımlamaktadır. Dolasıyla bu özelliği sahip liderler, 
sorgulayan ve eleştiren çalışanları sevmemekte ve yükselmelerini engellemekte-
dir. (Wilson-Starks, 2003: 2)

Toksik liderler çalışanlarının gözünü korkutur, motivasyonlarını düşürür, ör-
güt içinde iletişim aksaklıklarına ve umutsuzluk duygusunun yayılmasına sebep 
olur.(İzgüden ve Eroymak, 2016: 264) Toksik liderin olduğu ortamda, genel ola-
rak işten ayrılma oranları yüksek, yaratıcılık ve yenilikçilik zedelenmiş ve örgütte 
çatışmaların oluştuğu bir iklim meydana gelir. (Kırbaç, 2013: 67) Toksik liderle-
rin bazı özellikleri şu şekildedir: (Bakkal ve Aydıntuğ, 2016: 521)
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• Çalışanlarının yaptıkları iş için yetersiz olduklarını düşünürler 

• Yaptıkları hareketlerle çalışanlarının yaratıcılığını engellerler.

• Çalışanlarını kontrol altında tutarak ortak karar alma konularında onlara 
konuşma hakkı vermezler

• Çalışanları hakkında başkalarına kötümser konuşurlar.

• Çalışanların daha önce yaptığı hatalarını sürekli gündemde getirirler.

• İşle ilgili konular dışında çalışanlar ile iletişim kurmazlar.

• Çalışanlarının başarısızlığında sorumluluğu almazlar.

• Kendilerine ait suçları inkar etme eğimindedirler 

• Çalışanlar tarafından elde edilen başarıyı kendileri sahiplenir.

• Çalışanlarına güvenmezler.

• Her zaman çalışanları ile konuşurken emir kipi kullanırlar.

• Kendilerini yüceltip diğerlerini küçük düşürerek kararlar alırlar.

• Bir anda aşırı sinirlenme gibi günlük davranışlarında dengesizlikler yaşarlar

• Bulundukları pozisyona fazla önem verirler

• Kişisel menfaatleri için her şeyi yaparlar.

 Bencilce hareketlerde ve bulunma, narsist eğilimlere sahip olma, kötü niyetli, 
çalışma arkadaşlarını istismar etme ve kısaca örgüte ve çalışanlara olumsuz etki-
lerde bulunma olarak tanımlanan toksik liderlik örgüte tümden yayılarak ‘toksik 
bir ortam çalışma yeri’ yaratabilir.(Reyhanoğlu ve Akın, 2016: 445) Nitekim tok-
sik olarak kabul edilen lider davranışı bir çalışana yönelik belirli bir davranıştan 
ziyade örgütün genelinin motivasyonunu ve kültürü üzerinde etkili olan motivas-
yon düşürücü davranışların kümülatif toplamıdır. (Reed, 2004: 67) Diğer bir de-
ğişle, bir liderin toksik lider olarak adlandırılması için toksik olarak yaptığı etkiyi 
belirli bir çalışana değil örgütü etkileyecek şekilde sergilemesi gerekmektedir. 
Tüm kurumu ile çok iyi ilişkiler içinde olan bir lider yönetici bir çalışanına kar-
şı negatif tavırlar sergiliyor ise bu Reed’in dediği gibi toksik lider kavramı içine 
girmemektedir. Bu şekilde örgüte yansımayan kişisel sorunlar yöneticinin toksik 
liderlik özelliği olarak görülmemektedir.(Çelebi ve Güner, 2015: 250) Toksik li-
derin kararlı, yüksek sesli ve zorlayıcı olması gerekmez. Toksik bir lider bazen 
yumuşak ses tonunu ve samimi bir yüz ifadesine de sahip olabilir. Toksik liderler, 
kontrol sırasında oluşabilecek bir lider tipidir, ‘zehirli davranışlarını’ ellerindeki 
kontrol gücüyle yayarlar.(Reyhanoğlu ve Akın, 2016: 445-446)

Çelebi, Güner ve Yıldız (2015), öğretmenler üzerinde yaptıkları çalışmaların-
da “Toksik Liderlik Ölçeği”ni geliştirmeyi amaçlamışlardır. Yapılan analizler so-
nucunda dört alt boyutlu bir ölçek meydana gelmiştir. Faktör analizi sonucunda 
bu alt boyutlar “değer bilmezlik”, “çıkarcılık”, “bencilik” ve “olumsuz ruhsal du-
rum” olarak adlandırılmıştır. 
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İlk boyut olarak değer bilmezlik toksik liderin işgörenlere değer vermemesi, geç-
miş hatalarını onlara sürekli hatırlatarak ve kendilerini yetersiz hissettirerek üstlerin-
de baskı kurması olarak ifade edilebilmektedir. Değerbilmezlik boyutu altında liderin 
astlarıyla sadece iş ortamında emir komuta tarzında iletişim kurarak iş dışında iletişi-
me kapalı olması ve esneklikten uzak olması da yer almaktadır.(Günsel, 2017: 34-35)

İkinci boyut olan çıkarcılık, liderin sadece ona fayda sağlayacak astlara ayrı-
calıklı davranmasını, astların emek ve başarılarının üstlenirken hata ve başarı-
sızlıkların sorumluluğunu onlara yıkmasını içermektedir. Keyfi davranışlar, terfi 
ve makamın önemsenerek üstlere iyi görünmek için yapmacık tavırların sergi-
lenmesi yine çıkarcılık boyutu kapsamında ele alınmaktadır. (Günsel, 2017: 35)

Üçüncü boyut olan bencillik, toksik liderin narsist karakterinin bir yansıma-
sıdır. Toksik liderler her defasında “ben” ifadesini tercih eden başarılı durumları 
sadece kendisinde, başarısız durumları da çalışanlarda görür. Yapıcı değildirler 
ve sürekli olumsuz mesajlar verirler ve egolarının tatmini daha önemlidir. Ben-
merkezci, karakter olarak zayıf özellikler gösteren ve güven oluşturamayan özel-
liklere sahiptirler Ayrıca çalışanları kendilerine benzetmeye çalışan ve bu anlam-
da kuruma toksik bir iletişimi yayan, zor kişilerdir (Bitirim ve Eğinli, 2008: 134). 

Son boyut olarak ise olumsuz ruhsal durum karşımıza çıkmaktadır. Bu boyu-
ta ilişkin olarak toksik liderlerde görülen kötü niyetli, yozlaştıran, dar görüşlü 
ve sert davranışlar örnek gösterilebilir. Diğer bir değişle liderin dengesiz dav-
ranışlarını; bu davranışları hareket, ses tonu ve mimikleri ile çalışma ortamına 
yansıtmasını bu nedenle de işgörenlerin liderin o anki ruh hallerine göre hareket 
etmek zorunda kalmalarını ifade etmektedir. 

Çelebi, Güner ve Yıldız (2015), öğretmenler üzerinde yaptıkları çalışmala-
rında Andrew A. Schmidt’in (2008) uyguladığı “toksik liderlik ölçeği”den büyük 
ölçüde yararlanmışlardır. Yapılan analizler sonucunda 30 maddeli ve dört alt bo-
yutlu bir ölçek meydana gelmiştir. Faktör analizi sonucunda bu alt boyutlar “de-
ğer bilmezlik”, “çıkarcılık”, “bencilik” ve “olumsuz ruhsal durum” olarak adlandı-
rılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına bakılarak ölçeğin öğretmenlerin toksik 
lider algılarını ölçmede kullanılabileceği söylenebilir. Toksik liderlik okula, okul 
iklimine kalıcı olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerdeki 
toksik liderlik algısının ölçülmesi yöneticinin daha olumlu hale getirilmesinde 
kullanılabileceği sonucuna varmışlardır.

Bektaş ve Erkal (2015) kamu ve özel sektörde görev yapan çalışanlar üzerinde 
yaptıkları çalışmalarında Keifer ve Barclay (2012)’in yapmış olduğu toksik duygu 
deneyimleri ölçeğini alarak Türkçeye çevirmişlerdir. Keifer ve Barclay (2012) ta-
rafından kullanılan “toksik duygu deneyimleri ölçeği” nin geçerlilik ve güvenirlik 
çalışmasının yapılmasını amaçlamışlar ve bu amaç doğrultusunda, ölçeğin güve-
nirliği için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapmışlardır. Açıklayıcı faktör 
analizi sonuçlarına göre ölçeğin üç faktörde toplandığı tespit edilmiştir. Birinci 
faktör beş ifadeden oluşan “Tekrar eden olumsuz duygular”, ikinci faktör beş ifa-
deden oluşan “İletişimi kesen duygular” ve üçüncü faktör dört ifadeden oluşan 
“Bezdirici (yorucu) duygular” olarak adlandırılmıştır. Toksik duygu deneyimleri 
ölçeğinin uyum istatistikleri sonucunda ölçüm modelinin büyük oranda yapısal 
olarak geçerli olduğunu belirtmişlerdir. Ölçeğe ait geçerlilik güvenilirlik analizle-
ri sonucunda ölçeğin Türkiye de kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
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Demirel (2015) araştırmasında,( Schmidt) öğretmen algılarına göre okul mü-
dürlerinin toksik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm tutum-
ları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; müdürlerin 
okullarına karşı olumsuz davranışlarını daha çok olumsuz ruh hali olarak yansıt-
tıkları görülmüştür. Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin toksik liderlik 
davranışı ile öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları arasında pozitif yönlü yük-
sek derecede anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

İzgüden, Eroymak ve Erdem (2016), sağlık kurumlarında bulunan toksik li-
derlik davranışlarından hangilerine daha sık rastlandığını bulmak amacıyla yap-
tıkları çalışmalarında,  5 alt boyuttan bahsetmiştir.(Kendi reklamını yapan lider, 
Kötü davranan lider, Öngörülemez lider, Narsist lider, Otoriter lider). Çalıştıkları 
örneklem üzerinde de genel anlamda toksik liderlik düşük düzeyde bulunmuş-
tur. Ayrıca çalışanların gelir ve eğitim seviyesi düştükçe toksik liderlik davranışı 
algılarının da düştüğü bulunmuştur. Narsist liderlik davranışının göreli olarak 
en sık gözlemlenen toksik liderlik davranışı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Boyut 
ortalamalarına göre düşük ortalamaya sahip toksik liderlik davranışı ise kötü 
davranan lider davranışı çıkmıştır.

Kırbaç (2013)’ın yapmış olduğu araştırma sonucunda; tüm örgütlerin az ya 
da çok toksik özellikleri potansiyel olarak barındırdığı, toksisitenin örgüt içeri-
sinde kendisine yer bulduğu andan itibaren düzenli ve hızlı bir biçimde yayıldığı, 
toksik liderlerin elde ettiği başarılarla, etik olmayan davranışlarını maskeleyebil-
diğini, kötü karar alma sürecinin, toksik iletişimin adaletsiz uygulamaların toksik 
okul kültürünün oluşmasına neden olduğu ortaya çıkmıştır

Clegg ve Bailey (2008) “Örgütsel toksisite (Organizational toxicity)” adlı ça-
lışmasında toksik liderlik ve toksik örgütler hakkında yapılan bazı çalışmalardan 
bahsetmiş ve yorumlamıştır. Örgütsel toksisitenin yaygın, yoğun ve çalışanların 
mesleklerinden, iş arkadaşlarından ve örgütlerinden uzaklaştıracak kadar zarar 
verici bir negatif etki yarattığını, her tarafa nüfuz edebilen, bireylerin güvenlerini, 
umutlarını ve kendilerine saygılarını yitirmelerine neden olacağını söylemişlerdir.

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

3.1.ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmada sağlık sektöründe çalışanların üst kademe yöneticileri hakkın-

daki toksik liderlik algıları ve sektörde görülen toksik liderlik davranışlarından 
hangilerine daha sık rastlandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır 

3.2. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ
Araştırmanın evrenini, Kocaeli’nde faaliyet gösteren 3 özel hastanenin çalı-

şanları oluşturmaktadır. İncelenen hastanelerden tesadüfi olarak seçilmiş 266 
adet hastane çalışanına anket uygulanmıştır

 3.3.VERİ TOPLAMA ARACI 
Toksik liderlik konusunda 2008 yılında Schmidt tarafından geliştirilmiş olan 

Toksik Lidelik Ölçeği yabancı literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Çelebi ve 
arkadaşları 2015 yılında toksik liderlik ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışmasını gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada da bu ölçek kullanılmıştır. 
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Ölçekte 25 adet soru kullanılmıştır. Soruların en az seviyeden en çok seviyeye 
“kesinlikle katılmıyorum-1”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum” ve “kesin-
likle katılmıyorum-5” yanıtlarından oluşan 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak cevap-
lanması talep edilmiştir.

3.4.ANALİZ YÖNTEMİ
Bu çalışmada saha çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS 21 paket 

programı ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda faktör analizi, ANOVA, Friedman 
Testi, Pearson Korelasyon Testi uygulanmış ve elde edilen bulgular frekans da-
ğılımları (n), ortalamalar (Ort) ve standart sapmalarla (s) birlikte özet tablolar 
şeklinde sunulmuştur. Verilerin analizinde anlamlılık düzeyi %5 (p=0,05) olarak 
alınmıştır. Faktörlerin demografik değerlerle olan ilişkilerinin tespiti için genel 
olarak ANOVA ve t-test’ten yararlanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalar yapıldığında 
ise Tukey HSD testinden faydalanılmıştır. Varyans homojenliği saptanamadığı 
durumda da Tamhane Testi çalıştırılmıştır. 

3.5.ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda verilmiştir;

-Sağlık kurumları emek yoğun işletmeler olmakla birlikte, birbirine bağımlı 
departmanlardan oluşmaktadır. Bir departmandan alınan çıktı başka bir depart-
manın girdisini oluşturmaktadır. Bu nedenle departmanlar ve bu departmanlar-
da çalışanlar arasında işbirliğinin sağlanması önemlidir. Sonuç olarak mevcut 
insan kaynaklarının verimli ve etkili bir biçimde örgüt çıkarları doğrultusunda 
kullanılabilmesi için sağlık kurumlarında liderlik önemli bir olgudur. Bu çalışma-
da bu düşüncenden hareketle toksik liderlik konusunda sağlık sektörü uygulama 
alanı olarak tercih edilmiş, diğer sektör çalışanları kapsam dışı bırakılmıştır.

-Çalışanlar üzerinde müşteri memnuniyeti yaratma baskısının özel hastaneler-
de daha yoğun olacağı düşüncesiyle, kamu hastaneleri kapsam dışı bırakılmıştır,

-Kocaeli İli, İzmit merkezde faaliyet gösteren özel hastanelerden tesadüfi se-
çilmiş üç hastane çalışanları üzerinde anket uygulanmış, diğer hastaneler kap-
sam dışı bırakılmıştır,

-Sağlık çalışanları kapsamında hekim statüsünde olanlar kapsam dışı bırakıl-
mış sadece hemşire, tıbbi sekreter v.b. pozisyonunda çalışanlar kapsama alınmıştır.

-Toksik liderlik algısında kullanılan ölçekte üst-orta-alt düzey yönetim kade-
mesinin tamamını kapsayacak şekilde ‘üst yönetim’ şeklinde genel ifade kullanıl-
mış, yönetim kademelerinde bir ayırım yapılmamıştır.

3.5.BULGULAR
Katılımcıların demografik özellikleri baktığımızda (Tablo 1), çalışanların 

%82,3’ü(219 kişi) kadınlardan ve %17,7’si(47 kişi) erkeklerden oluşmaktadır. 
Medeni durum olarak ise% 36,0’ı(95 kişi) evli ve %64,0’ı(169 kişi) bekardır. Ça-
lışanların yaş seviyeleri 18-25 yaş aralığında ile 26-35 yaş aralığında yoğunlaş-
maktadır (241 kişi %90,6). Katılımcıların %19,3’ü(51 kişi) lisans, %35,6’sı(94 
kişi) önlisans, % 40,5’i(107 kişi) ise lise mezunudur. Son olarak katılımcıların 
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%90.4’ü 5 yıla kadar; %8,8’i ise 6-15 yıl aralığında mevcut işyerinde  çalışmakta 
olduklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 1: Demografik özelliklerin dağılımı
 n %  n %

Cinsiyet Erkek 47 17,7%
Mevcut 
işyeri 
kıdemi

1 yıldan az 91 34,7%
Kadın 219 82,3% 1-5 yıl 146 55,7%

Medeni 
hal

Evli 95 36,0% 6-15yıl 23 8,8%
Bekar 169 64,0% 16-20yıl 1 0,4%

Yaş

18-25 153 57,5% 21yıl ve üstü 1 0,4%
26-35 88 33,1%

Eğitim

İlköğretim 8 3,0%
36-45 23 8,6% Lise 107 40,5%
46 ve üstü 2 0,8% Önlisans 94 35,6%

Toplam 
çalışma 
süresi

1 yıldan az 63 23,8% Lisans 51 19,3%
1-5 yıl 127 47,9% Lisansüstü 4 1,5%
6-15yıl 60 22,6%

Aylık 
gelir

2000 TL altı 194 72,9%
16-20yıl 12 4,5% 2000-4000 TL 67 25,2%
21yıl ve üstü 3 1,1% 4001-6000 TL 3 1,1%

    6001 TL ve üstü 2 0,8%

Anket formunda katılımcıların toksik liderlik algılarını ölçmeye yönelik kulla-
nılan ölçekte yer alan 25 ifade için faktör analizi uygulanmıştır. Bunun için ilk önce 
verilerin güvenilirlik analizi yapılmıştır. Arkasından örneklemin faktör analizi için 
uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi uy-
gulanmış ve son olarak da faktörler elde edilmiştir. Güvenilirlik testi sonucunda 
Cronbach α (Cronbach Alpha) katsayısı 0,943 çıkmış ve çalışmanın güvenilirliğinin 
%70’in üzerinde olduğunu göstermiştir. Uygulanacak faktör analizi için kullanılan 
KMO testinin sonucu 0,917 olarak bulunmuştur. Bartlett Küresellik Testi (BTS) so-
nucu da istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır (χ2=3993,01; p=0,000<0,01). Dola-
yısıyla, analiz için örneklemin yeterli ve faktör analizine uygun olduğu sonucuna 
varılarak faktör analizine devam edilmiştir. (Tablo 2)

Toksik liderlik algılamaları ile ilgili faktörleri oluşturmak için yapılan faktör 
analizinde, dikey döndürme yöntemlerinden Varimax yöntemi uygulanarak üç 
faktör elde edilmiştir (Tablo 2). Bu üç faktör toplam varyansın %59,6’sını açık-
layabilmektedir. Her faktörü oluşturan değişkenlerin istatistiksel değerleri ile 
açıkladığı varyans yüzdesi de Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Elde edilen ilk faktör olan “değer bilmezlik” toplam varyansın %44,437’sini 
açıklayabilmektedir. “Olumsuz ruhsal durum” olarak isimlendirilen ikinci faktö-
rün toplam varyans içindeki oranı ise %8,832’dir. Üçüncü faktör olan “bencillik” 
toplam varyansın %6,329’unu açıklamaktadır. 

Tablo 2’deki tüm ifadeler incelendiğinde hemen hemen tüm toksik liderlik 
davranışı ifadelerin 3’ün üstünde puan aldığı görülmektedir. Sadece bencillik alt 
faktörü altındaki “Üst yöneticim bulunduğu konumu (hatta daha üst makamları) 
fazlasıyla hak ettiğine inanıyorsa ona karşı olan düşüncelerim olumsuz yönde 
değişir.” ifadesi ‘3ün altında puan almıştır. Dolayısıyla incelenen hastanelerde 
toksik liderlik davranışı görüldüğü anlaşılmaktadır.
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Tablo 2: Toksik Liderliği oluşturan faktörlere dair faktör analizi sonuçları
FAKTÖRLER Faktör

Yükleri Ort sKMO=0,917 ; BTS=3993,01 ; (p<0,05)
Değer Bilmezlik  (Özdeğer=11,109; Açıklanan Varyans=%44,437)
Üst yöneticim, bir olayda çalışanlarını dinlemeden onlara karşı tavır alırsa 
bu durumdan hoşlanmam. 0,841 4,18 1,07

Üst yöneticim çalışanları hakkında kötümser/şikâyetvari konuşarak onları 
halk nazarında küçültürse bu durumdan kötü etkilenirim 0,786 4,01 1,10

Üst yöneticim çalışanlarını küçümseyen tavırlar sergilerse kendimi kötü 
hissederim. 0,778 4,03 1,21

Üst yöneticim çalışanlarının yeni yollar/yaklaşımlar/yenilikler 
denemelerine pek izin vermezse kendimi kötü hissederim 0,736 3,80 1,16

Üst yöneticim çalışanlarının geçmiş hatalarını/yanlışlarını onlara 
sevimsizce hatırlatır ve çalışanlarına yetersiz olduklarını söylerse 
motivasyonum düşer

0,716 3,97 1,14

Üst yöneticim çalışanlarına pek değer vermezse performansım olumsuz 
etkilenir. 0,675 4,00 1,16

Üst yöneticim çalışanlarının yaptığı hatalarda sorumluluğu paylaşmayı 
reddeder ve kendi başarısızlıklarını çalışanlarına yüklerse bu durumdan 
olumsuz etkilenirim.

0,574 3,98 1,15

Üst yöneticimin iletişimi emirler şeklinde ise öfkelenirim. 0,559 3,78 1,09

Üst yöneticim çalışanlarına karşı esnek değilse sıkıntı yaşarım 0,522 3,65 1,12

Üst yöneticim iş dışında çalışanlarıyla iletişimde/bağlantıda olmayı 
istemezse mutsuz olurum. 0,323 3,20 1,42

Olumsuz Ruhsal Durum  (Özdeğer=2,208; Açıklanan Varyans=%8,832)
Çalışanların, üst yöneticimin ruh haline göre hareket edeceklerini 
düşünüyorum. 0,750 3,27 1,27

Üst yöneticimin olumsuz ruh hallerinde (kızgın, sıkıntılı, moralsiz) kimse 
ona yaklaşmak istemeyecektir. 0,705 3,68 1,29

Üst yöneticimin davranışlarında dengesizlik/değişkenlik varsa bu 
durumdan kötü etkilenirim. 0,693 3,89 1,10

Üst yöneticim olumsuz ruh halini/hallerini ses tonuna/şiddetine yansıtırsa 
kendimi kötü hissederim. 0,676 3,95 1,12

Üst yöneticim sadece ona getirisi olan kişilere ayrıcalıklı davranırsa bu 
durumdan kötü etkilenirim. 0,650 4,03 1,20

Üst yöneticim kendi üstlerine iyi görünmek için yapmacık tavırlar sergilerse 
kötü hissederim 0,601 3,85 1,17

Üst yöneticimin o anki ruh hali iş ortamının iklimini/havasını belirler. 0,537 3,66 1,21
Üst yöneticim ona ait olmayan başarıların artılarını/getirilerini kendine 
alırsa öfkemi kontrol edemem. 0,529 3,53 1,24

Üst yöneticim kişisel çıkarlarını önde tutar ve sadece bir sonraki çıkarı için 
işini kusursuz yapmaya çalışırsa kendimi kötü hissederim 0,525 3,74 1,17

Üst yöneticimin terfi/makam en önemsediği şeyse ona karşı olan 
düşüncelerim olumsuz yönde değişir.. 0,524 3,49 1,18

Bencillik  (Özdeğer=1,582; Açıklanan Varyans=%6,329)
Üst yöneticim diğerlerinden daha yetenekli olduğunu düşünüyorsa bencil 
olduğunu düşünürüm 0,815 3,30 1,32

Üst yöneticim mükemmel bir kişi olduğuna inanıyorsa ona karşı olan 
düşüncelerim olumsuz yönde değişir. 0,805 3,20 1,30

Üst yöneticim kurumun geleceği ve gidişatının ancak onunla iyiye 
gideceğine inanıyorsa bencil olduğunu düşünürüm 0,710 3,45 1,23

Üst yöneticim bulunduğu konumu (hatta daha üst makamları) fazlasıyla hak 
ettiğine inanıyorsa ona karşı olan düşüncelerim olumsuz yönde değişir. 0,704 2,97 1,29

Üst yöneticimin keyfi davranışları ve/veya kararları varsa sıkıntı yaşarım. 0,504 3,66 1,14
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Faktörler arasında, önem derecesi bakımından fark olup olmadığı, hangi fak-
törün katılımcılar tarafından daha çok önem kazandığının anlaşılması için tüm 
faktörlere ilişkin ortalamalar alınmış ve Friedman testi uygulanmıştır. Friedman 
testine ilişkin sonuçlar Tablo 3’te yer almaktadır. Bu çalışmadan elde edilen so-
nuçlara göre, toksik liderliğe yönelik davranışlar arasında anlamlı bir farklılığın 
olduğu ortaya çıkmaktadır (p<0,05). Analiz sonuçlarına göre, söz konusu dav-
ranış faktörlerinin içerisinde en önemli faktör olarak %77,2 oranla “değer bil-
mezlik” ortaya çıkmaktadır. Bu faktörü sırasıyla %74,1 oranla “olumsuz ruhsal 
durum” ve %66,3 oranla “bencillik” faktörleri takip etmektedir.

Tablo 3: Faktörler arası karşılaştırma

 Ort s Ort. 
Sıralaması

Önem 
Derecesi Test

Değer bilmezlik 3,86 0,84 2,33 77,2% χ2=71,319
sd=2
p=0,000

Olumsuz ruhsal durum 3,71 0,87 2,03 74,1%
Bencillik 3,32 0,97 1,64 66,3%

Elde edilen faktörlerin birbirleri arasındaki ilişkilerinin incelenmesi için ya-
pılan korelasyon testi sonucu Tablo 4’te verilmiştir. Buna göre tüm faktörlerin 
birbirleri ile pozitif yönde ve orta seviyede doğrusal ilişkilerinin olduğu söyle-
nebilir. “Değer bilmezlik” ile “olumsuz ruhsal durum” arasında %73,2 oranın-
da bir ilişki (r=0,732), “değer bilmezlik”le “bencillik” arasında %54,2 oranında 
(r=0,542) ve “olumsuz ruhsal durum” faktörüyle “bencillik” arasında da %44,6 
oranında (r=0,446) ilişki olduğu görülmektedir (p<0,05). 

Tablo 4: Toksik Liderlik faktörlerinin birbirleri arasındaki ilişkileri
Değer 

bilmezlik
Olumsuz ruhsal 

durum Bencillik

Değer bilmezlik r 1   
p    

Olumsuz ruhsal durum r 0,732 1  
p 0,000   

Bencillik r 0,542 0,601 1
p 0,000 0,000  

Çalışmaya katılanların demografik yapılarının toksik liderliği oluşturan “de-
ğer bilmezlik, olumsuz ruhsal durum ve bencillik” faktörlerine göre ortaya çıkar-
dığı farklıklarının incelenmesi için t-test ve ANOVA’dan faydalanılmıştır. Yapılan 
analiz sonuçlarının özeti Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5: Demografik yapıların toksik liderlik faktörleriyle karşılaştırılması

 
 

Değer bilmezlik Olumsuz ruhsal durum Bencillik
 Ort s Ort s Ort s
Cinsiyet Erkek 3,57 0,86 3,52 0,75 3,37 0,97

Kadın 3,92 0,82 3,75 0,89 3,30 0,97
p 0,010 

(2>1) 0,110 0,638

Medeni 
hal

Evli 3,77 0,91 3,65 0,99 3,39 1,04
Bekar 3,90 0,80 3,72 0,79 3,25 0,92

p 0,247 0,543 0,263
Yaş 18-25 3,87 0,89 3,71 0,90 3,34 0,96

26-35 3,82 0,78 3,71 0,82 3,26 0,97
36-45 3,87 0,79 3,67 0,95 3,31 1,14
46 ve üstü 4,10 0,14 4,10 0,14 3,10 0,71

p 0,948 0,929 0,923
Toplam 
çalışma 
süresi

1 yıldan az 3,82 0,91 3,76 0,85 3,33 0,92
1-5 yıl 3,82 0,91 3,69 0,93 3,33 0,99
6-15yıl 3,87 0,62 3,65 0,80 3,24 0,94
16-20yıl 4,24 0,75 3,96 0,83 3,55 1,33
21yıl ve üstü 3,86 0,35 3,27 0,90 2,73 0,23

p 0,588 0,685 0,696
İşyeri 
kıdemi

1 yıldan az 3,80 0,87 3,62 0,94 3,18 0,93
1-5 yıl 3,88 0,86 3,77 0,84 3,42 0,97
6-15yıl 3,92 0,68 3,66 0,86 3,25 1,06
16-20yıl 3,30  3,20  1,80  
21yıl ve üstü 3,50  3,20  3,00  

p 0,866 0,632 0,186
Eğitim İlköğretim 2,73 1,16 2,85 1,36 2,08 0,87

Lise 3,92 0,81 3,78 0,81 3,42 0,93
Önlisans 3,86 0,82 3,66 0,87 3,29 0,93
Lisans 3,84 0,80 3,77 0,86 3,28 1,00
Lisansüstü 4,05 0,65 3,48 1,14 3,10 1,39

p 0,003 
(2,3,4>1) 0,055 0,005 

(2,3,4>1)
Aylık 
gelir

2000 TL altı 3,86 0,87 3,69 0,91 3,32 1,00
2000-4000 TL 3,87 0,78 3,78 0,80 3,34 0,93
4001-6000 TL 3,40 0,75 3,37 0,76 2,67 0,90
6001 TL ve üstü 3,75 0,35 3,60 0,57 3,30 0,42

p 0,818 0,818 0,715

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların medeni hal, yaş, toplam çalışma süresi, 
işyeri kıdemi ve aylık gelir farklılıklarının “değer bilmezlik, olumsuz ruhsal du-
rum ve bencillik” toksik lidelik davranışlarında farklılık göstermediği tespit edil-
miştir (p>0,05). Sadece cinsiyet ve eğitim seviyesindeki farklılıklar toksik liderlik 
davranışlarında farklı etkiler göstermektedir. 
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Cinsiyet ele alındığında kadınların erkeklere göre toksik liderlik davranış-
larından değer bilmezlik lider algılarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 
Diğer bir değişle kadınlar liderlerinin daha “değer bilmez” olduklarını düşün-
mektedirler (p=0,010<0,05). Diğer faktörlerde anlamlı bir farklılık bulunmamış-
tır. Bununla birlikte, katılımcıların eğitim seviyesi incelendiğinde toksik liderlik 
davranışlarından  “değer bilmezlik” ve “bencillik” davranışları üzerinde farklılık 
görülmektedir. (p=0,003 ve p=0,005<0,05). Yapılan Post-hoc testi sonucunda 
lise, önlisans ve lisans mezunlarının ilköğretim mezunlarına göre “değer bilmez-
lik” ve “bencillik” toksik lider algısının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Yani 
lise, önlisans ve lisans mezunları ilköğretim mezunlarına göre liderlerinin daha 
“değer bilmez” ve “bencil” olduklarını düşünmektedir.

4.SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda elde edilen bulgular detaylı incelendiğinde, genel olarak toksik 

lidelik davranışları ölçeğinin ifadelerinin 3’ün üzerinde değerlere sahip olduğu gö-
rülmektedir. Bu da bizlere çalışanların ilgili ifadelere katılım eğilimlerinin yüksek 
olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle incelediğimiz Kocaeli’nde faaliyet 
gösteren 3 özel hastanede toksik liderliğin görüldüğü söylenebilir. Ayrıca, toksik li-
derlik faktörleri(davranışları), önem derecesi bakımından farklılık göstermektedir. 
Sonuçlara göre, toksik liderliğe yönelik davranışlar arasında anlamlı bir farklılığın 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, söz konusu davranış faktörle-
rinin içerisinde en önemli faktör “değer bilmezlik” ortaya çıkmaktadır. Bu faktörü 
sırasıyla olumsuz ruhsal durum ve bencillik faktörleri takip etmektedir.

Son olarak demografik özelliklere göre inceleme yapıldığında katılımcıla-
rın medeni hal, yaş, toplam çalışma süresi, mevcut işyeri kıdemi ve aylık gelir 
farklılıklarının değer bilmezlik, olumsuz ruhsal durum ve bencillik toksik lidelik 
davranışlarında farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Sadece cinsiyet ve eğitim 
seviyesindeki farklılıklar toksik liderlik davranışlarında farklı etkiler göstermek-
tedir. Buna göre cinsiyet ele alındığında kadınların erkeklere göre toksik liderlik 
davranışlarından değer bilmezlik lider algılarının daha yüksek olduğu anlaşıl-
maktadır. Başka bir değişle kadınlar liderlerinin daha “değer bilmez” olduklarını 
düşünmektedirler. Diğer faktörlerde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bununla 
birlikte, katılımcıların eğitim seviyesi ise toksik liderlik davranışlarından  “değer 
bilmezlik” ve “bencillik” davranışları üzerinde farklılık göstermektedir. Lise, ön-
lisans ve lisans mezunlarının ilköğretim mezunlarına göre “değer bilmezlik” ve 
“bencillik” toksik lider algısının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Yani lise, 
önlisans ve lisans mezunları ilköğretim mezunlarına göre liderlerinin daha “de-
ğer bilmez” ve “bencil” olduklarını düşünmektedir.

Toksik liderlik bu çalışmada özel hastane de çalışanların algılarına göre belir-
lenmeye çalışılmış olup; daha sonraki çalışmalarda devlet hastaneleri de araştır-
maya katılıp özel ve devlet karşılaştırılması yapılması yararlı olacaktır. 
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SOSYAL HİZMET ÖRGÜTLERİNDE ETİK 
YÖNETİMİ

Hüsamettin ÇETİN

GİRİŞ
Sanayileşme ve kentleşme ile birlikte önemi ve önceliği artan alanlardan biri 

sosyal hizmetlerdir. Ülkemizde de göç, kentleşme, aile yapısında meydana gelen 
değişim, nüfus artışı ve işsizlik gibi nedenlerle sosyal hizmet ve yardımlara olan 
ihtiyaç devam etmektedir (2018 Yılı Programı). “Sosyal hizmet uygulaması hiz-
met kurumları içinde yer alır” (Kut, 1988). Hizmet kurumları, merkezi ve yerel 
yönetimler, özel kesim ya da sivil toplum örgütleri içinde yer alabilir. Bununla 
birlikte, sosyal hizmetler ağırlıklı olarak kamusal hizmetlerdir. Sosyal hizmetle-
rin sunumunda sistemler, örgütsel yapılar kadar insan unsuru önem taşır. 

Sosyal hizmetler, başta Anayasa olmak üzere çeşitli yasal ve idari düzenle-
meler çerçevesinde yürütülmektedir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri, kamu 
hizmetlerini yerine getirirken Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bu-
lunmakla yükümlüdür (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Md. 129). Kamu görev-
lilerinin faaliyetlerinde davranışları belirleyen temel etkenlerden biri yasalar, 
diğeri ise etik değerlerdir. Kamu görevlilerinin davranışları, yasalar tarafından 
dışsal olarak belirlenir ve denetlenirken, etik değerler tarafından da içsel olarak 
yönetilir ve denetlenir (Cooper et al., 1998; aktaran Özdemir, 2008). Hukuki dü-
zenlemeler bir kurumda ortaya çıkan ahlak dışı davranışların tanımlanmasında 
yetersiz kaldığında, ikilemlerin çözümünde etik ilke ve standartlar en az yasalar 
kadar önem taşır (T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu). 

Etik kavramı, Yunanca, töre, görenek ve alışkanlık anlamındaki “ethos” sözcü-
ğünden türetilmiştir. Bu kavram, genel anlamıyla iyi-kötü, doğru-yanlış ile ilgili 
değerler, ilkeler ve kurallar demektir. Etik, ahlaksal olanın özünü ve temellerini 
araştıran bilim, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davranışları ile 
ilgili sorunları ele alıp inceleyen felsefe dalıdır (Eryılmaz, 2011; Akarsu, 1984). 
Barker (1999)’a göre etik; yanlışa karşı doğru hakkında ahlaki (moral) ilkeler 
ve algılar sistemi ve birey, grup, meslek veya kültür tarafından ortaya konulan 
davranışın sonuçlarının felsefesidir. Sosyal hizmet uzmanları için etik davranış 
mesleğin etik kurallarını uygulamaktır. 

Tomanbay (1999)’a göre etik, meslek elemanlarının insanlarla ve toplumla 
ilişkilerinde mesleklerinin gerekli kıldığı ahlaksal yaklaşımların neler olduğu ve 
neler olması gerektiğini anlatır. Etik yaklaşım ise toplumsal bilimlerde araştırma 
yapan araştırmacının ya da insanla çalışan sosyal çalışmacının, içinde yaşadığı 
grubun, toplumun ya da başvuranın davranış ve eylemlerini kendi bireysel ve 
mesleksel değer, kültürel ve toplumsal ahlak kalıpları içinde değerlendirmesidir. 

Günümüzde siyasette, yönetimde, yargıda, ticaret hayatında, tıpta, eğitimde, bi-
lim, sanat ve basın-yayın alanlarında etik ilke ve değerler ön plana çıkmaktadır (T.C. 
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2012). Bu alanların önemlilerinden biri 
sosyal hizmetler ve yardımların da ağırlıklı olarak içinde yer aldığı kamu yönetimi 

CHAPTER 
13
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alanıdır. Kamu yönetiminde etik düzeylerine yönelik; bireysel ahlak, profesyonel 
etik, kurum etiği ve sosyal etik olmak üzere bir hiyerarşi bulunmaktadır (Shafritz 
& Russel, 2005). 

Kurumların kendi yasalarında ve uygulamalarındaki formel ve informel etik 
davranış ilkelerini ifade eden kurumsal etik, kurumsal kültürün ve performan-
sın gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlar. Etik, eylemsel olarak, kurumların iş-
leyişinde ve hizmetlerinde halka yansıyan davranış biçimidir (Eryılmaz, 2011). 
Kamu yönetimi etiği, kamu görevlilerinin görev alanları ile ilgili her türlü eylemi, 
yasa ve bireysel ahlaki değerler çerçevesinde yürütmeleridir (Özdemir, 2008). 
Kuşkusuz etik, kamusal yapılar kadar özel işletmeler için de önem taşır. İşlet-
me yönetiminde, kurumsallaşma ve kar elde etmenin sürekliliği, etik değerleri 
önemli hale getirmektedir (Uluğ, 2009). İş etiği, işletmelerin ürün, hizmet üret-
me ve dağıtma aşamalarında gerek örgüt gerekse birey/çalışan düzeyindeki 
davranışların etik boyutları ile ilgilenen ve bu davranışlara ilişkin yol gösteren 
kuralları kapsar (TÜSİAD, 2009).

Kamusal etik davranışının gerisinde; doğruluk, yansızlık, sorumluluk gibi etik 
değerler ile ilkeler ve göreve bağlılık yatar. Etiğe saygı odaklı kamu görevlileri, 
davranışlarında kamu yararının gözetilmesini her şeyin üstünde tutar (Uluğ, 
2009). Kamu yararı, kamu yönetiminin eylem ve işlemlerinde yöneldiği ve top-
lumun bir kesiminin ya da tümünün yararını kollamaya dönük, temel ve genel 
hedef olarak tanımlanmaktadır. Kamu hizmetleri düzenlenirken, bireyler değil, 
bireyin içinde yer aldığı toplum ya da toplumun bir kesimi dikkate alınır (Boz-
kurt et al., 1998).

Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken uymaları beklenen kurallar, 
aynı zamanda kamu görevlilerinin sorumluluk alanlarını da belirler. Sorumluluk 
ise, bireyin eylemlerini, kendisinden beklenen kimi yükümlülüklere göre yap-
ması ve kendisi ve başkalarına, bu eylemlerden dolayı hesap verebilmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Özdemir, 2008). Kamu görevlilerinin sorumluluk alanları ah-
laki, mesleki, mali, yasal ve kamusal sorumluk başlıkları altında sınıflandırılabilir 
(Peter, 2005; aktaran Özdemir, 2008).

“Kamu yönetiminde etik, kamu yöneticilerinin, karar alırken ve kamu hizmetle-
rini yürütürken uymaları gereken, tarafsızlık, dürüstlük, sosyal adalet, saydamlık, 
hesap verebilirlik, çıkar çatışmasından kaçınma, kamu yararını gözetme gibi bir 
takım ahlaki ilke ve değerler bütününe denir. Bu ilke ve değerleri benimseyen, ka-
rar ve işlemlerinde uygulayan yönetime ‘etik yönetim’ adı verilir” (Eryılmaz, 2011).

Kamu yönetimi etiğine ilişkin ilke ve değerler; 

• İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu 
görevlilerine rehberlik ederler, 

• Devlete ve kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetimin meşruiyeti-
ni geliştirirler ve devlet-halk bütünleşmesini sağlarlar,

• Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler, 
• Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol 

gösterirler,
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• Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güç-
lendirirler,

• Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve kalitesini yükseltirler (T.C. Baş-
bakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2012).

Bir kamu idaresinde etik yönetimin altyapısını oluşturan unsurlar; etik lider-
lik, yasal yapı, etik davranış kuralları, eğitim faaliyetleri, rehberlik ve eşgüdüm 
sağlayıcı birimler, etkin insan kaynakları yönetimi, hesap verebilme, etik ihlali 
bildirim mekanizmaları, sivil toplum denetimidir (Uzun, 2011).

Bu çerçevede çalışmada, sosyal hizmetlerin ağırlıklı olarak kamusal nitelik ta-
şıması ve kamusal kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesi nedeniyle, önce-
likle “kamu etiği”, son yıllarda kamu yönetiminde yaşanan gelişmeler ışığında ele 
alınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de etik yapılanmanın hukuki ve kurumsal alt ya-
pısı üzerinde durulmuştur. Kurumsal alt yapı da, “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” 
(KGEK) ile kurumsal düzeyde “Kurum Disiplin Kurulları” ve “Etik Komisyonları” 
(EK) incelenmiştir. Sonra, sosyal hizmet alanında kurumsal etik, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı (ASPB) örneğinde ele alınarak, mevzuat ile sınırlı tutulmuş-
tur. Çalışma, genel bir değerlendirme yapılarak, öneriler ile sonlandırılmıştır. 

KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM VE ETİK
Siyasette ve yönetimde yozlaşma, azgelişmiş ülkelere özgü bir sorun olarak gö-

rülürken, özellikle 1970’lerde gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan büyük skandallar ve 
yolsuzluklar ile birlikte, hemen hemen bütün ülkelerde bu iki kurum güven kaybı 
yaşamaya başlamıştır. Güven duygusunun yeniden inşa edilmesi amacıyla, özellik-
le 1980’den sonra etik anlamda yeni düzenlemeler ve yapılanmalara gidilmiştir 
(Eryılmaz, 2011). Bu değişim, 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren yaşanan 
ekonomik ve mali kriz ile birlikte, “Devletin işlevi ne olmalıdır?” ve “Devlet bu iş-
levleri nasıl yerine getirmelidir?” sorularının yanıtlarının arayışları bağlamında 
değerlendirilebilir. Bu soruların yanıtlarının kamu yönetimine yansıması, yeniden 
yapılanma ve hizmetlerin sunumunda anlayış değişikliği olarak, “yeni kamu yöne-
timi/yeni kamu işletmeciliği” yaklaşımı olmuştur. Ergun (2004)’a göre yeni kamu 
yönetimi değerler, etik ve örgüt üyelerinin kişisel gelişimleriyle ilgilenir.

Bu çerçevede birçok ülkede kamu yönetiminde etik standartlar belirlenmeye 
ve uygulanmaya başlanmış ve buna yönelik olarak da yeni yapılar ortaya çıkmış-
tır. Bunlara ABD’de The Office of Governmet Ethics, İngiltere’de The Committee on 
Standards in Public Life, Kanada’da The Office of the Ethics Counsellor, Japonya’da 
National Public Service Ethics Board, Avustralya’da The Public Service and Merit 
Protection Commission, İrlanda’da The Public Offices Commission örnek gösterile-
bilir (Demirci & Genç, 2008).

Türkiye’de bu konudaki gelişmeler, özellikle 2000’li yılların başında gündeme 
gelen ve yürürlüğe konulan “kamu yönetimi reformu” çerçevesinde yaşanmış ve 
22.05.2004 tarih ve 5176 sayılı Kanun Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Başbakanlık bünyesinde 
“Kamu Görevlileri Etik Kurulu” oluşturulmuştur. Kamu görevlilerine davranışların-
da etik açıdan uymakla yükümlü oldukları değerler, “Kamu Görevlileri Etik Davra-
nış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. 
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Günümüzde, Batılı ülkelerdeki Anglo-Sakson kökenli, etik ilkeler ve kurullar 
oluşturma eğilimi son yıllarda Türkiye’ye de yansımıştır. Bu çerçevede, yönetsel 
etik ve meslek etiği oluşturma; bunu da etik kurullarla sağlama anlayışı yaygın-
laşmıştır (Arap & Yılmaz, 2006). Türkiye’nin etik altyapısının hukuki-kurumsal 
yönleri, küreselleşme sürecinde hem ulusüstü ve uluslararası kuruluşların hem 
de Türk Hükümetlerinin etkisiyle, kamu kesimine egemen olan yeni kamu işlet-
meciliği ve yönetişim yaklaşımları çerçevesinde güncellenmiş ve güçlendirilmiş-
tir (Ömürgönülşen, 2016a). Aşağıda, Türkiye’nin güncellenen etik altyapısı, önce 
hukuki sonra kurumsal açıdan ele alınarak incelenmiştir.

ETİK YAPILANMANIN HUKUKİ ALTYAPISI
Bir toplumda güçlü yasal düzenlemeler, etik karar verme sürecinin temel 

dayanaklarından birini oluşturur. Bu düzenlemelerin varlığı, etik ihlallerinde 
caydırıcı bir rol oynar. Yasal düzenlemelerin zayıflığı yasal boşluklar doğurabil-
mektedir. Ancak, kimi zaman yasal düzenlemeler çok kapsamlı olmakla birlikte 
kağıt üzerinde de kalabilmektedir. Bu duruma, siyasal kararsızlıklar ya da çıkar 
çatışmaları yol açabilir. Oysa yasal düzenlemeler yoluyla hesap vermenin kaçı-
nılmaz olması, etik ilkelere bağlılığı artıracaktır (Arıkan, 2017). Etik kültürünün 
gelişmesinde hem hukuki düzenlemelere hem de bunları hayata geçirebilecek 
güçlü mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Etik davranışı sağlamak, etik ihlal ve yolsuzlukla mücadele edebilmek için 
Türk ulusal mevzuatının en önemli unsurları şunlardır (Ömürgönülşen, 2016a):

• 1982 Anayasası
• 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK)
• 1981 tarih ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamaya-

cakları İşler Hakkında Kanun
• 1984 tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
• 1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol-

suzluklarla Mücadele Kanunu
• 1996 tarih ve 4208 sayılı Karaparanın Önlenmesine Dair Kanun
• 1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargı-

lanması Hakkında Kanun
• 2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
• 2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
• 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
• 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)
• 2004 tarih ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hak-

kında Kanun
• 2004 sayılı ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
• 2006 tarih ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hak-

kında Kanun
• 2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
• 2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
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• 2012 tarih ve 6238 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
• 1982 tarihli Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
• 2004 tarihli Bilgi Edinme Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik
• 2005 tarihli Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliği
• 2013 tarihli Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İliş-

kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Etik yapılanmanın alt yapısını oluşturan hukuki düzenlemelerin başında Ana-

yasa gelmektedir. 1982 Anayasası’na göre, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli 
ve sürekli görevleri yürüten memurlar ve diğer kamu görevlileri, Anayasa ve ka-
nunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler (Md. 128-129). Ay-
rıca, memurlar ve diğer kamu görevlilerine savunma hakkı tanınmadıkça disiplin 
cezası verilemeyeceği ile disiplin kararlarının yargı denetimi dışında bırakılama-
yacağı hüküm altına alınmıştır (Md. 129). 

Devlet Memurları Kanunu’nda (DMK) etik davranış ilke ve kuralları içeren 
maddelerden, “Ödev ve Sorumluluklar” 1. Kısımın 2. Bölümünde (6-16 madde-
ler), “Yasaklar” ise aynı Kısımın 4. Bölümünde (26-31 maddeler) yer almıştır. 
Buna göre “Ödev ve Sorumluklar” kapsamında sadakat, tarafsızlık ve devlete 
bağlılık, davranış ve işbirliği, yurtdışında davranış, amir durumda olan memur-
ların görev ve sorumlulukları, kişisel sorumluluk ve zarar, kişilerin uğradıkları 
zararlar, mal bildirimi, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahallerin 
dışına çıkarılmaması; “Yasaklar” başlığında ise ticaret ve diğer kazanç getirici 
faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma veya menfaat sağlama yasağı, deneti-
mindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı, gizli bilgileri açıklama yasağı gibi 
maddeler düzenlenmiştir. 

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için yürürlükteki önemli düzenlemelerden 
biri 1990 tarih ve 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluk-
larla Mücadele Kanunu”dur. Kanun kapsamında “Mal Bildiriminde Bulunulması 
Hakkında Yönetmelik”, 15 Kasım 1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamına giren görevliler kendilerine, 
eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz mallar ile gö-
revliye yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki para, hisse se-
netleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları 
ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebeplerini içeren mal bildirimle-
rini; göreve atanmada göreve giriş için gerekli belgelerle, mal varlığında önemli 
bir değişiklik olduğunda ve görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini izleyen 
bir ay içinde vermekle yükümlüdür. Kanun kapsamındaki görevlere devam eden-
ler ise, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimle-
rini yenilerler (3628 S. K., Md. 5-7).

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilke-
lerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve 
usuller, 4892 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu Kanun; 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
faaliyetlerinde uygulanır. Söz konusu Kanun’a göre, herkes bilgi edinme hakkına 
sahiptir (Md. 4). Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki 
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her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edin-
me başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve 
teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler (Md. 5). 

Türk Ceza Kanunu’nda “Kamu İdarelerinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı 
Suçlar” ile ilgili zimmet, irtikap, rüşvet, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, 
göreve ilişkin sırrın açıklanması, kamu görevlisinin ticareti, kamu görevinin terki 
veya yapılmaması, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf, kamu görevinin 
usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, görevi 
yaptırmamak için direnme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma 
düzenlenmiştir (Md. 247-266).

Ülkemizde etik yönetime ilişkin temel düzenleme, 2004 yılında çıkarılan 
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun’dur (Er-
yılmaz, 2011). Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, 
tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davra-
nış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Ku-
rulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir (Md. 1). 
Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşeb-
büsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu 
tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, 
fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; 
yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm perso-
neli kapsar (Md. 2). Kapsam dışında tutulanlar ise Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yargı 
mensupları ve Üniversiteler’dir. 

Kanun kapsamında hazırlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te yer alan değerler, 657 sayı-
lı DMK ve diğer yasalarda yer alan geleneksel kamu yönetimi değerleri ile yeni 
kamu yönetimi anlayışının (hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağ-
lılık gibi) getirdiği bazı değerlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur (De-
mirci & Genç, 2008).

Yönetmelik ile belirlenen ve kamu görevlilerinin uyması beklenilen etik dav-
ranış ilkeleri şunlardır (Md. 5-22):

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
• Halka hizmet bilinci
• Hizmet standartlarına uyma
• Amaç ve misyona bağlılık
• Dürüstlük ve tarafsızlık
• Saygınlık ve güven
• Nezaket ve saygı
• Yetkili makamlara bildirim
• Çıkar çatışmasından kaçınma
• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
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• Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
• Savurganlıktan kaçınma
• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
• Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
• Mal bildiriminde bulunma
DMK’da öngörülenlere oldukça benzer olan bu etik davranış ilkeleri, kamu yö-

netiminde etik bir ortamın yaratılması için mevcut hukuki çerçeveyi desteklemiş-
tir (Ömürgönülşen, 2016a). Söz konusu Yönetmeliğe göre, etik davranış ilkelerinin 
uygulanacağı kapsama dahil kurum ve kuruluşlar, ayrıca yürüttükleri hizmetin 
veya görevin niteliğine göre kendi kurumsal etik davranış ilkelerini düzenleyebilir 
(Md. 26). Mevzuat, kurumsal etik ilkelerin belirlenmesini, kapsamdaki kurum ve 
kuruluşlar için zorunluluk haline getirmemiş, takdir yetkisine bırakmıştır.

Etik dışı davranışla mücadele edilmesi ve etik bir yönetimin kurulması ama-
cına doğrudan hizmet eden yönetsel kurumlar; Kamu Görevlileri Etik Kurulu, ku-
rum disiplin kurulları, etik komisyonları ve Etik Platformu’dur (Ömürgönülşen, 
2016b). Bu çalışmada, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kurum disiplin kurulları, 
etik komisyonları üzerinde durulmuştur.

ETİK YAPILANMANIN KURUMSAL ALTYAPISI
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
2004 tarih ve 5176 sayılı Kanun’da belirtilen görevleri yerine getirmek üze-

re Başbakanlık bünyesinde KGEK kurulmuştur. Ömürgönülşen (2016b)’e göre bu 
Kanun ile Türkiye’de ilk defa kamu görevlilerinin etik davranışlarını izleyen uz-
manlaşmış bir kurul oluşturulmuştur. Kuruluşunda dış faktörler de (AB, Avrupa 
Konseyi ve OECD gibi bölgesel ve ulusüstü kuruluşların tavsiyeleri) etkili olmuştur.

Kurul’un on bir üyesi, birisi başkan olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından 
seçilir ve atanır. Üyelerin görev süresi dört yıldır. KGEK, Türkiye’de kamuda etik 
yönetimi açısından koordinasyon organı olarak etik altyapının önemli bir unsu-
runu teşkil eder. Kurul’a birincisi kamu görevlilerinin uyması gereken etik dav-
ranış ilkelerini belirlemek, ikincisi ise bu ilkelere uyumun denetlenmesi işlevleri 
verilmiştir (Demirci & Genç, 2008). Etik davranış ilkelerinin amacı, devlette ve 
toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim 
kılmaktır (T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2012).

Kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar 
bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri 
hakkında Kurula başvurulabilmektedir. Diğer kamu görevlilerinin, etik davranış 
ilkelerine aykırı uygulamaları iddiası için başvurular, ilgili kurumların yetkili di-
siplin kurullarına yapılmaktadır (5176 S. K., Md. 4). 

Kurul üyelerinin TBMM yerine Bakanlar Kurulu tarafından atanması ve görev 
sürelerinin sonunda yeniden seçilebilmeleri, Kurulun Başbakanlık bünyesinde 
kurulması, huzur hakkı ve Kurulun diğer ihtiyaçlarının Başbakanlık bütçesine 
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konulan ödenekten karşılanması, sekretarya hizmetlerinin Başbakanlık Personel ve 
Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi, Yönetmelik hükümleri-
nin Başbakanlık tarafından yürütülmesi gibi düzenlemeler, Kurulun özerkliğini ze-
delemektedir. Ayrıca, Kurulun “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” olarak adlandırılması, 
tüm bürokrasiyi denetlediği izlenimini yaratması nedeniyle yerinde değildir (Arap 
& Yılmaz, 2006). KGEK’nın dar görev ve yetki alanı ile disiplin kurulları ve kurumsal 
etik komisyonları ile olan kurumsal ilişkisinin zayıf olması eleştirilmektedir. KGEK, 
uymaya dayalı etik yönetimini tamamlayıcı bir unsur olarak, dürüstlüğe dayalı etik 
yönetimine yumuşak bir geçişi temsil etmektedir (Ömürgönülşen, 2016b). 

KGEK’ya 2005-2016 yılları arasında yapılan başvuruların konularına ve sayı-
larına göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. KGEK’ya yapılan başvuruların konularına ve sayılarına göre dağılımı (2005-2016)

Başvuru Konuları Başvuru 
Sayısı Oranı (%)

Kayırmacılık/Ayrımcılık 330 16.1
Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak 322 15.7
Psikolojik Yıldırma (Mobbing) 272 13.3
Genel Etik Davranış İlkelerine Aykırılık 263 12.8
Çıkar Çatışması 244 11.9
Yolsuzluk/Usulsüzlük 241 11.8
Bilgi Edinme Hakkının İhlali 115 5.6
Kamu Malları ve Kaynaklarının Hizmet … 106 5.2
Diğer 157 7.7

TOPLAM 2.050 100
Kaynak: http://etik.gov.tr/tr-tr/Raporlar/İstatistiki-Veriler

Tablo 1’e göre, 2005-2016 yılları arasında KGEK’ya etik ihlallerle ilgili toplam 
2.050 adet başvuru yapılmıştır. Bu başvurularda ilk sırayı kayırmacılık/ayrımcı-
lık (%16.1), ikinci sırayı görev ve yetkililerden menfaat sağlanması (%15.7) ve 
üçüncü sırayı psikolojik yıldırma (mobbing) (%13.3) almıştır.

KGEK’da 2005-2016 yılları arasındaki etik ihlal kararlarının ihlal edilen etik 
ilkelere göre sayılarının dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Etik ihlal kararlarının ihlal edilen etik ilkelere göre dağılımı (2005-2016)

Etik İlkeler Başvuru 
Sayısı Oranı (%)

Saygınlık ve Güven 57 26.6
Dürüstlük ve Tarafsızlık 56 26.2
Savurganlıktan Kaçınma 22 10.3
Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı 20 9.3
Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu 15 7.0
Hizmet Standartlarına Uyma 14 6.5
Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlama Amacıyla … 13 6.1
Çıkar Çatışmasından Kaçınma 10 4.7
Amaç ve Misyona Bağlılık 7 3.3

TOPLAM 214 100
Kaynak: http://etik.gov.tr/tr-tr/Raporlar/İstatistiki-Veriler

Tablo 2’ye göre, 2005-2016 yılları arasında ihlaline karar verilen etik ilkelerin 
başında “saygınlık ve güven” gelmekte (%26.6), bunu “dürüstlük ve tarafsızlık” 
(%26.2) takip etmektedir. Bu iki etik ilkenin ihlal edilen kararların yaklaşık yarı-
sını (%52.8) oluşturduğu görülmektedir.



Hüsamettin ÇETIN 221

Akın (2009) tarafından sekiz bakanlıkta yapılan nitel bir araştırmaya göre, 
kurumlarda en sık karşılaşılan etik sorunların başında “Liyakate dayalı atama 
yapılmaması” gelmektedir. Bunu “hesapverebilirliğin gözetilmemesi” ve “halka 
hizmet bilincinin olmaması” izlemektedir.

KGEK’da 2005-2016 yılları arasındaki etik ihlal kararlarının unvanlara göre 
dağılımı ise Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Etik ihlal kararlarının unvanlara göre dağılımı (2005-2016)

Unvan Başvuru 
Sayısı Oranı (%)

İlçe Belediye Başkanı 27 33.8
Genel Müdür 12 15.0
Bağlı İlgili Kurum Başkan ve Yardımcıları 11 13.8
Düzenleyici ve Denetleyici Başkan ve Üyesi 9 11.3
Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı 7 8.8
Kaymakam 6 7.5
Vali 2 2.5
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluş Üyesi 3 3.8
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreteri 1 1.3
Büyükelçi 1 1.3
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı 1 1.3

TOPLAM 80 100
Kaynak: http://etik.gov.tr/tr-tr/Raporlar/İstatistiki-Veriler

Tablo 3’te etik ihlal kararlarının unvanlarına göre dağılımına bakıldığında, ilk 
sırada ilçe belediye başkanlarının olduğu görülmektedir. Etik ihlal kararlarının 
yaklaşık üçte biri ilçe belediye başkanlarına yöneliktir. İlçe belediye başkanlarını, 
genel müdürler izlemektedir.

Kurum Disiplin Kurulları
Türkiye’de ulusal etik ve dürüstlük sistemi içerisinde yolsuzluk ve etik dışı 

davranışla mücadelede en etkili araçlardan birisi disiplin sistemidir. Kamu per-
sonel rejiminin disiplin sistemi içerisinde yer alan yolsuzluk ve etik dışı davra-
nışla mücadele, başta 657 sayılı DMK ile “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri 
Hakkında Yönetmelik” olmak üzere çeşitli mevzuat hükümleri çerçevesinde yürü-
tülmektedir (Ömürgönülşen, 2006a). DMK’ya göre, disiplin ve soruşturma işle-
rinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek 
Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merke-
zinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin 
Kurulu bulunur (Md. 134).

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunla-
rın, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt 
içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları 
yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derece-
sine göre aşağıdaki disiplin cezalarından birisi verilir (DMK., Md. 124).

A- Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması ge-
rektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
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B- Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile 
bildirilmesidir.

C- Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti ya-
pılmasıdır.

D- Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memu-
run, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

E- Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanma-
mak üzere memurluktan çıkarmaktır (DMK., Md. 125.

Bu disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hallerin neler olduğu söz konusu 
madde de tek tek belirtilmiştir. Bunlardan uyarma, kınama ve aylıktan kesme 
cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, 
memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, 
atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Va-
liler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası, memurun bağlı 
bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir (DMK, Md. 126). Di-
siplin sistemindeki disiplin yetkilileri, devlet memurlarının sınıfına, derecesine 
veya unvanına göre değil, suçun niteliğine, cezanın türüne ve kamu kurum veya 
kuruluşunun yeri ve türüne göre belirlenmiştir (Ömürgönülşen, 2006a). “Disip-
lin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik”e göre (Md. 16) disiplin 
amirleri, kurumların yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit edilir. Bu 
çerçevede “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği”, 27 
Nisan 2012 tarih ve 28276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. So-
ruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere 
verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, sa-
vunma hakkından vazgeçmiş sayılır (DMK., Md. 130).

Aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası alanlar 10 yıl boyunca daire başkanı ve benzeri kadrolara atanamazlar 
(DMK., Md. 132).

Disiplin alanında, farklı düzeylerde çeşitli disiplin yetkililerinin varlığı ve belirli 
devlet memuru kategorileri için özel düzenlemelerin olması, disiplin sistemini kar-
maşıklaştırmıştır. Bu durum, disiplin birimlerinin yetkilerinin karışmasına yol aç-
mıştır. Diğer taraftan, Başbakan ve bakanların disiplin amiri olması, üst ve orta ka-
deme devlet memurlarının disipliner (ve de etik) sorumlulukları açısından siyasal 
sebepli kararlarla karşı karşıya kalmalarına yol açabilir (Ömürgönülşen, 2016b).

ASPB’de denetim hizmetleri çerçevesindeki 373 adet inceleme/araştırma ve 
soruşturma raporunun konu ve sayılarına göre dağılımı Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4: İnceleme/araştırma ve soruşturma raporlarının konulara göre dağılımı
Sıra No Konu Sayı

1 Usul ve Mevzuata Aykırı Uygulama 28
2 Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz ve İstismar 12
3 Çocuk Memurluğuna Aykırı Davranış 23
4 Gayri Ahlaki Tutum ve Davranış 16
5 Keyfi Tutum ve Davranışlar 20



Hüsamettin ÇETIN 223

6 Kamu Zararı 12
7 Görevi İhmal 35
8 Hakaret-Tehdit-Baskı (Mobbing) 20
9 Evrakta Sahtecilik 4

10 İhalelerde Usulsüzlük 13
11 Cinsel Taciz 13
12 Çocuklara Yönelik Şiddet 18
13 Fiili Livata 4
14 Kötü ve Kaba Muamele 17
15 Görevi Kötüye Kullanma 33
16 Ölüm ve Yaralanma Vakaları (Yaşlı-Çocuk-Özürlü) 13
17 Diğer (Çeşitli) 92

TOPLAM 373
Kaynak: ASPB 2016 Yılı Faaliyet Raporu, s. 112-113’den derlenmiştir.

Tabloya 4’e göre, ASPB’deki inceleme/araştırma raporlarında ilk sırayı “göre-
vi ihmal” (35), ikinci sırayı “görevi kötüye kullanma” (33) almaktadır.

Etik Komisyonları
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkın-

da Yönetmelik” e göre, kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve 
geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorun-
larla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları 
değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum 
içinden en az üç kişilik bir Etik Komisyonları oluşturulur. Etik komisyonu üyele-
rinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst 
yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 
üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır (Md. 
29). Etik komisyonlarının hangi kurum ve kuruluşlar tarafından kurulacağı Yö-
netmeliğin 2. maddesinde belirtilmiştir.

Etik komisyonları, ilgili kurum ve kuruluşlarda etik yönetimin tesis edilmesi 
konusunda bir ihtisas komisyonu şeklinde, mevcut durumu değerlendirip, ida-
renin etik yönetimle ilgili, etik yönetim stratejik yol haritasının belirlenmesinde 
çok önemli roller üstlenebilir. Bu çalışmalar, idarenin üst yönetiminin liderliğin-
de, strateji geliştirme birimlerinin koordinasyonunda yürütülmeli ve kurumsal 
stratejik planın geliştirilmesini destekleyecek nitelikte olmalıdır (Uzun, 2017).

KGEK tarafından yürütülmüş “Etik Komisyonları İhtiyaç Analizi Projesi”ne 
göre, EK’ler, hem genel hem de kurumsal düzeylerde etik farkındalığın artırıl-
ması için son derece önemli olsalar da, pek çoğu uygulamada faal değildir. Yö-
netmelik ile kuruldukları için hukuki temelleri yeterince güçlü değildir. 5176 sa-
yılı Kanun’a uygun olarak (Md.1), kapsadıkları personel açısından görev alanları 
(Yönetmelik Md. 2) sınırlıdır. Ayrıca, KGEK ve EK’ler arasında organik bir bağ 
bulunmamaktadır. Kurul ve komisyonlar arasındaki yasal-yönetsel işbirliği yol-
ları da Yönetmelik tarafından belirlenmemiştir (Ömürgönülşen, 2016b).

SOSYAL HİZMETLERİN SUNUMUNDA KURUMSAL ETİK: ASPB ÖRNEĞİ
ASPB’nin 2013-2017 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nda yer alan “Değerler 

ve İlkeler” arasında; kaynakların etkin, ekonomik, verimli ve şeffaf bir şekilde 
kullanılacağı (hesapverebilirlik), insan onuruna, özel hayata ve mahremiyete 
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önem verileceği (güvenirlik) ve tüm bireylere eşit uzaklıkta, önyargısız davranı-
lacağı (tarafsızlık) yer almıştır (ASPB, 2012).

1983 tarihli ve 2828 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu”ndaki en temel etik de-
ğer ve ilkeler şunlardır (Md. 4):

• Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mez-
hep veya bölge farklılığı gözetilmeyeceği,

• Korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olan kişilere hizmet sunumunun 
insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirileceği.

2005 tarihli ve 5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun” kapsamındaki hizmet-
lerin sunulmasında uyulacak bazı esaslar şunlardır (Md. 4):

• Engellilerin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, kendi 
seçimlerini yapma özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak şekilde bi-
reysel özerkliğine saygı gösterilmesi.

• Engelliğe dayalı ayrımcılık yapılmaması,
• Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanmasında fırsat eşitliğinin 

sağlanması.
2012 tarihli ve 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Ön-

lenmesine Dair Kanun”un uygulanması ve gerekli hizmetlerin sunulmasında göz 
önünde bulundurulacak ilke ve değerler şunlardır (Md. 1):

• Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel 
insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesi-
ne uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi. 

• Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararlarının insan 
onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilmesi.

Ayrıca Kanun’da; gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep 
üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya 
kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakı-
mından önem taşıyan diğer bilgilerin, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulacağı hü-
küm altına alınmıştır (Md. 8). 

“Kadın Konukevlerinin Açılması ve Işletilmesi Hakkında Yönetmelik”e göre, konu-
kevinin çalışma esasları ve temel ilkeleri arasında; insan haklarına dayalı, insan onu-
runa yaraşır, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı ve sosyal devlet ilkesine uygunluğun 
esas alınması ile kişiye saygı ve yararlı olmanın temel alınması yer almaktadır. Ayrıca, 
Yönetmeliğin 17. maddesinde “Gizlilik ilkesi” düzenlenmiştir. Buna göre;

• Konukevi açılırken, gizlilik ilkesine uyulur. Konukevinin adresi, telefon 
numarası gizli tutulur. Konukevini tanıtan tabela asılmaz, temel atma ve 
açılış töreni düzenlenmez.

• Yapılacak yazışmalarda kadınların, çocukların ve çalışanların isimleri belir-
tilmez, gerekli durumlarda üzerinde anlaşmaya varılmış kodlar kullanılır.

• Kadın ve çocuklar ile gerekli görülen üçüncü kişilerin kimlik bilgileri ve adres-
leri ile önem taşıyan bilgiler tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Gizlilik kuralını 
ihlal edenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
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“Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 
Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” ne göre, merkezlerde tutulan ki-
şisel bilgi, belge ve raporlar ile merkezden hizmet alan kişilerin kimlik bilgileri 
ile yaşadıkları sorunlar ve öngörülen mesleki çalışmalarla ilgili bilgiler gizlilik 
ilkesine uygun olarak saklanır ve açıklanamaz. Kayıt sisteminde ve mesleki yön-
lendirme çalışmalarında gizlilik ilkesine uyulur (Md. 29).

“Özel Huzurevleri Ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği”ne göre, ku-
ruluşa kabul edilecek yaşlılarda ırk, renk, cinsiyet, dil, tabiyet, din, siyasi düşünce, 
felsefi inanç ve eğitim yönünden hiçbir ayrım yapılmaz ve geçmişteki mahkumi-
yetleri göz önüne alınmaz (Md. 26).

2005 tarihli ve 5395 sayılı “Çocuk Koruma Kanunu”nda yer alan temel ilkeler-
den bazıları şöyledir:

• Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması,
• İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi,
• Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine 

getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yöne-
lik önlemler alınması.

Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği’nde (Md. 4) Çocuk ve Gençlik Merkezle-
rinde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan temel 
ilkeler ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan 
genel esaslara ek olarak;

• Çocuklara verilen hizmetlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çerçeve-
sinde insan haysiyeti ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilmesi,

• Özel hayatın gizliliğinin korunması,
• Kişilik haklarının ihlal edilmemesi ve edilmesine izin verilmemesi,
• Merkeze yerleştirilen çocukların, sosyal çevreleri ile toplumdan gelebile-

cek olumsuz etkilere karşı korunması amacıyla merkezin adresinin gizli 
tutulması,

• Merkeze yerleştirilen çocukların iletişim bilgilerinin elektronik ortam da 
dahil olmak üzere paylaşılmaması ve merkeze tabela asılmaması, vb. be-
nimsenmiştir.

Ayrıca, çocuğa ilişkin hazırlanan mesleki çalışmalar, raporlar ve yazışmaları 
içeren kişisel dosyalar ile bilişim sisteminde yer alan tüm kayıtların tutulmasın-
da gizlilik ilkesinin esas olacağı düzenlenmiştir (Md. 6).

“Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”teki (Md. 5) 
“Genel esaslar” arasında;

• Müracaatçı veya ailesi hakkında edinilen bilgi ve belgelerin, gizlilik ilkesi-
ne dikkat edilerek işlem yapılması ve kişisel verilerin korunması, 

• Sosyal hizmet desteği ve ekonomik desteğin verilmesinde Birleşmiş Mil-
letler Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haysiyeti ve vakarına 
yaraşır şekilde hareket edilmesi, 

• Özel hayatın gizliliğinin korunması, 
• Kişilik haklarının ihlal edilmemesi, 

yer almaktadır.
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“Çocuk Yuvaları Yönetmeliği’ ile “Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve Işleyişine Iliş-
kin Yönetmelik”lerde, çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar ve tüm kayıtların 
gizlilik ilkesine uygun olarak hazırlanması ve saklanması (Md. 7) düzenlenmiştir.

“Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve Işleyiş 
Esasları Hakkında Yönetmelik”e göre, çocuklara ayrımcılık yapılmaması için ge-
rekli önlemler alınacaktır.

ASPB’nin hizmetlerini belirleyen ve etkileyen mevzuat incelendiğinde; etik 
ilke ve değerlerin öncelikle “Sosyal Hizmetler Kanunu” olmak üzere, ilgili diğer 
yasa ve yönetmeliklerde yer aldığı görülmektedir. Söz konusu etik ilke ve değer-
lerin başında eşitlik, insan hakları, insan onuru, kişilik hakları, gizlilik (müraca-
atçılar ve/veya ailesine ilişkin bilgiler, hizmet sunulan kuruluşun adres bilgileri, 
mesleki çalışmalar gibi) vb. gelmektedir. Sosyal hizmet örgütlerinde, söz konusu 
ilke ve değerler, başta üst yönetim olmak üzere tüm personelin benimsemesi, 
içselleştirmesi ile her türlü işlem ve eylemde göz önünde bulundurulması ile ha-
yata geçirilebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde sosyal hizmetlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, 

standartların belirlenmesi, denetlenmesi ve sunulmasında görev ve sorumluluk, 
Anayasamızın “Sosyal devlet ilkesi” gereğince Devlete düşmektedir. Bu görev ve 
sorumluluk kendini, kamu yönetimi içinde kamu hizmetleri olarak göstermekte-
dir. Kuşkusuz, sosyal hizmetlerin sunulmasında özel kesim ve sivil toplum örgüt-
leri de sistemin önemli parçalarını oluşturur. 

Bu çerçevede, sosyal hizmet örgütlerindeki etik yönetimi, yeni kamu yönetimi 
uygulamaları içinde güncelliğini koruyan “kamu etiği”nden soyutlamak mümkün 
değildir. Bununla birlikte, sosyal hizmetlerin sunumunda farklı sektörlerin varlığı, 
sosyal hizmet örgütlerindeki etik yönetiminde “iş etiği”ni de önemli kılmaktadır. 

Kamu yönetiminde etik, etik değerler sistemi ve kamu görevlilerinin kamu hiz-
metlerini yerine getirirken karar alma ve yönetsel süreçlerde etik ilke ve kurallara 
uymalarını içermektedir. Kamu görevlilerinin etik ilke ve kurallara aykırı eylem ve 
işlemleri “yolsuzluk” olarak nitelendirilir (Öktem & Ömürgönülşen, 2005). Top-
lumsal sistem, birbiriyle ilişkili alt sistemler ile bir bütündür. Bu nedenle kamu 
yönetimindeki yozlaşmanın nedenleri, toplumların kendi yapılarında aranması 
gerekir. Kamu yönetimi de toplumdan soyutlanamaz. Sistemin sağlıklı ve düzenli 
işlev görmesi, tüm alt sistemlerin düzenli işlemesiyle mümkün olabilecektir. Top-
lumda demokratik geleneklerin yerleşmesiyle demokrasi kökleşecek, demokrasi-
nin gelişmesiyle de saydamlık artacaktır. Böylece, demokratik bir toplumda herkes 
yaptığı yolsuzluğun hesabını bir gün vereceğini bilecektir. Siyasi iktidarlar ve bü-
rokrasi, bir toplumda ahlak ikliminin oluşturulması ve bu iklimin sürdürülmesinde 
önderlik sorumluluğuna sahip iki kurumdur (Ergun, 2004).

Etik karar vermenin temel dayanakları arasında etkili bir hesap verme meka-
nizması, güçlü yasal düzenlemeler, siyasal bağlamda karar vericilerin tutarlılığı, 
örgüt iklimi, mesleki donanımı güçlendirmeye yönelik etkin bir yapı ve sivil ini-
siyatif yer alır. Demokratik bir işleyişin olduğu örgüt iklimi ile etkili müdahaleyi 
kolaylaştıran davranış kuralları, etik ihlallerin oluşmasını önleyici “koruyucu bir 
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kalkan” işlevi görür. Örgütlerin üst yöneticilerinin etik ilkelere bakışı ve algılayışı 
ile bunlara verilen önem örgüt işleyişini olumlu ya da olumsuz etkilemektedir 
(Arıkan, 2017). Örgütlerde etik davranışın kurumsallaşması; etik ilkeler hakkın-
da çalışanların bilgilendirilmesi ve etik ilkelerin çalışanlara benimsetilmesi ile 
kurallara uyulmasını sağlayıcı mekanizmaların ya da yaptırımların uygulamaya 
konulması ile mümkün olabilecektir  (Akın, 2009).

Kamu yöneticilerinden görevlerini yerine getirirken beklenen etik davranış-
lar şunlardır (T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2012): 

• Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere 
bildirilmesi. 

• Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve her hangi bir ihlal varsa 
belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamının oluşturulması. 

• Kurumun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğun kabul edilmesi. 
• Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve 

gelişim potansiyellerinin göz önüne alınması. 
• Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranılması. 
• Sorun ve anlaşmazlıkların adil ve hızlı bir şekilde çözümlenmesi. 
• Karar ve davranışlarda tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel 

olunması. 
• Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek davranış gösterilmesi. 
• İşte etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek 

standartların sürdürülmesi. 
Kamu yönetimleri, bir taraftan kendi içinde örgütsel davranışa duyarlı yakla-

şımlar geliştirmeli, diğer taraftan siyasaları uygulayan kurumlar olarak yönetsel 
etik anlayışının geliştirilmesine önem vermelidirler (Ergun, 1997). 

Bu bağlamda, Türkiye tarafından imzalanan uluslararası sözleşmeler, yürürlük-
teki mevzuat ile uygulamalar göz önünde bulundurularak, sosyal hizmetler ve yar-
dımlar alanına yönelik hazırlanacak etik ilke ve değerler uygulamaya ışık tutacaktır.
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YENİ KAMU YÖNETİMİ: SOSYAL HİZMET 
SUNUM SİSTEMİNDE ÖZELLEŞTİRME

Hüsamettin ÇETİN

GİRİŞ
1982 Anayasası’na göre Devlet, sosyal ve ekonomik alanda Anayasa ile be-

lirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek, malî 
kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirecektir (Md. 65). Bu hüküm ile 
Devlet, sosyal ve ekonomik hakların hayata geçirilme görevini belli koşullara 
bağlayarak kabul etmiştir. Sosyal hakların hayata geçirilmesinde genelde sosyal 
politikalar özelde sosyal hizmetler önemli bir işlev görmektedir. Bu bağlamda 
ülkelerin sosyal hizmet sunum sistemleri, başta anayasalar olmak üzere içinde 
bulunulan refah devleti rejimlerinden büyük ölçüde etkilenmektedir.

Refah devleti, aile ve piyasa ile birlikte sosyal riskleri kontrol eder. Risklerin 
nasıl paylaşıldığına göre tanımlanan refah rejimi; refahın devlet, piyasa ve aile 
arasında karşılıklı bağımlılık içinde ve birleşik şekilde üretilme ve paylaştırılma 
yöntemidir (Esping Andersen, 2010). Esping-Andersen (1990) liberal model, 
korporatist model ve sosyal demokrat model olmak üzere üç tür refah devleti 
modeli belirlemiştir.

Söz konusu refah modellerine sahip ülkeler, 1980’li yıllardan itibaren genelde 
neo-liberal politikalar, özelde ise yeni kamu yönetimi anlayışı ve yaklaşımından 
farklı şekillerde de olsa etkilenmiştir. Şenkal ve Sarıipek (2007)’e göre Devlet, 
sosyal politika sistemine finansman sağlayıcı, hizmet sunumu veya uygulamaları 
düzenleyici fonksiyonları ile dahil olabilir. Devletin değişen rolü, bu fonksiyonlar 
çerçevesinde örgütsel ve bölgesel eksenler etrafında analiz edilebilir. Örgütsel 
eksen, bir uçta kamu sektörünü, diğer uçta özel sektörü içerir. Koray (2008)’a 
göre günümüzde refahın sağlanmasında devletin payının azalması, buna karşın 
piyasa ve ailenin payının artırılması istenmektedir. Asıl olan, bireyin temelde pi-
yasadaki konumu ve gücüne göre elde edeceği refahtır. Aile ve sivil toplum ku-
ruluşları ise refah düzeyinin çok yetersiz olduğu durumlarda devreye girecektir. 

Avrupa’daki sosyal politikalar ve sosyal hizmet sunum ve finans sistemleri, 
geniş kapsamlı değişimlere uğramaktadır. Demografik, sosyal, siyasi ve ekono-
mik eğilimler tarafından tetiklenen büyük zorluklarla karşı karşıya kalınmıştır 
(Alfredson, 2001). 1980’li yıllardan itibaren gerçekleştirilen idari ve yasal dü-
zenlemeler ile çeşitli şekillerde dönüşüme maruz kalan refah devletinde hükü-
metler, sosyal hizmetlerin sağlanmasında özel ve gönüllü sektöre daha büyük 
roller vermektedir (Şenkal & Sarıipek, 2007). Avrupa’da yaklaşık yirmi yıldır 
neo-liberal ekonomi-politiğin biçimlendirdiği yönetsellik (managerialism) anla-
yışıyla sosyal hizmetler, hem dönüşmüş hem de daralmıştır. Yönetsellik olarak 
Türkçeye çevirebileceğimiz managerialism, Taylorist anlayışın, “Yeni Kamu Yö-
netimi” (New Public Management) doktrini altında kamu sektörüne uygulanma-
sıdır. Türkiye’de de sosyal hizmetlerin yeniden yapılanmasında bu anlayış etkili 
olmaktadır (Atasü-Topçuoğlu & Akbaş, 2009). 

CHAPTER 
14
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Yeni kamu yönetimi yaklaşımının unsurlarından biri özelleştirmedir. Özel-
leştirme, “sermayesinin kısmen ya da tamamen devlete ait olduğu girişimlerle, 
devlete ait payların kısmen ya da tamamen özel kişi veya kuruluşlara satılması” 
biçiminde dar, “özellikle ekonomik etkinlikleri bakımından sınırlandırılmış ve 
küçültülmüş bir devlet; serbest piyasa ekonomisi uygulamasının önündeki tüm 
engellerin kaldırıldığı bir ekonomik ve toplumsal düzen yaratmaya yönelik ka-
rar, eylem ve işlemlerin tümü” biçiminde geniş anlamda (Bozkurt et al., 1998) 
tanımlanabilmektedir. Nightingale ve Pindus (1997)’a göre, genelde özelleştirme 
teriminin yaygın kullanımı, kamunun hizmetlerini kâr amaçlı özel sektör veya 
kâr amacı gütmeyen sektöre ihale edilmesi biçimindedir. 

Dünyada 1980’li yıllardan itibaren ekonomik alanda yaşanan gelişmelere pa-
ralel olarak Türkiye’de de özelleştirme politikaları yoğun bir şekilde uygulamaya 
konulmuştur. 2000’li yılların başından itibaren ise “kamu yönetimi reformu” ile 
sürdürülen özelleştirme politika ve uygulamalarından sosyal hizmet sunum sis-
temi de etkilenmiştir. 

Bu çalışmada, yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde, sosyal hizmetler 
alanında yaşanan değişim, özelleştirme ile sınırlı tutulmuştur. Konu, mevzuat 
temelinde hizmetler açısından ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle yeni kamu 
yönetimi kavramı açıklanarak, Esping-Andersen’ın refah devleti sınıflandırmala-
rı kapsamında İngiltere, Almanya ve İsveç’te sosyal hizmetler alanında özel sek-
törün yeri incelenmiştir. Sonra, Türkiye’de kamu yönetimi reformu çerçevesinde 
sosyal hizmetler alanında yaşanan gelişmeler üzerinde durulmuştur. Daha sonra 
sosyal hizmet sunum sistemi içinde özel sektörün durumu sayılarla ifade edilmiş 
ve genel bir değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılmıştır.

YENİ KAMU YÖNETİMİ (NEW PUBLIC MANAGEMENT)
Kamu yönetimleri, bir ülkede yaşayanların/kamunun ihtiyaç duyduğu mal ve 

hizmetleri üretmek ve bunları sunmakla yükümlüdür. Kamu hizmetleri sunulur-
ken “kamuya yararlı olması” ilkesi temel alınır (Bilgin, 1995). En geniş tanımıyla 
kamu hizmeti; “devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların 
gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinmeleri karşılamak, kamu 
yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürek-
li ve düzenli etkinliklerdir” (Anayasa Mahkemesi Kararı. E. S.: 1994/71; K. S. : 
1995/23). Aynı nitelikteki hizmetler hem kamu hem de özel sektör tarafından 
sağlanabilir. Burada esas olan hizmetin kamuya yöneltilmiş ve kamuya yararlı 
olmasıdır (Bozkurt et al., 1998). Kamu hizmeti, kamu hizmetlerinin sunulduğu 
kurum ve kuruluşların kapsamı, yapısı ve işleyişi, devletlerin üstlendiği rol ve 
işlevlere göre değişiklik gösterebilir.

Bu çerçevede, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan 1970’li yılların ikinci yarısına 
kadar refah devleti, keynezyen politikalar çerçevesinde gerek ekonomik gerek-
se sosyal alanda önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiştir. Söz konusu poli-
tikaların hayata geçirilmesi ile kamunun her iki alanda etkinliği artmıştır. Özer 
(2005)’e göre 1970’lerin ortasından itibaren yaşanan mali kriz ile birlikte, devle-
tin klasik sınırlarına dönmesi, verimlilik esasına göre örgütlenmesi ve özel sek-
tör değerlerinin, tekniklerinin ve pratiklerinin kullanılması gündeme gelmiştir. 
Bu bağlamda ortaya çıkan yeni yaklaşım; “işletmecilik (managerializm)”, “yeni 
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kamu işletmeciliği (new public management)”, “piyasa temelli kamu yönetimi 
(market-based public administration)”, “girişimci yönetim (entrepreneurial go-
vernment)” ya da “bürokratik örgütlenme sonrası (post bureaucratic)” olarak 
çeşitli kavramlarla ifade edilmektedir (Lynn, 1998). 

Yeni kamu yönetimi işletme, iktisat, siyaset, hukuk ve yönetim disiplinlerinin 
bazı ortak özelliklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir yaklaşımdır (Ars-
lan, 2010). Yeni kamu yönetimi, ekonomi ve yönetim teorisinin evliliği olarak 
görülmekte, bu konuda da yaygın bir fikir birliği bulunmaktadır (Tortop et al., 
2007). Yeni kamu yönetimi akımının temel göstergesi, daha çok siyaset biliminin 
sınırları içinde kalan kamu yönetiminin, işletmecilik biliminin sınırları içine çe-
kilmesidir (Ergun, 2004). 1970’li yıllardan itibaren bir taraftan devletin yerine 
getirmesi gereken hizmetler nicel olarak azaltılırken, diğer taraftan yönetimin 
hizmetlerini nasıl daha etkili, verimli ve hızlı biçimde sunabileceği arayışına gi-
rilmiştir. Yönetimde “hukuksal ussallığın” yerini “işletmeci ussallığın” alması ge-
rektiği savunulmuştur (Gözübüyük, 2006). Bu düşüncelerde üzerinde durulan 
unsurlardan biri, yeni kamu yönetiminin işletme bilimini bünyesinde taşımasıdır.

1980’li yıllarda ortaya çıkan yeni kamu yönetimi yaklaşımı önce ABD, Yeni 
Zelanda, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerde uygulamaya konulmuş, 1990’lı 
yıllarda ise OECD ülkelerine ve gelişmekte olan ülkelere yayılmıştır. Bu yayılma, 
Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşların desteği ile gerçekleşmiştir 
(Erkan, 2008). Son yıllarda kamu yönetimi alanında dikkati çeken en önemli 
uluslararası eğilimlerden biri olan yeni kamu yönetimi anlayışının ilgili olduğu 
dört yönetsel mega eğilimden biri kamu harcamaları ve personel yönünden dev-
letin büyümesinin yavaşlatılması ya da durdurulması, diğeri ise her şeyin devle-
te dayandırıldığı bir yapıdan özelleştirmeye geçiştir (Ergun, 2004). Bu eğilimler 
sosyal hizmetlerin örgütlenmesi ve sunumunu da yakından etkilemektedir. Ata-
sü-Topcuoğlu ve Akbaş (2009)’a göre, birçok Batı ülkesinde devletin sosyal refah 
hizmetlerini dağıtıcı rolü yerini düzenleyici role bırakmıştır. Hükümetler, sosyal 
sorunların çözümünde piyasaya yönelmiş, kamu hizmetleri hızla küçülmüş ve 
özel sektör sosyal refah hizmetlerini sağlamak üzere hükümetlerle sözleşmeler 
yapmaya başlamıştır. Bu bağlamda gerçekleştirilen kamu-özel sektör ortaklığı, 
geçmiş sosyal refah politikalarından radikal bir kopuşu temsil etmiştir.

Yeni kamu yönetimi anlayışının temel özelliklerinden biri, devletin faaliyet 
alanının daraltılması, kamu hizmetlerinin yönetimi ve üretiminin birbirinden 
ayrılarak, piyasa mekanizmasından daha çok yararlanılması, diğeri ise işletme 
yönetiminin ilke ve yöntemlerinin kamu yönetimine uygulanmasıdır (Eryılmaz, 
2011). Yeni kamu yönetimi düşüncesinin temel ilkeleri; küçülmek, yönetim ideo-
lojisi teorisini (managerialism) kamu yönetimine uyarlamak, girişimci yönetim-
ler mantığını kamu yönetimine aktarmak, yerelleşmek, bürokrasiyi azaltmak ve 
özelleştirmektir (Tortop et al., 2007). Yeni kamu işletmeciliğinin sunduğu reçete-
nin bir kısmını, kurumsal hizmetlerin satın alma yoluyla görülmesi oluşturmak-
tadır (Sezen, 2009). Bu yöntemin sosyal hizmetler de dahil olmak üzere çeşitli 
alanlarda yaygın olarak hayata geçirildiği görülmektedir.

Yeni kamu yönetimi anlayışının unsurlarından biri olan özelleştirme esas itiba-
rıyla devleti küçültmeyi ve piyasa sistemini güçlendirmeyi amaçlar (Eryılmaz, 2011). 
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Özelleştirme, sosyal ihtiyaçların özel sektör tarafından karşılanması ve özel sektörün 
bu konuda teşvik edilmesi eğilimidir (Barker, 1999). Özelleştirme devletin üretici fa-
aliyetleri ile sınırlı kalmamakta, sosyal hizmetlerde de özelleştirme ve piyasalaşma 
eğilimi güç kazanmaktadır. Böylece, genel olarak devlet ve kamu hizmeti anlayışı bü-
yük bir değişime uğramaktadır (Koray, 2008). İhale etme ve özelleştirme, değişen 
demografik koşullar ve sürekli işsizlik, sosyal hizmetlere ilişkin taleplerin artmasına 
yönelik gerekli çözümler olarak görülmektedir (Alfredson, 2001). Kamu hizmeti ko-
nusunda yaklaşım değişikliği ile idarenin bir taraftan kamu hizmetlerinden bazıla-
rını özel kişilere gördürmesi, diğer taraftan kendisinin yürüttüğü bazı hizmetlerde 
kamu yerine özel yönetimi yeğlemesi olguları ortaya çıkmıştır (Tortop et al., 2007). 

Nightingale ve Pindus (1997)’a göre özelleştirme ile ilgili literatürün gözden 
geçirilmesi ile elde edilen önemli noktalar şunlardır; a) tek bir özelleştirme tanı-
mı yoktur b) özelleştirme yeni bir kavram değildir c) asıl mesele kamusala karşı 
özel değil – tekele karşı rekabettir d) özelleştirme, doğası gereği iyi veya kötü de-
ğildir - performans veya etkililik uygulamaya bağlıdır e) daha önce kamu sektörü 
tarafından sunulan hizmetlerin özel sektöre kaydırılması durumunda özelleş-
tirme, kamu çalışanlarının sayısını azaltacaktır f) özelleştirme çabalarının etkili 
olup olmayacağını bilmek için süre henüz çok erkendir.

Günümüzde uygulamaya bakıldığında, geleneksel ve yeni yönetim modelinin 
saf biçimlerinden çok ülkelere, sektörlere ve örgütlere göre değişen karma bi-
çimlerine daha çok rastlanılmaktadır (Eryılmaz, 2002). Bu çerçevede aşağıdaki 
bölümde Esping-Andersen tarafından sınıflandırılan refah devleti modelleri kap-
samında İngiltere, Almanya ve İşveç’te sosyal refah ve sosyal hizmetler alanında 
özel sektörün yeri genel çerçevede incelenmiştir.

BAZI ÜLKELERDE SOSYAL HİZMET SUNUM SİSTEMİNDE ÖZEL 
SEKTÖR
Esping-Andersen (1990) refah devleti modellerini liberal model, korporatist 

model ve sosyal demokrat model; Leibfried (1993; Akt., Koray, 2008) İskandi-
nav modeli, Bismark modeli, Anglosakson modeli ve Latin çevresi ülkeler modeli 
olarak sınıflandırmaktadır. Buğra ve Keyder (2003) ile Gough (2010) tarafından 
Türkiye, Latin çevresi ülkeler/Güney Avrupa refah modeli altında ele alınmakta-
dır. Balcı (2007)’ya göre ise Türkiye, Esping-Andersen’ın sınıflandırmasına göre 
cemaatçi-mahafazakar tipe uygun, ancak bazı özellikleri bakımından da Güney 
Avrupa ülkeleri ile benzerlik göstermektedir. 

Liberal modelde devlet piyasayı pasif ya da aktif bir şekilde teşvik etmekte, 
korporatist modelde geleneksel ailenin korunmasına önem verilmekte, sosyal de-
mokrat modelde ise devlet sosyal refahın sağlanmasında (çocuklar, yaşlılar, yar-
dıma ihtiyacı olan bireyler) doğrudan sorumluluk almaktadır (Esping-Andersen, 
1990). Aşağıda, sosyal hizmet sunum sistemi içinde özel sektörün yeri, Esping-An-
dersen’ın refah modelleri çerçevesinde İngiltere, Almanya ve İsveç’te ele alınmıştır.

İngiltere
İngiltere’nin içinde bulunduğu refah sistemi literatürde Liberal, Beveridge veya 

Anglosakson model olarak adlandırılmaktadır. Can (2013)’a göre bu model en çok 
İngiltere ile ABD’de uygulanmakta ve gün geçtikçe diğer ülkelerde de yaygınlık 
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kazanmaktadır. Bu modelde, küresel düzeyde artan rekabet karşısında toplumsal 
refaha aktarılan kaynaklar ve beraberinde gelen vergi yükleri sonucu, kamu sektö-
rünün yaptığı yatırımlar azaltılarak, özel sektör ve sivil toplumun rolü artmaktadır.

İngiltere’de Thatcher döneminde uygulamaya konulan “girişimci ekonomi” 
programı ile ekonomide piyasanın işlerlik kazanması için deregülasyon, özel-
leştirme, kamunun ekonomik faaliyetlerinin en aza indirilmesi politikaları yürü-
tülmüştür (Erkan, 2008). Thatcher’ın uyguladığı neoliberal politikalar ile kamu 
harcamalarının ve devletin işlevinin sınırlandırılması ve bürokrasinin azaltılma-
sı amaçlanmıştır. Söz konusu politikalar ile bakanlıkların yapısı zayıflamış; yarı 
özerk örgütler (next step agencies), yarı özerk hükümet dışı örgütler (quasi auto-
nomous non-govermental organisations- kısaca quangos), düzenleyici kurumlar 
ve kamu yararına çalışan şirketler gibi özerk örgütlerin sayıları artmıştır (Çadır, 
2017; Erkan, 2008). İngiliz Telekom’un başarılı bir şekilde satışından sonra özel-
leştirmeler, 1980’ler ve sonrasında İngiliz ekonomisinin diğer bölümlerine -sos-
yal hizmet özelinde, huzurevleri ve yatılı kuruluşlar- de hızla yayılmıştır (Drake-
ford, 2000: Akt., Carey, 2008a). Bu durum daha sonra çocuk evleri ve evde bakım 
hizmetlerine de yayılmıştır (Carey, 2008a). 

1990 yılına gelindiğinde kamu sektörünün %25’inden fazlası özel sektöre 
transfer olmuştur. Özel sektörün kamu sektörünün içine çekilmesine yönelik 
olarak ihale/sözleşme yöntemi (contracting out) ile gerçekleştirilen özelleştir-
meler eğitim ve sağlık başta olmak üzere bütün kamu hizmeti alanlarında uygu-
lanmıştır (Karasu, 2009). Kamu hizmetlerinde dönüşümün ideolojik gücü olan 
işletmecilik yaklaşımı ile 1990’lı yılların sonlarında, piyasa ilkeleri ya da piyasa 
güçlerinin dili, sosyal hizmet teorisi ve pratiğine de nüfuz etmiştir. Sosyal hizmet; 
müşteri hizmetleri, performans standartları ve “kullanıcı katılımı” üzerine yeni 
bir odaklanma ile yarı-ticari hale gelmiştir (Heffernan, 2006). 1990’larda, özel-
likle de 1993 yılından itibaren sosyal hizmet departmanları gönüllü ve kar amacı 
güden kuruluşlarla daha fazla sözleşme düzenlemişlerdir. Her iki kesim ile ilgili 
düzenleme yapmak ve finanse etmek yerel makamların yükümlülüğündedir. Bu-
nunla birlikte, önemli sosyal hizmet sağlayıcısı, özellikle bakım alanında aileler-
dir (Johnson, 2001). Özelleştirmeler ile merkezi yönetim, yerel yönetim ve Ulu-
sal Sağlık İdaresi büyük ölçüde hizmet alıcısı haline gelmiştir (Flynn, 2007; Akt., 
Karasu, 2009). İngiltere’de enformel bakım hala çok önemlidir. Bununla birlikte, 
çocuk bakımı büyük ölçüde özelleştirilmiş, kamusal çocuk bakım hizmetleri çok 
sınırlı hale gelmiştir (Bütün, 2010). Sağlık Bakanlığı verilerine göre İngiltere ve 
Galler’de, 1992 yılında yerel otoritelere bağlı 950, özel sektöre kayıtlı 180 çocuk 
evi mevcut iken 2000 yılında bu rakamlar sırasıyla 672 ve 256 olmuştur. Böylece, 
sekiz yıllık bir sürede, yerel makamlarda %30’luk bir azalma olurken, özel bakım 
evlerinde %71’lik bir artış olmuştur (Carey, 2008b).

Yaşlılara yönelik huzurevi/bakımevi hizmetlerinde ise özel sektörün yeri ve 
ağırlığı son yıllarda artış göstermektedir. 1975 yılında, 18.800 olan özel bakım 
kuruluşları, 1990 yılında 119.900’e yükselmiştir (Thane, 2009; Akt., Can, 2013). 

Aşağıdaki Tablo 1’de huzurevi/bakımevi hizmetlerinde rol alan sektörlerin, 
hizmet sunumunda yatak kapasiteleri açısından ağırlıkları sunulmuştur (Forder 
ve Allen, 2011): 
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Tablo 1: Birleşik Krallıkta Kapasitenin Sektörlere Göre Kullanımı
Yıl 1990 1995 2000 2005 2010

Özel Sektör Huzurevi 140.000 151.000 163.000 161.000 171.000
Bakımevi 104.000 174.000 164.000 146.000 151.000

Gönüllü sektör Huzurevi 36.000 52.000 50.000 49.000 45.000
Bakımevi 10.000 17.000 16.000 14.000 16.000

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) 68.000 43.000 24.000 19.000 14.000
Yerel Yönetimler 114.000 71.000 51.000 32.000 22.000

Toplam 472.000 508.000 469.000 421.000 418.000
Özel ve Gönüllü Kuruluşların 
Toplam Kapasite İçindeki Oranı 61% 78% 84% 88% 91%

Kaynak: Laing & Buisson, 2010

Tablo 1’e göre, yaşlılara yönelik huzurevi hizmetinde özel sektörün 1990 
yılındaki yatak kapasitesi 140.000 iken 2010 yılında 171.000’e; bakımevi hiz-
metinde de aynı yıllarda yatak kapasitesi 104.000’den 151.000’e yükselmiştir. 
Böylece özel sektörün huzurevi/bakımevi hizmetlerindeki yatak kapasitesinin 
toplam kapasite içindeki oranı, 1990 yılında yaklaşık %52 iken, bu oran 2010 
yılında %77’ye yükselmiştir. Aynı yıllar içinde yerel yönetimlerin yatak kapasite-
si de 114.000’den 22.000’e düşmüştür. Can (2013)’a göre bakım hizmetlerinde 
yerel yönetimler, piyasadan hizmet satın alarak yararlanıcılara ulaştırmaktadır. 
Bu hizmetler, evrenselci yaklaşımdan ziyade, hizmetten yararlanıcıların gelir dü-
zeyine göre ücretsiz olabilmektedir. 

Kalite konusundaki rekabete ücret konusundaki rekabetin de dahil edilmesi-
nin olumsuz bir etki yaratmadığı görülmüştür. Piyasadaki yüksek bakım ücretle-
rinin kaliteye bağlı olduğu ve yüksek ücretlerin kamu tarafından değil, bireylerin 
kendisi tarafından ödendiği ortaya konulmuştur (Forder ve Allan, 2013: 81-82) 
Tekelleşme ve rekabet, huzurevi sektöründe hizmet kalitesi, hizmet sunumu ve 
yaşlıların sağlığı açısından riskleri artırmıştır. Son 5-10 yıl içinde yapılan bazı 
bilimsel araştırmalar da bu tespiti desteklemektedir. Bu araştırmalarda, özel 
sektöre ait kuruluşların karlarını yükseltmek için personel sayısını azaltarak, 
standartları düşürdükleri görülmüştür (Çadır, 2017). Sosyal hizmet politikala-
rının stratejik planlama rolünü üstlenen yerel birimlerin, kamu harcamaları için 
aldıkları paylar sınırlı olduğundan, İngiltere’de bakım ihtiyaçlarını karşılayacak 
ölçüde başarının yakalandığı söylenememektedir (Can, 2013. Bu eleştiriler ile 
hizmetlerde standartların ve denetimin önemi ortaya çıkmaktadır.

Almanya
Almanya, Avusturya, Hollanda ve kısmen Fransa ve Belçika Kıta Avrupası/

Bismarck modeli grubu altında sınıflandırılabilir (Can, 2013). Bu modelde devlet 
refah hizmetlerinde önemli ölçüde piyasanın yerini almıştır. Bununla birlikte, var 
olan statü ve sınıf farklılıkları refah uygulamaları için önem taşır. Ayrıca, gelenek-
sel aile yapısının da sürdürülmesine özen gösterilir. Bu nedenle çocuk bakımı vb. 
hizmetlerde aileye yönelik hizmetler sınırlıdır (Kleinman, 2002; Akt., Koray, 2008).

Almanya’daki güncel kamu reformları, 1980’li yıllardan itibaren gündem-
de olan “devletin ve yönetimin küçültülmesi, etkinleştirilmesi, verimlileştiril-
mesi, yeniden düzenlenmesi” arayışlarıyla oluşturulmuş politikalar ile ilgilidir. 
2000’lerde yapılan anayasa değişiklikleri ile devlet işlevlerinde önemli dönüşüm 
başlamıştır (Akın, 2009). Devletin işlevlerindeki bu dönüşüm, genelde kamu hiz-
metleri özelde ise sosyal hizmet alanlarına yansımıştır.
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Almanya’da belediyeler erken çocukluk hizmetlerini planlar ve temin ederler. 
Belediyeler, özel kuruluşların bulunması halinde bu hizmetleri doğrudan sunmaz-
lar. Almanya’nın doğusunda bu hizmetler kamu tarafından sunulurken, 1988 yılın-
dan itibaren özel ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sunulmaya başlan-
mıştır (OECD, 2006; Akt., Bütün, 2010). 

Diğer taraftan Almanya’da, uzun süreli bakım hizmetleri yararlanıcıların evle-
rinde gerçekleşmekte ve çoğunluğu nakdi yardımlarla desteklenmektedir. Nakdi 
yardımla desteklenen yararlanıcıların tercihine göre, özel kesimden hizmet satın 
alınabilmekte ya da enformal bakıcılar maddi olarak desteklenmektedir (Can, 
2013). Almanya’da bakım sistemini; hizmet sunucuları (kamu, yerel, özel, sivil top-
lum –kilise ve vakıflar, GmbH, ev, AG), hizmeti finanse edenler (sağlık ve bakım ka-
sası) ve hizmet alıcıları (yaşlılar) oluşturmaktadır. Bu ülkede yatılı bakım hizmetini 
en fazla (%54.7) sivil toplum, bunu özel hizmet sunucuları (% 40.3) izlemekte, en 
az etkinlik gösteren sunucular ise kamuya (%5.0) aittir. Bu ülkede Devlet hizmetin 
doğrudan sunucusu değil, daha çok hizmet dağıtıcısı ve denetleyici bir işlev gör-
mektedir. Almanya’da gelişmiş bir sivil toplum örgütlenmesi bulunmakta, bununla 
birlikte neoliberal politikalar ile özel sektör teşvik edilmektedir (Çağlar, 2017).

Dünyada neoliberal politikalara geçişin hız kazandığı 1990’lı yıllarda Alman-
ya’da da, özellikle bakım sigortasının getirilmesiyle birlikte özel sunucuların sayısı 
hızla artmıştır. Yaşlı bakım alanındaki hizmet sunucular, verdikleri bakım hizmetle-
rinin finansmanını bakım sigortası/kasasından almaktadır. Bununla birlikte, bakım 
sigortası kapsamında yer almayan ve özel sunucular tarafından ekstra olarak veri-
len hizmetler ise gereksinim sahiplerince ancak belirli bir ücret karşılığında satın 
alınabilmektedir (Çağlar, 2017). Özelleştirmenin daha ucuz ve daha etkili bir hizmet 
sunumu sağlayacağı beklentileri bulunmaktadır. Ancak, maliyet ve kazanç kriterle-
rine göre teklif edilen ve özel olarak finanse edilen hizmetlerdeki ücretler, düşük 
gelirli grupların karşılayamayacağı seviyede olabilir (Kratz ve Frerichs, 2000). 

İsveç
İsveç’in de içinde yer aldığı sosyal demokrat model, Kuzey/İskandinav mo-

deli olarak da adlandırılmaktadır. Koray (2008)’a göre bu model, sosyal hakların 
en çok kurumsallaştığı ve yaygınlaştığı, sosyal ihtiyaçların en çok piyasa dışın-
dan karşılandığı modeldir. İskandinav modeli, genel olarak tüm vatandaşlar için 
beşikten mezara kadar refah hizmetlerini sağlayan, finanse eden ve düzenleyen 
devlet ile ilişkilidir (Abrahamson, 2007). Modelin temel karakteristiği, evrensel 
gelir garantisi üzerine yapılan üçlü -çocuklar, engelliler ve yaşlılar- vurgu ve bu 
gruplar için sunulan oldukça gelişmiş hizmetlerdir (Şenkal & Sarıipek, 2007). 

1980’ler ve 1990’lar, sosyal programlarda sık sık değişikliğe gidildiği dönem-
lerdir. Bu değişikliklerin büyük bölümünün nedeni ideolojik eleştiriler, neo-klasik 
ekonomi eleştirileri, piyasa aktörlerinin yinelenen talepleri ve kamu harcamaların-
daki kısıtlamalardır. Ancak sosyal politikadaki bu değişikliklerin yönü siyasi güçler 
tarafından büyük dönüşümler yerine mevcut programlarda küçük düzenlemelere 
kaydırılmıştır ve bu nedenle de bu ülkelerin sosyal demokrat refah devleti özellik-
lerini koruduğunu söylemek mümkündür (Nordlund, 2000: 41). 

İsveç sosyal hizmet sisteminin önemli bir özelliği, yüksek düzeyde ademi-mer-
keziyetçi olmasıdır. Sosyal hizmet sunumu, esas olarak 1980’de düzenlenen Sosyal 
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Hizmetler Yasası’na (Socialtjanstlagen) göre belediyelere ait bir sorumluluktur (Lun-
dström, 2001). 1990’ların başlarına kadar İsveç refahı neredeyse sürekli bir genişle-
me durumundayken; ekonomik durgunluk, artan işsizlik ve hızla büyüyen kamusal 
açık daha fazla büyümeye imkan verecek mali tabanı yok etmiştir. Kötüleşen kamu 
maliyesi nedeniyle ulusal ve yerel makamlar bir dizi alanda kesinti yapmak zorunda 
kalmıştır. Bu sınırlama sürecinde sosyal hizmetler ve tıbbi bakım dahil olmak üzere 
reformların hedefi verimliliği artırmak olmuştur (Bergmark, 2000).

İsveç’te, 1992 yılında yaşanan ekonomik kriz sonucu sosyal yardımlar ve re-
fah programlarının kısılması ve bazı hizmetlere erişimin sınırlandırılması zorun-
lu hale gelmiştir (Abrahamson, 2007). Abrahamson (1995)’a göre genel olarak 
refah tartışmasının odağı; özelleştirme, gönüllü kuruluşların rolünün güçlendi-
rilmesi, devlet ile sivil toplum kuruluşları arasında yeni ortaklıkların kurulması-
dır. İdeolojik düzeydeki değişim, refah karması veya refah çoğulculuğu yönünde 
olmuştur (Akt.; Abrahamson, 2007). İsveç’te bireysel sosyal hizmetlerin (sosyal 
yardım, çocuk refahı vb.) özelleştirilmesi girişimleri olmuştur. Bu bağlamda tar-
tışılan konulardan biri özelleştirmelerin sosyal hizmet alanlarında ne kadar ileri 
gitmesi gerektiği ile ilgilidir. Örneğin, özel şirketlere, çocuk koruma davalarında 
soruşturma yürütmesine izin verilmeli midir? (Lundström, 2000).

İsveç refah devletinde uzun yıllar yaşlı bakım sisteminde kamu sektörü hem 
sunuma hem de finansmana egemen olmuştur. Bununla birlikte, yeni kamu yö-
netimi eğilimlerinden son 15 yılda yaşanan etkilenme ile rekabeti teşvik eden 
bir eğilim ortaya çıkmıştır (Stolt & Winbland, 2009). İsveç’te, sosyal hizmet 
alanlarından biri olan yaşlıların bakımı çok tartışılmıştır. Hem sunulan hizmet-
lerin kalitesi hem de hizmetlerin organize edilme yolları sorgulanmıştır. 1990’lı 
yıllarda yaşlı bakımının ekonomik baskıları oldukça artmıştır. Bu süre zarfında 
birçok özel şirket, ilk önce yaşlı bakım hizmetlerinde yer almıştır (Lundström, 
2000). Özel sektörün sağladığı yaşlı bakım hizmetlerinin oranı 1990’da %1’den 
2008’de %14’e yükselmiştir (Stolt ve Winblad, 2009; Akt., Stolt et al., 2011). Bu 
oran 2010’da %16’ya çıkmıştır (Stolt et al., 2011). İsveç yaşlı bakım sektöründeki 
özelleştirmeler; ekonomi, ideoloji ve coğrafi faktörlerin iç içe geçtiği karmaşık 
bir politika yayılımı süreci olarak tanımlanabilir (Stolt & Winblad, 2009).

İsveç yaşlı bakım sektörü on yıl içinde homojen bir kamu sektöründen özel-
leştirmeler ile daha çeşitli bir pazara dönüşmüştür. Bu bağlamda İsveç örneği, 
yeni kamu yönetimi ile uyumludur (Stolt & Winblad, 2009).

TÜRKİYE’DE YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE SOSYAL HİZ-
METLER ALANINDAKİ GELİŞMELER
Bir ülkede genel ve geçerli olan kamu iradesinin somut görünüşü mevzuattır. 

Kamu politikaları da genel olarak kendisini son noktada mevzuat ile ortaya ko-
yar (Güler, 2009). Bu kapsamda, Türkiye’deki yeni kamu yönetimi çerçevesinde 
sosyal hizmetler alanındaki gelişmeler, çalışmanın konusu ile sınırlı tutularak, 
mevzuat temelinde ele alınmıştır.

Yeni kamu yönetimi yaklaşımı genel olarak Anglo-sakson ülkelerin önder-
liğinde uygulanmaya başlanmış, ülkemizde olduğu gibi, pek çok ülkede kamu 
yönetimi reformlarının temelini oluşturmuştur (Erkan, 2008). Bu çerçevede, 
2000’li yılların başından itibaren gerek iç gerekse Avrupa Birliği vb. uluslarara-
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sı örgütlerin etkisiyle Türkiye’de kamu yönetimi reformu gündeme gelmiştir. Bu 
çerçevede hazırlanan ve Başbakanlığın 29 Aralık 2003 tarih ve 5767 sayılı yazısı 
ile TBMM Başkanlığına gönderilen “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”nın 
“Gerekçe”sinde, yeni yönetim anlayışı ve uygulamasının piyasaya saygılı olaca-
ğı ve mümkün olduğu ölçüde piyasa araçlarını kullanacağı yer almıştır. Güler 
(2005)’e göre Tasarı, kamu yönetimi sistemine “özelleştirme”, “yönetişimcilik” 
ve “yerelleşme” olmak üzere üç büyük değişiklik getirmiştir. 

Söz konusu Tasarı’nın 11 inci maddesine göre özel sektör, kamu hizmetlerini 
yerine getirebilecekler arasında yer almıştır. Söz konusu maddenin “Gerekçe”-
sinde, yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda, kamu hizmetlerinin etkili, ve-
rimli ve süratli şekilde görülmesi için merkezi veya mahalli idarelere ait hizmet-
lerden kanunlarda öngörülenlerin gerektiğinde üniversitelere, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarına, hizmet birliklerine, özel sektöre ve alanında 
uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerine gördürülebilmesine imkan tanındığı belir-
tilmiştir. Bu madde, yürürlüğe girmeyen 15.7.2004 tarih ve 5227 sayılı “Kamu 
Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun”da, aynı 
madde numarası ile korunmuştur. Haktankaçmaz (1999)’a göre, söz konusu Ka-
nun ile getirilen yenilikler arasında kamu, özel ve üçüncü sektör arasındaki den-
genin korunması ile kamu hizmetleri arasında ayrım yapmaksızın kamu hizmet-
lerinin özel sektör tarafından gördürülmesine imkan tanınması yer almaktadır. 

Gerek kamu yönetimi ile ilgili temel bir kanunun gerekse sadece sosyal hiz-
metler ve yardımları içeren tek bir yasal düzenlemenin yürürlüğe konulamaması 
sonucu, mevcut yasalarda yeni kamu yönetimi anlayışı ve yaklaşımı çerçevesinde 
münferit düzenlemelerin yapılması yoluna gidilmiştir.  Bu çerçevede, 27 Mayıs 
1983 tarih ve 18059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2828 sayılı “Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu”un 3 üncü maddesinin (e) bendinin 
(3) numaralı alt bendindeki  “Kreş ve Gündüz Bakımevleri” tanımında “ve sundu-
ğu hizmetler karşılığında ücret alan” ibaresi çıkarılmıştır. Bu bağlamda 3 Aralık 
1983 tarih ve 18240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “SHÇEK Genel Müdür-
lüğü Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği” de, 31 Temmuz 2009 tarih ve 
27305 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
Böylece Devlet, sosyal hizmetler alanında (mülga) SHÇEK tarafından sunulan 
kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sonlandırmıştır.

Çocuk refahı alanındaki münferit düzenlemelerden biri korunmaya ihtiyacı 
olan çocuklara yöneliktir. Anayasa’ya göre Devlet, korunmaya muhtaç çocukların 
topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alacak ve bu amaçla gerekli teşkilat 
ve tesisleri kuracak veya kurduracaktır (Md. 61). Bu hüküm çerçevesinde yürür-
lüğe giren 2828 sayılı Kanun’un 4/e maddesindeki “Korunmaya muhtaç çocukla-
ra ilişkin sosyal hizmetler, ancak bu Kanunla kurulan Kurum tarafından yürütülür” 
hükmü, 7 Temmuz 2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5378 
sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun”un  27 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece ko-
runmaya ihtiyacı olan çocuklara yönelik hizmetlerin, Devlet dışındaki diğer hiz-
met sunucular tarafından da yerine getirilmesinin yolu açılmıştır. 

Ayrıca, 2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile korunma ihtiya-
cı olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili olarak SHÇEK (Mülga)/ASPB’nin 
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kendisine intikal eden olaylarda gerekli önlemleri derhal alarak, çocukların özel 
kuruluşlara (Md. 10) ve haklarında “barınma tedbiri” verilenlerin özel bakım yurt-
larına yerleştirilebileceği (Md. 5) hüküm altına alınmıştır.

Yasalarda münferit olarak değişiklik yapılan sosyal hizmet alanlarından bir di-
ğeri ise engellilik alanıdır. 7/5/2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun’un 1 nci maddesiy-
le, Anayasa’nın 10 uncu maddesine eklenen fıkra ile içinde engellilerin de bulun-
duğu bazı gruplar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı hü-
küm altına alınarak, bu gruplara yönelik pozitif ayrımcılık getirilmiştir. Anayasa’ya 
göre kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet bir taraftan 
durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak, diğer ta-
raftan engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbir-
leri alacaktır (Md. 42, 61). 2005 tarih ve 5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun” a 
göre de,  “Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez” (Md. 15). Söz 
konusu Anayasa ve yasal düzenlemeler yanında, Türkiye tarafından 30 Mart 2007 
tarihinde taraf olunan, 27.05.2009 tarihinde de Bakanlar Kurulu tarafından kabul 
edilen Birleşmiş Milletler “Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme” de, engellilere yö-
nelik yaşam hakkı, sosyal hizmetler, eğitim hakkı vb. birçok hükme yer verilmiştir. 

Engellilik alanında özel sektör “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri” ile 
“özel bakım merkezleri” aracılığıyla sosyal hizmetler alanında hizmet sunmaktadır. 

Belli koşulları taşıyan zihinsel engelli bireylerin, özel eğitim merkezi giderleri-
nin Devlet tarafından karşılanması, 6 Haziran 1997 tarih ve 23011 sayılı Mükerrer 
Resmi Gazete’de yayımlanan 572 sayılı KHK ile mümkün olmuştur. Böylece Devlet 
zihinsel engelli bireylerin eğitimleri için özel sektörden hizmet satın almaya başla-
mıştır. Günümüzde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanan zihin-
sel engelli bireylerin giderleri, MEB bütçesinden karşılanmaktadır.

Devlet tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler için özel bakım merkezlerin-
den hizmet satın alınmasının yasal dayanağı ise 1/7/2005 tarih ve 5378 sayılı 
Kanun’un 30’uncu maddesiyle, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanun’a eklenen “Ek 
Madde 7” dir. Bu maddeye göre; bakıma ihtiyacı olan engellilerin ücretleri ASPB 
bütçesinden karşılanmaktadır. Bakıma ihtiyacı olan engellilere yönelik özel bakım 
merkezlerinden hizmet alımı yoluyla yararlanabilme koşullarından biri olan sos-
yal güvenlik kurumlarına tâbi olmama kriteri, 10 Şubat 2007 tarih ve 26430 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 5579 sayılı Kanun’un 2 nci maddesiyle, 2828 sayılı 
Kanun’un “Ek Madde 7” de yapılan değişiklik ile kaldırılmıştır. 

Ayrıca, 6/2/2014 tarih ve 6518 sayılı Kanun’un 23 üncü maddesiyle, 2828 sa-
yılı Kanun’a eklenen “Ek Madde 10” ile 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına 
hizmet alımı yoluyla bakım hizmeti verilebilecektir. Bakıma ihtiyacı olan engellile-
rin belirlenmesindeki gelir kriteri hane içindeki kişi başına düşen ortalama gelirin 
aylık asgari ücretin 2/3’ünden az olması iken, bu oran 65 yaşını doldurmuşlarda 
1/3’ten az olması biçimindedir. Diğer bir farklılık ise bakıma ihtiyacı olan engel-
lilere yönelik bakım hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olma-
ması, 65 yaşını doldurmuş kişilere yönelik hizmet satın alımının ise söz konusu 
Kanun’un 21/b maddesine tabi olmasıdır. 

Son yıllarda özel sektöre açılan hizmet kuruluşlarından biri de “Aile Danışma 
Merkezleri”dir. Aile danışma merkezleri, 1997 yılında çıkarılan 572 sayılı KHK ile 
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2828 sayılı Kanun’da tanımlanmıştır. 25 Şubat 2009 tarih ve 27152 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile özel sektörün aile danışma hizmetlerini sun-
ması amacıyla gerekli yasal ve idari düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 

Bu gelişmeler sonucu, Türkiye’de sosyal hizmet sunum sistemi içerisinde özel 
sektöre ait kuruluşlar, Devlet tarafından hizmet satın alınması ve gerçekleştirilen 
harcamalar aşağıdaki bölümde ele alınmıştır.

SOSYAL HİZMET SUNUM SİSTEMİ İÇİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN SAYI-
LARLA GÖRÜNÜMÜ
Son yıllarda, yukarıda yer verilen yasal ve idari düzenlemeler ile Türkiye’de 

sosyal hizmet sunum sistemi içinde özel sektörün ağırlığı artmaya başlamıştır.  
Türkiye’de sosyal hizmetlerde özel sektörün etkinlik gösterdiği hizmet alan ve 
türleri ile bu hizmetleri denetleyen kurumlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Sosyal hizmet alanlarına göre özel sektörün etkinlik gösterdiği kuruluş hizmeti

Hizmet Alanı Hizmet Türü Kuruluş Türü
Hizmet Satın 

Alınma 
Durumu

Denetleyen 
Kurum

Çocuk Refahı Özel Kreş ve Gündüz 
Bakımevi/Çocuk Kulübü Gündüzlü YOK ASPB

Engellilik 
Refahı

Özel Bakım Merkezleri Yatılı/Gündüzlü VAR ASPB
Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezleri Gündüzlü VAR MEB

Yaşlılık Refahı Özel Huzurevleri Yatılı VAR ASPB
Aile Refahı Özel Aile Danışma 

Merkezleri Gündüzlü YOK ASPB

Tablo 2’ye göre, sosyal hizmetler alanında ASPB’nin denetiminde özel sektör 
kreş ve gündüz bakımevi hizmetleri/çocuk kulübü, özel bakım merkezleri, özel 
huzurevleri ile özel aile danışma merkezleri; MEB’nin denetiminde de özel eği-
tim ve rehabilitasyon merkezleri hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerin bir kısmı 
gündüzlü, bir kısmı yatılı bir kısmı ise hem gündüzlü hem de yatılıdır. 

Darüşşafaka Cemiyeti hariç olmak üzere denetimleri ASPB tarafından yapılan 
özel sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin yüzde üçü, tespit edilecek kişi-
lerin ücretsiz yararlanması için ayrılmıştır (2828 S. K., Md. 34). Örneğin, “Engelli 
Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği”ne göre, ücretsiz konten-
jandan, ücreti Bakanlık tarafından ödeme kriterlerine uygun olmayan, ekonomik 
ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan engelliler yararlandırılır (Md. 50). Böy-
lece, sosyo-ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşlara, özel sosyal hizmet ku-
ruluşlarından kontenjanlar dahilinde,  ücretsiz yararlanma imkanı sağlanmıştır.

2016 yılında ASPB’ye bağlı faaliyet gösteren toplam 2048 özel kreş ve gün-
düz bakımevi ile çocuk kulübünde bakılan toplam çocuk sayısı 79.876’dır (ASPB, 
2017). Türkiye’deki toplam 384 huzurevinin 182’si (%47), toplam 31.911 ka-
pasitenin de 10.184’ü (%32) özel sektör huzurevlerine aittir. Böylece yaklaşık 
kapasitenin 1/3’üne, huzurevlerinin de yarısına özel sektör sahiptir (ASPB-EY-
HGM, 2018a). ASPB tarafından 7/21551 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesine 
İlişkin 30.6.2014 tarih ve 97516 sayılı cevabi yazıda, Bakanlıktan açılış ruhsatı 
alan 55 adet özel aile danışma merkezi bulunduğu ifade edilmiştir.
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Devlet özel huzurevleri, özel bakım merkezleri ile özel eğitim ve rehabilitas-
yon merkezleri aracılığıyla özel kesimden hizmet satın almaktadır. Ağustos 2017 
itibarıyla, özel eğitim hizmetinden yaklaşık 349.000 engelli çocuk, özel kuruluşta 
bakımdan da 13.041 bakıma ihtiyacı olan engelli yararlanmıştır (Kalkınma Ba-
kanlığı, 2018). 197 adet özel bakım merkezi 17.935 kapasite ile hizmet vermek-
tedir (ASPB-EYHGM, 2008b).

ASPB ile MEB tarafından yapılan sosyal hizmet harcamaları aşağıda Tablo 3’te  
sunulmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2018).

Tablo 3: ASPB ve MEB’nin sosyal hizmet harcamalarının harcama yapılan kesime göre 
dağılımı

(Bin TL.)

Harcama Yapılan Kesim Kuruluş 2014 2015 2016 2017 Ağustos 
Ayı İtibarıyla

Çocuk-Genç ASPB 857 362 1 173 911 1 488 199 1 177 394
Yaşlı ASPB 238 936 367 101 600 577 443 014

Engelli
Kurum Bakımı ASPB 237 617 344 711 490 855 349 706
Özel Kuruluşta 
Bakım ASPB 202 250 186 031 261 518 252 869
Özel Eğitim MEB 1 606 000 1 362 478 2 125 036 1 618 817

Toplum-Aile-Kadın ASPB 108 362 159 805 259 181 223 861
Toplam 3 250 527 3 594 037 5 225 

386 4 065 661
Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı

Tablo 3’te ASPB ve MEB tarafından yapılan sosyal hizmet harcamaların, har-
cama yapılan kesimlere ve yıllara göre dağılımı verilmiştir. Buna göre, engellile-
rin özel kuruluşta bakımı ve özel eğitimi için toplam 2014’te 1 808 250 bin TL., 
2015’te 1 548 509 bin TL. 2016’da 2 386 554 bin TL. ve 2017 yılı Ağustos ayı iti-
bariyle ise 1 771 686 bin TL. Devlet tarafından özel kesime ödeme yapılmıştır. Bu 
harcamaların tabloda yer alan toplam harcama oranları, yaklaşık olarak 2014’te 
%56, 2015’de %43, 2016’da %46 ve 2017 Ağustos ayı itibariyle de %44’tür. 

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre de, 2006 yılından 2016 yılı Kasım ayı-
na kadar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin engelli bireylere verdikleri 
eğitimler için 12.433.067.873,17-TL. ödeme yapılmıştır (MEB, 2017).

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Sosyal hizmet sunum sistemi içinde merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum 

örgütleri ile özel sektör karma bir sistem içinde yer almaktadır. Bu aktörlerin 
ağırlığı ise ülkelerin içinde bulundukları refah rejimleri, siyasal ve yönetim sis-
temleri, sosyo-ekonomik, tarihsel, kültürel vb. yapılara göre değişiklik göstere-
bilmektedir. Can (2013)’a göre, ülkelerin sosyal politika modelleri çerçevesinde 
bir ya da daha fazla aktör belirleyici bir rol oynamaktadır.

Sosyal hizmet alanında özel sektörün yeri ve hizmet sunum biçimi, refah re-
jimlerine göre farklılaşabilmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda geçerli olan 
neoliberal politikalar, yeni kamu yönetimi anlayışı ile birlikte tüm refah rejimle-
rinde özel sektörün rolü artmaya başlamıştır. 

Türkiye’de de sosyal hizmet sunum sistemi içinde özel sektör çocuk, engel-
li, yaşlı ve aile refahı alanlarında hizmet sunmaktadır. Devlet, son yıllarda yeni 
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kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde, sosyal hizmet alanında kreş ve gündüz ba-
kımevi hizmetinden çekilmiş,  aile danışma merkezi hizmetini özel sektöre aç-
mış, bazı refah alanlarında da özel sektörden hizmet satın almaya başlamıştır. Bu 
kapsamda Devlet, engelli bireylerin eğitimi için “özel eğitim ve rehabilitasyon” 
merkezlerinden, bakıma ihtiyacı olan engelliler için “özel bakımevleri”nden, yaş-
lılar için ise “özel huzurevleri”nden hizmet satın almaktadır. 

Kamusal sosyal hizmetlerin piyasalaşması ile gereksiz bürokrasinin azalaca-
ğı, kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması ve hizmetten yararlananlara 
daha az maliyet getireceği ileri sürülmüştür (Le Grand, 1993; Knapp et al., 2001; 
Akt., Carey, 2008b). Ancak, refah alanındaki kamu, kar amacı güden ve gütmeyen 
hizmet sağlayıcılarından hangisinin “en iyi” hizmeti sunduğuna dair kesin bir 
yanıt yoktur (Riccucci ve Meyers, 2008). Ergun (2004)’a göre, küreselleşmenin 
ekonomik liberalleşmeyi bir ölçüde zorunlu kıldığı kabul edilse bile, kamu-özel 
kesim dengesi dikkatli biçimde kurulmalı ve özelleştirmeler duyarlı bir biçimde 
uygulanmalıdır. Ancak, bu da çok kolay değildir. Kamusal siyasaların özel sektör-
den etkilenmeleri kaçınılmaz olmakla birlikte, özel kesim değerlerinin tümüyle 
kamu örgütlerine aktarılması da olanaksızdır.

Bu nedenlerle, sosyal hizmet sunum sistemi içinde kamu ve özel sektör ta-
rafından sunulan hizmetlerin verimliği ve etkililiği konularında, ulusal ve ulus-
lararası düzeyde karşılaştırmalı araştırmalara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dünyada ve ülkemizde sosyal hizmet sunum sisteminde özel sektör hizmetle-
ri ile ilgili olarak koordinasyon, işbirliği, hizmet standartları, rehberlik ve dene-
tim hizmetleri gibi alanların önemi artmıştır.
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 2008 KRİZİNİN ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Süreyya BAKKAL

1.Çin’in Ekonomik ve Tarihsel Gelişimi
Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında Çin Komünist Partisi tarafından gerçek-

leştirilen Komünist Devrim’in ardından Mao Zedong liderliğinde kurulmuştur. 
Liderlik, dünyanın her yerinde toplum düzeni içerisinde belirli bir destek ile 
temsil edilen bir olgudur. Toplumsal yaşamın her alanında “liderlik” kavramı ile 
karşılaşma imkânı vardır (Kantar, 2016:188). Mao’ya göre komünizm insanlık ta-
rihinin en mükemmel rejimidir.21.ci yüzyılın en önemli siyasi liderlerinden biri 
olan Mao 1976 yılında ölmüştür. Mao sağlığında Moskova’ya gitmiş, Komünist 
Çin’in ekonomik geleceğini Sovyet Rusya’nınkine benzetmeye çalışmıştır.(Al-
tuğ,1995:62-125) 1949 yılından sonra Çin ekonomisi iki önemli değişim yaşamış-
tır. Bu değişimlerin birincisi ile Çin yeni demokratik ekonomiden vaz geçip  sos-
yalist planlama ekonomisine geçmiştir. İkincisi de Çin’in, sosyalist bir planlama 
ekonomisinden sosyalist bir piyasa ekonomisine geçişidir.(Yu-Fenk,2010:56-57) 
1949’dan beri, Çin hükümeti ulusal ekonominin planlanmasından ve yönetimin-
den sorumludur.  1978 yılında – Deng Xiaoping’in kapitalist piyasa ilkeleriyle ta-
nışmasıyla  Çin ekonomisi, son 30 yılda ortalama yüzde 10  GSYİH büyümesi ile 
büyük bir gelişme göstermiştir.. Bu dönemde Çin ekonomisinin boyutu da kabaca 
Çin’in GSYİH’sı 48 kez büyüyerek $168.367 milyar ABD dolarından 1981 yılın-
da 8.227 trilyon dolara çıktı. Ekonomik reformlar, ülkedeki tarımsal faaliyetlerin 
kollektifleştirilmesine yönelik ilk odak çalışma ile başlamıştır. 1970 ve 1980’ler-
de Çin ekonomisinin liderleri, tarımın merkezini çiftçilikten ev faaliyetlerine de-
ğiştirmeye çalıştılar. Reformlar, fiyatların serbestleştirilmesine de kademeli bir 
şekilde uzanmıştır. Mali âdemi merkeziyetçilik süreci kısa bir süre sonra başladı. 
Reformların bir parçası olarak devlet, Hükümetin sahip olduğu iş girişimlerine 
daha fazla bağımsızlık tanıdı. Ayrıca devlet hizmet sektörüne de önem verdi. Bu 
durum hizmet sektörü içinde özel olarak tutulan işletmelerin yanı sıra bir dizi 
hafif üretim sektörlerinin de ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bankacılık sistemi de 
çeşitlendirildi ve Çin borsaları, Çin’de ekonomik reformlar yapılırken gelişmeye 
ve büyümeye başladı. Çin ekonomik reformların uygulanmasında yavaş ama is-
tikrarlı bir yöntem benimsemiştir. 12.Beş Yıllık plan olarak bilinen son reform-
lar, Mart 2011’de kabul edilmiştir ve ekonominin gelecekte ihracata daha az ba-
ğımlı hale gelmesi için sürekli ekonomik reformların ve iç tüketimin artırılması 
ihtiyacının altını çizmiştir. Çin hükümeti birçok ekonomik sorunlarla boğuşmak 
zorunda kaldı. Yüksek iç tasarruf oranı ile iç talep azaldı. Ayrıca göçmenler ve 
iş gücüne yeni girenlerin birçok sorunuyla Çin Hükumeti boğuşmak zorunda 
kaldı.  Hükumet kalkınmanın sürdürülmesi, yeterli iş, büyüme ve yolsuzluk ve 
diğer ekonomik suçları azaltmak;  için çaba sarf etti. Ekonominin hızlı dönüşümü 
ile ilgili çevresel hasar ve sosyal çatışmaları önlemeye çalıştı. Çin, dünyanın en 
büyük 4.ülkesidir, Topraklarının genişliği 9.569.901 kilometrekaredir. Çin eko-
nomisi kırsal ve kentsel nüfus arasında büyük dengesizlikler ile çeşitli bölgesel 
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ekonomik dengesizlikleri ortadan kaldırmaya çalıştı. Üç zengin ve en önemli 
ekonomik bölgeler doğu kıyısındadır. Bunlar: Pearl Delta  yakın Hong Kong, Yan-
gtze Nehri, Delta Şangay ve Pekin yakınlarındaki Bohai Körfezi Bölgesidir.. Bir 
bütün olarak Asya bölgesel ekonomisi üzerinde en önemli etkiye sahip olması 
beklenen bu alanların hızlı gelişmesi için Çin hükümetinin Politikası bu zengin 
bölgelerde hızlı büyümenin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Son yirmi 
yılda Çin expressway ağ genişleme iddialı bir program başlattı. Bu program Pazar 
entegrasyonunu kolaylaştırarak,  hem ulusal düzeyde verimliliği artırmayı hem 
de iç bölgelerin refah içinde yaşamasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 
Programın sonucu Çin’in iki büyük finans merkezi, Pekin ve Şangay  2012 yılında   
sırasıyla  %7.7  ve % 7.5 arasında büyümüştür. – Tianjin, Chongqing, Guizhou, 
Yunnan için bu oran % 13 olmuştur.

Geniş arazi alanı göz önüne alındığında, Çin büyük miktarlarda doğal kaynak-
lara ev sahipliği yapmaktadır. Bazı raporlara göre, Çin  dünyada bugüne kadar 
doğal olarak bulunan 150 mineralden her birine sahiptir.. Bunlardan bazıları 
şunlardır ve .Çin  aşağıda sayılan bu  minerallerin üretiminde dünyada ilk sıralar-
dadır. Tungsten, antimonyum, titanyum, vanadyum, çinko, nadir toprak, magne-
site, pyrit, florit, barit, sıva taş ve grafit; kalay, cıva, asbest, talcum, kömür ve mo-
libdenum;  nikel, kurşun, demir, manganez ve platin ailesi. Çin ayrıca 45 önemli 
mineral deposunda dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca, geniş dağ aralıkları 
ile Çin’in hidroelektrik potansiyeli çok büyüktür (Economic Structure of China). 

2.Krizin Tanımı ve Son 40 Yılın Küresel Ekonomik Krizleri
Ekonomik krizleri ekonomideki karar birimleri olan hane halkı yani bireyler, 

firmalar, ve devletin davranış faaliyetlerinde iç ve dış konjonktür nedeni ile mey-
dana gelen ani ve beklenmeyen değişimler olarak ifade edebiliriz.(Apak,2009:17)
Küresel ekonomik kriz ile tüm dünya ülkelerindeki firmalar mikro açıdan devlet-
ler ise makro açıdan etkilenirler. İktisat ve siyaseti birbirine bağlayan en önemli 
noktalardan biri de karar alma işlemidir. Karar alınırken amaçlara ulaşmak için 
değişik araçlar kullanılır (Kantar ve Diğerleri, 2018a: 229). Krizler sürdürülmesi 
mümkün olmayan yapılanmaları sanki sürdürülebilir bir durummuş gibi algıla-
tarak ekonomideki dengeyi düşük bir gelir seviyesine doğru çeker. Bu olumsuz 
durumun sonucunda halkın ekonomik refah seviyesi düşer ve iş bulamayanların 
sayısı artar. . Krizler aniden çıkar ama yıpratıcı etkileri yıllarca devam eder.(Gü-
rel, 2006:40) Finansal kriz döviz kuru, faiz ve hisse senedi fiyatlarında görülen 
anormal değişmelerden ve bankalara geri ödenmeyen kredilerin miktarının ço-
ğalmasından kaynaklanmaktadır.

Finansal krizler, başlangıcından bu yana sektörün talihsiz bir parçası olmuştur. 
Bankacılar ve finansçılar, bu kadar büyük, bu kadar küresel ve bu kadar karmaşık 
bir işte, bu tür olayların önlenebileceğini düşünmek saf bir şey olur demektedirler. 
Son 40 yılda yaşanan finansal krizlere bakıldığında, yüksek bir ortak payda ortaya 
çıkmaktadır. Aşırı bir coşku, kötü bir düzenleyici gözetim, tehlikeli muhasebe, sürü 
akıllılıkları ve birçok durumda, yanılmazlık hissi. İlk defa 1982 yılında Latin Ameri-
ka borç krizine girdi. Bu krizin nedeni, yıllardır ucuz dış borçlara maruz kalan Latin 
Amerika ülkeleri, aniden bunu ödeyemeyeceklerini fark ettiler.  Meksika, Brezilya 
ve Arjantin kalkınma ve altyapı programları için oldukça borçlanmıştı.. Ekonomileri 
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büyümeye başladı. Bunu fırsat bilen çeşitli ülkelerin  bankaları Latin Amerika ül-
kelerinin borçlarının yedi yıl içinde dörde katlandığı noktaya kadar kredi verdiler.. 
1970’lerin sonlarında dünya ekonomisi durgunluğa girince sorun ortaya çıktı So-
runun üstesinden gelmek için Latin Amerika Ülkelerinde bono ödemeleri ile ilgili 
faiz oranları artarken, Latin Amerika ülkeleri para birimleri de düştü. Kriz resmen 
Ağustos ayında başladı 1982 Meksika Maliye Bakanı Jesus Silva-Herzog ülkenin fa-
turalarını ödeyemediğini dünyaya ilan etti.

Latin Amerika ülkeleri sonunda piyasa yanlısı reformlar ve kemer sıkma 
programlarını uygulamaya koydu. Bunun için IMF’den yardım aldı. Ayrıca 1989 
yılında bu ülkelerde sıkıntılı devlet borçları için devlet tahvilleri çıkarıldı. Latin 
Amerika krizinin çözümü için ABD’de 700’den fazla tasarruf ve kredi dernekle-
ri bir araya geldi. Sabit kur rejimi uygulayan bu ülkelere uzun vadeli borç verildi. 
Daha sonra 1987 yılında ABD’de borsa krizi patlak verdi. Kara pazartesi olarak 
bilinen bu krizle küresel hisse senetleri değer kaybetti. Yılsonuna doğru bu kriz 
aşıldı. 1994 te Meksika pesosunun ani devalüasyonu ile tekila krizi olarak bilinen 
yeni bir kriz başladı. Bu krizle baş etmek için Meksika devlet başkanı sıkı döviz 
kontrolü uygulamasına son vermiştir. Meksika 1994 – 1995 yılları arasında ağır 
bir ekonomik kriz daha yaşamıştır. 1994’te Türkiye’de başlayan krizden 6-8 ay ka-
dar bir süre sonra Meksika’da “Tesebono Krizi” diye bilinen ve 1995 yılına sarkan 
önemli bir kriz yaşanmıştır. Birçok analist Meksika krizini 21. yüzyılın ilk önemli 
krizi olarak tanımlamaktadır. Çok düşük faiz oranlarıyla fazlaca borçlanmışlar ve 
borçlarını ödeyememişlerdir.2007 de yeni bir krizin tüm dünyanın finansal piyasa-
larını etkileyeceği ortaya çıktı. Birçok açıdan milyarlarca dolarlık kayıp ve borç ile 
yavaşlayan ekonominin Avrupa’nım hemen her ülkesini sarması ile başlayan kriz 
birçok Avrupa devletinde mali kurumların çökmesine neden oldu. Avrupa’daki bu 
krizin ortaya çıkmasının birçok nedeni vardır.Ama en önemlisi ABD konut piyasa-
sının çökmesidir (http//.mahfieğilmez.com/2015/08/Çin-ekonomisi.html) yazın-
da ABD’de ekonomik kriz baş göstermiştir. Bunun sonucunda 2008 Eylül ayında 
ABD’nin en büyük 4. Yatırım Bankası iflasını ilan etmiştir. 158 yıllık bu bankanın 
Lehman Brothers’ın 600 milyar dolar borcu olduğu açıklanmıştır. Bu büyük ve kök-
lü bankanın iflası ile yayılan kriz tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Krizi ortaya çı-
karan temel unsurlardan biri ABD’nin gayri menkul piyasasında son yıllarda ortaya 
çıkan aşırı fiyat artışları, geri ödenmeyen riski yüksek konut kredileri ve bunlara 
bağlı olarak çıkartılan yapılandırılmış finansal araçlar ve buhar olup giden milyar 
dolarlar gösterilmektedir. Bu kriz 1929 Büyük Buhranından sonra dünyada ortaya 
çıkan en büyük kriz olarak tarihe geçmiştir(Ünal ve Kaya,2009:2).

3. 2008 Finansal Krizinin Çin Ekonomisine Etkisi
Dünya’da 2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal dalgalanmanın kaynağı 

ABD’de 2007 yılı Ağustos ayında başlayan Mortgage Krizidir. Piyasa yapısı, de-
netim eksiklikleri ve bu süreçte izlenen politikalar sonuçta beklenmeyen olum-
suzluklara yol açmıştır(Tong and Wei,2008).Son yıllarda ortaya çıkan finansal 
krizlerin göze çarpan özelliği hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş 
ülkelerde büyük tahribatlar yaratmasıdır.1990’ların başında AB Ülkelerinde or-
taya çıkan ve  bir para krizi olan ERM gelişmiş ülkelerde çıkan krizlere örnek 
olarak gösterilebilir .Bu kriz sıkı para politikalarından kaynaklanan bir kriz iken 
1994-1995 yılında Meksika’da çıkan kriz bir aşırı tüketim krizidir.1997-1998 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 1250

yılında ortaya çıkan Asya krizi de bir aşırı yatırım krizidir(Yay vd.,2001:15-30) 
.Anlaşılıyor ki her üç krizde temel makro ekonomik değişkenlerdeki sorunlardan 
değil daha çok sabit, yarı sabit ve ortak bir para birimine bağlı döviz kuru sistem-
lerinden ,reel döviz kurundaki aşırı değerlenmeden  ,uluslararası likidite yeter-
sizliğinden ve yoğun sermaye giriş  ve çıkışlarından kaynaklanmaktadır. Krizleri 
ortaya çıkaran faktörlerin şiddetleri ve ortaya çıkış biçimleri oldukça farklıdır. 
Meksika ve Asya’da bu faktörlere ilave olarak bankacılık kesimi sorunları eklen-
miştir. Brezilya krizinde hâkim unsur makro ekonomik temellerdeki bozukluk-
lardır.2000-2001 Türkiye Krizinde ise yukarıda sözü geçen bütün etkenlerin payı 
vardır (Somçağ, 2007: 36-42). Dünyada bugüne kadar yaşanan krizler dört başlık 
altında toplanabilir; para krizleri, bankacılık krizleri, finansal krizler ve dış borç 
krizleri. Para krizleri finansal bunalımın bir türüdür. Bir ülke parasına karşı orta-
ya çıkacak spekülatif ataklar sonucunda o ülke parasının değer kaybına uğraması 
ve ülkenin faiz oranlarını yükselterek parasını savunmak zorunda kalması duru-
munda ortaya çıkar. Kısaca o ülke parasının önemli miktarda devalüasyona uğ-
ramasıdır. Bankacılık krizleri bankaların başarısızlıkları, iflasları veya yükümlü-
lüklerini yerine getirememeleri durumunda mevduat sahiplerinin panikleyerek 
bankalardan kaçışları durumunda hükümetlerin bankalara kurtarma ve kamu-
laştırma operasyonları ile müdahale ettiği durumlarda veya geniş ölçüde dönme-
yen kredilerin ortaya çıkması durumunda söz konusu olabilir. Böyle bir durumda 
mali piyasalara olan güvenin sarsılması dolayısı ile yatırımcılar hisse senetleri ve 
tahvillerini satıp nakde dönüştürmek ve bunu da altın döviz gibi güvenilir var-
lıklara yatırmak isterler. Böylece aniden başlayan satış furyası borsayı da çöker-
tir ve krizin daha da derinleşmesine yol açar(Seyidoğlu,2007:556) .Yapılan bir 
çalışmada bankacılık krizlerinin liberal finansal sistemlerde ortaya çıkmasının 
daha muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır (Demirgüç-Kunt and Detragiache 
,1998:1-25). Finansal krizler reel ekonomi üzerinde büyük yıkıcı etkiler yarata-
bilen ve piyasaların etkin işleyiş gücünü bozan finansal piyasalardaki çöküşlerdir 
(Taylor, 2009:1-32). Dış borç krizleri ise bir ülkenin dış borçlarını ödeyememesi 
durumudur. Dünyada 2007 yılı ağustos ayında patlayan finansal piyasalardaki 
kriz büyük depresyondan sonra görülen en büyük şok haline gelmiş, finansal sis-
temin merkezindeki kurumlarda ve piyasalar üzerinde ağır hasara sebep olmuş-
tur (IMF, 2008).Bu krizin ilk ayırt edici özelliği oluşum şeklinin bilinen işleyişin 
dışında olmasıdır. Buradaki sorun likidite sıkışıklığı değildir. Piyasalarda yeterli 
likidite vardır. Ancak paraya sahip olanlar bu parayı geriye ödeyebilecekleri nok-
tasında belirsizlik taşıyanlara vermek istememektedir. Krizin ikinci özelliği ise 
gelirin değil borcun talebi tetiklemiş olmasıdır (Perelman, 2008:30-31) .ABD’de 
hane halkı borçlanması 1980’de GSYH’nin % 50 si iken bu rakam 2007’de % 
100’e çıkmıştır. Krizi yaratan yalnızca bankacıların hataları değil ekonominin 
durgunluk eğiliminden kurtarılması için borç kullanma çabalarıdır. Sorunun çö-
zümü için kredi akışının yeniden sağlanması ve harcamaların desteklenmesi ge-
rekmektedir (Krugman, 2010:170,Akerlof ve Shiller 2010:119).Kısaca  subprime 
ve değişken oranlı Mortgage Kredilerinin nakit akışlarının bozulması ile  bu pi-
yasa ile ilişkili menkul kıymet piyasalarındaki akışkanlık da bozulmuş riskli olan 
subprime kredilerinin sanki hiç riski yokmuş gibi değerlendirilerek riski yük-
sek kişilere yüksek faiz oranları ile kullandırılması sonucu kriz patlak vermiş-
tir(Demir vd.2008:4).ABD emlak piyasalarında ortaya çıkıp arkasından para ve 
sermaye piyasalarına yayılıp büyük mali kuruluşların iflas etmesi ile derinlik ve 
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yaygınlık kazanan finansal krizin etkileri halen sürmektedir. Kriz yüzünden orta-
ya çıkan güven kaybıyla küresel ekonomi ciddi daralma eğilimine girmiş pek çok 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke resesyona girmiş alınan tüm tedbirlere rağmen 
ortaya çıkan belirsizlik ve ekonomik büyümelerdeki yavaşlama önlenememiştir. 
Ancak küresel krizin Çin üzerine etkileri Japonya, Almanya, İngiltere ve diğer bir-
çok endüstrileşmiş ülkeler ve ABD’ye olan etkilerinden çok daha azdır. İngiltere 
ve diğer büyük gelişmiş ülkeler negatif büyüme deneyimi yaşarken Çin, artış hızı 
düşse de büyümeye devam etmiştir (Yao and Chen,2009).

Grafik  1: Ülkelerin GSYİH Büyüme Oranları 

 
Kaynak:IMF ,Data and Statistic,2011,http//www.imf.org

Çin’in ulusal tasarruf oranı 2007 itibarı ile GSYİH’nın %50’sidir (Bayoumi,Tong 
and Jin Wei 2010). Bu oran 2008 yılında % 52.5’a yükselmiştir (DPT,2011:20). 
Çin Ekonomisi her geçen gün dış ticarete daha bağımlı hale gelmektedir. Ticarete 
bağımlılığın artması Çin Ekonomisini küresel dalgalanmalara daha açık hale ge-
tirmektedir. 2008’deki Mortgage Krizi ile dibe vuran  dünya ekonomisinin yine 
dünyanın önde gelen ekonomik güçleri tarafından kurtarıldığı bilinmektedir. Kri-
zin başladığı 2008 yılından hemen sonra 2009 yılında ortaya çıkan en ilginç ge-
lişme Hindistan ve Çin gibi ekonomilerinde yaşanmıştır. Çünkü dünyadaki büyük 
ekonomik durgunluğa rağmen ekonomilerindeki büyüme devam etmiştir. Üstelik 
Çin sadece ayakta kalmakla yetinmeyip büyük bir ilerleme göstererek sanki kriz 
yokmuş gibi normal hayatına devam etmiştir. Çin ekonomisi 2009 yılında %8.5 
gibi yüksek bir oranda büyüyerek 2008 yılı başındaki ihracatının iki katına ulaş-
mıştır. .Çin’in bu başarısında etkili hükümet politikalarının payı büyüktür.  Zira 
Çin bu dönemde 2008 krizine diğer ülkelerden farklı bir pozisyonda girmiştir. 
Aynı dönemde ülkenin dış ödemeler dengesi fazla vermektedir. Ayrıca hızlı bir 
büyüme oranını önlemek için Çin faiz oranlarını yükseltmiştir. Krizden önce 
Çin’deki bankalar tüketim harcamalarını ve Çin vatandaşlarının yoğun kredi ta-
leplerini dizginlemiş olması sayesinde kriz başladığında Çin’in krize karşı yeni-
den büyümek için klasik politikalara başvurduğunu görüyoruz. Çin’in bir diğer 
avantajı da küresel kriz başlamasıyla birlikte dünya devletlerinin büyük bölü-
münde milli gelirlerin gözle görülür ölçüde düşmesi sonucu Çin mallarının diğer 
ülkelerin mallarına göre daha ucuz olması sebebiyle kriz nedeniyle zorda kalan 
bu ülkeler Çin mallarını tercih etmişlerdir. Böylece Çin’in ihracatı artmıştır. Bu-
nun sonucu Çin’e kriz döneminde fazlaca döviz girmiştir Üstelik. Aynı dönemde 
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ABD’de Lehman Brothers Bankası batmış, AIG sarsılmış dünya üzerindeki birçok 
bankanın bilançoları çökmüş bunun sonucunda, 2008 yılı ekim ayında tüm kredi-
ler dondurulmuş ve uluslararası ticaret durma noktasına gelmiştir (Zakaria,  Fare-
ed , “The Recession’s Real Winner China turns crisis into opportunity, Newsweek 
World, 17.10.2009). 2008 krizi sonrasında başta ABD olmak üzere Tüm gelişmiş 
ülkeler para politikalarında o tarihe kadar görülmemiş ölçüde parasal genişle-
meye gittiler. Krizin parasal politikalarla önlenmeye çalışılması çok eleştiri aldı. 
Faizler sıfır kapasite kullanımları düşük ve enflasyon neredeyse hiç yok iken ma-
liye politikalarına ağırlık verilmemesi ve gelir politikaları ile orta sınıfın alım gü-
cünün korunmamasının krizden çıkışı gereksiz yere geciktirdiği ve gelir dağılımı 
eşitsizliğini rekor seviyelere taşıdığı iddia edildi. Böyle olacağına öncelik finan-
sal sistemin ve dolayısı ile zengin kesimin kurtarılmasına verildi. Çin ise büyüme 
stratejisini ihracat üzerine kurmuştu. Bu bağımlılık nedeniyle 2008’de krizin Çin’i 
de etkilemesinden korkan Çin Hükumeti olası işsizliği önlemek için devlet banka-
ları kanalıyla ağırlıklı olarak KİT’lere alt yapı yatırımları için büyük miktarda dü-
şük faizli kredi verilmesi şeklinde bir canlandırma programı uyguladı. Doğrudan 
bütçe harcaması şeklinde bir maliye politikası uygulamadığı için devletin resmi 
borçları artmazken finans dışı sektörün borçları hızla arttı. Böylece 2007’de milli 
gelirin % 150 seviyesinde olan toplam borçlar 2016’da 270’e yükseldi. Çin’deki 
alt yapı yatırımlarının büyük bir kısmı emir komuta zinciri altında sadece bazı ra-
kamsal hedeflerin tutturulması için yapıldı. Bu politikanın sürdürülebilir olduğu 
tartışmalıdır. Yatırımların birçoğu piyasa şartlarında fizibilitesi olmayan yatırım-
lar olduğu için Çin anormal bir kapasite fazlası gerçek ekonomik yararlılığı çok 
düşük yatırımlar sermayesi ciddi bir şekilde erimiş bir finans ve bir finans dışı ke-
sim ve artan işsizlik oranlarıyla karşı karşıya kalabilir ( https://www.dunya.com/
yazar/tugrul-belli/82). Çin tasarruf oranı çok yüksek olan bir ülkedir. Çin’de hane 
halkı tüketimi oldukça düşüktür. Hane halkı tüketiminin milli gelire oranı 2008’de 
% 34.5 dur .Aynı yıl Türkiye’de bu oran % 71,6 dır. Çin reformların başlangıcından 
beri yüksek tasarruf oranlarını korumuştur. Böylesine tasarruf oranı yüksek olan 
bir ülkenin bundan sonra verimli işleyen bir bono ve sermaye piyasasına ihtiyacı 
vardır. Ülkedeki tasarrufların yastık altında saklanarak ya da verimsiz yatırımlara 
dönüştürülmesi yerine Çin Sermaye Piyasasını temsil eden borsanın kurularak is-
tikrarlı büyümenin ve kaynakların etkin kullanımının sağlanması gerekmektedir. 
2008 krizine kadar Çin ekonomisi ihracat odaklı büyüme modeli ile faaliyet gös-
teriyordu. Çin ekonomisinin yaklaşık ¼’i ihracattan besleniyordu.2008 krizinden 
sonra gelişmiş olan ülkelerin durgunluğa girmesi ile Çin Mallarına olan talep düş-
tü. Bu durum Çin’de ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden oldu. Çin Hüku-
meti buna çözüm bulmak için ihracata dayalı büyüme modeline ek olarak iç talep 
ve yatırımlara ağırlık veren bir modele geçti. Bu bağlamda Çin Bankalarının daha 
fazla kredi vermeleri için önlerini açtı. Yatırımların etkisi ile 2008-2009 yılında 
% 5’in altında kalan ekonomik büyüme 2010 yılında tekrar % 10’un üstüne çık-
tı (http://uzmanpara.milliyet.com.tr). Çin’in kişi başına geliri 2002 yılında 1.133 
dolardı 2014 yılsonu itibarı ile 7584 dolar kişi başı gelire sahiptir. Bu düzey Çin’i 
üst-orta gelirli ekonomiler arasına sokuyor. İlave olarak 10,4 trilyon dolara yakın 
GSYİH büyüklüğü ile ABD’den sonra dünyanın en büyük ekonomisi durumunda-
dır(Eğilmez,2015). Bu durum aşağıdaki ekonomik parametreler tablosunda gö-
rülmektedir (Göncü Ahmet, Rapor).
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Tablo 1’den  ve Tablo 2’den de anlaşıldığı gibi Çin’in ihracatı  2014 yılından 
sonra düşüşe geçmiştir. Buna paralel olarak ithalatı da düşmüştür. Bunun üzeri-
ne Çin Hükumeti ABD’nin itirazına rağmen ihracatını daha fazla arttırmak için 
Çin Yuan’ı devalüe etmiştir. ABD’nin bu duruma sessiz kalmasının nedeni Çin’in 
zımni olarak bir iki yıl içinde dalgalı kur rejimine geçmek sözünü vermiş olma-
sıdır. Böyle bir durumda Yuan otomatik olarak değer kazanabilecektir. Çin’in de 
dalgalı kura geçmesi ile dünyadaki kur ve faiz savaşları daha da hızlanacaktır.

Çin Halk Cumhuriyeti 2 trilyon dolara yaklaşan ithalat potansiyeline sahiptir. 
Türkiye’nin Çin’e yönelik ihracatının artmamasının nedeni Çin’deki tüketim eğilim-
leri ile pazarın farklılığı ve Çin Pazarının kendine özgü yapısı ve Çin’in bulunduğu 
coğrafyadaki ticaretin kendi içinde çok güçlü olmasıdır. Buna ilave olarak Çin’in 
önemli küresel ticaret ülkeleri ve ticaret blokları tarafından çevrelenmiş olması, 
Türkiye ile Çin arasında karşılıklı yatırım ilişkilerinin yeterince gelişmemiş olması 
ve Türk ihracatçılarının Çin ve Asya Pasifik Bölgesine yönelik sistemli çalışmalar 
yürütmemesi Çin’in iki trilyon dolarlık ithalat pastasından pay alamaması demektir.

Tablo 2:Türkiye Çin Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar)
YIL İHRACAT($) İTHALAT($) HACİM DENGE

2007 1040 13,234 14,274 -12,195
2008 1437 15,658 17,095 -14,221
2009 1,599 12,667 14,276 -11,077
2010 2,269 17,181 19,450 -14,912
2011 2,466 21,693 24,160 -19,227
2012 2,833 21,295 24,128 -18,462
2013 3,601 24,686 28,287 -21,085
2014 2,861 24,918 27,779 22,057
2015 2,415 24,873 27,288 -22,459
2016 2,328 25,441 27,769 -23,113
2017 2936 23,371 26,307 -20,435

Kaynak: Trade Map (2018)

Çin ekonomisi güçlendikçe Çin halkının ekonomik tüketim tercihleri de değiş-
mektedir. Tercihlerini yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi Çin ekonomisinin 
hızlı büyüme aşamasından, daha düşük ama kaliteli ve yeniliğe dayalı büyüme 
aşamasına geçtiğini görüyoruz. Bu bağlamda Çin Ekonomisi ihracat ve yatırım 
ağırlıklı bir ekonomiden tüketime dayalı bir ekonomiye, sanayiden hizmetlere, 
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orta teknolojiden yüksek teknolojiye geçmiştir. Ayrıca aşağıdaki tablodan da gö-
rüldüğü gibi gelişmekte olan ülkelere olan ihracatları devamlı artmaktadır. Çin 
ekonomisi dünyadaki resesyon riskini düşürmektedir. Ayrıca Çin’i Türkiye ile 
karşılaştırdığımızda en göze çarpan husus Çin’in sürekli dış ticaret fazlası ver-
mesi Türkiye’nin ise sürekli dış ticaret açığı vermesidir(Tablo 3).

Türkiye Çin’le ticari ilişkilerini daha çok ithalat ağırlıklı olarak yürütmektedir. 
Gerçekleştirilen ithalatın yapısı incelendiğinde geniş bir ürün çeşitliliği karşımıza 
çıkmaktadır. İthalatın önemli bir bölümünü yatırım ve ara malları, geri kalanını ise 
tüketim malları oluşturmaktadır.2016 verilerine göre Türkiye’nin Çin’den ithala-
tında şu kalemler öne çıkar. Otomatik bilgi işlem makineleri, telli telefon ve telgraf 
için elektrikli cihazlar, elektrik enerjisi üretim grupları, buhar kazanları, kızgın su 
kazanları, televizyon ve radyo yayınları ve monitör cihazlarına mahsus aksam ve 
parçalar, elektrik konvertisörleri, pamuk, oyuncak, iplik ve oto yedek ürünleridir.

Türkiye’nin Çin’e olan ihracatı yeterli bir seviyede değildir. En çok ihraç ettiği-
miz ürünler ham maddeler ve kimyasallardan oluşmaktadır. Bu kapsamda mer-
mer ve doğal taş krom cevherleri traverten, bakır cevherleri, kurşun cevherleri, 
çinko cevherleri, oto yedek parçaları, gaz türbinleri, dokuma makinaları, deri, 
yün ,pamuk ve halı gibi ürünlerdir.

Tablo 3:Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti İkili Dış Ticaret Dengesi(Milyon $)
YIL İHRACAT($) İTHALAT($) TOPLAM HACİM DENGE

2009 1.600 12.676 14.276 -11.076
2010 2.269 17.180 19.449 -14.911
2011 2.466 21.693 24.159 -19.227
2012 2.833 21.295 24.128 -18.462
2013 3.600 24.685 28.285 -21.085
2014 2.861 24.918 27.779 -22.057
2015 2.415 24.864 27.279 -22.449

2016/7 1.149 14.611 15.760 -13.462

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkiler ilk kez bir milyar Amerikan Doları seviye-

si ticaret hacminin aşıldığı 2000 yılından bu yana düzenli bir şekilde işlemektedir. Fa-
kat Çin ile ticarette Türkiye’nin karşılaştığı açık yıllar itibariyle artış göstermektedir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Çin 1978 yılından itibaren sosyalist piyasa ekonomisi adı verilen bir yönetim 

sistemi ile sosyalizmden vaz geçmeden dış dünyaya kapalı olan kapılarını açmıştır. 
Dünyada  küreselleşme süreci Çin’i böyle bir seçim yapmaya zorlamıştır .Çin Dün-
yadaki düğer ülkelerle entegre olmaya çalışırken sosyal yönden de halkın refahı için 
çalışmıştır .Çin’in dünya ekonomi pazarına girmesi dünya ticaret örgütüne yaptığı 
üyelik başvurusu ile hızlanmış ve 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütüne Üye olması 
ile ekonomi ve sosyal politikalarında değişiklikler yaparak çeşitli tavizler vermek 
zorunda kalmıştır. Önceleri yabancı sermayeye ve yatırımlara sıcak bakmayan Çin 
bu üyelikten sonra çeşitli tavizler vererek kotaları asgari seviyeye indirmiştir. Bugün 
de Çin’e çok fazla yabancı sermaye girişi olmaktadır. Yabancı sermaye girişi ile Çin 
ekonomisi hızla büyümeye başlamış ve dünyanın en süratli büyüyen ekonomisi ol-
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muştur Dev adımlarla gerçekleşen bu büyüme Çin Ekonomisine yeni sorunlar yük-
lemiştir. Çin’de çok kalabalık bir nüfus yaşamaktadır.1970’li yılların sonuna kadar 
bu nüfus açlık ve yoksullukla mücadele etmiştir.1978’den sonra ortaya çıkan sos-
yalist piyasa ekonomisi şeklinde yapılanma Çin halkına olumlu yönde yansımış ve 
daha da ileri giderek 21.ci yüzyılda Çin’i ekonomik bir süper güç haline getirmiştir. 
Çin’in gösterdiği bu performans ve büyüme dış dünyadan ülkeye gelen yabancı ser-
mayenin yatırımlarının çoğalmasına neden olmuş, ancak yapılan yabancı yatırımlar 
Çin’in kıyı kentlerinde yoğunlaştığından, Çin’in iç kısımlarında kalan kentlerle sahil 
kesimlerindeki kentler arasında büyük gelişme farkları ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Çin’de başka bir sorun ise yabacı yatırımcıların kazandıkları parayı kendi ülkelerine 
götürdüklerinden Çin’in dış ticaret dengesini bozmuşlardır. Buna karşılık yabancı-
lar Çin’deki ucuz emek gücünü kendi menfaatlerine kullanmışlardır. Çok az ücrete 
çalıştırılan Çin’deki iş gücünün sigorta primleri de tam olarak yatırılmamaktadır. 
Devlet yasal yönden bunu gereği gibi düzenlememiştir. İşçiler sağlıksız şartlarda 
hiçbir sosyal garantileri olmadan çalıştırılmaktadır.  Çin Asya Pasifik Bölgesinde bir 
odak ülke niteliği gösteren coğrafi konumu dünyadaki geniş Pazar imkânları, nükle-
er güce dayalı askeri imkânları, hızla gelişen ekonomik kalkınma hamleleri ve hep-
sinden önemlisi ABD’nin tek kutuplu dünya tezine çok kutuplu dünya tezi ile cevap 
vererek bölgesel manada sahip olduğu üstünlüğü küresel manadaki iddiaları ile de 
pekiştirmektedir. Bu haliyle Çin 2000 yıllarda bir dünya devi olarak bütün kıtaları 
pozitif ya da negatif yönde etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Homojen yapısıyla 
bu devasa nüfus hem ekonomik büyümenin kaynağı olacak, hem de dünyaya büyük 
bir meydan okumanın göstergesi olarak dünya dengelerini değiştirecektir. Gerek 
askeri gerek ekonomik manada gelişmiş ülkelerin seviyesinde olmamasına rağmen 
Çin uluslararası arenada kendi kapasitesinin ötesinde bir rol oynamaktadır. Çünkü 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine üye olmuştur. Çok hızlı büyüyen bir ekono-
misi vardır. Büyük bir Pazar yaratan nüfusu vardır. Jeopolitik konumu da bu sayılan-
ları gerçekleştirmeye müsaittir. Bu durumu ile Çin küresel anlamda tek ülke olarak 
ABD’ye rakip gösterilmektedir. Ancak bu düşünce bir takım belirsizlikleri de bün-
yesinde taşımaktadır. ABD’nin politikalarından rahatsız olan ülkeler farklı bir güç 
etrafında birleşmek istemektedirler. Yakın vadede ABD’nin liderliğinden rahatsızlık 
duyan ülkelerin ABD’ye karşı blokların kurulacağı ve bu blokların temel unsurla-
rından birinin de Çin olacağı düşünülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş 
ülkelerin yolunu izleyerek teknoloji ve sermayeyi kullanıp yeni yatırımlar yaparak 
gelişmiş ülke statüsüne geçmektedirler. Bu sonuç hem ulusal hem de uluslararası 
arenada tarihsel, kurumsal ve ekonomik dönüşümlere neden olmaktadır. Bu mantı-
ğa göre Çin’in ABD Avrupa Birliği ve Japonya gibi dünyanın süper güçlerinin ticaret 
portföyüne yol verdiği bunları yeniden şekillendirdiği görülmektedir. Bu bilgiler ışı-
ğında Türkiye’nin de bu mücadele sürecinde yerini alması gerektiği ve Çin’in diğer 
ülkelerde rekabet üstünlüğü yarattığı alanlarda pazarlık gücünü kuvvetlendirerek 
söz sahibi olması gerektiği anlaşılmaktadır.
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GİRİŞ
İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında 

gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. Ayrıca ruhsal - bedensel 
ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir.

İletişimin; dille gerçekleştirilen, jest ve mimiklerle gerçekleştirilen, yazı, resim, 
şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen ve simgelerle gerçekleştirilen iletişim 
gibi türleri mevcuttur. (Tutar, 2004)

İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi, dil ile anlatır. Dille gerçekleştirilen iletişim; 
resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanışlıdır. 

İletişimde bulunması gereken birtakım öğeler vardır. Bunlar şu şekilde sı-
ralanabilir:

Gönderici: İletiyi (mesajı) hazırlayan, gönderen kişidir.
Alıcı: İletinin (mesajın) gönderildiği kişidir.
İleti: Göndericinin aktardığı duygu, düşünce, hayal, istek ve bilgilere “ileti” de-

nir. Başka bir deyişle ileti, göndericinin alıcıya aktardığı mesajdır. Dolayısıyla gön-
dericinin bildirdiği şeylerin hepsi ileti kavramına dâhildir. 

Kanal: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol, araçtır.
Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortamdır.
Dönüt: Alıcının, göndericiye verdiği tepkiye (cevaba) dönüt denir. (Tutar, 2014)

 
Şekil 1. İletişimin öğeleri

Teknik İletişim
Teknik iletişim; bilim, mühendislik yada sanayii alanındaki teknik bir bilgiyi 

iletmek olarak tanımlanabilir.  

CHAPTER 
16
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Kurumsal iletişimin bir alanı olarak teknik iletişim; disiplinler arası gerçek-
leştirilecek bir görev yada hedefin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan karma-
şık bilgilerin doğru iletilmesini sağlar.

Ticaret ve sanayi alanlarında, hizmet ve mal üretim süreci ve sonrasındaki süreç-
teki bilgi ve beceri aktarımındaki başarı teknik iletişimin doğru yapılmasına bağlıdır. 
İş hayatında teknik iletişim kuran kaynak ve alıcılar; iş arkadaşları, astlar-üstler, üre-
ticiler, satıcılar, müşteriler, denetçilerden oluşmaktadır. (Pearson Education, 2016)

Teknik iletişim geniş bir alandır ve aşağıdaki özelliklerden herhangi bir ya da 
daha fazlasını sergileyen bir iletişim formunu içerir;

• Teknik veya özel konular hakkında iletişim (örn: bilgisayar uygulamaları, 
üretim süreci, hizmet süreci ve çevre mevzuatı vb.)

• Teknolojiyi kullanarak iletişim (web sayfaları, yardım dosyaları yada sos-
yal medya siteleri vb.)

• Bir şeylerin nasıl yapılacağını sunan kullanım talimatları.
Teknik iletişimcilerin değeri iki yönlüdür: bilgiyi daha kullanışlı ve bilgiye ih-

tiyacı olanlara erişimi kolaylaştırırlar. Bunu yaparken de, şirketlerin amaçlarını 
veya görevlendirdikleri kuruluşları geliştirirler. Aşağıdaki örnekler, teknik ileti-
şimcilerin yetiştirilmesinin önemini veya hizmetlerinin değerini göstermektedir.

• Yazılım talimatları, kullanıcıların kendi başlarına ürünleri kullanmaları-
na yardımcı olarak bu ürünlerin piyasada kabulünün geliştirilmesini ve 
maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

• Tıbbı talimatlar, hasta sağlığının iyileştirilmesinde, yanlış tedavi ile alaka-
lı risklerin azaltılmasında ve maliyetlerin düşülmesinde sağlık çalışanla-
rına hasta tedavilerinde ve hastalara yardımcı olur.

• Fonksiyonel özellikler ve öneriler, teknik iletişim uzmanlarının diğer teknik 
iletişim uzmanlarına gelişim döngülerini hızlandırmada, yanlış anlamaların 
neden olduğu yeniden işleme, iletişimsizlik gibi konularda yardım eder.

• Eğitim programları insanların yeni veya var olan becerilerini geliştirilme-
lerine olanak sağlar, daha fazla istihdam sağlar ve ürünlerin daha kulla-
nışlı ve güvenli olmasını sağlar.

• İyi tasarlanmış web siteleri, kullanıcıların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştı-
rır, web sitesi kullanıcı trafiğini ve memnuniyeti artırır.

• Teknik çizimler, kullanıcıların yapmaları gerekenleri adım adım hızlı bir 
şekilde yapabilmeleri yada ürün parçalarını tanıyabilmelerini sağlar.

• Kullanılabilirlik çalışmaları, ürünlerin kullanıcı dostu olarak, kullanıcıla-
rın kendilerine nasıl sunulacağı problemlerini ortaya çıkarmaktadır.

Teknik iletişim kavramının içerdiği örnek meslek grupları ise şöyle özetlenebilir;
• Teknik yazarlar ve Editörler
• Dizin Oluşturucular
• Bilgi Mimarları
• Eğitim Tasarımcıları
• Teknik ressamlar
• Küreselleşme ve Yerelleştirme Uzmanları
• Kullanılabilirlik ve İnsan faktörleri Uzmanları
• Görsel tasarımcılar
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• Web tasarımcılar ve geliştiriciler
• Öğretmenler ve Teknik İletişim araştırmacıları
• Eğitmenler ve E-öğrenme geliştiricileri
Tüm teknik iletişimciler; doğru zamanda, doğru yolla, doğru bilgi sağlayarak 

insanların yaşamlarını kolaylaştıran ve daha üretken kılmak için kullanıcı mer-
kezli yaklaşımlara sahip olmalıdırlar.  (www.stc-sd.org, 2016)

Teknik İletişimci
Birçok şirket rekabet kaynaklarını araştıran ve kar değerlendirmesi yapan 

birimlerden daha çok maliyet hesaplama biriminin hazırlamış olduğu doküman-
lara bakmaktadır. Teknik dokümantasyon genellikle mali durumlara bağlı olarak 
kesinti konusudur. Bu dokümantasyon hazırlama görevi yazılım programcılarına, 
ürün mühendislerine ve onların müdürlerine bırakılmaktadır. Açıkça yazılmış ve 
kullanılabilir dokümanlar  oluşturulmak için yeterince donanımlı olmayan bu in-
sanların hazırladığı dokümanlar, çoğu zaman deneyimsiz kullanıcılar için gittikçe 
karmaşıklaşan ürünler olmaktadır. Örnek olarak telefon; bir zamanlar basit olan 
cihaz, şimdi karmaşık özellik yüklenmiş iletişim aracı oldu.

Teknik iletişimcilere olan ihtiyaç temel ve vazgeçilmez hale gelmektedir. 
Teknik iletişimciler bir şirkete; iletişim uzmanlığının yanında eğitim, tecrübe ve 
insanlar arası ilişkilerle ilgili beceriler kazandırmaz. Teknik iletişimciler belirli 
ihtiyacı olan müşterilerin ihtiyaçlarına göre onları anlarlar ve kapsamlı, doğru, 
net, dürüst ve anlaşılabilir kullanışlı dokümanlar hazırlarlar.

Basım Sektöründe Teknik İletişim
Basım işletmelerinde üretim 3 ana aşamada gerçekleştirilir. Bunlar baskı 

öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası aşamalarıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte 
basım sektöründe kullanılan yeni cihazlar, üretim yöntemleri ve pazarlama tek-
nikleri ile ilgili yeni terimler ortaya çıkmıştır. Hali hazırda tüm sektör tarafından 
ortak dil birliğine varılamamış terminolojiye ek olarak yeni terimlerin artması, 
bu alandaki teknik iletişim kazalarının artmasına neden olmaktadır.

 
Şekil 2. Basım Sektöründe Teknik İletişimin Gerçekleştiği Süreç
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Mesleki terminolojinin bilinmeden kullanılması basım sektöründe orijinal 
mesaj ile algılanan mesaj arasındaki farkın fazla olmasına, dolayısı ile iletişimin 
başarısız olmasına neden olmaktadır.

Basım sektöründeki teknik iletişimde, gönderici ve alıcı üretimin farklı süreçle-
rinde yer değiştirebilmektedir. Bu nedenle hem göndericinin hem de alıcının baskı 
ile ilgili terim ve teknolojiye hakimiyeti; iletişimin başarısındaki en önemli kriterdir.

Basım işletmelerinde teknik iletişimin yoğun olarak yaşandığı basılı mamul 
üretim süreci ve bu süreçte iletişimsizliğe bağlı teknik hatalar aşağıdaki şemada 
gösterilmektedir.

 
Şekil 3. Basılı Mamul Üretim Süreci ve Oluşabilecek Teknik Hatalar

Basılı mamul üretim sürecinde oluşabilecek teknik iletişimsizlik sadece za-
man kaybına değil, aynı zamanda hammadde, iş gücü, enerji ve en önemlisi pres-
tij kaybına sebep olacaktır.

Basım Sektöründe Teknik İletişim Problemleri:
Basım sektöründe teknik iletişimsizlikten kaynaklanan ciddi problemler ya-

şanmaktadır. Bu problemler üretici, müşteri ve tedarikçiler açısından yüksek 
miktarda maddi zarara sebep olmaktadır. 

İletişim problemlerinin temel sebepleri aynı zamanda teknik iletişimsizliğe 
neden olan en önemli sebeplerdir. Basım sektöründe oluşan teknik iletişim prob-
lemlerinin her türlü sonucu firma ve kişiler açısından önemli kayıplara neden 
olmaktadır. Bunlar kısaca; korkular, ön kabuller, duyarsızlık, kendine güvensizlik, 
sürekli kendini öne çıkarma, ben merkezcilik vb.’dir.

Aşağıda yaşanmış iletişim kazalarından birkaç tane örnek verilmektedir.
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Örnek 1. Metal İçermemesi Gereken Ambalajda Tel Zımba Kullanılması
Beretica firması tarafından tedarikçilerine siparişlerinde kullanılacak karton 

ambalajlarda müşterilerinin güvenliği açısından zımba teli kullanılmaması yö-
nünde talimat verilmiştir. Tedarikçi ile bu talimatlarla ilgili anlaşılmış ve üretici 
firma yetkilileri ve kalite kontrol sorumlularıyla yüz yüze görüşülerek de bildiril-
miştir. Ayrıca talimatlar teklif mektubu ve sipariş formunda ve belirtilmiş olması-
na rağmen son kontrolde ambalaj üzerinde zımba teli kullanıldığı fark edilmiştir. 
Gerekçe olarak üretilen ambalajın sağlamlığı açısından kullanıldığı belirtilmiştir. 
Bu nedenle sevkiyatta iki gün gecikilmiştir.

Bu iletişim probleminin neden oluştuğu incelendiğinde, siparişin verildiği döne-
min üretici için yoğun bir döneme denk geldiği ve bu dönemde satış departmanının 
basit bir talimatının üretim departmanı tarafından yanlış anlaşıldığı görülmüştür. 

Örnek 2.  Etiket Üzerindeki Seri Numarasının Değiştirilmesi
JLmade firmasının bir çalışanı etiketinde bir seri numarası olan pelüş oyuncak 

projesinde çalışmaktadır. Oyuncaklar Çin’de bir firma tarafından üretilecektir. 
Çalışan, oyuncağın etiketi üzerine basılması gereken seri numarasını elektronik 
posta yoluyla üretici firmaya göndermiştir. Üretici firma etiket ile ilgili çalışmayı 
yaptıktan sonra  seri numarasının kontrolü için müşteriye geri dönüş yapmıştır. 
Çalışan, üreticinin etiket üzerine basılacak seri numarasında değiştirmemiştir 
düşüncesiyle  kontrolünü yapmamıştır.  Sonuç olarak 40000 pelüş oyuncak seri 
numarası yanlış basılmış bir şekilde üretici tarafından gönderilmiştir.

Problemin nedeni araştırıldığında ana nedenin çalışanın teknik iletişim ko-
nusunda genç ve tecrübesiz olduğu görülmüştür.  Ayrıca yan etken olarak ta Çin 
firmaların siparişlerle ilgili sorumluluğu tamamıyla müşteriye veya ithalatçıya 
bırakması olarak tespit edilmiştir.

Örnek 3.  Müşteri Tarafından Basılacak Bilgilerin Üretici Tarafından Basılması
Tedarikçinin basıp gönderdiği kartonların üzerinde talimatlarla birlikte müş-

terinin dolduracağı değişkenler sabit olarak basılmış. 
Bu iletişimsizliğin nedeni karton ambalaj üreticisi firmanın bünyesinde, müş-

terinin göndermiş olduğu gereksinimleri ve teknik talimatları anlayabilecek dü-
zeyde İngilizceye hakim personelinin olmamasıdır. (Global Sources, 2016)

Müşterinin istediği                     Karton üreticisinin bastığı 
 

   
Şekil 4. Hatalı baskı
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Örnek 4.  Üretici Tarafından Güvenlik Amacıyla Farklı Karakter Kullanımı

Simsan firması kendi ürünlerinde güvenliği sağlamak amacıyla basılacak me-
tin üzerinde üç adet farklı karakter kullanarak hazırlar ve matbaaya basılacak 
olan metni gönderir. Yapılan sözleşme gereği metin içerisinde karakter fark-
lılıklarının göz ardı edilmesi gerekmektedir. Çalışan işi düzeltmek adına metin 
üzerindeki karakterleri genel olarak kullanılmış olan karakterlere dönüştürür ve 
grafik çalışmasını yapar. Müşteriye prova baskı örneği gönderilir. Müşteri işi gör-
dükten sonra işin basımını iptal eder ve bir daha o matbaa ile çalışmaz.

Bu hatanın nedeni elemanın kendisine iletilen uyarıyı göz ardı edip işi hatasız 
basmak adına, hata varmış gibi kendisinin düzeltme yoluna gitmesidir.

Sonuç ve Öneriler
İş hayatında başarının %85’i doğru iletişime dayanır. İş hayatında kusurların 

%75’i iletişim eksikliğinden kaynaklanır. İş hayatında kayıpların %80’i kötü ile-
tişim yüzündendir. (www.istanbulsaglik.gov.tr, 2016) Basım sektöründe de mey-
dana gelen hataların ve kayıpların büyük çoğunluğu iletişim problemlerinden 
kaynaklanmaktadır.  

İş hayatında iletişimin ve teknik iletişimin başarılı olarak gerçekleşebilmesi 
için temel olarak bireylerin;

• Çalışanların, yenilik korkusu, teknoloji korkusu, hata yapma korkusu gibi 
korkulardan arınması,

• Teknik konularda ve bireysel ön kabullerini yok ederek, her aşamada ve 
her üretimde bilgilerini güncellemesi,

• Geçmişte yaşanan problemlere ve uyarılara karşı duyarsız olmaması,
• Kendine güvensiz olmasının, oluşabilecek problemleri arttıracağının bi-

lincinde olması,
• Başkalarının yapacakları hatalara göz yumarak, bu durumu kişisel çıkarı-

na dönüştürmemesi gerekmektedir.
Basım sektöründeki teknik iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden biri, kul-

lanılan teknik terimler konusunda ortak bir dilin henüz tam oluşturulamamış 
olmasıdır. Bu durum pek çok süreçte kayıplara neden olmaktadır. Diğer sebepleri 
ise; firma sahiplerinin; gelişen teknolojiye uyum sağlayamama ve gerekli altya-
pıyı oluşturmama, çalışanlarına gerekli eğitimi verdirerek bilgi, kültür ve beceri 
gelişimini sağlamaması, çalışanların bireysel tecrübelerine güvenerek iletişim 
kurma isteksizliğidir. Bu gibi problemlerin çözümünde artık ülkemizde de teknik 
iletişimci olarak çalışan insanların görev alması basım işletmelerinde ise müşteri 
temsilcilerinin bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İletişim problemlerinin basım sektöründe gerçekleşmesi ise sadece kişisel 
kayıplara değil aynı zamanda işletmenin para, zaman, emek ve prestij kayıpla-
rına neden olmaktadır. Bu sebeple işletmelerin teknik iletişim problemlerinin 
önemini kavrayarak, teknik iletişime ve teknik iletişimcilere gereken önemi ver-
meleri gerekmektedir.
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ELEKTRONİK İŞLETME KAVRAMINA 
ALTERNATİF BİR BAKIŞ: ELEKTRONİK 

İŞLETME NEDİR?, NE DEĞİLDİR?, 
BİLEŞENLERİ NELERDİR?

Gültekin ÇAĞIL

E-İŞLETME VE TANIMI
İşletme en genel ifadesiyle kar etmek veya hizmet üretmek için faaliyette 

bulunan bir yapı olarak tarif edilebilir (Kalyoncuoğlu & Üner, 2010) (Apaydın, 
2009). İnsanlık var olalı beri birden fazla kişinin bulunduğu yerde karşılıklı iliş-
kiler geliştikçe bir şey üretmek ve ürettiğini ihtiyacı olana satıp ihtiyacı olanı 
diğerlerinden alma faaliyetleri ile başlayan süreç, aslında işletmenin ilk adım-
larıdır. Bu süreç içindeki sayılar, kişiler artıkça basitçe birkaç kişinin bir araya 
gelmesiyle oluşan yapılar giderek daha büyük topluluklara, kuruluşlara doğru 
ilerlemeye gelişmeye başladı. Tüm bu sürecin temel elemanı insan olduğundan 
ve insanın da öncelikle temel yaşam faaliyetlerini sürdürebilmesi için üretme-
si, fazlasını elde edebiliyor üretebiliyorsa kar etme güdüsü, tarih süreci içinde 
kar fonksiyonunu amaç haline getirmeye başladı. Dolayısıyla gerek basit gerekse 
günümüzdeki karmaşık yapısıyla işletmenin ana elemanı insan, hedefi ise mal 
veya hizmet üretmek olmuştur (Collins, 2001).  Bu amaç geçmişte böyle olduğu 
gibi gelecekte de insan var olduğu sürece yapısı ve şekli değişse de aynı şekilde 
olacaktır. Gerçi her ne kadar işletmenin temel yapı taşı insan olsa da, insanı yok 
etmek üzere kurulmuş olan yapılar, işletmeler de aslında yukarıda değindiğimiz 
amacın dışında değillerdir. Çünkü bunlar da çok olan insan sayısı düşünülerek, 
sağ kalan diğer çok sayıdaki insanların veya egemenlerin karı için faaliyetlerini 
sürdürmektedir veya sürdürmek istemektedir. Dolayısıyla insan var olduğu süre-
ce var olan işletme yapısı, insanın varlığını sürdürdüğü sürece de farklı şekillerde 
ve yapılarda da olsa hep var olacaktır.

İnsan var olduğu sürece olmuş ve var olduğu sürece olacak işletme, bilgi ve 
onu kullanma şekli ile varlığını devam ettirmiş ve devam ettirebilecektir. Dola-
yısıyla işletme, insana ve onun bilgisine ihtiyaç duymaktadır.  Buraya kadar hep 
şunu söylemeye çalıştık; insanın dünya üzerinde olduğundan bu yana işletme hep 
vardı, amacı ilk anda ne ise yine aynıdır, değişmemiştir. İlk andaki kuruluş şekli 
nasılsa değişen çağlara rağmen aşağı yukarı aynıdır. İnsan ve onu o yapan özellik-
lerde bir değişiklik yok, o yine tüketmek istiyor, o yine egemen olmak başkalarına 
hükmetmek istiyor, bunu yaparken güçlü olmak ve güçlü olabilmek için de ürete-
bilmek zorunda, yani kar etmesi gerekiyor ki amacına ulaşabilsin (Kalyoncuoğlu 
& Üner, 2010). Bunun için adı veya şekli şu veya bu olsun işletme kuruyor, bunu 
bir veya birkaç kişi ile yapabildiği gibi binlerce insanın çalıştığı kuruluşlarla da 
gerçekleştirebiliyor. Bütün bunları yapabilmesi için bilgiye ihtiyacı var (Fındık & 
Tiryakioğlu, 2017), bilgiye sahip olma ve onu kullanma yetisi, onu veya kurduğu 
yapıları diğerlerinden farklılaştırıyor, böylece amacına yani karına ulaşabiliyor 
veya ulaşamıyor. Söylemek istediğimiz yüzyıllara, binyıllara karşın temelde in-
sanın değişmediğidir. Peki değişen bir şey varmı?, var, insanın bilgiye sahip olma 

CHAPTER 
17
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ve onu kullanma şekli. Kağıdın bulunması sözlü bilginin yazılı hale gelmesine ve 
gelecek yıllara aktarılmasına imkan verdi, matbaa yazılı bilginin daha çok kişiye 
ulaşmasını sağladı, bilgisayarın bulunması neredeyse kağıt üzerindeki yazılı bilgi 
için kağıda gerek duymamamıza doğru bizi götürüyor ve hesaplamalarımızı daha 
hızlı bir şekilde yapmamıza imkan veriyor, internet bilginin ulaşım hızını hiç ol-
madığı kadar artırdı. Artık bilgiye ulaşmak için evimizden çıkmaya, başka yerlere 
gitmemize bile gerek yok, hatta bir tür bilgi kullanma şekli olan işimiz için de 
internet sayesinde evimizden ayrılmayacağız yakın zamanda. 

Mademki işletme insana ve onun bilgisine ihtiyaç duyuyor ve yüzyıllardır ge-
lişen şey bilgiyi kullanma şeklidir, o halde işletme de ana amacı değişmemek üze-
re (değişmemiştir) kendisini bilgiye ulaşma ve kullanış şekline göre geliştirmek 
zorundaydı. Bu süreç işletmeyi bilgiyi kullanış şekli ile elektronik hale getirmek 
üzeredir (bir anlamda tam olarak getirdiği söylenemez, bunu ilerleyen satırlarda 
tartışacağız) veya getirmiştir. Nedir elektronik hale gelmek?, ne bir yapıyı elekt-
ronik hale getirir?, şimdi bu soruların karşılıklarını bulmaya çalışalım. 

Mevcut duruma göre “elektronik hale gelmek” en basit ifadesi ile; daha hız-
lı, daha küçük, daha ergonomik, daha az insana ve müdahalesine ihtiyaç duyan 
özetle daha az maliyetli olan demektir. Burada bir çelişki sezilebilir: amaç insan 
için mal veya hizmet üretmektir, elektronik hale gelmek bu amacı değiştirmez, 
sadece insandan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmayı düşünür. Burada karşı-
laştırma, mevcut durumu elektronik hale getiren her şey ile (başta bilgisayar v.s.) 
onun karşıtı olan insan ile yapılandır. Yani bir işi elektronik bir alet ile gerçek-
leştirmek veya insan ile gerçekleştirmek arasındaki farktır. İnsan aleti, makinayı 
ortaya koyan, bulandır, fakat bulduğu alete göre her zaman daha yavaş, daha çok 
hata yapar durumdadır. Çünkü onun bulduğu alete göre çalışmasını etkileyen 
daha çok dış etken vardır. İnsan; duygulanır, üzülür, sevinir, yorulur, mutlu veya 
mutsuz olur, kafası karışır, sinirlenir, günün belli saatlerinde çalışma performansı 
artar veya azalır, onun düşünmesi gereken çocukları iş şartları vardır, işvereniyle 
veya işini takip eden ustabaşı veya şefi ile ilişkileri vardır, onun karşılanabilir veya 
karşılanamaz istekleri vardır, geleceği hakkında kaygılanabilir, bu örnekler çoğal-
tılabilir. İnsan için saymaya çalıştığımız bu özelliklerin bazıları onun ortaya çıkar-
dığı aletler için de geçerli olabilir ama etkilenme oranı insana göre çok düşüktür. 
Onlar da çevre koşullarından etkilenir, onların da çalışabileceği çalışma sıcaklıkları 
vardır, ama onların şu an için düşünebildikleri gelecekleri, çocukları yoktur, kıza-
mazlar, tatil planları yoktur, performansları hafta başına veya sonuna, sabah veya 
akşam saatlerine göre değişmez. Uygun şartlar oluştuğunda en iyi şekilde istenile-
ni verirler. Dolayısıyla insan ile makinenin doğru birleşimi yani elektronikleşme; 
üretimi artırır, karları yükseltir, maliyetleri azaltır, işleri hızlandırır.

Bilgisayarların kişisel olarak kullanılabilir hale gelmesi elektronikleşmeyi 
hızlandırdı, artık birçok şey E harfi ile simgelenen elektronik ifadesi ile tamam-
lanıyor. E-Devlet, E-Belediye, E-Dershane, E-Üniversite sadece birkaç örnek ve 
konumuzla ilgili olarak tabiî ki E-İşletme, yani işletmenin elektronikleşmesi. Bu 
uzun girişten sonra sanıyorum artık sıra e-işletmenin tarifine geldi. Bu konuda 
bir çok tanım olmasına rağmen bize göre E-Işletme: “(Olabildiğince) bütün işletme 
faaliyetlerinin elektronikleşmesi” olarak tarif edilebilir. Yani, üretim, pazarlama, 
tedarikçilerle ilişkilerin, iki tezgah arasındaki bilgi akışının, müşterilerle ilişkile-
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rin, hammaddenin tedarik edilmesinin, kalite kontrolün v.s. elektronikleşmesidir. 
Yukarıdaki tanımda “Olabildiğince” ifadesine dikkat edin. Bizce bunun anlamı 
“mevcut ilerlemenin imkan verdiği sürece” şeklinde de düşünülebilir. İleriki satır-
larda tartışacağımız gibi, insanoğlunun geliştirmiş olduğu mevcut durum istedi-
ğinizi yapmaya imkan vermiyor olabilir. Daha iyi ve daha çok elektronik işletme 
olabilmek için siz bir şeyler düşünüyorsunuzdur ama elektronikleşmenin geldiği 
nokta buna cevap veremiyor olabilir. Sanıyorum Jules Werne’nin “Aya Yolculuk” 
(Verne, 2014) isimli eserini hatırlarsınız. Yazarın yaşadığı zaman diliminde or-
taya koyduğu bu eser sadece hayalden öteye gidemiyordu, o sadece düşünmüş-
tü ve o an için bunun gerçekleşmesi mümkün değildi. Belki Jules Werne’leşmek 
gibi olacak ama, varsayın ki, bilgisayarda yazmayı düşündükleriniz siz içinizden 
söylemeye başladığınız zaman bilgisayarda yazılı hale geliyor. Bu sizi birçok zah-
metten kurtarır ve düşündüklerinizi yazmak için harcadığınız zamanda başka 
şeyler yapabilirdiniz. Bu örnekte de değinmeye çalıştığımız gibi siz işletmenizin 
faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmesi için başka araçlara da ihtiyaç du-
yabilirsiniz ama şu andaki teknolojik yeterlilik, bulunduğunuz coğrafi konumu 
düşünmeden dünyada bulunmamıştır veya kullanılabilir durumda değildir. İşte 
bu nedenle E-işletme, “olabildiğince” elektronikleşmedir.

Bu konuda son olarak E kavramı üzerinde durulması gerekir. Bilgisayarlar 
seksenli yıllarda yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığında, bilgisayarın işin 
içine karıştığı her durum için “Bilgisayar Destekli” ifadesini kullanırdık. Ne za-
manki bilgisayarsız bir iş yapamaz olduk, işte o zaman önceye göre yeni olan bu 
ifadeyi artık kullanmaz olduk. Aynı şekilde bizce E ifadesinin gelişim sürecine 
göre şimdi elektronikleştirdiklerimizin başına E harfini koyuyoruz. Yakın gelecek 
bizi yanıltmazsa (örnek olarak, nükleer gücü elinde tutanların bunu kullanma-
dığını, dolayısıyla insanoğlunun doğal gelişim sürecini devam ettirdiğini düşü-
nerek) artık her şeyin E olacağını varsayarak E ifadesini kullanmayacağımızdır, 
çünkü her şey zaten E olacak. Buna göre doğal süreç; 

• “Işletme”,
• Elektronikleşmiş işletme yani “E-Işletme”,
• tekrar “Işletme” yani “her şeyin elektronikleştiği zamandaki Işletme” şek-

linde olacaktır.

ELEKTRONİKLEŞMENİN GETİRDİKLERİ
Konumuz itibariyle sürekli elektronikleşme ifadesinden bahsediyoruz. Aslın-

da açıklamak istediğimiz E ifadesi idi. Dolayısıyla E olabilmek (E’leşmek) tek-
noloji ile ifade olarak benzer özellikler ve sıkı bir irtibat halinde, bu iki ifadeyi 
birbirinden ayırmak neredeyse imkansız.  Bundan dolayı E-İşletme yerine T-İş-
letme ifadesi de çok yanlış olmayacaktır. Teknolojikleşmek, elektronikleşmek is-
ter istemez yaşam tarzımızı, ifadelerimizi değiştirdi, değiştirmeye devam ediyor. 
Teknolojinin ilerlemesi bir tek kelime ile ifade edilmek istenirse sanırım bunu 
“hız” veya “hızlanma” ifadesi en iyi karşılar. 

Bu çalışmanın temel amacı “elektronikleşmeye” ve onun paydaşı olan 
“teknolojikleşmeye” farklı bir açıdan bakmak veya onun asıl ifade ettiği şeyi 
ortaya koyabilmektir. Bu bakış açısına göre;  teknolojik hale gelmek mutlaka 
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elektrikli hale gelmek, elektronik olmak mutlaka bir entegre devre ile ortaya çık-
mak değildir. Bu bakış açısına verilebilecek en iyi örnekler tekerleğin icadı, veya 
zamanında haberleşme için duman, davul, at, güvercin gibi canlı, cansız varlıkların 
kullanılması gösterilebilir. Çünkü sayılan bu varlıklar istenileni daha “hızlı” yapa-
biliyorlardı. Amaç haberleşmek, size ait bir mesajı bir başka kişiye ulaştırmak ise, 
duman veya güvercin bu amacı daha hızlı yerine getirebildiği için “amaç elektro-
nikleşmiş” demektir, yani zamanına göre bu sayılanlar alternatif yöntemlerine göre 
daha teknolojik’lerdir. Amaç bir yükün başka bir yere taşınması ise, tekerlekli çö-
züm bu problemi alternatiflerine göre daha teknolojik olarak çözebilmektedir.

Daha hızlı haberleşebilmeniz, daha hızlı bir yerden başka bir yere gitmeniz, 
daha hızlı “sayılara” hakim olmanız dolayısıyla daha kısa zamanda karar verir 
hale gelmeniz, bundan önceki duruma göre daha teknolojik olduğunuz anlamı-
na gelir. Geçen yüzyıllarda da insanlar yaşıyorlardı, ama isteklerine şimdikinden 
daha yavaş ulaşabiliyorlardı. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için en temel faali-
yeti günlük yaşamını sürdürebilmesi için yiyecek temin etmesi ve daha sonra ba-
rınma ihtiyacını giderebilmesidir. Sonra daha iyi yaşamı düşünebilir. Yani önceki 
zamanlarda da yaşayanların temel ihtiyaçları buydu, bugünde budur, bundan 
sonra da böyle olacaktır. Değişen sadece insanların isteklerine daha hızlı ulaşabi-
lecek teknolojik değişikliklerle yaşamını daha konforlu sürdürebilmesidir. İnsan 
olarak yüzyıllarca öncesine göre bir yerden başka bir yere daha hızlı gitmek, yine 
temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi olan bilgiye daha çabuk ulaşabilmemiz dışında 
pek fark yoktur. Şimdilerde ölümler bile teknoloji ile daha hızlı hale geldi, daha 
teknolojik yani hızlı. Eskiden savaş meydanında kesici veya yaralayıcı bir savaş 
aleti ile ölümcül yara alanın durumunu, bir de üzerine napalm bombası atılmış 
bir üçüncü dünya insanının durumunu düşünün!.

Günümüzde teknoloji ile özdeşleştirilerek verilecek örneklerden otomobil, 
saat, televizyon, akıllı telefon yüzyıllar sonra daha farklı isimlerde, aletlerde kar-
şımıza çıkacaktır. Amaç bir yerden başka bir yere gitmek ise bugün bu amacımızı 
otomobil daha teknolojik olduğu için yerine getirebilmektedir, dolayısıyla yüzyıl-
lar sonra başka bir yere gitme amacımızı zamanın teknoloji aracı yerine getire-
cektir. Amaç yüzyıllar geçse de yer değiştirme ihtiyacının değişmediğidir. Benzer 
şekilde günümüzün vazgeçilmezlerinden olan bilgisayar ve onu daha kullanışlı 
hale getiren internet, sonraki zamanlarda şimdiki amacına uygun olarak farklı 
şekillerde karşımıza çıkacaktır. 

Peki temel insani özellikler değişmediğine göre ne değişti? Hız ile özleştir-
diğimiz teknoloji elektronikleşme ve onun getirdikleri ile bizim dışımızdakilere 
karşı olan hareketlerimiz davranış biçimlerimiz ve olayı ifade edişlerimiz değişti. 
Artık ekonomi yerine yeni ekonomi, diyoruz. Bireyin içinde bulunduğu topluluk 
artık Ağ (Network) olarak isimlendirilmeye başlandı, artık bir ağın parçasısınız. 
Şimdi cevap verebilirsiniz, hangi ağa bağlısınız?, eskiden bu ifade nasıldı, düşü-
nün!. Müşteri hep vardı, bundan sonra da olacak, peki değişen ne? Değişen müş-
teri davranışları. Müşteri artık daha az sadık, müşteri mevcut bilgisiyle rakipler 
arasında birisini tercih ediyordu, yine öyle, fakat şimdi daha donanımlı yani bil-
gili [6]. Daha fazla rakibi kıyaslayabiliyor ve markayı, firmayı daha çabuk terk 
edebiliyor. Çünkü onun için hep daha iyiye daha az maliyet ile sahip olma önceliği 
vardı. Şimdi bunu daha çabuk ve daha kolay bir şekilde yapabiliyor. Para veya 
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muadili bir araç, insan için hep vardı, şimdide var, ama artık görmediğimiz belki 
hiç elimize alamadığımız, alıp da yastığın altına koyamadığımız paralarımız var 
ama o para bizim. Yine elimize almadığımız bizim için yazılmış iş emirlerimiz 
var. Kalem ile atmadığımız ama eskisine göre bizi daha çok temsil eden imza-
larımız var, eskiden imza veya onun yerine kullandığımız bir şey yokmuydu ki? 
Belki onbeş senedir anneme mektup yazmıyorum, ama onunla her zaman telefon 
aracılığı ile konuşabiliyorum, hatta birbirimizi görerek dertleşebiliyoruz. Artık 
postacıya ihtiyacımız yok, onun yerine postacı programları kullanıyoruz, mektup 
ihtiyacımız her zaman var, ama mektuplarımızı kalem kullanmadan yazıyoruz.  
Babamdan kalan kocaman bir radyo büfemizi süslüyor, onlardan artık tek tük var, 
onlar az iken değerliydi, komşumuza televizyon seyretmeye giderdik. Ama şimdi 
az olan değil çok olan daha değerli (Çatı et al., 2010). Arkadaşınızın bilgisayarının 
olmadığını düşünün, varsa sohbet programının olmadığını düşünün, varsa elekt-
ronik posta adresinin olmadığını düşünün. Bu sıraladıklarım yoksa onda da ol-
ması için ona tavsiyelerde bulunuyoruz, sen de bir tane edin ki, seninle de sohbet 
edebileyim, yazışabileyim. Markası tutulmayan bir aletinizi düşünün, ne kadar 
teknik destek alabilirsiniz, bir yedek parça için şehir şehir dolaşanları duyuyor-
sunuzdur. Artık bir mal seçerken ne kadar çok kişi tarafından tercih edilip edil-
mediği bizim için önemli. Teknolojinin getirdiği hız günlük hayatımıza da yansıdı, 
artık fast food denilen bir yemek yiyiş tarzımız var, karnımızı doyurmamız lazım, 
ama eskisi kadar ona zaman ayıramıyoruz. Bu diğer davranışlarımızı da tetikli-
yor, sohbetlerimiz fast food oldu, yani mektup yerine anlık haberleşmeyi, sohbeti 
tercih ediyoruz, işi uzatmak istemiyoruz, çünkü hiç kimsenin bol bol vakti yok 
artık. İhtiyaçlarımız hep aynı, hiç değişmedi, sadece onları gideriş biçimimiz ve 
hızı değişti, bunu teknolojik gelişmeler, elektronikleşme sağladı. 

Buna göre konumuz ile ilgili yeni ifadelerimizi şu şekilde sıralayabiliriz; e-iş-
letme, elektronik, teknoloji, internet, küresel, bilgi toplumu, ağ, ağ ekonomisi, 
yeni ekonomi, müşteri odaklı olmak, müşteri memnuniyeti, daha az sadık müş-
teri, elektronik mektup, elektronik para, kredi kartı,  chat (sohbet), fast food vbg.

E-İŞLETMENİN DAYANDIĞI TEKNİKLER VE TEKNOLOJİLER
Öncelikle düşündük taşındık ve mevcut şartlara göre rakiplerimizle baş ede-

bilmemiz, daha fazla kar edebilmemiz, maliyetlerimizi düşürebilmemiz için mev-
cut işletmemizi elektronikleştirmeye, mevcut elektronik alet ve anlayışla donat-
maya, olabildiğince elektronik olmaya karar verdiğimizi varsayalım. Peki bu doğ-
ru bir düşüncemi acaba?, bunu öğrenmenin yollarından birisi Swot Analizi’dir. 
Swot Analizi yaparak E-İşletme olup olmamamız gerektiğine karar verebiliriz 
(Sifonis et al., 2002). Her yeni ve teknolojik olanın iyi ve beklentilerimize cevap 
verebilmesi ve bizim için uygun olması mümkün değildir. Belki de işletmemizin 
ve mevcut şartların durumu itibari ile elektronikleşmemiz iyi bir çözüm değildir, 
belki de elektronikleşmeden de karlarımızı artırabiliyor maliyetlerimizi azaltabi-
liyoruzdur. İşte bu kararı “Mevcut durum analizi” olarak kısaca tarif edebileceği-
miz Swot Analizi ile verebiliriz. 

Swot analizi geçmişimiz ve şimdiki durumumuz gözönünde bulundurularak, 
geleceğimiz ile ilgili kararlar verebilmemiz için kullanılan bir tekniktir (Çoban & 
Karakaya, 2010). Kendi kendinize yaptığınız özeleştiri aslında kendiniz ile ilgili 
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bir Swot Analizidir. Yukarıda da değinildiği gibi bu analizin mutlaka yapılması 
gerekmemekte olup ama yapılmasında fayda olan tekniklerden birisidir.

Her zaman öğrencilerime sorduğum bir sorudur; Swot Analizi her kuruma, 
her işletmeye, her oluşuma, her yapıya (fabrika, atölye, okul, üniversite, askeri 
kurum, futbol takımı (Akşar, 2003), birkaç kişilik topluluk, cansız bir varlık, yapı 
vbg.) uygulanabilir olmasına rağmen yine de bir durumda bir oluşuma uygulana-
maz, nedir bu durum ve yapı?. Bu sorunun cevabını kullanıcı versin, ama şu ifade 
cevap vermek isteyene yardımcı olabilir: Swot analizi için olmazsa olmaz şart, 
mutlaka geçmiş veriye veya uzman birine ihtiyaç duymasıdır. 

SWOT Analizi
Anket, beyin fırtınası, analizin kullandığı tekniklerdendir. Beyin fırtınası sıra-

sında pek dikkate alınmayan ama bu tekniğin olmazsa olmazı “dışarıdan, gere-
kirse yoldan çevireceğiniz birisinin mutlaka beyin fırtınasına katılmasıdır”. Konu 
ile “ilgisiz birisinin” beyin fırtınasında olmasının başlıca faydaları şunlardır: 

- Tartıştığınız konuyu ona açıklarken normalde dikkate almadığınız bazı şeyle-
rin “anlatırken farkına varabilirsiniz”. 

- “İlgisiz kişi” sizin sürekli içinde bulunduğunuz ortama, konuya “bakar körlü-
ğünüzü”nden dolayı  “bakıp da göremediklerinizi” görebilir. Bunu ispatlayan 
en iyi örnek, satranç oynayan iki kişiyi seyreden üçüncü kişinin “niye şöyle oy-
namıyorsun?” önerisidir, çünkü ilgilendiğiniz konu dışarıdan veya doğrudan 
sorumlu olmadan daha farklı görülebilmektedir.

- Kurumla ilgili kişilerin sisteme ilişkin önerileri, amirleri, üst yöneticileri gru-
bun içinde olacağından sınırlı olabilir, bazı fikirlerin, eleştirilerin, önerilerin 
bu grup içinde ortaya konması kendileri açısından sıkıntılı olacağını düşünü-
yor olabilirler. Halbuki “İlgisiz kişi” biraz sonra bu ortamı terk edeceği için 
böyle bir kaygısı yoktur. Tartışılan konu ile ilgili fikirlerini, önerilerini, kaygı-
larını çekinmeden ifade edebilir. Dolayısıyla tartışılan konuya ilişkin yansız ve 
doğru olabilecek bazı öneriler bu şekilde ortaya çıkabilir.

Veri Madenciliği
Birçok araştırmacı, akademisyen, düşünür yaşadığımız zamanı “bilgi çağı” 

olarak nitelendiriyor (Arklan, 2008). “Bilgi verinin işlenmiş halidir” (Göksel & 
Özdikililer, 2018) kabulünden yola çıkarak aslında “veri çağındayız” yaklaşımı 
da bu anlamda çok da yanlış olmaz. Çünkü bilgiye ancak veri ile ulaşabilir, ortada 
işleyecek bir şey yoksa sonuca da varamayız. 

1980’li yıllar, oda büyüklüğündeki bilgisayarların PC (Personel Computer 
– Kişisel Bilgisayar) olarak masamıza koyabileceğimiz, parasını verip satın ala-
bileceğimiz hale geldiği yıllardı (İşman, 2001). Bilgisayarların yaygınlaşması, 
hızlanması, gücünü artırması, yazılım dillerinin gelişmesi, veritabanı alanındaki 
ilerlemeler, veri’nin daha kolay elde edilmesine, daha rahat saklanmasına işlen-
mesine kolaylık sağladı. Artık çok daha fazla veri’ye sahiptik, onu işleyecek bazı 
yöntemlere İstatistik gibi yardımcı bilimleri zaten uzun zamandır kullanıyorduk, 
ama yeni teknikler bulmakta gecikmedik. Daha önce ortaya atılmış bazı Yapay 
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Zeka teknikleri popüler olmaya ve daha hızlı ve rahat işlenmeye ve sonuç alınma-
ya başladı. 1990’lı yıllarda internet’in hızlı gelişimi ve bizi başka bilgisayarlara 
bağlaması, veri’nin hacminde önemli artışların ortaya çıkmasına, Big Data olarak 
adlandırılan, artık başedemiyeceğimiz kadar çok, gözle sonuç çıkarılamayacak 
kadar karmaşık olanlarla karşılaşmamıza neden oldu. 

Veri Madenciliği günümüzün popüler konularından birisi, çünkü her yanımız 
veri, her an sohbet ederek, gezerek, konuşarak veri üretiyoruz, makinalar, aletler 
de veri üretiyor. Son on yılda üretilen verinin, bundan önceki bütün yıllarda üre-
tilen veriye denk olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız artık (Doğan & Arslantekin, 
2016). Dolayısıyla bu verinin işlenmesi, keşif yapılması gerekiyor. Dolandırıcıla-
rın, terör örgütlerinin konuşmalarından grup davranışlarından önceden haber-
dar olunması gerekiyor, kişiliklerin ortaya konması, tüketim davranışlarına göre 
sonraki tüketimlerin tahmin edilmesi gerekiyor. Bu örnekleri çoğaltmak müm-
kün, Veri Madenciliği bu işleme “bilgi keşfi” adını veriyor (Ersel & Günay, 2012). 
Madencilik; birçok verinin içinden değerli bilgiye ulaşılması anlamında, yönteme 
adını veren ifadedir. Bunu; milyon tonlarca “değerli bir cevhere göre”, değersiz 
varsayılan toprağın içinden, değerli bir madenin keşfi olarak örneklendirebiliriz 
(tonlarca toprağın içinde 2-3 gr. altın bulunması gibi). 

Veri Madenciliği, verinin toplanması ve anlamlı hale getirilmesinde İstatis-
tik’ten, saklanması ve ilişkilendirilmesinden Veritabanı ve Veri Ambarları’ndan, 
girdiler ve çıktılar arasındaki neden sonuç ilişkilerinin ortaya konması açısından 
Yapay Zeka’dan faydalanmaktadır. 

Yapay Zeka
Yapay Zeka, insanın, canlıların yapabildiklerini, kabiliyetlerini yazılıma, bilgi-

sayara yaptırabilme amacında olan bir yaklaşımdır. Yapay Zeka matematik kadar 
eskidir, son yıllardaki yaygınlığı ve kullanırlığının artması bilgisayarların gelişimi 
ile doğru orantılı olmuştur.   1980’li yıllar Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar 
ve Bulanık Mantık Yaklaşımlarının yılı olmuş iken, günümüzde Derin Öğrenme Ya-
pay Sinir Ağlarının devamı ve daha başarılı sonuçları ile göz doldurmakta, Görüntü 
İşleme konusu neredeyse insanlar kadar başarılı sonuçlar vermektedir. Metin Ma-
denciliği yine son yıllarda cümleler ve yazılı metinlerden anlamlar çıkarma, özet-
leme, çeviri gibi yaklaşımları ve başarısı ile çok kullanılmaktadır. Yakın zamanda 
anında birebir çeviri ile neredeyse yabancı dil öğrenmemize gerek kalmayacaktır. 
Ayrıca herhangibir haber paragrafının altında ona uygun bir reklam görülmesi, 
arama motorlarında herhangibir kelime veya cümle yazılırken otomatik doldurma 
yardımları hep Metin Madenciliğinin uğraşı alanlarını göstermektedir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi
İster hizmet isterse kar amaçlı olsun müşterisiz bir işletme düşünülemez, o 

halde bizi tercih edenlerin, bunun yanında müşterimiz iken rakip firmalara ka-
çanların bilgilerine ihtiyacımız var demektir (Ateş, 2017). Müşteri her zaman 
markette alışveriş yapan kişi değildir, müşteri; öğrenci, asker, devlet, hayvan, 
makine ve bunun gibi örnek olabilir. Müşterimizin özellikleri nelerdir?, neler-
den hoşlanır, hangi malı bir diğerinin yanında görmek ister, demografik bilgileri 
nelerdir?. Kısaca müşterilerin bilgilerini toplayabilmemiz için Veri Tabanlarına, 
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Veri Ambarlarına, onu elimizde tutabilmemiz yenilerini kazanabilmemiz için 
Müşteri İlişkileri Yönetimine, verilerinin yorumlanabilmesi için Veri Madenciliği 
tekniklerine, üretimin gerçekleştirilebilmesi için Tedarik Zinciri Yönetimine ihti-
yacımız var demektir. 

Müşteri İlişkileri en basit anlamıyla mahalle bakkalının çalışma şekline ben-
zer. Mahalle bakkalı mahallesindeki herkesi tanır, çünkü müşterisi hepsini tanıma 
hacmindedir. Müşterilerini yaşlarıyla, eğitim durumlarıyla, cinsiyetleriyle ve hangi 
malı daha fazla tükettikleri bilgileriyle bilir. Buna göre yakın çevresindeki bakkal-
dan müşteri çekebilmesi için gerekirse malını çeşitlendirir. Çocukluğumda diğer 
mahallerdeki bakkalların farklı oyuncaklarını incelemek, alabilmek için onlara 
gittiğimi hatırlıyorum. Mahalle bakkalına günümüzde marketler, süpermarketler, 
hipermarketler karşılık gelmektedir. Bu anlamda yapı küçükten büyüğe ne kadar 
değişirse değişsin temelde müşteriye bakış yine aynıdır. Mahalle bakkalının tanıdı-
ğı müşterilerine büyük marketlerde alışveriş kartları karşılık gelmektedir. Market 
sizi bu kartlar ile tanımakta, yaptığınız alışveriş cinsine göre üyelik bilgileriniz sizin 
hakkınızda markete veri vermekte, böylece sizin özelliklerinizle hangi malı ne za-
man ne derece alabildiğiniz bilgisi elde edilmektedir. Market buna göre bir malın 
yanına diğer ürünü koymakta, kampanyalara düzenlemekte, bazı malları satmak-
tan vazgeçmekte veya sizi kurtulması gereken müşteri grubuna sokabilmektedir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi basitçe; olmayan müşterinin kazanılması, olan müş-
terinin elde tutulması politikası olarak tarif edilmektedir. Bu tanımda unutulan bir 
şey vardır. Bir işletme için müşteri herşeydir ama bazen de kurtulunması gerekir. 
Çünkü bazı müşteriler gerçekten işletme için, market için zararlı olabilir. Sadece 
kampanyaları takip eden, kredisini ödemeyen, yapıya zarar veren, kötü reklam ya-
pan müşteri aslında işletme için zararlıdır ve bu müşteriden kurtulunması gerekir. 
Bu durum bizi müşterinin her türlüsünün iyi olduğu anlayışından kurtarmaktadır. 
O zaman Müşteri İlişkilerinin doğru tanımına yukarıdaki tanıma ilave olarak “za-
rarlı müşteriden kurtulunması” ifadesinin de yerleştirilmesi doğru olacaktır.

Üretimin gerçekleştirilmesi, isletmenin hayatiyetini devam ettirebilmesi, kar 
edebilmesi, maliyetlerini düşürebilmesi, müşterilerini elinde tutabilmesi, yeni-
lerini kazanabilmesi ancak bilgi ile mümkün olabilmektedir, dolayısıyla günü-
müz işletmesinin en değerli varlığı bilgidir. Bilgiyi elde edebilen, elinde tutan, 
onu doğru yorumlayan, başarılı olabilmesi için gerekli olan en önemli aşamayı 
geçmiş demektir.  E-işletmenin dayandığı en temel öğe bilginin en kısa zamanda 
istenilen, olması gereken yerde olmasıdır. İnternet bilginin en kısa sürede olması 
gereken yere ulaştırılması için günümüzde kullandığımız en önemli araçlardan 
birisidir. Bilgi sizden çıkıp rakiplerin eline geçmeden, olması gereken yere ula-
şana kadar bazı tehlikelerle karşı karşıya demektir. İşte bu güvenlik’tir. Koruya-
madığınız bilgi rakipleriniz için bir avantajdır. Dolayısıyla güvenlik, E-İşletmenin 
en az bilgiyi elde etmek kadar, onu koruyabilmek adına yapmamız gereken en 
önemli işlevlerinden birisidir. 

SONUÇ
Son olarak işletme, amaçlarını elektronikleşerek yürütebilmesi için bazı tek-

nolojilere ihtiyaç duyacaktır. Bu çalışmanın amacına ve tanımına uygun olarak 
günümüzde e-işetme araçları; bilgisayar, internet, extranet, intranet, telefon, 
akıllı telefon, telsiz, televizyon, video, cd, dvd, uydu teknolojileri, kredi kartı ve 
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bunun gibi araçlarıdır. Bu çalışmanın amacına uygun son cümlesi şu olabilir: geç-
mişte elektronik dediğimiz yani “hızlı” olan bizi “hızlandıran” şeye tekerlek ve 
duman iyi birer örnekti, yaşadığımız zaman için bilgisayar, internet, robot iyi ör-
neklerdir. Yarın elektronik dediğimiz şey ne olacak bilmiyoruz, belki de gelecekte 
internet’ten hiç bahsetmiyeceğiz, kimbilir?
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İTHALAT İŞLEMLERİNDE 
MUHASEBELEŞTİRME; HAMMADDE 

İTHALATINA İLİŞKİN BİR UYGULAMA

Alper TAZEGÜL

GİRİŞ
İthalat; yurtdışından, mal veya hizmetin yurtiçindeki alıcılar tarafından alına-

rak ülke içine ulaştırılmasıdır. Bu mal ve hizmetler için, satın alma ile başlayan, 
ülke içerisine sokulması ve sonrasında ise işletme bünyesine katılmasına kadar 
olan süreçte gerçekleştirilen işlemlerin niteliği, bu işlemlerin vergi ve muhasebe 
mevzuatı açısından nasıl bir sürece tabi olacağını belirlemektedir. Bu süreçte vergi 
ve muhasebe mevzuatı bakımından uygulanacak işlemleri belirleyen etkenlerden 
biri ithalatın türü iken bir diğeri de ithalat sırasından oluşan ek maliyetlerdir.

Birçok ithalat türü bulunmakta ve bu ithalat türlerine göre ödenecek vergi-
ler, oluşan kur farkları ve bu kur farklarının muhasebeleştirilme şekilleri farklılık 
göstermektedir. Söz konusu bu ithalat türleri de ithalatın gerçekleştirilmesi sı-
rasında yapılan ödeme şekline göre belirlenmektedir. Bu ödeme şekilleri; peşin 
ödeme, kabul kredili ödeme, mal mukabili ödeme, akreditifli ödeme ve vesaik 
mukabili ödeme olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca akreditiflerin de vadeli, ka-
bul kredi, görüldüğünde ödeme gibi farklı yöntemleri bulunmaktadır. Bu ödeme 
yöntemlerinin vergi ve muhasebe açısından birçok belirleyici rolü vardır. Bun-
lar arasından en önemli olanlarından biri Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 
(KKDF) adıyla yapılan fon kesintisi, bir diğeri ise kur farklarıdır. 12.05.1988 
Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonu hakkında tebliğe bağlı olarak; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili 
ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda %6 fon kesintisi yapılmaktadır. Peşin 
ödeme ve bazı akreditif ödeme şekillerinde ise KKDF uygulanmamaktadır. Ayrıca 
08/04/2015 tarih ve 2015/7511 sayılı kararname ekinde yer alan mallara da 
kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme yapılmış olsa dahi fon ke-
sintisi oranı %0 olarak belirlenmiştir. 

Kur farkı açısından değerlendirildiğinde ise, Gümrük Kanunu, Vergi Usul Ka-
nunu ve Kanuna ilişkin tebliğler dikkate alındığında, gümrük beyanname tarihin-
deki döviz satış kuru ile değerleme yapılarak ithalat bedelinin kayıtlara alınması 
ve ödeme yapıldığı tarih ile gümrük beyanname tarihi arasındaki kur farkının da 
maliyete eklenmesi gerekmektedir.

Çalışmada, yukarıda açıklandığı üzere ithalat işlemlerinin çeşitliliğinin mev-
zuat hükümleri doğrultusunda muhasebeleştirilmesi değerlendirilmektedir. Bu 
amaçla ithalat işlemlerinde maliyetleri oluşturan; fatura bedeli, sigorta poliçesi, 
navlun, ordino, posta ücreti, damga vergisi, katma değer vergisi, KKDF, ardiye, 
kur farkları, nakliye ve müşavirlik ücreti ile maliyet virmanlarının muhasebe ka-
yıtları, vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı açısından incelenmiştir. 

CHAPTER 
18
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İTHALAT:
Uluslar arası pazara açılma yollarından biri olan ithalat en basit tanımı ile dış 

alım anlamına gelmektedir. İthalat, başka bir ülkede üretimi olup, ülke içerisinde 
mevcut üretimi olmayan ya da daha uygun maliyetli olan mal ve hizmetlerin ül-
kenin alıcıları tarafından satın almaları olarak tanımlanabilir.

İthalat uygulamaları ve güncel gümrük mevzuatı bakımından ithalat, ülke 
içine her türlü malın ticari amaçla getirilme işlemine denir (Dündar, 2006: 14). 
Başka bir tanıma göre ithalat, dış ticaret ilişkileri çerçevesinde, bir ülkedeki alı-
cıların başka ülkelerdeki satıcılardan üretilmiş mal ve hizmetleri yürürlükteki 
mevzuata uygun şekilde satın almalarıdır (Bıdırdı, 2007: 12). 

Gelişmekte olan ülkeler, makine, teçhizat ve bir takım ham maddelerini sa-
nayileşmelerini gerçekleştirmek amacıyla ithalat yoluyla alırlar. Teknolojinin 
geriliği, sermaye birikiminin yetersizliği gibi sebeplerden dolayı yatırımlarını 
yapamayan ülkeler ithalata yönelmek zorunda kalıyorlar (Yurdakul, 2014: 14).

İthalat Türleri:
İthalat türleri, geçici ithalat,  izne bağlı ithalat, serbest ithalat,  bedelli ve be-

delsiz ithalat olarak ele alınmıştır.

•	 Geçici İthalat: İhraç edilmek üzere hiçbir işlem ve işçilik görmeden, be-
delli ya da bedelsiz olarak ithal edilecek fuar, yarışma ve sergi eşyaları-
nın, ambalaj malzemelerinin ülkeye girişi için kullanılan ithalat türüdür 
(Kan, 2014: 41).

•	 İzne Bağlı İthalat: Yürürlükteki mevzuat ile ülkeye getirilmeleri kayıt ve 
şarta tabi tutulan ya da özel izne bağlanan mallar için kullanılan ithalat 
türüdür (Keskin, 2007: 42).

•	 Serbest (Libere) İthalat: Özel kanunlar tarafından ithalatı yasaklanmış 
ve izin verilmeyenler dışında kalan malların ithal edilmesidir (Öndoğan, 
2004: 7).

•	 Bedelsiz İthalat: Bedelsiz ithalat, bedeli için Türkiye’den döviz transferi 
yapılmadan, yurda getirilmesi mecburi olmayan kazançlar, yurt dışında 
kazanılarak tasarruf edilen ve tasarruflarla satın alınan eşyanın Türki-
ye’ye vergi olmaksızın ithal edilmesini ifade eder (Kan, 2014: 40).

•	 Bedelli İthalat: Bir hizmeti ya da malı, başka bir hizmet veya mal ya da 
para karşılığında yabancı ülkelerin satın almasıdır. Bir başka ifade ile it-
halattaki ödeme şekilleri aracılığıyla satın alınarak ülkenin kendi güm-
rük sınırlarından içeriye girmesidir (Kemer, 2005:121).

İthalatta Ödeme Şekilleri:

•	 Akreditifli Ödeme: Bir banka tarafından ithalatçının talebine dayanarak 
ihracatçıya verilen bazı koşulların yerine getirilmesi şartıyla sattığı hizmet 
ve malların bedelini ödeyeceğini garanti eden bir taahhüttür. Akreditif 
işleminde, akreditif amiri, akreditif lehdarı, amir banka ve aracı banka olmak 
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üzere 4 taraf bulunmaktadır. Hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı koruyan bir 
ödeme şeklidir (Hacırüstemoğlu, 2007, Aktaran; Keskin, 2007: 38).

•	 Vesaik Mukabili Ödeme: İhracatçının, ithalatçı ile yaptığı satış 
sözleşmesine uygun olarak malları sevk etmesinden sonra bunları temsil 
eden sevk belgelerinin ödeme veya poliçe kabulü veya bono düzenlemesi 
karşılığında banka aracılığı ile ithalatçıya imkan veren bir ödeme şeklidir. 
Banka ihraç bedelini tahsil ettikten sonra sevk belgelerini ithalatçıya 
teslim eder. (Gültekin ve Savcı, 2010: 10-11).

•	 Mal Mukabili Ödeme: İthal edilen mal bedelinin, ithal edilen mallar 
ihracatçı tarafından teslim alındıktan sonra ödemenin yapıldığı bir ödeme 
şeklidir. Mal mukabili ödeme şeklinde ortaya çıkabilecek risklerin çoğu 
ihracatçı tarafından üstlenilmektedir

•	 Kabul Kredili Ödeme: Alıcının mal bedelini, belli bir vade sonunda ödediği 
yöntemdir. Bu ödeme yönteminde poliçe teminat olarak kullanılmaktadır. 
En belirgin özelliği alıcının finanse edilmesidir.

•	 Peşin Ödeme: Mal bedelini ithalatçının peşin olarak ödediği ödeme 
yöntemidir. İthalatçı firmalar için en yüksek risk taşıyan ödeme türü 
olmasının yanında ithalatçıya mal bedelinin peşin ödenmesinden dolayı 
peşin ödeme indirimi ile ithalat yapma fırsatı yaratır (Yurdakul, 2014: 16).

•	 Özel Takas (Karşı Ticaret): İthalatı ve ihracatı yapılan mal ya da hizmetin 
taraflarının aynı tüzel ya da gerçek kişiler olması durumunda, ithalat ve 
ihracata konu olan malların bedellerinin bir takım para hareketi söz konusu 
olmaksızın, malların bir kısmının ya da tamamının birbirleriyle takas 
edilmesi şeklinde yapılan ödeme yöntemidir (Yanık ve Uzun, 2013: 73).

İthalat İşlemlerinde Muhasebeleştirme

İthalat İşlemlerinde Kullanılan Hesaplar:
İlk madde ve malzeme, ticari mal, mamül, yarı mamül ve maddi duran varlık-

ların ithalatı yapıldığı zaman yapılan ithalat ile ilgili harcamalar varlığın maliye-
tine eklenmektedir. Stok ile ilgili ithalatın maliyetine dahil edilecek mal bedeli 
ve diğer harcamalar ithalat tamamlanıncaya kadar 159 Verilen Sipariş Avansları 
Hesabı’nın alt hesaplarında izlenir. Maddi duran varlık ile ilgili ithalatın maliyeti-
ne dahil edilecek mal bedeli ve diğer harcamalar ise 259 Verilen Sipariş Avansları 
Hesabının alt hesaplarında izlenir. İthalat tamamlanıp dosyalar kapatılırken, 159 
Verilen Sipariş Avansları hesabının altında biriken tutarlar ilgili stok hesabına 
(150- İlk Madde Malzeme , 151- Yarı Mamüller- Üretim, 152- Mamüller , 153- Ti-
cari Mallar ) aktarılır (Keskin, 2007: 49-50).

Ödeme Şekillerine Göre İthalat Kaydı:
Ödeme şekillerine göre ithalat kayıtları; Peşin ödeme şeklinde ithalat kaydı, 

mal mukabili ödeme şeklinde ithalat kaydı, vesaik mukabil ödeme şeklinde itha-
lat kaydı, kabul kredili ödeme şeklinde ithalat kaydı ve akreditif ödeme şeklinde 
ithalat kaydı olarak ele alınmaktadır.
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Peşin Ödeme Şeklinde İthalat Kaydı:
Bu ödeme şeklinde ilk olarak ihracatçı firmaya mal bedeli transfer edilir. 159 

Verilen Sipariş Avansları hesabına transfer bedeli kadar borç kaydedilir, karşılı-
ğında aynı tutar kadar 102 Bankalar hesabına alacak kaydedilir. İster yurt içinden 
ister yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili yapılan 
avans ödemeleri 159 Verilen Sipariş Avansları hesabında izlenir (Ertaş, 2014: 38). 

159 Verilen Sipariş Avansları

159 02 Verilen Yurtdışı Sipariş Avansları

159 02 01 001 X Firması

                                                                    102 Bankalar 

                                                                    102 01 Cari Hesaplar

                                                                    102 01 01 TL Hesaplar

                                                                    102 01 01 001 X Bankası

İhracatçı firmaya transfer yapılması

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

İthal edilen mal için yapılan gümrük ödemesi, sigorta ödemesi, nakliye gibi 
ödemeler 159 Verilen Sipariş Avansları hesabı altında muhasebeleştirilir. İthala-
tın fiilen gerçekleştiği tarihe kadar meydana gelen maliyet bedeli, eğer ithal edi-
len mal ticari mal ise 153 Ticari mallar hesabına borç, ilk madde ve malzeme ise 
150 İlk Madde Malzeme Hesabına borç, 159 Verilen Sipariş Avansları hesabına 
alacak kaydedilerek 159 nolu hesap kapatılmış olur (Dündar, 2006: 84).

153 Ticari Mallar

153.01….Malı

 (Veya)

150 İlk Madde ve Malzeme

                                     159 Verilen Sipariş Avansları

                                     159.03. İthalat Sipariş ve Giderleri

                                     159.04. Nakliye Gideri

                                     159.05. Sigorta Gideri

                                     159.06. Gümrük Vergisi

                                     159.07.Gümrükte Ödenen Damga Vergisi

                                     159.08. Gümrük Masrafları

XXX

XXX  

XXX     

 

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
Mal Mukabili Ödeme Şeklinde İthalat Kaydı:
Bu ödeme şeklindeki ithalatta mal bedelinin ödenmesi, fiili ithalat tarihinden 

sonra yapılır. Mallar sevk edilir ve malla beraber fatura ve diğer belgeler satıcıya 
ulaştırılır. Fatura tarihindeki döviz satış kuru ile mal faturası TL’ye çevrilerek mu-
hasebeleştirilir (Keskin, 2007: 61-62).
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159 Verilen Sipariş Avansları
159.03 İthalat Sipariş ve Giderleri
159.03.01.01 Mal Bedeli
                                                           320 Satıcılar
                                                           320.01 Yurtdışı Satıcılar
                                                           320.01.01 WEST CO.
Mal Faturası Kaydı

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

İthalat fiilen gerçekleştikten sonra mal bedeli ithalatçı firma tarafından ihra-
catçı firmaya transfer edilir. Daha önce Satıcılar hesabının alacağına kaydedilen 
tutar kadar bu hesap borçlandırılır. Fatura tarihinde döviz kurunda herhangi bir 
fark oluşursa bu fark yine Verilen Sipariş Avansları hesabına borç olarak kay-
dedilir. Karşı İhracatçı firmaya yapılan ve banka üzerinden transfer edilen tutar 
Bankalar Hesabına alacak olarak kayıt edilir.

320 Satıcılar
320.02….Firması
159 Verilen Sipariş Avansları
159.03. İthalat Sipariş Giderleri
                                                         102 Bankalar
                                                         102.02…Bankası

XXX
XXX
XXX
XXX XXX

XXX

Fiilen ithalatın gerçekleştiği tarihte ithalatın konusu ilk madde ve malzeme 
ise 150 ilk madde ve malzeme hesabına, ticari mal ise de 153 Ticari mallar hesa-
bına 159 nolu hesap aktarılarak kapatılır (Keskin, 2007: 70 ).

153 Ticari Mallar
153.01. X Malı
(Veya)
150 İlk Madde ve Malzeme
                                           159 Verilen Sipariş Avansları
                                           159.03. İthalat Sipariş Giderleri
                                           159-03-04-01 mal Bedeli
                                           159-03-04-02 Nakliye Gideri
                                           159-03-04-03 Sigorta Gideri
                                           159-03-04-04 Gümrük vergisi
                                           159-03-04-05 Gümrük Masrafları
                                           159-03-04-06 Vergi Ve harçlar
                                           159-03-04-07 Banka Masrafları 
                                           159-03-04-08 Kur Farkı Giderleri
                                           159- 03- 04 -09 Gümrük Müşaviri Ücreti

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Verilen Sipariş Avansları Hesabı kapatıldıktan sonra mal bedelinin daha son-
ra transfer edilmesiyle ortaya çıkan olumsuz kur farkı ise  Kambiyo Zararları He-
sabına kayıt edilir.
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320 Satıcılar
320.02…Firması
656 Kambiyo Zararları
656.06 İthalat Kur Farkı Zararları
                                                             102 Bankalar
                                                             102.01…Bankası

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

Vesaik Mukabil Ödeme Şeklinde İthalat Kaydı:
Bu ödeme şeklindeki ithalat işlemlerinde mal mukabili işlemlerde olduğu gibi 

ihracatçı firma mal gümrükten çekilip stok hesaplarına alınıncaya kadar yapılan 
mal bedeli, banka masrafları, kredi faizleri, ithal harcı vb. tüm ödemeler 159 Ve-
rilen Sipariş Avanslar hesabına kaydedilir (Ertaş, 2014: 44-45).

159 Verilen Sipariş Avansları

159 03 İthalat Sipariş ve Giderleri

159 03 01 X Bankası….Ref

159 03 01 001 Mal Bedeli

                                                       102 Bankalar

                                                       102 01 Cari Hesaplar

                                                       102 01 01 TL Hesaplar

                                                       102 01 01 001 X Bankası

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
Kabul Kredili Ödeme Şeklinde İthalat Kaydı:
Bu ödeme şeklinde ihracatçı tarafından gönderilen poliçe ithalatçı tarafından 

kabul edildikten sonra, ilgili evrakları bankadan almaktadır. Poliçenin kabul edil-
mesi firmanın muhasebe kayıtlarına aşağıdaki gibi yansır (Keskin, 2007: 72-73):

159- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 
159-03 ithalat Ve Sipariş giderleri
159- 03-04 ---- ref No’lu Dosya- Kabul Kredili Vesaik Mukabili
159-03-04-01 Mal Bedeli
                                                      321- BORÇ SENETLERİ
                                                      321-01 Yabancı Para Borç Senetleri 
                                                321- 01 X Firması Borç Senedi
Poliçenin kabulü                        
 

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Poliçenin ödendiği tarihteki döviz satış kuru ile poliçenin kabul tarihindeki 
döviz satış kuru arasındaki fark mal satılmış ise 656 Kambiyo Zararına kayde-
dilir, mal stoklarda ise 159 Verilen Sipariş Avansları hesabına borç kaydedilerek 
malın maliyetine intikal ettirilerek muhasebeleştirilir. Bunların karşılığında 102 
Bankalar hesabına yapılan transfer tutarı kadar alacak kaydı yapılmalıdır (Toros-
lu, 1999, Aktaran, Keskin, 2007: 73).

-Mal Stoklarda İse;
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321 Borç Senetleri
321-02 Yabancı Para Borç Senetleri
321-02-01- X Firması Senetleri
159 Verilen Sipariş Avansları
159-03-04-09 Kur Farkları
                                                     102 Bankalar
                                                     102-01-01 H Bankası
Mal Stoklarda ise Poliçe Ödenmesi

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

-Mal Satılmış İse;

321 Borç Senetleri
321-02-01 X Firması Senetleri
656 Kambiyo Zararları
                                                     102 Bankalar
                                                     102-01-01 H Bankası
Mal Satılmış ise Poliçe Ödenmesi

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

Akreditifli Ödeme Şeklinde İthalat Kaydı:
Akreditifli ödeme yöntemi ithalat işlemlerinde en sık kullanılan yöntemler-

den biridir. Özellikle ithalatçı firmanın ödeme sorunlarına çözüm getirmek için 
akreditif açılmaktadır.

Akreditif açılmasında muhasebe kaydı (Ertaş, 2014: 46);

159 Verilen Sipariş Avansları
159 03 İthalat Sipariş ve Giderleri
159 03 01 X Bankası….Ref
159 03 01 001 Mal Bedeli
                                     320 Satıcılar
                                     320 03 Açılan Akreditif
                                    320 03 01 001 X Bankası Ref. No… Akreditif

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Mal stoklarda ise akreditifin ödeme tarihindeki döviz kuru ile akreditifin açı-
lış tarihindeki döviz kuru arasındaki fark 159 Verilen Sipariş Avansları hesabına 
kaydedilir (Keskin, 2007: 76);

320 Satıcılar
320-03 Açılan Akreditifler
320-03-04-07 X Bankası… Ref No’lu Akreditif
159 Verilen Sipariş Avansları
159-03-04-09 Kur Farkları
                                                102 Bankalar
                                                102-01 TL hesaplar
                                                102-01-03 X Bankası

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Mal satılmış ise akreditifin ödeme tarihindeki döviz kuru ile akreditifin açılış 
tarihindeki döviz kuru arasındaki fark 656 Kambiyo Zararları hesabına kaydedi-
lir (Keskin, 2007: 77):
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320 Satıcılar
320-03 Açılan Akreditif
320-03-04-07 X Bankası…Ref No’lu Akreditif
656 Kambiyo Zararları
                                            102 Bankalar
                                            102-01-03 X Bankası

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

ÖRNEK UYGULAMA
Bu bölümde yurt dışından hammadde alımına ilişkin bir örnek olay uygula-

ması yer almaktadır. Bu kapsamda hammadde alımı, bu alıma ilişkin sigorta poli-
çesi, navlun, posta hizmeti, gümrük müşavirliği hizmet bedeli, ordino, nakliye ve 
kur farkına ilişkin muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir.

İşletme 09.10.2017 tarihinde 100.000,00 USD bedel ile mal mukabili ödeme 
yöntemi ile ithal edeceği malın fatura kaydını yapmıştır. Fatura bedeli için dik-
kate alınacak kur ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 30. maddesin-
de, “Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, gümrük yükümlülüğünün 
başladığı tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları üzerinden 
Türk Lirasına çevrilir.” ifade yer almaktadır.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 02.01.2012 tarih ve 
B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-280-6 sayı numaralı özelgede de Gümrük Kanunu 
ve ilgili diğer kanun ve tebliğlere atıfta bulunularak mal ithalatında, mal bedeli 
ve bu mal bedeli üzerinden alınacak vergilerin T.C. Merkez Bankası döviz satış 
kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi ve kayıtlara alınması gerektiği belirtil-
mektedir. 

09.10.2017 tarihine ait TCMB döviz satış kuru 3,6106 ilan edilmiştir (http://
www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html).

 ...................................   09.10.2017   .....................................
159 Verilen Sipariş Avansları
        159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
                                320 Satıcılar
           320.020.001 Yurtdışı Satıcılar
 .….......................................   /   ….........................................

361.060,00

361.060,00

İşletme yapmakta olduğu ithalat için, 20.11.2017 tarihinde sigorta poliçesi 
yaptırmıştır.

 ...................................   20.11.2017   .....................................
159 Verilen Sipariş Avansları
       159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
                                320 Satıcılar
          320.010.001 Yurtiçi Satıcılar
 .….......................................   /   ….........................................

 
65,25 

 
 

65,25

20.12.2017 tarihinde navlun bedeli faturası kayıtlara alınmıştır.
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 ...................................   20.12.2017   .....................................
159 Verilen Sipariş Avansları
        159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
           320 Satıcılar
                                320.010.001 Yurtiçi Satıcılar
 .….......................................   /   ….........................................

 
130,50 

 
 

130,50

23.11.2017 tarihinde ordino bedeli için kesilen fatura kayıtlara alınmıştır.

 ...................................   23.11.2017   .....................................
159 Verilen Sipariş Avansları
        159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
    320 Satıcılar
          320.010.001 Yurtiçi Satıcılar
.….......................................   /   …..........................................

 
320,00

 
 

320,00

Yurtdışından gönderilen ithalata ilişkin dosyalar için 10.12.2017 tarihli posta 
hizmeti bedeli faturası kayıtlara alınmıştır. 

 ...................................   10.12.2017   .....................................
159 Verilen Sipariş Avansları
        159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
                                320 Satıcılar
           320.010.001 Yurtiçi Satıcılar
 .….......................................   /   ….........................................

 
110,50

                       
 

 
 

110,50

25.12.2017 tarihli vergi alındısına istinaden kayıtlara alınan, ithalata ait dam-
ga vergisi ve katma değer vergisi kaydı aşağıdaki gibidir.

3065 sayılı KDV Kanunun İthalatta Matrah başlıklı 21. maddesine göre ithalat 
işlemlerinde KDV Matrahını oluşturan unsurlar;

a) İthal malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti
b) Gümrük vergisi kıymet esasına göre alınmaması ya da vergiden muaf 

olması durumunda sigorta ve navlun bedelleri dahil CIF değeri
c) İthalat sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar
d) Mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler
e) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler 
Ayrıca 27.12.2016 tarihinde resmi gazete yayınlanan 29931 sayılı Damga 

Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin ekli listesinde yer alan tabloya göre 2017 yılı iti-
bariyle gümrük idarelerine verilen beyannamelerden 68,60 TL tutarında damga 
vergisi alınmaktadır.
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 ...................................   25.12.2017   .....................................
159 Verilen Sipariş Avansları
        159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
191 İndirilecek KDV
       191.050.001 İndirilecek İthalat KDV
                                102 Bankalar
          102.010.001 Vadesiz Mevd.
 .….......................................   /   ….........................................

68,60

74.252,05

74.320,65

25.12.2017 tarihinde ardiye bedeli faturası kayıtlara alınmıştır.

 ...................................   25.12.2017   .....................................
159 Verilen Sipariş Avansları
       159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
                                320 Satıcılar
           320.010.001 Yurtiçi Satıcılar    
 ….......................................   /   ….........................................

455,00

455,00

25.12.2017 tarihinde KKDF bedeli banka aracılığıyla ödenmiştir. 6 sıra nolu 
12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2. maddesi (2011/2304 Sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile değişik) kapsamında mal mukabili ödeme ile yapılan ithalatlarda 
KKDF kesinti oranı % 6 olarak belirlenmiştir. (25.12.2017 TCMB döviz satış kuru 
3,8182. 

100.000,00 x 3,8182 = 381.820,00

381.820,00 x %6 = 22.909,20)

 ...................................   25.12.2017   .....................................
159 Verilen Sipariş Avansları
        159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
                                102 Bankalar
          102.010.001 Vadesiz Mevd. 
….......................................   /   ….........................................

22.909,20

22.909,20

25.12.2017 tarihinde yurtiçi nakliye bedeli faturası kayıtlara alınmıştır.
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 ...................................   25.12.2017   .....................................
159 Verilen Sipariş Avansları
        159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
191 İndirilecek KDV
        191.010.001 % 18 İndirilecek KDV
                                320 Satıcılar
          320.010.001 Yurtiçi Satıcılar
 .….......................................   /   ….........................................

172,61

37,89

210,50

25.12.2017 itibariyle oluşan kur farkı kaydı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 
TCMB döviz satış kuru 3,8182. Buna göre oluşan kur farkı 20.760,00 olarak he-
saplanmıştır.

 ...................................   25.12.2017   .....................................
159 Verilen Sipariş Avansları
        159.030.001 2017/122 İthalat Dosya 
   320 Satıcılar
           320.020.001 Yurtdışı Satıcılar
 .….......................................   /   ….........................................

20.760,00

20.760,00

İthalatın gerçekleşmesi sonrası 159 Verilen Sipariş Avansları hesabında takip 
edilen ithalat maliyetlerinin 150 İlk Madde ve Malzeme hesabına virmanı yapıl-
mıştır.

 ...................................   25.12.2017   .....................................
150 İlk Madde ve Malzeme
        150.210.001 İthal Hammaddeler 
  159 Verilen Sipariş Avansları
             159.030.001 2017/122 İthalat Dosya 
 .….......................................   /   ….........................................

412.511,41

412.511,41

İthalatın fili olarak gerçekleşmesi sonrasında 28.12.2017 tarihinde 100.000,00 
USD’lik mal bedeli banka aracılığıyla alıcıya ödenmiştir. (TCMB 28.12.2017 döviz 
satış kuru 3,8265). Bu durumda kur farkı 830,00 TL olarak oluşmaktadır.

 ....................................  28.12.2017   .....................................
320 Satıcılar
        320.020.001 Yurtdışı Satıcılar 
159 Verilen Sipariş Avansları
        159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
   102 Bankalar
                    102.040.003 Döviz Tev. Hs.(USD)
 .….......................................   /   ….........................................

381.820,00

830,00

382.650,00

31.12.2017 tarihinde gümrük müşavirliği ithalata ilişkin olarak hizmet bedeli 
faturasını işletmeye fatura etmiştir. 
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 ...................................   31.12.2017   .....................................
159 Verilen Sipariş Avansları
        159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
191 İndirilecek KDV
        191.010.001 % 18 İndirilecek KDV
                                320 Satıcılar
          320.010.001 Yurtiçi Satıcılar
 .….......................................   /   ….........................................

181,18

39,77

220,95

İthalat gerçekleştikten sonra oluşan ek giderlerin maliyet kaydı 31.12.2017 
tarihinde yapılmıştır.

 ...................................   31.12.2017   .....................................
150 İlk Madde ve Malzeme
        150.210.001 İthal Hammaddeler 
           159 Verilen Sipariş Avansları
                   159.030.001 2017/122 İthalat Dosya
.….......................................   /   ….........................................

1.011,18

1.011,18

SONUÇ
İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde, ihracat işlemlerine göre daha 

karmaşık bir işlemler bütünü ile karşılaşılmaktadır. Bunun en önemli nedenle-
ri, ithalat sırasında oluşan maliyetlerin çeşitliliği ve ithalat için uygulanan çeşit-
li vergilerin ihracat için söz konusu olmamasıdır. Bu açıdan işletmelerin ithalat 
işlemlerini muhasebe sistemleri içerisinde değerlendirerek kayıtlarına almaları 
ve aynı zamanda vergi mevzuatı açısından değerlendirmeleri sırasında çeşitli ha-
talar ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda; ithalat türüne göre farklılık gösteren 
kur farkları için yanlış tarihli kur alınması veya kurun yanlış tarihte hesaplanma-
sı ya da hiç hesaplanmaması, ithalat kapsamında yapılan giderlerin bazılarının 
ithalatın maliyetine ilave edilmemesi, murabaha veya kredili olarak alınan ithalat 
kredilerinin faiz ve komisyonlarının ithalatın fiili olarak gerçekleşmesine kadar 
olan kısımlarının maliyete ilave edilmemesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) 
kapsamında yapılan ithalatlarda DİİB şartlarının yerine getirilmemesi, gümrük 
beyannamesi üzerinde yer alan mal adeti, cinsi vb. konuların hatalı olarak beyan 
edilmesi gibi hatalar oluşabilmektedir.

Bu doğrultuda, çalışmada ithalat işlemlerinin başlangıcından sona ermesine 
kadar olan süreçte işletmelerin muhasebe ve vergi bazında yapmaları gereken 
kayıt ve işlemler değerlendirilmiştir.
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MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN 
VARLIKLARIN AKTİFLEŞTİRİLMESİ 

VE AMORTİSMAN İŞLEMLERİNİN 
ÖZELLİKLİ KONULAR ÜZERİNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Alper TAZEGÜL

Giriş 
Vergi Usul Kanunu 313. maddesine göre; “işletmede bir yıldan fazla kullanılan 

ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkul-
lerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, 
alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara 
göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortis-
man mevzuunu teşkil eder.” Ayrıca Kanunun 314. maddede boş arazi ve arsaların 
amortismana tabi olmadığı, 315. maddede iktisadi kıymetlerin, Maliye Bakanlı-
ğının faydalı ömürler dikkate alınarak tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden 
itfa edileceği, mükerrer 315. maddede bilanço esasına göre defter tutan mükel-
leflerden isteyenlerin azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü iktisadi kıy-
metleri itfa edebileceği ve ayrıca 313-329. maddeler ve muhtelif geçici maddeler 
ile de amortismanlar ile ilgili usuller belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı Vergi Usul 
Kanunundan aldığı yetki dahilinde, 333 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer 
alan ve güncellenen liste ile iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerini tespit etmek-
tedir. Dolayısıyla Türkiye Muhasebe Standartlarından farklı olarak Türk vergi 
mevzuatında, duran varlıkların ömürleri bakanlık tarafından belirlenmekte ve 
işletmeler faaliyet alanlarına bağlı olarak, yayınlanan bu faydalı ömürlere göre iş-
letme bünyesine katmış oldukları duran varlıkların amortisman oranlarını belir-
lemektedirler. İşletme aktifinde önemli yer tutan maddi ve maddi olmayan duran 
varlıkların gerek aktifleştirilmesinde gerekse bu varlıklara amortisman ayrılma-
sında özellikli bir çok hususla karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bu kapsamda bu 
çalışmada maddi ve maddi olmayan duran varlıkların aktifleştirilmesi ve bunlara 
amortisman ayrılması hususları teorik olarak değerlendirildikten sonra örnek 
olaylar üzerinden özellikli konular özelinde incelenmiştir.

MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
Fiziksel ve maddesel özelliklere sahip olan ve faydası bir yıldan daha uzun sü-

ren ve işletme faaliyetlerinde kullanılan kıymetler işletmenin duran varlıklarını 
oluşturmaktadır (Aslan, 2011:3). Bir yıldan daha uzun süre işletme bünyesinde yer 
almalarından dolayı duran varlıklar, işletme varlık yapısının ve bilanço aktifinin en 
temel öğesini oluşturmaktadır (Aydın, 2016: 4). Bir varlığın maddi duran varlık 
olabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir (Çorum, 2007: 5);

CHAPTER 
19
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• Fiziki bir yapıya sahip olması,
• İşletmeye ait olması,
• İşletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla edinilmiş olması,
• Bir faaliyet döneminden ya da bir yıldan daha uzun bir ömre sahip olması
Tek düzen hesap planında 25 numaralı “Maddi Duran Varlıklar’’ hesapları 

aşağıdaki gibidir;

• 250 Arazi ve Arsalar
• 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
• 252 Binalar
• 253 Tesis, Makine ve Cihazlar
• 254 Taşıtlar
• 255 Demirbaşlar
• 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
• 257 Birikmiş Amortismanlar (-)
• 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
• 259 Verilen Avanslar
İşletmede kullanılabilir duruma gelebilmesi için katlanılan tüm giderlerin 

toplamı bir maddi duran varlığın maliyetini oluşturmaktadır. Örneğin, gerekli ve 
kabul edilebilir gider olarak bir makinenin montajı ve deneme üretimi yapılması 
gösterilebilir. İlgili maddi duran varlığın maliyetine bu tür giderlerin eklenmesi 
gerekmektedir. Buna karşılık, makinenin taşınma aşamasında bir parçası bozu-
lur veya kırılırsa onarmak için katlanılan giderler maliyete eklenmeyip, dönem 
gideri olarak muhasebeleştirilmektedir (Arıkboğa, 2011:174).

250 Arazi ve Arsalar: Işletmeye ait her türlü arazi ve arsaların izlendiği he-
saptır.  

Arazi ve arsa satın alınması durumunda hesaba borç kaydı yapılmakta, satıl-
ması ya da aktiften çıkarılması durumunda ise hesaba alacak kaydı yapılmakta-
dır (Kesgin, 2006:6).

251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri: Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağ-
lamak veya kolaylaştırmak için; yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü 
yol, hark, köprü, tünel, bölme, sarnıç, iskele vb. yapıların izlendiği hesaptır.

Yer altı ve yerüstü düzenlerinin işletme tarafından yapılması veya yaptırılma-
sı durumunda yapılan harcamalar öncelikle 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar he-
sabında takip edilir ve düzenin tamamlanmasıyla beraber, 251 Yer Altı Ve Yerüs-
tü düzenleri hesabına kaydedilir (Kutlu, 2013:151). Yer altı ve yerüstü düzenleri 
başka bir işletmeye devredildiği, söküldüğü veya satıldığı durumlarda bu hesaba 
alacak kaydı yapılır.

252 Binalar: Mülkiyeti işletmeye ait olan ve işletme faaliyetlerinde kullanı-
lan her türlü binaların yer aldığı hesap kalemidir. Bina satıldığında elden çıkarıl-
dığında bu hesaba alacak, işletmede kullanılmak üzere bina inşa edildiğinde ya 
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da satın alındığında borç kaydedilir  (Çorum, 2007: 7).

253 Tesis, Makine ve Cihazlar: Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve 
cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin (Kon-
veyör, Forklift vb) izlendiği hesaptır. Bu hesap kullanım amaçlarına ve makine çe-
şitlerine göre bölümlenebilir.

Tesis makine ve cihazlar hesabı, işletmede kullanılmak üzere söz konusu un-
surların satın alınması veya bunları geliştirmek için yapılan ve değer artışına yol 
açan harcamalar yapıldığında borçlandırılır.

254 Taşıtlar: Işletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesap-
tır. Ulaştırma sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araç-
ları da bu hesapta izlenir. 

255 Demirbaşlar: Işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü 
büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi var-
lıkların izlendiği hesaptır.

Demirbaşın elden çıkarılması ve satılması durumunda alacak kaydı, işletme 
tarafından imal edilip aktifleştirme ya da satın alınma durumunda ise borç kaydı 
yapılarak muhasebeleştirilir (Gökduman, 2010: 21).

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar: Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin 
kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer maddi du-
ran varlıkların izlendiği hesaptır.

Hesaba bu kapsama giren bir maddi duran varlık satın alındığında borç kaydı 
yapılır. Söz konusu varlığın satış halinde ise alacaklandırılır.

257 Birikmiş Amortismanlar: Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabi-
lecekleri süre içerisinde hesaben yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan 
hesaptır.

Tekdüzen hesap planında birikmiş amortismanlar için tek bir defteri kebir 
hesabı açılmıştır. Bu nedenle tali hesaplar açılarak her bir maddi duran varlık 
kaleminin net değeri elde edilebilir. Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapla-
rı karşılığında bu hesaba alacak; satılan, devredilen, kullanıma yeteneğini kay-
bedenler ise hesaba borç, ilgili varlık hesabına da alacak kaydedilir (Hızarcı, 
2015:39).

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar: Işletmede, yapımı süren ve tamamlandığın-
da ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve malze-
me ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların izlendiği hesaptır.

Gerek işletme gerek üçüncü kişiler tarafından yapımı süren ve tamamlan-
dığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan her türlü madde ve 
malzeme ile işçilik ve genel giderlerin izlendiği hesaptır. Yapılmakta olan yatırım 
projelerine direkt veya endirekt şekilde giren harcamalar bu hesaba borç olarak 
kaydedilir, tamamlanan yatırım bedelleri ilgili maddi duran varlık hesabına borç 
kaydedilerek, bu hesaba alacak kaydedilir (Özdemir, 2015:7).
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259 Verilen Avanslar: Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere 
sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin iz-
lendiği hesaptır. Sipariş avansıyla ilgili giderleri de kapsar. 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yarar-
landığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında 
hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.

Maddi olmayan duran varlıklar, doğada fiziksel değildirler, gelecekteki ekono-
mik net faydaları üretebilirler ve yasal olarak korunurlar (Bouteiller, 2000, Akta-
ran: Kastagiolas & Asonitis, 2009: 420).

Maddi olmayan duran varlıkların fiziksel varlıkları yoktur ama buna karşın 
amortismana tabi tutulurlar. Bunlara yapılacak harcamaların ne kadarlık bir 
süreyi kapsadığına bağlı olarak o zaman süresince gidere dönüştürülmesi için 
amortisman ayrılır (Kutlu, 2013: 170).

Maddi olmayan duran varlıklar, rekabet avantajı ve katma değer sağlayan baş-
lıca unsurlardır (Caribona, 2018: 1). Maddi olmayan duran varlıklar şirketlerin 
faaliyetlerinde genellikle yer alırlar (Gerhard & Bontis, 2007). Maddi olmayan 
duran varlıklar tek düzen hesap planında aşağıdaki gibidir;

• 260 Haklar,
• 261 Şerefiye,
• 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri,
• 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri,
• 264 Özel Maliyetler,
• 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar,
• 268 Birikmiş Amortismanlar (-),
• 269 Verilen Avanslar
260 Haklar: Imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel öde-

nerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli 
alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harca-
maları kapsar.

Tanımda bahsedilen haklara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir (Ertem: 
2017: 7);

• İşletme hakkı,
• İmtiyaz hakkı
• Franchising
• Ticaret unvanı,
• Kira hakkı,
• Üretim Yöntemleri Bilgisi (Know-How),
• Telif hakkı,
• Diğer ticari ve sinai haklar
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261 Şerefiye: Şerefiye “bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz ko-
nusu işletmenin rayiç bedelle (bir malın bugünkü piyasa şartlarındaki satış bedeli) 
hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkın izlendiği hesaptır” 
(Sürmen, 2014: 284).  Rayiç bedelin tespit edilememesi halinde şerefiyenin he-
saplanmasında net defter değeri esas alınır. Maddi olmayan varlıklardan şerefiye 
hesabında gösterilenler yeniden değerlemeye tabi tutulamaz ve beş yıl içinde 
eşit taksitlerle itfa edilir.

262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri: İşletmenin kurulması, yeni şubele-
rin açılması, işletmenin genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi açıdan 
değer elde edilmeyen giderlerdir (Margos, 2010:8). Maliyet değerleri ile kuruluş 
ve örgütlenme giderleri hesabına borç kaydedilen tutarlar amortisman yolu ile 
genelde 5 yılda eşit tutarlarda yok edilir.

263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri: Işletmede yeni ürün ve teknolojiler 
oluşturulması mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü 
harcamalardan, aktifleştirilen kısmının izlendiği hesaptır.

Ar-ge faaliyetlerine ilişkin maliyetlerin amortismana tabi tutulması, bu ma-
liyetlerin ar-ge faaliyetlerinden gelecekte edinilecek yararlar ile olan ilişkisine 
bağlanmaktadır (Yardımcıoğlu vd., 2015:175).

264 Özel Maliyetler: Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekono-
mik değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile (normal ba-
kım, onarım ve temizleme giderleri hariç) bu gayrimenkulün kullanılması için ya-
pılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan, varlıkların bedellerini 
kapsar.

Vergi Usul Kanunu’nda özel maliyetlerin maliyet bedeli ile değerleneceği hük-
me bağlanmıştı. Yapılan harcamalar bu hesabın borç yanına, yararlanma sürele-
ri içerisinde itfa edildiğinde 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının alacağına 
kaydedilir. Hesabın borç kalanı işletmenin henüz itfa etmediği özel maliyetlerin 
tutarını gösterir (Sürmen, 2014: 289).

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Yukarıda sayılanların dışında 
kalan varlıklar diğer maddi olmayan duran varlıklardır. 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabına, diğer hesaplara yazılamaya-
cak türden bir maddi olmayan duran varlık harcaması yapıldığında bu hesaba 
borç kaydedilir. Amortisman işlemlerinin tamamlanması ile bu hesaba alacak 
kaydı yapılarak aktiften çıkarılır (Kutlu, 2013: 176).

268 Birikmiş Amortismanlar: Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kul-
lanılabilecekleri süre içerisinde yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan 
hesaptır. Ayrılan amortismanlar, ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba ala-
cak; kullanım hakkı sona erenler ya da elden çıkarılanlar hesaba borç, ilgili varlık 
hesabına alacak kaydedilir. 

269 Verilen Avanslar: Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek 
yurt içi, gerekse yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin iz-
lendiği hesaptır.
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Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi:

Değerleme, muhasebe dışı envanterin fiziki sayımdan sonraki ikinci aşaması-
nı oluşturur ve fiziki sayımları yapılmış olan iktisadi kıymetlerin bilanço günün-
deki parasal tutarların belirlenmesini içerir (Gücenme, 2002: 54).

VUK’un 261. maddesinde değerleme ölçüleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir 
(Çorum, 2007: 19).

• Maliyet bedeli,
• Borsa rayici,
• Tasarruf değeri,
• Mukayyet değer,
• İtibari değer,
• Vergi değeri,
• Rayiç bedel,
• Emsal bedel
Maliyet Bedeli: Maliyet bedeli bir iktisadi elde etmek için yapılmış satın alma 

ya da imal etme harcamalarının tümünden oluşur. (Karabıyık, 1997: 15)

Üretim maliyeti ve satın alma maliyeti olarak maliyetleri ikiye ayırmak müm-
kündür. Üretim maliyeti, satış öncesi aşamaya kadar işletme organizasyonu için-
de üretilen iktisadi değerler için oluşan maliyet ve giderler toplamını, satın alma 
maliyeti ise iktisadi kıymetlerin dışarıdan temin edilen kısmının işletme stokları-
na girmesi sürecine kadar oluşan alış maliyeti ve giderler toplamını ifade etmek-
tedir (Çorum, 2007: 20).

Vergi Usul Kanunu’na göre, iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme 
başlıklı 269. maddeye göre iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller 
maliyet bedelleri ile değerlenir. Kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gayrimen-
kuller gibi değerlenir: 

1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı,

2. Tesisat ve makinalar,

3. Gemiler ve diğer taşıtlar,

4. Gayri maddi haklar. 

Borsa Rayici: Gerek ticaret borsalarına, gerekse kambiyo ve menkul kıymet-
ler borsasına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden önceki son işlem gü-
nündeki borsadaki ortalama değerlerini ifade eder. VUK’ta borsa rayici ile değer-
leme aşağıdaki durumlar için uygun görülmüştür (Erdoğan, 2010: 14-15);

• İntikal ve veraset vergisinde, tahviller ve hisse senetleri ile ilgili değerle-
me ölçüsü borsa rayicidir.

• Yabancı para ile olan alacak ve borçlar ile iktisadi işletmelere dahi yaban-
cı paraların değerleme kriteri borsa rayicidir.



Alper TAZEGÜL 295

Tasarruf Değeri: VUK’un 264. Maddesinde “tasarruf değeri, bir iktisadi kıy-
metin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir” şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Tasarruf değeri ile değerleme, aşağıdaki iktisadi kıymetler için öngörülmüş-
tür (Aydın, 2016: 17) ;

• Kredi sözleşmelerine ya da mevduata bağlı borç ve alacaklar,
• Vadesi gelmemiş olan senede bağlı ticari borç ve alacaklar (isteğe bağlı),
• Sigorta şirketleri, banka ile bankerin borç ve alacakları.
Mukayyet Değer: Mukayyet değer, kayıtlı değer olarak da kullanılmakta olup, 

VUK 265. maddesinde “bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen he-
sap değeridir” şeklinde ifade etmektedir. 

Mukayyet değeri ile değerleme yapılacak iktisadi kıymetler aşağıdakilerdir 
(Özbalcı, 2004);

• Aktifleştirilen kuruluş ve örgütlenme giderleri,
• Peştemallıklar,
• Aktif geçici hesap kıymetleri,

- Peşin ödenen giderler
- Gelir tahakkukları

• Pasif geçici hesap kıymetleri
- Peşin tahsil edilen gelirler
- Gider tahakkukları

• Karşılıklar (amortismanlar kendi özel hükümlerine tabidir)
• Alacaklar ve borçlar

- Senetsiz alacaklar ve borçlar
- Senetli alacaklar ve borçlar (tasarruf değeri ile değerlenmemişse)

İtibari Değer: VUK’un 266. Maddesine göre, “her nevi senetlerle esham ve tah-
villerin üzerinde yazılı olan değerlerdir” şeklinde tanımlamıştır. 

İtibari değer ile değerlenen kıymetlerin üzerinde yazılı bir tutar bulunması 
dolayısıyla, doğrudan bu yazılı tutarlar ile değerlenirler. İtibari değer ile değerle-
necek iktisadi kıymetle aşağıdakilerdir (Başağaç, 2006: 26)

• Kasada bulunan ulusal paralar,
• Şirketlerin kendi çıkardıkları hisse senetleri ile tahvilleri.
Vergi Değeri: VUK’un 268. maddesine göre vergi değeri, “bina ve arazinin 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre tespit edilen değeri” şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Bina ve arazi maliyet bedeli ile değerlenemiyor ise vergi değeri ile değerlenir 
(Gücenme, 2002: 57).

Rayiç Bedel: VUK’un 266. maddesine göre rayiç bedel, “bir iktisadi kıymetin 
değerleme günündeki normal alım satım değeridir” şeklinde ifade edilmiştir.
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İşletmeye dâhil iktisadi kıymetlerden, rayiç bedelle değerlenmesi gereken 
kıymetler Vergi Usul Kanununda sayılmamıştır. Bu ölçüt, Emlak Vergisi Kanunu 
ve Veraset ve İntikal Kanunu’nun uygulamasında yeri olan bir ölçüdür (Özdemir, 
2015: 14).

3.8. Emsal Bedeli: VUK’un 267. maddesine göre emsal bedel, “gerçek bedeli 
belli olmayan veya bilinmeyen ya da doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, 
değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir” 
şeklinde tanımlanmıştır. Emsal bedel ölçüsünün işletmeye dahil bir iktisadi kıy-
metin değerlemesinde uygulanabilmesi için değerleme konusu malın;

• Gerçek değerinin bilinememesi ya da belli olmaması,
• Gerçek değerinin doğru bir şekilde belirlenememesi gerekmektedir (Ço-

rum, 2007: 24).
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Amortisman Ayrılması:

VUK’un 313. maddesinde amortisman konu olan duran varlıklar belirlenmiş-
tir. Buna göre, “Bir yıldan fazla sürede işletmede kullanılan ve aşınmaya, yıpran-
maya ya da kıymeti azalmaya maruz kalan gayrimenkullerle 269’ncu madde ge-
reğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, mefruşat, edevat, demir-
baş, alet ve sinema filmlerinin birinci kısmındaki (VUK 258-298 maddeleri arası) 
esaslara göre tespit edilen değerlerinin, bu kanun hükümlerine göre yok edilmesi 
amortisman mevzuunu teşkil eder ” (Öğredik, 2005: 1).

Amortisman Ayırabilmenin Koşulları:

Bir iktisadi kıymet işletmenin aktifine girdiği anda, kullanım süresinin bir yıl-
dan fazla olduğu düşünülüyor ve bu iktisadi kıymet diğer şartları da sağlıyorsa 
amortismana tabi tutulacaktır (Aydın, 2016: 75).

Yıpranmaya, eskimeye, değerinin düşmesine ve aşınmaya maruz olmalıdır. 
Böylece, VUK’un 314. maddesinde, boş arsa ve arazilerin kıymetten düşme ya da 
aşınma gibi durumları söz konusu olmayacağı için amortismana tabi olmayacağı 
kabul edilmiştir (Başağaç, 2006: 76).

İşletmenin aktifine girmiş olmalıdır. 

Alet, demirbaş ve mefruşatların değerinin kanunda belirtilen (2018 yılı için 
1000 TL) değerini geçmesi gerekmektedir. İlgili kıymetlerin belirlenen tutarı 
aşmaması durumunda, bunların değerlerinin amortismana tabi tutulması ya da 
doğrudan gider yazılması konusu mükelleflerin tasarrufuna bırakılmıştır (Aydın, 
2016: 79).

Amortisman Hesaplama Yöntemleri:

VUK ile mevcut muhasebe sisteminde geçerli olan amortisman yöntemleri 
aşağıdaki gibidir (Taşkın, 2012: 106-107) ;

• Normal Amortisman (VUK Madde 15)
• Azalan Bakiyeler ( Hızlandırılmış) Amortisman ( VUK Mükerrer Madde 

315)
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• Madenlerde Amortisman (VUK Madde 316)
• Kıst Amortisman ( VUK Madde 320)
• Fevkalade Amortisman ( VUK Madde 317)
Normal Amortisman Yöntemi: Bu yöntemde, faydalı ömrü boyunca duran 

varlığın maliyet bedeli her yıl eşit olarak dağıtılmaktadır.

Azalan Bakiyeler Yöntemi: Azalan bakiyeler yönteminde, normal amortis-
man yöntemi için hesaplanacak oranın iki katı esas alınır ve bu oran üzerinden 
hesaplama yapılır. Ancak iki katı alındığında oran yüzde 50’yi geçemez (Kutlu, 
2013: 158).

Madenlerde Amortisman: VUK 316. maddeye göre; işletme sebebiyle için-
deki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş 
ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bun-
ların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı 
için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispet-
ler üzerinden yok edilir.

Kıst Amortisman Yöntemi: Bu amortisman yönteminde aktife girdiği hesap 
dönemi için binek otomobillerinin ay kesri tam ay sayılmak üzere geriye kalan ay 
süresi kadar amortisman ayrılır. Kanun koyucu vergi matrahının aşındırılmasını 
engellemek için sadece binek otomobiller için bu amortisman yöntemi kullanıl-
mıştır (Özdemir, 2015: 34).

Fevkalade Amortisman: VUK’un 317. maddesine göre, amortismana tabi 
olup da;

1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya 
kısmen kaybeden;

2.  Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya 
kısmen kullanılmaz bir hale gelen;

3.  Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpran-
maya maruz kalan;

Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve 
ilgili Bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme 
için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen “Fevkalade ekonomik ve teknik amor-
tisman nispetleri” uygulanır.

5.  Örnek Uygulamalar
İşletmelerin aktif toplamlarında önemli bir yere sahip olan maddi ve maddi 

olmayan duran varlıkların aktifleştirme ve amortisman işlemlerinde bir çok fark-
lı husus temel alınmaktadır. Bu kapsamda, çalışmanın bu bölümünde maddi ve 
maddi olmayan duran varlıkların aktifleştirilmesi ve bu varlıklara amortisman 
ayrılması, özellikli konular olarak ifade edilebilecek hususlar özelinde, örnek 
olaylar üzerinden incelenmiş ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarına yer veril-
miştir.
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Örnek 1.
İşletmenin 2016 yılında aktifine giren ve 253 Tesis Makine ve Cihazlar he-

sabında aktifleştirilen ve 10 yıl üzerinden amortismana tabi tutulan bir adet iş 
makinesine 2018 yılında 1.000 TL’lik ek maliyet yapılmıştır. Söz konusu bu ek 
maliyetin duran varlığın kalan ömrüne eklenerek amortismana tabi tutulması 
gerekmektedir.

Ek maliyet tutarı: 1.000,00
Kalan Ömür: 8 yıl
Yıllık amortisman tutarı: 1.000,00 / 8 = 125,00 
Aktifleştirme ve amortisman kaydı: 
…………….          /       ……………………..
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR    1.000,00
                                          320 SATICILAR    1.000,00 
…………….          /       ……………………..
…………….          /       ……………………..
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ    125,00
                                  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR   125,00
…………….          /       ……………………..

Örnek 2. 
İşletme 2016 yılında faaliyetlerini yürütmek için bir adet ofis kiralamıştır. 

Kira süresi 5 yıldır. Kiralanan işyeri için 2017 yılında 8.000,00 TL’lik muhtelif 
inşaat işleri gerçekleştirilmiştir. 

Sözleşme kapsamında kiralanan işyerinde yapılan inşaat harcamaları 264 
Özel Maliyetler hesabında aktifleştirilir. 

…………….          /       ……………………..
264 ÖZEL MALİYETLER       8.000,00
191 İNDİRİLECEK KDV     1.440,00
                                          102 BANKALAR    9.440,00 
…………….          /       ……………………..

Amortisman ayırırken kalan sözleşme süresi olan 4 yıl üzerinden hesaplama 
yapılması gerekir 

Toplam harcama tutarı: 8.000,00
Kalan sözleşme süresi: 4 yıl
Yıllık amortisman tutarı: 8.000,00 / 4 = 2.000,00
Amortisman kaydı: 

…………….          /       ……………………..
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ     2.000,00
                                  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR   2.000,00
…………….          /       ……………………..
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Örnek 3. 

İşletmenin 20.01.2017 tarihinde bir reklam şirketine “reklam filmi” için ön 
çalışma bedeli olarak 30.000,00 TL ve 30.04.2017 tarihinde 20.000,00 TL öden-
miştir. Sonrasında ise 25.06.2017 tarihinde 60.000,00 TL ödenerek film tamam-
lanmıştır. 

Ödenen tutarların iş tamamlanıp aktifleştirilinceye kadar 258 Yapılmakta 
Olan Yatırımlar hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

……………….   20.01.2017   ……………………..
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR    30.000,00
191 İNDİRİLECEK KDV       5.400,00
                                          320 SATICILAR    35.400,00 
……………….          /       ……..…………………..
……………….   30.04.2017   ……………………..
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR    20.000,00
191 İNDİRİLECEK KDV       3.600,00
                                          320 SATICILAR    23.600,00 
……………….          /       ……..…………………..

……………….   25.06.2017   ……………………..
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR    60.000,00
191 İNDİRİLECEK KDV     10.800,00
                                          320 SATICILAR    70.800,00 
……………….          /       ……..…………………..
İşin tamamlanması sonrasında 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabında 
toplanan tutarlar 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesabına aktarılarak 
aktifleştirilmeli0dir.

……………….   25.06.2017   ……………………..

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR   110.000,00
                                          258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 110.000,00 
……………….          /       ……..…………………..

333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde “44.9.1 Filmler” başlıklı 
alt ayırımına göre faydalı ömrünün 2 yıl,  amortisman oranının ise 1. Yıl % 60, 
2.Yıl % 40 olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Reklam filmi bedeli: 110.000,00
Amortisman oranı (1.yıl): % 60
Amortisman tutarı (1.yıl): 110.000 x % 60 = 66.000 TL
Amortisman Kaydı
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……………….          /       ……..…………………..
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 66.000,00
                                  268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR    
66.000,00
……………….          /       ……..…………………..

Örnek 4. 
30.06.2017 tarihinde aktifleştirilen ve cari maliyeti 550.000,00 TL olan pa-

ketleme makinasına ilişkin olarak; 30.06.2017 itibariyle 25.050,00 TL tutarında 
kur farkı gideri oluştuğu görülmedir. Sabit kıymetlere ilişkin aktifleştiği yılın so-
nuna kadar oluşan kur farklarının, sabit kıymetin maliyetine eklenmesi 163 Sıra 
No.lu VUK Tebliği uyarınca zorunludur. Bu nedenle ilgili sabit kıymetlere ilişkin 
olarak geçici vergi dönemleri itibariyle oluşan kur farklarının aktifleştirilerek 
amortismana tabi tutulması gerekmektedir.
…………….          /       ……………………..
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR   25.050,00
                                  320 SATICILAR     25.050,00
…………….          /       ……………………..

Örnek 5. 

İşletmenin aktife giriş tarihi 01.11.2014 ve aktife giriş bedeli 42.000,00 TL 
olan binek otomobili 09.02.2017 tarihinde KDV dahil 46.000,00 TL bedel ile sat-
mış olduğu görülmektedir.

Satış bedeli: 46.000,00    

Aktife giriş bedeli: 42.000,000

Birikmiş Amortisman: 18.200,00

Hesaplanan KDV :455,45 (29 / 04 / 2010 tarih ve KDV-54/ 2010-2 sayılı  “Kul-
lanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranına” ilişkin  Katma 
Değer Vergisi Sirküleri / 54 kapsamında KDV % 1 olarak hesaplanmıştır, http://
www.gib.gov.tr/node/87070).

…………….          /       ……………………..
120 ALICILAR      46.000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR    18.200,00
                                  254 TAŞITLAR    42.000,00
   391 HESAPLANAN KDV        455,45
   649 DİĞER OLAĞAN GELİR ve KÂRLAR 21.744,55
…………….          /       ……………………..

Örnek 6. İşletmenin 22.05.2017 tarihinde bir bilişim şirketine 6.000,00 TL 
bedel ile internet sitesi tasarımı yaptırdığı görülmektedir. Söz konusu tutar 260 
haklar hesabında aktifleştirilmelidir.
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…………….          /       ……………………..

260 HAKLAR       6.000,00

                                  320 SATICILAR    6.000,00

…………….          /       ……………………..

Konuyla ilgili, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14.07.2011 tarih B.07.1.Gİ-
B.4.42.16.01-KVK-2/2631-54 no.lu özelgesinde yapılan açıklamalara göre; “Işlet-
melere ait web sitelerinin tanıtım amaçlı veya ticari amaçlı olarak kullanılması 
mümkündür. Buna göre, web sitesinin tasarımına ilişkin harcamaların, eğer web 
sitesi işletme bakımından gelir yaratıcı bir işleve sahipse (internet üzerinden sa-
tış, sipariş, ödeme yapılması vb. özellikler varsa) Kanunun 313’üncü maddesinde 
belirlenen limiti aşması halinde aktifleştirilerek, 333 sıra No.lu VUK Genel Tebliği 
eki listenin 4.3.Bilgisayar Yazılımları sınıflandırması uyarınca 3 yılda ve %33,33 
amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmekte olup, web sitesinin sadece işletme-
nin tanıtımına yönelik olarak kullanılması ve herhangi bir gelir yaratıcı işleve sa-
hip olmaması halinde söz konusu harcamaların aktifleştirilmeyip doğrudan gider 
yazılması mümkün bulunmaktadır.”

Buna göre amortisman kaydı;

Yazılım bedeli: 6.000,00

Amortisman oranı: 3 yıl (% 33,3)

Yıllık amortisman tutarı: 6.000,00/3= 2.000,00

…………….          /       ……………………..

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ  2.000,00

                                  268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  2.000,00

…………….          /       ……………………..

SONUÇ
Türk Vergi Mevzuatı kapsamında duran varlıklar için aktifleştirme ve amor-

tisman ayrılması esnasında temel alınan birçok husus bulunmaktadır. Bunlar 
duran varlığın; işletmeye faydasının bir yıldan uzun süreli olması, aşınmaya, yıp-
ranmaya, değer kaybına ve tükenmeye tabi olması, elde edilmesi sırasındaki tu-
tarın amortisman ayırmada alt sınırın üstünde olup olmaması (alt sınırın altında 
olması durumunda işletmenin inisiyatifine bağlı olarak amortisman ayrılabilir), 
Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu amortisman oranlarından hangisine tabi 
olduğu gibi hususlardır. Bu hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde, işletmeler 
tarafından aktifleştirme ve amortisman ayrılması sırasında yapılan yanlışlar 
çoğunlukla, iş alanı dolayısıyla itfa sürelerinin hatalı olarak alınması, bina veya 
makine teçhizatlar için yapılan eklentiler ve ek maliyet oluşturan harcamaların, 
ek yapılan duran varlığın kalan ömrü kadar amortismana tabi tutulmayıp ayrıca 
amortismana tabi tutulması, çok fazla kalemden oluşan yatırım harcamalarının 
ayrı ayrı takip edilmeyip toplu bir şekilde aynı itfa ömrü alınarak itfa edilme-
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si, kira yoluyla sözleşme kapsamında elde edilen binalara yapılan giderlerin 
sözleşmesi süresine göre ömür hesaplanmaması, tamamlanmayan yatırım har-
camalarının, yatırım tamamlanmadan aktifleştirilmesi, aktifleştirilen yatırım 
harcamalarına ilişkin kur farklarının yıl sonuna kadar duran varlığın maliyetine 
eklenmesi yerine aktifleştirme sonrasında gider hesaplarına kaydedilmesi, satışı 
yapılan binek veya ticari otomobillerin hesaplama hataları dolayısıyla eksik veya 
fazla gider/gelirin kayıtlara alınması gibi hatalar yapılmaktadır. Söz konusu hata-
lı işlemler, işletmelerin özellikle vergi denetimleri esnasında cezai durumla kaşı 
karşıya kalmalarına yol açabilmektedir.
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SEYAHATNAMELERDE GEÇEN 
OLAĞANÜSTÜ KISSALAR VE VAKALAR 

BİZE ASLINDA NEYİ ANLATIRLAR?

Ahmet Nurullah ÖZDAL

METOT HAKKINDA
Bu çalışmamda genel olarak Ortaçağ Müslüman seyyah ve coğrafyacılarının 

eserlerindeki olağanüstü anlatılara değineceğim. İlgili yerlerde, her ne kadar 
dönemi itibarıyla bu grupta yer almasa da, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne gön-
dermede bulunacağım. Anlatılara yaklaşımım, bunların hayal ürünleri mi yoksa 
gerçeğin farklı / çarpıcı / çarpık anlatım biçimleri mi olup olmadıkları sorgula-
masıyla başlayacak. Sonrasında Miftâhu’l-Ulûm, Telhîsü’l-Miftah, Alâka gibi klasik 
Arap edebiyatına giriş kitaplarında, ayrıca usûl-u fıkıh eserlerinde geçen ve bir 
metni hermeneutik açıdan her haliyle ele almada kullanılan dâl bi’l-ibâre (kelime 
manası), dâl bi’l-işâre (işaret edilen mana), dâl bi’d-delâle (kendisine delil olan 
mana, çıkarım), dâl bi’l-iktizâ (kendisini gerektiren mana, çıkarım) yöntemlerini 
göz önünde bulundurmak suretiyle seyahatnamelerde geçen ifadeleri anlamlan-
dırmaya çalışacağım. Yani inanılması güç ifadelere yaklaşımım, bazen “yazar, ni-
çin böyle dedi?” şeklinde, bazen de “yazar, aslında ne demek istedi?” veya “yaza-
rın anlatısından başka ne gibi çıkarsamalar yapılabilir?” şeklinde olacaktır.

ÇÖZÜMLEME 
İlk olarak, seyyahlardaki okuyucunun ilgisini zinde tutma hassasiyetinin 

üzerinde durmamız gerekiyor. Bu hassasiyete hemen hemen tüm coğrafyacı ve 
seyyahlarımızda rastlanmaktadır ve onların bu çabaları kesinlikle küçümsenme-
melidir. Zira her ne kadar tartışılan bir mevzu olsa da, çıkış noktası olarak se-
yahatname edebiyatın yan kollarından birisidir. Üstelik sadece yazılı edebiyatın 
değil, meddahlık gibi, sözlü edebiyatın da bir türüdür. Belki bununla ilgili olarak, 
anlatıcısı tarafından değil de dinleyicisi tarafından kaleme alınmış seyahatname-
ler vardır. Özellikle resmi vazifeli olarak seyahatlerde bulunan çoğu seyyah (İbn 
Hurdazbih, Kudame İbn Ca’fer gibi) ile Bîrûnî gibi bilimsel çalışma ortaya koyma 
endişesini ön planda tutanlar ya da İbn Cübeyr gibi seyahat günlüğü tutanlar ise 
çoğunlukla eserlerini bizzat kendileri kaleme almayı yeğlerler. İbn Cübeyr ile Nâ-
sır-ı Husrev gibi seyyahlar insan havsalasının kabul etmeyeceği anlatılara prim 
vermezler. İbn Havkal, Makdîsî, İstahrî de bu kategoriye yakındırlar. Hatta İbn 
Havkal’ın Sûretü’l-Arz’ında, onu kendi kendine böyle mitlerin üzerine giderek 
doğruluklarını veya saçmalıklarını ortaya koyma misyonunu yüklendiğini hemen 
fark edebiliriz. Bu gruptakiler, yine okuyucularının ilgisini uyanık tutma gayreti-
ni güderler, ancak bunu yaparken mantığa aykırı öykülere yönelmek yerine ya 
Nâsır-ı Husrev’in yaptığı gibi metin içerisine ilginç anılarını serpiştirirler ya da 
mesela Makdîsî’nin yaptığı gibi anlatacakları şehir ve halkının kötü adetleri hak-
kındaki ilginç söylentileri zikrederler. Makdîsî’nin, Bekrî’nin veya İbn Battuta’nın 
sıkça değindiği, her ülkenin kadınlarının farklı güzelliklerini betimleme ve kate-
gorize etme çabaları da bu açıdan anlam kazanır.

CHAPTER 
20
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Okuyucunun / dinleyicinin ilgisini uyanık tutma çabası bağlamında seyyah-
ların edebi sanatlar gereği olarak kelimelerle özgürce oynayabildikleri de bilin-
mektedir. Arap edebiyatındaki zarûret-i şi’ir istisnası, onlara bazen sırf kulağa 
daha hoş geldiği için kelimeleri –bu arada manalarını da– rahatlıkla eğip bükme 
ya da değiştirme hakkı sunar adeta. Makdîsî’nin Ahsenü’t-Tekâsîm’inde ve Ebu 
Hamîd Gırnatî’nin Tuhfetu’l-Elbâb’ında da bu duruma sıkça rastlanır. Meselenin 
daha iyi anlaşılması adına, bir seyyah olmayan Harîrî’nin Makâmât’ından bir ör-
nek vermek istiyorum. O, 9. Makame’nin başında Fergana ile Gana arasında ticari 
seyahat yaptığına dair bir ifade kullanır (Harîrî, 1991: 77). İlginç olan, Gana’nın 
Sahra-altı Batı Afrika için kullanılan bir isim olması ve Fergana’nın da bilindiği 
üzere bir Türkistan şehri olmasıdır ki ortaçağ şartlarında dünyanın neredeyse 
iki ucu olan bu uzak noktalar arasında doğrudan bir ticaret yapılabilme ihtimali 
neredeyse yoktur. İşin aslı, “… mine’l-Gana ile’l-Fergana” şeklinde geçen ifade bir 
seci (düzyazıda kafiye) misalidir. Yer isimleri bu ses ahengini yakalamak üzere 
seçilmiştir. Tıpkı “Utlubu’l-ilme mine’l-mehdi ile’l-lahdi / beşikten mezara kadar 
ilim talep ediniz” Hadîs-i Şerîfinde olduğu gibi.

Bazen okuyucunun / dinleyicinin ilgisi, metne özenle yerleştirilmiş ironi, kara 
mizah, sarkazm (kinaye, istihza, ta’riz), mübalağa gibi mizah öğeleriyle de sağ-
lanmaya çalışılır. Câhız’ın eserlerinde bu duruma sıkça rastlanır. Gerçi Câhız’ın 
bir seyyah olarak yeryüzünün genişçe bir bölümünü gezdiğine dair elimizde ma-
lumat bulunmamaktadır ve bu nedenle o, günümüz araştırmacılarından birisi 
tarafından “masabaşı coğrafyacısı” diye nitelendirilmektedir (Touati, 2016: 102-
110). Gerçekten de Câhız’ın Kitâbu’l-Hayevân (Canlılar Kitabı) eserinde bir sey-
yah üslubu vardır. Touati’nin aynı üsluba sahip olduğunu söylediği, Câhız’a ait bir 
diğer kitap olan Kitâbu’l-Emsâr, İbn Havkal tarafından övülmüş, ancak Makdîsî 
tarafından –İbn Hurdazbih’in el-Mesâlîk ve’l-Memâlîk’i ile birlikte– aşırı yoğun-
laştırılmış kısa içerikli bir eser olması ve kesin olmayan bilgiler ihtiva etmesi ge-
rekçesiyle eleştirilmiştir (Makdîsî, 2015: 22-23). Burada temel problem, geçmiş 
çağlarda eseri kaleme alan kişinin metne bu şekilde ruh verme girişiminin gü-
nümüzde anlaşılamama ihtimalidir. Evliya Çelebi’nin o çok bilinen “Erzurum’da 
damdan dama atlarken havada donup kalan kedi” kıssası bu durumla ilgili verile-
bilecek güzel bir misaldir. Eğer akademik bir ciddiyet takınarak Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’sini Osmanlıca metninden bile olsa okumaya çalışırsanız onun tam 
bir palavracı olduğunu düşünmeye başlayabilirsiniz. Oysa Erzurum’da damdan 
dama atlarken donan kedi kıssasını, Halep’teki ruhani varlıkların yoğunluğunu 
vurgularken kullandığı ifadeleri ya da heyecandan şefaat dileyeceği yerde “- Se-
yahat Yâ Resûlullah!” deyiverdiği meşhur rüya anlatısını işinin hakkını fazlasıyla 
veren bir stand-up sanatçısından dinlemek fazlasıyla eğlenceli olacaktır. Bu tarz 
anlatılar ne Seyahatname’nin bize sunduğu eşsiz bilgileri önemsizleştirir ne de 
yazarın ciddiyetini gölgeler. Ses tonu, mimik ve beden dili kullanılarak yaratılan 
mizah etkisini düzyazıya yansıtabilmek çok zordur. Acaba bu etki, yazı karakter-
leri ile (mesela ta’lik ya da sülüs hatt kullanmak ve tonlama verilmek istenilen 
harfi uzatmak) veya gülme efekti anlamına gelebilecek işaretlerle sağlanabilir 
miydi? Şunu biliyoruz ki, en güzel şarkı da anlamsız sesler bütünü de kâğıt üze-
rinde aynı görünümlü notalarla ifade edilmektedir.

İbn Hurdazbih’in el-Mesâlik ve’l-Memâlik’i ile yazarı meçhul Hudûdu’l-Ȃlem 
gibi salt bilgi içeren ve oldukça muhtasar biçimde kaleme alınmış eserlerde bile 
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inanılması güç hikâyelere sıklıkla yer verilmiş olduğu görülür. Aynı şekilde, dili ma-
kul ölçüde gerçekçi olan İbn Battuta’nın Rıhle’sinde de mantığa aykırı bir varlığın 
–Rohh Kuşu– bizzat seyyah tarafından görüldüğü kayıtlıdır (İbn Battuta, 2004: II, 
916-918). Doğal olarak da okuyucu / dinleyici, seyahatin başlı başına ilginç ve sü-
rükleyici olduğu şu durumda onun, kendisinden şüpheye düşürecek böyle yollara 
tevessül etmesine şaşırır. İbn Battuta’nın çağdaşı olan İbn Haldun bile başlarda 
onun anlattıklarına şüpheyle yaklaşmıştır (İbn Haldun, 2009: I, 410). Sâdî-i Şirazî de 
Gülistan’da “Seyyah dediğin zaten çok palavra atar” demektedir (Sâdî-i Şirazî, 2000: 
61). Belki bu nedenle bazı araştırmacılar İbn Battuta’nın bazı seyahatleri aslında hiç 
gerçekleştirmemiş olabileceğini gündeme getirirler. Mesela onun İstanbul seyahati-
ne şüpheyle yaklaşanlar vardır. Gerekçelerden biri, İbn Battuta’nın normalde ziyaret 
ettiği hemen her yerin ahalisi, âdetleri hakkında kendi gözlemlerini dile getirirken 
İstanbul hakkındaki betimlemelerinde insan unsurunun sönük kalmasıdır. Onun 
Konstantiniyye’si, sadece imparatoru, üst düzey rahipleri ve devasa yapıları ihtiva 
eden ruhsuz bir İstanbul’dur. Galata’dan, limandan, nizamlı çarşılardan bahseder 
ama buradaki insani ilişkilere çok az değinir. Aslında İstanbul –ve genel anlamda Bi-
zans– hakkında bütün Müslüman seyyahların yaklaşımı aynıdır. Sözbirliği etmişçe-
sine hepsi de Bizans’ın büyük saray ve kiliselerini, şehirlerinin çarşılarının düzenini 
ya da askeri gücünü ayrıntılarıyla dile getirirlerken, buradaki insan unsuruna sıra 
geldiğinde bir anda susuverirler (Cheikh, 2012: 192-206). Miquel, bunu Müslüman-
ların zihnindeki henüz tam manasıyla yıkılmamış olan “güçlü, kendisine hayranlık 
duyulan, aynı zamanda kendisinden nefret edilen düşman” şeklindeki Bizans algısı-
na bağlar (Miquel, 2003: 71-77). Müslüman seyyahlar, aynı şekilde mevzu Çin oldu-
ğunda oturmuş bir sisteme sahip devlet söylemini yeğlerler. Hepsinin gözünde Çin 
fağfuru idealize edilen bilge bir imparatordur. Hindistan söz konusu olduğunda ise, 
sapkın inanç sahibi olmalarına rağmen birçok açıdan erdemli yaşam tarzına sahip 
Hint halkını ön plana çıkarırlar (Miquel, 2003: 59-70). Seyyahların bu davranışları, 
doğrudan söylemeye çekindikleri ince eleştirilerini ya da temennilerini dile getiriş 
biçimleri olarak okunabilir. Yani Çin’deki adalet sistemini ya da Hint halkına dair 
güzel bir ananeyi zikrederek aslında “keşke bizim hükümdarımız / yöneticimiz / 
halkımız da bunlara dikkat etseler” demeye getirirler. Mesela Gırnatî, Çin hükümda-
rının adaletini anlattıktan sonra doğrudan “Keşke Müslüman melikler de böyle güzel 
siyaseti kendilerine rehber edinseler” der (Gırnatî, 2011: 75). Evliya Çelebi de, içerle-
diği bazı hususları eserinde sanki şifrelemiştir. Nitekim bazı derviş gruplarına reva 
görülen kötü muameleleri içten içe kınayan ancak diğer taraftan saray ile de arası 
iyi olan Evliya Çelebi tepkisini, en az yüz yıl önce idam edilen genç Melâmî şeyhle-
rinden İsmail-i Maşûkî’nin bir kerametini naklederek gösterir (Evliya Çelebi, 2003: 
I. Cilt II. Kitap, 417-418). Anlattığına göre bu şeyh, idamından üç gün sonra Boğaz’ın 
suları üzerinde kıyamda olduğu halde belirmiş, bu haliyle denizi coşturmuş, mü-
ritleriyle birlikte semaya durmuş ve uğradığı haksızlığı Sultan Süleyman’a arz-ı hâl 
etmiştir. Ahmet Yaşar Ocak, bahsedilen idam hadisesinin uzunca bir süre boyunca 
toplumun gündeminde olduğuna ve konuyla ilgili menkıbelerin halk arasında yayıl-
dığına dikkat çekmektedir (Ocak, 1999: 284).

Bazen doğaüstü olaylarmış gibi anlatılanlar, aslında gayet anlaşılabilir, olağan 
şeylerdir. Yazarın böyle yapması, aslında bilinmezliği zihninde devleştirmesin-
den ibarettir ve belki de çok basit doğa olayları veyahut ilk kez karşılaşılan büyük 
boyutlu hayvanlar onu şaşırtmaktadır. Mesela günümüzde Güneydoğu Asya’daki 
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dev yılanlarla ilgili görsel medyada çıkan haberler Acâibü’l-Hind’de geçen, sığır 
ve insan yiyen yılanla ilgili anlatıyı (Buzurg b. Şehriyâr, 2009: 52) doğruluyor gi-
bidir. Yine aynı eserde geçen, birkaçı birden bir insana saldırıp onu parçalayan, 
ısırığının asla tedavi edilemediği dev kertenkelelerin (Buzurg b. Şehriyâr, 2009: 
135) komodo ejderi olabilmeleri de pekâlâ mümkündür. Ya da denizkızı başlığında 
bahsedilen, insan yüzlü, derisinden tabakalanarak pabuç yapılan zalum adlı garip 
varlık (Buzurg b. Şehriyâr, 2009: 47-48), bir fok balığı türü olabilir. Ticaret gemile-
rinin çapasını tutan, Endonezya Adaları civarında rastlanılan dev ıstakoz (Buzurg 
b. Şehriyâr, 2009: 27-28), belki de aslında dev bir mürekkepbalığıdır. Bu durumda, 
yine İbn Şehriyar’ın Wak-Wak Ülkesinde yaşayan, kuş gibi uçan akreplere ilişkin 
verdiği bilgi (Buzurg b. Şehriyâr, 2009: 54) de tropik dev bir böcekle ilgili olabilir. 
Yani vakanın bir mit veya metafor değil gerçek olduğunu düşünmememiz için bir 
neden kalmaz. Sofala’daki madenlerde yaşayan kedi büyüklüğündeki saldırgan ka-
rıncalar (Buzurg b. Şehriyâr, 2009: 63) anlatısı da bu bağlamda değerlendirilebilir. 
Acâibü’l-Hind’de, bir tabiat olayının böyle bir şeyle ilk defa karşılaşan bünyelerde 
meydana getirdiği şaşkınlığa dair de bir anlatı bulunmaktadır. Anlatıda, okyanus 
üzerinde seyir halindeyken rotasından sapan ve planlandığı üzere Çin’e gidecek-
ken Konopus Adası (Avustralya)’nın güneyine sürüklenen bir geminin yolcuların-
dan bahsedilir. Bu gemi ahalisi iki gün boyunca sabah ve akşamı ayırt edemedikleri 
karanlıkla birlikte gündüz boyunca dev dalgalarla mücadele etmişler, gecesinde de 
ateşten bir dağ ile karşılaşmışlardı (Buzurg b. Şehriyâr, 2009: 36-41). Pasifik ile 
Hint Okyanusu arasında bir bölgede –Fiji veya Yeni Zelanda Adaları olabilir– vuku 
bulduğu anlaşılan hadisenin de yanardağ patlaması olduğu düşünülebilir. Eğer işin 
hakikati bu ise, gökyüzünü 48 saat boyunca karanlık hale getiren şey yağmur bu-
lutları değil de kül bulutları olmalıdır. Yine bu süre boyunca karşılaşılan dev dalga-
lara sadece fırtına değil, aynı zamanda patlama öncesi sismik hareketlerin tetikle-
diği küçük çaplı bir tsunami de neden olmuş olabilir.

Çöl ile ilgili anlatılan esrarengiz olayların da makul açıklamaları vardır. Çöl-
deki su birikintisi şeklinde görülen serabın güneş ışınlarıyla ilgili bir göz yanıl-
saması –illüzyon– olduğu eskiden beri bilinmektedir. Hatta gündelik hayatta 
da hepimiz bu durumu deneyimleriz; sıcak yaz günlerinde asfalt yolda sanki az 
önce yağmur yağmış gibi su birikintileri varmış hissine kapılırız. Çöldeki vaha 
şeklinde görülen serap ise yine güneşin neden olduğu bir zihin yanılsaması, yani 
halüsinasyondur. Çölde yaşadığı düşünülen varlıklara dair anlatılar da genelde 
açıklanabilir şeylerdir. İbn Battuta, Büyük Sahra Çölü’nü cini, şeytanı bol olan bir 
yer olarak anlatır. Dediğine göre, özellikle çölde yalnız gezenler bu nedenle yol-
larını şaşırıp kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar (İbn Battuta, 2004: II, 
956-957). Taklamakan Çölü için de, Sahra Çölü’ndekine benzer şeyler anlatılır. 
Taklamakan adı zaten yaygın düşünceye göre bir Türk lehçesindeki giren-çıka-
maz kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Gezginler, bu çöl hakkında da 
ürkünç şeyler, duyulan korkunç seslerle ilgili birçok garip hikâye anlatmıştırlar. 
Bunların tümünün kötü ruhlardan kaynaklandığına inanılmaktaydı:

“Eğer bu çölde (Taklamakan), birisi uykuya daldığı için veya başka bir sebep-
le kervanı kaçırırsa ve kaybolursa, derinden derine sesler duymaya başlar. Birileri 
sanki onu adıyla çağırır. O da arkadaşlarını bulma umuduyla şaşkın şaşkın sesin 
geldiği yöne doğru koşar. Ama kimseyi bulamaz… Her görüntünün, sesin ardına 
takılır veya kaçar… Kaybolup gider…” (Marko Polo: I, 60-61)
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İnsanların bazen müzik, insan yahut silah sesine benzer sesler duyması ile il-
gili tüm bu anlatılanların aslında bilimsel açıklaması yapılmıştır. Seslerin nedeni 
kum tepelerinin birbirlerinin üzerine düşmesi ya da kumların yer değiştirmesi-
dir (Rugoft, 2003: 61).

Bazen bahsedilenler, yine insani bir olgu olarak bilinçaltının en derin korku-
larına hitap ederler. Cin ve ejderha anlatıları ilginçtir. Gırnatî, Hazar Denizi’nde 
cinlerin oturdukları ve oradaki insanların bu cinlerin seslerini açıkça duydukları 
iki adanın var olduğunu söyler (Gırnatî, 2011: 150). Mesudî ise Hazar Denizi’n-
de çok miktarda tinnîn (ejderha)’nin var olduğunu söyler. Ona göre tinnîn Ak-
deniz’de de vardır, sadece Habeş Denizi’nde (Hint Okyanusu) bulunmamaktadır.

“… Kimilerine göre o, denizin dibinde bulunan bir siyah hava kütlesidir. Havaya 
çıkar ve hortum gibi yükselerek bulutla bütünleşir... Kıvrıla kıvrıla yükselir. Işte bu 
yüzden insanlar onu… Denizden atılıp çıkan siyah yılanlara benzetmişlerdir. Kimi-
lerine göre ise denizin dibinde yaşayan bir hayvandır. Tinnîn hakkında başka şeyler 
de anlatılır… Uzun yıllar yaşarlar… Iranlılara göre tinnîn yedi başlıdır. Ona ejderha 
derler…” (Mesudî, 2005: 37-38)

Mesudî, çölde yaşayan cinler ve diğer yaratıklara da değinir. Dediğine göre 
çölde yolculuk eden insanlara kendi suretlerini göstermek için onların yalnız an-
larını kollayan cinler, böylece onları aldatarak peşlerine takabilmekte ve yanlış 
yollara sevk edip kaybolmalarını sağlamaktadırlar. (Mesudî, 2005: 193)

“Insanlar, cin, şeytan, gulyabani, dev, tüysüz kurt ve udar denilen bir tür şeytan-
laşmış yaratık hakkında çok şeyler anlatılırlar. Bu udar dediğimiz şey, Yemen taraf-
larında ve Mısır’ın Yukarı Said bölgesinde görülür. Insanın bedenine girer, onunla 
birleşir, poposunu kurtlandırır ve onu öldürür…” (Mesudî, 2005: 194)

Tanin, ejderha, popo yiyen kurt, İbn Fadlan’ın bahsettiği dev, Evliya Çelebi’nin 
bahsettiği cadılar ve hortlaklar… Bu varlıkların çoğu folkloriktir. Mesela Mehmet 
Siyahkalem tarafından resmedilmiş olan Orta Asya demonları / cinleri, korkunç-
luklarına rağmen günlük hayatın içerisindedirler, insanlara yakın yerlerde ya-
şarlar, şamata yapıp eğlenirler. Ancak Arap seyyahların bahsettikleri, Arabistan 
Çölünü veya harabeleri, geceleri hamamları mesken tutmuş olan cinler çok daha 
tehlikeli, kendilerinden korkulan varlıklardır. Hiç de Alaeddin’in Lambası’ndan 
çıkan sevimli cin tasvirine uymazlar. Diğer yandan, ejderhaların yılansı şekline 
dair anlatılar, bilinçaltındaki kıvrılan yılansı yaratıklardan irkilme içgüdüsünün 
tezahürü olarak okunabilir (ophidiophobia = yılan fobisi).

Berbera Denizi korsanlarının tüyler ürperten adetleri –kurbanlarının testis-
lerini çıkarıp biriktirme âdeti– ile (Buzurg b. Şehriyâr, 2009: 94) yine bazı seya-
hatnamelerin bahsettikleri “içildiğinde erkeği kadınlaştıran su” mitleri, Freudyen 
yaklaşımla olaya bakarsak eğer, hadım edilme / erkeklikten yoksun bırakılma 
korkusu (kastrasyon kompleksi) ile anlamlandırılabilir. Erkeği kadınlaştıran su 
anlatısının gerçeklik tarafı da olabilir. Şöyle ki, bahsi geçen suyun içerisinde vü-
cutta östrojen gibi algılanan veyahut da bu hormonların salgılanmasını arttıran 
kimyasalların bulunuyor olma ihtimali vardır.

Yamyam anlatıları da seyyahların çokça değindiği fenomenlerdendir. Söyle-
diklerine göre yamyamların bulunduğu başlıca yerler arasında, Papua, Sumatra 
(adanın bazı bölgelerinde), diğer bazı Endonezya adaları, Bengal Körfezi’ndeki 
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Andaman ve Nikobar Adaları ile Afrika’da Tanzanya’nın güneyindeki bazı böl-
geler vardır (Hudûdu’l-Ȃlem, 2008: 10; İbn Hurdazbih, 2008: 61-62; Buzurg b. 
Şehriyâr, 2009: 55, 103-108, 143-144). Buzurg b. Şehriyâr, yamyamların yaşadığı 
ondan fazla adanın adını vermiştir ki bunlardan bazılarının yamyamları kurban-
larını aç oldukları için değil, intikam hisleriyle yemektedirler. Hatta bazı yerliler 
kelimenin tam anlamıyla kafatası koleksiyoncularıdırlar. Afrika’nın bir diğer böl-
gesinde, Batı Afrika’da da yamyamlar yaşamaktadır (İbn Battuta, 2004: II, 977). 
Antropologlar, zikredilen bu bölgelerin çoğunda hakikaten de yamyamlığın tabu 
olmadığı kültürlerin varlığını ispatlamışlardır. Papua’da günümüzde de izlerine 
rastlanan yamyamlık olgusu, diğer çoğu yerde, İslamiyet’in, Hıristiyanlığın, Bu-
dizm’in yayılması, sömürgecilik, globalleşme süreçlerinde ortadan kalkmıştır. 
Ortaçağ seyyahlarının bu anlatılara sıklıkla yer vermeleri, tehlikenin gerçek-
liğinden ziyade zihinsel açıdan korkutucu olması nedeniyledir. Kendi türümüz 
tarafından yenilmek korkusu bilinçaltımızın en derin kâbuslarından birisidir. 
Bu husus öylesine ilginçtir ki, birine filan yerden geçtiği takdirde sert rüzgârlara 
yakalanacağı ve gemisinin batacağı uyarısı yapıldığını düşünelim. Böyle bir teh-
likenin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek olsa bile kişi üzerinde caydırıcılığı 
olmayabilir. Eğer aynı kişiye, yine filan yerden geçerse yamyamlar tarafından ya-
kalanıp yenilebileceği uyarısı yapılırsa, o kişi gerçekleşme ihtimali daha düşük 
olan bu uyarıya tepkisiz kalmayacaktır.

Bazı seyyahlar, olağanüstü varlıklarla ilgili anlatılarında kendilerini “bizzat 
gördüm” ile “bana öyle anlatıldı” arasında bir mertebeye konumlandırırlar. Böy-
lece “ben, sadece duyduklarımı aktarıyorum” makamından bir üst mertebeye 
terfi olurlarken aynı zamanda üzerlerine “palavracı” yaftasının yapıştırılması ris-
kini azaltmış olurlar. Mesela İbn Fadlan, hikâyesini aktardığı devi görmemiş, ama 
kemiklerini görmüştür (İbn Fadlan, 1995: 62-64). Bulgar Ülkesinde Ad Kavmi’ne 
ait devlerin kemiklerine dair bir kayıt Nuzhetu’l-Kulûb’da da yer alır (Kazvînî, 
2008: 280). Gırnatî ise, Başkırd –Macar da olabilir– ülkesinde, bir deve ait iskele-
ti incelediğini söyler (Gırnatî, 2011: 204-205). Bir başka seyyah, Zümrüd-ü Anka 
kuşunu görmediğini ama ona ait kocaman ve rengârenk bir tüyü gördüğünü söy-
ler. Beriki ise falan canavarı görmez ama uzaklardan gelen sesini duyar. Seyyah-
ların başvurdukları bir diğer yöntem ise gîle (söylenildi, anlatıldı) gibi muğlâk 
ifadeler yerine gâle (–filan kişi– söyledi) gibi daha kesin ifadeler kullanarak, ken-
disinden hadiseyi duydukları kişinin adını, mesleğini ve benzeri bilgileri verme-
leridir. Belki de medrese tahsilleri esnasında aldıkları usûl-u hadîs derslerinin 
kendilerine kazandırdığı yetkinlikle bunu yaparlar ve gayeleri anlattıkları için 
kanıt sunmak olmalıdır. Bu yüzden olmalıdır ki, Buzurg b. Şehriyâr veya Gırnatî 
gibi efsanevi olgulara eserlerinde yer veren seyyahlar dahi böyle davranırken, bir 
Hıristiyan olan Marco Polo’nun efsanevi olgularla ilgili rivayetleri edindiği kay-
naklar belirsizdir. Gerçi Marco Polo’daki bu rivayet belirsizliği, eseri kendisinin 
bizzat kaleme almamış olmasından da kaynaklanabilir.

Seyahatnamelerdeki piramitlere, İskenderiye Feneri’ne, şehir tılsımlarına vs. 
dair olağanüstü anlatılar da başka bir açıdan değerlendirilebilir. Seyyahlar bura-
da öykü ve söylentileri “bir anlamı olmalı” düşüncesiyle zikrederler. Yani okuyu-
cuda / dinleyicide ilgi uyandırma çabasının dışına çıkılır bu bölümlerde. Yazarın 
kendisi, bu yapıları, yapıyı inşa ettirenleri ve onların düşünce yapısını anlamaya 
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çalışır. Üstelik anlattıkları şeyler doğrudan tarihe ışık tutucudur. Sözgelimi İs-
kenderiye Feneri’nin o dönemlerde hangi kısımlarının ayakta olduğunu bu ka-
yıtlardan öğreniyoruz. Aynı şekilde piramit ve antik mezarların sadece soygun 
amaçlı define avcılarınca değil, bizzat sultanlar veya halifeler tarafından (Halîfe 
Me’mun, Ahmed İbn Tolun gibi) açtırıldığı ve inceletildiği bilgisini de bize bu ka-
yıtlar verirler. Bir diğer mühim nokta, tüm bu seyahatnamelerde geçen “… Bulu-
nan kitabede Antik Mısır dilinde şu sözlerin yazılı olduğu görüldü: …” minvalindeki 
kayıtları da yabana atmamamız gerektiğidir ki, Ortaçağ’da Müslümanların Mısır 
hiyerogliflerini çözmüş olduklarını iddia eden modern bir araştırma da bulun-
maktadır (Bkz. Daly, 2013).

Seyahatnamelerde geçen bazı yer adları, aslında gidilebilecek en uzak nokta-
lara ulaşıldığı anlamına gelen metaforlar olarak kullanılır. Filan yer anlatılırken, 
oranın ötesinin Bahru’l-Muhît (Kuşatan Deniz anlamındadır. Pasifik Okyanusu 
yerine de kullanılır), Ardu’z-Zulumât (Karanlıklar Ülkesi anlamındadır. Kuzey 
Kutbuna yakın yerler kastedilir), Sedd-i Ye’cüc ve Me’cüc ya da Yamyamlar Ülkesi 
olduğuna dair cümlelere rastlanır. Burada üzerinde durulması gereken bir konu, 
Müslüman kâşiflerin doğu, batı, kuzey ve güneyde ulaşabildikleri en uç noktaların 
neresi olduğu, onların en fazla nerelere kadar ilerleyebilmiş olduklarıdır. Ortaçağ 
seyahatnamelerini şöyle bir inceleyen herkes, Müslümanların kendi keşifler çağı 
döneminde bulunduklarını hemen fark edebilir. Diğer yandan Arap edebiyatının 
ölümsüz 1001 Gece Masalları, onun alternatifi olan İran menşeli 1001 Gündüz 
Masalları, Tâhiru’l-Mevlevî Hikâyeleri, Tenûhî’nin Neşvâru’l-Muhâdara’sı, Sâdî-i 
Şirazî’nin Bostan ve Gülistan’ı, Nizâmü’l-Mülk’ün Siyâset-nâme’si ve benzerlerinin 
muhteviyatlarındaki hikâyeler de ağırlıklı olarak ticari seyahatlerle ilgilidirler. 
Denizci Sinbad bir denizci tüccardır, çok kârlı ancak tehlikeli, maceralarla dolu 
ticari seferlerde bulunmuştur. Ali Baba ve Kırk Haramiler hikâyesinde bu defa ti-
caretle dolaylı yoldan ilgili, yol kesen eşkıyalar olgusunu görürüz. İbn Tufeyl, İbn 
Sînâ gibi filozoflarca farklı versiyonları kaleme alınan Hayy b.Yekzan’ın hikâyesi 
de ticari seyahat öğeleri barındırır. İşte, seyahatnamelerde geçen ilgili vakıalar 
bu hikâyeler ve masallarla birlikte değerlendirilecek olursa, bu durum, mevcut 
/ varolan bir coğrafi keşifler döneminin edebiyata yansıması olarak okunur. Bu, 
Gulliver’in Seyahatleri, Robinson Crusoe, Arzın merkezine Seyahat, Esrarlı Ada, Sek-
sen Günde Devr-i Âlem, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah gibi Batı menşeli hikâye 
literatürünün Coğrafi Keşifler ve Sömürgecilik dönemlerinde ortaya çıkmasıyla 
eşdeğer bir durumdur. Yine hatırlayacak olursak Boccaccio’nun Decameron’u, 
uzun soluklu yolculuklara çıkan tacirler ve onların canları sıkılmış hanımlarına 
dair öyküler barındırır. Hatta öykülerden birinde ticaretten kâr elde edemeyince 
korsanlığa yönelip diğer ticaret gemilerini soyma yolunu seçen bir tüccara dair 
anlatı vardır. Bildiğimiz üzere Decameron, 14. yy. ürünüdür, yani İtalyan tüccarla-
rın tüm Akdeniz’de faaliyetlerini zirveye taşıdıkları dönem.

Seyahatnamelerde geçen Wak-Wak Ülkesi ve halkı hakkında anlatılanların 
konumuzla farklı bir açıdan bağlantılı olduğunu düşünmemiz için birçok neden 
vardır. Sunumumun bu kısmında Wak-Wak Ülkesi hakkındaki masalsı anlatıları 
irdelemekten ziyade, bu anlatılardaki bazı satır aralarının Güney Pasifik halk-
larıyla kurulan ticari bağlantılara dair ipuçları verdiğini ortaya koyacağım. İbn 
Şehriyâr, bir tüccar olan İbn Lakis’ten yaptığı alıntıda, 945/6 yılında doğunun en 
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uzak adalarından gelen Wak-Wak Ülkesi insanlarının Doğu Afrika’nın güneyinde-
ki sahillerine düzenledikleri baskın hakkında bilgi verir. Dediğine göre bu halklar 
1000 adet gemi ile baskını düzenlemişler ve bunu çeşitli ticari mallara olan talep-
leri nedeniyle yapmışlardır (Buzurg b. Şehriyâr, 2009: 134-135). Bazı tarihçiler 
bu vakayı, Wak-Wak Ülkesi’nin neresi olduğu tartışmasından özenle kaçınarak ve 
anlatıdaki gemi sayısının abartılı olduğu kanaatiyle, Afrika ile Çin ve Endonezya 
Adaları arasındaki ticari ilişkilere bağlarlar. Bahsedilen yer, Hudûdu’l-Ȃlem’e göre 
Pasifik’te bir adadır, aslında 360 bölgesi ve 9 büyük eyaleti ile Çin’in hâkimiyet 
sahasındadır ve 300 fersah yüzölçümündedir. Halkı, siyah derilidirler, yamyam-
dırlar ve çırılçıplak gezerler. Onların memleketlerine Çinli tüccarlar giderler ve 
işaretlerle anlaşarak altın karşılığında demir, yiyecek vs. satarlar. Çünkü bu ülke, 
başka bir nimete sahip olmasa da bol miktarda altına sahiptir. Hatta köpeklerin 
bile tasmaları altındandır (Hudûdu’l-Ȃlem, 2008: 9, 37). İbn Hurdazbih de ese-
rinde, Wak-Wak Ülkesi’nin, Çin’in doğusunda olduğunu, çok fazla altına sahip 
olduğunu, köpeklerin tasmalarının bile altından yapılmış olduğunu ve buradan 
altın ile kaliteli abanoz ağacı tomruklarının getirildiğini kaydeder (İbn Hurdaz-
bih, 2008: 65). Wak-Wak Ülkesi hakkında benzeri bir kayıt, Kazvînî’de de vardır 
(Kazvînî, 2008: 231). Böyle kayıtlar araştırmacılara bahsedilen ülkenin aslında 
bir ada olmayan Kore olabileceğini yahut Japonya adalarının kastedildiğini dü-
şündürtmüştür. Oysa her iki ülke de Müslüman coğrafyacılar ve tüccarlar tara-
fından zaten bilinmektedir. Japonya, Yaban Ülkesi, Kore ise Şila Ülkesi diye bilinir. 
Hatta bizzat İbn Hurdazbih Şila beldesini, gelen Müslüman tüccarların hoşluğun-
dan ötürü bir daha terk etmemek üzere yerleştikleri bir yer olarak tanıtır (İbn 
Hurdazbih, 2008: 65). Japonya ihtimali de zayıftır, çünkü Ortaçağ’daki feodal ya-
pısı ticarete dair bu kayıtlarla çelişir. Üstelik bu dönemlerde Japonların denizle 
olan ilişkileri balık avlama ve kıyı denizciliğinden öteye gitmez. Araştırmacılar 
bazı Endonezya Adaları’nın yahut Filipinler takımadalarının Wak-Wak Ülkesi ola-
bileceği üzerinde de dururlar. Wak-Wak Ülkesi’nin neresi olduğu sorunsalı, esa-
sında bu masalsı ülke halkının, ʼAcâibü’l-Hind’de sık sık denildiği üzere ticaretle 
birlikte anılmaları nedeniyle ehemmiyetlidir ve Polinezyalı yayılmacı / tüccar 
halkı akla gelmektedir. Nitekim bu halk, çok erken tarihlerde Malinezya, Fiji ile 
Tonga Adaları üzerinden, ada atlamalı olarak göçler gerçekleştirmişler, bazıları 
120 fit (37 metre) uzunluğunda olan kanoları ile gelişmiş yön bulma kabiliyetleri 
sayesinde daha büyük mesafeler boyunca yolculuklar yapmış, zaman içerisinde 
Hawaii Adaları ve Yeni Zelanda’da koloniler kurmayı başarmıştırlar. Onların, Gü-
ney Amerika’ya ulaşmaları ve buranın halkıyla olan ilişkileri, tatlı patates gibi 
besleyici bitkilerin Yeni Zelanda ve ötesine yayılmasını sağlamıştır (Özdal, 2013: 
174-176). Buzurg b. Şehriyâr’ın bir başka kaydı daha, Wak-Wak halkının Poli-
nezyalılar olduğunu düşünmemize yardımcı olmaktadır. İbn Şehriyâr bu kaydı, 
Kadınlar Adası’nın yerlisi olan bir kadının ağzından aktarmaktadır. Bu kadın, ül-
kesine gelen Endülüslü bir Müslüman’ın vasıtasıyla buradan ayrılıp onun memle-
ketine göçmüş, onun dilini öğrenmiş ve Müslüman olmuştu. Meseleyi ve aşağıda 
alıntılanan cümleyi, aradan yıllar geçtikten sonra anlatıyordu:

“…bizim adamız, Konopus’un alt kısımlarındaki namütenahi sularda olduğun-
dan oraya kimse gelemez.” (Buzurg b. Şehriyâr, 2009: 41)



Ahmet Nurullah ÖZDAL 313

Bu veriler bir arada değerlendirildiğinde Polinezyalı tüccarlar ile Müslüman 
tüccarlar arasında sıcak ticari temasların gerçekleştiği şeklinde bir çıkarımda 
bulunulabilir. Yine İbn Şehriyâr, Wak-Wak halkının dilini bilen, onların ülkesine 
giden ve onlarla ticaret yapan Müslüman bir tüccardan da bahsetmiştir (Buzurg 
b. Şehriyâr, 2009: 136) ki, bu kayıt da böyle bir çıkarımı destekleyici mahiyet-
tedir. Aynı yazarın, Hint Okyanusu üzerinde seyreden bir ticaret gemisindeki, 
Wak-Wak dilini bilen mürettebattan birisi hakkında da kaydı bulunur (Buzurg b. 
Şehriyâr, 2009: 28).

Son olarak, bazı efsanevi anlatılar hakkında yapılabilecek bir diğer okuma, 
onların gerçekliğinden ziyade, bambaşka bir amaca hizmet ediyor olabileceği 
tartışmasıdır. Seyyahlar, hikâyenin gücünü kullanmak suretiyle müşterinin sa-
tınalım arzusunu kamçılayan bir pazarlama yönteminin uygulayıcıları da olabi-
lirler. Bu bakımdan tüccarlarla aralarında simbiyotik bir bağ vardır. Seyyahlar, 
tüccarların yanlarında yolculuk yaparlar, onlarla sıkı arkadaştırlar, hatta bazen 
seyahat giderlerinin bir kısmı bu dostları tarafından finanse edilir. Karşılığında 
ise yazacakları ya da anlatacakları seyahat anılarının içerisine subliminal mesaj-
ları olan birkaç inanılmaz hikâyecik serpiştirilmeleri istenir. Süleyman et-Tâcir, 
Ebu Zeyd es-Sirafî veya Gırnatî bizzat tüccardırlar zaten. Diğer birçoğu da hayat-
larının bir bölümünde ticaretle flört etmişlerdir. Zaten hemen hemen tüm seya-
hatnameler, yabancı ülke âdetleri, farklı bölgelerin arz-talep bilgileri ve ticareti 
yapılabilecek ürünlerinin bilgilerini içeren birer tüccar el kitabı olarak da oku-
nabilirler. Onların bir ürün hakkında anlattıkları inanılmaz efsanevî bir hikâye 
yahut özellikle değerli / yarı değerli taşlar hakkında anlattıkları, bazısı için il-
ginç bazısı içinse zırvadan ibaret olan özellikler, kim bilir, belki de bir pazarla-
ma taktiğidir. Mesela yakut taşı, cin çarpışmasını önlemekte, veba salgınından 
korumakta ve takan kişiyi zenginleştirmekte; zümrüt taşı, gözü güçlendirmekte, 
yılan ve akrepleri uzaklaştırmakta aynı zamanda kadın için doğumu kolaylaştır-
makta; akik taşı, kişinin üzerindeki gam ve kederi uzaklaştırmaktadır. Cemest 
taşı (ametist) da özel güçlere sahiptir, bu taş ile yapılan kadehler sarhoşluğu ge-
ciktiricidir (Bakır, 2001: 53, 78-79). Belh civarında bilinen Huttalanî cinsi atın 
kökeni hakkındaki hikâyeyi İbn Hurdazbih, bir tüccardan duyduğunu söyleyerek 
inanılmaz bir öyküyü nakletmektedir. Buna göre, bir suyun dibinden efsanevi bir 
at çıkarak bölge meliklerinden birine ait kısrak ile çiftleşir. Bu çiftleşmeden, özel 
bir melez at dünyaya gelir. Söylediğine göre Huttalanî at ırkı, işte bu melezin so-
yundan gelmektedir (İbn Hurdazbih, 2008: 155-156). Tüccarlar, aslında var olan 
söylenti ve efsanelerin, ürünlerine ilginç bir hikâye oluşturduğu için ve yaptıkları 
işin (ticaret) ne denli zor olduğuna dair insanları inandırması için, yaşamasını 
sağlamışlardır. Bunu yapmaları, insanların ürünleri almak hususunda daha is-
tekli olmalarını sağlamaktan başka, iki açıdan daha işlerine gelir: Fiyatlandırma 
yaparken çok daha rahat davranmalarını sağlamak ve ticaret yaptıkları alana 
girerek kendilerine rakip olacak potansiyel tüccar adaylarının gözlerini korkut-
mak. Bu açıdan bakıldığında ise gerek Hint Okyanusu gerekse kuzeydeki İpek 
Yolu ve Kürk Yolu güzergâhında sık sık duyulan efsaneler bambaşka bir anlam 
kazanır. Bu hikâyelerin çoğu aslında yöreseldirler ve seyyahlarca uydurulmamış-
lardır. Ancak onların sayesinde geniş bir alana yayılırlar ve onlarında katkılarıyla 
unutulmadan yüzyıllar boyunca canlı kalırlar.
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KAMU HİZMETİ KALİTESİ ALGISININ 
DOĞU ANADOLU BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYELERİNDE ÖLÇÜLMESİ

Kürşad Emrah YILDIRIM

Belediyeler, amacı kamusal yarar olan ve bunun için kamu hizmetlerini ha-
zırlayan ve sunan, sunulan hizmetin muhatabı olan vatandaşa en yakın kamu 
kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, yetki alanları içerisinde yer alan vatandaşların var 
olan ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak için mevcut kaynaklarını kullanan 
yerel yönetim birimleridir. Belirlenen vatandaş ihtiyaçlarının giderilmesinin 
yanı sıra elindeki kaynakların etkili ve verimli kullanımı ile de ilgilenen beledi-
yeler, hizmetin kalitesi açısından incelenmesi gereken en önemli kamu hizmet 
kuruluşları arasında yer almaktadır. 

Hizmet kavramı, somut çıktılar oluşturmadan tüketicinin ihtiyacının kar-
şılanması ve ona bir fayda sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Kalite ise tü-
keticilerin ürün ve hizmetlerden beklenti düzeylerinin karşılanma derecesidir. 
Tanımdan anlaşılacağı gibi belirlenmesi ve standartlaştırılması oldukça zor olan 
bu kavramlar kişilere göre farklılık gösterebilmektedir. Hizmet kalitesinin belir-
lenmesi için hizmet veren kuruluşun verilecek hizmet ile ilgili olarak bir takım 
standartlar belirlemesi ve bu standartların tüketiciye tüketim öncesinde bildir-
mesi gerekmektedir. Hizmet kalitesinin ölçülmesi ile ilgili birçok yöntem mev-
cuttur ve bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda genel ola-
rak tüketicilerin belirlenen bir hizmetten beklentileri belirlenmekte daha sonra 
bu hizmet ile ilgili mevcut durumun değerlendirilmesi istenmektedir. Böylece 
hizmeti sunan kuruluşun bu beklentiyi ne derece karşıladığı tespit edilmekte ve 
kalite değerlendirmesi yapılabilmektedir.

Hizmet ve hizmet kalitesi kavramı, yeni kamu yönetimi anlayışı ile kamu sek-
töründe önemsenen bir kavram haline gelmiştir. Kamu kurumlarının varlık ne-
deni olan kamusal hizmetler, devleti yöneten kurumlar için oldukça önemlidir. 
Bu hizmetlerin kalitesi hem hükümetlerin bu görevi tekrar sürdürmesine hem 
de vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesine önemli katkılar sağla-
maktadır. Kamu hizmetleri ve onu sunan kamu kurumları, değişen çevre koşul-
larına bağlı olarak sürekli kendilerini yenilemek zorundadırlar. Çünkü müşteri 
beklentileri artmaya, hizmet verenler içinse rekabet yoğunlaşmaya başlamıştır. 
Artık sunulan hizmetlerin beklentileri karşılayıp karşılamaması hizmet sunan-
ların yaşam sürelerinde belirleyici ve önemli bir faktör haline gelmiştir. 

KAMUDA HİZMET KALİTESİ
Hizmet kuruluşları açısından bir başarı göstergesi olan hizmet kalitesi, sürek-

li artırılması ve iyileştirilmesi gereken bir kavramdır. Hizmet kalitesinin artırıla-
bilmesi için tanımının iyi yapılması ve ölçülebilmesi gerekmektedir. Bu kavramın 
tanımlanmasında kullanılan iki önemli unsur mevcuttur. Bu unsurlar müşteri 
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beklentisi ve müşteri tatminidir (Özer et al. 2016). Çünkü hizmet kalitesi, müş-
teri beklentilerinin karşılanması sonucu müşteride oluşan tatmin ile eşdeğerdir. 
Hizmet kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur şüphesiz insandır. Hizmet 
sunumunda hem hizmet verenin hem de hizmet alanın insan olduğu göz önüne 
alındığında hizmet kalitesinin bu iki beşerin etkileşimi ile ortaya çıktığı görül-
mektedir. Özellikle hizmet veren personelin bu etkileşimdeki rolü daha büyüktür. 
Fiziksel bir malın girdisi kadar kolay kontrol edilemeyen personel performansı, 
hizmet kalitesinin belirlenmesinde temel unsur kabul edilmektedir (Zeithaml et 
al., 1988).

Hizmet kalitesini genel olarak “Bir müşterinin, bir hizmetin içermesi gerek-
tiğini düşündüğü beklentileri ile sunulan hizmetin performansına ilişkin olarak 
oluşturduğu algı arasındaki farktır” şeklinde tanımlamak mümkündür (Parasu-
raman et al. 1988). Hizmet kalitesinin belirlenmiş üç temel özelliği mevcuttur. 
Bu temel özellikler hizmet kavramının farklı özelliklerinden yola çıkılarak be-
lirlenmiştir. 

Müşteri, aldığı hizmetin kalitesini değerlendirirken; ne elde ettiğine (hizme-
tin sonucuna), nasıl elde ettiğine (hizmetin sunumuna) ve örgütün imajına (hiz-
meti kimin sunduğuna) bakarak bir değerlendirme yapmaktadır (Koç, 2017). 
Hizmetler sunulurken müşteri beklentilerinin iyi anlaşılması gerekmektedir. 
Çünkü beklenti belirlenmeden sunulmaya çalışılan hizmetin beklentiyi karşıla-
maması kaliteyi düşürecek, beklentinin çok üzerinde olması ise maliyeti artıra-
caktır (Karahan, 2006). 

Hizmet kalitesi ile ilgili yapılan çalışmalarda bu kavramın çeşitli boyutlarının 
olduğu belirlenmiştir. Parasuraman ve arkadaşlarının belirlediği hizmet kalitesi-
ne ait bu beş boyut şunlardır (Lee et al., 2011);

• Fiziksel özellikler; fiziksel olanakların tamamını, hizmet sunulurken kul-
lanılan araç ve gereçleri ve hizmeti sunan personelin dış görünümünü 
kapsar.

• Güvenilirlik; verilen sözün tutulması, yerine getirilmesi konusunda taah-
hüt verilen hizmetin zamanında ve eksiksiz sunulması, bunun yanı sıra 
hizmetin güvenilir ve yeterli olarak yerine getirilmesini ifade eder.

• Heveslilik; hizmeti alan kişilere yardım etme isteğinin derecesini ve hiz-
metin tam zamanında sunulmasını temsil eder.

• Güvence; hizmeti sunan personelin bilgi düzeyini, kurumun hizmeti sunar-
ken gösterdiği nezaketi ve güven duygusu oluşturma düzeyini ifade eder.

• Empati; müşteriyi önemseme, ona kendisini özel hissettirecek ilgiyi gös-
terebilme yeteneğidir.

Parasuraman ve arkadaşları tarafından 1980 yılında hizmet kalitesini ölç-
meye yönelik olarak çeşitli araştırma ve çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile 
geliştirilen ve beklentiler ile gerçekleşen performans arasındaki uyumu ya da 
uyumsuzluğu tanımlayarak memnuniyeti ölçmeye çalışan, bunu yaparken ör-
gütü rakipler ile kıyaslayarak birtakım göstergeler sunan Boşluk Modeli, hizmet 
kalitesinin ölçümünde beklenti ve performansı ölçerken değerlendirmenin müş-
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teriler tarafından yapılmasını esas alan bir modeldir (Yeşilada & Direktör, 2008). 
Modelde sunulan hizmetlerde ortaya çıkan sorunların kaynaklarına odaklanıl-
maktadır. Modelde kalite konusunda yeterliliğin netleştirilmesinde, hem hizmeti 
sunanın hem de hizmeti alanın birlikte incelenmesi, hizmet sunanların hizmet 
kalitesi konusunda yapmak istedikleri ile yaptıklarının farklı olabileceği, hizmet 
alanların ise bekledikleri ile elde ettiklerinin farklı olabileceği fikri savunulmak-
tadır (Sütütemiz, 2015).

Hizmet alanların beklentileri ile algıladıkları hizmet arasındaki fark hiz-
met kalitesini ortaya çıkarmaktadır. Beklenenin algılananı geçmesi durumunda 
olumsuz, algılananın bekleneni aşması durumunda ise olumlu bir kalite duru-
mundan söz edilebilir. Beklenen ile algılanan arasında eşitlik olması durumunda 
yine olumlu yönde bir kalite anlayışının ve tatminin ortaya çıktığı söylenebilir 
(Parasuraman et al., 1985).

Araştırma sonunda, hizmet kalitesinin ölçümünde kullanılabilen ve “Service 
Quality”nin kısaltması olan Servqual ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek, hizmet alanla-
rın hizmetten beklentileri ile hizmet sonrasındaki algıları arasındaki farkı, faktör 
analizi ile analiz eden ve hizmet kalitesini somutlaştıran bir ölçektir (İkiz; 2010).

Vatandaşın kamu hizmeti beklentisi ve sunulan kamu hizmetinden beklediği 
kalite düzeyinin arka plana atıldığı yıllarda kamu yöneticileri, sundukları hizmet-
lerin etkin olarak karşılık bulup bulmadığına önem vermemekte, hizmetten fay-
dalanabilen vatandaşlar ise sunulan bu hizmeti idarenin bir görevi olarak değil 
bir lütfu olarak kabul etmekteydi. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi 
idarenin kamu hizmetlerini tekel olarak sunması olmuştur (Saran & Göçerler, 
1998). Ancak gelişen teknoloji, küreselleşme, toplumun eğitim düzeyinde yaşana 
artış, vatandaşın sosyo-ekonomik düzeyi gibi sebepler bu durumu değiştirmiştir. 

Kamu hizmetlerinin sunumunda amaç sadece bir takım temel ihtiyaçların kar-
şılanması olur ise algılanan kamu hizmet kalitesi düşük olacaktır. Bu algının oluş-
maması ve kalite algısının artırılabilmesi için vatandaşların farklı ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, bu ihtiyaçlara ait öncelik sıralamasının yapılması, sıralama sonucu 
gerçekleştirilecek hizmetler için kaynak tahsis edilmesi ve vatandaşlara bu hizmet-
lerden hangilerinin, nasıl yapılacağı açıklanmalıdır (Munhurran et al., 2010).

Kamu hizmetlerinin kalitesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarına bakıl-
dığında hizmet kalitesinin gerçekleştirilmesini belirleyen bazı belirleyici faktör-
lerin olduğu görülmektedir. Bu faktörler şunlardır;

1. Yönetimin çalışanları teşvik etmesi: Hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için 
yöneticilerin önemli görevleri mevcuttur. Yöneticilerin hizmetkâr liderlik anlayı-
şı ile hareket etmesi, sunulacak hizmet için gerekli olan tüm teknolojik ve fiziksel 
altyapıyı sağlaması, çalışanlara gerekli eğitimi vermesi, onları yetkilendirmesi ve 
ödüllendirmesi, gerekli desteği sağlaması gerekmektedir (Nugraha et al., 2015).

2. Liderlik: İlk maddeyi destekler nitelikte olan liderlik unsuru, hem kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde hem de kamu hizmetlerinde kalitenin sağlanma-
sında oldukça önemli bir kavramdır. Liderlik türleri içerisinde hizmet kalitesi 
kavramı ile yakın özellikler taşıyan hizmetkâr liderliğin hizmet kalitesini daha 
fazla etkilediğini söylemek mümkündür (Spears, 2004). 
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3. Yönetişim: Yönetişimin kalitedeki rolü oldukça önemlidir. Kamu hizmet-
lerinin performansında yönetişim ile daha etkili, verimli ve adil bir kamu hiz-
meti anlayışı benimsenmekte böylece sunulan hizmete ait kalite algısı artmak-
tadır (Nugraha et al., 2015). 

Vatandaş odaklı bir anlayış ile sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin yük-
sek olmasının başta gelen nedenlerinden birisi vatandaşlar ile kurulan doğ-
rudan etkileşimdir. Vatandaş ile kurulan iletişim sayesinde onlara ait bilgiler 
kolaylıkla toplanmakta ve sunulan hizmetler bu doğrultuda iyileştirilebilmek-
tedir (Hsiao & Lin, 2008).  Bununla beraber sunulan hizmetlerin gerçekten va-
tandaş ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı, vatandaşın bu hizmete ihtiyacı olup 
olmadığı anlaşılabilmektedir. 

Yeni kamu yönetimi anlayışında kalite kavramı sunulacak hizmetlerin ih-
tiyaçlara yönelik olması ve vatandaş en yakın birimler aracılığıyla sunulması 
olarak şekillenmiştir. Bu durum belediyelerin vatandaşları memnun edebilmek 
ve onların desteğini kazanmak için daha kaliteli hizmet sunmalarını gerektir-
mektedir. Belediyelerin sunduğu hizmetlerde kalitenin artırılmasının temelin-
de üç etken mevcuttur. Dış etkenlerden dolayı kaliteli hizmet sunma zorunlulu-
ğu, sunulan kaliteli hizmetin belediyenin bilinilirliğini artırması ve varlıklarına 
katkı sağlaması ve vatandaş desteğini artırması ve onlar ile yakınlaştırmasıdır 
(Gaster, 1996).

Kalitenin en önemli itici gücü rekabettir. Belediyelerde rekabet yüksek ol-
mayıp kar amacı pek güdülmemektedir. Buna rağmen vatandaş desteğini kaza-
nabilmek ve elde ettiği desteği koruyup artırmak amacı ile belediyeler kaliteli 
hizmet sunmayı gereksinim olarak hissetmektedirler (Azaklı, 2000).

ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Araştırma, “Belediye Hizmet Kalitesi Ölçeği” ile katılımcılara yöneltilen ifa-

delerin vatandaşların büyükşehir belediye hizmetlerinden beklentilerini ve bu 
beklentilerin karşılanma düzeyini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Büyükşehir 
belediyelerinde yapılacağı için katılımcıların seçiminde il sınırları içerisinde bü-
yükşehir belediyesinden hizmet alan seçmenler esas alınmıştır. Doğu Anadolu 
Bölgesindeki büyükşehir belediyelerinin incelendiği çalışmada bölgedeki büyük-
şehirlerin aynı kültürel yapıya sahip olduğu ve demografik özelliklerinin benzer 
olduğu varsayılmıştır. Seçilen büyükşehir belediyelerinin bu statüyü ne zaman 
kazandığı dikkate alınmamıştır. Büyükşehir belediyelerinde görev yapan karar 
organlarının seçmenler tarafından belirlendiği esası varsayılmıştır. Sıralanan 
varsayımlar dikkate alınarak, Erzurum ilinde toplam 401 katılımcının 388’inin, 
Malatya ilinde toplam 425 katılımcının 400’ünün ve Van ilinde toplam 404 katı-
lımcının 395’inin anket formu geçerli kabul edilerek çalışmaya dahil edilmiştir. 
Çalışma, Erzurum ili için 388, Malatya ili için 400 ve Van ili için 395 katılımcı ile 
sınırlandırılmıştır.

Araştırmanın konusunu oluşturan hizmet kalitesi konusunda yapılan litera-
tür araştırması ile hizmet kalitesinin ölçülmesinde kullanılan birçok yöntemin 
var olduğu görülmüştür. Bu yöntemler içerisinde en yaygın olanın “Servqual Öl-
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çeği” olduğu kanaati ile ölçeğin belediyelerdeki hizmet kalitesini ölçmeye yönelik 
olarak uyarlanmış örneklerine ulaşılmıştır. Bu ölçekler içerisinde “Servqual Öl-
çeği” tam anlamı ile temsil edebilecek, esasına en yakın olan ve güvenilirliği test 
edilmiş bir ölçek seçilmiştir. Bu ölçekte bazı ifadelerin ölçeğin esas ifadelerini 
tam anlamıyla karşılamadığı görülmüş ve belirlenen ölçekte yer alan bu ifadele-
rin, ölçeğin aslına sadık kalınarak düzenlemesine karar verilmiştir. Yine ölçeğin 
aslına uygun olmadığı kanaati ile bazı sorular çıkarılmıştır. 

Hizmet kalitesi ölçümünde kullanılan “Servqual Ölçek” ile hizmet alanların 
hem beklenti düzeyleri hem de algıları ölçülebilmektedir. Hizmet Kalitesi Skoru 
(HKS), algı değerinden beklenti değerinin çıkarılması ile elde edilmektedir. Bu 
skor ile beklentinin hangi boyutta karşılandığı belirlenmektedir. 

Öncelikle her il için ölçekte yer alan ifadelerin ayrı ayrı ortalaması alınmıştır. 
Bu ortalamalar hem beklenti hem de algı için hesaplanmıştır. Daha sonra elde 
edilen beklenti ve algı ortalamalarının her ifade için farkı belirlenmiştir. Elde 
edilen bu farklar HKS olarak ifade edilmektedir. Bu skor üç il için ayrı ayrı he-
saplanmıştır.

Elde edilen skorların 0 olması beklentinin karşılandığını göstermektedir. 
HKS’nun pozitif bir değer olması beklentinin algıdan daha düşük olduğunu, bek-
lentinin aşıldığını, negatif bir değer olması ise algının beklentiden düşük olduğu-
nu, beklentinin karşılanamadığını ifade etmektedir. Elde edilen pozitif değerler 
0’dan ne kadar uzak olursa beklentinin karşılanma derecesi o kadar artmakta, 
negatif değerler 0’dan ne kadar uzak olursa beklentinin karşılanma derecesi o 
kadar azalmaktadır. Üç ilde de tüm ifadelerin HKS’nın negatif olduğu ve bu illerde 
hizmet sunan büyükşehir belediyelerinin vatandaşların beklentilerini karşılaya-
madığı görülmektedir.

Tablo 1’de incelemeye konu olan illere ait HKS’ları verilmiştir. Erzurum ilinde-
ki vatandaşların en yüksek beklenti skorunun 4,32’lik ortalama ile “belediye çalı-
şanları vatandaşın bireysel isteklerini anlar” ifadesine ait olduğu görülmektedir. 
Vatandaşların belediye çalışanlarının bireysel isteklerini anlama konusundaki bu 
beklentisinin algı skoru ise 3,30 olarak gerçekleşmiştir. Bu skorun aynı zamanda 
algı skoru ortalamaları içindeki en büyük skor olduğu görülmektedir. Bu ifade 
ile ilgili HKS ise -1,02 olarak hesaplanmıştır. Yani EBB çalışanları, vatandaşların 
bireysel isteklerini anlamaları yönündeki beklentilerini karşılayamamaktadır.

Erzurum ilin için beklenti skor ortalamasının en düşük olduğu ifade ise 4,14 
ortalama ise “Belediye hizmet sunumunda her vatandaşa adil davranır” ifadesi 
olmuştur. Aynı ifadenin algı ortalaması skoru ise 2,89 olarak gerçekleşmiştir. Bu 
ifadeye ait HKS -1,25 olarak gerçekleşmiştir. Vatandaşların belediye hizmetle-
rinin sunumunda her vatandaşa adil davranılması ile ilgili beklentisi düşük ol-
masına rağmen bu beklenti de EBB tarafından karşılanamamıştır. Algı skorları 
içerisinde en düşük ortalamaya sahip ifadenin 2,86’lık ortalama ile “Belediye 
tarafından vatandaşa verilen sözler zamanında yerine getirilir” ifadesi olduğu 
görülmektedir. Yani vatandaş EBB tarafından verilen sözlerin zamanında yerine 
getirilmediğini düşünmektedir. Bu ifadeye ait beklenti ortalaması 4,15 olarak he-
saplanmıştır. Aynı ifadenin HKS -1,29 olarak gerçekleşmiştir.
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Tablo 1. İllere göre HKS
 Erzurum Malatya Van

S Algı Bek. Fark Algı Bek. Fark Algı Bek. Fark
1 3,13 4,22 -1,10 2,70 3,72 1,02 2,59 3,72 -1,12
2 3,20 4,26 -1,06 2,91 3,85 -0,94 2,70 3,81 -1,11
3 3,16 4,25 -1,09 2,69 3,86 -1,17 2,60 3,84 -1,24
4 2,86 4,15 -1,29 2,45 3,93 -1,48 2,53 3,81 -1,28
5 3,08 4,17 -1,09 2,74 3,93 -1,20 2,72 3,88 -1,16
6 3,13 4,20 -1,07 2,65 4,05 -1,40 2,67 3,85 -1,18
7 2,89 4,14 -1,25 2,59 4,03 -1,44 2,66 3,85 -1,19
8 2,88 4,20 -1,33 2,54 4,07 -1,53 2,76 3,79 -1,03
9 3,09 4,20 -1,12 2,68 4,01 -1,33 2,72 3,82 -1,10
10 3,13 4,26 -1,12 2,76 4,10 -1,34 2,85 3,82 -0,97
11 3,20 4,18 -0,97 2,76 4,05 -1,30 2,77 3,81 -1,04
12 3,06 4,23 -1,17 2,65 4,08 -1,44 2,67 3,75 -1,08
13 3,03 4,19 -1,16 2,64 4,03 -1,39 2,73 3,76 -1,03
14 3,15 4,28 -1,14 2,82 4,09 -1,28 2,84 3,86 -1,02
15 3,15 4,23 -1,08 2,66 3,95 -1,29 2,68 3,73 -1,05
16 3,19 4,23 -1,04 2,85 4,04 -1,19 2,78 3,89 -1,11
17 3,15 4,32 -1,17 2,75 3,99 -1,25 2,65 3,84 -1,19
18 2,97 4,26 -1,28 2,62 4,05 -1,43 2,70 3,72 -1,03
19 3,17 4,29 -1,12 2,63 4,01 -1,38 2,77 3,80 -1,03
20 3,00 4,24 -1,24 2,51 4,04 -1,53 2,70 3,80 -1,10
21 3,14 4,27 -1,13 2,71 4,05 -1,34 2,76 3,84 -1,08
22 3,29 4,31 -1,01 2,73 4,02 -1,29 2,82 3,82 -0,99
23 3,06 4,20 -1,14 2,61 3,99 -1,39 2,69 3,79 -1,10
24 3,29 4,30 -1,01 2,71 4,01 -1,31 2,78 3,77 -0,99
25 3,19 4,24 -1,05 2,60 4,10 -1,50 2,80 3,82 -1,02
26 3,30 4,32 -1,02 2,72 4,07 -1,35 2,91 3,91 -0,99

EBB için elde edilen HKS incelendiğinde en düşük puanın -1,33’lük skor ile 
“Belediye vatandaşın sorunlarını zamanında çözer” ifadesine ait olduğu görül-
mektedir. Bu skoru, -1,29’luk skor ile “Belediye tarafından vatandaşa verilen söz-
ler zamanında yerine getirilir” ifadesi, -1,28’lik skor ile “Belediye halk sağlığı için 
yeterli denetim yapar” ifadesi takip etmektedir. HKS içerisinde en yüksek puana 
sahip ifadelerin ise sırası ile -0,97’lik skor ile “Belediye vatandaşlara yönelik sos-
yal etkinlikler düzenler” ifadesi, -1,01’lik skor ile “Belediye çalışanları her vatandaş 
ile kişisel olarak ilgilenir” ifadesi ve yine -1,01’lik skor ile “Belediye çalışanları her 
vatandaş ile tek tek ilgilenir” ifadesi olduğu görülmektedir. Bu üç ifade beklentinin 
en fazla karşılandığı ifadelerdir. Yani EBB sosyal etkinlikler düzenleme konusunda 
vatandaşları kısmen tatmin etmiştir. Diğer iki ifade ise birbirine yakın ifadelerdir. 
Belediye çalışanlarının vatandaş ile gerektiği şekilde ilgilendiği ile ilgili olan bu iki 
ifadenin de vatandaş açısından kısmen tatmin oluşturduğu söylenebilir. EBB, bele-
diye hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi ve sonlandırılması, gerekli dene-
timleri yapması, vatandaşlara adil davranması, trafik ile ilgili düzenlemelere özen 
göstermesi gibi konularda vatandaşın tatmin düzeyinin daha düşük olduğu, sosyal 
etkinlikler ve çalışanların vatandaşla olan iletişimi ve vatandaşa olan ilgisi konula-
rında HKS’nun tatmin düzeyine daha yakın olduğu görülmektedir.

Tablo 1’e göre Malatya ilinde vatandaşın en yüksek beklentisinin 4,10’luk 
skor ile vatandaş menfaatini her şeyin üstünde tutması ve belediye çalışanla-
rının vatandaşa karşı güler yüzlü olması olduğu görülmektedir. Bu beklentileri 
4,09’luk skor ile belediyenin çevreye duyarlı olması ve 4,08’lik skor ile belediye-
nin öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmetleri takip etmektedir. 
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Beklentinin en düşük olduğu ifadeleri ise 3,72’lik skor ile hizmet binalarının mo-
dern görünümlü olması, 3,85’lik skor ile çalışanların temiz ve düzgün görünüm-
lü olması, 3,86’lık skor ile hizmet binalarının engelli vatandaşların ulaşabileceği 
şekilde düzenlenmesi ve 3,93’lük skor ile vatandaşa verilen sözlerin zamanında 
yerine getirilmesi ve hizmet sunumunda internetten yararlanılması oluşturmak-
tadır. Aynı il için algı skorları incelendiğinde en yüksek algı skorunun 2,91’lik 
skor ile belediye çalışanlarının temiz ve düzgün görünümlü olması, 2,85’lik skor 
ile belediyenin temizlik hizmetlerine önem vermesi, 2,82’lik skor ile belediyenin 
çevreye duyarlı olması ve 2,76’lık skor ile belediyenin vatandaşlar için sosyal et-
kinlik düzenlemesi ve belediye çalışanlarının vatandaşlara karşı güler yüzlü ol-
ması ifadelerine ait olduğu görülmektedir. 

Malatya iline ait HKS’ları incelendiğinde en yüksek skorun -0,94’lük skor ile 
belediye çalışanlarının temiz ve düzgün görünümlü olması ifadesine ait olduğu gö-
rülmektedir. Daha önce belirtildiği gibi bu ifade vatandaşların beklentisinin düşük 
olduğu bir ifadedir. Beklenti düşük olmasına karşın MBB tarafından bu beklenti ta-
mamen karşılanamamıştır. En yüksek ikinci HKS -1,02’lik skor ile “belediye hizmet 
binalarının modern görünümlüdür” ifadesi olmuştur. Bu ifade beklentinin en düşük 
olduğu ifadedir. Ancak MBB’sinin bu beklentiyi de karşılayamadığı görülmektedir. 
En yüksek üçüncü HKS ise -1,17’lik skor ile yine hizmet binaları ile ilgili olan “hizmet 
binaları engellilerin ulaşabileceği şekilde düzenlenmiştir” ifadesidir. Malatya’daki 
katılımcılar belediye hizmet binalarının engellilerin ulaşabileceği şekilde düzenlen-
mediğini düşünmektedir. Bu üç ifade vatandaş beklentisinin en çok karşılandığı ifa-
delerdir. HKS’nın en düşük olduğu yani tatminin en düşük olduğu ifadeler ise sırası 
ile -1,53’lük skor ile belediyenin şehiriçi trafik düzenlemesine özen göstermesi, yine 
aynı skor ile belediyenin vatandaşa ait sorunları zamanında çözmesi, -1,50’lik skor 
ile vatandaş menfaatinin her şeyin üstünde tutulması ve -1,48’lik skor ile belediye-
nin verdiği sözleri zamanında yerine getirmesi ifadelerine ait olduğu görülmektedir. 
Tatmin düzeyinin en düşük olduğu bu ifadeler incelendiğinde tıpkı EBB’nde olduğu 
gibi MBB’nde de en önemli sorunun verilen sözlerin ve hizmetlerin zamanında ye-
rine getirilmediği ile ilgili olduğu görülmektedir. Bunun dışında Malatya’daki vatan-
daşların özellikle belediyenin yapmış olduğu trafik düzenlemelerinden ve vatandaş 
menfaatinin göz ardı edilmesinden memnun olmadığı görülmektedir.

MBB için hesaplanan HKS’nın küçükten büyüğe doğru sıralanmış hali yer 
almaktadır. Buna göre belediye hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi ve 
sonlandırılması, trafik düzenlemeleri ve vatandaş menfaatinin her şeyin üstün-
de tutulması, vatandaşlara adil davranılması, öğrencilerin yaşamını kolaylaştıran 
hizmetler sunulması gibi konularda vatandaşın tatmin düzeyinin daha düşük ol-
duğu belirlenmiştir. Belediye çalışanlarının temiz ve düzgün görünümlü olması, 
hizmet binalarının modern görünümlü olması, engellilere yönelik düzenlemeler, 
temizlik hizmetlerine verilen önem, hizmet sunumunda internetten yararlanma 
konularında HKS’nun tatmin düzeyine daha yakın olduğu görülmektedir.

Tablo 1’de incelenen diğer il olan Van’da ise vatandaşın beklentisinin en yüksek 
olduğu ifadenin 3,91’lik skorla “belediye vatandaş isteklerini anlar” ifadesi olduğu 
görülmektedir. Bu ifade için algı skoruna bakıldığında algı skorunun algı ifadeleri 
içerisinde 2,91’lik skorla en yüksek skora sahip olduğu görülmektedir. VBB’nin 
vatandaş isteklerini anlama konusunda vatandaşın beklentisini karşılayamadı-
ğı ancak oluşan skorun -0,99’luk skorla tatmin düzeyine en yakın ifade olduğu 
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görülmektedir. Beklenti skoru yüksek olan bir diğer ifade “belediye temizlik hiz-
metlerine önem verir” ifadesidir. Bu ifadeye ait beklenti skoru 3,89 olarak gerçek-
leşmiştir. Üçüncü sırada 3,88’lik skorla “belediye hizmet sunumunda internetten 
yararlanır” ifadesi sonrasında ise 3,86’lık skorla “belediye çevreye duyarlıdır” ifa-
desi yer almaktadır. Beklentinin en düşük olduğu ifadeler incelendiğinde ilk sırayı, 
3,72’lik skorla “belediyenin hizmet binaları modern görünümlüdür” ifadesi, yine 
aynı skorla “belediye halk sağlığı için yeterli denetim yapar” ifadesinin yer aldığı, 
bu ifadeyi sırası ile 3,73’lük skorla “belediyede şikayetler ilgili birimlere kolayca 
iletilebilir” ifadesi, 3,75’lik skorla “belediye öğrencilerin yaşamını kolaylaştırıcı 
hizmetler verir” ifadesi yer almaktadır. Algı değerleri incelendiğinde ise en yüksek 
algı skorunun 2,91’lik skorla belediyenin vatandaşların isteklerini anlaması ile il-
gili ifadeye ait olduğu görülmektedir. Bu ifadeyi sırası ile 2,85’lik skorla “belediye 
çalışanları vatandaşa karşı güler yüzlüdür” ifadesi, 2,84’lük skorla “belediye çev-
reye duyarlıdır” ifadesi, 2,82’lik skorla “belediye çalışanları her vatandaş ile tek 
tek ilgilenir” ifadesi takip etmektedir. Bu beklenti ve algı skorları arasındaki fark 
incelendiğinde Van’da tatmin düzeyinin en düşük olduğu konunun -1,28’lik HKS 
ile tıpkı diğer illerde olduğu gibi, belediyenin verdiği sözleri zamanında yerine ge-
tirmemesi olduğu görülmektedir. Van’da tatmin düzeyinin en düşük olduğu ikinci 
ve üçüncü konunun birbiri ile örtüştüğü görülmektedir. HKS’nun en düşük olduğu 
ikinci konunun -1,24’lük skorla hizmet binalarının engellilerin ulaşabileceği şekil-
de düzenlenmesi ifadesi olduğu, üçüncü sıranın ise -1,19’luk skorla altyapı hizmet-
lerinde engelli ve yaşlıların dikkate alınması konusu olduğu görülmektedir. Bele-
diyenin hizmet sunarken vatandaşlara adil davranması ifadesi de -1,19’luk skorla 
tatmin düzeyinin en düşük olduğu ifadeler arasında yerini almıştır. 

VBB için hesaplanan HKS’nın küçükten büyüğe doğru sıralanmış hali yer al-
maktadır. Buna göre vatandaşa verilen sözlerin zamanında yerine getirilmesi, su-
nulan hizmetlerde engellilerin ve yaşlıların dikkate alınması, hizmet sunumunda 
her vatandaşa adil davranılması, yapılan çalışmalarla ilgili olarak vatandaşın bil-
dirilmesi ve hizmet sunumunda internetten yararlanılması gibi konularda vatan-
daşın tatmin düzeyinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Belediye çalışanlarının 
vatandaşa karşı güler yüzlü olması, belediyenin vatandaşın bireysel isteklerini 
anlaması, çalışanların vatandaşlar ile tek tek ilgilenmesi, her çalışanın vatandaş-
lar ile kişisel olarak ilgilenmesi, belediyenin vatandaş menfaatinin her şeyin üs-
tünde tutması ve çevreye duyarlı olması konularında HKS’nun tatmin düzeyine 
daha yakın olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Alt boyutlara ait ortalama HKS

Erzurum 
Büyükşehir 
Belediyesi

Alt Boyutlar Ortalama HKS
Fiziksel Unsurlar -1,08
Güvenilirlik -1,18
Heveslilik -1,10
Güvence -1,16
Empati -1,04

Malatya 
Büyükşehir 
Belediyesi

Alt Boyutlar Ortalama HKS
Fiziksel Unsurlar -1,04
Güvenilirlik -1,39
Heveslilik -1,34
Güvence -1,35
Empati -1,37
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Van Büyükşehir 
Belediyesi

Alt Boyutlar Ortalama HKS
Fiziksel Unsurlar -1,16
Güvenilirlik -1,13
Heveslilik -1,04
Güvence -1,09
Empati -1,02

Tablo 2’de elde edilen HKS’larının alt boyutlara göre dağılımı incelenmiştir. 
Hangi alt boyutun hangi HKS aldığı alt boyutları oluşturan soruların HKS ortala-
maları ile belirlenmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde EBB için vatandaşların tatmin düzeyine en yakın alt 
boyutun “Empati” boyutu olduğu bu boyutu sırası ile “Fiziksel Unsurlar” boyu-
tu, “Heveslilik” boyutu ve “Güvence” boyutunun takip ettiği görülmektedir. Va-
tandaşın tatmin düzeyinden en uzak değerin ise “Güvenilirlik” boyutu olduğu 
görülmektedir. Bu değerler vatandaşın EBB’ne karşı oluşan güven duygusunun 
düşük olduğunu, EBB’nin vatandaş gözüyle yeterli ve inanılır olmadığını göster-
mektedir. Memnuniyet derecesinin en yüksek olduğu boyut ise “Fiziksel Unsur-
lar” boyutudur. Vatandaşa göre EBB gerekli ve modern hizmet binalarına ve araç 
gereçlere kısmen sahiptir ancak bunlar yeterli değildir ve geliştirilmelidir.

MBB’ye ait alt boyut skorları incelendiğinde elde edilen skorların diğer bü-
yükşehir belediyelerine göre “Fiziksel Unsurlar” boyutu dışında negatif yönlü 
olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Yani “Fiziksel Unsurlar” dışında kalan 
diğer alt boyutlar açısından memnuniyetsizliğin MBB’de daha fazla olduğu göz-
lenmiştir. “Fiziksel Unsurlar” alt boyutunun ise diğer büyükşehir belediyelerin-
den daha fazla tatmin düzeyine yakın olduğu görülmektedir. MBB için alt boyut-
lar açısından en önemli sorunun diğer büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi 
“Güvenilirlik” alt boyutunda olduğu belirlenmiştir. MBB, vatandaşa göre yeterli 
güveni sağlayamamış ve inanılırlık düzeyinin altında kalmıştır. Tatmin düzeyine 
uzak olan ikinci alt boyut “Empati” boyutu olmuştur. Vatandaşlar belediyenin ve 
belediye çalışanlarının kendilerini yeterince anlamadıklarını ve sağlıklı iletişim 
kuramadıklarını düşünmektedir. Bu alt boyutu sırası ile “Güvence” ve “Hevesli-
lik” alt boyutu takip etmektedir.

VBB’nde ise diğer büyükşehir belediyelerine göre tatmin düzeylerine daha 
yakın skorlar elde edilmiştir. Diğer belediyelerin memnuniyet düzeyinin en fazla 
olduğu “Fiziksel Unsurlar” alt boyutu VBB’nde memnuniyetsizliğin en fazla oldu-
ğu boyut olmuştur. Vanlı vatandaşlar VBB’nin hizmet sunduğu binaların ve araç 
gereçlerin yetersiz olduğunu ve bu durumun belediyenin en zayıf özelliği olduğu-
nu belirtmişlerdir. Diğer alt boyutlar incelendiğinde tatmin düzeyine en yakın alt 
boyutun “Empati” boyutu olduğu görülmektedir. Bu boyutu “Heveslilik” boyutu 
takip etmektedir. Bu iki boyutun tatmin düzeyine en yakın iki alt boyut olması, 
VBB’nin vatandaşlar ile iletişiminin yetersiz ancak olumlu düzeyde olduğunu, 
vatandaşı kısmen dahi olsa anladığını ve buna yönelik hizmetler sunduğunu gös-
termektedir. Bu boyutları takip eden ve memnuniyetsizlik düzeyinin arttığı diğer 
iki boyut sırası ile “Güvence” ve “Güvenilirlik” boyutu olmuştur. Diğer büyükşe-
hir belediyelerinde olduğu gibi VBB’nde de vatandaşlar belediyeye yeteri kadar 
güven duymamakta, belediyenin gerekli yeterlilik ve inanılırlık seviyesine sahip 
olduğuna inanmamaktadırlar.



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 1326

Analize dâhil edilen üç büyükşehir belediyesinden elde edilen bulgular ince-
lendiğinde, vatandaşın bakış açısı ile belediyelerde gözlemlenen en önemli soru-
nun bu kurumların gerekli güven seviyesine ulaşamaması olduğu görülmektedir. 
Vatandaşların, belediyelerin verdikleri sözleri ve hizmetleri zamanında yerine 
getiremediğini, bu hizmet sunulsa bile eksik veya yetersiz hizmet sunulduğunu 
düşündükleri söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan üç büyükşehir belediyesinde yaşayan va-

tandaşların belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti 
belirlemek ve hizmet kalitesini ölçmek amacı ile yapılan bu çalışmada toplam 
1183 vatandaştan anket tekniği ile bilgi toplanmış ve elde edilen bu bilgiler ile 
hizmet kalitesi ölçülmüştür.

Memnuniyet düzeyinin en yüksek olduğu VBB’den elde edilen bulgular in-
celendiğinde vatandaşların en fazla belediye çalışanlarından memnun olduğu 
görülmektedir. Katılımcılara göre belediye çalışanları vatandaşa karşı güler yüz-
lü ve ilgilidir. İletişimin ve insanın hizmet kalitesindeki bu önemli rolünü VBB 
çalışanlarının doğru yerine getirdiği ve bu durumun hizmet kalitesini artırdığı 
söylenebilir. VBB’ye ait bulgular içerisinde en düşük memnuniyet düzeyine sahip 
ifadenin belediyenin vatandaşlara vermiş olduğu sözleri zamanında yerine getir-
memesi olduğu görülmüştür. Ölçekte yer alan ve memnuniyet düzeyinin düşük 
olduğu diğer bir ifade ise verilen hizmetlerde vatandaşlara adil davranılmasıdır.  
Hizmet kalitesinin önemli bir unsuru olan ve hatta hizmet kalitesinin bir alt bo-
yutu olarak değerlendirilen güvenilirlik kavramı sunulan bir hizmetin taahhüt 
edildiği yerde, doğru zamanda ve eksiksiz olarak yerine getirilmesidir. Bu sebep-
le VBB’nin hizmet kalitesinin artırmak için verdiği sözleri zamanında yerine ge-
tirmesi en önemli gereklilik olarak görülmektedir.

Hizmet kalitesinin yetersiz olduğu ancak incelenen belediyeler içerisinde mem-
nuniyet düzeyinin en yüksek olduğu ikinci belediye EBB olmuştur. Bu belediye için 
beklentinin en fazla karşılandığı durumun belediye tarafından düzenlenen sosyal 
etkinlikler olduğu görülmektedir. Heveslilik alt boyutunda yer alan ve vatandaşla-
rın memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu bir diğer ifade ise belediye ile ilgili şika-
yetlerin ilgili birimlere iletilebilmesinde sağlanan kolaylığın olduğu görülmektedir. 
EBB’nin yürüttüğü faaliyetler incelendiğinde gerçek anlamda sosyal faaliyetlere 
oldukça önem verdiği ve yıl içerisinde çok sayıda etkinlik düzenlediği görülmüştür. 
Özellikle kış aylarında kış turizminin sağladığı olumlu katkı ile sosyal faaliyetlerin 
sayısının artırıldığı dikkat çekmektedir. Şikayetlerin ilgili birimlere iletilebilmesi 
konusunda ise EBB’nin beyaz masa birimini oldukça etkin kullandığı belirlenmiş-
tir. Bu birim 2017 yılı içerisinde 5.995 online başvuruyu değerlendirmiş ayrıca 
10.965 adet dilekçeyi işleme almış ve ilgili birimlere yönlendirmiştir. 

EBB için belirlenmiş diğer memnuniyet ifadeleri belediye çalışanları ile ilgili ifa-
deler olmuştur. Erzurum’daki vatandaşların belediye çalışanlarının güler yüzlülük 
ve ilgisi konusunda memnuniyet düzeylerinin yetersiz ancak diğer ifadelere göre 
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Empati alt boyutuna karşılık gelen bu ifadeler, hiz-
met kalitesinin yükseltilmesi açısından önemlidir. Memnuniyet düzeyinin en dü-
şük olduğu ifadeler incelendiğinde ise tıpkı VBB’de olduğu gibi en önemli sorunun 
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güvenilirlik boyutunda yaşandığı görülmektedir. Belediyenin sorunları zamanında 
çözmediği, verdiği sözleri zamanında yerine getirmediği ve hizmet sunumunda va-
tandaşlara adil davranmadığı düşünülmektedir. Güvenilirlik alt boyutuna karşılık 
gelen bu ifadelerin aslında genel olarak bir kamu yönetimi sorunu olduğu söylene-
bilir. Şehiriçi trafik düzenlemeleri konusunda EBB’nin son yıllarda yapmış olduğu 
düzenlemelerin fazla olduğu belirlenmiştir. Bu düzenlemeler, vatandaş açısından 
bakıldığında, yetersiz ya da gereksiz olduğu görülmektedir. Vatandaş memnuni-
yetinin artırılabilmesi için bu düzenlemelerin gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. 
Yine verilen sözlerin zamanında yerine getirilmeye çalışılması, sorunların zama-
nında çözülmesi ve hizmetlerin adil olarak sunulması konuları hassasiyetin artırıl-
ması gereken ve hizmet kalitesini artıracak konulardır.

Hizmet kalitesinin yetersiz olduğu aynı zamanda memnuniyet düzeyinin en 
düşük olduğu belediye MBB olmuştur. Bu belediye için beklentinin en fazla karşı-
landığı ifadenin belediye çalışanlarının temiz ve düzgün görünümlü olması olduğu 
görülmüştür. Bu ifadeyi, belediyeye ait hizmet binalarının modern görünümlü ol-
ması ifadesi takip etmiştir. Bu iki ifade hizmet kalitesinin fiziksel unsurlar boyutu-
nu temsil etmektedir. MBB fiziksel unsurlar alt boyutu bakımından memnuniyet 
düzeyinin en yüksek olduğu büyükşehir belediyesi olmuştur. Fiziksel unsurlardan 
memnuniyet hizmetin sunulduğu binaların, hizmet sunumunda kullanılan araç ve 
gereçlerin yeterliliğini, hizmeti sunan personelin ise düzgün görünümlü olduğu-
nu ifade etmektedir. MBB için memnuniyet düzeyinin en düşük olduğu ifadeler ise 
belediyenin vatandaşların hizmetlerini zamanında çözmediği ve şehir içi düzenle-
melere gerekli özeni göstermediği konuları olmuştur. Bu konuları “Belediye vatan-
daş menfaatini her şeyin üstünde tutar” ifadesi takip etmektedir. MBB’nin sunmuş 
olduğu hizmetlerde memnuniyetin düşük olduğu bir diğer ifade belediyenin va-
tandaşlara verdiği sözleri zamanında yerine getirmediği ifadesidir. Diğer beledi-
yelerde olduğu gibi MBB için de güvenilirlik sorununun var olduğu söylenebilir. 
MBB’den hizmet alan vatandaşların memnuniyet düzeyinin en düşük olduğu ifa-
delerin çoğunluğu hizmet kalitesine ait alt boyutlardan güvenilirlik boyutuna aittir. 
Bu alt boyut içerisinde yer alan üç ifadeye ait HKS memnuniyet düzeyinin en düşük 
olduğu skorlar içerisinde yer almaktadır. HKS’nin düşük olduğu bir diğer alt boyut 
güvence alt boyutudur. Güvence alt boyutuna ait iki ifadenin HKS’si memnuniyet 
düzeyinin en düşük olduğu ifadeler arasında yer almaktadır.
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ORGANİZASYON YAPISI  
VE PERFORMANS İLİŞKİSİ1*

İrfan AKKOÇ

GİRİŞ
Sanayi devriminin başlangıcından günümüze kadar yüzyılı aşkın bir süre geç-

mesine rağmen organizasyon yapısı ve performans iş yaşamının hayati konuların 
başında yer almaya devam etmektedir.  Küreselleşme, sınırsız rekabet ve hızlı 
çevresel değişimler organizasyon yapısı ve performans konularına ilişkin ilgiyi 
her geçen gün daha fazla arttırmaktadır. Sanayi 4.0 devriminin ilk yıllarının ya-
şandığı bu günlerde organizasyon yapısı ve performans farklı boyut ve anlamlar 
kazanmaya başladığı ve bu eğilimin ivmesinin hızlanarak arttığı gözlenmektedir. 

Organizasyon yapısı klasik organizasyon teorisinden günümüze kadar birçok 
teorinin ve yaklaşımın temel çalışma alanlarından biri olarak görülmüştür. Orga-
nizasyon yapısının bir çok değişken üzerinde etkisi olabileceği düşüncesi yönetici-
lerin ve bilim adamlarının temel hareket noktalarından birisi olmuştur. Organizas-
yon başarısının sağlanmasında yapının kilit bir role sahip olduğu öngörüsü yaygın 
olarak kabul görmüş bir düşüncedir. Aslında bir organizasyon yapısının oluştu-
rulmasında temel hareket noktası diğer bir ifade ile amacı etkinlik ve verimliliğin 
sağlanmasıdır. Etkinlik ve verimlilik ancak organizasyonlarda, çalışan temelinde iş 
performansı, görev performansı ve takım performansı, organizasyon temelinde ise 
organizasyonel performansının arttırılması ile sağlanabilmektedir. Literatür ince-
lendiğinde performans değişkenini ele alan çok sayıda araştırma bulunmaktadır. 
Özellikle iş performansı ile çok sayıda değişken arasındaki ilişkiler incelenerek, bu 
değişkenlerin iş performansı üzerinde hangi yönde (pozitif, negatif veya etkisiz)  
etkilerinin olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır (Akkoç, 2018: 580-581).

Organizasyon yapısı iki temel işleve sahiptir ve bu işlevler yöneticilerin ve ça-
lışanların davranış ve performanslarını etkilemektedir: İlk olarak yapı, organizas-
yonlar üzerindeki yönetici ve çalışanlardan kaynaklanan bireysel değişimlerin et-
kilerini en aza indirmek ya da düzenlemek için tasarlanmışlardır. İkincisi ise yapı, 
içerisinde otoritenin tesis edildiği, kararların verildiği ve faaliyetlerinin icra edildi-
ği bir düzenlemedir (Dalton vd., 1980: 49). Organizasyon yapısı, organizasyonun 
bölümleri ve pozisyonları arasında ki düzenlemeleri ve ilişkileri açıklayan bir 
kavramdır. Organizasyon yapısı, temel olarak organizasyon hiyerarşisini, otorite 
yapısını ve raporlama ilişkilerini gösterir. Yapı, organizasyon hedeflerinin başa-
rabilmesi için bir düzen içerisinde hangi işlerin yapılacağını, kimin yapacağını, 
bunların hangi bölümlerde toplanacağı, bölümlerin organizasyon hiyerarşisi için-
de konumunu ve haberleşme kanallarını gösteren bir çerçeve çizer. Böylelikle yapı, 
organizasyonun hedefleri doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin etkin ve verimli 
olmasını sağlar. Hall’ın ifade ettiği gibi organizasyon yapısının bireysel davranışı 

1    *Bu bölüm Dumlupınar Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü tarafından 2008 yılında kabul 
edilen; “Organizasyon Yapısı ve Liderliğin Satış Gücü Performansı Üzerindeki Etkisi: İlaç 
Sektörü Örneği” adlı doktora tezinden yazılmıştır.
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ve performansı etkilediğine dair yaygın bir inanç vardır (Dalton vd., 1980: 49). 
Çalışanların işlerine ilişkin yaptıkları faaliyetleri başarıyla yerine getirmeleri, or-
ganizasyonun da bir bütün olarak performansını belirlemektedir (Lam  &  Scha-
ubroeck, 1999).

Organizasyonların faaliyet gösterdikleri sektörlerde rekabet avantajı sağlaya-
bilmeleri ve örgüt performansının verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından çalı-
şanların performansını etkin bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir (Motowidlo, 
2003). Bu etkin yönetim ancak uygun bir organizayon yapısının oluşturulması ile 
sağlanabilmektedir.

Yukarıdaki bilgilerin ışığında organizasyon yapısı ve performans bu çalışma-
nın konusu olarak belirlenmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda organizasyon 
yapısı ve performans değişkenleri arasındaki ilişkiler araştırılmış bu kapsamda 
organizasyon yapısı ve performans ilişkisi hem kuramsal hem de ampirik çalış-
malar doğrultusunda açıklanmaya çalışılmıştır.

KURAMSAL ÇERÇEVE
  1. Organizasyon
    1.1 Organizasyonun Tanımı 
Organizasyon (örgüt) çok çeşitli açılardan incelenen ve yönetim konusunda 

üzerinde en fazla durulan alanların başında gelmektedir. Yönetim literatürünün 
yüzeysel bir şekilde gözden geçirilmesi durumunda bile, organizasyonel yapıyı 
açıklayan çok sayıda makale ile karşılaşılabilir. Bu makalelerde teorisyenlerin 
organizasyona farklı yaklaşımlar getirdikleri ve bu doğrultuda, pek çok tanım ge-
liştirdikleri gözlenmektedir.

Bu tanımlar içinde en kısa tanım olarak, “organizasyon bir düzen veya düzen-
lemeyi ifade eder. Gerçekten organizasyonu: İş ile iş, iş ile insan ve insan ile insan 
arasındaki ilişkilerdeki düzen ve düzenlemeler olarak görmek mümkündür” (Ko-
çel, 2001: 124).

Daft ve Steers organizasyonu “tanınabilir sınırları ve planlı yapılandırılmış 
faaliyet sistemine sahip, amaç yönelimli sosyal bir varlık” (1986: 5) olarak ta-
nımlamışlardır. “Luther Gulick’e göre belirli gayeye varmak için iş bölümünün 
düzenlenerek, biçimsel yetki mekanizmasının kurulduğu birimlere organizasyon 
adı verilmektedir” (Arslan, 2004: 205). Etzioni’ye göre “organizasyonlar, belirli 
hedefleri gerçekleştirmek maksadıyla önceden tasarlanarak kurulmuş ve tekrar 
kurulabilen sosyal (insan grupları) birimlerdir” (Scott, 1998: 25). Daft ve Bower-
man’a göre “Organizasyon, amaca uygun olarak yapılandırılmış sistemleri ve dış 
çevre ile bağlantıları olan hedefe yönlendirilmiş sosyal yapılardır” (1998: 2).

Yukarıda yapılan tanımlardan hareketle bir birimin organizasyon olarak ta-
nımlanabilmesi için şu özellikleri taşıması gerektiği ifade edilebilir;

- Belirlenmiş amaçlar.
- Önceden tasarlanmış yapı. 
- Sosyal varlık.
- Tanınabilir sınırlar.
- Alt birimlerden oluşan bir bütün (sistem).
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    1.2 Organizasyon Yapısının Tanımı
Organizasyon yapısı amaçlar doğrultusunda bir araya getirilen insan ve diğer 

kaynakları uyumlu hale getiren bir mekanizma olarak görülebilir. Diğer bir ifade 
ile Organizasyon yapıları, daha küçük görevlere bölünmüş işleri koordine etmek 
için kurulur (Olson  vd., 2005: 51). Bir organizasyon yapısı, onu oluşturan birim-
lerin ve pozisyonların dağılımına ve bunlar arasındaki ilişkilere bağlıdır (Ghisel-
li & Siegel, 1972: 617). Yapı, organizasyonun amaçlarını başarabilmesi için bir 
düzen içerisinde hangi işlerin yapılacağını, kimin yapacağını, bunların hangi bö-
lümlerde toplanacağı, bölümlerin organizasyon hiyerarşisi içinde konumunu ve 
haberleşme kanallarını gösteren bir çerçeve çizer. Dolayısıyla faaliyetlerin etkin 
ve verimli olmasını sağlar. 

“Organizasyon yapısı organizasyonun bölümleri ve pozisyonları arasında ki 
düzenlemeler ve ilişkiler olarak tanımlanabilir. En basit ifadesiyle organizasyon 
yapısı, organizasyon hiyerarşisini, otorite yapısını ve raporlama ilişkilerini gös-
terir” (Develioğlu, 2002: 44). “Bunge’ye göre yapı ilişkilerin en üst kombinasyo-
nudur. Bu kombinasyon, organizasyon faaliyetlerinin özünü oluşturan unsurlar 
arasındaki ilişkilerdir.” (Wang & Ahmed, 2003: 52). 

Donaldson’a göre organizasyon yapısı, “organizasyon üyeleri arasında iliş-
kilerin oluşturulmasıdır”. Ayrıca otorite ve raporlama ilişkisi, organizasyon ku-
ralları, karar alma ve iletişim biçimleri ile informel organizasyon Donaldson’un 
organizasyon yapı tarifinin içindedir (Ambrose & Schminke, 2003: 295). 

Miles ve Snow’un yapı tanımlaması ise daha çok teknoloji ağırlıklıdır. Buna 
göre “yapı, teknolojiyi kontrol ve koordine eden, çevrenin olumsuz etkilerini or-
tadan kaldıran, organizasyonun alt ünitelerinin ve bunlar arasındaki ilişkilerin 
özelliklerini gösterir” (2003: 256).

Daft ve Steers organizasyon yapısı ile ilgili daha kapsamlı bir tanım yapmış-
lardır. Bu tanıma göre organizasyon yapısı; “organizasyon faaliyetlerinin etkili 
bir şekilde gerçekleştirebilmesi için; görevlerin, otorite hatlarının ve bölümlen-
dirmenin belirlenmesidir. Organizasyon yapısı hedefler, büyüklük, teknoloji ve 
çevrenin bütünleştirildiği bir mekanizmadır” (1986: 361). “Burns ve Stalker ya-
pıyı kendi içerisinde kendi kaderini belirlediği, organizasyonu bir arada tutma 
yolu olan bir süreç olarak görür” (Teare vd., 1998: 62).

Kısaca, organizasyon yapısı; yönetim tarafından kişilerin ve grubun organizas-
yon hedeflerini gerçekleştirmelerini, koordinasyon ve birbirileri arasındaki ilişki-
lere bağlayan oluşturulmuş formel bir biçimdir (Bartol & Martin, 1998: 255). 

    1.3 Organizasyonun Önemi
“İnsanlık tarihi üç önemli toplumsal aşamadan geçmiştir. Bu aşamalar tarım 

toplumu, sanayi toplumu ve sanayi ötesi (bilgi) toplumdur. Her bir toplumsal 
aşama yeni sosyal yapılarını ve farklı organizasyon türlerini beraberinde getir-
miştir” (Yüksel & Güven, 2001: 111). 20. yüzyılın başından itibaren bu güne ka-
dar olan organizasyon ile ilgili gelişmelere bakılırsa, organizasyon yapılarında 
büyük değişim görürüz. “Yüzyılın başındaki yapılanma Taylorizmle birlikte ol-
dukça biçimsel ve hiyerarşik bir yapı iken günümüze gelindiğinde örgüt yapıla-
rını “çevre-merkezli” olarak tanımlamak mümkündür” (Üçok, 2000: 156-157). 
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Bu gelişmeler merkezileşmenin çok düşük düzeyde olduğu yatay organizasyon 
yapılarının oluşmasını beraberinde getirmiştir. Bilgi toplumunda bu nitelikte or-
ganizasyon yapıları yaygınlaşarak artmaya devam etmektedir.

Bilgi toplumunun önemli özelliklerinden biri örgütlü bir toplum olmasıdır. 
“Bilgi çağında bireyler, üyesi oldukları oluşumların yönetim ve denetim süreçle-
rine gönüllü ve bilinçli olarak katılmaktadırlar. Diğer yandan, ekonomik yaşam-
da, bireyler kalite, fiyat ve hız gibi faktörler açısından özel ve kamusal organizas-
yonları sorgulamaktadır” (Tekin, Güleş & Öğüt, 2003: 20-21). Bireyler bilgi top-
lumuna has bu özellikleri gereği doğumlarından ölümlerine kadar yaşamlarının 
hemen hemen her safhasında bir organizasyonun içinde yer almaktadır. 

 Bununla birlikte organizasyonlar faaliyetleri vasıtasıyla sahiplerine, müşteri-
lerine ve çalışanlarına değer yaratırlar. Organizasyonlar kaynakları bir araya ge-
tirmek suretiyle belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmeye çalışırlar. Organizasyon-
lar, yeni teknikleri ve modern üretim teknolojileri kullanarak rekabet fiyatından 
mal ve hizmet üretirler. Organizasyonlar, çevrelerine ve onun küreselleşmesine 
hem uyarlar hem de etkilerler (Daft, 1998: 2). “Organizasyonlar sosyal ve ekono-
mik birçok amacı yerine getirmek üzere var olan oluşumlar olduklarından” (Asu-
nakutlu & Coşkun, 2000: 19), kıt kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının 
vazgeçilmez unsurlarından biridir. Yukarıda ifade edilenler organizasyonların 
toplumsal ve ekonomik yaşamda birey ve toplum için ne kadar önemli oldukları-
nı açıkça ortaya koymaktadır.

    1.4 Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler
Organizasyon teorisinin doğuşundan günümüze kadar organizasyon yapıla-

rını belirleyen faktörler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Her zaman ve her ko-
şulda geçerli organizasyon yapısını belirlemeye yönelik çalışmalar Klasik Orga-
nizasyon Teorisi’nin çalışma alanlarından biri olmuş ve organizasyonun yapısını 
belirleyen ilkeler oluşturulmuştur. Ancak daha sonra Neo-Klasik Organizasyon 
Teorisi’ni ortaya çıkaran çalışmalardan itibaren modern sonrası organizasyon 
yaklaşımlarına kadar bir başka ifade ile günümüze kadar olan gelişmeler netice-
sinde her zaman ve her yerde geçerli organizasyon yapısının olamayacağı, belli 
başlıları teknoloji, çevre, büyüklük, amaçlar, strateji ve personelinin sahip olduğu 
nitelikler olan etkenlerin belirleyiciliği ölçüsünde organizasyon yapılarının fark-
lılık göstereceği yapılan çalışmalar ile ortaya koyulmuştur.

Organizasyon yapısını belirleyen faktörler olarak şunlar sayılabilir:  Amaç, 
işbölümü ve uzmanlık derecesi, formalleşme derecesi, kontrol alanı, organizas-
yondaki kademe sayısı, merkezileşme derecesi, karmaşıklık derecesi, depart-
manlaşma, emir-komuta ve kurmay organlar, komite ve gruplar ve haberleşme 
kanalları ve şekli (Koçel, 2001: 128-131). Bu faktörler organizasyon yapısının 
oluşturulması aşamasında yapı içinde yer alma biçimlerine göre organizasyon 
yapısının karakteristiğini ortaya çıkarmaktadır.

   2. Organizasyon Teorileri Ve Yapı
İnsanların birlikte iş yapmaya başladıkları dönemlerden beri var olan yöne-

tim faaliyeti ancak 20’nci yüzyılın başlarından itibaren bir bilim dalı olarak kabul 
edilmeye başlanmıştır. O yıllardan günümüze yönetim bilimi birçok aşama ge-
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çirmiştir (Erdemir, 2006). Bu aşamalar çeşitli yönetim ve organizasyon teori ve 
yaklaşımları ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

20’nci yüzyılın başlarında günümüze kadar süren organizasyon teori ve yak-
laşımların “temel amacı belirli amaçları gerçekleştirmek üzere bir organizasyo-
nu oluşturan (karakterize eden) unsurların en etkin bir şekilde nasıl bir araya 
getirilebilecekleri ile ilgilidir (Koçel, 2001: 134). Klasik teoriden modern-sonrası 
teoriye kadar bütün teorilerin, organizasyonun içinde bulunduğu çevrenin şart-
larına bağlı olarak değişen oranlarda organizasyon yapısının oluşumuna etkileri 
halen devam etmektedir. 

Klasik Organizasyon Teorisi ve Yapı
Frederick W. Taylor (Bilimsel Yönetim Yaklaşımı), Henry Fayol (Yönetim Sü-

reci Yaklaşımı) ve Max Weber (Bürokrasi Yaklaşımı) tarafından gerçekleştirilen 
ve klasik organizasyon teorisi olarak adlandırılan bu yaklaşımlar, yönetim bili-
minin başlangıcı ve ilk organizasyon teorisi olarak sosyal bilimler literatüründe 
yerini almıştır. Klasik organizasyon teorisinde organizasyon yapıları ile ilgili ilk 
çalışmalar yapılmıştır. İlk çalışmalarda; “ideal, etkili yapısal ilkeler ve bilimsellik 
özelliklerini taşıyan organizasyon yapısının oluşturulmasına odaklanılmıştır” 
(Ogbonna & Harris, 2003: 513).

Taylor’un liderliğini yaptığı diğer bilim adamlarının katkı sağladığı Bilimsel 
Yönetim Yaklaşımı temelde verimliliğin artmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin 
neler olabileceğini araştırmıştır. Bu yaklaşımı belirleyen varsayımlardan biri, 
yönetimde bilimsel yöntemlerin kullanılması ile verimliliğin artacağıdır. Bu var-
sayımda planlama ile yürütme faaliyetinin birbirinden ayrılması vurgulanmış-
tır. İkinci bir temel varsayım ise zaman ölçümlerine dayanan iş standartlarının 
konularak, standartların üzerinde performans sergileyen çalışanlara fazla ücret 
verilerek verimliliğin dolayısıyla üretim miktarının artmasıdır. 

Klasik teorinin ikinci yaklaşımı Fayol’un liderliğini yaptığı Yönetim süreci Yak-
laşımı’dır. Taylor organizasyonda işin yapılması ile ilgili alt düzeydeki konularla 
ilgilenmesine karşılık Fayol yönetim düzeyinde konulara eğilmiştir. Verimliliğin 
arttırılması için Yönetsel önlemlere odaklanılmıştır. Fayol yönetim sürecini; plan-
lama, örgütleme, emir-komuta/yürütme, koordinasyon ve kontrol safhalarından 
oluşan beş fonksiyona ayırmıştır. Bu fonksiyonlar daha sonra yönetim fonksi-
yonları adında yaygın bir kabul görmüştür. Yönetim fonksiyonları ile oluşturulan 
kavramsal çatıyı destekleyen çeşitli ilkeler geliştirilmiştir. Organizasyon yapısı 
kurulurken dikkate alınması gereken ve yönetim ilkeleri olarak adlandırılan bu 
ilkeler; İş bölümü, yetki ve sorumluluk, komuta birliği, bölümlere ayırma, disip-
lin, hiyerarşik yapı, kontrol alanı, yetki devri ve amaç birliği olarak sıralanabilir. 
Bu ilkeler esas alınarak oluşturulan organizasyon yapısının her koşul ve ortamda 
başarılı olacağı öngörülmüştür (Koçel, 2001: 145-160). 

Klasik teorinin üçüncü yaklaşımı Weber’in liderliğini yaptığı Bürokrasi Yakla-
şımı’dır. Organizasyon kaynaklarının kullanılmasında etkinlik ve verimliliği elde 
etmek ve örgütsel amaçlara ulaşmak bu yaklaşımın temel varsayımlarından bi-
ridir. Bütün faaliyetler, belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik olmalıdır. Oluştu-
rulacak organizasyonda otoritenin tesisine özel önem verilmiş, hiyerarşik yapı 
içinde otoritenin dağılımı ve kullanımının yazılı hale getirilmesi öngörülmüştür. 
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Organizasyon içinde gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin (görevlerin yerine ge-
tirilmesi, haberleşme, denetim, çalışanların seçimi vb.) önceden saptanmış ve ya-
zılı hale getirilmiş kurallara göre yapılması, bunların dışında keyfi yönetime yer 
verilmeyerek tamamen kurumsal bir yapı oluşturulması tasarlanmıştır (Koçel, 
2001: 160-161; Eren, 2001: 25-28).

Klasik organizasyon teorisini oluşturan bu üç yaklaşım iki unsur üzerinde yo-
ğunlaşmıştır. Bunlardan ilki verimliliği sağlamak için yazılı kurallar prosedürler 
ve ilkeler oluşturularak insan faktörünün makineler ile birlikte etkin kullanılma-
sı, ikincisi ise formel organizasyon yapısının oluşturulmasıdır. 

Klasik organizasyon teorisinin bu üç temel yaklaşımı incelendiğinde öngörü-
len organizasyon yapısı aşağıda belirtilmiştir;

- Organizasyonda yapılacak işler hakkında ayrıntılı kurallar, standart uy-
gulamalar, prosedürler, ilkeler ve ilişkiler belirlenerek formel bir yapı 
öngörülmüştür. Formel yapı, “önceden bilinçli olarak ve belirli amaç doğ-
rultusunda oluşturulan ilişkiler topluluğunu ifade eder. Bu yapı genellikle 
bir organizasyon şeması şeklinde belirtilir. İlişkiler topluluğu yazılı hale 
getirilen bir belge ile yayınlanır” (Koçel, 2001: 127).

- Organizasyon yapısı insan unsurunun dikkate alınmadığı maddi unsurları 
esas alan mekanik bir yapı olarak ele alınmıştır. Mekanik yapı, insan un-
surunun dikkate alınmadığı klasik organizasyon teorisinde organizasyon-
lar bir makine olarak algılanır. Kararların üst yönetim tarafından alındığı, 
özelleştirilmiş iş sınıflandırmalarının yapıldığı, dikey haberleşmenin ol-
duğu, iyi tanımlanmış çalışma rolleri, otorite ve kontrolün hiyerarşik yapı-
da (Hong, 1999: 179) olduğu organizasyonlar olarak tanımlanır.

- Organizasyon yapısının oluşturulmasında iç faktörlere odaklanılmış yapı 
çevreden bağımsız olarak ele alınmış, çevresinden etkilenmeyen kapalı bir 
sistem olarak değerlendirilmiştir. Bütün organizasyonlar belirli bir çevre-
de faaliyet gösterir, bu çevre ile organizasyon arasında herhangi biri ilişki 
yok ise (bilgi, enerji, malzeme alış verişi) organizasyon yapısı kapalı sistem 
olarak adlandırılır. Kapalı sistemlerde organizasyonda, kontrolü ve tahmi-
ni mümkün olan iç değişkenler dikkate alınırken dış çevreye ait kontrol ve 
tahmin edilemeyen parametreler dikkate alınmaz. Çevre kapalı sistemler-
de önemli değildir. Çevre değişmeyen ve etkisiz bir parametre olarak görü-
lür. Organizasyonun girdileri başlangıçta bir defa belirlenir ve organizas-
yon ömrünü tamamlayıncaya kadar değişmeden devam eder. Kapalı yapı-
ya sahip organizasyonlarda sınırlar belirlidir ve çevre ile alış verişe imkân 
vermez. Organizasyonlarda özellikle üretim bölümleri, kapalı sistem özel-
liğini diğer bölümlere göre daha fazla taşır. Kapalı sistemlerde faaliyetlerin 
durması ve bozulması (entropi) çoğunlukla karşılaşılan bir sondur.

     2.2 Neo-Klasik (Davranışsal) Organizasyon Teorisi ve Yapı
Klasik organizasyon teorisi insan unsurunu dikkate almayan organizasyon 

içerisinde insanı makineleri tamamlayıcı ve ekonomik menfaatleri doğrultusun-
da hareket eden bir varlık olarak gören yaklaşımın zaman içerisinde yetersizlik-
leri ortaya çıkmıştır. Klasik organizasyon teorisinde, organizasyon yapı karakte-
ristiğinin mekanik ve formel yapı ilkeleri vazgeçilmez koşullar olarak varsayıl-
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mıştır. Ancak bu ilkeler 1924–1930 yılları arasında Elton Mayo ve arkadaşları 
tarafından yapılan Hawthorne Araştırmaları ile önemini kaybetmeye başlamıştır. 

Hawthorne Araştırmaları “arkadaş gruplarına ve plansız etkileşime dayalı 
informel yapının yönetimin tasarladığı, formel yapının yanı sıra var olabileceği-
ni ispatlamıştır. İş faaliyetlerinin, formel organizasyon tasarımı kadar insan do-
ğasından da etkilendiği organizasyonun insani yönüyle ilgilenilmesi gerektiğini 
açıkça ortaya koymuştur” (Acuner, 2000). Ayrıca bu araştırmalar bir organizas-
yonun “işlevlerin formel düzenlenişinin olması yanında başarısı davranışsal bi-
lim ilkelerinin uygun biçimde uygulanmasına bağlı bulunan toplumsal bir sistem 
olduğunu kanıtlamıştır” (Kazmier, 1979: 13).

Dikkatler organizasyonun tasarımında hep formel yapıya çevrilmiştir. Hiçbir 
organizasyon, gerçekten yalnızca formel yapılar çerçevesinde faaliyette buluna-
maz, “İnformel yapı çalışanların sosyal ilişkileri sonucu ortaya çıkan kaçınılmaz 
bir üründür” (Hodgetts, 1997: 109-113).

Antropoloji, ekonomi, yönetim, politika bilimi, psikoloji ve sosyoloji gibi çok 
çeşitli dallardan bilim adamları organizasyonların sürecini, yapısını açıklamak 
ve tanımlamak üzere Neo-klasik (Davranışsal) teorinin gelişimine katkıda bu-
lunmuşlardır (Hunter, 2002: XII). Bu teorinin ana fikri “bir organizasyon yapısı 
içinde çalışan “insan” unsurunu anlamak, yapı ile insan davranışları arasındaki 
ilişkileri incelemek, organizasyon içinde ortaya çıkan sosyal grupları ve özellik-
lerini tanımak” (Koçel, 2001: 171) olarak kısaca ifade edilebilir.

Bu teoriyi meydana getiren araştırma kuram ve yaklaşımlar incelendiğinde 
ele alınan konular; informel organizasyon, moral, algı ve tutumlar, motivasyon, li-
derlik, kişiler/gruplar arası ilişkiler ve davranışlar olduğu görülebilir. Neo-klasik 
organizasyon teorisi formel organizasyonun yanı sıra çalışanların üstleri astları 
ve mevkidaşları ile iş içi veya iş dışı ilişkileri sonucu ortaya çıkan bir yapının 
olduğunu ve amaçların başarılmasında en az formel yapı kadar etkili olduğunu 
ortaya koymuştur. Öngörülmeyen ve yapı içinde planlamayan ilişkiler sonucu or-
taya çıkan bu yapı informel yapı olarak ifade edilebilir. 

İnformel yapı, organizasyon şemalarında ve organizasyon el kitabında formel 
yapının gösterildiği gibi gösterilemez. Formel yapı dışında oluşan ilişkiler toplulu-
ğunu ifade eden informel yapıyı yöneticiler muhakkak dikkate almalı ve bu ilişkiler 
topluğunu organizasyonun amaçlarına başarmada olumlu katkı sağlayacak şekilde 
yönlendirebilmelidir. Çünkü informel yapı çalışanlara diğer durumların vereceği 
moralin daha fazlasını sağlayan bir tatmin kaynağıdır (Hodgetts, 1997: 113).

Sonuç olarak, Neo-klasik organizasyon teorisi öngördüğü yapı informel yapı-
dır. Anılan teori, informel yapı öngörmesinin yanı sıra organizasyonların insani 
yönüne dikkatleri çekmiş dolayısıyla klasik teoride organizasyonların mekanik 
yapı olarak kabul edilmesine karşılık aslında organizasyonların sosyal yönlerinin 
de olduğu yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır.

Modern Organizasyon Teorisi ve Yapı
Klasik organizasyon teorisyenleri tarafından verimliği sağlayacak ve her du-

rumda geçerli ideal organizasyon yapısına yönelik ilkeler geliştirilmiştir. Klasik 
teorinin öngördüğü ideal organizasyon ilkelerinin geçerliliğinin tespit edilmesi 
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maksadıyla çeşitli araştırmalar yapılmış, ancak ilkeleri desteklemeyen sonuç-
ların çıkması üzerine organizasyon içinde insan unsuru ve onun davranışlarına 
odaklanılmış ve yeni bir teori ortaya çıkmıştır. Neo-klasik teori adı verilen bu 
teoride zamanla insan unsurunun esas alınmasıyla ortaya çıkacak organizasyon 
yapısının her türlü probleme çare olabileceği düşüncesi ağırlık kazanmış ve kla-
sik teorideki ideal organizasyon yapısına benzer bir ideal yapı hedeflenmiştir. 

Her iki teorinin ideal organizasyon yapısı oluşturulması temelli yaklaşımla-
rının etkileri 1950’li yıllara kadar devam etmiş ancak organizasyonların karşı 
karşıya kaldıkları sorunlar karşısında yetersiz kalmaları üzerine 1960‘lı yıllarda 
organizasyon konuları farklı açılardan ele alınmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerin 
sonucunda, Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık Yaklaşımı adı verilen iki ayrı yakla-
şım organizasyona bakışta ağırlık kazanmaya başlamıştır. Her iki yaklaşımdan 
oluşan ve “Modern Organizasyon Teorisi” olarak adlandırılan üçüncü bir organi-
zasyon teorisi ortaya çıkmıştır.

Chester Barnard tarafından yapılan inceleme ve gözlemler “organizasyon ya-
pısına ait klasik düşüncenin kırılma noktası olarak bilinir. The Function of The 
Executive adlı kitabında formel organizasyonu; iki ya da daha fazla çalışanın 
bilinçli olarak faaliyetlerinin koordine edildiği bir sistem olarak tanımlamıştır” 
(Luthans, 1995: 476). Barnard organizasyonu alt sistemlerden oluşan bir sistem 
ve sistemi onu oluşturan alt sistemlerin toplamından daha büyük bir bütün ola-
rak görmektedir (Can, 2002: 45). 

20. yüzyılın ilk yarısında yönetim ve organizasyon teorisyenleri organizasyo-
nun içinde bulunduğu çevreye ilgisiz kalmışlar veya onu değişmeyen bir unsur 
olarak ele almışlardır. Kontrol, planlama ve yapı için her yerde geçerli evrensel 
prensipler öngörmüşlerdir (Miles & Snow, 2003: 250). Ancak çevrenin, planla-
ma, kontrol ve organizasyonun yapısı başta olmak üzere birçok unsuru etkilediği 
düşüncesi organizasyona bakışta hâkim olmuştur. Bu gelişmeler ışığında sistem 
düşüncesi ve organizasyonun içinde bulunduğu çevrenin önemi artmıştır. Orga-
nizasyona ait birçok konuda çevrenin belirleyici faktör olduğu düşüncesi yaygın 
kabul görmüş ve çevrenin organizasyon üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Modern organizasyon teorisi yukarıda belirtildiği gibi iki ayrı yaklaşımdan 
meydana gelmiştir. Bu yaklaşımlar ve öngördüğü organizasyon yapıları aşağıda 
incelenmiştir. 

      2.3.1 Sistem Yaklaşımı ve Yapı
Geleneksel yapı anlayışı, görevlerin nasıl paylaştırıldığını kimin kime rapor 

verdiğini formel düzenlemeler ve ilişkileri tanımladığını ileri sürer. Bu anlayış 
formel mekanizmalar ve ilişkiler ile sınırlıdır. Ancak değişim, esneklik ve adap-
tasyon yoluyla rekabete dayanan çevre koşullarında yapının avantaj kaynağı 
olarak öneminin farkına varılmasıyla (Keating, 2000: 180) organizasyona daha 
farklı açılardan bakma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Sistem organizasyonun içinde bulunduğu üst sistemde tanınabilir sınırlar ile 
ayrılan iki veya daha fazla bağımsız bölüm, parça veya alt sistemden meydana 
gelen bir bütün olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile sistem, kendilerine has 
işleyişleri olan ve aralarında ilişkiler bulunan belirli alt sistemlerden oluşan bir 
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bütün olarak anlaşılır. Sistem yaklaşımı, organizasyonu alt sistemlerden oluşan 
bir bütün aynı zamanda içinde bulunduğu çevrenin alt sistemi olarak gören (bü-
tüncül görüş) dolayısıyla organizasyonu geniş bir açıdan değerlendiren ve diğer 
yaklaşımlardan bu yönüyle ayrılan bir yaklaşımdır.

Sistem yaklaşımına göre organizasyon yapısının soyut ve somut bileşenle-
re sahip olduğu söylenebilir, Buna göre, somut kısımda hiyerarşik bölümler ve 
grupların elle tutulur gözle görülür unsurları bulunur. Bu bölümler ve gruplar 
arasında ki ilişkiler de biraz soyutluk vardır. Soyut kısımda ise insanların yapı 
algılaması vardır (Wang & Ahmed, 2003: 51).

Sistem anlayışına göre organizasyonun amaçlarına ulaşması alt sistemlerin 
amaçlarına ulaşmasıyla mümkün olur. Alt sistemlerden birinin başarısız olması 
büyük ölçüde sistemin başarısız olmasına sebep olabilir. Bu kapsamda alt sistem-
ler arasındaki karşılıklı ilişki ve bağlılık son derece önemlidir.

Klasik teorinin aksine sistem yaklaşımında organizasyon yapısı, çevresinden 
girdi sağlayan bu girdiyi çeşitli süreçlerden geçirerek çıktıya dönüştüren ve tek-
rar çevresine veren açık bir sistem olarak kabul edilir. Açık sistem anlayışında 
en az organizasyon içi değişkenler kadar çevreye ait faktörler de dikkate alınır. 
Organizasyon çevrede meydana gelen değişikliğe bünyesinde değişiklik yapa-
rak uyum sağlar. Sistem yaklaşımında uyum organizasyonun içinde bulunduğu 
çevrede faaliyetlerini sürdürebilmesi için kazanılması ve sürdürülmesi gereken 
önemli bir yetenektir.

      2.3.2 Durumsallık (Koşul Bağlılık) Yaklaşımı ve Yapı
Sistem yaklaşımı organizasyonların anlaşılmasına geniş bir çerçeve sağla-

mıştır. Bu yaklaşımın sonuçlarından biri de her durumda geçerli organizasyon 
yapısının evrensel prensiplerine ait genel kabulü reddetmesidir. Modern orga-
nizasyon teorisinde durumsallık yaklaşımı alt sistemler arasında uyum ve ilişki 
yapıları için yapılan araştırmalardan oluşur.

Sistem düşüncesi organizasyon çalışmalarında makro bir yaklaşım sağlamış an-
cak bu yaklaşım organizasyona çok genel ve yukarıdan bakan bir yaklaşımdır. Du-
rumsallık yaklaşımı ise alt sistemler arasındaki ilişkiler, teknoloji ve çevre gibi or-
ganizasyon yapısını etkileyen somut ve uygulamaya dönük faktörlere odaklanmıştır. 

Jay Galbraith durumsallık yaklaşımının iki kabulden oluştuğunu ileri sürer. 
Bunlar; ilki, bir tane en iyi organizasyon yapısı yoktur ve ikincisi, Organizasyon 
yapısı oluşturulmasının herhangi bir yolu, eşit derecede etkili değildir. Birinci ka-
bul, her zaman ve her yerde uygulanabilir genel organizasyon prensipleri geliş-
tirmeyi arayan klasik teorinin geleneksel yaklaşımına karşı çıkar. Böyle bir uzun 
araştırma sadece geniş organizasyon yapı çeşitliliğini gözden kaçırmakla kalmaz, 
aynı zamanda organizasyon tarafından üstlenilen çok çeşitli görevleri göremez. 
İkinci kabul,  organizasyon teorisini geliştiren eski ekonomistler tarafından sür-
dürülen, organizasyon yapısı, organizasyon performansıyla bağlantısızdır görü-
şüne karşı çıkar. Organizasyon yapısı ile performans arasında ilişkinin olduğu 
dolayısıyla içsel ve dışsal koşullar arasındaki ilişkilere uygun organizasyon yapı-
sının oluşturulması durumunda performansın olumlu yönde etkileneceği kabul 
edilir (Scott, 1998: 95).
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Durumsallık teorisyenlerinin birçoğu tarafından üzerinde uzlaşılan üçüncü 
ve temel kabul ise, En iyi organizasyon yapısına ulaşmanın yolu organizasyonun 
bağlantılı olduğu çevrenin özelliklerine bağlıdır. Durumsallık yaklaşımında or-
ganizasyon yapı kararı birden çok ihtimallidir, çünkü içsel ve çevresel şartlara 
dayanmaktadır. İçsel ve çevresel şartların her bir farklı durumu için oluşturu-
lacak organizasyon yapısı çeşitlilik gösterir. Durumsallık yaklaşımı, “içe dönük 
belirleyici nitelikleri, çevresinin talepleri ile en iyi eşleşen organizasyonlar en iyi 
adaptasyonu başaracaktır” iddiasını sürdürmüştür. Yapı etkili performans için, 
durum ve koşullara adaptasyonu kolaylaştıracak karakteristiğe sahip olmalıdır 
(Scott, 1998: 96).

Durumsallık yaklaşımı teorisyenleri, teknolojik ve bilimsel değişim oranında-
ki hız tarafından karakterize edilen belirsiz çevreler ile karşı karşıya kalan orga-
nizasyonlar (petro-kimya, elektronik ve ilaç firmaları ), formalleşmeden uzakla-
şan bir organizasyon yapısına eğilim gösterdiklerini belirtmişlerdir (Nicholson 
& Goh, 1983: 149).

Durumsallık yaklaşımına katkıda bulunan araştırma ve çalışmalar incelendiğin-
de genel olarak organizasyonun içinde bulunduğu durum ve koşullardan “teknoloji 
ve çevre” faktörleri üzerinde durulmuştur. Bu faktörlerin yanı sıra organizasyonun 
“büyüklüğü”, ve “çalışanların yetenekleri” gibi diğer faktörlerin yapıyı etkilediği be-
lirtilmiştir. Bu çalışmada, teknoloji ve çevre faktörleri üzerinde durulmuştur. 

      2.3.2.1 Teknoloji ve Yapı İlişkisi
Durumsallık yaklaşımında teknoloji organizasyon yapısını etkileyen faktör-

lerden ilkidir. “Yapının belirleyicisi olan teknolojiye çağdaş ilgi Woodward’ın ça-
lışmaları ile başlamıştır. Woodward Klasik yönetim prensipleri ile organizasyon 
başarısı arasında bir ilişki bulamamış” (Ford & Slocum, Jr, 1977: 562) ve tekno-
loji ile yapı arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Teknoloji, “organizasyonel girdileri, 
çıktılara dönüştürmede kullanılan bilgi, araç gereç, teknikler ve faaliyetler olarak 
tanımlanabilir. Buna göre teknoloji, iş prosedürleri, çalışanların yetenekleri ve 
makineleri kapsar” (Daft, 2000: 351). Bir diğer tanım ise; teknolojinin müşteri-
ler için girdileri hizmet ve mamule çeviren mekanik ve entelektüel süreçlerden 
oluştuğunu vurgular (Moorhead & Griffin, 2001: 454). 

Yukarıda yapılan teknoloji tanımlarında anlaşılacağı gibi ham madde, enerji, 
bilgi ve insan kaynağından oluşan girdileri çeşitli işlem safhalarından geçmeyi 
müteakip müşteri talepleri ve beklentilerine uygun mamul ve hizmet üretmek 
yani çıktı meydana getirmek organizasyonların temel işlevidir. Girdilerin çıktıya 
dönüşmesi sürecinde kullanılan mekanik ve entelektüel teknoloji organizasyon 
yapısında önemli etkiler yapmıştır.

Durumsallık yaklaşımı içerisinde yapılan çalışma ve araştırmalarda teknoloji 
Tablo-1’de görülen sınıflandırmalara ayrılmış ve organizasyon yapısına etkisi bu 
kapsamda ele alınmıştır. Anılan araştırma/çalışmalar, teknolojinin bir organizas-
yonda yapılacak işleri, işleri yapacak çalışanların sahip olması gereken özellikle-
ri, çalışanlar arasındaki kişi ve grup ilişkilerini ve yönetim tarzı başta olmak üze-
re birçok faktörü etkilediği dolayısıyla yapının oluşumunda belirleyici bir unsur 
olduğunu göstermiştir. 



İrfan AKKOÇ 339

Tablo 1 Teknoloji ile İlgili Araştırma ve Çalışmalar Özeti
Araştırma/Çalışma Adı Teknoloji Sınıflandırması Örnek

Woodward (1958 ve 1965)
1. Birim üretimi
2. Kitle üretimi
3. Süreç üretimi

Müşteri taleplerine göre 
üretim
Otomobil üretim hattı
Kimyevi madde ve petrol 
rafinerisi

Burns & Stalker (1961) Teknolojik değişim oranı Yavaş: Kitle üretimi
Hızlı: Bilgisayar Endüstrisi

Perrow (1967) 1. Rutin
2. Rutin olmayan

Standart ürünler
Yeni teknoloji ürünleri veya 
süreçleri

Thompson (1967)
1. Bağlı teknolojiler
2. Çözümleyici teknoloji
3. Yoğun teknoloji 

Montaj hattı
Banka
Hastane

Aston çalışmaları: Hickson, 
Pugh & Pheysey (1969) İş akışının entegrasyonu Organizasyonun çeşitli 

parçalarında farklı teknoloji
Kaynak: Moorhead  & Griffin, 2001: 455.

Tablo-1’de her araştırma/çalışmalarda farklı teknoloji sınıflandırmaları ya-
pılmıştır. Durumsallık yaklaşımına göre kullanılan teknoloji çeşidine uygun 
olarak organizasyon yapısının değişeceği farklı yapılarının ortaya çıkacağı ileri 
sürülmektedir. Organizasyon yapısına teknoloji odaklı yapılan çalışma/araştır-
malar teknoloji türüne göre mekanik veya organik yapının uygun olacağını öne 
sürmüşlerdir. Örneğin, kitle üretimi, teknolojik değişim oranı yavaş, rutin işler, iş 
akışının önceden belirlendiği, bağlı ve çözümleyici teknoloji çeşitlerinin kullanıl-
dığı organizasyonlarda uygun yapının mekanik yapı olduğu varsayılırken birim, 
süreç, teknolojik değişim oranı hızlı, rutin olmayan işler, iş akışının önceden be-
lirlenemediği ve yoğun teknoloji çeşitlerinin kullanıldığı organizasyonlarda ise 
uygun yapının organik yapı olduğu belirtilmiştir.

      2.3.3 Çevre ve Yapı İlişkisi
Durumsallık yaklaşımında, organizasyon yapısını etkileyen faktörlerden ikin-

cisi çevredir. “Yapılan araştırma/çalışmalar göstermiştir ki çevre, yapıyı etkile-
yen temel bir unsurdur” (Robbins & De Cenzo, 1998: 215). Ayrıca birçok araştır-
macı ve teorisyen organizasyonun etkinliğini sürdürebilmesi/arttırabilmesi için 
faaliyette bulunduğu çevreye uyum sağlaması gerektiğini vurgulamışlardır (Ford 
& Slocum, Jr, 1977: 567). 

Organizasyon çevresi organizasyonun sınırları dışında yer alan unsurların 
(demografik yapı, diğer organizasyonlar, ekonomik unsurlar ve olaylar) hepsini 
içerir (Moorhead & Griffin, 2001: 456). Organizasyon sınırları dışında yer alan 
çevre organizasyon yapılarına etkileri bakımından sınıflandırılmıştır. Hall çev-
reyi, bütün organizasyonları etkileyen genel çevre (teknolojik, yasal, ekonomik, 
demografik ve kültürel şartlar) ve organizasyon odaklı ve direkt etkileyen dış 
varlıklara spesifik çevre demek suretiyle ikiye ayırır (Miles & Snow, 2003: 252). 
Bazı teorisyenler spesifik çevre yerine görev çevresi ifadesini kullanmaktadırlar. 

Genel çevre organizasyon yapısını doğrudan etkilemeyen ancak dolaylı etki-
leri olan demografik yapı, fiziki-doğal, politik-yasal, sosyo-kültürel teknolojik ve 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 1340

ekonomik çevrelerden oluşur. Spesifik/görev çevresi ise organizasyon yapısını 
doğrudan etkileyen rekabet, müşteriler ve tedarikçiler sayılabilir. Bir başka açı-
dan spesifik/görev çevresi ele alınacak olursa, örneğin bir banka için ekonomik 
çevre, petrol şirketi için fiziki- doğal çevre birinci dereceden yapıyı etkileyen un-
surlardır ( Hodgetts, 1991: 291).

Organizasyonun içinde bulunduğu çevre organizasyon yapılarının etkileri ba-
kımından sınıflandırılmasının yanı sıra özellikleri bakımından durgun ve değişken 
olmak üzere ve yaygın kabul gören bir ayrıma tabi tutulmuştur. Durgun çevre; hem 
genel çevrede hem de spesifik/görev çevresinde değişikliklerin çok nadir veya ol-
madığı öngörülebilirliğin yüksek olduğu çevredir. Durgun çevre için en uygun yapı-
nın mekanik yapı olduğu bu alanda yapılan çalışmalar ile ileri sürülmüştür.

Değişken çevre ise hem genel çevrede hem de spesifik/görev çevresinde deği-
şikliklerin çok ve hızlı olduğu, öngörülebilirliğin düşük olduğu çevredir. Değişken 
çevrede faaliyetleri etkin bir şekilde yürütebilecek uygun yapının organik yapı 
olduğu genel kabul gören bir düşüncedir. Değişken çevrede yöneticiler devamlı 
çevreyi gözlemleyecekler, oluşan veya oluşabilecek değişikliklere uygun yapı ve 
süreçleri organizasyonlarına ithal edeceklerdir. Teknoloji ve çevre faktörlerinin 
organizasyon yapısına etkilerinin araştırma konusu yapıldığı durumsallık yakla-
şımı, açık sistem anlayışı ve çevre faktörlerinin çeşitliliği oranında farklı yapılar-
da organizasyonlar meydana geleceği esasına dayanmaktadır.

  2.4 Başlıca Modern Sonrası Organizasyon Yaklaşımları ve Yapı
1990’lı yıllarda öne çıkan küreselleşme, demokratikleşme, insan hakları kav-

ramları ile birlikte iletişim teknolojilerinde meydana gelen baş döndürücü ge-
lişmeler ve artan küresel rekabetin etkileri, birçok sahaya (organizasyon yapı/
süreçlerin de içinde yer aldığı) yayılarak geniş ölçekli değişime neden olmuştur. 
Bu değişim, son yıllarda geliştirilen yaklaşımların uygulamada yaygınlık kazan-
masını sağlayacak uygun zemini hazırlamıştır. Ortaya çıkan bu yaklaşımların ye-
terince yaygınlaşmamasına rağmen araştırmacılar gelecekte yaklaşımlar arasın-
dan bazılarının yaygın kabul göreceğini iddia etmektedirler. 

Modern sonrası organizasyon yaklaşımları içinde olduğu değerlendirilen 
yaklaşımlar incelendiğinde büyük bir kısmının organizasyon konusuna ağırlıklı 
olarak sosyolojik ve ekonomik açıdan bakan görüşlerden oluştuğu söylenebilir.

Modern sonrası başlıca temel yaklaşımlar ve yapı ilişkileri; Kurumsallaşma, 
Kaynak Bağımlılığı, Işlem Maliyeti, Vekâlet ve Popülâsyon Ekolojisi Yaklaşımları 
olmak üzere beş başlık altında incelenecektir.

      2.4.1 Kurumsallaşma Yaklaşımı
Kurumsallaşma yaklaşımı, kaynak bağımlılığı ve popülasyon yaklaşımı gibi 

1970’li yıllardan günümüze kadar hızla gelişen yaklaşımlardan biridir. Kurumsal 
analiz uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Özellikle sosyal bilimlerde; ekonomi, si-
yaset ve sosyoloji bilimi gibi alanlarda kurumsal analiz perspektifine odaklanan 
tartışmalar ve yaklaşımlar temel alınmıştır. Ekonomistler ulus-devlet gibi yasa ve 
kural temelli sistemlerin ve sosyologlar tarafından normatif kontrollerin toplum 
hayatının birçok alanında önemli etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Sosyal yaşam-
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da kurumsal kurallar ve aktörler tarafından içselleştirilen değerler, inançlar ve 
normlar, davranışları yönetme ve yönlendirme de model ve kılavuz olurlar. Bu 
genel kültürel argümanlar Meyer ve Rowan tarafından ilk kez organizasyonlara 
uygulanmış DiMaggio ve Powell tarafından yaygınlaştırılmıştır. Bu teorisyenler 
rasyonelleştirici bazı etkenlerin (ulus-devlet, teorisyenler ve uygulayıcılar gibi) 
organizasyonların temelini besleyen, giderek artan oranda karmaşıklaşan kural-
ların ve inançların oluşmasını sağladıklarını belirtirler (Scott, 1998: 117). 

Kurumsallaşma yaklaşımına göre organizasyonlar çevrelerinden etkilenen 
açık sistemlerdir. Kurumsallaşma yaklaşımı organizasyonların sadece rasyonel-
liğin ya da verimliliğin temel alınarak yapısının oluşturulmadığı, aynı zamanda 
sosyal çevre tarafından oluşturulmuş inanç sistemleri ve normatif kuralların bü-
yük ölçüde yapının belirleyici faktörleri olduğunu esas alır.

Devletin düzenleyici rolünün artması, çevrenin inanç ve normlarının talepleri 
organizasyonları bu talep ve düzenlemeleri karşılayacak şekilde biçimlenmesine 
ve davranmasına neden olurlar. Aynı çevrede bulunan organizasyonlar benzer 
talep ve zorlamalara maruz kalacağından yapıları birbirine benzeyerek eşbiçim-
lilik oluşur. Eşbiçimlilik çevre ile organizasyonlar arasında ne denli önemli bir 
ilişki olduğunu gösterir.

     2.4.2 Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı
Kaynak bağımlılığı yaklaşımı, organizasyonları açık bir sistem olarak kabul 

eder. Açık sistem perspektifinde temel hareket noktası, organizasyonel çevrenin 
yapının ve faaliyetlerin anlaşılmasında çok önemli olmasıdır. Bu yaklaşımın te-
meli, bir organizasyonun ürün veya hizmet üretebilmek için ihtiyacı olduğu kay-
nakları (sermaye, işgücü, malzeme, enerji, bilgi ve teknoloji) çevresinden yeterli 
miktar ve istenen zamanda temin etmesidir.

Organizasyonlar kendileri için son derece önemli olan bu kaynakları elde 
edebilmek için çeşitli önlemler alırlar. Organizasyonlar bu kaynakları sağlayan 
tedarikçilerle basit ticari anlaşmalardan stratejik ortaklığa varan geniş yelpaze-
de iş birliğine girerler. Kaynak az bulunan ve stratejik öneme sahipse bu işbirliği 
tedarikçiyi satın almayla neticelenebilir. Organizasyonlar faaliyetlerini sürdüre-
bilmesi için gerekli olan kaynakları çevrelerinden tedarik edemezlerse faaliyet-
lerine son vermek zorunda kalabilirler. Bu dramatik sonla karşılaşmamak için 
organizasyonlar kaynakları güvenli bir şekilde elde edebilecek yapısal değişiklik-
leri bünyelerine ithal ederler. Bu yaklaşımda organizasyon, çevresine karşı pasif 
değil, aksine kaynakları sağlayacak yapısal değişiklikleri önceden gerçekleştire-
rek proaktif bir yaklaşım sergiler (Koçel, 2001: 286).

     2.4.3 İşlem Maliyeti Yaklaşımı
Bu yaklaşım organizasyona bakışta iktisadi anlayışın ağırlık kazandığı bir yakla-

şımdır. Thompson 1962 yılında ilk defa organizasyonlar ve müşterileri arasındaki 
işlemlerin yönetiminin önemine vurgu yapmıştır. Bu yaklaşımda organizasyonla-
rın en büyük problemi organizasyon sınırlarında değiş tokuş sürecini yönetmektir. 
Organizasyon sınırında müşterilerle olan değiş tokuş ilişkisi organizasyon için en 
önemli faaliyettir. Değiş tokuş ilişkisinde birçok belirsizlik vardır ve bu belirsizlik-
ler maliyeti arttıran faktörlerin başında gelir. Belirsizliği azaltmanın iki yolu vardır. 
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Birinci yolu, organizasyonun öz yeteneğini (core competence) diğer faaliyetler-
den ayırmaktır. Öz yeteneği ayırmak ve muhafaza etmek ancak müşteri taleple-
rinin basit ve rasyonel hale getirilmesiyle mümkündür. İkincisi ise çalışanların 
karşılıklı görev bağımlılığını azaltmaktır. İşlem maliyeti yaklaşımı organizasyon-
larla müşteriler arasındaki değiş tokuş ilişkilerinin nasıl yapının kendine has bir 
türünü ortaya çıkardığını anlamaya yarar (Jones, 1987: 198-199).

Oliver Wiliamson işlem maliyeti yaklaşımına çok önemli katkılarda bulun-
muştur. Wiliamson işlem maliyet yaklaşımında işlemi şu şekilde tarif eder: “Mal 
ve hizmetlerin organizasyon sınırında değiş tokuşu ya da transferidir” (Jones, 
1987: 198). Bu yaklaşım, “en önemli faaliyetin üretim değil mal ve hizmetlerin 
transferi ve bu transferi yöneten organizasyon yapıları olduğu olgusuna odakla-
nır” (Scott, 1998: 112). 

İşlem maliyeti yaklaşımı organizasyonları açık bir sistem olarak kabul eder. 
Bu yaklaşımın amacı; işlem maliyetlerinin sebeplerini bulmak bir diğer ifade ile 
işlem maliyetlerini arttıran sebep veya problemleri tespit etmek ve sonrasında 
maliyetleri en ekonomik hale getirecek organizasyon yapısını oluşturmaktır.

Transfer işlemleri bu işlemlerin yürütüldüğü çevre dikkate alındığında mali-
yetlidir. Çünkü bilgi erişimi eksiktir, taraflar fırsatçı davranabilirler, tedarikçile-
rin veya alıcıların sayısının az olması veya transfer sürecini çevreleyen belirsiz-
liğin fazla oluşu gibi faktörler mal ve hizmetlerin transfer maliyetini arttırabilir. 

      2.4.4 Vekâlet Yaklaşımı
Vekâlet yaklaşımı, risk paylaşımı konusunda iktisatçılar tarafından yapılan 

araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Vekâlet yaklaşımına göre her organizasyon 
bir vekâlet veren (sahip veya hissedar) ve vekilden (yönetici) oluşur. Bu yakla-
şımın varsayımları; vekiller kendi bireysel çıkarları ile motive edilir, rasyonel ve 
riskten kaçınan kişilerdir. Bu sebeple vekâlet verenler vekilleri onların amaçla-
rını kontrol ederek motive edebilirler. Bununla birlikte bir vekâlet veren veki-
lin davranışlarını yeterince kontrol edemez veya değerlendiremezse aralarında 
çatışma meydana gelir. Bu durum; vekilin görevinin daha az programlanabilir 
olduğunda, görev risk gerektirdiğinde ya da vekâlet veren ile vekilin amaçları 
arasında çatışma olduğu zaman ortaya çıkar (Stroh vd., 1996: 751).

Bu yaklaşım; yönetici maaş ve ödüllendirme, risk yönetimi, bilgi akış sistemleri 
tasarımı, stratejik iş birimleri ve ortaklıklarda karar veren yönetici ve sahip duru-
mundaki taraflar arasındaki sorunları netleştirmek ve çözüm alternatifleri geliştir-
mek (Koçel, 2001: 290) kapsamında organizasyon yapısına katkı sağlamıştır.

Vekâlet yaklaşımı, politikalar gibi makro seviyedeki konulardan, kişisel ilgi-
yi ifade eden mikro seviyedeki konulara kadar birçok durumlarda uygulanabilir. 
Sonuçta vekâlet yaklaşımı vekâlet verenin organizasyon yapısı ve işbirliği davra-
nışları ile vekilin değişik hedef ve risklere karşı olan tutum ve ilişkilerini içeren 
bir yaklaşımdır (Eisenhardt, 1989: 58–59).

    2.4.5 Popülâsyon Ekolojisi Yaklaşımı
Popülasyon ekolojisi (doğal seleksiyon) yaklaşımı Darwin’e dayanan biyoloji 

kökenli bir yaklaşımdır. Bu düşüncelerin sosyal sistemlere uygulanması her ne 
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kadar uzun tarihi bir geçmişi olsa da Hawley ve Campbell çalışmaları bu alanda 
göze ilk çarpan çalışmalardır. Hannan, Freeman ve Aldrich tarafından yaygın ola-
rak organizasyonlara uygulanan bu genel düşünceler hızla büyüyen araştırma ve 
yaklaşım kitlesine öncülük etmiştir (Scott, 1998: 114-115).

Bu yaklaşımı diğer yaklaşımlardan farklılaştıran bir tek organizasyon ve çev-
resinin ilişkilerini incelenmesinden ziyade temel olarak organizasyon grubu ile 
çevre arasındaki ilişkileri esas almasıdır. Bir başka ifade ile organizasyona tekil 
değil grup yaklaşımı söz konusudur. Ekolojist teorisyenler, dikkatlerini her şeyden 
önce seçme (seleksiyon) işlemi üzerine yoğunlaştırmışlardır. Popülâsyon ekoloji-
si yaklaşımının temeli, çevrelerin organizasyonları çevresel özeliklere uyumu en 
iyi sağlayan yapıları seçerek hayatta kalmasına müsaade etmesi esasına dayanır. 
Bu temel üç aşamada gerçekleşir. İlk aşamada, farklılaşma planlı veya plansız bazı 
süreçler ile yaratılır. İkinci aşamada, bazı organizasyon yapı türleri hayatta kalmak 
için farklı olarak seçilir. Üçüncü aşamada, seçilen yapı türleri yeniden üretilerek 
veya kopya edilerek bazı biçimlerde devam ettirilir (Scott, 1998: 115). 

Bu yaklaşım organizasyonları açık bir sistem olarak kabul eder ve organizas-
yon yapılarının belirlenmesinde çevrenin önemini en üst düzeyde vurgulayan 
yaklaşımdır. Sonuçta beklenen ve hedeflenen organizasyonun hayatta kalmasıdır.

3. Süreç Olarak Organizasyon Yapısı
Organizasyon aynı zamanda yapının oluşturulmasına yönelik bir dizi faaliyet 

sürecini kapsar. Genel olarak bu süreç: firmada amaçlara ulaşabilmek için yapı-
lacak faaliyetlerin belirlenmesi, bu faaliyetleri yapabilecek sayıda ve nitelikte ça-
lışanların istihdamı, faaliyetleri kendi içinde benzerliklerine göre bir departman 
altında toplanması, bu faaliyetleri yönlendirecek ve kontrol edecek yöneticilerin 
atanması, yöneticilerin ve çalışanların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, 
yatay ve dikey koordinasyon sağlanması ve diğer organizasyonel ilişkilerin dü-
zenlenmesini kapsar. 

Organizasyon yapısı yukarıda da ifade edildiği gibi aslında bir dizi faaliyet so-
nucu ortaya çıkar. Yapının oluşma sürecinde farklılaştırma ve entegrasyon yapıyı 
belirleyen önemli temel seçimlerdir. Organizasyon yapısının oluşma sürecinin 
tam manasıyla anlaşılabilmesi için farklılaştırma ve entegrasyon konuları ince-
lenmelidir. Organizasyon yapısının oluşturulması sürecinde temel iki seçim olan 
farklılaştırma ve entegrasyon hakkında aşağıda değinilmiştir.

    3.1. Farklılaştırma
Farklılaştırma, organizasyon yapısının oluşturulmasında temel seçimlerden 

birincisidir. Paul Lawrance ve Jay Lorsch tarafından 1967 yılında yapılan ve yapı 
ile ilgili araştırmalarda üzerinde durulan önemli kavramlardan biri farklılaştır-
madır. Lawrance ve Lorsch farklılaştırmayı, “farklı fonksiyonel departman yöne-
ticileri arasındaki duyuşsal ve bilişsel yönelim farklılıkları ile bu departmanlar 
arasındaki formel yapı farklılıkları” (Hong, 1999: 179) olarak tanımlamışlardır. 

Farklılaştırma diğer bir anlatımla organizasyon bir sistem olarak ele alınır-
sa sistemin alt sistemlere bölümlendirilmesidir. Bu alt sistemler oluşturulurken 
işbölümü, bölümlere ayırma biçimleri ve kontrol alanları göz önünde bulundu-
rulur. 
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Organizasyon yapısının farklılaştırılmasının dikey ve yatay olmak üzere iki 
boyutundan söz edilebilir. Yatay farklılaşma organizasyonu oluşturan aynı se-
viyedeki birimler arasındaki ayrılma derecesidir. “Uzmanlaşmış bilgi ve beceri 
gerektiren faaliyet sayısı artıkça”(Efil, 1999: 269), “çevrenin karmaşıklığı yüksel-
dikçe ve kullanılan teknoloji rutin değilse yatay farklılaşma artmaktadır” (Baligh 
vd., 1996: 1652). Dikey farklılaştırma karar verme ve buna bağlı olarak sorum-
luluğun organizasyonel hiyerarşi içinde çeşitli kademelere dağıtılmasıdır. Bu ka-
demelerin sayısı hiyerarşik yapıda yukarıdan aşağıya karar verme ve sorumluluk 
seviyelerini gösterir.

       3.1.1 Başlıca Bölümlere (Departmanlara) Ayırma Biçimleri
Organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işlerin tespit 

edilmesi ve bunların her bir çalışan tarafından yapılabilecek şekilde bölünmesi-
ni işbölümü olarak tanımlayabiliriz. İş bölümü ile ortaya çıkmış işlerin benzerle-
rinin bir araya getirilmesi ile pozisyonlar, pozisyonların bir araya getirilmesi ile 
bölümler (departmanlar) meydana gelir. “Birbiriyle ilişkili işlerin ya da temel iş 
faaliyetlerinin yönetilebilecek büyüklükteki birimler içinde gruplandırılmasına 
bölümlendirme adı verilir. Diğer bir ifade ile bölümlendirme yaptığı işler konusun-
da yöneticisine yetki ve sorumluluk verilen bağımsız alandır” (Can vd., 1990: 149).

İşleri bölümler içine yerleştirme ve bölümleri organizasyonun genel yapısı 
içerisine yerleştirme olarak adlandırılan bölümlendirme faaliyeti organizasyon 
yapısının temel karakteristiklerinden biridir. Bu aşamada yöneticiler grup içinde 
kişilerin çalışmalarında performanslarını birlikte ve emir komuta içerisinde ne 
şekilde yerine getireceklerine karar verirler (Daft & Margic, 1998: 303). 

Bölümlendirmenin gerekçesi olarak;
• “Yöneticinin denetleyebileceği kadar işlerin bir araya getirilmesi” (Yoz-

gat, 1984: 249),
• “Uzmanlaşmanın gereği olarak ayrılmış işlerin koordine edilmesi mak-

sadıyla bir araya getirilmesi” (Akmut vd., 2003: 71) olduğu söylenebilir.
Yönetici tarafından bölümlendirme tasarlanırken, organizasyonun amaçlarına 

ulaşmasında etkili ve isabetli olabilmesi için dikkate alınması gereken temel fak-
törler “uzmanlaşmadan yararlanma, denetimi kolaylaştırma, koordinasyona yar-
dımcı olma, yeteri kadar önem verilmesini sağlama, yerel koşulları dikkate alma, 
harcamaları azaltmadır” (Newman, 1979: 173). Bu açıklamalardan sonra çeşitli 
kıstaslar esas alınarak değişik bölümlendirme biçimleri kısaca şöyle özetlenebilir.

        3.1.1.1 Fonksiyon Esasına Göre Bölümlere Ayırma
Fonksiyon esasına göre bölümlere ayırma, en önemli ve en çok benimsen-

miş bölümlendirme biçimidir. “Organizasyonlarda pek çok işlerin başarılması 
öngörülmekle birlikte fonksiyona göre bölümlendirme sürecinde özellikle üre-
tim, pazarlama ve finans olmak üzere üç temel bölümlendirmeye ağırlık verilir” 
(Kazmier, 1979: 131). “Fonksiyona göre bölümlendirmenin belli başlı özelliği ve 
yararı uzmanlaşmadır. İşin tek bir evresi ya da birbirine benzer iş grubu üzerinde 
çalışmak suretiyle, uzmanlık bilgi ve becerisinden tam olarak yararlanma olanağı 
sağlar” (Newman, 1979: 168). 
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Fonksiyonel bölümlendirme aslında hemen her organizasyonda vardır. Diğer 
bölümlendirme biçimlerinden biri ile organizasyon bölümlendirilse bile alt dü-
zeylerde fonksiyonel bölümlendirmeye yer verilmesi çoğu zaman kaçınılmazdır 
(Eren, 2003: 233).

      3.1.1.2 Mamul Esasına Göre Bölümlere Ayırma 
Bu bölümlendirme biçiminde, bir mamul ile doğrudan doğruya ilişkili işler bir 

araya toplanır. “Üretilen mamul çeşidinde artış firmaları mamul esasına göre bölüm-
lendirmeye yöneltir” (Şimşek, 2002: 154). “Bu tür bölümlendirme oldukça büyük ve 
değişik mamul üreten firmalar için geçerlidir” (Sabuncuoğlu & Tokol, 2001: 198).

Mamul esasına göre bölümlendirme, firmada üretilen mamul çeşitleri hak-
kında uzmanlaşılmasına ve geliştirilmesine olanak sağlar. Mamul ile ilgili yapılan 
işlerin bir birimde toplanmasıyla koordinasyonu kolaylaştırır ayrıca yetki ve so-
rumluluklarının kime ait olduğunun saptanmasını sağlar.

      3.1.1.3 Bölge Temeline Göre Bölümlere Ayırma
“Bölge temeline göre bölümlere ayırmada öncelik bölgesel faaliyete verilmiş-

tir” (İstanbul Bölgesi, İzmir Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi) (Ülgen & Mirze, 
2004: 347). Firmanın faaliyet alanın değişik coğrafi bölgelere yayılması duru-
munda bölgesel koşulları daha etkin ve verimli yönetebilmek için tercih edilen 
bölümlere ayırma biçimidir. Bu tür bölümlendirme firmalara üretim,“pazarlama 
ve satış açısından büyük getiriler sunmaktadır” (Gürüz & Gürel, 2006: 152).

      3.1.1.4 Müşteri Temeline Göre Bölümlere Ayırma
“Yaygın olarak satış işlerinde karşılaşılan bölümlendirme biçimidir” (New-

man, 1979: 167). “Müşteri temeline göre bölümlere ayırmada, işler, firmanın 
ulaşmak istediği müşteri gruplarına (Kadın, erkek, çocuk) göre bölümlenir” (Al-
pugan vd., 1997: 168). 

      3.1.1.5 Proje Temeline Göre Bölümlere Ayırma
Buraya kadar açıklamaya çalıştığımız bölümlere ayırma biçimleri en çok bi-

linen ve uygulamada yaygın olarak görülen bölümlere ayırma şeklidir. Anılan 
biçimler, işletme literatüründe geleneksel bölümlere ayırma biçimleri olarak da 
adlandırılırken proje temeline göre bölümlere ayırma biçimi ise modern bölüm-
lere ayırma biçimi olarak bilinmektedir. Proje temeline göre bölümlendirmede, 
fonksiyonel ve ürün temeline göre bölümlendirme biçimleri birlikte kullanılır. 
Firmanın yüklendiği proje/projeler yapıyı etkileyecek büyüklüğe sahiptir. Proje/
projelere birer yönetici atanır, bu proje/projelerin zamanında ve etkin bir şekil-
de bitirilmesi yetki ve sorumluluğu fonksiyonel yöneticilerle ortaklaşa üstlenilir. 
Bu bölümlendirme geçici bir bölümlendirmedir, proje/projeler bitince çalışanlar 
bağlı oldukları fonksiyonel bölüme dönerler. Koordinasyon ve işbirliği bu bölüm-
lenmenin başarısının temel taşıdır.

      3.1.1.6 Birden Fazla Temele Dayalı Bölümlere Ayırma Biçimi
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız bölümlendirme biçimleri her birinin üstün 

olan tarafları olduğu gibi zayıf olan yanları da mevcuttur. Zayıf olan yanlarının 
bertaraf edilmesi için firmalar çoğu zaman birden fazla bölümlendirme biçimini 
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tercih ederler. Bu nedenle, uygulamada genelde firmaların birden fazla bölüm-
lere ayırma biçimine sahip oldukları söylenebilir. Özellikle büyüklüğü ne olursa 
olsun, günümüzde her firma için rekabetin küresel boyuta ulaşması ile birlikte 
karma bölümlere ayrılmış organizasyon yapıları yaygınlık kazanmaktadır. 

3.2. Entegrasyon
Farklılaştırmanın sonrasında organizasyon yapısının oluşturulma sürecinde 

temel seçimlerden ikincisi entegrasyondur. Organizasyonun önceden belirlenmiş 
amaçlarını başarıyla gerçekleştirebilmesi için farklılaştırma aşamasında oluştu-
rulmuş değişik alt birimler arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştiril-
mesi süreci entegrasyon olarak adlandırabilir.

Lawrance ve Lorsch entegrasyonu, “çevrenin dikkate alınarak, organizasyon-
da birleştirilmiş uygulamaların başarısının sağlanmasında bölümler arası iş bir-
liği” (Hong, 1999: 179) olarak tanımlamışlardır. Eren tarafından yapılan tanıma 
göre entegrasyon, “uyum sağlamak amacıyla farklı işlevsel bölümler arasında 
gerçekleştirmek zorunda oldukları bir işbirliğidir” (2001: 75).

Organizasyon yapı tanımları aynı zamanda dikey ve yatay olarak etkin bir 
irtibat ve koordinasyon sisteminin kurulmasını içerir. Kurulan irtibat ve koor-
dinasyon sistemi organizasyonu bir bütün olarak faaliyetlerini icra etmesini sağ-
lar. Farklılaştırma, bölümlerin kendi içlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlasa 
da bölümler arasındaki iletişim ve koordinasyonu engelleyebilir. Yöneticiler bu 
problemi çözebilmek için bazı sistem veya mekanizmaları bölümler arasındaki 
koordinasyon sağlamak için teşkil edebilir. Entegrasyon mekanizmaları organi-
zasyon şemalarında gösterilmezler çünkü bunlar formel organizasyon yapısını 
takip etmezler. Organizasyon amaçlarına ulaşabilmesi için bölümlerin entegras-
yon mekanizmaları ile uyumlu hale getirilmelidir. Bu mekanizmalar organizas-
yon uygulamalarının tamamen uyumlu hale gelmesi için bölümler arasında inşa 
edilen köprülerdir. Entegrasyon mekanizmaları bazen yapısal örtü olarak adlan-
dırılır. Yapısal örtü, bölümler arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonu kolaylaş-
tırır (Daft & Steers, 1986: 366).

Organizasyon şemasını örten entegrasyon mekanizmaları olarak; kurallar, 
standart uygulamalar, prosedürler, yazılı politikalar, haberleşme kanalları, top-
lantılar, raporlama sistemleri ile günümüzde yaygınlaşan organizasyon yapıla-
rının uyum ihtiyacını karşılayacak çapraz-fonksiyonel takımlar, irtibat rolleri, 
görev kuvvetleri (task forces), uyumlaştırıcı rol (integrator role) ve yönetim bilgi 
sistemleri sayılabilir.

3.3. Yapısal Boyutlar
Araştırmacılar, organizasyonun yapısal özelliklerini açıklayabilmek için de-

ğişik sayı ve isim altında çeşitli boyutlar kullandılar. Boyutlarının ne olduğu ve 
sayısı konusunda araştırmacılar arasında bir takım anlaşmazlıklar olmasına rağ-
men, yapının dört ana boyutunun; karmaşıklık (complexity), formalleşme (for-
malization), merkezileşme ve merkezileşmeme (centralization and decentraliza-
tion) ve kontrol alanı (span of control) olduğu konusunda bir ölçüde uzlaşma 
olduğu söylenebilir.
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    3.3.1. Karmaşıklık
Karmaşıklık, organizasyon içerisindeki farklılaştırmanın genişliğini ifade 

eder. Bu tanım uzmanlaşmanın derecesini veya çalışanların gruplandırılması, 
organizasyon hiyerarşisindeki kademe sayısını ve organizasyon ünitelerinin 
coğrafi olarak dağılımının genişliğini içine alır. Görevler artarak özelleştiğinde 
ve hiyerarşiye yeni kademeler eklendiğinde, organizasyon artarak karmaşıklaşır. 

Karmaşıklık organizasyon içindeki işlerin ve alt sistemlerin sayısını ifade 
eder (Daft & Bowerman, 1998: 3). İşlerin çeşitliliği ve kademelerin sayındaki 
artış organizasyonun karmaşıklılığını arttırır. “Zaltman ile Hage ve Aiken karma-
şıklığın organizasyon ve profesyonelleşmedeki mesleki özelliklerin sayısındaki 
artış, bireyler için elverişli olan bilgi kaynaklarının artışı ve gözle görülür grup 
içi çatışmalardaki artış ile tanımlandığını söylemişlerdir” (Kennedy, 1983: 36).

Karmaşıklık, organizasyon içerisindeki alt bölümlerin sayısı ile ilgilidir. Basit 
organizasyonun az sayıda farklı bölümü varken, karmaşık organizasyonun birbi-
riyle ilişkilendirilecek ve koordine edilecek çok sayıda bölümü vardır. Karmaşık-
lık terimi, bazen farklılaştırma olarak isimlendirilir, organizasyonun alt bölüm 
genişliğini kapsar (Daft & Steers, 1986: 219).

“Farklılaşmanın dikey, yatay ya da coğrafi olduğu durumlarda oluşan bir sis-
tem içinde farklılaşmanın ölçüsü veya derecesi anlamına gelen” karmaşıklık genel 
olarak dikey, yatay ve coğrafi olmak üzere 3 boyutta ölçülür. Dikey karmaşıklık 
otorite hiyerarşisinin yönetim kademeleri sayısını kapsar. Yatay karmaşıklık or-
ganizasyon içerisindeki mesleki uzmanlıkların sayısını kapsar. Bu organizasyon 
içerisinde var olan iş isimlerinin veya bölüm sayısının ikisinden biriyle ölçülür. 
Coğrafi karmaşıklık organizasyon parçalarının ve personelinin birçok bölgeye 
dağılımını kapsar (Ford & Slocum, Jr, 1977: 562). Bazı araştırmalarda ise orga-
nizasyonlarda karmaşıklık; mesleki uzmanlıkların sayısı, profesyonel aktivite ve 
profesyonel eğitim olmak üzere üç özellik ile açıklanmaya çalışılmıştır (Hage & 
Aiken, 1967: 77-78; Hage & Dewar, 1973: 282). 

    3.3.2 Formalleşme
Formalleşme (biçimselleşme) ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır, bunlar-

dan bazıları ifade edilecek olursa; “Bir sistem içerisindeki kuralların ve prose-
dürlerin spesifik olarak tanımlandığı ve/veya bağlantılandırıldığı ölçüler olarak 
tanımlanabilir” (Ford & Slocum, Jr, 1977: 562). Mintzberg ise formalleşmeyi ve 
araçlarını şu şekilde ifade eder; “iş sürecinin standart hale getirildiği tasarım 
parametresidir. Bunu uygularken, kurallar, prosedürler, şirket politika kitapları, 
görev tanımları, iş talimatları gibi araçlar kullanır” (1980: 325).

Daft’a göre formalleşme; “çalışanları kontrol ve yönetmek için kullanılan yazı-
lı dokümanlardır. Bu yazılı dokümanlar; kural kitaplarını, politikaları, prosedür-
leri iş tanımlamaları ve düzenlemeleri içerir. Bu dokümanlar organizasyon şema-
sını, görev tanımlamaları, sorumluluklar ve karar otoritesini yazılı hale getirmesi 
sayesinde tamamlarlar” (Daft, 1994: 300). ). Hage ve Aiken’e göre, “formalleşme 
bir organizasyonda kuralların kullanımını içerir” (1967: 79). Diğer bir tanıma 
göre; “formalleşme, yazılmış kurallar, prosedürler, direktifler ve iletişimin ölçü-
sünü ifade eder” (Pugh & diğerleri, 1968: 75). 
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Formalleşmenin amacı, çalışanların işle ilgili nasıl davranacaklarını ve nasıl 
kontrol edileceklerini belirlemektir (Moorhead & Griffin, 2001: 434). Yetenek 
gerektirmeyen ve rutin yapılan işler, daha fazla biçimlendirilmiş işlerdir. Yetenek 
gerektiren ve her defasında iş ile ilgili kuralların değiştiği ve farklı teknoloji, be-
ceri ve bilgi gerektiren işler, daha az biçimlendirilmiş işlerdir. Formalleşme orga-
nizasyonlarda; gözlem kuralı, iş kodlaması ve kurallar olmak üzere iki özellik ile 
açıklanmaya çalışılır. Gözlem kuralı kuralların işleyip işlemediğinin ölçüsü iken 
iş kodlaması ve kurallar ise çalışanların işinin ne derecede detaylı olarak tanım-
landığı ve uyması gereken kuralların sayısı ile ilgilidir. (Hage & Aiken, 1967: 79; 
Hage & Dewar, 1973: 282).

Organizasyonda çalışanların davranışları ve işe ait hususlar ne kadar çok ya-
zılı hale getirilirse formalleşme derecesi o ölçüde artar. Ancak organizasyonun 
işleyişine ait yazılı araçların sayısı azaldığında ise formalleşme derecesi azalır. 
Koordinasyon için, standardizasyona dayanan yapılanmalar, genelde “formel/
mekanik” olarak adlandırılır; direkt yönetim ve müşterek ayarlamaya dayalı 
olanlar ise “informel/organik” olarak adlandırılır.

Yazılı dokümanlar organizasyonun yönetimine yardımcı olmak için keşfedil-
mesine rağmen genellikle çözdüğünden daha çok probleme sebep olan kırtasiye-
cilik yaratabilmektedir. Eğer bir organizasyon her şeyi yazılı dokümanlar, kural-
lar ve prosedürler sayesinde yapmaya çalışırsa organizasyon sıkıcı ve külfetli bir 
hal alır. Pratik bir yöntem olarak bugün birçok organizasyon değişen küresel çev-
reye karşı esnek ve duyarlı olabilmek için daha az formel yapıya bürünmektedir.

     3.3.3. Merkezileşme ve Merkezileşmeme
Bazı organizasyonlarda bütün kararları en üst yöneticiler alır. Daha alt seviye-

lerdeki yöneticiler üst yöneticilerin almış olduğu kararların sadece tatbik edilme-
sini sağlarlar. Ancak bazı organizasyonlarda kararlar, işin tatbikine en yakın yöne-
ticiler tarafından alınacak şekilde karar verme yetkileri dağıtılır. Bu durum orga-
nizasyon yapısının merkezileşme veya merkezileşmeme karakteristiğini belirler.

Merkezileşme “organizasyonda karar verme yetkisinin bir noktada toplanma 
derecesi olarak tanımlanabilir” (Robbins, 2000: 244). Merkezileşmiş organizas-
yonlarda, karar verme otoritesi organizasyonun üst noktasına yakın yerdedir 
(Daft, 1994: 298). Merkezileşmeme ise karar verme yetkisinin organizasyonun 
içine geniş bir şekilde yayılmasıdır” (Robbins ve Barnwell, 2002: 105). Daft’a 
göre merkezileşmeme “karar verme otoritesini organizasyonunu daha alt sevi-
yelerine indirmektir” (1994: 298). Yukarıda verilen tanımlardan hareketle, bir 
organizasyonun temel kararları alt düzey çalışan ve yöneticilerin etkisi olmaksı-
zın üst yönetim tarafından verilirse bu organizasyonda merkezileşme, aksine bu 
kararların alınmasında alt düzey personel karar verme sürecine katılırsa merke-
zileşmeme (adem-i merkezileşme) vardır.

Merkezileşmeyle karakterize olan bir organizasyon ile merkezileşmemenin 
hâkim olduğu organizasyon yapısal olarak farklıdır. Merkezileşmemiş bir organi-
zasyonda problemleri çözmek için eylem çok daha hızlı olarak gerçekleşir, daha 
çok insan karar alma sürecinin içinde yer alır. Çalışanlar yaşamlarını etkileyen 
kararların içinde veya kararları alan yöneticilere yakın olduklarından yabancı-
laşma daha azdır.



İrfan AKKOÇ 349

Merkezileşme ve merkezileşmeme organizasyonlarda; karar verme sürecine 
katılım ve otoritedeki hiyerarşi derecesi olmak üzere iki özellik ile açıklanmaya 
çalışılır. Karar verme sürecine katılım, değişik pozisyonlarda bulunan çalışanların 
ve kaynakların tahsis edilmesi (paranın kullanımı, yeni personelin işe alınması, 
terfi ettirilmesi ve ödüllendirilmesi vb.) ve organizasyon politikalarının (yeni po-
litikaların belirlenmesi, uyumu ve yeni birimlerin kurulması vb.) belirlenmesine 
ne ölçüde katıldığını yansıtır. Otoritenin hiyerarşi derecesi ise her bir pozisyonda 
bulunan çalışanın kendi işleri ile ilgili kararları serbestçe alıp almamalarının bir 
ölçücüsüdür (Hage & Aiken, 1967: 77-78; Hage & Dewar, 1973: 282). “Merkezi-
leşmemeyi içeren karar çeşitleri; strateji ve hedeflerin seçimi, ürünlerin fiyat-
landırılması, tedarikçilerin seçimi, sermaye malları için harcanacak para miktarı, 
çalışanların ücreti ve yükselmeleri olarak sayılabilir”(Daft & Steers, 1986: 220). 

Merkezileşme derecesinin yüksek olması kriz dönemlerinde “fayda sağlar-
ken; diğer zamanlarda yenilikçi olmaması, değişikliklere çabuk uyum sağlaya-
maması beşeri sermayeyi tam olarak kullanamaması gibi bir takım mahzurları 
beraberinde getirmektedir” (Dinçer, 1998: 221).

Organizasyonları daha esnek ve daha duyarlı yapmaya yönelik yakın dönem-
deki çabalara paralel olarak karar almayı alt düzey yönetici veya işi bizzat yapan 
çalışanlara yayma yönünde ciddi bir eğilim vardır.  Alt düzey yönetici veya işi 
bizzat yapan çalışanlar, üst düzey yöneticilere kıyasla işle ilgili daha çok bilgiye 
sahiptir. Dolayısıyla merkezileşmeme ile birlikte organizasyonlar, ortaya çıkan 
problemlere daha etkin ve hızlı çözüm üretebilme yeteneğine sahip olurken aynı 
zamanda gelecekte ortaya çıkacak fırsat ve tehditler karşısında önceden hazırlık-
lı olunmasını sağlayacak “yatay” bir yapıya kavuşurlar.

    3.3.4. Kontrol Alanı
Bölümlendirme aşamasında işlerin gruplandırılması sağlanırken halen her 

bir grubun kaç kişiden oluşacağının tespit edilmesi gerekir. Bu problemin yanıtı 
yöneticilerin etkin kontrol alanına veya etkin nezaret edebileceği çalışan sayısına 
dayanır. Bu düşüncenin organizasyon yapı ve davranışları üzerinde belirgin etki-
si vardır. Değişik seviyelerde oluşturulmuş kontrol alanları mukayese edildiğinde 
yapı ve davranışlar üzerindeki etkisi açıkça görülebilir.

Kontrol alanı, bir yönetici emrine verilen ve etkili bir şekilde gözetleyip de-
netleyebileceği çalışanların sayısıdır (Chonko, 1982: 452). Diğer bir ifade ile bir 
yöneticiye doğrudan bağlı astların sayısı anlamına gelen bu kavram, örgütlen-
menin önemli bir yönüdür (Hodgetts, 1997: 95). Kontrol alanına yönelik yakla-
şımlar, temelde, deneyimli yöneticilerin günlük gözlemlerine ve tümden gelim 
mantığına dayanmıştır. Fayol, bir liderin yetki seviyesi ne olursa olsun, sadece 
az sayıdaki çalışan üzerinde (normalde 6’dan az) etkili bir şekilde nezaret ve 
kontrol edebileceğini istisna olarak kıdemli bir yöneticinin işin basit olduğu 
durumlarda 20 ya da 30 kişilik bir grubun doğrudan kontrol ve idaresini üstle-
nebileceğini (House & Miner, 1969: 453) belirtmiştir. Pek çok klasik teorisyen, 
kontrol alanı için ideal sayının üç veya altı olduğuna inanmışlardır (Hodgetts, 
1997:95). Bu sayılar tartışmaya açık olsa da organizasyon yapısı üzerinde bü-
yük etkisi vardır. 
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Kontrol alanı; dar kontrol alanı ve geniş kontrol alanı olarak ikiye ayrılabilir.  
Dar kontrol alanı bir yöneticiye az sayıda çalışanın bağlı olmasıdır. Dar kontrol 
alanı çok sayıda yönetim kademenin oluşmasına dolayısıyla yakın kontrole ola-
nak veren, dik (tall) bir organizasyon yapısının ortaya çıkması neden olur. Geniş 
kontrol alanı; Bir yöneticiye çok sayıda çalışanın bağlı olmasıdır. Bu durum orga-
nizasyonda az sayıda yönetim kademesinin oluşmasına dolayısıyla dikey iletişi-
mi hızlı, yatay (flat) organizasyon yapısının ortaya çıkmasına neden olur.

Her iki çeşit kontrol alanının kendine has avantaj ve dezavantajları mevcuttur. 
Birçok teorisyen uygun kontrol alanın ne olduğu konusunda araştırma yapmışlar 
fakat konu hakkında uzlaşamamışlardır. “Bu alandaki çalışmalar, uygun kontrol 
alanının, yöneticinin kişilik ve liderlik yeteneğine, çalışanların yetenek ve eğitim-
lerine, [çalışanların coğrafi dağılımına] ve işin kendi özelliklerine göre değiştiğini 
göstermektedir” (Hodgetts, 1991: 285).

Kontrol alanını belirleyen bağlı değişkenler veya diğer organizasyonel değiş-
kenlerden hangilerinin kontrol alanını etkilediğine dair çalışmalar yapılmıştır. 
Bu çalışmalarda kontrol alanını etkileyen değişkenleri açıklayan çeşitli modeller 
oluşturulmuştur. Tablo 2’de kontrol alanını etkileyen değişkenler etkileme oranı-
na göre sıralanarak ilk altı değişken gösterilmiştir.

Tablo 2 Kontrol Alanı Modelleri ve İçerdiği Değişkenler Özeti
Model Aşama Değişkenler

On İki Değişken 
(twelve variable)

1
2
3
5
5
6

Coğrafi yakınlık
Liderlik tarzı
Görevin karmaşıklığı
Eğitim seviyesi
Koordinasyon gerekliliği
Yönetimsel destek

Lockheed,

1
2
3
4
5
6

Coğrafi yakınlık
Görevin karmaşıklığı
Yönetimsel destek 
Fonksiyonların benzerliği
Plan miktarı gerekliliği
Yönlendirme ve kontrol gerekliliği

Konferans Kurulu 
(conference board)

1
2
3
4
5
6

Coğrafi yakınlık
Görevin karmaşıklığı
Yönetimsel destek 
Çalışanların yetenekleri
Yeni problemlerin ortaya çıkma sıklığı
Fonksiyonların benzerliği

Yönetici Çalışma 
Yükü (supervisory 
workload)

1
2
3
4
5
6

Çalışanların eğitim seviyesi
Görevin karmaşıklığı
Coğrafi yakınlık
Liderlik tarzı
Koordinasyon gerekliliği
Fonksiyonların benzerliği

Kaynak: Bell & McLaughlin, 1977: 25.

Kontrol alanı ile ilgili yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan modellerin incelen-
mesinde, çalışanların coğrafi yakınlığı ve görevlerin karmaşıklığı yöneticinin 
kontrol alanını etkileyen en önemli iki değişken olarak öne çıkmaktadır. Bu iki 
değişkenin yanı sıra liderlik tarzı ve çalışanların yetenekleri kontrol alanını etki-
leyen bir diğer önemli değişkenler olarak sıralanabilir.
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Klasik teori ve son zamanlardaki yaygın görüş, çalışanların coğrafi olarak 
farklı yerlerde bulunması, denetim için harcanan vakitten ve zorluklardan do-
layı daha sınırlı kontrol alanlarının oluşması ile sonuçlandığıdır. Coğrafi olarak 
yayılmaların ve fonksiyonel benzerliklerin birbirleriyle oldukça ilişkili olduğu ve 
kontrol alanlarının genişliğinin önemli bir belirleyicisi olduğu yapılan çalışma-
larda ortaya çıkarılmıştır. Çalışanlar tarafından yapılan görevlerin benzerlikleri-
nin, coğrafi yayılma açısından bir gereklilik olduğu söylenebilir. Görevleri büyük 
ölçüde benzer olan çalışanların denetlenmesi daha kolay olacağından bu durum 
yöneticinin kontrol alanının genişlemesine imkân tanır. Coğrafi olarak yayılma 
yüz yüze denetlemeyi güçleştirebilir. Bu durum yöneticinin daha geniş yetkilerle 
donatılmasını gerekli kılmaktadır (House & Miner, 1969: 456-457).

4. Organizasyon Yapı Türleri
Yukarıda da açıklandığı gibi organizasyon yapısı, organizasyonun amaçlarını 

başarabilmesi için bir düzen içerisinde çalışanlara görev ve sorumluluklarının 
dağıtılması, bölümlerin organizasyon hiyerarşisi içinde konumunu, haberleşme 
kanallarını ve faaliyetlerin koordinasyonunu gösteren bir çerçeve çizer.

Organizasyon yapısı; değişen koşul ve ihtiyaçlara uyum sağlayan, organi-
zasyonun daha etkili/verimli olmasına yardım eden önemli bir araçtır. Yapının 
önemi, faaliyetlerin aksaması ve hedeflere ulaşılamaması durumunda her zaman 
olduğundan daha fazla hissedilir. Yapı, yöneticilerin kendisinden beklenen hedef-
lere ulaşmasında kullanabileceği önemli ve en başta gelen araçlardan biridir. Bu 
yüzden yöneticiler uygun yapıyı seçmek zorundadırlar. Yöneticilerin seçebileceği 
başlıca yapı türleri aşağıda açıklanmıştır.

    4.1 Fonksiyonel Yapı
Fonksiyonel yapı, organizasyon yapı türleri içinde en yaygın olanıdır. Fonksi-

yonel yapı bir organizasyondaki, üretim, satış, pazarlama ve finans gibi temel ic-
rai fonksiyonlar üzerine kuruludur. Organizasyonun yapısının etkinliği bu temel 
fonksiyonların bölümlendirilmesine dayanır (Martinsons & Martinsons 1994: 
24). Şekil 1’de fonksiyonel yapı gösterilmiştir.

 
Yönetici 

Üretim 
 

Satış Finans Pazarlama 

Şekil 1. Fonksiyonel Yapı

Fonksiyonel yapı, benzer kaynak ve görevlere göre çalışanların gruplandırıl-
ması ile oluşur. Fonksiyonel yapıda, benzer görevleri icra eden çalışanlar aynı 
gruba yerleştirilir daha sonra benzer gruplarda aynı departmanlara yerleştirilir 
ve ortaya çıkan bu departmanlar aynı üst yöneticiye karşı sorumludurlar (Daft & 
Steers, 1986: 366).

Sınırlı miktarda ürün çeşitliliğine sahip, küçük ve orta ölçekli organizasyonlar 
fonksiyonel yapıdan yana olmaya yatkındırlar. Fonksiyonel yapı aslında hemen 
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her organizasyonda vardır. Diğer yapı türlerinden biri ile organizasyon karakte-
rize edilse bile alt düzeylerde fonksiyonel yapıya yer verilmesi çoğu zaman kaçı-
nılmazdır. Bu yapı fonksiyonel alanda uzmanlaşmayı ve organizasyonun üyeleri 
arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmayı sağlamaktadır. 

Bir organizasyonun farklı fonksiyonel departmanlara ayrılması bazı üstün-
lükler sağlar (Duncan, 1979: 64). Bunlar,

• Kaynakların etkin kullanılması ve yeteneklerin geliştirilmesi.
• Hedeflerde birlik sağlanması.
• Üst yönetimin sorumluluğunda yürütülen faaliyetler, farklı departmanlar 

arasında mükemmel eşgüdüm temin edilmesi.
• Fonksiyonel uzmanlığa dayalı kariyer ilerlemesidir.
Fonksiyonel yapının bu üstünlükleri yanı sıra bazı zayıflıkları vardır (Duncan, 

1979: 64);

• Fonksiyonel departmanlar arası koordinasyon zayıftır.
• Kararların en üst yönetim kademesinde yığılır 
• Fonksiyonel yapı çalışanların hedeflerine ve aktivitelerine odaklanır, dış 

çevre kaynaklı iş ile ilgili yeniliklere yavaş tepki verilir. Sonuçta beklenen 
seviyede yenilik sağlanamaz.

• Yetersiz performans gerçekleşmesi durumunda sorumluluk yerini belir-
lemek güçtür. 

    4.2 Divizyonel Yapı
Çok büyük ve ürün çeşitliliği miktarı çok olan organizasyonlarda yaygın ola-

rak tercih edilen, ürün (çıktı) odaklı bir yapıdır. Divizyonel yapılar, araştırma-ge-
liştirme üretim, finans ve pazarlama gibi amaçları gerçekleştirmek üzere temel 
kaynaklara sahip kendi kendine yeterli birimlerden kuruludur (Bove’e & Thill, 
2005: 172). Divizyonel yapıda organizasyon farklı ürünlere ve pazarlara dayanan 
ayrı birimlere bölünür. Bu birimler genel olarak, müşteri, ürün ve bölge temeline 
göre bölümlendirilir. Şekil 2’de divizyonel yapı gösterilmiştir.

 Yönetici 

Divizyon–1 Divizyon–2 
 

Divizyon–3 
 

Ar-Ge 

Üretim 

Finans 

Pazarlama 

Ar-Ge 
 

Üretim 
 

Finans 
 

Pazarlama 
 

Ar-Ge 
 

Üretim 
 

Finans 
 

Pazarlama 
 

Şekil 2 Divizyonel Yapı 
Kaynak: Daft, 1994: 305.
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Divizyonel yapı, yakın bir koordinasyona ihtiyaç duymadan çok sayıda biri-
min bir merkeze bağlı olduğu, birimlere önemli ölçüde özerklik tanınan sınırlı 
merkezileşmemiş bir yapıdır. Burada merkezin başarması gereken temel görev, 
birimlerin kendi içerisindeki özerkliğini bozmadan onları hedefleri doğrultu-
sunda koordine etmektir. Merkez bu koordinasyon görevini birimlerin çıktılarını 
standardize ederek sağlar (Mintzberg, 1980: 335).

Divizyonel yapıya sahip organizasyonu oluşturan bu birimler kendi içlerin-
de fonksiyonel yapı başta olmak üzere herhangi bir yapı türüne sahip olabilir-
ler. Divizyonel yapı, her birimin içerisinde kendine ait performans kriterlerinin 
belirlenmiş olmasına ihtiyaç duyar. Burada önemli iki faktör vardır: İlk olarak 
her bir birim kendi içerisinde kendi hedefleri olan bir entegre sistem olarak al-
gılanmalıdır. İkinci olarak hedefler rakamsal ölçülerle ifade edilebilir olmalıdır 
(Mintzberg, 1980: 335-336). 

Divizyonel yapının en temel üstünlüğü sonuçlara odaklanmayı sağlar. Birim yö-
neticileri mamul veya hizmetten tamamen sorumludurlar (Robbins & De Cenzo, 
1998: 216). Bu yapıda, birimler kendi kendine yeterli olduklarından değişikliklere 
çabuk uyum sağlayabilirler ve yöneticiler kolay bir şekilde problemlere odakla-
nabilirler. Bu üstünlüklerinin yanı sıra, kaynak ve personel kullanımında artışlar, 
birimler arası eş güdüm noksanlığı ve her bir birim sadece kendi hedeflerine odak-
lanırken organizasyonun temel hedeflerinden uzaklaşılması gibi zayıflıkları vardır.

    4.3 Matriks Yapı
Matriks yapı 1970’li yıllarda yaygın kabul görmüş bir yapıdır. Matriks yapının 

eşsiz özelliği, hem ürün hem de fonksiyonel yapıların eşzamanlı yani bir arada 
uygulanmasıdır (Daft & Steers, 1986: 380). Matriks yapı, benzer uzmanların be-
raber gruplandığı ve belirli bir ürün sorumluluklarının bir arada kendi içerisinde 
gruplandığı fonksiyonel departmanların birleştirilmiş görünümüdür. Bu ürün 
grupları zor ayrıştırılacak üretim yeteneklerini içermediğinden ve çalışanlar 
fonksiyonel bölümlere yeniden dönebileceğinden veya üretim grubu oluşturabi-
leceklerinden nispi olarak kolayca ilave edilebilir, değiştirilebilir veya dağıtılabi-
lir (Miles & Snow, 2003: 75-76). Şekil 3’de matriks yapı gösterilmiştir.

 Yönetici 

Finans Mühendislik Üretim Pazarlama 

A Ürün 
Yöneticisi 

B Ürün 
Yöneticisi 

 
C Ürün 

Yöneticisi 
 Şekil 3 Matriks Yapı 

Kaynak: Daft, 1994: 309.
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Matriks yapı içerisinde oluşan bu ürün (proje) grupları organizasyonun ihti-
yaçlarına göre geçici veya sürekli olabilir. Başlangıçta matriks yapıyı çok popüler 
yapan bu esneklikti. Ancak daha sonra birçok organizasyon matriks yapıyı fayda-
lı olmaktan çok maliyetli bulmaya başladılar (Peters, 1979).

Matriks yapıda çalışanlar hem ürün (proje) yöneticisine hem de fonksiyonel 
departman yöneticine karşı sorumludurlar. Dolayısıyla bu yapıda ikili emir ko-
muta vardır. Diğer organizasyon yapı türlerinde genelde tek yönlü ilişki mevcut 
iken, matriks yapıda çift yönlü yani hem yatay hem de dikey ilişkiler vardır ve 
aynı derecede önemlidir. Matriks yapı iletişimin niceliğini arttırarak formel ile-
tişimin yalnızca mevcut dikey kanalla değil aynı zamanda yatay kanallar yoluyla 
gerçekleşmesine imkân verir (Joyce, 1986: 537).

Ürün yöneticisi ve fonksiyonel departman yöneticisi belirlenen hedeflere 
ulaşma konusunda üst yöneticiye karşı sorumludurlar. Fonksiyonel departman 
yöneticisinin görevi yürütülen proje ile ilgili kendi uzmanlık alanına giren işlerin 
yapılmasını sağlamaktır. Ürün (proje) yöneticisinin görevi ise çeşitli fonksiyonel 
departmanlardan gelen çalışanları projenin zamanında ve istenilen kalitede ta-
mamlanmasına yönelik hangi işlerin yapılacağının belirlenmesi ile koordine edil-
mesini sağlamaktır.

Matriks yapı; orta ve büyük ölçekli organizasyonlarda, belirsizliğin yüksek 
olduğu değişken bir çevrede, rutin olmayan teknolojiye ihtiyaç duyulan ve karşı-
lıklı dayanışmanın zaruri olduğu durumlarda kullanılan bir yapıdır.

Matriks yapının güçlü yönleri olarak; esneklik, çalışanların zamanlarının ta-
mamını projeye ayırabilmesi, proje yöneticisinin bir tek projeye ait işleri koordi-
ne etmesi ve ürün veya pazara yönelik teknik yeteneklerin bir araya getirilerek 
özelleştirilmesi sayılabilir. Bu yapının zayıflıkları ise; en önemlisi ikili otorite 
yapısının karmaşıklığa ve belirsizliğe sebebiyet vermesi, uzman çalışan grupları 
oluşturmanın maliyetli olması, çok iyi eğitilmiş yetenekli çalışanlara olan ihtiya-
cın fazlalığı olarak sıralanabilir (Duncan, 1979: 71).

4.4 Şebeke (Network) Yapı
Şebeke yapı, organizasyonun bir mamul ya da hizmeti üretebilmek için gereken 

ana fonksiyonlarının organizatör firma tarafından yönetilen farklı firmalara dağıtıl-
ması anlamına gelir. Üretim, dizayn, finans, satış ve pazarlama gibi fonksiyonların tek 
çatı altında yapılmasından ziyade, bu hizmetler bir anlaşma yapılarak ve organizatör 
firmaya elektronik olarak bağlı olan bağımsız firmalar tarafından sağlanır. 

Şebeke yapı organizasyona bakışta önemli bir dönüm noktasıdır, çünkü “or-
ganizasyon nerede?” sorusuna cevap vermek çok zordur. Örneğin, firma eğitim, 
taşımacılık, hukuk ve mühendislik gibi hizmetleri almak için bağımsız firmalar-
la anlaşma yapabilir, böylece bu fonksiyonlar artık organizasyonun sınırlarının 
dışındadır. Örneğin İtalya’da dizayn edilmiş, Amerika’da mühendisliği yapılmış, 
Çin’de imal edilmiş ve Almanya’da pazarlaması yapılan herhangi bir ürün üre-
tilebilir. Bu farklı bölgelerde bulunan yönetim ve sahiplik olarak bağımsız olan 
firmalar aralarında bir kontrat yaparak ve elektronik olarak koordine edilerek 
bir araya getirilen ve şebeke yapı olarak ifade edilen yeni bir organizasyon yapı 
türünü ortaya çıkarmıştır (Daft, 1994: 317). Şekil 4’de şebeke yapı gösterilmiştir.
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Dizayn Firması
Üretici Firma

Satıcı Firma

Finans Firması

Pazarlama Firması

Organizatör Firma

Şekil 4 Şebeke Yapı 
Kaynak: Koçel, 2001:322-325; Eren, 2001: 265’den uyarlanmıştır.

Şebeke yapı hiyerarşik kademelere ayrılmamış, yüksek derecede esnek, idari 
yönetimlerden ziyade piyasa mekanizmaları tarafından kontrol edilen bir yapı 
olarak tarif edilebilir (Dibrell &Miller, 2002: 624). Şebeke yapının “ortaya çıkış 
nedeni organizasyonların çevresel değişmeler karşısında çabuk cevaplar ürete-
bilmelerinin sağlanması, organizasyon etkinliğinin sağlanması ve maliyet ve ka-
lite avantajları elde edebilmek için dış kaynaklardan yararlanmasına dayanmak-
tadır” (Yeniçeri & İnce, 2005: 396).

Şebeke yapı, özellikle uluslar arası mamul ya da hizmet üretiminde çok güçlü 
yönleri olan bir yapıdır. Bu yapı yeni olmasına rağmen bugüne kadar ki en güçlü 
yanının küresel ölçekte rekabetçiliği olduğu görülmektedir. Şebeke organizasyonu 
en yüksek kaliteyi ve düşük fiyatı başarmak ve ürünlerini ve hizmetlerini küresel 
çapta pazarlamak için küresel çapta kaynakları kullanabilir. İkinci güçlü yanı ise 
çalışma gücünün değişebilir olması ve esnekliğidir. Esneklik, hangi hizmete ihti-
yaç duyulursa duyulsun kiralanabilme yeteneğinden ve kısıtlama olmaksızın sahip 
olunan fabrika, teçhizat ve tesislerin değiştirilebilmesinden kaynaklanır. Son olarak 
bu yapı belki de organizasyon yapıları içerisinde en yalın olanıdır. Az bir kontrole 
ihtiyaç olduğundan çok sayıda yönetim kademesi gerektirmez (Daft, 1994: 317).

Başlıca zayıf yanlarından birisi, bu yapıda kontrol sisteminin oluşturulama-
masıdır. Yöneticiler tüm operasyonları tek çatı altında yürütmezler dolayısıyla 
anlaşmalara, koordinasyona, görüşmelere ve elektronik mesajlara güvenmelidir-
ler. Şebeke içindeki herhangi bir firmanın hedeflerinde meydana gelen sapmalar, 
şebekede bulunan diğer firmaları da hedeflerinden saptırabilir. Bilinmezlik yük-
sektir çünkü gerekli hizmetler tek çatı altında değildir (Daft, 1994: 317).

5.Organizasyon Yapısı Ve Performans İlişkisi
Organizasyonlar çeşitli amaçları gerçekleştirmek için kurulurlar. Bu amaçlar 

çok çeşitli olabilirken genellikle; yüksek verimlilik, etkinlik, kârlılık, müşteri mem-
nuniyeti, büyüme, saygınlık gibi başarı ölçütleri ile ifade edilebilir. Organizasyon 
yapıları nasıl oluşturulmalı ki, yukarıda ifade edilen amaçları gerçekleştirecek 
yüksek performanslı organizasyonlar haline gelebilsinler. Yüksek performanslı 
organizasyon; “yüksek verimlilik, etkinlik, kârlılık, müşteri memnuniyeti, büyüme, 
saygınlık gibi amaçları bir arada ve yüksek düzeyde gerçekleştirmiş” (Barutçugil, 
2002: 12) organizasyon olarak tanımlanabilir. Organizasyonun performansını et-
kileyen faktörler arasında “yapı” ilk akla gelenlerden biri olduğu söylenebilir. 
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Hall’a göre yapı iki temel işleve sahiptir ve her bir işlev bireysel davranışı ve or-
ganizasyonel performansı etkilemektedir. İlk olarak yapılar organizasyonlar üzerin-
deki bireysel değişimlerin etkilerini en aza indirmek ya da düzenlemek için tasarlan-
mışlardır. İkincisi ise yapı; içerisinde otoritenin tesis edildiği, kararların verildiği ve 
faaliyetlerinin icra edildiği bir düzenlemedir (Dalton & diğerleri, 1980: 49).

Yapının temel işlevlerinden hareketle organizasyon yapısının çalışanların davra-
nışlarını etkilediğine inanılır. Hall’ın belirttiği gibi bu inanç basit bir gözleme dayan-
maktadır. Binaların merdivenleri, girişleri, çıkışları, duvarları ve tavanları vardır. Bir 
binanın yapısı, içinde yaşayan insanların faaliyetlerinin temel belirleyicisidir. Benzer 
şekilde, organizasyonlardaki davranışlar da organizasyon yapısından etkilenmekte-
dir. Bu yapının etkisi binadaki kadar açık seçik olmasa da yaygın olduğu tahmin edil-
mektedir (Dalton vd., 1980: 49). 

Yapı ve performans arasındaki ilişki üç başlık altında ele alınmıştır. İlk olarak or-
ganizasyonel performans ölçütleri, daha sonra yapısal boyutlar ve performans ilişki-
si ve son olarak organizasyon yapı türleri ve performans ilişkisi ele alınarak, yapı ve 
performans arasındaki ilişki incelenmiştir.

  5.1. Organizasyonel Performans Ölçütleri
Organizasyonel performansın belirlenmesi ile ilgili olarak araştırmacılar, sa-

dece organizasyona ait sayısal ve niteliksel bilgi verisinin değil aynı zamanda ra-
kip firma ve çevrenin de sayısal ve niteliksel verilerinin takip edilmesi gerektiğini 
vurgulamışlardır. Günümüz rekabetçi ortamı zamanında, doğru ve anlamlı içsel 
(organizasyonel) ve dışsal (çevresel) performans bilgilerine ihtiyaç duymaktadır 
(Jensen & Sage, 2000: 34-35). Dolayısıyla organizasyonun uzun dönemli başarı-
sını temsil edecek performans ölçütlerini belirlemek organizasyonel performan-
sı ölçmede son derece önemlidir.

Performans, hem girdi/çıktı ilişkisiyle alakalı olan verimlilik ölçütleri hem 
de işin büyümesi/gelişmesi ve çalışanların tatmini ile ilgili olan etkinlik ölçütle-
ri demektir. Ayrıca performansın kavram haline getirilmesinde nesnel ve algısal 
kaynaklardan alınan finansal ve finansal olmayan ölçütler kullanılır (Gopalakris-
hnan, 2000: 139).

Organizasyonel performans ölçütlerinin ne olduğu veya ne olması gerektiği 
konusunda literatür incelendiğinde birçok çeşit ölçütle karşılaşmak mümkün-
dür. Bu ölçütlerden herhangi biri tek başına organizasyonun performansını bü-
tün yönleriyle kapsama potansiyeline sahip değildir. Yapılan araştırma ve çalış-
maların birçoğunda organizasyon performans ölçütleri olarak daha çok; kârlılık, 
yatırımların ve aktif varlıkların geri dönüşü gibi finansal değerleri esas alınmıştır. 

Ancak bu finansal değerler firmanın kısa dönemli performansını açıklamaya 
yeterken uzun dönemli performansı hakkında yeterli bilgi vermediği konusunda 
kuşkular mevcuttur. Dolayısıyla kısa dönemli finansal çıktılara dayalı ölçütler or-
ganizasyonun performansını tam anlamıyla temsil etmeyebilir.

Performans ölçütleri seçilirken organizasyonun hem kısa dönemli hem de 
uzun dönemli başarısını kapsar nitelikteki ölçütler esas alınmalıdır. Değer taban-
lı ölçütlerin organizasyonun performansını değerlendirmede finansal ölçütlere 
nazaran daha uygun olduğu konusundaki görüş yaygın olarak kabul görmektedir. 
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Dolayısıyla günümüzde, finansal çıktılardan ziyade değer tabanlı ölçütleri esas 
alan performans ölçümlerinin yapılmasına yönelik bir eğilim görülmektedir. De-
ğer tabanlı ölçütlerden bazıları; pazar payı, yeni ürün geliştirme ve teknolojik 
yenilikler olarak sıralanabilir.

  5.2. Yapısal Boyutlar ve Performans İlişkisi
Yukarıda başlıca yapısal boyutlar olarak; karmaşıklık, formalleşme, merkezi-

leşme ve merkezileşmeme ve kontrol alanı ele alınmıştır. Bu bölümde, organizas-
yon yapı boyutları ile performans arasında ilişkiler incelenmiştir.

Cummings ve Berger 1970–1980 yılları arasında organizasyon yapısının ça-
lışanların tavır ve davranışlarına etkilerini inceleyen yaklaşık 50 araştırma ol-
duğunu tahmin etmiştir. Bu araştırmalar incelendiğinde doğrudan performansla 
ilişkilendirilen çalışmalar göreceli olarak az sayıdadır. Bununla birlikte yapısal 
değişkenler ve performans arasındaki bağlantı büyük oranda ihmal edilerek 
araştırma konusu yapılmadığı rahatlıkla söylenebilir (Dalton & diğerleri, 1980: 
50). Bu araştırmalar analiz edilirken bilhassa; satışlar, kâr payı, üretim ve pirim-
ler gibi somut performans kriterleri esas alınmıştır. Yöneticinin değerlendirme-
leri, kişisel kavrayışlar ve benzer ölçüler organizasyonel performansın soyut ve 
en az belirleyici göstergeleri olarak algılanmıştır (Dalton & diğerleri, 1980: 50). 
Yapısal boyutlar ve performans arasındaki ilişki aşağıda açıklanmıştır.

    5.2.1. Karmaşıklık ve Performans
Bu alanda performansın bağımlı değişken olarak kullanıldığı az miktarda ampi-

rik çalışma vardır. Reimann imalat firmalarında (1975) ve Corvin tarafından okul-
larda yapılan araştırmalarda karmaşıklık ve performans arasında belirgin bir ilişki 
tespit edilmemiştir. Hage ve Dewar sağlık ve sosyal yardım kuruluşlarında (1973), 
Baldridge ve Burnham (1975), Beck ve Betz okullarda, Blau ve arkadaşları tarafın-
dan sağlık kuruluşlarında yapılan araştırmalarda ise karmaşıklık ve performans 
arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Ancak tespit edilen bu araştırma sonuçları-
nın hiç birisi yüksek performans kriterlerini karşılayamamıştır (Dalton vd., 1980: 
56-58). Yapılan bir başka araştırmada büyük ve yenilikçi firmalarda karmaşıklığın 
performansa katkı sağladığı tespit edilmiştir (Miller, 1987).

Her ne kadar karmaşıklık ve performans arasında bir ilişki olması gerektiği 
beklense de, araştırmalarda gözlenen yüksek performans kriterinin eksikliği ve 
yapılan araştırmalarda farklı sonuçların elde edilmesi, araştırmacıları karmaşık-
lık ve performans arasında bir ilişkinin olmadığı sonucuna götürmektedir.

    5.2.2. Formalleşme ve Performans
Formalleşme literatürde uygun davranış olarak izah edilir. Standartlaştırmanın 

formalleşme ile aynı anlamı taşıdığı ifade edilebilir. Standartlaştırma, davranışları 
ve çalışanların uymaları gereken prosedürleri belirler. Standartlaştırma özellikle 
“çalışanların test edilmesi” kısmında yerine getirilmesi şart olan prosedürlerin 
çerçevesini çizer. Formalleşme çalışanların ne yapması gerektiğini, standartlaştır-
ma kişilerin bunu nasıl yapması gerektiğini kapsar (Dalton vd., 1980: 58).

Minimum seviyede resmileştirme ve standartlaştırma olmaz ise, rol belirsiz-
likleri yaşanabilir. Rol belirsizliği kişilerin tavır ve performansını olumsuz yönde 
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etkileyebilir (Rizzo, House & Lirtzman, 1970). Karşıt olarak, formalleşme ve 
standartlaştırma iş alanını sınırlayabilir, sonuçta sıkıcı, yabancı bir iş ortamına, 
iş memnuniyetsizliğine, devamsızlığa ve düşük performansa sebep olur. Bu alter-
natif etkiler ışığında en iyi şekilde seviyelendirilmiş formalleşme rol karmaşasını 
azaltırken yeterli iş motivasyonunu da oluşturmaktadır (Dalton vd., 1980: 58).

Hage ve Dewar sağlık ve sosyal yardım kuruluşlarında, Schuler imalat firma-
sı çalışanlarına, Rogers ve Mulnar yerel yönetim çalışanlarına, Vrendenburg ve 
Alutto tarafından banka çalışanlarına yapılan araştırmalarda, formalleşme ve 
performans arasında ilişki tespit edilmemiştir. Ancak Harrison bilim adamlarına, 
Child, Vinson ve Holloway idari, profesyonel çalışanlara ve yönetcilere, Baum ve 
Young tarafından öğrencilere yapılan araştırmalarda, formalleşme ve çalışanla-
rın performansı arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Yapılan bir diğer çalışma-
da bazı şartlarda formalleşmenin performansı etkilediği bazı şartlarda etkisinin 
olmadığı gözlenmiştir. Organizasyon ve alt üniteler seviyesinde gerçekleştirilen 
araştırma analizleri değerlendirildiğinde formalleşme ve performans arasındaki 
ilişkiyi ne desteklemekte ne de reddetmektedir. Sonuç olarak; çeşitli seviyeler-
deki formalleşme ve performans arasındaki ilişki ikna edici bir şekilde ortaya 
konulamamıştır (Dalton vd., 1980: 56-58; Hetherington, 1990).

     5.2.3. Merkezileşme/Merkezileşmeme ve Performans
Merkezileşme, organizasyonlarda yöneticilerin karar vermesiyle alakalıdır. 

Bir ya da birkaç kişinin karar verme gücünü kullanması ile yapı merkezileşmiş 
kabul edilir. Tek bir kişinin her türlü kararı vermesi ise merkezileşmenin ulaşabi-
leceği en üst seviyedir. Karar verme yetkisi organizasyonun her çalışanı tarafın-
dan eşit olarak uygulanıyor ise, bu organizasyonda merkezleşme derecesinin çok 
düşük düzeyde olduğu söylenebilir.

Weiss firmalarda, Bowers sigorta şirketlerinde, McMahon ve Peritt yöneticile-
re, Khandwalla firmalarda, Hage ve Dewar sağlık ve sosyal yardım kuruluşların-
da, Reimann imalat firmalarında, Fiedler ve Gillo devlet okullarında, McMahon 
ve Ivancevich yöneticilere, Reimann ve Negandhi imalat firmalarında yaptıkları 
araştırmalarda, merkezileşme/merkezileşmeme ve performans arasında ilişki 
tespit edilmemiştir (Dalton vd., 1980: 57; 1974; Hage & Dewar 1973; Reimann, 
1975). Tannenbaum gönüllü organizasyonlarda, Miller mühendislere, Luke ve 
arkadaşları perakende satış firmalarında, Harrison bilim adamlarına, Sorenson 
ve Baum gönüllü organizasyonlarda, Beck ve Betz ilk ve orta okullarda, McMahon 
yöneticilere ve Pennings aracı firmalarda yaptıkları araştırmalarda, hem organi-
zasyon hem de alt ünite seviyesinde elde edilen bulgularda, merkezileşme ile per-
formans arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak bu tespit o kadar net 
değildir. Çünkü bu araştırmaların büyük bir çoğunluğu yüksek performans kri-
terlerini uygulamamıştır. Örneğin alt ünite seviyesinde yapılan ve merkezileşme 
ile performans arasında ters bir ilişki olduğunu gösteren çalışmalardaki ölçütler-
de kullanılan bağımlı değişkenler: yabancılaşma ve değişik performans algılama-
ları olmuştur (Dalton vd., 1980: 57-59; Harrison, 1974; Penings, 1976). Pazar-
lama yöneticilerine yapılan bir araştırmada merkezileşmenin performanslarını 
etkilediği (Stathakopoulos, 1998), çeşitli sektörlerde çalışan satış elemanlarına 
yönelik yapılan bir araştırmada müşteri merkezli firmalarda merkezileşmeme-
nin performansı pozitif yönde etkilediği, satış merkezli firmalarda merkezileşme 
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ile performans arasında ilişki olmadığı (Boles vd., 2001), bir başka araştırmada 
ise yöneticilerin çalışanları kontrol edebilme yeteneğine bağlı olarak merkezi-
leşmenin performansı arttırabileceği veya azaltabileceği (Traxler, 2003) tespit 
edilmiştir. 1411 Hollandalı küçük ölçekli işletmelerin örneklem olarak alındığı 
bir başka çalışmada organizasyon yapısının performansın üzerindeki etkisinin 
önemli olduğu bulgusuna erişilmiştir. Merkezileşmiş ve merkezsileşmemiş örgüt 
yapılarının benzer performans gösterdikleri tespit edilmişir (Meijaard, Brand & 
Mosselman, 2005). 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde; yöneticilerin ve profesyonel çalışanların 
merkezileşmeye karşı mavi yakalı ve vasıfsız çalışanlar ile aynı tepkileri vermedik-
leri görülmektedir. Her şeye rağmen, yüksek performans kriterlerinin uygulandığı 
çalışmaların sunduğu kısıtlı bulgular ışığında yönetici ve profesyonel çalışanlar 
açısından merkezileşme ile performans arasında negatif bir ilişkinin varlığından 
söz edilebilir. Ancak, diğer çalışanlarla ilgili olarak, merkezileşme/merkezileşme-
me ile performans arasındaki ilişki hakkında çok az şey bilinmektedir.

     5.2.4. Kontrol Alanı ve Performans
Kontrol alanı, bir yapısal boyut olarak doğrudan yöneticiye karşı sorumlu 

olan astların sayısını ifade eder. Çalışma gruplarının etkinliği az ya da çok sayıda 
kişinin bir yöneticiye karşı sorumlu olmasına göre değişiklik arz eder. 

Farris mühendislere ve Worthy büyük mağazalarda yaptıkları araştırmalarda 
kontrol alanı ile çalışanların performansı arasında pozitif ilişki tespit etmişlerdir. 
Klasik görüşlerin tersine, Worthy büyük kontrol alanı ile performans arasında 
olumlu ilişki olduğu görüşüne sahiptir, çünkü şahsi inisiyatife ve daha iyi iletişi-
me olanak sağlar. Maalesef ampirik destek sağlanamamıştır. (Dalton Vd., 1980: 
55). Örneğin, Gittell tarafından hava yolları çalışanlarına yapılan araştırmada 
geniş kontrol alanlarının çalışanların performansına negatif etkisi olduğu tespit 
edilmiştir (2001: 480).

Çelişkili araştırma sonuçları ve bu alandaki ampirik çalışmaların yetersizliği 
kontrol alanı ve performans arasındaki ilişki hakkında karar vermeyi güçleştir-
mektedir. Worthy’nin ulaştığı sonuçlar ampirik olarak desteklenmemiştir. Woo-
odward endüstriyel orgaizasyonlarda, Ronan ve Prien firmaların üretim bölüm-
lerinde yaptıkları araştırmalardada kontrol alanı ile performans arasında ilişki 
bulamamıştır (Dalton vd., 1980: 55). Yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde 
kontrol alanı ile çalışanların performansı arasındaki ilişki hakkında yeterli bulgu 
olmadığı söylenebilir.

  5.3. Organizasyon Yapı Türleri ve Performans İlişkisi
Yukarıda organizasyon yapı boyutları ile performans arasındaki ilişki ele alın-

mıştır. Organizasyon yapı türleri ile performans arasındaki ilişkiyi inceleyen bazı 
çalışmalar burada yer verilmek suretiyle yapı ve performans arasındaki ilişkinin 
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olunacağı düşünülmektedir. Organizasyonlar 
performans yönetim sistemini dört amaç için kullanırlar (Haris, 1997: 190). 

• Ödeme artırımları, promosyonlar ve bunların iptal edilmesi gibi insan 
kaynakları kararlarında.
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• Çalışanların geliştirilmesine ilişkin geri bildirimlerde.
• İnsan kaynakları planlaması, firma staj ve eğitim programları gibi çeşitli 

insan kaynağının tasarımı ve değerlendirilmesinde.
• Çalışanlarla ilgili kararların belgelenmesinde.
Yapı ve performans arasındaki ilişkiyi inceleyen üç çalışmaya ait bulgulara 

burada yer verilmiştir. Steer ve Cable, Hill, Ezzamel ve Watson tarafından İngilte-
re’de en büyük 250 firma da yapı ve performans arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
Bu çalışmalarda organizasyon yapı türlerini fonksiyonel yapı ve divizyonel yapı 
olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Organizasyon yapısının performans üzerindeki 
etkisi açısından, Steer ve Cable koşullara uygun olarak yapılanan firmaların o şe-
kilde yapılanmayan firmalara nazaran çok daha fazla kârlı olduğunu ortaya koy-
muştur. Bir başka araştırmada, Hill performans farklılıklarını test etmek için or-
talama kârlılığı karşılaştırmıştır. Fonksiyonel yapı özelliğini taşıyan firmalara ait 
çok az örnek olması nedeniyle araştırma dışında bırakmış ve divizyonel yapının 
ortalamada en kârlı yapı olduğu hususunda zayıf deliller bulmuştur. Ezzamel ve 
Watson yaptıkları araştırmada organizasyon yapısının performans farklılıklarını 
ortaya çıkarmadığını tespit etmişlerdir. Yapılan yapısal değişiklikler ile birlikte 
başlangıçta kâr elde edildiği görülmektedir. Fakat söz konusu bu kâr, benimsenen 
yapı türüne göre ortaya çıkan değil, sinerjik bir kârdır (Weir, 1995: 27). 50’den 
fazla çalışanı bulunan hizmet sektörüne ait işletmlerin örneklem seçildiği bir ça-
lışmada uygun organizasyon yapısının performansı pozitif yönde etlilediği sonu-
cuna ulaşılmıştır. (Skaggs & Galli-Debicella, 2012). 

Yapılan bu üç araştırma organizasyon yapısının performans üzerindeki etkisi 
hakkında çelişkiyi ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalarda kârlılık temel performans 
ölçütü olarak ele alınmıştır. Ancak bazı sektörlerin diğer sektörlerden daha yüksek 
kârlılığı söz konusu olmakta ve bu durum göreceli performansı değiştirmektedir. 
Bu sorunu aşabilmek için karşılaştırma yapılırken aynı sektöre dayalı göreceli kâr-
lılık esas alınmalıdır.

SONUÇ 
Organizasyonel yapılarla performansı araştıran çalışmalar gerçekte nispeten 

azdır ve yapı ile performans arasında net ilişkiler kurulamamıştır (Child, 1976). 
Çalışmaların çoğu tanımlayıcı ve öngörücü bir niteliktedir (Child, 1972). Teo-
risyenler, organizasyonun yapısal özelliklerini açıklayabilmek için farklı isimler 
altında ve çok sayıda boyut geliştirdiler. Yapı boyutlarının ne olduğu ve sayısı 
konusunda araştırmacılar arasında bir takım anlaşmazlıklar olmasına rağmen, 
yapının dört ana boyutunun; karmaşıklık, formalleşme, merkezileşme ve mer-
kezileşmeme ve kontrol alanı olduğu konusunda bir ölçüde uzlaşma olduğu söy-
lenebilir. Bu çalışmada üzerinde bir ölçüde de olsa uzlaşma sağlanan organizas-
yonun dört ana boyutu çalışanların performansı arasında ilişkiler araştırılmıştır.

Karmaşıklık organizasyon içindeki işlerin ve alt sistemlerin sayısını açıklayan 
bir kavramdır (Daft & Bowerman, 1998: 3). İşlerin sayısı artarak özelleştiğinde 
ve hiyerarşiye yeni kademeler eklendiğinde, organizasyonun karmaşıklığı artar. 
Her ne kadar karmaşıklık ve performans arasında bir ilişki olması gerektiği bek-
lense de, araştırmalarda gözlenen yüksek performans kriterinin eksikliği ve ya-
pılan araştırmalarda farklı sonuçların elde edilmesi, araştırmacıları karmaşıklık 
ve performans arasında bir ilişkinin olmadığı sonucuna götürmektedir.
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Formalleşme çalışanların işlerini icra ederken yazılı kuralların kullanımını 
içerir. Formalleşme organizasyonlarda; gözlem kuralı ve iş kodlaması olmak üze-
re iki özellik ile açıklanmaya çalışılır (Hage & Aiken, 1967: 79; Hage & Dewar, 
1973: 282). Minimum seviyede formalleşme olmaz ise, rol belirsizlikleri yaşa-
nabilir, rol belirsizliği ise çalışanların performansını olumsuz yönde etkileyebi-
lir Formalleşme seviyesi artması iş alanını sınırlayabilir, bu durum; iş ortamının 
yabancılaşmasına, iş memnuniyetsizliğine, devamsızlığa ve düşük performansa 
sebep olabilir. Bu alternatif etkiler ışığında en iyi şekilde seviyelendirilmiş for-
malleşme rol karmaşasını azaltırken yeterli iş motivasyonu oluşturur. Ayrıca or-
ganizasyonun içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak formalleşmenin etkisi fark-
lılaşmaktadır (Rizzo, House & Lirtzman, 1970; Dalton vd., 1980: 58; Hethering-
ton, 1990). Organizasyon ve alt üniteler seviyesinde gerçekleştirilen araştırma 
analizleri değerlendirildiğinde formalleşme ve performans arasındaki ilişkiyi ne 
desteklemekte ne de reddetmektedir. Sonuç olarak; çeşitli seviyelerdeki formal-
leşme ve performans arasındaki ilişki ikna edici bir şekilde ortaya konulamamış-
tır (Dalton vd., 1980: 56-58; Hetherington, 1990).

Kontrol alanı, bir yönetici emrine verilen ve etkili bir şekilde gözetleyip denet-
leyebileceği çalışanların sayısıdır. Diğer bir ifade ile bir yöneticiye doğrudan bağ-
lı astların sayısı anlamına gelen bu kavram, örgütlenmenin önemli bir yönüdür 
(Chonko, 1982: 452; Hodgetts, 1997: 95). Kontrol alanına yönelik yaklaşımlar 
temelde, deneyimli yöneticilerin günlük gözlemlerine ve tümden gelim mantığı-
na dayanmaktadır. Fayol, bir liderin yetki seviyesi ne olursa olsun, sadece az sa-
yıdaki çalışan üzerinde (normalde 6’dan az) etkili bir şekilde nezaret ve kontrol 
edebileceğini istisna olarak kıdemli bir yöneticinin işin basit olduğu durumlarda 
20 ya da 30 kişilik bir grubun doğrudan kontrol ve idaresini üstlenebileceğini 
(House & Miner, 1969: 453) belirtmiştir. Pek çok klasik teorisyen, kontrol alanı 
için ideal sayının üç veya altı olduğuna inanmışlardır (Hodgetts, 1997: 95). Bu sa-
yılar tartışmaya açık olsa da organizasyon yapısı üzerinde büyük etkisi olduğuna 
dair yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Çelişkili araştırma sonuçları ve bu alanda-
ki ampirik çalışmaların yetersizliği kontrol alanı ve performans arasındaki ilişki 
hakkında karar vermeyi güçleştirmektedir. Worthy’nin ulaştığı sonuçlar ampirik 
olarak desteklenmemiştir. Wooodward endüstriyel orgaizasyonlarda, Ronan ve 
Prien firmaların üretim bölümlerinde yaptıkları araştırmalardada kontrol alanı 
ile performans arasında ilişki bulamamıştır (Dalton vd., 1980: 55). Yapılan araş-
tırmalar değerlendirildiğinde kontrol alanı ile çalışanların performansı arasın-
daki ilişki hakkında yeterli bulgu olmadığı söylenebilir.

Merkezileşme, organizasyonlarda karar verme sürecine katılan yönetici ve 
çalışanların miktarı ile ilgili yapısal bir boyuttur. Bir ya da birkaç kişinin karar 
verme sürecine dahil olması ile organizasyon yapısı merkezileşmiş kabul edilir. 
Sadece bir yöneticinin her türlü kararı vermesi ise merkezileşmenin ulaşabilece-
ği en son seviyedir. Karar verme yetkisi organizasyonun her çalışanı tarafından 
eşit olarak kullanılıyor ise, bu organizasyonda merkezileşme çok düşük seviye-
dedir (Dalton vd., 1980: 58–59). Merkezileşme ve merkezileşmeme boyutu or-
ganizasyonlarda; karar verme sürecine katılım ve otoritedeki hiyerarşi derecesi 
olmak üzere iki özellik ile açıklanmaya çalışılır (Hage & Aiken, 1967: 79; Hage & 
Dewar, 1973: 282). Hem organizasyon hem de alt ünite seviyesinde yapılan araş-
tırmalar sonucu elde edilen bulgularda, merkezileşme ile performans arasında 
negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak bu tespit genel bir kanaat oluşturacak 
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kadar belirgin değildir, çünkü bazı araştırmalarda farklı sonuçlara ulaşılmıştır 
(Harrison, 1974; Penings, 1976; Hage & Dewar 1973; Reimann 1975; Dalton vd., 
1980: 59; Stathakopoulos; 1998; Boles vd., 2001, Traxler, 2003). Yapılan araştır-
malar incelendiğinde; yöneticilerin ve profesyonel çalışanların merkezileşmeye 
karşı mavi yakalı ve vasıfsız çalışanlar ile aynı tepkileri vermedikleri görülmek-
tedir. Her şeye rağmen, yüksek performans kriterlerinin uygulandığı çalışmala-
rın sunduğu kısıtlı bulgular ışığında yönetici ve profesyonel çalışanlar açısından 
merkezileşme ile performans arasında negatif bir ilişkinin varlığından söz edi-
lebilir. Ancak, diğer çalışanlarla ilgili olarak, merkezileşme/merkezileşmeme ile 
performans arasındaki ilişki hakkında çok az şey bilinmektedir.

Organizasyon yapısı içerisinde icra edilen birçok hayati fonksiyon bulunduğu 
ve bir yapı oluşturmadan işletmenin hedeflerinin elde edilemeyeceği hakkında 
yaygın ve güçlü bir inanç vardır. Buna rağmen organizasyon yapı türleri ve yapı 
boyutları ile performans arasındaki ilişkiyi içeren literatür, yönetim ve organi-
zasyonel davranışlar içinde en karışık olanıdır. Organizasyon yapı boyutlarına 
ilişkin yapılan çalışmalarda yaygın bir eğilime işaret edecek derecede anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır. Bu iki değişken arasındaki ilişkiye yönelik yapılan genelle-
me ve değerlendirmelerin sonuçları belirsizdir.
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ULUSAL VARLIK FONLARI: TÜRKİYE VE 
DÜNYA ÖRNEKLERİ

Muzaffer Özgür YANARDAĞ

GİRİŞ
 Varlık Fonu, devlet tarafından yönetilen önemli yatırım enstrümanlarından 

biridir. Ülkelerin varlık ve kaynak yönetiminin daha etkin olabilmesi ve stratejik 
hedeflerin gerçekleştirilmesi bakımından bu fona önemli misyonlar yüklemek-
tedir. Son yıllarda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli amaçlarının 
başında gelecekte kıt olan kaynakları en etkin biçimde kullanmak gelmektedir. 
Özellikle gelişmiş ülkeler ve yüksek parasal gelir yaratan ülkeler gelecek nesil-
lerin daha fazla refah içerisinde yaşamaları, yüksek hayat standartlarına sahip 
olmaları, gelecekte kaynakların kıtlığından dolayı azalacağını düşünmeleri sahip 
oldukları üretim faktörlerine göre varlık fonları oluşturmaktadırlar. Bu kapsam-
da varlık fonlarının yeniden yapılanma çalışmaları dünya genelinde hızla yaygın-
laşmıştır. Amaç, sistemi gelecek nesillerin daha refah içerisinde yaşayabilmesi 
için etkin olarak uygulamaktır.

Ülkeler, içsel ve dışsal şoklara karşı kendilerini koruma veya yeni fırsatları ya-
kalamak için finansal yapılarını güçlendirme faaliyetlerinde bulunurlar. Bunun için 
kullanılan en önemli araçlardan biri de Ulusal Varlık Fon’larıdır (Sovereign Wealth 
Funds - SWF). Esasen ulusal varlık fonları yeni olmamasına rağmen son dönemler-
de reel ve küresel finansal yapıdaki konjonktürel dalgalanmalar ulusal varlık fon-
larının tekrar gündeme gelmesine sebep olmuştur. Ulusal Varlık Fon’larının (So-
vereign Wealth Funds - SWF) kuruluş temel amaçlarından biri ulusal varlık fonu 
kullanan ülkenin katma değeri yüksek projelerinin reel ve finansal krizlere karşı 
daha güçlü kalmasını ve bu gibi krizlerden daha çabuk atlatmasını sağlamaktır. 

Aynı zamanda ulusal varlık fonları dünya genelinde şirket ve reel kaynaklara 
yatırım yapan başlıca yatırımcılar ola rak ortaya çıkan, ülkelerin kısmen veya bü-
tün ola rak kendi ülkeleri dışında yatırım yaptıkları devlet fonlarıdır. Uluslararası 
finansal sistemde giderek daha fazla önem kazanmaya başlayan ulusal var lık fon-
larının sistemdeki varlıkları, oldukça eskilere dayanmakla birlikte, söz konusu 
fonların dün ya çapındaki toplam büyüklükleri, gelişimleri, popülariteleri esas 
olarak geç tiğimiz son 20 yıllık dönemde, özellikle yüksek petrol fiyatları, finansal 
küreselleşme (finans kapitalizmi) ve yabancı ülkelerdeki varlıkların hızla geliş-
miş ülkelerce toplan ması nedeniyle çok büyük bir artış göstermiştir. Ulusal varlık 
fonları, özel likle finansal ve reel kriz dönemlerinde, etkin kullanıldığında, piya-
saların likidite ih tiyacına olumlu yönde destek olurlar ve piyasalara anlık olarak 
rahatlıkla para enjekte edebilirler. 

Ulusal Varlık Fon’larının (Sovereign Wealth Funds - SWF) en eski örnekleri 
150 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Bu fonların kökeni 1800’lü yılların ortalarında 
ABD’nin Teksas eyaletinde kurulan eğitim amaçlı fonlara dayanmaktadır. 1854 
yılında Teksas’ta kurulan ve sermaye kaynağı kamuya ait taşınmazlar olan Texas 
Permanent School Fonu’dur. Bu uygulamadan sonra, modern anlamda dünyada 
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ilk kez 1953 yılında hayata geçirilen ulusal varlık fonu, sermaye kaynağı hidro-
karbon gelirlerine dayanan Kuveyt Yatırım Otoritesi’dir.

Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds - SWF), Türkiye’de de kısa bir 
süre önce Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ismiyle kurulmuştur. Fonun 
kurulma amacı, Türkiye’nin stratejik öneme sahip varlıklarını geliştirmek, 
bunların marjinal değerlerini artırmak ve ileride gerçekleşecek yatırımlar için 
kaynak aktarımı sağlamaktır. Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu, ekonomik istikrarı-
nın artırılması ve büyüme-kalkınmasına katkı sağlamak, kamu kesimine ait olan 
varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek; mevcut kamu varlığına 
değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla 
kurulmuş bir yapıdır.

Bu çalışmada; Ulusal Varlık Fonu (Sovereign Wealth Funds - SWF) kavramı, 
Ulusal Varlık Fon’larının (Sovereign Wealth Funds - SWF) tarihsel gelişimi, niteli-
ği, dünyadaki örnekleri ve yeni kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) amaçları, 
işleyişi ve gelecek beklentileri ve politika önerileri ele alınacaktır.

VARLIK FONU KAVRAMI
Varlık fonları, salt iç ekonomik gelişmelere yönelik değil, aynı zamanda ulus-

lararası politikanın önemli bir aracı olarak kurulurlar. Bu fonlar esas itibariyle, 
devletin kontrolünde ve devlete ait kaynakların toplandığı bir havuzdur. Bütçe 
fazlası temel kaynakları olan fonların diğer önemli kaynakları ise petrol ve doğal 
gaz satış gelirleridir. Devlet, bu bütçe fazlalarını gelecek nesillerin faydalanması 
açısından (sürdürülebilir kamu kaynaklarının oluşturulması açısından) varlık 
fonu oluşturarak gerek iç pazarda, gerekse dış pazarda bazı finansal varlıkların 
alım satımını yaparak gelirlerini artırmayı amaçlar. Varlık fonlarını diğer fon-
lardan ayırıcı temel özellik ise bu fonların devlete ait olmasıdır. Fonlar gerek iç 
dinamikleri dengeleyici ve gerekse dış etkenlere karşı koruyucu bir fonksiyona 
sahiptir (Karasioğlu & Göktürk, 2017: 101).

Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds - SWF) ana kurulma amaçla-
rına göre İstikrar Fonları, Tasarruf Fonları, Emeklilik Re zerv Fonları ve Rezerv 
Yatırım Şirketleri olarak faaliyet göstermektedir (IMF, 2007: 46), (Akbulak & Ak-
bulak, 2008: 239), (Bayar & Yıldırım, 2013: 63).

a. İstikrar Fonları (Stabilization Funds):  Doğal kaynak bakımından zen gin 
ülkelerin, bütçelerini ve ekonomilerini emtia fiyatlarındaki (özellikle petrol) de-
ğişkenliklerden korumak istemeleri amacıyla oluşturulmuş fonlar dır. Bu fonlar, 
ülkelerin mali karlarının yüksek ol duğu yıllarda büyütülerek, sıkıntılı geçmesi 
muh temel yıllara güvence olması özelliğini taşırlar.

b. Emeklilik Rezerv Fonları (Pension Reserve Funds): Bütçede beklenmedik 
dönem ve ölçülerde oluşabilecek emeklilik ödemelerine karşı oluşturulan fonlardır. 

c. Tasarruf Fonları (Saving Funds) : Ülkelerin ellerinde bulunan zenginliği 
gelecek nesillere aktarmak amacıyla oluşturdukları varlık fonlarıdır. Doğal kay-
nakları zengin olan ülkeler için tasarruf fonları, yenilene meyen kaynakları, ulus-
lararası finansal varlıklar dan oluşturulan portföylerle çeşitlendirerek gele cek 
nesillere aktarır ya da uzun dönemde ülkele rin hedefledikleri amaçlara yönelik 
olarak kaynak sağlarlar.
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d. Rezerv Yatırım Şirketleri (Reserve Investment Corporations): Rezerv 
yatırım şirketle ri, birbirinden farklı varlıklar olarak oluşturulmuş, rezerv tutma-
nın yaratığı negatif taşıma maliyetini azaltmak ya da yüksek getirili yatırım poli-
tikaları izlemek için kurulmuş fonlardır.

e. Kalkınma Fonları (Development Funds): Sosyoekonomik projeleri des-
tekleyerek ülkenin büyümesini sağlamak amacıyla kurulan fonlardır. Varlık fon-
ları yapısal olarak ele alındığında; yaş, ölçek, kuruluş bölgeleri, fon kaynakları ve 
politik amaçlar olarak beş gruba ayrılırlar. Karakteristik yapıları dikkate alındı-
ğında dünya genelinde nasıl bir yapıya sahip oldukları varlık fonlarının kuruluş 
gerekçelerini de ortaya koymaktadır. Fon kaynakları, fonların kurulduğu bölge-
lerin jeopolitik yapıları, dünya genelinde fonların yüzdelik temsil ettiği dilimler 
fonun yapısal bakımdan incelenmesi açısından önemlilik arz etmektedir. 

Tarihsel bağlamda devletler özellikle reel sektörlerde kamu işletmeleri ile ya-
tırımlar yaparak ekonomik alanda faaliyet gösterirken, finansal küreselleşme ile 
birlikte “çağa ayak uydurma” gayesi sonucunda UVF’ler gibi şirketleri aracılığıyla 
yatırım yapma yoluna gitmektedir. Braunstein gibi yazarlar, UVF’lerin merkantilist 
dönemlerdeki devlet kontrolündeki yatırım aracıyla benzeştiğini ifade etse de, hem 
dünya ekonomisindeki küreselleşme eğilimleri hem de ülkelerin ekonomi politika-
larındaki değişimler, bu araçları bir yenilik simgesi olarak nitelemeyi de kolaylaştır-
maktadır. Castelli ve Scacciavillani’ye göre bu yenilik, UVF’lerin devlet mülkiyetinde 
olduğu halde finansal piyasalarda bir özel şirket gibi hareket etmesidir. Dolayısıyla 
özel finansal kurumlar gibi yatırım amaçları, stratejileri ve uygulamaları olan ve kar 
güdüsü ile hareket eden UVF’ler aslında neoliberal küresel kapitalizm sınırları içinde 
devletin dizaynının bir biçimidir (Konukman & Şimşek, 2017: 1916).

Devletin küreselleşmesi ve finansal sistemle bütünleşme stratejisinin bir ara-
cı olan UVF’ler, bir anlamda küreselleşmenin yönünü değiştiren bir gerçeklik ola-
rak da ifade edilebilirler. Neoliberalizmin yirminci yüzyılın son çeyreği itibariyle 
savunduğu minimal devlet anlayışının özellikle 1990’lardaki istikrarsızlıkları ve 
Doğu Asya örneğinde olduğu gibi devlet öncülüğünde kalkınmanın işlevselliği, 
devlet piyasa karşıtlığı yerine piyasa dostu, etkin devlet kavramları altında devle-
tin ve piyasanın birbirini tamamlayan iki unsur olarak işlemesini ön plana çıkar-
dı. Batı’nın devleti piyasaya dahil etme stratejisi bu şekilde sürerken bir yandan 
da 2000’li yıllarda Çin’in başını çektiği Doğu ve Güney ülkeleri ya da daha spesifik 
olarak “gelişen ülkeler”, küreselleşmeyle uyumlu devlet kapitalizmi modelleri al-
tında yüksek büyüme oranları sağlamaya başladı. Bunun sonucu olarak da devlet 
aygıtı küresel düzeyde kendi mülkiyetindeki şirketlerle rekabet ortamına dahil 
olmuş oldu. Böylelikle, bir yandan üretimin merkezsizleşmesi süreci, diğer yan-
dan da artan finansallaşma eğilimleri sonucunda, devlet sadece üretim sistemin-
de değil finans sisteminde de yatırımcı olarak yer almaya başladı. Bunun da aracı 
ulusal varlık fonları oldu (Konukman & Şimşek, 2017: 1916-1917).

Ulusal Varlık fonlarının çeşitli amaçları mevcuttur.  Her bir varlık fonunun 
kendine ait ayrı bir kurulma nedeni ve yine her birinin kendine ait hedefleri var-
dır. Varlık fonlarının yaygın hedefleri şu şekilde listelenebilir (Üstün, 2017: 3).

- Ekonomi ve bütçeyi ihracat gelirlerindeki oynaklıktan koruyarak 
istikrarı sağlamak 

- Yenilenemeyen emtia ihracatlarına karşı çeşitlilik sağlamak 
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- Yabancı para rezervlerine kıyasla daha yüksek getiri elde etmek 
- İstenmeyen likidite harcamalarında para otoritelerine destek sağlamak 
- Gelecek nesiller için tasarrufları artırmak 
- Sosyal ve iktisadi kalkınma için fon oluşturmak 
- Hedef ülkeler için uzun vadede sürdürülebilir sermaye büyümesi sağlamak 
- Politik strateji 

Varlık fonlarının kuruluş yeri olarak iki farklı uygulama söz konusudur: (1) 
Varlık Fonları, Merkez Bankası nezdinde kurulabilmektedir. Merkez Bankaları, 
rezervlerini değerlendirirken benzer işlemler yaptıkları için belirli bir deneyi-
me sahiptirler. Ayrıca Merkez Bankalarının bağımsız yapısı bu tür fonların yö-
netimini siyasal etkilerden uzak yürütebileceği izlenimi vermekte, dolayısıyla 
kamuoyu nezdinde güven yaratmaktadır. (2) Varlık Fonları, ayrı bir şirket ya da 
idare olarak kurulabilmektedir. Bu tür bir kuruluşun, kendisini kanıtlayana ka-
dar güven sorunuyla ve eleştirilerle karşılaşması olasılığı yüksektir. Bir varlık 
fonu kurulabilmesi için her şeyden önce bir varlık ya da kamu elinde oluşmuş bir 
gelir fazlalığı olması gerekir. Buna göre varlık fonları iki şekilde kurulabilmekte-
dir: (1) Bir veya birden fazla emtiaya dayalı fonlar: Bunlar genellikle ihraç edilen 
emtianın gelirleri nedeniyle oluşan bütçe fazlalarından oluşur. Tipik örnekleri 
körfez ülkelerinin kurdukları fonlardır. Bu fonların çoğu ihraç edilen petrolden 
sağlanan gelirlerle oluşturulmuştur. Norveç’in kurduğu emeklilik fonu da benzer 
şekilde Kuzey Denizinden elde edilen petrol gelirlerinin yarattığı bütçe fazlası-
nı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlamaktadır. (2) Bir emtiaya dayalı olmayan 
fonlar: Bunlar ya Dış ticaret fazlaları ile ya da emeklilik fonlarında biriken para-
larla oluşturulmaktadır. Bu tür fonların tipik örnekleri Çin, Kore ve Hong Kong 
gibi ülkelerin kurdukları varlık fonlarıdır. ABD’nin her iki örneğe de giren birden 
fazla varlık fonu bulunmaktadır (T24, 2018). 

Ulusal Varlık Fonları; (Kayıran, 2016: 58-59), (SIL, 2016:7-9), (Csoma, 2015: 271).

- Doğrudan egemen devletin sahipliğindedir (merkezi veya adem-i merkezi). 
- Devletin diğer finansal veya siyasi kurumlarından bağımsız bir şekilde 

yönetilirler.
- Açıktan ve doğrudan bir emeklilik katkısı yükümlülükleri yoktur. 
- Ticari getiri amacıyla farklı finansal varlık çeşitlerine yatırım yaparlar. 
- Bu yatırımlarının büyük bir kısmını uluslararası alanda yaparlar. 
- Genellikle uzun dönemli ve riskli yatırımlara yönelirler.

“Ulusal Varlık Fonları bugüne değin herhangi bir finansal çöküşe neden ol-
mamışlardır. Son küresel ekonomik krizde görüldüğü üzere gerektiğinde sisteme 
likitide sağlayarak piyasaların dengede kalmasına katkıda bulunmuşlardır. Kal-
dıraç kullanım oranı az ve uzun vadeli yatırımcı kimliği ağır basan Ulusal Varlık 
Fonları, gerek tasarrufların uluslararası arenada dolanımına, gerekse ait olduk-
ları ülkeler ve yatırım yaptıkları ülkelerin kalkınmasına sağladıkları katkılar ile 
olumlu izlenim oluşturmuşlardır. Ulusal Varlık Fonlarının sahip olduğu varlıklar 
ve bu varlıklardan elde ettikleri getiriler ülkelerin maliye politikaları ve ödemeler 
dengesi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Ekonomik hedeflere ulaşmada kurucu 
ülkelerin para ve maliye politikası uygulayıcılarına yardımcı olabilmektedirler. 
Mali sisteme iyi entegre edilmesi halinde Ulusal Varlık Fonları, talep fazlalığına 
neden olabilecek gelirleri kaynak olarak kullanarak talep kontrolüne dolayısıy-
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la enflasyon hedeflemesine katkıda bulunabilirler. Ayrıca bu kaynaklar nüfusun 
yaşlanması halinde hâlihazırda sahip olunan zenginliğin gelecek kuşaklara akta-
rılmasının yanı sıra tasarrufların ülkenin büyümesi için gerekli yatırımlara ka-
nalize edilmesine de imkân sağlayabilir.  Öte yandan başarılı şekilde yönetilen 
Ulusal Varlık Fonları daha yüksek riskli yatırımlara yönlendirilmesi halinde ku-
rucu ülke için daha yüksek getiri elde etme dolayısıyla rezerv varlıklarının fırsat 
maliyetlerinin düşürülmesi imkânını sunmaktadır. Ulusal Varlık Fonları,  bütçe 
yönetimi alanında da olumlu katkıları bulunmaktadır. Ulusal Varlık Fonları, yatı-
rım stratejilerinin ülke ekonomisinin hedefleri ile uyumlu hale getirilerek devlet 
bütçesinin daha etkin kullanımına katkı sağlama potansiyeline sahiptirler. Ayrıca 
ülkeyi çeşitli ekonomik risklere karşı korumayı hedefleyen Ulusal Varlık Fonla-
rı’nın ticari şokların yaşandığı dönemlerde dengeleyici olabilmesi için varlıkları 
ülkenin ana ihraç malları ile negatif korelasyon oluşturacak şekilde ayarlanması 
önem taşımaktadır. Bu kapsamda Ulusal Varlık Fonları ticari risklerin yönetilebi-
lir olmasına katkı sağlamaktadır” (Yalçiner & Sürekli, 2015: 4-5).

DÜNYADA ULUSAL VARLIK FONLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜ-
NÜMÜZDE UYGULAMALARI
Ulusal Varlık Fonları ilk olarak ABD’nin Teksas Eyaleti’nin 1854’te kurduğu 

okul fonu (Permanent School Fund) ve 1876’da kurduğu üniversite fonu (Per-
manent University Fund) olarak ortaya çıkmıştır. Daha gelişmiş anlamda ise, 
Kuveyt’in 1953 yılında kurduğu fon ilk varlık fonu olarak kabul edilmektedir. 
Kuveyt’in petrol geliri fazlalarını yönetmek için kurulmuş olan bu varlık fonu, 
1983 yılında resmi olarak Kuveyt Yatırım Otoritesi (Kuwait Investment Authority 
KIA) adını almıştır (Alhashel, 2015: 2). 1974’de Singapur’un kurduğu Temasek 
Holdings, 1976’da Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulan Abu Dhabi Investment 
Council izlemiştir. 1990’lı yıllarda kurulan fon sayısında hızlı yükseliş görülmüş 
ve zaman içinde İran, Katar gibi gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Norveç gibi 
gelişmiş ülkeler de ulusal varlık fonu kurmuşlardır. 1990’larda İran’ın Petrol İs-
tikrar Fonu’nu ve Katar’ın Katar Yatırım Ofisi kurulmuştur 2000’li yıllarda ise 
petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, dış ticaret dengelerinde gözüken dengesiz-
lik ve Asya krizini takiben gelişmekte olan ekonomilerde görülen rezerv biriktir-
me trendi, ulusal varlık fonları ve varlık yönetim şirketlerinin sayısındaki artışı 
tetikleyen başlıca faktörler olarak dikkat çekmiştir (Üstün, 2017: 4). 

“Ulusal varlık fonu oluşturan ülkelerin büyük bölü mü, yüksek petrol ve emtia 
fiyatlarından faydala nan, kaynak zengini ülkelerdir. Bu ülkeler için ulu sal varlık 
fonları, petrol ve emtia fiyatlarının oy naklığından kaynaklanan kamu ve ihracat 
gelirle rindeki dalgalanmaları azaltma işlevi görür. Ulu sal varlık fonlarının diğer bir 
amacı ise sınırlı do ğal kaynaklardan elde edilen gelirlerden gelecek nesiller için ta-
sarruf yapmaktır. Ulusal varlık fon ları, doğal kaynak fonları, yabancı rezerv fonları 
ve emeklilik rezerv fonları olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Norveç’in Devlet 
Emeklilik Fonu, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi tarafın dan kurulan Abu Dabi 
Yatırım Otoritesi gibi ya tırım ajansları ve Rusya Petrol İstikrar Fonu kay nak zengini 
ülkeler tarafından kurulan birinci grup doğal kaynak fonlardır. Ulusal varlık fonu 
kuran ikinci grup ülkeler ise ödemeler dengesine müda hale için gerekenden fazla 
rezerve sahip ülkeler dir. Otoriteler rezerv düzeyleri ile tatmin oldukla rında, yaban-
cı varlıklar açık getiri hedefleri olan ve merkez bankalarından daha riskli varlıklara 
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ya tırım yapabilen uzman ajanslara devredilir. Singa pur Devlet Yatırım Şirketi, Kore 
Yatırım Şirketi ve Çin Yatırım Şirketi ikinci grup yabancı rezerv fon larıdır (Beck & 
Fidora, 2008: 6-7). Üçüncü grup ulusal varlık fonları ise yaşlanan nüfusun gerek-
sinimlerini karşılamak için kamu emeklilik fonla rında ayrı olarak yönetilen emek-
lilik rezerv fonla rını içerir.” (Bayar & Yıldırım, 2013: 68).

Başlangıçta petrol ve madenler gibi doğal kaynaklara sahip ülkelerin bu mal-
ların ihracatından elde ettikleri gelirleri/döviz fazlasını değerlendirmek amacıy-
la kurulmuş olan Ulusal Varlık Fonları’nın sayısı ve büyüklükleri zaman içerisin-
de artarak önemli bir büyüklüğe erişmiştir (Kayıran, 2016: 58-59).  

Tablo.1’de dünyadaki Ulusal Varlık Fonlarının kaynağı ve değeri verilmekte-
dir. Tablodan da görülebileceği gibi bu fonların kaynağı, petrol ve gaz gibi emtia-
lardan ve emtia dışı varlıklardan elde edilen gelirlerdir. Fonların büyük bir kısmı 
petrol ve gaz gibi emtialardan oluşmaktadır.

Tablo 1: Dünya’daki varlık fonlarının görünümü

Ülkeler Varlık Fonları İsimleri
Fonların 

Büyüklüğü 
(Milyon Dolar)

Fonların 
Kuruluş 

Yılları

Fonların 
Kaynağı

LMT 
Endeksi

Norveç Goverment Pension Fund 
(Devlet Emeklilik Fonu) 1035.24 1990 Petrol 10

Çin Investment Corporation 
(Yatırım Şirketi) 900 2007 Emtia Dışı 8

BAE-Abu 
Dabi

Investment Authority 
(Yatırım Otoritesi) 828 1976 Petrol 6

Kuveyt Investment Authority 
(Yatırım Otoritesi) 524 1953 Petrol 6

Suudi 
Arabistan

SAMA Foreign Holdings 
(Dış Varlıklar) 494 1952 Petrol 4

Hong Kong Monetary Authority 
(Merkez Bankası) 456.6 1993 Emtia Dışı 8

Çin Safe Investment Company 
(Yatırım Şirketi) 441 1997 Emtia Dışı 4

Singapur Investment Corporation 
(Yatırım Şirketi) 390 1981 Emtia Dışı 6

Singapur Temasek Holding
(Yatırım Şirketi) 320.8 1974 Emtia Dışı 10

Katar Investment Authority 
(Yatırım Otoritesi) 320 2005 Petrol, Gaz 5

Çin
National Social Security 

Fund (Ulusal Sosyal 
Güvenlik Fonu)

295 2000 Emtia Dışı 5

Suudi 
Arabistan

Public Investment Fund 
(Kamu Yatırım Fonu) 250 2008 Petrol 5

BAE- Dubai Investment Corporation 
of Dubai (Yatırım Şirketi) 229.8 2006 Emtia Dışı 5

Güney Kore
Korean Investment 

Corporation (Yatırım 
Şirketi)

134.1 2005 Emtia Dışı 9

BAE-Abu 
Dabi

Mubadala Investment 
Company (Yatırım Şirketi) 125 2002 Petrol 5

BAE-Abu 
Dabi

Abu Dhabi Investment 
Council (Yatırım Konseyi) 123 2007 Petrol n/a (not 

available)

Avustralya Australian Future Fund 
(Gelecek Nesil Fonu) 105.4 2006 Emtia Dışı 10
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İran
National Development 

Fund of Iran (Ulusal 
Kalkınma Fonu)

91 2011 Petrol, Gaz 5

Rusya National Welfare Fund 
(Ulusal Refah Fonu) 66.3 2008 Petrol 5

Libya
Libyan Investment 
Authority (Yatırım 

Otoritesi)
66 2006 Petrol 4

ABD-Alaska Alaska Permanent Fund 
(Sürekli Fon) 61.5 1976 Petrol 10

Kazakistan Samruk-Kazyna JSC 
(Yatırım Fonu) 60.9 2008 Emtia Dışı 10

Kazakistan Kazakhistan National 
Fund (Ulusal Fon) 57.9 2000 Petrol 2

Brunei Brunie Investment 
Agency (Yatırım Acentası) 40 1983 Petrol 1

Türkiye Turkey Wealth Fund 
(Varlık Fonu) 40 2016 Emtia Dışı n/a (not 

available)

Malezya Khazanay Nasional 
(Varlık Fonu) 38.7 1993 Emtia Dışı 9

ABD-Texas Texas Permanent School 
Fund (Sürekli Fon) 37.7 1854 Petrol-Gaz 9

BAE
Emirates Investment 

Authority (Yatırım 
Otoritesi)

34 2007 Petrol 3

Azerbaycan State Oil Fund (Ulusal 
Petrol Fonu) 33.1 1999 Petrol 10

Yeni 
Zelanda

New Zealand 
Superannuation Fund 

(Emeklilik Fonu)
28.5 2003 Emtia Dışı 10

ABD-New 
Mexico

New Mexico State 
Investment Fund (Ulusal 

Yatırım Fonu)
20.2 1958 Petrol-Gaz 9

ABD-Texas
Permanent University 

Fund (Sürekli Üniversite 
Fonu)

17.3 1876 Petrol-Gaz 9

Şili

Social and Economic 
Stabilization Fund (Sosyal 

ve Ekonomik İstikrar 
Fonu)

14.7 2007 Bakır 10

Kanada Alberta’s Heritage Fund 
(Miras Fonu) 13.4 1976 Petrol 9

Rusya
Russian Direct 

Investment Fund 
(Doğrudan Yatırım Fonu)

13 2011 Emtia Dışı 7

Şili Pension Reserve Fund 
(Emeklilik Fonu) 9.4 2006 Bakır 10

İrlanda
Ireland Strategic 
Investment Fund 

(Stratejik Yatırım Fonu)
8.5 2001 Emtia Dışı 10

Cezayir Revenue Regulation Fund 
(Gelir Düzenleme Fonu) 7.6 2000 Petrol-Gaz 1

Meksika
Oil Revenues Stabilization 

Fund of Mexico (Gelir-
İstikrar Fonu)

6 2000 Petrol 4

Toplam Petrol-Gaz 
Gelirleri 4.320.07

Toplam Diğer 3.541.58
TOPLAM 7.861.65

Kaynak: Sovereign Wealth Fund Instutute (https://www.swfinstitute.org/sovereign-
wealth-fund-rankings/, (Erişim Tarihi: 06.07.2018).
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Tablo 1’e göre, Dünya’da varlık, istikrar, yatırım, refah,  gelir, emeklilik, miras 
v.s.  adı altında oluşan fonların toplam tutarı yaklaşık 8 trilyon dolardır. Bu top-
lam fonun yaklaşık % 60’ı petrol ve gaz gelirlerinden, yaklaşık % 40’ı da emtia 
dışı gelirlerden oluşmaktadır. 

Tablo’nun son kısmındaki  LMT Endeksi Carl Linaburg ve Micheal Maduell’in 
2008 yılında geliştirdiği Linaburg-Maduell Şeffaflık Endeksi’dir. Endeks, Ulusal 
Varlık Fonu Enstitüsü (Sovereign Wealth Fund Instutute) tarafından fonların şef-
faflığını ölçmek için kullanılmaktadır. Rakamlar 10’a yaklaştıkça fonların şeffaf-
lıkları artmakta 1’e yaklaştıkça da fonların şeffaflıkları azalmaktadır.  Bir varlık 
fonunun, yeterli ölçüde şeffaf olduğu kanaatine varılması için sahip olması gere-
ken minimum endeks değeri 8 olarak belirlenmiştir. Aşağıda Tablo 2’de endeks 
değerinde baz alınan kriter ve puanlar verilmiştir.

Tablo 2: Linaburg-Maduell Şeffaflık Endeksi (LMT) kısıtları (puan)
Tarihsel olarak fonun kurulma nedeni, kaynakları ve kamu sahiplik yapısının paylaşılması  +1

Güncel olarak yıllık bağımsız denetim raporlarının paylaşılması +1

Fonun sahip olduğu şirket paylarının yüzdesel olarak ve bunların coğrafi dağılımını paylaşılması  +1

Fon portföyünün toplam piyasa değeri, getirileri ve yönetim masraflarını paylaşılması +1

Fonun etik standartlara ve yatırım politikalarına uygun olarak ilkelerin belirlenmesi +1 

Fonun strateji ve hedeflerinin net bir şekilde ifade edilmesi  +1

Varsa, fonun iştiraklerinin kimlikleri ve iletişim bilgilerinin net bir şekilde paylaşılması +1

Varsa, fonun yabancı yöneticilerine ilişkin bilgilerin verilmesi +1 

Fonun kendine ait yönettiği bir internet sitesinin olması +1 

Tarihsel olarak fonun kurulma nedeni, kaynakları ve kamu sahiplik yapısının paylaşılması +1 
 

Kaynak: http://www.swfinstitute.org/research/transparencyindex.php, (Erişim Tarihi: 
06.07.2018).

Tablo 1 ve Tablo 2 birlikte değerlendirildiğinde Linaburg-Maduell Şeffaflık 
Endeksi yüksek olan ülkeler genellikle ekonomik kalkınmalarını görece olarak 
tamamlamış, İGE’si (İnsani Gelişme Endeksi), Demokrasi Endeksi, Hukukun Üs-
tünlüğü Endeksi yüksek olan ülkelerdir. 

Yaklaşık 1.035 trilyon dolarla Dünya’nın en büyük varlık fonuna sahip ülke-
si olan Norveç’in Linaburg-Maduell Şeffaflık Endeksi 10 üzerinden 10’dur. Yine 
İGE’si (İnsani Gelişme Endeksi), Demokrasi Endeksi, Hukukun Üstünlüğü Endek-
si yüksek olan ülkelerden Singapur, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni 
Zelanda, Güney Kore’deki varlık fonları için Linaburg-Maduell Şeffaflık Endeksi 
(LMT) 9 veya 10 puandır. Yine çok büyük varlık fonlarına sahip olan Çin ve Honk 
Hong’da Linaburg-Maduell Şeffaflık Endeksi (LMT) endeksi 8 puandır. 

Türkiye’de 2016 yılında nispeten yeni kurulmuş olan, yaklaşık 40 milyar 
dolar olan Fon’un, verileri mevcut olmadığı için ve tam olarak endeks şartlarını 
sağlayamadığı için Ulusal Varlık Fonu Enstitüsü (Sovereign Wealth Fund Instutu-
te)’nde Linaburg-Maduell Şeffaflık Endeksi (LMT) değeri verilmemiştir.

Tablo 1’de en dikkat çekici ülke hiç şüphe yok ki Norveç’tir. Fon büyüklüğü 
bakımından Dünya’da birinci sıradadır. Aslında en büyük fon büyüklüğüne sahip 
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ülke Japonya’dır. Japon Emeklilik Fonu (Government Pension Investment Fund 
(GPIF) Fonun büyüklüğü 1.41 trilyon Dolar seviyelerine ulaşmıştır. (GPIF, 2018). 
Fon, bireylerin emeklilik, sigorta, sağlık, maaş işlemleri için cari dönem itibariyle 
kullanılmaktadır ve Ulusal Varlık Fonu Enstitüsü (Sovereign Wealth Fund Instu-
tute) tarafından listeye eklenmemiştir. Aynı durum İngiltere, Hollanda, Almanya, 
İsviçre için de geçerlidir. Ayrıca LTM Endeksine girmemektedirler. 

 1990 yılında kurulan Norveç fonunun, 2018 yılı itibariyle yaklaşık 1.035 
trilyon Dolar seviyelerine ulaşmıştır. Yaklaşık 5 milyon nüfusu olan Norveç için 
bu rakam inanılmaz bir rakamdır. Eğer Norveç, mevcut fonu tasfiye edip vatan-
daşlarına dağıtırsa, Norveç hükümeti kişi başına 200 bin Dolar para ödeyecektir. 
Yukarıda da bahsedildiği üzere fonun Linaburg-Maduell Şeffaflık Endeksi (LMT) 
değeri 10 üzerinden 10’dur. Yani fon en üst seviyede şeffaftır. Ayrıca bu fona si-
yasi otoritenin müdahale etmesi kanunla yasaklanmıştır. Devlet yani dönemin si-
yasi otoritesi sadece belli bir yüzdesiyle vatandaşlarına beşeri veya fiziki yatırım 
yapmak için fonu kullanabilmektedir. Dünyanın en büyük fonuna sahip Norveç’te 
hükümet her yıl fonun yüzde 4’ünü satarak, bütçe açığını kapatma yetkisine sa-
hiptir. (NBIM, 2018).

Norveç’in Devlet Emeklilik Fonu’nun (Norway Goverment Pension Fund) ama-
cı Norveç’in gelecek kuşakları için yatırım yapmaktır. Fon tek bir amaca hizmet 
etmektedir. O da ülkenin gelecek kuşaklarına fiziki ve beşeri yatırım yapmaktır 
(Ang et all, 2014), (Ang et All, 2009), (Gordon & Ashby, 2011).  Norveç gelecek-
te petrolün biteceğini bilerek hareket etmektedir. Bu fon gelirlerini, bireylerin 
gelecekte yaşamlarını düşünerek yani refah içerisinde yaşamlarını gelecekte de 
sürdürmelerini sağlamak için fon gelirlerini fonun kurulduğu 1990’dan itibaren 
sürekli artırmaktadır. Gelecekte petrol bitse bile fonun parası devlet tarafından 
dünya finans piyasasında değerlenmeye devam edecektir.  

Norveç Devlet Emeklilik Fonu’nun (Norway Goverment Pension Fund) dağılımı-
na bakacak olursak, yaklaşık %60’ı hisse senedi (Dünyanın her yerinde 8000’den 
fazla şirket), yaklaşık %35 sabit gelir (tahvil, bono vs. Hisse senetlerinin dalgalan-
masını azaltmak için), yaklaşık %5 gayrimenkuldür. (gelişmiş ülkelerin mega şe-
hirlerinde). Fon, enflasyondan sonra ise yaklaşık %3,9 net kar getirmektedir. 

Dünya’da Ulusal Varlık Fonları’nın (Sovereign Wealth Fund) miktarı yıllar 
itibariyle artış göstermektedir. 2012 yılında 6.215 trilyon Dolar olan fon bü-
yüklüğü 2016 yılında 7.402 trilyon Dolar, Nisan 2018 yılın itibariyle de 7.862 
trilyon Dolar büyüklüğüne çıkmıştır. Yakın gelecekte de bu tip fonların artaca-
ğını söyleyebiliriz. Fakat daha uzun süreler sonra fon büyüklüğünün ne olacağı 
hakkında tahmin yürütmek oldukça zordur. Çünkü fon büyüklüklerinin yaklaşık 
% 60’lık kısmı petrol ve gaz gibi doğal kaynaklardan oluşmaktadır. Bu kaynaklar 
da Dünya’da kıt kaynak olarak tanımlanmaktadır. Bu kıt kaynaklar da Dünya’da 
bir gün tükenecektir. Bu yüzden, fon büyüklükleri bu kaynaklara bağlı ülkelerin 
fon gelirlerinin uzun gelecekte düşeceği kaçınılmaz bir sonuçtur. Öte yandan fon 
büyüklüklerinin yaklaşık % 40’lık bir kısmı emtia dışıdır. Yani örneğin Çin’in-
ki gibi ihracat sonucu elde edilmiş gelirler veya mevcut fonların getirilerinden 
oluşmaktadır. Gelecekte bu emtia dışı gelirlerin de ne olacağını kestirmek güçtür. 
Dünya’da meydana gelecek bir şokla (ekonomik-siyasi olabilir) “Finans Kapita-
lim” dediğimiz olgunun zarar görmesiyle bu gelirlerin de düşmesi kaçınılmazdır.
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TÜRKİYE’DE ULUSAL VARLIK FONLARI
Türkiye’de varlık fonu, kamuya ait olan varlıkları ekonomiye geri kazandır-

mak, sermaye piyasalarındaki araç çeşitliliğini artırmak ve derinliğine katkı 
sağlamak, dış kaynak temin etmek ve büyük ölçekli yatırımları desteklemek gibi 
amaçlarla 50 milyon Türk Lira sermayeyle, Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. 
(Turkey Wealth Fund) (TWF) adı altında 26 Ağustos 2016 tarihinde 29813 sayılı 
kanunla Resmi Gazete’de yayınlanarak kurulmuştur. Tablo 1’den de görüldüğü 
üzere, Ulusal Varlık Fonu Enstitüsü (Sovereign Wealth Fund Instutute) verilerine 
göre Türkiye Ulusal Varlık Fonu’nun büyüklüğü 40 milyar Dolar’dır. Fon emtia 
dışı varlıklardan oluşmaktadır. Türkiye Varlık Fonu, ülkenin ekonomik istikra-
rının artırılması ve kalkınmasına katkı sağlaması amacıyla kurulmuştur. Kamu-
ya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek; mevcut kamu 
varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak 
amacıyla kurulmuş bir yapıdır. 

Bu doğrultular ışığında, Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. (Turkey Wealth 
Fund) (TWF) şöyle tanımlanmaktadır (TVF, 2018) :

“Türkiye Varlık Fonu, ülkemizin ekonomik istikrarının arttırılması ve kalkın-
masına katkı sağlamak, kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şe-
kilde yönetmek; mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha 
güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla kurulmuş bir yapıdır. Ülkemizde büyü-
menin artırılması için tasarruf ve yatırımların artırılması zorunludur. Mevcut 
durumdaki piyasalarda bulunan yüksek faiz baskısı büyüme üzerindeki önemli 
engellerden birisidir. Türkiye Varlık Fonunun büyük projelere sağlayacağı finans-
man, hem bu projelerin hayata geçmesiyle oluşturulacak istihdam yoluyla, hem 
de faiz üzerindeki baskıyı azaltarak, ülkemizin büyüme ve kalkınması üzerinde 
olumlu etkilerde bulunacaktır. Devredilen tüm kamu varlıkları ve fonlar Türkiye 
Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile bağlı şirket veya iştirakleri ile fon ve bün-
yesinde kurulacak alt fonları kapsayan yatırım planlarına uygun olacak şekilde, 
yine şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve 
büyüme stratejilerine uygun olarak değerlendirilecektir. Ulusal ve uluslararası 
finans kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan iş birlikleri ile 
sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde uzun vadede bu kurum ve kuruluşların devam-
lılığı ve ekonomimize katkısını arttırıcı yatırımlar gerçekleştirilecektir.”

Fon, ekonomik istikrar ve kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu varlıkla-
rının değerini artıracak yatırımlar ile ekonomik büyümeye, dünyada yükselen 
altyapı yatırımcılığı ile Türkiye’nin büyük projelerine katkı sunarak da yabancı 
yatırımların çekilmesi için zemin hazırlama görevini üstlenmiştir (Konukman, 
Şimşek, 2017: 1936). Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. (Turkey Wealth Fund) 
(TWF)’nin ana amaçları ise (TVF, 2018):

• “ Önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye 
katkıda bulunmak,  

• Katılım finansmana uygun varlıkların gelişmesine destek olmak, 
• Sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, 
• Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için ser-

maye sağlamak,
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• Stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırım-
lara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt 
fonları kurmak ve yönetmek”.

Bu amaçlar ışığında, Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. (Turkey Wealth Fund) 
(TWF) ‘nin hangi kaynakları nasıl kullanacağı belirsizlik arz etmektedir. Çünkü, ör-
neğin Dünya’nın en büyük varlık fonuna sahip ülkelerinden Çin genellikle ihracat 
fazlası vererek fon miktarını artırmakta, Norveç ise petrol gelirlerini fona aktara-
rak varlık fonunun değerini artırmaktadır. Oysa, Türkiye’ye baktığımızda ne doğal 
kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir ne de Çin gibi dış fazla veren bir ülkedir. 
Türkiye’de durum bundan tamamen farklıdır; Türkiye İkiz Açık (Twin Deficit) yani 
hem bütçe hem de cari işlemler açığı vermektedir. Dolayısıyla bir yerde değerlen-
direbileceği bir kaynağı bulunmamaktadır. Ayrıca, Türkiye ciddi şekilde dış borcu 
olan bir ülkedir. Türkiye’nin dış borcu, Hazine verilerine göre 455 milyar doların 
üzerindedir. Bu borcun dünyanın değişen ve gittikçe zorlaşan finansal koşullarında 
nasıl çevrileceği ciddi bir sorundur. Daha sonra Şubat 2017 itibariyle halihazırda 
kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) mülkiyetli şirket olarak faaliyet gösteren kurumlar 
Türkiye Varlık Fonu’nun portföyü altında toplanmış ve bu kurumların elde ede-
ceği gelirlerin Türkiye Varlık Fonu’nun sermayesini oluşturması kararı alınmıştır. 
Aralarında THY, ÇAYKUR, Halkbank, Ziraat Bankası’nın da bulunduğu bu kurumlar 
artık TVF bünyesinde faaliyet gösterecektir. Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. (Tur-
key Wealth Fund) (TWF)’ nin kaynakları (TVF, 2018):

• “Özelleştirme kapsam ve programındaki, Özelleştirme Yüksek Kurulu ta-
rafından TVF’ye devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştir-
me Fonundan aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından,

• Bakanlar Kurulu tarafından TVF’ye aktarılmasına karar verilen ihtiyaç 
fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan,

• Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piya-
salarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksı-
zın sağlanan finansman ve kaynaklardan,

• Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finans-
man ve kaynaklar oluşmaktadır”.

Bu kaynaklar kullanılarak Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. (Turkey Wealth 
Fund) (TWF)’ nin faaliyetleri (TVF, 2018): 

“Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin ana faaliyet konusu serma-
ye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya 
ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, varlıkların değerini evrensel kurum-
sal yönetişim ilkeleri ile artırmak, yatırım odaklı dış kaynak temin etmek, strate-
jik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu 
fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmektir.

Türkiye Varlık Fonu’nun, bünyesindeki varlıkların ürettiği katma değer per-
formansını artırarak, büyük projelere finansman sağlayacak, bu sayede hem bu 
projelerin hayata geçmesiyle istihdam sağlanacak, hem de finansman maliyetleri 
üzerindeki baskı azaltılmış olacaktır. Tasarruf ve yatırımlardaki artışın sonucunda 
ise ülkemizin büyümesi ve kalkınması üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır”.
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 Dolayısıyla, Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. (Turkey Wealth Fund) 
(TWF)’ nin kurulmasıyla; 

• Büyüme oranına gelecek on yıl içinde yıllık %1,5 oranında ilave artış sağ-
lanması, 

• Yapılacak yatırımlarla çok sayıda ek istihdam sağlanması, 
• Savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun sektörlerdeki yerli şir-

ketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesi, küresel oyuncu olma-
larının sağlanması, 

• Otoyollar, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü ve Havalimanı, Nükleer Santral 
gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finans-
man sağlanması, 

•  Arz güvenliğini sağlamak üzere, Türkiye için önem taşıyan doğal gaz ve 
petrol gibi yurt dışındaki stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtla-
malara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesi hedeflenmektedir. 

Şirketin sahip olduğu varlıkları yani bir nevi Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. 
(Turkey Wealth Fund) (TWF)’ nin portföy yapısı Tablo 2’deki gibidir. 

Tablo 3: Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. (Turkey Wealth Fund) (TWF)’ nin Portföyü 
Ziraat Bankası sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı
Türk Hava Yolları A.O’nun % 49.12 hissesi 
BOTAŞ sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin % 6,68 oranında Hazine’ye ait hissesi
Türkiye Petrolleri A.O. sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı
Türkiye Halkbankası A.Ş.’nin % 51,11 hissesi 
TÜRKSAT sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı 
PTT sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı
Borsa İstanbul sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı
Milli Piyango’da nakit oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara 
ve Süper Loto oyunları ile ilgili daha değişik yeni oyunların yapılmasına izin verilebilecek 
oyunlarına ilişkin lisans (49 yıl süreyle)
TCDD İzmir Limanı
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı
ÇAYKUR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Jokey Kulübü’nün yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içi ve dışında düzenlenen 
at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin 
lisanslar (topluca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle)
Mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla’da bulunan bazı 
taşınmazlar
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin % 10 hissesi

Kaynak: (http://turkiyevarlikfonu.com.tr/TR/icerik/51/hakkimizda, (Erişim Tarihi: 
10.06.2018).

Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. (Turkey Wealth Fund) (TWF)’nin portfö-
yüne devredilen kamu şirketlerinden THY’nin 1.38 milyar TL, Halkbank’ın 1.25 
milyar TL, Ziraat Bankası’nın 5 Milyar TL, Borsa İstanbul’un 423,2 milyon TL, 
PTT’nin 981,5 milyon TL, BOTAŞ’ın 4,15 milyar TL, ETİ Maden’in 600 milyon TL, 
TPAO’nun 3 milyar TL, Türksat’ın 1,47 milyon TL, Türk Telekom’un 3,5 milyar TL 
ve ÇAYKUR’un ise 1,49 milyar TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır (AA, 2018). 
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Temmuz 2018 tarihi itibariyle, Ulusal Varlık Fonu Enstitüsü (Sovereign Wealth 
Fund Instutute) verilerine göre Türkiye Ulusal Varlık Fonu’nun büyüklüğü 40 mil-
yar Dolar’dır. Bu miktar daha artırılmaya çalışılarak büyümeye-kalkınmaya katkı 
sağlaması, savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretimi gibi stratejik sektörlere ya-
tırım finansmanının sağlanması, yeni istihdam alanlarının açılması ve dışa bağımlı-
lığın azaltılarak yerli sektörlerin ön plana çıkarılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİM A.Ş. (TURKEY WEALTH FUND) 
(TWF)’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurulduğu Ağustos 2016 tarihinden beri çok sayıda kişi tarafından değerlen-
dirilen Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. (Turkey Wealth Fund) (TWF)’nin gele-
cekteki olası avantajları ve dezavantajları şöyle değerlendirilebilir: 

- Olası Avantajlar
• Etkin kullanımla özellikle savunma sanayi ve yüksek tekno loji üretimi gibi 

sermaye yoğun ve stratejik sek törlerin finansmanı bu fonla sağlanabilecektir.
• Böylece yeni istihdam alanları açılarak Türki ye’nin ekonomik büyümesi-

ne ve büyümenin bir sonraki aşaması olan ekonomik kalkınmasına kat-
kı sağlanacaktır. Ayrıca stratejik alanların gelişiminin teşvik edil mesiyle 
dışa bağımlılık azaltılarak yerli ve mili sektörlerin önü açılmış olacaktır.

• Ekonomik kırılganlığı gerek içsel gerekse dışsal şoklar karşısında piyasa-
ların stabilize edilmesinde oluşturulacak güçlü bir varlık fonunun mevcu-
diyeti, piyasalara gerekli güvenin verilmesinde öncü rol oynayabilir.

• Fon, etkin kullanılmayan kamu iktisadi teşebbüslerini (KİT) bir araya topla-
yarak ülke içindeki yatırımlara kanalize edilmesine fırsat tanıyabilir. Böylece 
çarpan etkisiyle büyüme-kalkınma-istihdam yaratma şansı yakalanabilir.

• Fonda biriken gelir yurt dışında yüksek getirili tasarruf araçlarına kana-
lize edilip değer yaratılabilir. Bu değer de ülke içindeki yeni yatırımlarda 
kullanılarak yeni istihdam yaratılabilir.

• Stratejik kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirme yoluyla yabancıların 
eline geçmesi engellenebilir. Böylece yerli ve mili sektörler korunabilir 
veya yenileri yaratılabilir.

• Fonu etkin kullanarak ülke ekonomisinin güvenilirliği artırılabilir. Yani 
uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarının (Fitch, Moody’s, S&P 
v.b.) vermiş olduğu notlar yükseltilebilir.

• “Doğal kaynak ihracatı kaynaklı yoğun döviz girdisi (büyük cari fazla), ulu-
sal para biriminin aşırı değerlenmesine ve diğer ihracat endüstrilerinin 
zarar görmesine (diğer bir ifadeyle Hollanda hastalığına) yol açabilir. Ay-
rıca bu yüksek dış ticaret geliri yurt içinde talebi artırarak enflasyonda da 
bir artışa neden olabilir. Ulusal varlık fonu, bu döviz birikimini yurt dışı 
yatırımlarda kullanarak yurtiçinde bu tür sorunların oluşumunu engelle-
mede önemli bir araç olabilir. Bu konuda en iyi örnek Norveç ulusal varlık 
fonudur ve yatırımlarının tamamını yurt dışına yapmaktadır. Ancak TVF 
için bu fonksiyondan bahsetmek şimdilik pek mümkün değildir”. (Güçlü, 
2018: 47).
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- Olası Dezavantajlar
Türkiye Varlık Fon’unun en büyük olası dezavantajlarından, tehditlerinden 

biri ve en büyük eleştirilerden biri döviz fazlası veya tasarruf fazlası olmayan bir 
ülkede böyle bir fonun ne kadar etkin işleyeceğidir. Yukarıda da söylendiği üzere 
Türkiye ne doğal kaynaklardan getirisi olan (petrol-gaz-mineral v.b.)  ne de cari 
fazla, dış ticaret fazlası, bütçe fazlası veren bir ülkedir. Ayrıca görece olara yüksek 
dış borca sahip bir ülkedir. Bu da Fon’un yatırım mı yoksa borçlanma gereksini-
mi için mi kurulduğu konusunda bir tartışma yaratmaktadır.  Yüksek cari veren 
Türkiye için fonun işlevselliği ve etkinliği de bu açıdan eleştirilmektedir. Özellikle 
kamunun elindeki kaynakların teminat gösterilerek borçlanmaya gidilmesi ve bu 
borçlanmayla mega projelerin finanse edilmesi, kamu maliyesini zora sokabilme 
ihtimali mevcuttur. Dolayısıyla gelecek nesiller için fonun ne kadar etkin kullanı-
lacağı konusunda soru işaretleri mevcuttur. 

Fon, hazineden bağımsız olarak kurulmuştur. Kamunun tüm gelirlerinin Ha-
zine veznelerine girmesi ve giderlerin bu veznelerden ödenmesi anlamına gelen 
hazine birliği ilkesini bozma riski bulunmaktadır.  

Fon’un şeffaflığı üzerine de bazı eleştiri ve tartışmalar mevcuttur. Türkiye 
Varlık Fon’unun gelirlerini oluşturan kurumların denetimleri Sayıştay Denetimi 
denen süreçten muaftır. Bu ileride bazı riskler doğurabilir. Çünkü Sayıştay TBMM 
adına kamu kurumlarını denetleme görevine sahip ve fona devredilen kuruluş-
ların bu denetimin dışına çıkması çeşitli mali sorunları beraberinde getirebilir. 

Fon’un Sayıştay denetiminden bağımsız olduğu için borçlanma yetkisi sınır-
sızdır. Bunun ülkenin genel borç yükünün artmasına ve ekonominin kırılganlığını 
artırma ihtimali mevcuttur.

Birbirinden çok farklı olan kurumların (Türkiye Jokey Kulübü, Ziraat Bankası, 
THY, ÇAYKUR, PTT v.b.) bir araya toplanarak gelirlerinin yönetilmeye çalışılması 
önemli negatif sonuçlar doğurabilir.

Fon’un yeni yapılacak olan mega projelere teminat olarak gösterilmesi Fon’u 
bir teminat şirketine dönüştürebilir. Bu da denetimden muaf yüksek boyutlarda 
bir borçlanmanın önünü açabilir. Ülkenin borç yükünün artması da yeni bir döviz 
krizinin tetikleyicisi olabilir (Çolak, 2017: 12-13). 

Varlık Fonu için yeni bir gelir tanımlanmamakta, sadece bütçeye gidecek ge-
lirlerin bir bölümü bu Fon’a aktarılmış olmaktadır. Normal olarak bütçeye akta-
rılan özelleştirme gelirlerinin Fon’a yönlendirilmesi ve bütçe gelirlerinden Fon’a 
pay verilmesi, bütçe gelirlerinin azalmasına ve dolayısıyla bütçe açıklarının art-
masına yol açabilecek bir gelişmedir (Eğilmez, 2018).

SONUÇ
Ulusal Varlık Fonları’nın (Sovereign Wealth Fund) geçmişi 19. y.y sonlarına 

dayanmaktadır. Özellikle son on yılda fonların etkinliği artmıştır.  Artık birçok 
ülke çeşitli amaçlarla kendi varlıklarını oluşturmuştur. Tabii ki her ülkenin varlık 
fonlarını oluşturmasındaki amaç gelecek nesilleri düşünerek fayda maksimizas-
yonu sağlamaktır. Bu fonlarla gelecekte oluşabilecek içsel ve dışsal şoklara karşı 
ülkelerin ekonomilerini korumak fonların oluşmasında etkilidir. Fonlarla ekono-
mik istikrarı sağlamak yani tasarruf-yatırım (I-S) dengesini kurarak çarpan etkisi 
sağlayarak yüksek istihdam yaratarak, yüksek refah-ekonomik büyüme ve daha 
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sonra ekonomik kalkınmayı sağlamak (veya devam ettirmek)  devletlerin bu fon-
ları kurmasında etkili olmuştur. 

Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Fund) ilk başlarda, ülkeler tarafından, 
yarattıkları döviz fazlalarını yüksek getirili tahvil-bono v.s. gibi araçlarda kullan-
dıkları ekonomik faaliyetlerdi. Daha sonra daha fazla ülkenin bu fonları yaratması 
ve değerlerini artırması sonucunda ülkeler tarafından ekonomik ve siyasi bir güç 
olarak algılanmaya başlanmıştır. Örneğin, Tablo 1’e göre yaklaşık 5 milyon nüfusa 
sahip olan Norveç’in ulusal varlık fonu değeri 1 trilyon Dolar’ın üzerindedir. Bu 
inanılmaz bir rakamdır. Bu gücü gören diğer ülkeler de politik-ekonomik olarak 
karırlaştırmalı üstünlük sağlamak için kendi ulusal varlık fonlarını kurmuşlardır. 

Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Fund) verileri Ulusal Varlık Fonu Ens-
titüsü (Sovereign Wealth Fund Instutute) tarafından paylaşılmaktadır. Kurumun 
son verilerine göre Ulusal Varlık Fonları’nın Dünya’daki toplam değeri yaklaşık 
değeri 8 trilyon Dolar’dır. Ulusal Varlık Fonları’nın (Sovereign Wealth Fund) 
güvenilirliği Carl Linaburg ve Micheal Maduell’in 2008 yılında geliştirdiği Lina-
burg-Maduell Şeffaflık Endeksi (LMT) tarafından ölçülmektedir.

Türkiye’de varlık fonu 2016 yılının ortalarında hayata geçirilmiştir. Türkiye 
Varlık Fonu (TVF) ismini almıştır. TVF’nin Ulusal Varlık Fonu Enstitüsü (Sove-
reign Wealth Fund Instutute) verilerine göre değeri Temmuz 2018 tarihi itiba-
riyle 4o milyar Dolar’dır. Siyasi, sosyal ve politik açıdan bakıldığında son derece 
önemli bir yapılanma olarak Türkiye Varlık Fonu, ülkemizdeki kaynakların daha 
etkin kullanımına katkıda bulunarak, sermaye piyasasının daha da derinleşmesi-
ne katkıda bulunması beklenmektedir.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), tasarruf (doğal kaynaklar) ve döviz fazlasını (dış ti-
caret fazlası) değerlendirmek üzere kurulan Ulusal Varlık Fonları (UVF) açısından 
bakıldığında geleneksel varlık fonlarından farklılık arz etmektedir. Hem cari açık 
hem de bütçe açığı (Twin Effect-İkiz Açık), ayrıca dış borcu ve dış ticaret açığı veren 
bir ülke olarak Türkiye’nin değerlendireceği bir tasarruf fazlası bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla fonun son derece etkin kullanılması, şeffaf olması ve denetlenmesi ge-
rekmektedir. Aksi taktirde gelecekte ismi varlık fonu yerine borç fonu olabilir. TVF 
sadece yapılacak olan mega projelere (Kanal İstanbul, 3. Havalimanı, v.b.) yabancı-
lara borçlara karşı teminat gösterilecekse Varlık Fonu kavramı anlamsız olacaktır. 
Dolayısıyla hem cari dönemde için hem de gelecekte ekonomik büyüme, kalkınma, 
istikrar, refah gibi kavramlardan bahsetmek güçleşecektir. Böylece gelecek nesille-
rin fayda maksimizasyonu da sağlamak imkânsızlaşacaktır.  

Aslında Türkiye’nin, Osmanlı’dan itibaren yukarıdaki olası olumsuzluklardan 
geçmişte başı çok ağrımıştır. 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması, Demiryolları 
anlaşması, 1854 Düyun-u Umumiye İdaresi yabancılara çok büyük imtiyazlar ve 
teminatlar verilmiş ve sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu ne yazık 
ki bu ekonomik olumsuzluklar getirmiştir. Dolayısıyla Türkiye Varlık Fonu etkin 
bir şekilde kullanılıp ekonomik büyüme-kalkınma ve refah seviyesini artırmak 
için kullanılmalıdır. Bu yüzden Türkiye Varlık Fon’unun mutlaka mali disiplini, 
şeffaflığı ve hesap verebilirliği yüksek olmalıdır. 

Bu gibi olası olumsuzluklarda Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş amacına hiz-
met etmeyeceği gibi Türkiye Ekonomisi’ne faydadan daha fazla zarar da getire-
bilir. Dolayısıyla, önümüzdeki zamanlarda Türkiye Varlık Fonu’nun yönetilmesi 
konusunda izlenecek yöntem ve stratejiler son derece kritik olacaktır.  
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SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE 
BALKANLARDAKİ GELİŞMELER VE TÜRK-

BALKAN ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ

Nurhan AYDIN, Ferhat ACAR

Giriş
Balkanlar Avrupa’nın üzerinde bulunduğu üç büyük yarımadadan birini teş-

kil eden ve Avrupa’dan Asya’ya kara geçiş yolu üzerinde yer alan ve stratejik bir 
öneme sahip olan bir yarımadadır.1 Balkanlar isminin tarihi çağlarda yer alması 
Akdeniz bölgesinden daha eskiye dayanmaktadır. İlk defa Balkanların birlik, si-
yasi ve kültürel olarak tarihte yer alması Romalılar dönemine aittir. Latin dilinde 
bölgeye Hacmus denmekteydi.  II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın düzeninde 
değişimler meydana gelmiş, özellikle Balkanlar ve Doğu Avrupa bölgesinde Sov-
yetler Birliği’nin ABD ve İngiltere ile imzalamış olduğu yüzdelikler antlaşması 
bölgelerde üstünlük sağlamıştır.

Sovyetler Balkanlarda Maksist-Leninist politikasını güttüğünden dolayı bölge-
deki rejimleri tek tek değiştirmişti. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Balkanlarda Ko-
münist Partiler kurulurken reform hareketleri görülmüştür. Balkanlar; Yugoslav-
ya, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’nin %5’ini oluşturan 
Trakya bölgesinden meydana gelmekteydi. 1980 yılından itibaren Doğu Blokunda 
sarsıntılar ortaya çıkmış ve Sovyetler giderek etkinliğini kaybetmeye başlamıştır. 
Yugoslavya’nın 1948’ten itibaren Sovyetlerle olan politikası değişirken Arnavutluk 
ise 1961’den itibaren Sovyetlerden uzaklaşmıştır. Balkanlardaki değişimin iki te-
mel sebebi vardır. Bunlardan birincisi 4 Mayıs 1980’de Yugoslavya Lideri Tito’nun 
ölmesi diğeri ise Sovyetlerin Gorbaçov ile politikasının değişmesiydi. Yugoslavya 
1980’ler den itibaren dağılmaya başlamış ve Sırp milliyetçiliği ön plana çıkmıştır. 
Yugoslavya Devletini oluşturan Federe Cumhuriyetleri tek tek bağımsızlıklarını 
ilan etmişti. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Bosna-Hersek sorunu Kosova 
meselesi gibi meseleler ortaya çıkmıştır. 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bos-
na savaşında Sırplar 300.000 Boşnaklıyı öldürüp soykırım uygulamıştı.2 Bosna’da 
katliam yaşanırken Avrupa Birliği ve diğer Avrupa Devletleri bu durum karşısın-
da üç maymunu oynamıştır. Daha sonra tepkiler artınca NATO devreye girmiş ve 
olayların yatışmasında rol oynamıştır. Bosna sorunu ABD’nin öncülüğünde Dayton 
Antlaşması ile çözülürken ardından Kosova meselesi ortaya çıkmıştır. Kosova so-
runu ise NATO’nun müdahalesi sonucunda çözüme kavuşturulmuştur. Türkiye’nin 
bu iki sorunda etkin bir siyaset izlediğini görmek mümkündür. Türkiye’nin Balkan 
Politikası barışçıl ilkeler üzerine kurulurken aktif ve dengeli bir siyaset izlemiştir.

Balkan Kelimesinin Kökeni
Tarihi çağlara bakıldığında Balkan isminin Akdeniz isminden daha eski oldu-

ğu görülmektedir. İlk defa Balkanların birlik, siyasi ve kültürel olarak tarihte yer 

1     Halil Akman, Paylaşılamayan Balkanlar, Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 23.
2     Akman, Paylaşılamayan Balkanlar, s. 174

CHAPTER 
24



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 1386

alması Romalılar dönemine aittir. Latin dilinde bölgeye Hacmus denmekteydi. 
19. yüzyıl başlarından beri kullanılan “Balkan” adı sık ormanlarla kaplı sıradağ 
anlamına gelen Türkçe bir sözcüktür.3 Balkanların büyük bir bölümü ormanlık 
sarp dağlarla çevrili olduğu için bu bölgeye gelen Türklerin bu adı verdiği kabul 
edilmektedir. Bazı kaynaklara göre bölgenin ismi Osmanlı Devleti’nden önce böl-
gelerde hâkimiyet süren Peçenek Kıpçak ve bu bölgede hâkim olmuş Türkmen 
boylarının Hazar denizi bölgesindeki “Türkmen Stepi”nin güney sınırını çizen 
Balkan Dağlarına benzetilerek kullanıldığı ifadesi yer almaktadır. Avusturyalı ha-
ritacı Franz Von Weiss’in 1829 tarihli Avrupa Türkiye’si haritasında dağa Mons 
Haimüsüder Veliki Balkan Gebirge adını vermiştir. Balkan terimi genel olarak 
1820’li yıllardan itibaren İngiliz gezginler tarafından daha çok kullanılmaya baş-
lanılmıştır. Ancak Haimos adını da kullanmaya devam etmişlerdir. 1808 tarihli 
“Geoa” adlı çalışmasında Alman coğrafyacı August Zeune Balkan Yarımadası teri-
mini ilk kez kullanan kişi olmuştur. Ancak bütün bu bölge için yani yarımada için 
Balkan kavramını kullanan İngiliz gezginleri olmuştur.4 Balkan kelimesi özellikle 
son yıllarda gerek Balkanlı, gerekse de Amerikalı ve diğer devletlerin yazarları 
bakımından ve kelimenin kökeninin Türkçe olması sebebiyle bu durum rahatsız-
lık uyandırdığı için “Güneydoğu Avrupa” ifadesini kullanmaya başlamışlardır. Av-
rupalı Devletlerin böyle bir ifade kullanmasından Türklere karşı bakış açılarının 
nasıl olduğunu anlamak mümkündür. 20 yüzyılın başlarında Balkan kelimesi bir 
dağ ya da bir yarımada ismi olmaktan öte siyasal bir anlam taşıyan bölge haline 
gelmeye başlamıştır. Ancak önceleri bir tanım ya da bölge adı iken kayıtlara en 
çok saldırıya uğrayan, en çok kayıp veren ve göçlerin en yoğun yaşandığı ve bir-
çok daha değişimin olduğu yer olarak ifade edilmeye başlanılmıştır.5

Balkanların Coğrafyası ve Sosyal Yapısı
Balkanlar Avrupa’nın üzerinde bulunduğu üç büyük yarımadadan birini teşkil 

eden ve Avrupa’dan Asya’ya kara geçiş yolu üzerinde yer alan, stratejik bir öne-
me sahip olan bir yarımadadır. Yarımadanın genişliğine bakıldığında kuzeyden 
güneye doğru daralma görmek mümkündür. Coğrafi olarak yarımada dağları ve 
nehirleri bakımından önemlidir. Yarımada, Karpat Dağları, Bulgaristan’da Balkan 
ve Rodop Dağları ile Karadeniz’e; Transilvanya Alpleri, Pindus, Dinarik Al silsilesi, 
Arnavutluk ile Adriyatik Denizi, Ege ve Akdeniz’e açılmaktadır.6 Adanın güneyin-
de Akdeniz, Doğusunda Karadeniz ve Ege son olarak da batısında Adriyatik deni-
zi bulunmaktadır. Balkan Yarımadası üç tarafı denizlerle çevrili olan bir bölgedir. 
Ayrıca Balkanlar Avrupa’dan yüzey şekillerinden dolayı ayrılmadığından sınırla-
rını kesin olarak saptamak mümkün olmamıştır. Osmanlı Devleti ile Hristiyanlık 
dünyasını birbirinden ayıran Tuna Nehri Avrupa ile Balkanlar arasında sınır ola-
rak kabul edilmektedir. Ancak 1918 yılında kurulmaya başlanılan Yugoslavya’nın 
topraklarının giderek genişlemesi nedeniyle bu sınır aşıldığından siyasal ve de-

3   Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar-Türkiye Otoyol Projesi, 
Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, Harp Akademisi Basımevi, İstanbul, 1999, s.1.

4   Muhammet Kaçmaz, Balkan Coğrafyası Türk Tarihinde Balkanlar, Sakarya Üniversitesi 
Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Cilt 1, s.15.

5    Banu Avar, Hüzün Toprağı Balkanlar’dan Geleceğin Gücü Avrasya’ya Sınırlar Ara-
sında, Doğan Kitap, İstanbul, 2006, s.11.

6     Akman, Paylaşılmayan Balkanlar, s.23-24.
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mografik bir yapı olarak kabul edilmemektedir. Fiziki coğrafya olarak bakıldığında 
Balkanlar 505.000 km2 olarak ifade edilmektedir. Siyasi açıdan baktığımızda ise 
Balkanlar; Arnavutluk, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Türkiye’nin Avrupa 
topraklarını içine aldığında ise yüz ölçümü 788.685 km2 ye çıkmaktadır.7

Balkanlar Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki geçiş yollarının birleştiği kavşak 
statüsüne sahiptir. Birçok medeniyetin bu bölgede faaliyet göstermesi bölgenin 
etnik yapısında farklılık olmasında etkili olmuştur. Özellikle bölgede din kavramı 
da ön plandadır. Balkanlarda din kavramı olarak ilk ortodoksluk, ikinci olarak 
Müslümanlık yani İslamiyet ve son olarak da Katolikler gelmektedir. Bulgaristan, 
Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya gibi devletlerde Ortodoksluk, Slovenya ve 
Hırvatistan da Katolik, Trakya ve Bulgaristan’ın belirli bir kısmında Müslümanlık 
yaygındır.8 Bölgede 19 ırkın yaşadığı 16 dilin konuşulduğu ve 10 bağımsız devle-
tin olduğu bilinmektedir.9

Soğuk Savaş Döneminde Balkanlar 
Döneme Genel Bakış
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği 

arasında meydana gelen olayların sınırlı bir şekilde çatışma biçimidir. Bu dönem 
genel itibari ile 1994 ile 1991 yılları arasını kapsamaktadır. Soğuk Savaş döne-
mi bazı kaynaklara göre ikiye ayrılmaktadır. İlk aşaması 1945 ile 1962 yıllarını 
kapsarken İkincisi ise 1980 ile 1991 yıllarını kapsamaktadır. Soğuk Savaş sadece 
bu iki ülke arasında meydana gelmesine rağmen diğer devletleri de etkilemiştir. 
II. Dünya Savaşı’ndan önce uluslararası politikanın merkezini Avrupa oluştur-
maktaydı. İngiltere, Fransa gibi devletler söz sahibi idi. Ancak bu durum İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra tamamen değişti. II. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve 
SSCB süper güç olarak ortaya çıktı. SSCB Marksist ve Leninist politikayı benimse-
yerek yayılmayı amaçladı. ABD ise savaştan sonra 2 Kasım 1823 tarihinde yayın-
lanan Monroe Doktrinine döneceği tahmin edilirken bu siyasetinden vazgeçerek 
Wilson Prensiplerini temel ilke alıp bunu dünya ülkelerine yaymayı amaçladı. 
ABD’nin uluslararası politika da söz sahibi olmak istemesinin sebebi Sovyetlerin 
komünizmi Avrupa ve Balkanlar’da yaymasını engellemekti.10

Sovyetler II. Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Avrupa’da üstünlük kurmuşlardır. 
Özellikle İngiltere ve ABD ile imzalamış olduğu Yüzdelikler Antlaşması bunun 
bir örneği olarak kabul edilebilir. Ayrıca Sovyetler ele geçirmiş olduğu ülkelerde 
komünizmi yaymaya başlayarak ülkenin başına kendi bünyesinden diktatörler 
atamıştır. Sovyetler 10 Şubat 1947 tarihinden sonra işgal ettikleri yerlerden çe-
kilmemiş ve kendisine muhalif olan partileri bertaraf ederek seçimlere müda-
hale de bulunmuştur. Bulgaristan, Romanya ve Polonya’da 1947 yılında yapılan 
seçimlere müdahale etmiştir. Çekoslovakya’da istediğini alamayınca bu ülkeyi 
7   Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar-Türkiye Otoyol 

Projesi, s.2
8    Ahmet Yıldız, Türkiye’nin Balkanlar’da Etkin Bir Politika İzlemesinin Avrupa Birliği 

İle Olan İlişkilere Etkileri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2006, s.1.
9     Akman, Paylaşılmayan Balkanlar, s.33
10  Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar-Türkiye Otoyol 

Projesi, s.74
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işgal etmiş ve darbe sonucu ele geçirmiştir.11 ABD ise genel olarak Sovyetlerin 
tehdidine karşı Truman Doktrini, Marshall Planı, NATO gibi kuruluşları faaliyete 
geçirmiştir. SSCB ise 5 Ekim 1947 tarihinde Cominform’u kurmuş ve bu şekilde 
dünya iki bloğa ayrılmıştır.12

II. Dünya Savaşı sonrasında Balkanlarda da değişimler meydana gelmiştir. 
Ancak Türkiye ve Yunanistan bu değişimlerin dışında durmayı başarmışlardır. 
Yunanistan’da meydana gelen iç savaş neticesinde SSCB istediğini elde edeme-
miştir. Bu ülkeler dışında Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Arnavutluk’ta 
komünizm yaygınlaşmıştır. Bu şekilde SSCB Balkanlar bölgesinde etkinliğini sür-
meye başlamıştır. Ancak Yugoslavya ile başta ilişkileri iyi olan SSCB Yugoslavya’yı 
tamamen kendisine bağlamak isteyince ve Batılı Devletlerin Yugoslavya’ya des-
tek sağlamaları ilişkileri bozarken Yugoslavya, Türkiye ve Yunanistan arasında 
işbirliği kurularak Balkan Paktı oluşturulmuştur. Balkanlardaki genel sorunlar 
toprak ve sınır toprakları olmaktan ziyade daha çok siyasi sorunlardı.13 Dönemin 
kısaca genel özetine bakıldığında II. Dünya Savaşı sonrasında iki blok kurulduğu 
ve uluslararası politikada menfaat ve ideolojilerin ön planda olduğunu görmek 
mümkündür. Soğuk Savaş Döneminde Balkan Devletlerinin içinde bulunduğu ge-
lişmelere de kısaca bakıldığında SSCB’nin etkinliği söz konusudur.

Romanya
Osmanlı Devleti zamanında Eflak olarak bilinmekte olan Romanya, Orta Av-

rupa’da Balkan Yarımadasının kuzeyinde Tuna’nın aşağı kısmında yer alan bir 
Balkan ülkesi olup II. Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını ilan etmiştir.14 Ancak savaş 
sonrası Beserabya ve Kuzey Bukovina’yı Ruslara, Dobruca’yı Bulgaristan’a, Tran-
silvanya’nın kuzeyini de Macaristan’a bırakmak zorunda kalmıştır. Savaş sonu-
cunda güçlenen antifaşist ve anti- emperyalist güçler askeri diktatörlüğe son 
verirken milli bağımsızlığın kurulmasına yönelik garanti vermişlerdir.15 1945 ile 
1947 yılları arasında komünist ideolojinin Romanya toprakları üzerinde hâkimi-
yetini tesis ederken özellikle yardımcı olan “salam taktikleri16∗” etkili olmuştur. 
SSCB 1948 ve 1949 yılında Romanya ile ittifak antlaşması imzalamıştır.17

Romanya’da 6 Mart 1945 yılında Devrimci Demokrat Hükümeti kurulurken, 
1947 yılında da krallık yıkılarak yerine Romanya Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. 
1948 yılında kurulan hükümet Sovyetler Birliğinin çizgisinde ilerlemeyi kabul 
ederek anayasa ile birlikte devleti ilk olarak ekonomik alanda devletleştirme ve 
denetim altına alınmasına yönelik çalışmalar yapmıştır. Ancak 5 Mart 1953 yı-
11  Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1919-1995), Timaş Yayınları, 20. Baskı, 

İstanbul, 2015, s.389.
12    Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), Der Yayınları, 9. Basım, İstanbul, 2013, s.926.
13  Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar-Türkiye Otoyol 

Projesi, s.78
14   Akman, Paylaşılamayan Balkanlar, s.128
15  Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar-Türkiye Otoyol 

Projesi, s.81
16    ∗ Bir konu doğrudan halledilemiyorsa onu küçük küçük parçalara ayırıp kimsenin fark 

edemeyeceği şekilde halletme taktiği.
17  Kader Özlem, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Romanya’nın Dış Politikasında Batı Dünyası 

ve Türkiye’yle Ilişkiler”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, S.12, Kış 2017, s.37.
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lında Stalin’in ölmesi üzerine Romanya’da bazı değişiklikler meydana gelmiştir. 
Ayrıca daha sonra Romanya Varşova Paktına katılmayı kabul etmiştir.18 Stalin’in 
ölümünden önce Romanya’nın dış politikası bir arada yaşama şeklinde olurken 
Stalin’in ölümünden sonra bu politika değişmiştir. Stalin’in ölümünden sonra Ro-
manya da komünizm etkinliğini yitirmeye başlarken 1948 yılında Yugoslavya’nın 
Cominform’dan çıkarılması Romanya tarafından tepki ile karşılanmış ve Roman-
ya Yugoslavya ile ilişkileri düzeltmeyi hedeflemiştir. Daha sonra COMECON’un 
içerisinde yer alana Romanya, 1962 yılından itibaren COMECON toplantıların-
da içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntı sebebiyle sesini yükseltmeye başla-
dı. Özellikle COMECON’un Aralık 1962 Bükreş’te yapılan toplantısında sosyalist 
bankalar kurulması kararı alındı. Bu toplantıda Moskova- Pekin çekişmesi ya-
şanırken Kruşcev, Romanya’nın direnişine ses çıkarmamasının sebebi ikinci bir 
Arnavutluk olmasını istememesinden kaynaklanmaktaydı.19

Romanya’da 9 Aralık 1967’de Çavuşesku devlet başkanı, daha sonra da 28 
Mart 1974’de de Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. Artık 
Romanya’nın dış politikasını Çavuşesku belirlemeye başlamıştı. Romanya’nın 
SSCB ile ticareti 1964’ten itibaren düşmeye başlamıştır.20 Cumhurbaşkanı olan 
Çavuşesku artık SSCB’den bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlayarak Av-
rupa Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti ile yakın ilişkiler kurmaya başlamıştır. 
24 milyon nüfusa sahip olan Romanya 1970 yıllardan itibaren Batılı ülkelerden 
büyük oranda borç almaya başlamıştı. Varşova Paktı üyesi olmasına karşın bu 
durum Romanya’yı etkilemedi.21 Romanya’da hükümetin baskısı halk tarafından 
tepki ile karşılanırken 1980 yılından itibaren hükümete karşı muhalifler arttı ve 
Romanya’da bir devrimin olmasında rol oynadı.

Arnavutluk
Balkan yarımadasının en küçük devleti olan Arnavutluk Kuzeyinde Karadağ, 

Güneydoğusunda Yunanistan, Batısında İyon ve Adriyatik Denizi, Doğusunda ise 
Sırbistan ve Makedonya yer almaktadır.22 Tuna’nın güneyinde yer alan ve Slav kö-
kenli olmayan uluslardan birisidir. Ancak Balkanlar dışında da Arnavutlar yaşam 
sürmekte iken en kalabalık nüfusu yani 2 milyon civarındaki Kosova Arnavutları 
meydana getirmekteydi.23 9 Mayıs 1936’da Habeşistan’ı işgal eden İtalya’nın tutu-
mu Milletler Cemiyeti tarafından tepki ile karşılandı. İtalya Almanya’nın desteği ile 
7 Nisan 1939 yılında Arnavutluk’u işgal etti ve bu durum karşısında Kral Zogo ülke-
sini terk etmek zorunda kalmıştır.24 İtalya’nın Yunanistan üzerinde etkisi azalınca 
Almanlar Yugoslavya, Yunanistan ve Arnavutluk üzerinde etkili olmaya başladı ve 

18  Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar-Türkiye Otoyol 
Projesi, s.82

19   Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1919-1995),  s.500-501
20   Akman, Paylaşılamayan Balkanlar, s.134-136
21  Mercan Köklü, Romanya’da Karşı-Devri Sanmasınlar Hesabı Sorulmayacak, Dökülen 

Kan Yerde Kalmayacak, (Basım Yeri Yok), 1991, s.17
22   Akman, Paylaşılamayan Balkanlar, s. 150
23  Gürbüz Bahadır, Batı’dan Doğu’ya Uzanan Çizgide Balkanlar ve Türkler, Konya, 

2002, s.74. 
24   Oktay Göktaş, Balkanlar’ın Anahtar Ülkesi Arnavutluk, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 
1995, s.6
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Kosova bölgesini Arnavutlara verdi. Arnavutlar işgal karşısında direnmeye başladı 
ve Yugoslav lideri Joseph Brazz Tito Arnavutluk’a iki temsilci göndererek 1941’de 
Arnavut Komünist Partisi’nin kurulmasında ve Enver Hocanın parti sekreterliğine 
getirilmesinde önemli rol oynadı.25 Enver Hocanın öncülüğünde başlayan direniş 
hareketi tam 3 yıl sürdü ve komünistler 29 Kasım 1944 yılında tamamen ülkeyi 
ele geçirmiş oldu. Ülkede 2 Aralık 1945 yılında yapılan seçimler sonucunda Arna-
vutluk Komünist Partisi iktidar oldu ve kurucu meclis tarafından 11 Ocak 1946’da 
Arnavutluk Halk Cumhuriyeti kurulup başkanlığına Enver Hoca seçildi.26

Enver Hoca 1947 yılında Yugoslavya ile ilişkileri azaltırken SSCB’ye karşı ılım-
lı bir politika izlemiştir. SSCB ile Arnavutluk’un ilişkilerinin gelişmesinde Stalin 
büyük rol oynamıştır. Arnavutluk Sovyetlerin desteğini alarak 14 Aralık 1955’de 
Birleşmiş Milletlere üye olmuştur. Ancak SSCB ile ilişkiler 1961 yılından itibaren 
sertleşmeye başlamış ve Enver Hoca ile Kruşcev Dünya Komünistleri Kurultayın-
da karşı karşıya gelmişlerdir. Arnavutluk daha sonra 1961 Çin ile ilişki kurmaya 
çalışmıştır. 1970 yılında ise Mao’nun ölümünden sonra Çin ile ilişkiler kesilmişti 
ve Arnavutluk kendi içerisine kapanmış, Avrupa’nın kapalı kutusu olmuştur. Ar-
navutluk’un günümüzde en yakın münasebetlerde olduğu devletlerden biriside 
Türkiye olmuştur.27 SSCB’de liderliğe Gorbaçov’un gelmesinden sonra 11 Nisan 
1985 yılında Enver Hoca öldü ve yerine rejimin ikinci adamı olan Ramiz Aliağa 
getirildi. Enver Hoca döneminde baskıcı olan yönetim Ramiz Aliağa döneminde 
ılıman olup baskıyı azaltmıştır.

Bulgaristan
Bulgaristan coğrafi olarak Balkan yarımadasının ortasında yalnızca Balkan 

devletleriyle çevrili olan bir ülkedir. Bulgaristan’ın kuzeyinde Romanya, batısın-
da Makedonya ve Sırbistan, güneyinde Yunanistan, güney doğusunda Türkiye 
bulunmaktadır. Toplam sınırları 1.808. km’dir. Ayrıca yüz ölçümü yaklaşık olarak 
110.994 km’dir.28 II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetlerin Balkanlara yönelmesiyle 
taraf değiştiren Bulgaristan, savaş sonrasında, Balkanların Yüzdelikler Antlaşma-
sı ile İngiltere ve Sovyetler arasında bölünmesiyle 1947 yılında Sovyet etki ala-
nına girmiştir. Bulgar Ulusal Komünisti, Kostov’un ölmesiyle 1950 yılına kadar 
ABD ilişkileri kesmiştir. 1950 yılından itibaren Bulgaristan’da iktidara sosyalist-
ler gelişi ile Bulgaristan’ı önce İngiltere ardından ABD tanımıştır. Sovyetler Birliği 
anayasa gereğince 1947 yılından itibaren Bulgaristan’dan çekilmeye başlamış-
tır.29 Daha önceleri bir ordusu bulunmayan Bulgaristan katılmış olduğu Balkan 
Antantı ile ordu kurabilme hakkını sağlamıştır. Sovyetler anayasa gereği Bulga-
ristan’dan çekilmesine rağmen Bulgaristan’ın en önemli müttefiki Sovyetler’dir. 
Ancak 5 Mart 1953 yılında Sovyet lideri olan Stalin’in ölmesinden dolayı Bul-
garistan’ın politikasında da değişmelerin yaşanmasına neden oldu. Bulgaristan 
Aralık 1955 yılında BM’ye üye olurken, 1959 yılından itibaren ABD ile olan iliş-

25   İhsan Gürkan, II. Dünya Savaşı Sonrası Balkanlar, OBİV Yayınları, İstanbul, 1993, s.135
26   Arnavutluk Emek Partisi Tarihi-2, Çev. İsmail Aydın, Yurt Kitap Yayıncılık, İstanbul, 

1990, s.33-36
27   Bilgehan Gökdağ, Osman Karatay, Balkanlar El Kitabı, C.2, Ankara, 2013, s.661
28   Akman, Paylaşılmayan Balkanlar, s.110
29  Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar-Türkiye Otoyol   

Projesi, s.80
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kileri de tekrar başladı. 27 Mart 1966 tarihinde yapılan seçimleri Vatan Cephesi 
kazanırken Todor Jivkov yeniden seçildi.30 1947 yılından itibaren Türkiye olan 
ilişkiler 1961 yılına gelindiğinde giderek gergin bir ortam halini aldı. 1968’de 
Türkiye ile imzalanan Türk-Bulgar Göç Antlaşması’nın sona ermesiyle bir sorun 
daha gündeme gelmiştir. Bu sorun 1989 yılında giderek etkisini gösterecekti.

Yunanistan
Avrupa’nın güneydoğusuna uzanan Yunanistan Makedonya, Arnavutluk, Tür-

kiye ve Bulgaristan ile komşu olan Balkan ülkelerden biridir. Yunanistan’ın top-
lam sınır uzunluğu 1228 km olarak bilinmektedir. Ancak asıl Yunanistan Balkan 
yarımadasının güneye doğru uzanan bir yarımadasıdır ve bu yarımadanın güne-
yine Mora yarımadası eklenmiştir.31 1941 yılında meydana gelen işgal ve bu du-
rum karşısında direnişçilerle yapılan ateşli mücadelelerinin alt yapı ve ekonomi 
üzerinde yıkıcı etkileri meydana gelmiştir. Yunanistan’dan Almanların çekilme-
siyle birlikte Almanlara karşı mücadele eden gruplar kendi aralarında çatışmaya 
başlamışlardır. Sol grubu Milli Kurtuluş Cephesi oluşurken sağ grubu ise Yunan 
Milli Demokratik Ligi temsil etmekteydi. Özellikle Sovyetlerin ve Yugoslavya’nın 
etkisi söz konusu olmuştur. Batılı Devletlerin ve ABD’nin rol oynaması ile Yuna-
nistan’daki iç savaş durmuştur. Bu olayların durma noktasının birincisi 12 Mart 
1947 tarihli Truman Doktrini olurken diğer sebep ise Yugoslav lideri Tito’nun 
1948 yılından Sovyet Bloğundan ayrılması ve Moskova ile arasının açılmasıdır.32

Sovyet tehlikesine karşılık NATO 1949 yılında kuruldu ve bu kuruluşun 3 yıl 
sonrasında Türkiye ile beraber Yunanistan 1952 yılında Kuzey Atlantik Örgütü-
ne yani NATO’ya üye oldu.33 Yunanistan 1961 yılına Kadar krallıkla yönetilirken 
Nisan 1967 yılında darbe sonucunda hükümet devrildi. 1 Haziran 1973 yılında 
krallık tamamen kaldırılarak yerine Cumhuriyet ilan edildi. Ancak ordu belirli 
süre sonucunda yani altı ay sonunda Kasım 1973’te tekrar yönetimi ele geçir-
di. 1974 yılında cunta devrildi ve Yeni Demokrasi Partisi seçimleri kazandı.34 
Türkiye ile Balkan Antantı ve Balkan Paktında yer alan Yunanistan 1974 yılına 
gelindiğinde Kıbrıs’ta yaşanan olaylar neticesinde iki ülke savaş eşiğine gelmiş-
tir.35 1980 yılına gelindiğinde Yunanistan Türkiye ile ilişkileri durdurmuştur ve 
gerginlik ortamı meydana gelmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan dış 
politikası genel itibari ile Kıbrıs olmuştur. Kıbrıs meselesi ile sürekli Türkiye ile 
karşı karşıya gelmek zorunda kalmıştır.

Yugoslavya   
Güney Slavlarının ülkesi olarak bilinen Yugoslavya güney Slav anlamına gel-

mekte olup Avrupa’nın güney doğusunda yer almaktadır. Kuruluşundan yıkılışı-
na kadar içinde bulundurduğu etnik grupları nedeniyle birçok probleme maruz 
30   Akman, Paylaşılmayan Balkanlar, s.128
31   Akman, Paylaşılmayan Balkanlar, s.137
32   Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1919-1995),  s.386-387
33    Mehmet Hasgüler, Mehmet B. Uluğ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası 

Örgütler, Alfa Basım ve Yayın, İstanbul, 2012, s.309 
34   Akman, Paylaşılamayan Balkanlar, s.150
35  Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar-Türkiye Otoyol 

Projesi, s.87-88
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kalmıştır. Yugoslavya yedi komşusu, altı cumhuriyeti, beş milleti, dört dili, üç dini 
ve iki alfabesi olan bir federasyon ülkesidir.36 II. Dünya Savaşı başladığında Yu-
goslavya tarafsız olduğunu ilan etmişti. Ancak İtalya’nın 1940’da Yunanistan’ı 
işgal etmeye başlaması Yugoslavya’nın 25 Mart 1941 yılında savaşa girmesine 
neden oldu. 17 Nisan 1941 yılında Almanlar ve İtalyanlar Yugoslavya’nın toprak-
larını işgal etmeye başladılar. Almanlar Sovyetlere saldıracağı sırada Yugoslav-
ya’da direnişle karşılaştı ve Joseph Broz Tito’nun önderliğinde başlatılan direniş 
giderek büyüdü ve 1943 yılında Ulusal Kurtuluş Konseyi Tito’nun başkanlığında 
geçici Yugoslavya hükümeti kurulmuş olundu. Daha sonra 20 Kasım 1945 yılında 
Federal Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Sovyetlerin birtakım özellikleri etkili olup 
5 Kasım 1947 yılında girmiş olduğu Cominform’dan çıkarıldı. Doğu Devletleri ise 
Yugoslavya ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirerek ekonomik yaptırım uy-
guladılar.37 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra en güçlü Balkan devleti olarak sahneye çıkarken 
büyük bir ordusu bulunmaktaydı. Yugoslavya’nın ilk başlarda Sovyetler ile iyi 
münasebetleri varken Sovyetlerin Yugoslavya’yı tamamen kontrol altına almak 
istemesi nedeniyle gerginlik çıkmıştır. Sovyetler diğer devletlere yardım ederken 
Yugoslavya kendi bünyesindeki partizanların desteği ve mücadelesi ile başarıya 
ulaşmışlardı. Sovyetlerle Tito’nun arasının açılması özellikle Balkan Federasyo-
nun içerisine girmesini engellediğini görmek mümkündür.38 1954 yılında Balkan 
Paktına katıldıktan sonra 1955 yılında tekrardan Yugoslavya ile Sovyetler arasın-
da ilişkiler yeniden başlamıştır. 1980 yılına kadar Yugoslavya ile SSCB arasındaki 
ilişkiler inişli çıkışlı olmuştur. 1972 yılında Hırvatistan’da ayaklanmalar çıktıysa 
da kısa sürede bastırıldı. 1974 yılında ömür boyu başkan seçilen Tito, 1980 yılın-
da ölünce Kollektif Başkanlık idaresi sistemine geçildi. Ayrıca 3-9 Eylül 1979’da 
yapılan “Altıncı Bağlantısızlar Zirve Toplantısı” neticesinde Küba Devlet Başkanı 
Fidel Castro ile girdiği ve “Üçüncü Dünya” diye bilinen Bağlantısızlar Teşkilatı’nı 
Rusya’nın nüfuzundan kurtarma mücadelesini kazanmıştır. 1981 yılından itiba-
ren ülkenin çeşitli yerlerinde ayaklanmalar meydana gelmiştir.39

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Balkanlar (1980-2000)

Dönemin Genel Özelliği
1980 yılına gelindiğinde Balkanlarda sakin bir ortam bulunmaktaydı. Ancak 

bu dönemde Bulgaristan’ın Türkler üzerine uygulamış olduğu baskı ve kültürel 
soykırım ön plana çıkmıştı. Bu dönemde özellikle Türkiye Yunanistan ve Bul-
garistan çeşitli sebeplerden dolayı karşı karşıya gelmiştir. Bulgaristan’ın 1989 
yılında uygulamış olduğu soykırım diğer Avrupa Devletleri tarafından görmez-
den gelinmiştir. Soğuk Savaş Dönemi boyunca bütün uluslararası sistemin temsil 
edildiği yer olarak Balkanlar kabul edilmekteydi. Bu yıllarda Türkiye ve Yuna-
nistan NATO üyesi iken Bulgaristan ve Romanya Varşova Paktı üyesi, Yugoslavya 

36   Akman, Paylaşılamayan Balkanlar, s.163
37  Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar-Türkiye Otoyol  

Projesi, s.83
38   Sabri Sürgevil, Cihan Ögün, Balkanlar-II, İzmir, 2012, s.1-3.
39  Giray Saynur Bozkurt, “Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve 

Müslümanlar”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Kış 2010, s.51-59.
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Bağlantısızlık Hareketi lideri, Arnavutluk ise 1961- 1978 arasında Çin ile yakın 
ilişkiler kurmuştu.40

1980’li yıllarda Romanya’da Nicolae Ceaucesçu yönetimi bulunmaktaydı ve 
Romanya ekonomisi giderek bozulmaya başlamıştı. Nicolae Ceaucesçu yöneti-
mi dış borçları azaltmaya ve tüketimi denetim altına almaya çalışmıştır. Arna-
vutluk’ta ise 11 Nisan 1985 yılında Enver Hocanın ölmesi sonucu yerine Ramiz 
Aliağa getirilmişti. Arnavutluk Enver Hoca döneminde baskı altında iken Ramiz 
Aliağa döneminde ilk aşamalarda Enver Hocanın politikası güdülürken belir-
li bir süreden sonra ılıman bir politika izlenmiştir. Arnavutluk kendi içerisinde 
kapalı bir hal almıştır. Aynı dönemde Yugoslavya’nın başında Joseph Broz Tito 
bulunmakla birlikte Yugoslavya’nın giderek zayıflamaya başladığı görülmüş 
olup Tito’nun ölmesi sonucunda sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle 
bu dönemde Kosova Sorunu, Bosna Hersek Sorunu, Sırbistan’ın yapmış olduğu 
katliam, 1989 Bulgaristan Göçü, Dayton Antlaşması gibi meseleler ön plandaydı. 
Sovyetlerde ise yeni dönem Gorbaçov’un başa gelmesi ile başlayarak Balkanlarda 
olduğu gibi Asya ve Avrupa bölgesinde de gelişmeler yaşanmıştır.  1989 yılından 
itibaren Balkan ülkelerinde özgürlük, demokrasi gibi kavramlar dillendirilmeye 
başlanmış olup Komünist Partilerin adları Sosyalist Parti olarak değişmeye baş-
lamıştı.41 Bulgaristan da ise ülkeyi 35 yıl yöneten Todor Jivkov iktidardan indi-
rilmişti. Doğu Bloğunun yıkılış süreci sıkıntılı olmuş ve 1990 yılından itibaren 
siyasi yapılarını değiştiren Balkan ülkeleri buna paralel olarak ekonomik yapısını 
da değiştirmek zorunda kalmıştır.

Balkan Ülkelerindeki Gelişmeler

Arnavutluk
11 Nisan 1985 yılında Enver Hocanın ölmesinden sonra yerine Ramiz Aliağa 

getirilmiştir. Ramiz Aliağa Enver Hoca’ya bağlılığını bildirmiş ve politika da her-
hangi bir değişikliğin olmayacağını belirtmiştir. Ramiz Aliağa ilk başlarda Enver 
Hoca’nın politikasına devam etmiştir. Aynı politikayı takip etmesinin temelinde 
Enver Hoca’nın karısı olan Necmiye Hanım’dan olan çekince etkili olmuştur. 41 
yıl Arnavutluk’ta tek yetkili güç olan Enver Hoca’nın tüm yetkileri yeni lidere geç-
miş oldu. Partide önemli bir mevkisi olan Necmiye Hoca eşinin ülkede görüşleri-
nin devam etmesi gerektiğini ve Arnavutluk’un kendi kendine yeterli olduğunu 
ifade etmekteydi.42 Ramiz Aliağa belirli bir dönemden sonra politikasını yumuşa-
tıp diğer ülkelerle ilişkiler kurmaya çalışmış ve bu ülkelerle ticari münasebetlere 
girmeye başlamıştır. Arnavutluk’un ekonomisi 1990’lı yıllarda çöküş sürecine 
geçmiş olup, ekonomik buhranların yaşanması sonucunda birçok Arnavut ülke-
lerinden kaçmak zorunda kalmıştır. Doğu Avrupa’da komünist rejimler yıkılma-
ya başlamıştı ve Arnavut Parti Merkez Komitesinin 22-23 Ocak 1990 yılındaki 
toplantısında Arnavut lideri demokrasi yönünde ilk adımların atılacağı ifadesini 
kullanmıştır.43 Bu ifade yeni liderin Enver Hoca’nın eşi ile karşı karşıya gelip sı-
40   Baskın Oran, Türk Dış Politikası (1980-2001), İletişim Yayınları, C. II, İstanbul 2013, s. 175.
41  Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar-Türkiye Otoyol 

Projesi, s. 91.
42   Göktaş, Balkanların Anahtar Ülkesi Arnavutluk, s. 21.
43  Fahir Armaoğlu, 20, Yüzyıl Siyasi Tarih, Türkiye İş Bankası Yayınları C. I, Ankara 

1987,  s.245-246.
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kıntılılar yaşamasına neden olacaktır. Çünkü ülkenin istihbarat servisi olan Sigu-
rimi’nin 8000’e yakın personeli Enver Hocanın eşine bağlı durumdaydı.

Arnavutluk Halk Meclisi 1990 yıllında yapmış olduğu toplantılarda insan hak-
ları ve hukuk konusunda yeni kararlar almaya başlamış olup Arnavut Başbakanı 
Adil Çarçani, Halk Meclisi’nin oturumunda konuşarak Avrupa Güvenlik İşbirliği 
Konferansına katılmak istediklerini ifade etmiştir.44 Açıklamalar sadece halkın tep-
kisini azaltmak için yapılmış olduğundan dolayı halk tarafından fazla dikkate alın-
mamıştı. Arnavutluk’ta değişimler giderek hız kazanmış olup 1990 yılında halkın 
bir kısmı batılı devletlerin Tiran’da bulunan elçiliklerine sığınmaya başlamıştı. 28 
Eylül 1990 tarihinde Arnavutluk BM toplantısına katıldı ve 19 Ekim 1990 tarihinde 
Arnavutluk hava sahasının uluslararası trafiğe açıldığı bildirilmiştir.45

Arnavutluk’ta demokrasi alanında çalışmalar yapılarak 11 Aralık 1990 tari-
hinde çoklu partili sisteme geçildi ve seçimlere katılımlar kabul edildi. Bunun 
üzerine 12 Aralık 1990 tarihinde ülkenin ilk siyasi partisi olarak kabul edilen 
Demokratik Parti kuruldu. 1990 yılının sonuna doğru Hristiyan Demokrat Parti 
kuruldu. Ayrıca 1961 yılından beri ibadete kapalı olan Ethem Bey Camisinin de 
18 Ocak 1991 tarihinde tekrar ibadete açılmasına ve namaz kılınmasına izin ve-
rildi. Arnavutluk’ta 31 Mart 1991 tarihinde seçim yapılmasına karar verilirken 
bu süreçte Arnavutluk 11 Mart 1991’de AGİK’e üye oldu ve ABD ile yeni ilişkile-
rin temeli atıldı.46 Yapılan 31 Mart seçimlerini Arnavutluk İşçi Partisi kazanmış 
olup Demokratik Parti ikinci sırada yer almıştır.

Arnavutluk’ta 31 Mart 1991 yılında Yapılan Seçim Sonucu Üye Sayısı
PARTİLER Yüzdelik Dilimi % ÜYE SAYISI

Arnavutluk İşçi Partisi 65 169
Demokratik Parti 30 75
Yunan Azınlık Partisi 2 5
Arnavutluk Mücadele Partisi 0.4 1
Diğer Partiler 2.6 -

Kaynak: Orbis, Spring 1993

Arnavutluk-ABD ilişkileri gelişme göstermiş ve ABD 1991 yılında bu ülkeye 
6 milyon dolar yardım yapmıştır. ABD’nin bu yardımı yapmasındaki temel sebep 
tekrardan ülkeye komünist bir iktidarın gelmesini önlemekti ve bu nedenle De-
mokratik Partiye destek vermeye başlamıştır. 22 Mart 1992 seçimlerine ise 11 
siyasi parti katılmış olup çekişme Sosyalist Parti ile Demokratik Parti arasında 
yaşanmıştır. 140 üyelik parlamento için yaklaşık olarak 2 milyon oy kullanılmış 
ve seçim sonucunda Demokratik Parti kesin zaferle ayrılmıştır.47 Demokratlar 
tarafından 9 Nisan 1992’de Sali Berisha Devlet Başkanlığına seçilmiş ve Başba-
kanlığa Aleksander Meksi’yi getirmiştir.48 Arnavutluk’ta meydana gelen diğer ge-
lişme ise 1991 yılında AB ile ilişkilerin başlamasıdır.

44  Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarih, s. 246.
45  Ferhat Başdoğan, “Arnavutluk ve Türkiye-Arnavutluk Ilişkileri”, Stratejik Bülteni, 1991, s.86
46  İsmail Soysal, Günümüzde Balkanlar ve Türkiye’nin Tutumu, Balkanlar, OBİV 

Yayınları, İstanbul, 1993 s. 208. 
47   Mehmet Demirel, Arnavutluk’ta Karamsar Seçim, Hürriyet-Roma, 22.3.1992.
48   Bilal N. Şimşir, Türkiye Arnavutluk İlişkileri, ASAM Yayınları, Ankara, 2001, s. 17.
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AB ile 1992 yılında Ticaret ve İşbirliği Anlaşması imzalanmış ve PHARE prog-
ramından 700 milyon Euro destek almıştır. Arnavutluk sadece AB ile sınırlı kal-
mamıştır. Yugoslavya’nın dağılması Arnavutluk’un güvenliğini etkilemiş, özellikle 
Sırpların tehditlerine karşı ABD, Türkiye ve NATO’nun işbirliğine özen göstermiş-
tir. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile NATO esneklik politikası güderek Sovyetlerin 
hâkimiyeti altındaki devletleri yanma çekmek istemiş ve başarılı olmuştur. Ar-
navutluk 1992’nin sonunda NATO’ya başvuru yapmış ve 1994 yılında NATO’nun 
Barış için Ortaklık Programına katılmıştır. Arnavutluk uzun bir süreden sonra 1 
Nisan 2009 tarihinde Kuzey Atlantik Örgütüne girmiştir.49 Arnavutluk daha son-
ra AB’ye girmek için 19 Ocak 2006’da İstikrar ve Katılım Anlaşmasını yani SAA 
Anlaşmasını imzalamıştır.50

Romanya
1967 yılında yönetime gelen Çavuşesku 1980 yılında Romanya’nın başında 

bulunmaktaydı. Bu dönemde Romanya Varşova Paktına üye olmasına rağmen 
Sovyetlere karşı bağımsız bir politika sürdürmekteydi. 1985 yılında Roman-
ya ekonomisi giderek zayıflamaya başlamıştı. Ekonominin çöküşüyle beraber 
dış borç, enerji sıkıntısı ve gıda sıkıntısı ortaya çıktı. Çavuşesku yönetiminin 
1980’lerden önce uygulamış olduğu ekonomik stratejisi büyük bir hezimetle 
karşı karşıya kalmış olup 1980’lerde 8 Milyon Dolarlık dış borcu bulunmaktaydı. 
8 Milyon Dolarlık borç yüzünden Romanya Hükümeti ve özellikle Çavuşesku dış 
borcun artmaması ve ekonominin yeniden düzene girmesini sağlamak amacıyla 
bir çeşit önlemler alınacağı konusunda açıklamalar yapmıştır. Ancak tüm önlem-
lere rağmen Romanya ekonomisi düzeleceği yerde giderek çıkmaz bir hal aldı. 
Bu durum karşısında Romanya hükümeti tarafından 1986-1990 yılları arasını 
kapsayan dönemde kemer sıkma politikası uygulandı ve bu durum karşısında 
halk baskılara dayanamayarak tepki gösterdi.51

Romanya’da bu gelişmeler üzerine halk ve öğrenciler ayaklanıp ülkenin çeşit-
li yerlerinde protesto gösterilerine başlamıştır. Romanya’da Nikolai Çavuşesku 
1980 yılından itibaren parti ve hükümet üzerindeki etkinliğini arttırmak için uy-
gulamış olduğu politikaları daha da baskıcı bir hale getirmiştir. 1988 yılında Sov-
yetlerin uygulamış olduğu açıklık ve yeniden yapılanma politikası Romanya’da 
uygulanamadı. 1989’un Ekim ve Kasım aylarında Berlin duvarının yıkılışı ve 
diğer Doğu Bloku devletlerinin kendi aralarında yaşamış olduğu münasebetler 
Romanya tarafından umursanmadı. Romanya’da Kasım 1989’da yapılan Komü-
nist Partisinin 14. Kongresinde Çavuşesku yeniden seçilerek parti ve genel sek-
reterliğe getirildi. Romanya’da Devrimin ilk kıvılcımı 15 Aralık 1989 tarihinde 
Timişoara’daki Macar Kilisesinde yapılan protesto sonucu ortaya çıkmıştır. Çıkan 
olaylar sonucunda 115 kişi ölmüştür.52 1989’da Romanya’da Endüstriyel üretim 
1944 düzeyinin 145 katı, tarımsal üretim ise 10 katıydı. Romanya’daki olaylar 

49  Yaşar Akdemir, Arnavutluk’un Gelişimi ve Türkiye, Beykent Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, 2009. s.103-104.

50   Akdemir, Arnavutluk’un Gelişimi ve Türkiye, s. 102.
51  Köklü, Romanya’da Karşı-Devrim Sanmasınlar Hesabı Sorulmayacak, Dökülen 

Kan Yerde Kalmayacak, s. 18-21.
52  Köklü, Romanya’da Karşı-Devrim Sanmasınlar Hesabı Sorulmayacak, Dökülen 
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Brüksel’e de sıçramış ve giderek hızlanmıştır. 25 Aralık 1989 yılında Nikolai Ça-
vuşesku ve Eşi yakalanarak idam edilmiş, ancak yönetimdeki kişilerin indirilme-
sine rağmen olaylar devam ederek tüm ülkeye yayılmıştır. Ulusal Kurtuluş Cep-
hesi bu durum karşısında komünizm yönetimine son vererek demokrasi yolunda 
ilk adımı atmıştır.53 Romanya’da 20 Mayıs 1990 yılındaki seçimlerde karışıklıklar 
ortaya çıkmış Macarlar ile Romanlar arasındaki çatışmalarda ölenler ve yarala-
nanlar olmuştur. Türkiye’deki sol kesim ise Romanya’da düzenlenen devrimin 
bir tezgâh olduğunu özellikle emperyalist güçlerle Sovyet lideri Gorbaçov’un iş 
birliği sonucu gerçekleştirildiğini ifade etmiştir.54

Soğuk Savaş sürecinin bitimiyle beraber Avrupa bölgesi ve Balkanlarda kıta-
sal bütünleşme çabaları ortaya çıkmış ve Batı Avrupa ile Doğu Avrupa arasındaki 
ayrışma sona ermiştir. Ancak Romanya’da 20 Mayıs 1990 yılında serbest seçim-
ler yapılmasına rağmen ülkede siyasal istikrar sağlanamamıştır. Kasım 1990 ve 
Nisan 1991’de yapılan zamlarla halkın üzerindeki baskı devam etmekteydi. Ro-
manya 22 Ekim 1990 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İşbirliği Antlaş-
ması imzalamıştır. AET Ocak 1991’de Romanya’ya bir karar ile kılavuz programı 
önermiş ve sonucunda 1 Şubat 1991’de Romanya Avrupa Konseyine özel davetli 
olarak girmiştir. Romanya’ya Uluslararası Para Fonu tarafından Nisan 1991’den 
itibaren kredi verilmiş olup Romanya’nın ekonomik alanda reformlar yapmasına 
katkı sağlamıştır. Romanya’da, Bulgaristan gibi ülkesindeki ekonomik bunalımın 
üstesinden gelerek, pazar ekonomisine geçme noktasını günümüze dek sürdü-
rebilmiştir. Romanya dış politikada bağımsız hareket ederken Rusya’yı da takip 
ediyordu. 5 Nisan 1991’de Sovyetler Birliği ile II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet 
Moldova’sı tarafından işgal edilen Baserabya’nın Romanya’ya iadesini isteyenleri 
düş kırıklığına uğratarak yürürlükte bulunan sınırları korumak için iş birliği iyi 
komşuluk ve dostluk antlaşmasını imzalamıştır.55

Romanya Avrupa Birliği ile ilişkileri düzelterek, 22 Haziran 1995’te Avrupa 
Birliği’ne üye olabilmek için başvuruda bulunmuştur. Ancak 1990’lı yılların or-
talarına kadar siyasi anlamda Avrupa Birliği’ne giriş için gerekli şartları sağladı-
ğını söylemek mümkün değildir. 1996 yılındaki seçimler sonucunda Merkez Sağ 
Partisi iktidara gelmiştir. Romanya’nın kabulüne ilişkin 1997’de Avrupa Birliği 
Romanya’nın üyelik başvurusuna ilişkin rapor yayınlamış ve Ekim 1990’da ko-
misyon tarafından Romanya’nın başvurusuna ilişkin müzakere onayı çıkmıştır. 
Bu karar 10-11 Aralık 1999’da Helsinki Zirvesi’nde teyit edilmiştir. Romanya’da 
2000 yılında yapılan seçimler sonucunda Sosyal Demokrat Parti ülkenin yöne-
timini ele almıştır. Yeni Hükümet ekonomiyi düzeltmek, yolsuzluğu ve işsizliği 
ortadan kaldırmak amacıyla tedbirler alırken reformlara kuşkuyla bakan halk ile 
hükümet arasında sıkıntılarda meydana gelmiştir.56 Varşova Paktı’nın dağılma-
sından sonra Romanya’nın güvenliği söz konusu olduğundan dolayı bu güvenliği 

53   Özlem, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Romanya’nın Dış Politikasında Batı Dünyası ve 
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NATO ile doldurmaya amaçlamış ve 1993 yılında NATO’ya üye olmak için giri-
şimlerde bulunmuştur. NATO bu başvuruyu Barış İçin Ortaklık Programı çerçe-
vesinde değerlendirerek 29 Mart 2004 tarihinde Romanya’nın NATO üyeliğini 
kabul etmiştir. NATO kriz ortamlarında bu durumu fırsata çevirmiş devamlılığını 
sürdürmüştür.57

Makedonya
1980 yılında Yugoslavya Lideri Tito’nun ölümünden sonra Yugoslavya’da ka-

rışıklıklar meydana gelmiştir. Yugoslavya içerisinde yer alan Makedonlar 8 Eylül 
1991’de Yugoslavya Federal Devleti’nden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmiş-
tir. Bu Devletin bağımsızlığına en büyük tepkilerden birini Yunanistan vermiştir. 
Yunanistan Makedonya adı altında bir devletin kurulamayacağını Makedonya’nın 
bölge olarak Selanik olduğunu ifade etmiştir. Makedonya’nın Yunanistan’dan top-
rak talep edeceğini iddia etmiştir. Makedonya Devleti bağımsız olduktan sonra en 
büyük gerginliği Yunanistan’la yaşamıştır. Yunanistan ileri sürdüğü nedenlerden 
dolayı Makedonya’ya 1991-1995 yılları arasında ekonomik ambargo uygulamış-
tır. Ayrıca bunun dışında Uluslararası Diplomatik girişimlerle Makedonya Cum-
huriyeti’nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa birliği gibi kuruluşlarla Yugoslavya’nın 
eski Makedonya Cumhuriyeti adıyla tanınmasını sağlamıştır.58

Makedonya’da 17 Kasım 1991 tarihinde anayasanın hazırlanmasıyla Modem 
Demokratik Avrupa Devleti’nin temelini atmıştır. Ayrıca kendi gücü ve Uluslara-
rası Birliğin yardımıyla büyük gelişmeler kaydetmiştir. Makedonya’yı ilk olarak 
bazı kaynaklara göre Bulgaristan, diğer kaynaklara göre Türkiye tanımıştır. Kay-
naklar incelendiğinde genel kanı olarak sıralama Bulgaristan (15 Ocak 1992), 
Türkiye (6 Şubat 1992), Slovenya ve Hırvatistan (12 Şubat 1992) şeklinde olmuş-
tur.59 Makedonya Cumhuriyeti Yunanistan’ın girişimleriyle Birleşmiş Milletler ta-
rafından 8 Nisan 1993 tarihinde 181. Üye olarak geçici şekilde kabul edilmiştir. 
Makedonya Cumhuriyeti daha sonra Avrupa Devletleri ile ilişkileri geliştirmeye 
çalışmış, 12 Ekim 1955’te AGİT’e 53. Üye olarak girmiştir. 27 Ekim 1995 tarihin-
de ise Avrupa Konseyine kabul edilmiştir. Makedonya’nın diğer sorun yaşadığı 
ülke ise Arnavutluk’tur. Makedonya Cumhuriyeti her ne kadar Avrupa’nın en has-
sas bölgesinde bulunmasına rağmen iyi bir dış politika takip ederek bölgedeki 
komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı hedeflemiştir.

Makedonya ile Arnavutluk arasındaki sorunlara bakıldığında sınır bölgesinde 
yaşanan çatışmalar göze çarpmaktadır. Bulgaristan ve Yunanistan olayı kaygı ile 
izlemiş, Yunanistan Dış İşleri Bakanı Üsküp’e giderek destek vermiştir. Türkiye 
ise bu durumu kınamış ve Makedonya’nın sınırlarını tanıdığını açıklamıştır.60 
Avrupalı Devletlerin baskıları sonucunda Arnavut militanları hareketlerine son 
vererek 13 Ağustos 2001 tarihinde Arnavutluk ve Makedonya temsilcileri ara-
sında antlaşma imzalanmıştır. NATO bu olaylar karşısında müdahale etme kararı 

57  Kader Özlem, “Avrupa’da Güvenlik Politikalarının Oluşum Süreci ve NATO-AB-Türkiye 
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aldıktan sonra 22 Ağustos 2001 tarihinde Makedonya’ya girerek antlaşma ge-
reğince silahları teslim aldı. Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki 
sorun 2008 yılına kadar devam etmiştir. Makedonya’nın Bulgaristan ile yaşadığı 
sıkıntının temelinde dil sorunu bulunmaktaydı.61 Makedonya 140 ülke tarafın-
dan “Makedonya Cumhuriyeti” olarak tanınmaktadır. Makedonya’nın bağımsızlı-
ğından sonra toprak bütünlüğü ABD’nin aracılığı ile Yunanistan tarafından 1995 
yılında tanınmış olsa da sorunlar tamamen bitmemiştir. Ayrıca Makedonya’nın 
1991’de bağımsızlığı bu bölgede yaşayan Türkler içinde bir başlangıç olmuş-
tur.62 Makedonya’nın Siyasi Partilerine baktığında WMRO DPMNE, (Makedon İç 
Devrimci Örgütü) Makedonya Sosyal Demokrat Birliği, Liberal Demokrat Parti, 
Makedonya İçin Opsiyon, Demokratik Entegrasyon Birliği Arnavut Demokratik 
Partisi, Türk Demokratik Partisi, Türk Hareket Partisi, Türk Milli Birlik Hareketi 
gibi siyasi oluşumlar bulunmaktadır.63

Makedonya NATO’ya üye olabilmek için 2008 yılında başvuru yapmış ama 
NATO ülkesi olan Yunanistan tarafından Veto edilmesi yüzünden kabul edilmemiş-
tir. ABD’nin arabuluculuğuna rağmen Yunanistan Veto hakkını kullanmış ve Ma-
kedonya’nın NATO üyeliği başka bir tarihe kalmıştır. Makedonya’da yaşayan Türk-
lerde yaşanan gelişmelerden etkilenmiştir. Buna örnek olarak 2001’de yaşanan 
Makedon-Arnavut iç çatışması yüzünden imzalanan OHRİ Çerçeve antlaşmasıyla 
Türkçe ve Türkçe eğitim önündeki bazı engeller kaldırılmıştır. 20. Asırda yaşanan 
tüm olumsuzluklara rağmen Makedonya’da Türkçe eğitim devam etmiştir.64

Bulgaristan
Bulgaristan’da 35 yıldır devam eden rejim 1989 yılından itibaren eski öne-

mini kaybetmiş özgürlük ve demokrasi kavramları ön plana çıkmıştır. İktidar da 
bulunan Komünist Partisine karşı muhalefet partisinin ortaya çıkması sonucu 
ülkede demokrasi alanında ilk adımların atılması zorunlu hale gelmiştir. 1991 
yılında yapılan yeni anayasa, parlamenter sisteme geçilmesinde etkili olmuştur. 
1989-1990 yılları arasında bu değişim sürecinde Bulgaristan geçmişteki otoriter 
yönetimden kopmayı hedeflemişse de bunu sınırlı bir şekilde elde etmiştir. Dış 
politikada Bulgaristan Rusya ile iyi ilişkiler kurarken Batı ile de iyi ilişkiler hedef-
lemiştir. Yugoslavya’da iç savaş çıkınca Bulgaristan bu savaşa katılmamayı tercih 
etmiş ve Balkan Ülkeleriyle Saldırmazlık Paktı imzalamıştır. Ancak bu dönemde 
Bulgaristan kendi ülkesinde yaşayan Türklere karşı Asimile politikası uygulamış 
ve bunun sonucunda Türkiye ile karşı karşıya gelmiştir.65 1980’li yıllarda Bulga-
ristan’da en büyük azınlık Türklerden oluşmaktaydı. Türklerin Bulgarlaştırılma-
sı önerisi ilk kez 1982 yılında ortaya çıkmıştır. 1983 yılında Bulgar Türklerinin 
asimile edilerek Bulgar Milletine kazandırılması fikri öne sürülmüş, bu fikirler 8 
Mayıs 1984 tarihinde resmiyet kazanmıştır. Ayrıca Todor Jivkov Bulgar Komünist 
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Partisinin 30 Mart 1985 tarihli toplantısında Bulgaristan Türklerinin adlarının de-
ğişmesi ile geçmişte olan sorunların ortadan kalkacağını ve İslam dini ile tamamen 
bağlarının kesilmesi için tedbirler alınması gerektiğinin ifade etmiştir.66 1989 yılı 
Bulgaristan’da Jivkov idaresinin yıkıldığı ve Türkler için yeni bir dönemim başlan-
gıcını teşkil eder. Bulgaristan’da Sovyetlerin baskısıyla 9 Mayıs 1989’da pasaport 
ve vatandaşlık kanunları değiştirilmiştir. 20 Mayıs’tan itibaren bazı Türkler zorla 
Avusturya’ya yollanmaya başlanmıştır. Jivkov 29 Mayıs’ta yapmış olduğu bir ko-
nuşmada “Biz sınırlarımızı açtık, Türkiye’de tüm Bulgar Müslümanlarına sınırla-
rını açsınlar” ibaresini kullanmıştır. Turgut Özal ise Türk sınırlarının devamlı açık 
olduğunu ve hiçbir zaman kapalı olmadığını dile getirmiştir.67 1990’dan itibaren 
Bulgaristan hızlı bir değişim sürecine girmiş ve ülkedeki sosyalist ekonomi yıkıl-
mış ve şahsi mülkiyet edinmeyle özelleştirme ön plana çıkmıştır.

1991 yılı sonunda Türkiye ile Bulgaristan arasında güven ve güvenlik arttırıcı 
önlemler ve askeri temaslara ilişkin Sofya Belgesi kabul edilmiştir. 1992 yılında ise 
Edime Belgesi imzalanmıştır. 1993 tarihinde ise askeri iş birliği uygulaması geliş-
tirilmiş ve ulaştırma komisyonu protokolü imzalanmıştır. Bulgaristan ile Türkiye 
arasında çok önemli ortak çıkarlar bulunmaktadır. Bulgaristan Balkan Ülkeleri ile 
ikili güvenlik antlaşmaları imzalarken 1990 yılında Paris Şartını imzalamış ve NA-
TO’ya girmek için “Barış İçin Ortaklık” Antlaşmasını imzalamıştır. Ayrıca Bulgaris-
tan AGİT, KEİB, Avrupa Konseyi, Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi üyesidir.68 Bulga-
ristan 29 Mart 2004 tarihinde ABD’nin Washington kentinde düzenlenen törenle 
NATO’ya üye olurken 2007 yılında Avrupa Birliğine tam üye olarak katılmıştır.69

Yunanistan
Yunanistan farklı etnik yapıların bulunduğu tarihi itibari ile birçok medeniye-

tin ve halkların etkisinde kalan bir bölgedir. Bu etkinliğin en büyüğü imparatorluk 
kuran Roma, Bizans ve Osmanlı Devleti’nin etkileridir. Yunanistan’ın yaklaşık ola-
rak nüfusun büyük bir kısmı Greklerden oluşurken, Türkler, Ulahlar, Gagavuzlar, 
Pomaklar vs. etnik kökenli halklar bulunmaktaydı. Sovyetler Birliği’nin parçalan-
masından sonra ve Yugoslavya’nın giderek zayıflayıp daha sonra parçalanmasının 
Balkanlarda etkisi büyük olmuştur. Sovyetlerin yıkılması ile birlikte bölgede bu-
lunan sosyalist rejimler tek tek yıkılmaya başlamıştı. Yunanistan 1990’lara kadar 
soğuk savaş döneminde dahi tehdit olarak kuzeyden çok doğuyu algılayan politika-
lar uygulamaya başlamıştı. Yunanistan Balkanlara yönelik politikaları çerçevesin-
de 1999 yılında hazırlanan “Balkanların Yeniden Ekonomik Yapılanması için Helen 
Planı” aktif bir politikanın ürünü olmuştur. Yunanistan 1990’larda Yugoslavya’nın 
dağılması süresinde Yugoslavya’ya destek verip onun toprak bütünlüğünü savun-
muştur. Ayrıca Yugoslavya ve Sırbistan’ı desteklemesindeki sebep sınır değişiklik-
lerinden meydana gelebilecek olaylardan tedirgin olmasıdır.70 
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Yunanistan’ın dış politikası 1995 yılından itibaren değişmeye başlamıştır. 
Balkanlarda sosyalist rejimin sona ermesinden sonra Yunanistan diğer doğu 
bloku ülkeleri ile ilişkiler kurmaya başlamıştır. Asıl amaç olarak Yunanistan ile 
Arnavutluk arasındaki ilişkilerin düzelmesi hedeflenmişti. Ancak dönemin Yu-
nanistan Başbakanı Konstantinos Mitsotakis’in Temmuz 1993 yılında yapmış 
olduğu açıklamada Güney Arnavutluk’taki Yunan azınlığın, Kosova’daki Arnavut 
azınlığı ile eşit olarak değerlendirilmesini istemesi Yunanistan-Arnavutluk iliş-
kilerini olumsuz şekilde etkilemiştir.71 Kıbrıs Meselesi, FIR Hattı, Kıta Sahanlığı 
gibi konular yüzünden Yunanistan’ın sorun yaşadığı ülkelerden biri de Türkiye 
olmuştur. Bunların yanında 1996 yılında yaşanan Kardak Krizi iki ülkeyi savaş 
eşiğine getiren meselelerden biridir. Yunanistan 1974 yılında Kıbrıs Barış Hare-
keti nedeniyle 1952 yılında üye olduğu NATO’dan çekilmiştir. Daha sonra girmek 
istemiş ise de Türkiye’nin vetosu ile girememişti. Ancak 12 Eylül 1980 yılında 
Türkiye’de darbe olması sonucunda 20 Ekim 1980 yılında Yunanistan tekrardan 
NATO’nun bir üyesi olmuştur. Türkiye’nin tutumu karşısında Yunanistan tarafın-
dan bir gelişme olmadı ve 1981 yılında PASOK lideri Andreas Papandreou’nun 
gelmesiyle Türk-Yunan ilişkileri giderek gerin bir hal aldı.72

Yunanistan’ın AB ile ilişkilerine bakıldığında Avrupa içerisinde sürekli olarak 
gündeme geldiği konular; AB’ye 1975 yılından itibaren başvurduğundan sonra 
çıkarmış olduğu sürekli tartışmalar, 1974 yılında NATO’nun askeri kanadından 
çekilmesi, 1981’de AB’ye üye olduktan sonra AB fonlarından en çok yararlanan 
ülke olması ve 1999 yılında Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin AB üyelik sürecini 
veto etmesi ve Güney Rum Kesiminin sorunları olduğu halde AB sürecinde des-
teklemesi konularıdır. Günümüze bakıldığında ise Yunanistan’da 4 Ekim 2009 
iktidarın değişmesi ve ekonominin bir türlü açıklanamaması ve AB sınırlarının 
üzerinde bir bütçe açığı olduğu gözükmektedir. Yunanistan’ın içerisinde bulun-
duğu durum nedeniyle ekonomisi zayıflamış ve iflas etmek üzereyken AB Konse-
yi 25 Mart 2010 tarihinde yardım paketi yapmıştır. Ancak Yunan ekonomisi artık 
AB tarafından denetim altına alınmıştır.73

Yugoslavya’nın Dağılması ve Ortaya Çıkan Sorunlar
Sovyetler Birliği’nin ve dayandığı sistemin çöküşüyle birlikte bu devletin li-

derliğinin yaptığı doğu bloku da dağılmış, bu bloku oluşturan diğer devletlerde 
de önemli gelişmelere neden olurken bunlar içerisinde Yugoslavya’nın durumu 
farklı bir yapıya sahipti. Yugoslavya 19 ırkın yaşadığı 16 dilin konuşulduğu iki di-
nin olduğu bir federal devletti. Güney Slavların Ülkesi manasına gelen bu devletin 
kuruluşu 1918 yılına kadar dayanmaktaydı. Ancak bu devletin tamamen yükse-
lişi II. Dünya Savaşı sonrasına denk gelmişti. 29 Kasım 1943’te Yugoslavya Kur-
tuluş Ulusal Komitesi’nin Başkanı olan Tito ile birlikte büyük bir gelişme yaşadı. 
Yugoslavya kominizim ile yönetilirken Sovyetlerden ayrı bağımsız bir politika gü-
düyordu. Sovyetlerin kurmuş olduğu 5 Ekim 1947 tarihli antlaşma çerçevesinde 
oluşturulan Cominform’da Sovyetlerle ters düştüğü için 1948 yılında çıkarılmış ve 
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Doğu Devletleri tarafından ekonomik yaptırıma maruz kalmıştır. Tito döneminde 
Yugoslavya 1953’te Balkan Paktına katılmış 1955 Bandung konferansı sonrasında 
bağlantısızlık hareketini oluşturarak lider konumuna yükselmiştir. Tito’nun uygu-
lamış olduğu politikalarla özellikle 1960’ta uygulamış olduğu reformlarla devlet 
ekonomik alanda giderek büyümüştür. Ancak 1970’lere gelindiğinde ekonomik 
açıdan devlet zayıflamaya başlamış, işsizlik ve enflasyon artmıştır.74

Yugoslavya Lideri Tito’nun Mayıs 1980 yılında ölmesinden sonra ortaya çıkan 
siyasi ve ekonomik bunalımın soğuk savaşın sona erdiği 1990’da doruğa ulaşma-
sıyla Yugoslavya dağılma sürecine girmiştir. Tito’nun ölümünden sonra 1980’ler 
boyunca 1974 Anayasasının vermiş olduğu yetkilerle federasyonu oluşturan 
Cumhuriyetler ekonomik ve siyasi alanda merkezden nerdeyse bağımsız davran-
maya çalıştılar. 1983’ten sonra ekonomik istikrar reformu doğrultusunda köklü 
uygulamalar yapılmasına karar verildi. Tito döneminde Yugoslavya adı altında 
Sırp milliyetçiliği giderek baskıcı bir hal alırken Sırbistan ise diğer Federal Cum-
huriyetlerle ilişkilerini belirleyen baskın bir nitelik kazanmıştı. 

1987 yılında Sırbistan’ın devlet başkanlığına Miloseviç getirilmiştir. Miloseviç 
döneminde Sırbistan’da milliyetçilik giderek artmış ve milliyetçilik akımı çerçe-
vesinde diğer federe cumhuriyetlerini etkilemiştir.75 Yugoslav Komünist liginin 
1990’da yapmış olduğu kongrede almış olduğu kararla piyasa ekonomisine ve 
çok partili hayata geçilmesine karar vermiştir. Yugoslavya da komünist rejime 
son vererek federasyonun varlığını korumaya yönelik reformlar yapılmışsa da bu 
dağılışın önüne geçememiştir ve giderek hızlanmıştır. 1990’da 6 Cumhuriyette 
yapılan ilk serbest seçimleri Sırbistan ve Karadağ dışındaki tüm cumhuriyetler-
de milliyetçi partiler kazanmıştır. Bu iki ülkede sosyalist rejimler sürmektedir. 
Sırbistan’da aşırı Sırp milliyetçisi Miloseviç’in seçimlerden sonra da iktidarını 
koruması diğer federe cumhuriyetlerinde kaygıyı hat safhaya çıkarmıştır. Bu 
dönemde Sırbistan’a destek veren ülke Karabağ’dır. 1980’lerden itibaren Yükse-
len Sırp milliyetçiliği ve ardından Sloven ve Hırvat milliyetçiliği Yugoslavya’nın 
geri dönülmez bir dağılma sürecine girmesine neden olmuştur. Yugoslavya’nın 
dağılma sürecine girmesini sağlayan faktör Sırp milliyetçiliği olmuşsa da Yugos-
lavya’da ki 10 yıllık reformların etkisinin azalması, Slovenya ve Hırvatistan’ın 
bağımsızlık ilanları etkili olmuştur.76 Yugoslavya Federal Hükümeti Slovenya ve 
Hırvatistan’ın bağımsızlık kararı üzerine bu iki ülkede bulunan silahların teslim 
edilmesini istemişse de bu teklif reddedildi. 1 Mart 1991 tarihinde Sırp-Hırvat 
yerel çatışması baş gösterdi. 25 Haziran 1991 tarihinde Slovenya ve Hırvatistan 
resmen bağımsızlıklarını ilan etmiş ve bu olay sonucunda 27 Haziran 1991’de 
Yugoslavya ve ordusu Slovenya’ya girmiştir. Böylece Yugoslavya’da iç savaş baş-
lamıştı. Bu olay Avrupa Birliği Ülkelerini tedirgin etmiş ve olayları yatıştırmak 
için Temmuz 1991’de bu ülkelere silah ambargosu uygulanmıştır. Ayrıca İngiliz 
devlet adamlarından olan Lord Carington arabulucu olarak bu bölgeye gitmiştir. 
Ancak bu tür müdahalelere rağmen bu olay yatıştırılamamıştır.

Yugoslavya Federal Devleti üzerinde bulunan Makedonya’da 8 Eylül 1991 ta-
rihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Yugoslavya’da iç savaş giderek büyümüş ve 
74    Akman, Paylaşılamayan Balkanlar, s. 171
75     Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, Der Yayınları, İstanbul, 2004, s.586
76    Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, s.588
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bunun üzerine 25 Eylül 1991’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yugoslavya 
Federal Devletlerine silah ambargosu koyma kararını almıştır. Bu dönemde diğer 
bir gelişme ise 27 Kasım 1991 tarihinde Bosna-Hersek’in bağımsızlığını ilan etme-
si olmuştur. Böylece Yugoslavya Devletini oluşturan 6 Federal Devletten Sırbistan 
ve Karadağ dışında bütün Federal Devletler ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmiş 
ve Yugoslavya’dan ayrılmışlardır. Özellikle bu dönemde Sırbistan’ın milliyetçiliği 
bölgede yeni sorunların ortaya çıkmasında etkili olmuştur.77 Yugoslavya’da iç so-
runlar devam ederken Almanya Aralık 1991’de Slovenya ve Hırvatistan’ın bağım-
sızlıklarını tanımıştır. AB ile ABD’nin arabuluculuğu sayesinde bu olayların bir kıs-
mı durdurulmuştur. 3 Ocak 1992 tarihinde Belgrad’da Federal Parlamento imzala-
mış olduğu bir kararla yeni Yugoslavya’nın kurulmasını kabul ettiğini açıklamıştır. 
Ancak 9 Ocak 1992 tarihinde Bosna Hersek’te yaşayan Sırpların bağımsızlıklarını 
ilan etmesi sonucu ortam yeniden gerilmiş ve bu olay sonucunda 14 Temmuz 1992 
tarihinde Birleşmiş Milletlerin Barış Gücü bölgeye gönderilmiştir. 27 Haziran 1992 
tarihinde Sırbistan ve Karadağ birleşerek Yeni Yugoslavya’nın kurulduğunu ilan 
etmiş ve Eski Yugoslavya’nın sona erdiğini bildirmiştir. Yeni Yugoslavya’nın kurul-
masından sonra sorunlar bitmemiş ve Bosna-Hersek ve Kosova meselesi ortaya 
çıkmıştır.78 Yugoslavya’daki iç savaşın başlamasında rol oynayan Slobodan Milose-
viç 1987 yılında Sırbistan’ın başına geçmiştir. Bosna Hersek’te 1992 yılında Sırp-
ların ayaklanması sonucu iç savaş çıkmıştır. Bu savaşta Yunanistan Sırbistan’ı des-
teklemiştir.79 Bosna’da başlayan iç savaş sonucu 1992’den 1995 yılı sonuna kadar 
300 Boşnak hayatını kaybetmiştir ve birçok mültecide başta Almanya olmak üzere 
birçok ülkeye göç etmek zorunda kalmıştır.80 Türkiye ise bu gelişmeleri başından 
beri endişeyle takip ederken Bosna iç savaşından önce Yugoslavya’nın Federal Dev-
let Başkanı Borislav İviç 10 Nisan 1991 tarihinde Ankara’ya gelmişt ve dönemin 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile görüşmüştür. Turgut Özal yaşanan sorunlara karşı 
kaygılandıklarını ve bunun sonucunda bir barış yolunun bulunması şeklinde di-
leklerini ifade etmiştir. Ayrıca Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov ve Bosna 
Hersek Cumhurbaşkanı Aliya Izzetbegoviç’te Ankara’yı ziyaret etmiştir. 15 Ocak 
1992 tarihinde Avrupa Topluluğu Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlığını tanır-
ken Türkiye’de 6 Şubat 1992 tarihinde tüm devletlerin bağımsızlıklarını tanıdığını 
açıklamıştır.81 Yugoslavya’nın dağılması ile birlikte sorunlar devam etmeye başla-
mıştır. Bosna Hersek Sorunu 1995 yılında Dayton Antlaşması ile sona ermiştir. Yeni 
Yugoslavya Parlamentosu 4 Mart 2003 yılında almış olduğu karar ile devletin adını 
Sırbistan-Karadağ olarak açıklamıştır. Ancak Karadağ’ında 2006 yılında bağımsız 
olması sebebiyle 88 yıllık devlet tarihe karışmıştır.82

Bosna Meselesi
1980 yılında Tito’nun ölümünden sonra Yugoslavya’da bulunan istikrarlı 

durum sarsıntı yaşamış ve özellikle milliyetçilik akımının etkisiyle Yugoslavya 
dağılma sürecine girmiştir. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra sorunlar ortaya 

77     Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), s.1122-1123
78     Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), s.1123
79     Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), s.822-823
80     Akman, Paylaşılmayan Balkanlar, s.174
81     Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası (1990-1995 Dönemi), s.684-685
82     Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), s.1125
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çıkmıştır. Bu sorunlardan birisi Bosna Meselesi’dir. Bosna-Hersek ülkenin tama-
mı Avrupa Kıtasında yer alan Balkan Yarımadasının Orta Batı ve Kuzeybatı kesi-
minde yer alan bir ülkedir. Bu ülkenin bağımsızlık süreci çeşitli engellerle durdu-
rulmaya çalışılmışsa da bu plan uygulanamamıştır.83 Yugoslavya dağılışı bölgesel 
bir kriz olarak doğar ve modem bir doğu sorunu olarak ifade edilir. Yugoslavya’da 
iç savaş Slovenya’da başlamış ve bu savaş daha sonra Hırvatistan’a sıçramıştır. 
Bosna-Hersek’te ise iç savaş parlamentonun bağımsızlık kararı alması sonucu 
ortaya çıkmıştır.

Bosna-Hersek’te 1990 yılında yapılan seçimlerde Aliya Izzetbegoviç’in De-
mokrat Hareket Partisi oyların % 38’ini alarak Koalisyon Hükümeti kurmuştur. 
Bosna-Hersek’te 29 Şubat ve 1 Mart 1992 tarihleri arasında Bosna-Hersek’te 
bir halk oylaması yapılmış ve bu referanduma katılım düzeyi % 63.04 olmuştur. 
Referandum sonucunda Bosna-Hersek parlamentosu 15 Ekim 1995’te bağım-
sızlığını ilan etmiştir. Yugoslavya’nın dağılmasını önlemeye çalışan Sırbistan ise 
Bosna’da bulunan Sırplara destek vererek onların ayaklanmasını sağlamış ve bu 
olay sonucunda Bosnalı Sırplar 9 Ocak 1992’de tek taraflı olarak Bosna-Hersek 
Sırp Cumhuriyetini kurmuştur. Bosna-Hersek, Yeni Yugoslavya’nın kuruluşundan 
sonra federal ordu birliklerini işgalci konumunda olduğunu öne sürerek biran 
önce çekilmesini istemiştir. Ancak bu ordu çekilmezken Sırplarla bir olup Bos-
na-Hersek’e saldırmışlardır. Bosna-Hersek’in yanında ilk olarak yer alan Hır-
vatlar Boşnaklarla beraber Sırplara karşı mücadele verirken Hırvatların aynı 
zamanda da Sırplarla iş birliği yaptığı gerekçesiyle, Hırvatlar 1992 Temmuz’un-
da Mostar ve çevresini alan bölgede Bosna-Hersek Hırvat Cumhuriyeti’ni kur-
muşlardır.84 Bosna’da 1990 yılından itibaren Komünist Partisi dağılmış ve yerine 
bir dizi partiler kurulmuş olup bu partilerin en önemlileri Demokratik Hareket 
Partisi, Hırvat Partisi’dir. 1991 yılından itibaren Aliye İzzet Begoviç bir denge po-
litikası gütmüştür. Hırvatistan’ında Bosna’nın da geleceği Sırplar tarafından teh-
dit edilmekteydi.85 1992 yılında savaşın patlak vermesinden hemen öncesinde 
Bosna 3 Milli Politik Parti etrafında bölünmüştü. Bu üç Partinin ortak özelliği 
Bosna-Hersek’in geleceği ile ilgili farklı vizyonlara sahip olmasıydı. Bosnalı Sırp 
ve Hırvat toplumları arasında politik üstünlük söz konusuydu. Bu yüzden Bosnalı 
Sırplar, Sırp yoğunluktaki yerleşim yerlerinde kontrolü ele geçirmeyi hedefledi-
ler. Bosna’daki reformun düzenlenmesinin asıl amacı uluslararası alanda tanına-
bilmesi ve Avrupa topluluğu tarafından oluşturulan şartlar etkili olmuştur.

1992-1995 yılları arasında meydana gelen savaş etnik ve soykırım savaşı ola-
rak ta nitelendirilir. Sırbistan bu savaşta Yugoslavya’nın düzenli ordu birliklerin-
den destek almıştır. Bu savaş 3 bölüme ayrılmaktadır. Birincisi, Müslüman-Hır-
vat koalisyonunun 1992-1993 yılları arasında Sırp güçlerine karşı yapılan savaş, 
ikincisi, 1993-1994 yılları arasında olan savaş ve üçüncü savaş ise NATO-Müslü-
man-Hırvat güçlerinin Mart-Ekim 1995 yılındaki Sırplara karşı yapılan savaştır. 

83  Yasin Şafak, Bosna Savaşı ve Yugoslavya’nın Parçalanması, Kadir Has Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Bilim Dalı Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul, 2010, s.1

84    İrfan Neziroğlu, Yeni Dünya Düzeni ve Bosna- Hersek Cumhuriyetindeki Savaş, TBMM 
Kütüphane Dökümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara, 1994, s.32

85  Noel Malcolm, Bosna’nın Kısa Tarihi, Çev. Aşkın Karadağlı, OM Yayın Evi, İstanbul, 
1994, s.349
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Bosna’da yapılan soykırım karşısında Birleşmiş Milletler Sırpların yapmış oldu-
ğu soykırım konusunda yapılan faaliyetlerin önlenmesini istemişti. Ancak Avru-
pa Birliği ve ABD’nin Sırplara karşı caydırıcı önlemlere girişmemesi Sırpları ce-
saretlendirmiştir. BM Sırpların Bosna halkına yapmış olduğu suçları etnik temiz-
lik olarak nitelendirdi.86 23 Ocak 1992 yılında Ankara’yı ziyaret eden Slobodan 
Miloseviç Türkiye’den Yugoslavya’nın parçalanmaması için yardımcı olmasını 
istemiştir.87 Ayrıca 18 Mart 1992 tarihinde Bosna-Hersek’in yeni kuruluş düzen-
lemelerine ilişkin ilkeler ve yaygın adıyla Cutilheiro Planı adı altında bir antlaşma 
yapılmıştı. Bosna-Hersek bazı kaynaklara göre 6 Şubat 1992’de bağımsızlığını 
ilan ettikten sonra AGİT ve BM 7 Nisan 1992 tarihinde bu devletin bağımsızlığını 
tanımıştı. 28 Ağustos 1995’te Saraybosna’da yapılan saldırıyı Boşnakların yap-
tığı ifade edilmiş ancak BM tarafından yapılan araştırmalar sonucunda saldırıyı 
Bosnalı Sırpların yaptığı ortaya çıkmıştır. NATO bu durum karşısında “İhtiyati ve 
Kasıtlı Vuruş Operasyonu” adı altında Sırbistan’a hava harekatı düzenlemiştir.88

Dayton Antlaşması (14 Aralık 1995)
Bosna-Hersek sorununun çözümü için ABD Bakan Yardımcısı Richard Holbro-

oke 4 Eylül 1995 günü Zagreb’i, 5 Eylül 1995’te de Ankara’yı ziyaret etti. Aynı ta-
rihte Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Yeni Yugoslavya Dış İşleri Bakanları Cenevre 
de sorunu çözmek için toplandılar. 8 Eylül 1995’te temel konularda antlaşmaya 
varıldı. Bu antlaşmaya göre Yeni Yugoslavya Bosna-Hersek’i tanıdı ve Bosna-Her-
sek’te topraklarında Özerk Sırp Cumhuriyeti kurulmasına izin verecektir. Cenev-
re’de varılan bu antlaşmadan sonra Bosna-Hersek adına Aliya Izzetbegoviç, Hır-
vatistan adına Frankov Tudiman, Yeni Yugoslavya Devleti adına Slobodan Milose-
viç, Dayton’da toplandılar. Uzun görüşmeler sonucunda 14 Aralık 1995 tarihinde 
(bazı kaynaklarda ise 21 Kasım 1995) antlaşma imzalanmıştır.89 Bir ana metin 
ve 11 ekten oluşan, Bosna’da barışı sağlayan Dayton Antlaşması’nın bazı temel 
hükümleri şu şekildedir:90

Bosna-Hersek adı aynı olan ve daha önce tanınan uluslararası sınırlara uygun 
sınırları olan tek bir devlet olarak kalacaktır. Devlet iki birimden, Bosna-Hersek 
Federasyonu ve Bosna Sırp Cumhuriyet’inden oluşacaktı. On iki aylık bir süre için 
NATO Barış Uygulama Gücü yerleştirilecek ve bu güç tarafından Antlaşma’nın te-
mel hükümlerinin yerine getirilmesi ile Bosna’daki yabancı güçlerin 30 günde 
çekilmesi denetlenecektir. Tüm taraflar La Haye’deki Savaş Suçluları Mahkeme-
si’ne yardımcı olmak zorunda olup, Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’ne de buna 
uymaması durumunda yaptırımlar uygulanacaktır. 

Dayton Antlaşması ile NATO Bosna’daki askeri operasyonları kendi bünyesi-
ne almış ve IFOR kurulmuştur. IFOR, 20 bini Amerikalı olmak üzere 60 bin askeri 
kuvvetten oluşmaktadır. Sivil operasyonlar ise Yüksek Temsil Gücüne verilmiştir. 

86  Mehmet Dalar, Dayton Antlaşması ve Bosna-Hersek’in Geleceği, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, C.I, Yıl 9, S.16, 2008, s.91-123

87  İsmail Soysal, Dağılan Yugoslavya ve Bosna-Hersek Sorunu: Olaylar ve Belgeler 
(1990-1996), Obiv Yayınları, İstanbul, 1997, s.14

88  Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar-Türkiye Otoyol 
Projesi, s. 130-131

89   Dalar, Dayton Barış Antlaşması ve Bosna-Hersek’in Geleceği, s.98
90   Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), s.1129
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Türkiye’den Zagreb’e 50 Türk Polisi göndermiştir. Tansu Çiller 1995 yılının sonu-
na doğru Saraybosna’ya giderek gelişmeler hakkında bilgi edinmiştir.91

Kosova Meselesi
Balkanlarda önemli bir jeopolitik konuma sahip olan Kosova 10.862 km2 yü-

zölçümü ve 2.4 milyonluk nüfusa sahip olup başkenti Priştina’dır. Kosova coğrafi 
olarak Avrupa kıtasının güneyinde Balkan Yarımadasının kuzeybatısında yer alır. 
Komşuları ise Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Arnavutluk’tur.92 Kosova Sorunu 
Uluslararası gündeme 1990’lı yıllarda taşınmış olsa da çok kişi sorunun kökenini 
1389 yılına yani Kosova’nın Osmanlı hâkimiyetine girmesine dayandırmaktadır. 
1974 yılında çıkarılan Anayasa ile Kosova’ya statüler verilmiştir. Ancak Koso-
va’da Arnavutlar hareketlenmiş ve bağımsızlık faaliyetlerine geçmişlerdir. 1981 
yılına gelindiğinde Tito’nun ölümünden sonra Yunanistan dağılma sürecine gi-
rerken Kosova sorunu da ön plana çıkmıştır. Kosova’da ilk olaylar 1981 yılında 
Priştina Üniversitesi’nde ortaya çıkmıştır. Daha sonra 25 Mart’ta Prizren’de 26 
Martta ise yeniden Priştina’da olaylar çıkmıştır. Kosova’da diğer olayların baş-
lamasındaki etken ise işsizlik sorunudur. 1986 yılında Sırp kurumlarından Sırp 
Bilim Ve Sanatlar Akademisi tarafından siyasi içerikli bir Memorandum yayın-
lanmıştır.93 Sırplar arasında artmakta olan Milliyetçilik akımı giderek büyümüş 
ve 1987 yılında Komünist Parti liderliğine Slobodan Miloseviç gelmesiyle de 
daha da yoğunlaştı. 1986 yılında yayınlanan memorandum, 1989 yılında Koso-
va Meydan Muharebesinin 600. Yıl dönümünde Miloseviç’in Kosova’da yaptığı 
konuşma da Arnavutların Sırpların haklarını ihlal ettiklerini iddia etmesi ve ül-
kede siyasetçilerin ve medyanın da kışkırtmaları sonucunda Arnavut-Sırp geri-
limi giderek yükselmeye başlamıştı. Slobodan Miloseviç 1989 yılında Kosova ve 
Voyvodina’nın özerkliklerini kaldırarak Sırbistan’a bağlı bölge haline getirmesi, 
Kosova’da “Hassas dengeyi iyice bozdu ve Yugoslavya’nın dağılma sürecini be-
lirgin hale getirmiş oldu. Kosova’da Arnavutça eğitim sona erdirildi. Basın yayın 
faaliyetleri yasaklandı. Bu yasaklanmalar karşısında Kosovalılar 1989- 1996 ara-
sında direnişe geçti.94

10 Mart 1984 tarihinde Tanyug Yugoslav Haber Ajansı, bölgede yaklaşık 1000 
üyesi olan 72 illegal örgütün açığa çıkarıldığını bildirmiştir. Kosova’da 5 temel ör-
gütün kurulduğu bilinmektedir. Bu örgütlerin isimleri faaliyetleri şu şekildedir;95

Kosova Ulusal Kurtuluş Hareketi: Bu örgüt Yazar Âdem Demaçi tarafından ku-
rulmuştur. Amacı ise Arnavutların yaşadığı bütün Yugoslavya bölgelerinin Arna-
vutluk ile birleşmesini sağlamaktı.

Kosova-Marksist Leninist Grubu: Bu örgütte Kosova Ulusal Kurtuluş Hareketi 
ile aynı amacı taşımaktadır. Kurucusu Kadri Zekâ idi.

91  Gönlübol, Bingün, Olaylarla Türk Dış Politikası (1990-1995 Dönemi), s.688
92  Shqipran Kadriaj, Kosova Sorunu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008, s.3
93   Kadriaj, Kosova Sorunu, s.8-11
94   Birgül Demirtaş Coşkun, “Kosova’nın Bağımsızlığı ve Türk Dış Politikası (1990-2008)”, 

Uluslararası İlişkiler Akademik Dergisi, C. 7, S. 27, Güz 2010, s.51-86
95     Pınar Yürür, Geçmişten Günümüze Kosova Sorunu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1999, s.57
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Kızıl Cephe: 1980 yılında Yusuf Gervala tarafından kurulmuştur. Amacı Arna-
vutluk ile birleşmekti.

Yugoslav-Marksist-Leninist Komünist Partisi: Kosova’ya Yugoslavya içinde 
Cumhuriyet statüsünün verilmesini amaçlamakta ve esas olarak Komünist Parti-
si üyelerinden oluşmaktaydı. 

Arnavutluk Cumhuriyeti Hareketi: 1982 yılında kurulan bu örgüt üç örgütün 
birleşmesi ile kurulmuştur. Ancak Kızıl Cephe katılmamıştır. Kurucusu Nuri Beri-
şadır ve bu kişi 1984’te öldürülmüştür.

Kosova sorunu, 1990 sonrasında anayasal statü ihlal edilince daha da büyük 
boyutlara ulaşmıştır. Sosyalist Rejimin çökmesinden sonra bu olaylar giderek 
büyümüştür. Sırp yönetimi Kosova siyasetinde bir değişme yoluna gitmemişti. 
Sırbistan’ın Kosova üzerindeki faaliyetlerine karşılık BMGK’dan gerekli askeri 
müdahale kararı çıkmamıştı. ABD ve AB ise baskıcı tutumlarına rağmen Milo-
seviç’in katliamlarına son verememişlerdir. NATO’nun müdahale kararı alması 
insan haklarının ihlal edilmesi sonucu olmuştur.96 Kosova’da 1998 yılında Yugos-
lav güçleri 311 kasabaya saldırmış ve 500 bin kişiyi yerinden etmiştir. Kosova’da 
böylece iç çatışma başlamıştır. Batılı Devletler ve kuruluşlar bu sorunu çözmek 
amacıyla 9 Mart 1998 tarihinde toplanmışlardır. Ayrıca BM 23 ve 24 Ekim 1998 
tarihli kararında bölgede barış ve güvenliğin tehlikede olduğunu ifade etmiş ve 
ateşkes yapılmasını istemiştir.97 NATO’nun bölgeye müdahale etmesi üzerine 
6 Şubat 1999’da, Fransa’da barış müzakereleri yapılmıştır. Bu müzakerelerde 
Sırplar ile Kosova arasında ateşkesin sağlanması, Kosova’ya geniş bir özerklik 
verilmesi gibi konular görüşülmüştür. Ancak ABD’nin de katılmasına rağmen so-
runlar bir türlü çözülememiş ve ABD Sırbistan’a NATO’nun hava müdahalesini 
hatırlatmıştır. Bu durum üzerine 22 Mart 1999’da NATO’nun 36 bin kişilik bir-
liği Yugoslavya sınırları içerisine girmiş ve daha sonra 8000 kişilik bir ek birlik 
olarak sınırdan geçmiştir. 24 Mart 1999 yılında ise NATO’nun hava hareketleri 
başlamıştır. NATO müdahalesi 9 Haziran 1999 tarihinde Askeri Teknik Anlaşma-
sı’nın imzalanması sonucu sona ermişti.98 Kosova da olayların sona ermesinden 
sonra BM Gözetiminde 18 Kasım 2001’de ilk seçimler yapıldı. BM 1244 sayılı ka-
rarı gereğince Kosova Yugoslavya sınırları içerisinde kalacak ve yerel yönetimleri 
olacaktı. Ancak 2004 tarihinde olaylar yeniden başladı ve NATO bölgeye yeni bir-
likler gönderdi. Kosova NATO’nun desteği ile 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı 
olarak bağımsızlığını ilan etti ve Kosova’nın bağımsızlığını ilk tanıyan Afganistan 
ardından ABD ve Türkiye olmuştur.99

Çekoslovakya’nın ikiye Ayrılması (1 Ocak 1993)
Doğu Blokunun dağılmasından sonra bölgeyi etkileyen iki devletin siyasi 

faktörleri bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi 3 Ekim 1990’da Doğu Almanya 

96   Duygu Kara, Soğuk Savaş Sonrası Kosova- Sırbistan İlişkileri (1991-2015), Trakya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek 
Lisans Tezi, Edirne 2016, s.53-54

97   Selçuk Ural “Balkanlarda Aşırı Milliyetçiliğin Gölgesinde Kosova ve Bağımsızlık”, Çankırı 
Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s.149-180

98   Ural “Balkanlarda Aşırı Milliyetçiliğin Gölgesinde Kosova ve Bağımsızlık”, s.170
99   Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), s.1133



Nurhan AYDIN, Ferhat ACAR 407

ile Batı Almanya’nın birleşmesi iken ikincisi ise Çekoslovakya’nın ikiye bölünme-
sidir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1918 yılında Çekoslovakya kurulmuştur. Bu 
devlet II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin hâkimiyetine girmiş oldu 
ve komünizm ile yönetilmeye başlanılmıştır. 1956 yılında ayaklanma çıkmış ve bu 
Sovyetler tarafından bastırılmıştır. Sovyetlerin yıkılması ile beraber birtakım geliş-
meler olmuştur. Çeklerle Slovaklar uzun görüşmeler sonucunda 1 Ocak 1993 yılın-
da iki bağımsız devlet olma kararını almıştır ve Çekoslovakya ikiye ayrılmıştır. Sov-
yetlerin yıkılması Balkanları, Orta Avrupa’yı ve Doğu Asya kıyılarını etkilemiştir.100

Türkiye’nin Balkan Politikası
Türkiye, ülke topraklarının yüzde 5’ini oluşturan Trakya bölgesiyle coğrafi 

mana olarak Balkan ülkesi sayılmaktadır. Balkanlardaki toprağının küçük olmasına 
rağmen, Türkiye kurulduğundan beri Batıya dönük bir ülke olmaktan çok Akdeniz 
ve Balkanlı kimliğini vurgulamıştır. Bu yüzden Balkanlar hem dış politika açısından 
hem stratejik hem de insan ve kültürel boyutuyla Türkiye için önem taşıyan bir 
bölge niteliğine sahiptir.  Özellikle Türkiye’de 5-7.000.000 arası Balkan göçmenin 
bulunduğu bilinmektedir. Türkiye’nin Balkan Politikası üç başlık altında incelene-
bilir. Bunlar 1923-1945 arası Türk-Balkan Politikası, Soğuk Savaş Yılları Türk-Bal-
kan Politikası ve 1990 Sonrası Türk-Balkan Politikasıdır. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra yıkılan, Osmanlı Devleti gibi çok uluslu imparatorluklar vardır. Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluşundan sonra yani Lozan Antlaşması’ndan sonra Balkan toprak-
larında herhangi bir hak istemediği için Balkan Devletleri ile iyi ilişkiler kurmuştur. 
1929’da Uluslararası Barış Bürosu, Evrensel Barış Kongresi düzenlenmiştir. Ardın-
dan 1930 yılında Arnavutluk, Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yuna-
nistan arasında Birinci Balkan Konferansı gerçekleştirilmiştir.101 

1923 ile 1945 yılları arasında Türk-Balkan Politikasına bakıldığında Balkan-
lar için en büyük tehdit, İtalya olmuştur. İtalya’nın başında bulunan Musollini ilk 
başlarda Türkiye ile iyi münasebetler kurarken, daha sonra açıkladığı politikası 
sebebiyle münasebetler bozulmuştur. İtalya’nın yayılmacı politikası hem Türkiye 
için hem de Balkanlar için tehdit oluşturmaya başlamıştır. Türkiye hem Balkan ül-
keleri ile ilişkileri geliştirmek ve batı sınırları güvence altına almak amacıyla bir 
takım faaliyetlerde yer almıştır. 15 Aralık 1923’te Arnavutluk, 18 Ekim 1925’te 
Bulgaristan ve 25 Kasım 1925 yılında da Yugoslavya ile dostluk antlaşmaları 
imzalamıştır. Türkiye ile Balkan ilişkileri bu şekilde gelişmeye başlamıştır. 1930 
ile 1933 yılları arasında Balkan konferansları düzenlenmiştir. Bu konferanslarla 
Balkan Devletleri arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılmasına zemin hazırla-
mak amaç edinmiştir. 14 Eylül 1933’te Yunanistan ile Türkiye arasında Samimi 
Anlaşma Paktı imzalanırken 22 Eylül 1933 yılında ise Bulgaristan ile Türkiye ara-
sında antlaşma imzalandı. Ekim ve Kasım 1933 yılında Romanya ve Yugoslavya 
ile de antlaşmalar imzalandı ve 9 Şubat 1934 yılında Balkan Antantı kuruldu.102

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin yükselişi ile dünya iki kutup-
lu bir hale bürünmüştür. Sovyetlerin etkisi artmaya başladıkça Balkanlar bölge-
sinde kutuplaşma ve mücadeleler kaçınılmaz olmuştur. Aynı dönemde Türkiye’de 
100     Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), s.1135
101     Akman, Paylaşılamayan Balkanlar, s.251
102     Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), s.816-817
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Sovyetler Birliği ile problemler yaşamıştır. Sovyetlerin Balkanlarda etkisini art-
tırması hem Balkan ülkelerinin hem de Türkiye’nin politikasında engeller teşkil 
etmeye başlamıştır. Balkanlarda Yunanistan dışında bir çok devlet komünizm ile 
yönetilmeye başlanmıştır. Türkiye Sovyetlerin tehdidine karşılık NATO’ya başvu-
ru yapmış ve Yunanistan ile beraber 1952 yılında birliğe kabul edilmiştir. Türkiye 
1951 sonbaharında NATO’ya girmesi kesinleştikten sonra Balkan ülkeleri ile yeni-
den ilişkileri geliştirmek ve Sovyet tehditlerine karşı yeniden girişimlerde bulun-
maya çalışmıştır. Türkiye bu dönemde Bulgaristan ile sınırlı da olsa münasebet kur-
muştur. Bunun yanında Yugoslavya, Arnavutluk ve Romanya Doğu Bloku içerisinde 
yer almalarına rağmen diğer devletlerle muhalif olması sebebiyle Türkiye ile yakın 
ilişki içerisinde olmuşlardır. Yugoslavya 1948 yılından itibaren SSCB ile yollarını 
ayırırken, Arnavutluk’ta 1961 yılından itibaren SSCB ile ilişkilerini sonlandırmıştır. 
Bu dönemde Romanya tarafından Balkan ülkeleri ve Türkiye ile işbirliği sağlamak 
amacıyla 17 Eylül 1957 tarihinde Stoica Planı ortaya atılmıştır.103 Bu plandan önce 
Balkan ülkeleri ile Türkiye arasında Bled Antlaşması ile beraber 9 Şubat 1954 yılın-
da Balkan Paktı kurulmuş ancak Yunanistan’ın 1954 yılında Kıbrıs Meselesini orta-
ya atmasıyla bu pakt ölü doğmuştur. Türk dış politikasında 1960’lardaki çok yön-
lülük politikası Balkan politikasını da etkilemiştir. Türkiye bu politika çerçevesinde 
1950’lerin ikinci yarısından sonraki on yıllık dönemde Yunanistan’la olan bütün 
ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. 16 Aralık 1965 tarihinde Arnavutluk’la olan iliş-
kiler gelişme göstermiş buna paralel olarak 16 Aralık 1965’te BM Genel Kurulunda 
Kıbrıs Meselesi görüşmelerinde Türkiye’nin yanında yer almıştır. Türkiye 1960’lı 
yıllardan itibaren Balkan bölgesine önem vermiş ve 1989 yılındaki Bulgaristan ile 
Türkiye arasındaki münasebetler, Kosova ve Bosna sorunlarında Türkiye’nin bölge 
ile ilgilenmesinde etkili olmuştur.104 Soğuk Savaş’ın sonuna kadar Balkan Politika-
sına baktığımızda Kıbrıs ve Ege adası sorunları Türk-Yunan anlaşmazlığının öte-
sine geçememiştir. Türkiye’nin 1990 öncesi Balkan politikasına baktığımızda bu 
bölgenin korunma statüsünü hedeflemiştir.

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve tek kutuplu kabul edilebilecek bir dünyaya 
geçişle birlikte Türkiye’nin dış politikasında genel olarak temel bir değişmenin 
olduğu söylenemez. Türkiye’de bu dönemde aktif bir politika izleyerek, Balkan 
ülkelerinin savaş ve yokluk içinde olduğu, halkının ıstırap çektiği zor günlerin-
de askeri, politik ve kültürel alanlarda önemli yardımlar yapmıştır. 1990 Sonra-
sı Türk Balkan Politikasına baktığımızda 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasının ardından Türk dış politikasının amacı, bağımsızlığın korunması ve 
laik modem düzenin devam ettirilmesi olmuştur. Ancak 1980’li yıllardan itibaren 
Balkanlardan gelen önemli bir problemle karşılaştı. 1990 yıllardan itibaren Bal-
kanlarda değişim hızlı olduğundan dolayı, Türkiye Balkan ülkelerinin 1990 son-
rası yaşadıkları karışıklık durumlarında, cazip bir ülke konumuna gelmiştir.105

1990’lı yıllar boyunca Türkiye’nin artan fakat kontrollü bir dış politika etkin-
liği gösterdiği söylenebilir. 11 Eylül 2003 yılından sonra Türk dış politikası da 
yeni bir şekil almıştır. Türkiye’nin Balkanlara yönelik politikasında özellikle eko-
nomik gelişim düzeyi ile bölgenin kalkınmasına yönelik girişimler yer almıştır. 

103     Oran, Türk Dış Politikası (1980-2001), s.172
104     Oran, Türk Dış Politikası (1980-2001), s.174
105     Akman, Paylaşılmayan Balkanlar, s.256
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Bununla birlikte Türkiye, askeri anlamda IFOR ve SFOR’la ve bunların devamı 
niteliğindeki AB Barış gücü EUFOR Althea’ya, Makedonya’daki EUFOR Concor-
dia’ya ve Kosova’daki KFOR’a katkıda bulunmuştur. Sivil inisiyatifler olan Birleş-
miş Milletler Kosova Misyonuna (UNMIK), Avrupa Birliği’nin bu ülkelerdeki iç 
güvenliği ve hukukun üstünlüğünü geliştirmek için görevlendirdiği adli ve po-
lis görevlilerinden oluşan EULEX ve EUPOL misyonlarına da katkı sağlamıştır. 
Bütün bu girişimler Türkiye’nin Balkanlar’da aktif bir siyaset izlediğini ortaya 
koymaktadır.106

Balkan Politikamız “Bölgesel Sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri gözetilerek 
dört şekilde etkinliğini sürdürmektedir. Bunlar üst düzeyli siyasi diyalog, herkes 
için güvenlik, azami ekonomik entegrasyon ve bölgedeki çok etkili, çok kültürlü, 
çok dinli toplumsal yapıların muhafazasıdır.107 Türkiye ayrıca bölgedeki ülkelere 
siyasi alanlar dışında da gerekli yardımı sağlamakta ve anlaşmalar çerçevesinde 
tarihsel bağın devamını sağlamaktadır.

SONUÇ
Osmanlı Devleti zamanında Çimpe kalesinin alınmasıyla beraber Türkler için 

Balkanların önemi ortaya çıkmıştır. Balkan coğrafyası çeşitli medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış bir bölge olması hasebiyle Roma, Kıpçaklar, Peçenekler gibi dev-
letler bölge hâkimiyet sürdürmüştür. Balkanlar Avrupa’nın üzerinde bulunduğu 
üç büyük yarımadadan birini teşkil eden ve Avrupa’dan Asya’ya kara geçiş yolu 
üzerinde yer alan ve stratejik bir öneme sahip olan bir yarımadadır. Balkanlar 
Soğuk Savaş döneminde yani 1945 ile 1991 yıllar arasında çeşitli olayların mey-
dana geldiği tarihi bir statüye sahiptir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra iki süper güç 
olan ABD ve Sovyetler dünyanın güç merkezi olmuşlardır. Sovyetlerin yüzdelik 
antlaşmasıyla Doğu Avrupa’da üstünlük kurmuş ve bu bölge de komünist reji-
min yayılmasında etkili olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan dı-
şında Balkanlar Batılı devletler ile SSCB arasında üstünlük kurma yeri olmuştur. 
Arnavutluk’ta Enver Hoca ortaya çıkarken Yugoslavya da Tito ön planda yerini 
almıştır. Bu dönemde özellikle Yugoslavya’nın dağılmasından sonra ortaya çıkan 
meseleler dünyanın gündeminde yer almıştır.

Yugoslavya 1980 yılında Tito’nun ölmesi sonucu dağılmaya başlamış ve fede-
re cumhuriyetlerinden oluşan bu devlet bölgedeki olayların başrol oyuncusu ni-
teliğindedir. Özellikle bölgede Bosna Hersek, Kosova meselesi, Bulgarların 1989 
yılında uygulamış olduğu asimilasyon politikası bölge devletlerin ilişkilerini et-
kilemiştir. Sırbistan ile Karadağ 1992 yılında Yeni Yugoslavya devletini kurmuş-
larsa da eski gücü olmamıştır.

Yugoslavya’nın dağılmasından sonra federe cumhuriyetleri tek tek bağımsız-
lıklarını ilan etmişlerdir. Hırvatistan-Slovenya bağımsızlıklarını ilan eden ilk dev-
letlerdir. Ardından 8 Eylül 1991 yılında Makedonya’nın bağımsızlığını ilan etmesi 
artık Balkanların değişime uğrayacağının göstergesidir. 1992 ile 1995 yılında ya-
şanan Bosna-Sırp Savaşında Sırplar katliam yaparken ilk başlarda Batı Devletleri 
106 Emirhan Göral, Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye’nin Balkan Politikasının Türkiye-

Avrupa Birliği Ilişkisine Etkisi”, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, C.21, S.2, 
2013, s.99-118

107  www.mfa.gov.tr (Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı Resmi Web Sayfası)
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olaylara sesiz kalmıştır. BM bu bölgeye barış gücü göndermesine rağmen Sırpla-
rın soykırımı devam etmiştir. Türkiye bu gelişmeleri kaygı ile izlemiş ve bölge de 
bulunan Türk varlığını korumaya çalışmıştır. Kosova meselesinin ortaya çıkması 
bölgede yeniden olayların başlamasına neden olmuştur. NATO, ABD ve AB Ko-
sova sorununun çözülmesinde rol alırken Türkiye’de boş durmamış bölgede et-
kinliğini hissettirmiştir. 1980-2000 dönemi uluslararası sistemin nasıl değiştiği-
ni Doğu Blokunun önemini kaybetmesi sonucu yenidünya düzeni orta çıkmıştır. 
Türkiye’nin Balkan Politikası özet olarak barışçıl ilkeler üzerine oturtularak aktif 
bir siyaset izlemiştir.
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ÇEVRİMİÇİ BİLGİSAYAR/İNTERNET 
OYUNLARININ GELİŞİMİNİN DİJİTAL 

OYUN SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

Müzeyyen ÖZHAVZALI

Bilgisayar ve internet birçok alanda yaşamı kolaylaştırırken, oyun ve eğlence 
aracı olarak da dijital oyunlarla birlikte giderek yaygınlaşan bir ilgi alanı duru-
muna gelmiştir. Bu anlamda,  sadece teknolojiyi yakından izleyen gençlerin de-
ğil her yaştaki bireyin dijital oyunlara daha fazla ilgi gösterdiği bir dönem ya-
şanmaktadır (Green, 2003). 1965’den sonra bilgisayar ve bilgisayarla oynanan 
oyunlarda internetin kullanılması ile birlikte günlük hayata girişine bağlı olarak 
video oyunları ve video oyunları endüstrisinin gelişimi çok hızlı olmuştur. Günü-
müzde bilgisayar/internet üzerinden oynanan tüm oyunlar için Elektronik spor-
lar ya da eSpor terimi kullanılmaktadır. 

Teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve yeni teknolojilerin  sürekli ortaya çıkma-
sından dolayı eSpor dünyasının bundan on yıl sonra nerede olacağını tahmin et-
mek çok zordur. ESporların var olan bu günkü büyüme hızı ile olimpiyat ailesine 
katılacağı  hatta basketbol ve futbol gibi geleneksel gözde sporları bir gün geçe-
bileceği tahmin edilmektedir. Dijital oyun sektörünün gelişimi ve yaygınlaşması 
beraberinde sektörün etkisinin olduğu diğer yan alanlarda değişimlere ve yeni 
üretim faaliyet alanlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu gelişimle 
birlikte hızlı büyüyen oyuncular, takipçiler ve izleyicilerle, çocukları ve gençleri, 
her yaş grubunu eSpor bağımlılık sorunuyla karşı karşıya getirmektedir (Erdo-
gan ve Ozturk, 2011; Schmit ve diğerleri, 2011). 

Bu çerçevede bu çalışmanın temel amacı dijital oyun sektörünün dünyadaki 
temel eğilimleri, gelişme alanları ve pazar potansiyeli hakkında bilgiler verilip 
özellikle Türkiye’deki durumunu inceleyip bu sektördeki izlenecek stratejilere 
kaynak oluşturmaktır. 

GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok büyük bilgileri ve verileri çok hızlı şekil-

de küçük hafızalara işleyerek kaydeden bir aygıt olan bilgisayar insanlığın günlük 
hayatına girmiştirç İlk bilgisayar 1946 yılında Amerikan Ordusu’nun desteği ile 
Ordu’nun top atışlarının hesaplarının yapılmasına yardımcı olması için gelişti-
rildi. Bu tarihten günümüze ise yeni teknolojik gelişmelerle birlikte çok hızlı bir 
şekilde biçim ve hacim olarak küçülerek gelmiştir. O dönemdeki bilgisayarlar, ha-
cim, kapasite ve hız gibi birçok özellik bakımından günümüzdekilerden çok farklı 
olsa da kullanım amaçları bakımından benzerlik göstermektedir. 

Satışa sunulan ilk kişisel bilgisayar ise 1965 yılında İtalyan firması Olivet-
ti’nin ürettiği Programma 101’dir. Bu bilgisayarı NASA, Apollo 11’in Aya inişinde-
ki çeşitli hesaplamalar için kullanmıştır. Bu yıllara bakıldığında oyun ve eğlence 

CHAPTER 
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amaçlı bilgisayar kullanımları da olduğu görülmektedir. 1952 yılında A.S Douglas 
tarafından Cambridge Üniversitesi’nde insan-bilgisayar etkileşimi üzerine verdi-
ği tezde tic-tac-toe yani toplumda bilinen ismi ile SOS olarak oynanmakta olan 
oyunun versiyonu olan XOX oyununu yazdığına rastlanmaktadır.

1965ten sonra bilgisayar ve bilgisayarla oynanan oyunların internetin kulla-
nılması ve günlük hayata girişiyle birlikte video oyunları ve video oyunları en-
düstrisinin gelişimi de çok hızlı oldu.

Video Oyunları Tarihsel Gelişimi
Video oyunları endüstrisinin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, bu gelişi-

min beş aşama kapsamında olduğu tespit edilmiştir:

1)  Erken Gelişim aşaması (1980’ler öncesi), 
2) Büyüme aşaması (1980-1990 ), 
3) Gelişme aşaması(1990-2000), 
4) Ol gunlaşma aşaması (2000-2005),
5) İlerleme aşaması (2005+(O’Ha gan ve Mangiron, 2013).

Erken gelişim aşamasında, modern oyunların gelişiminin ilk prototipleri sı-
rasıyla 1958 ve 1962’de ortaya çıkan “Tennis for Two” ve “Spacewar” oyunları-
dır. Her iki oyun da ABD’de kamu araştırma merkezlerinde geliştirilmiş ücret siz 
oyunlar olup, sırasıyla 1971 ve 1972’de Atari tarafından pazara sürülen “Com-
puter Space” ve “Pong” isimli ilk nesil salon konsol oyunlarının ilham kaynağı 
olmuştur. Aynı zamanda Atari ABD’deki ilk oyun şirketi olup bu pazarda %80’ine 
egemen olarak Pazar payı en büyük firma olduğu görülmüştür. 1978’de gelişti-
rilen ikinci nesil konsol oyunu “Space In vaders” ile ABD’den sonra dünya oyun 
pazarına giren ilk ülke Japonya olmuştur.

Oyun endüstrisinin Erken gelişim aşamasında 1970’lerdeki üç temel gelişim 
dinamiklerinden biri tümleşik devrelerden mikro işlemcilere geçişle olup daha 
iyi görü nümlü animasyonların ortaya çıkışı ile sağlanmıştır. Bu aşamanın 1980’li 
yıllarda  ise audio tekno lojiklerin gelişimi ile oyunlara müzik entegre edilmesi 
mümkün olduğu tespit edilmiştir. Dijital oyun endüstrinin ikinci temel gelişim 
dinamiği ise oyun konsolları yardımı ile oyunların oyun salonlardan evlere ta-
şınabilmesi olmuştur. Ev konsollarının önemli bir örneği Atari VCS (Video Bilgi-
sayar Sis temi)dir. 1983-1984 arasında ABD oyun sektörü, ucuz oyunların artışı 
nedeniyle tüketici güveninin sarsıl masıyla birlikte ilk krizini yaşamıştır. Fakat bu 
kriz, Nintendo ve Sega gibi Japon şirketle rin pazara girmeleri için bir fırsatın or-
taya çıkmasına neden olmuştur. Dijital oyun sektörünün Üçüncü temel gelişim 
dinamiği ise ev bilgisayarlarının ortaya çıkmasıyla bilgisayar tabanlı oyunların 
geliştiril mesidir. 

Oyun endüstrisinin Büyüme aşamasında, Japon oyun endüstrisinin önemli 
bir ilerleme yakaladığı görülmüştür. Nintendo firması tarafından geliştirilen ve 
NES olarak bilinen Nintendo Eğ lence Sistemi 1985’te dönemin en popüler kon-
solu olarak Amerikan paza rına sürülmüştür. Japonya’nın oyun endüstrisinde, 
sektörünün gelişimindeki temel stratejisinin öncelikli kendi iç pazarını genişlet-
meye yönelik bir yerelleşme olduğu ve en önemli bileşeni ABD’ye olan dış pazara 
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ihracatını arttırma odaklı ikili bir büyüme yön temini içermiştir. Yine 1980’lerin 
sonlarında ise dünya video oyunu endüstrisinde ki temel rekabet iki Japon şirketi 
olan Nintendo ve Sega arasında dördüncü nesil oyun konsolları üzerinde yaşan-
dığı bilinmektedir.

1990’ların sonlarındaki oyun endüstrisinin Gelişme aşamasına bakıldığında 
Avrupa’nın dünya oyun pazarına entegre olmasının özellikle Avrupa dillerinde su-
nulan yerelleşmiş oyunların gelişmesiyle başladığı tespit edilmiştir. Bu dönemde 
beşinci nesil oyun konsollarının geliştirilmesine Cd-Rom teknolojisinin gelişimi 
neden olmuştur.  1994’te Japonya’da SONY Bilgisa yar Eğlence Şirketi bu konsol-
ların ilk örneklerini piya saya sürmüştür. Böylece oyunların CD’lerde depolanması, 
müzik ve ses efektlerinin de oyunlarla bütünleşmesini sağlanmıştır. Bu üçlü tek-
nolojik dönüşüm SONY’i video oyunları endüstrisinde önemli bir işletme haline 
getirmiştir. Bu dö nemdeki oyun sektörünün en önemli zorluğuna bakıldığında ise 
oyunların Asya ülkeleri kapsamında- özellikle Japon firmaları açısından,  yerelleş-
tirilmesi noktasında ortaya çıktığı görülmüştür. Bu konuda en önemli başarı SONY 
tarafından gerçekleştirilmiş olup, Tayvan, Hong Kong, Malezya ve Tayland’a özgü 
yerel CD’ler üretilmiştir (Dijital Oyun Sektörü Raporu, 2016: 7).

Oyun endüstrisinin Ol gunlaşma ve İlerleme aşamasında ise teknolojinin hızlı 
gelişimi ile oyunlarda da çok hızlı gelişim olmuş ve böylece günümüzde üst dü-
zey grafiklere sahip birçok oyunlar bulunmakta ve sektör hızlı gelişmeye devam 
etmektedir. Bu dönemde dijital oyunlar o kadar gelişti ki bazılarında oynayıcı 
kendisini oyunun içerinde gibi hissedip tam anlamıyla kendini oyuna ve olaylara 
kaptırmakta, hatta oyunlar içerisindeki bazı görevleri hiç sorgulamadan yerine 
getirmektedir. Bu yönü ile oyunlar gençler, çocuklar başta olmak üzere tüm kulla-
nıcılar olmak üzere oyun üreticilerinin istediği yönde hareket etmesini sağlamak-
tadır. Bu özellikleri ile birlikte günümüzde bilgisayar/internet bağımlılığı soru-
nu ortaya çıkmıştır. Hatta bilgisayar/internet üzerindeki tüm araçlar için (oyun, 
sosyal medya, çeşitli uygulamalar vb.) bağımlı sayısı gençlerde, yetişkinlerde ve 
çocuklarda artarak devam etmektedir. Kuzey Kore’de bu tür bağımlılıkla müca-
dele etmek için bağımlılık tedavi hastanesi bulunmaktadır. Bilgisayar/internet 
kullanımının kolay erişebilir olması bu sayının artmasına sebep olmaktadır. 

İlerleme aşamasında oyun sektöründe karşılaşılan başka bir boyut ise eSpor-
ların en profesyonel düzeydeki organize rekabetçi oyunlarının ortaya çıkışıdır. 
Bu aşamada eSpor ile ilişkili en popüler video oyunları türlerinin gerçek zamanlı 
strateji, dövüş, birinci şahıs atıcılar ve çok oyunculu çevrimiçi savaş alanı ola-
rak sıralanabilmesine rağmen bu oyunlarla sınırlı değildir. ESpor dönemi, video 
oyunları ile başlamıştır. Bununla birlikte, 1972’de bugüne kadar kaydedilen ilk 
video oyunu yarışmasından eSpor, pek çok kişinin tahmin edebileceğinden çok 
daha hızlı bir şekilde popülerlik kazanmış ve gelecekte popüler olmaya devam 
edecektir. ESpor dünyasında ilk oyunda  Stanford Yapay Zeka Laboratuvarı’nda 
sadece 24 öğrencinin, “Rolling Stone” dergisine bir yıllık abonelik kazanma şansı 
için “Galaksiler arası Uzay- Olimpiyatları” adlı bir oyunda oynamıştır. 2014’te ise 
Kuzey Amerika LoL(Leage of Legends) oyun takımının  Cloud 9 oyuncularının 
videosunu izleyenlerin sayısının,  NBA finallerinin en fazla oy alan oyunlarından 
NHL Finalleri veya Sunday Night Football in America isimli oyunlarını izleyenler-
den çok fazla olduğu tespit edilmiştir(Erdogan ve Ozturk, 2011).
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Bunların yanında, yalnızca eSpor’ların dijital oyun sektörü ve ona bağlı olan sek-
törlerdeki hızlı gelişimle beraber artan finansal yatırım değil aynı zamanda tıpkı ça-
ğımızın uluslararası boyutta takip edilen futbol, basketbol gibi olimpiyat sporlarının 
sporcuları gibi eSpor oyuncuları için bir kazanç sektörü oluşmuştur. Aslında burada-
ki amaç bu sektörde artan finansal yatırımın getireceği büyük ve uyum zorluğu yara-
tacak sonuçların zararlarından hem dijital oyun sektörünü hem de eSpor oyuncula-
rını aynı anda korumak için olmalıdır. Yeni teknolojiler geliştikçe, eSpor dünyasının 
bundan on yıl sonra nerede olacağını tahmin etmek çok zor gibidir. Esporların var 
olan bu büyük büyüme hızı ile olimpiyat ailesine katılacağı belli olduğu ve basketbol, 
futbol gibi geleneksel gözde sporları bir gün geçebileceği tahmin edilmektedir. Hızlı 
büyüyen oyuncular, takipçiler ve izleyicilerle birlikte, çocuklara ve gençlere yönelik 
eSpor bilinçli ve yerinde oynanmadığı sürece başta bağımlılık sorunu olmak üzere 
fiziksel, ruhsal birçok sorunla karşı karşıya getirmektedir. 

Dijital Oyun Sektörü ve Kapsamı 
Dijital oyun sektörü yaklaşık olarak 40 yıllık bir geçmişe sahip olmakla beraber, 

bugün dünyanın gelişmiş ekonomilerinde yüksek gelir getirici bir endüstri alanı ola-
rak ele alınmaktadır. Bu yönü ile kamu fonlarının ve büyük yatırımcıların yine son 
yıllar içerisinde giderek daha da çok ilgi gösterdiği bir endüstri kolu olmuştur. Sek-
törün yapısı ve tanımı gereği bir yandan yaratıcı bir faaliyet alanı olup- ki bu sebeple 
de birçok sınıflandırmada yaratıcı endüstriler arasında sayılmaktadır, bir yandan da 
zorunlu kıldığı donanım gereksinimleri itibariyle ileri teknolojili kullanan ve sürekli 
bir değişim ve dönüşüm içerisinde olan bir ekonomik faaliyet alanıdır. Dolayısıyla 
dijital oyun sektörünün kapsamı temel olarak iki ana bileşene ayrılmıştır: 

1)Oyunların geliştirilmesi sürecinde yer alan tasarımcılar, programlama ala-
nında çalışanlar, sanat ekibinde ve ses ekibinde çalışanlar ve bir anlamda sektö-
rün insan kaynağı odaklı kısmını oluşturan bileşen,

2)Oyunların çalışacağı platformları geliştiren, yani bilgisayar teknolojileri, 
oyun konsolu ve bunların bileşenlerini (ekran kartı teknolojileri, klavye, fare gibi 
her türlü ekipman) oluşturan donanım odaklı bileşen. Her iki bileşen de kendi içe-
risinde çok çeşitli alt kırılma ve dolayısıyla geniş bir ekonomik etki alanına sahiptir. 
Özellikle yine son dönem içerisinde teknolojinin gelişmesi ve pazara sunulan do-
nanımsal yeniliklerle birlikte bu etki alanı ve pazar giderek büyümekte ve bunun 
bir sonucu olarak da dijital oyun piyasası ve sektörü daha da genişlemektedir.

Dijital oyun geliştiricileri sektörün en temel bileşenini oluşturmalarına rağ-
men oyunun piyasaya sunulması aşamasında yeterli beceri ve uzmanlaş maya sa-
hip olmadıkları için genellikle yayımcı firmalarla çalışarak oyunla rının piyasaya 
daha güçlü bir biçimde girmesini sağlamaktadırlar. Yayımcı firmalar bir anlamda 
sektör içerisinde oyun geliştiriciler ve tüketiciler ara sındaki köprü görevini gö-
ren yapılar olarak düşünülmektedir. Bu kategorinin en büyük firmaları arasında 
çoğunluğu Amerika ve Japonya menşeili fir malar olmak üzere Electronic Arts, 
Activision/Blizzard, Ubisoft, Square Enix, TakeTwo, Sony, Nintendo’dur (Zacka-
riasson ve Wilson, 2012). Bir anlamda oyun sektörü içerisinde pazarlama faali-
yetlerinin de yer aldığı kısım olarak görülebilecek olan yayımcı firmalar da en az 
oyunun ge liştirilmesi süreci kadar maliyet ve emek ayırmaktadırlar. Geliştirilen 
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dijital oyunların piyasaya sürülme biçimi, pazarlama stratejileri ve oyunun doğru 
zamanda ve doğru kanallar aracılığıyla dağıtımı gibi birçok unsuru da içeri sinde 
barındıran bu süreç oyundan elde edilecek karlılığı ve geliri de belir leyen en 
önemli aşama olarak da değerlendirilebilir. Bu açıdan bakıldığında da özellikle 
büyük bütçeli oyunlar için yayımcıların toplam maliyetleri rek lam ve pazarlama 
kalemleri de dâhil edilince milyon dolarları bulabilmekte dir. Başka bir açıdan ba-
kıldığında geleneksel olarak yayımcı ve geliştiricilerin iki ayrı türde konumlan-
mış ve uzmanlaşmış firmalar olduğu kabul edilse bile sektör içerisindeki son za-
manlardaki değişim bu ayrımın daha azaldığını göstermektedir. Zamanla yayımcı 
firmaların giderek büyü mesi ve oyun geliştiriciler üzerinde kontrollerinin art-
ması ile birlikte bu ayrı mın kategorik olarak azalma eğilimde olduğu söylenebilir. 

Sektör içerisindeki bir diğer kilit faktör ise bir anlamda tüketiciler ve üretici-
ler arasındaki aracı pozisyonu da gören dağıtıcılar olup sektör içerisindeki ticari 
aktivitelerin çok önemli bir kısmını üstlenmektedir. Temelde oyunların fizik sel 
kopyalarının perakendecilere dağıtılması aşamasındaki rolü üstlenen dağıtıcıla-
rın rolü her ne kadar tamamen kaybolmuş olsa da bugünün getir diği teknolojik 
yenilikler doğrultusunda dönüştüğü söylenebilir. Dünyadaki oyunların çıkış ta-
rihlerine göre satış adetleri kullanılarak çizilen grafik aşağıda verilmiştir.

 
Grafik 1-Dünyada Oyunların Çıkış Tarihine Göre Satış Adetleri (milyon$)* 

*Kaynak: http://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-
sektoru.pdf, sf:16, erişim 24.2.2018)

Özellikle 2010’ların başından itibaren önemli bir satış kanalı olmaya başla-
yan dijital satışlarla birlikte oyunlarında fizik sel kopyalarından elde edilen satış 
karları azalmaya başlamış olup sektörün bu fazında önemli bir yeniden yapılan-
ma olduğu görülmektedir (Grafik 1). Dijital sa tış maliyetlerinin fiziksel kopyaya 
göre daha az olması ve kullanıcılara çok daha kolay ulaştırılabilmesi sebebiyle 
kısa süre içerisinde bu önemli artış gerçekleşebilmiştir. Buna bağlı olarak da di-
jital oyun fiyatlarının özellikle belirli dönemlerde büyük (Dijital Oyun Sektörü 
Raporu, 2016:14 ) indirimlere gidebilmesi, alınan oyunların iadesi ya da bireysel 
satışlara da olanak sağlaması gibi yenilikler sonucunda sa tış hacimleri de benzer 
biçimde yükselmektedir. Bu da doğal olarak sektör içerisinde yeni bir aktör gru-
bu olan dijital satış platformlarının önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. 
Fakat yine de fiziksel kopyaların da henüz önemli bir alıcı kitlesi olduğunun altını 
çizmek gerekir. Özellikle kutu lu fiziksel kopyalarda, oyuna ilave bazı eklemelerin 
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(oyunla kitap vb. görsel ilaveler) de pakete dâhil olması bu satış biçimini de hala 
önemli bir alternatif olarak tutmaya devam etmektedir.

Oyun Platformları çeşitlerini PC, Tarayıcı Oyunlar, Oyun Konsolu, Taşınabilir 
Konsol,  Tablet, Akıllı Telefon olmak üzere 6 temel gruba ayrılabilir(Dijital Oyun 
Sektörü Raporu, 2016: 14). 

Bu gruplardaki oyunların 1990-2010 arasındaki grafiğe incelendiğinde dün-
yadaki oyunların Pazar paylarında 2000 yılından sonra artmaya devam ettiği 
görülmektedir. Özellikle dijital oyun oynayanlarının sayısının hızlı artışına bağlı 
olarak 2040 ve sonrasında bu artışın devam edeceği öngörülmektedir. 

Çevrimiçi Bilgisayar/İnternet Oyunlarının Çeşitleri
1965 yılından günümüze bilgisayar/internet oyunlarına baktığımızda tek-

nolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak görüntü, ses gibi birçok özelliklerine göre 
çok çeşitli olduğunu görülmektedir. Günümüzde özellikle çevrimiçi bilgisayar/
internet oyunlarını Strateji Oyunları, Devasa Rol Yapma Oyunları, Tarayıcı Baz-
lı İnternet Oyunlar, Video Oyunu Türleri, Aksiyon Oyunları, Dövüş Oyunu, Yarış 
Oyunları, Simülasyon Oyunları, Spor oyunları ve diğer oyunlar (Promosyon, Eği-
tim oyunu vb.) şeklinde sıralanabilir.

Dijital oyun sektöründeki tüm işletmelerin dikkate aldığı bazı temel eğilimler 
aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Tablo 1-Dijital Oyun Sektöründe Bazı Temel Eğilimler*
Yakın Dönem Şimdi

Kullanıcı Kitlesi Genellikle sürekli 
oyuncular Çocuklar, Yaşlılar, Kadınlar ve Sürekli Oyuncular 

İş Modelleri Kutulu satış Kutulu satış, dijital satış, üyelik tabanlı oyun lar, 
oyun içi reklamlar, e-ticaret, 

Ödeme Biçimi Nakit, Kredi Kartı Nakit, kredi kartı, mobil ödeme, kredi kartı 
entegre mobil cihazlar, e-cüzdanlar (Paypal vs.) 

Platform PC, Konsol PC, Konsol, Internet tarayıcısı,Tablet, Telefon 
Etkileşim Tek Oyunculu, Coğrafi 

Olarak Sınırlı çoklu-oyuncu Tüm dünya ile etkileşim
http://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-sektoru.pdf, sf:9, 

erişim 24.2.2018)

Dijital oyun sektörü, yazılım, donanım, çevrimiçi platform sağlayıcılar, oyun 
gelişti ricileri, yayımcılar, interaktif medya araçları ve bilgi iletişim teknolojileri gibi 
büyük bir ekosistem içerisinde ele alınması gereken bir yaratıcı endüstri koludur 
(Stewart ve Misuraca, 2013). Bu ilişki ile bir dijital oyun geliştirme süreci değer zin-
cirinin başından sonuna kadar çok farklı sektörler le endüstri içi ilişkilerden besle-
nen önemli bir sektör olmasını sağlamaktadır (Zackariasson ve Wilson, 2012).

Çevrimiçi Bilgisayar/İnternet Oyunlarının Dünyadaki Gelişimi
Çevrimiçi oyun sektörünün küresel ekonomideki gelişme eğilimlerine bakıl-

dığında, teknolojik olarak henüz yeni bir sektör sayılmasına rağmen özellikle 
2000’li yılların sonrasında artan teknolojik olanaklarla beraber son ürünün ta-
mamen dijital olarak da satın alınabilmesi (Bailey, 2010) ile birlikte çok büyük 
bir büyüme ivmesi yakaladığı görülmüştür. Böylelikle sektördeki büyüme ve pazar-
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lama potansiyeli de önemli şekilde artmıştır. Bu durumun da etkisiyle tüm dünya-
da 2008 yılında 35,3 milyar avro pazar büyüklüğüne sahip olan dijital oyun sektörü 
2014 yılına gelindiğinde 47,7 milyar avroluk bir büyüklükle %26lık bir büyümeye 
göstermiştir. Bu büyüme eğilimin teknolojik olanakların da gelişmesiyle birlikte önü-
müzdeki dönemde de artarak devam etmesi beklenmektedir(IDATE, 2015).

Dijital oyunların cep telefonu, akıllı telefonlar, tablet gibi çok kolay erişilebilir 
araçlarla oynanabilmesinden dolayı bu araçların kullananların sayısının çok ol-
ması sektördeki tüketici sayısını da etkilemektedir. Örneğin, Digital in 2017 Glo-
bal Overview raporuna göre:

1)Dünyanın yarısından fazlası artık en az 1 adet akıllı telefon kullanmakta 
olduğu,

2)Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi en az bir cep telefonu sahiptir. Yine, 
UNICEF’in, Dünya Çocuklarının Durumu 2017:Dijital Bir Dünyada Çocuklar ra-
poruna göre, dünyadaki her üç internet kullanıcısından biri genç/çocuklardan 
oluşmaktadır. Dünyada toplam nüfusun yüzde 48’i internet kullanırken gençler 
arasında bu oran %71dir. Bunun en düşük olduğu ülke Afrika iken Avrupa’da 25 
gençten yalnızca biri internet kullanmamaktadır. 

Çevrimiçi Bilgisayar/İnternet Oyunlarının Türkiye’deki Durumu
Türkiye’de üretilen ilk oyunlar ise Türk oyun sektörünün yarı profesyonel 

evreye girdiği 1990’lı yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır(Yılmaz ve 
Çağıltay, 2005:3). İlk oyunlara örnek olarak 1991 yılında Locus Team tarafından 
geliştirilen Asterix verilmektedir. Diğer taraftan 1992 yılında Dijital Dreams Art 
tarafından Amiga platformuna yönelik geliştirilen Hançer (Schmit ve diğerleri, 
2011: 10), adlı oyun iki yıl izinde kutulu sadece 2200 adet satılmıştır (Yılmaz ve 
Çağıltay, 2005: 4). Satış rakamı çok düşük olmasına rağmen bu durum sektörün 
oluşmaya başladığına dair bir ipucu olarak değerlendirilebilir. 1998 yılında OD-
TÜ’den ayrılarak Sevgi Bilgi İletişim Teknolojileri firmasına geçen 100 bilgisayar 
yazılımcısı ise Piri Keşif Gemisi adlı oyunu hazırlamışlardır. Oyun motoru, “grafik 
birleştirme, yapay zekâ, fizik ve betik dilini birbirine bağlayan, oyun üretim süre-
cinin temel bileşeni” (Binark ve Bayraktutan, 2009:145) tanımlanmaktadır. Oyun 
motoru geliştirmenin oyun tasarımcıları için çok sayıda avantajı bulunmaktadır. 
Örneğin oyunun, ihtiyaçlar dikkate alınarak tam da istenildiği şekilde tasarlan-
masını sağlamaktadır. Bunun yanında eğer stüdyo yeni bir projeye başlayacaksa 
bunun için yeniden bir motor yazmakla uğraşmasına gerek kalmamaktadır. Bir 
diğer avantajı ise tamamen ticaridir; yani eğer oyun motoru lisanslanırsa bunun 
başka oyun geliştiricilerine pazarlanması söz konusu olabilmektedir (Binark ve 
Bayraktutan,2009:146). Türk geliştiriciler tarafından dünya çapında tanınan 
bir motorun hazırlanması 2007 yılında Giresun’dan Almanya’ya göç eden Yerli 
kardeşlerin kurdukları Crytek tarafından geliştirilen Cryengine oyun motoru-
dur. Firmanın bu motoru kullanarak Crysis gibi grafiksel açıdan yüksek kalitede 
oyunlar üretebilmiştir(Yenituna, 2017:169-170).

Dijital oyun sektörü için Türkiye’de 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bünyesinde kurulan Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (TÜDOF), dünyada bir 
ilk olma niteliği taşımaktadır. 
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Dijital oyun sektörün Türkiye’deki en önemli merke zinin İstanbul, Ankara 
gibi büyükşehirler olduğu görülmektedir. Bu şehirlerdeki dijital oyun sektörüne 
şehirlerdeki sahip olunan üniversite altyapısı ile birlikte, sektörün gelişmesin-
de ara yüz görevi görebilecek yapılarda bulunmaktadır. Türkiye’de sadece buna 
ODTÜ Teknokent bünyesinde görev yapan ATOM örnek verilebilmektedir. Yine 
bu alanda özellikle halen sadece yüksek lisans programı olan Hacettepe Üniver-
sitesi’nde bu tür bir merkez için oldukça yüksek bir potansiyeldir. 

Sektörün varlığının artmasında insan kaynağı açısından da öncelikli Türki-
ye’deki üniversitelerde verilen örgün eğitim alanındaki duruma bakıldığında 
mevcut durumda, üniversitelerde oyun sektörü alanında eğitim veren bir lisans 
programı yoktur, yalnızca yüksek lisans programları olduğu görülmektedir. Bu 
yönü ile sektöre giren geliştiriciler/geliştirici adayları da dijital oyun sek törüne 
sadece kişisel ilgi duyup belirli yazılım ve/veya tasarım becerisi olan girişimci-
lerden oluşmaktadır. 

Türkiye’de 2016 Ocak ayından bu yana internet kullanıcı sayısının yüzde 4 ile 
2 milyon, aktif sosyal medya kullanıcısı sayısının ise yüzde 14 ile 6 milyon arttığı 
görülmüştür. Türkiye’de sosyal medyayı mobilden kullanan kişi sayısı ise 2017 
yılı içerisinde %17 oranında artmıştır. Türkiye’deki cihaz kullanıcılarının yüzde 95’i 
cep telefonu sahibi olup yüzde 75’i akıllı telefon kullanmaktadır. Dizüstü ve masaüstü 
bilgisayar kullanımı %51 oranındayken, TV’nin %98dir. Kullanıcılar gün içerisinde 
ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon üzerinden internete bağla-
narak ve 3 saatini sosyal medya platformlarında geçirmektedir. TV karşısında geçi-
rilen vakit ise ortalama 2 saattir(TBD 2017 Değerlendirme Raporu, 2018, sayfa 30). 

Dijital oyunlarda 2012 yılında Türkiye’de 200 milyon dolarlık bir pazar bu-
lunmakta iken  (Değerlendirme Raporu, 2012:10) 2017 de, Türkiye’de toplam-
da 775 milyon dolarlık bir sektör olmuştur. 2017 yaklaşık verisiyle günde, 31,2 
milyon oyuncu ile 40 milyon saat oyun oynadığı tespit edilmiştir. Türkiye’de bu 
sektördeki toplam hasılatın ise yüzde 42,5’i mobil oyunlardan, yüzde 57,5’i bilgi-
sayar ve oyun konsollarından oynanan oyunlardan elde edilmiştir. Türkiye’de 20 
binden fazla internet kafe bulunmakta ve her ay aktif 7,5 milyon oyuncu buraları 
kullanmaktadır. Türkiye, dünyada oyun oynama süresi olarak ilk 3’te ve çevrimiçi 
oyunlara katılıma göre 11. sırada bulunmaktadır. Fakat Türkiye dijital oyun sek-
töründe gelir bakımından ise dünyada 16. sıradadır(TBD 2017 Değerlendirme 
Raporu, 2018: 15). 

Türkiye’de çevrimiçi oyunların türlerine göre oynanma oranlarına bakıldığın-
da ilk sırayı %47 ile bulmaca ve kart (okey, pişti vb. kart oyunları) oyunları, %21 
ile aksiyon ve savaş oyunları,  %11 ile kalıcı çok oyunculu Dünya oyunları, %13 
aynı oranlarla indirilebilen oyunlar ve diğer oyunlar olduğu görülmektedir. Tür-
kiye’de sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana illerinde 27 oyun yazılım 
şirketi bulunmaktadır(www.tudof.org, 2017:3-4).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Oyun sektöründe teknolojinin çok hızlı ilerlemesi, iletişimin çok hızlı ve kolay 

erişilebilir olması ile insanların tü ketim alışkanlarına da bağlı olarak bu büyüme 
eğiliminin artacağı bilinmektedir. Elektronik sektör içerisindeki dijital oyun sek-
törünün girdi faktörleri ve maliyetleri itibariyle değerlendirildiğinde beşeri ser-
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mayenin oldukça önemli olduğu ve buna bağlı olarak da yarattığı katma değerin 
de yine oldukça yüksek oldu ğu bir alandan birisi olmaya devam edecektir.

Dijital oyun sektöründeki yenilikçi eğilimlerin ışığında yeni kurulacak olan 
Teknokentler, Teknoloji Transfer Ofisleri gibi yerlerde veya kuluçka merkezlerin de 
bu alanlara doğru ye rel uzmanlaşmanın sağlanması da önemli bir gelişme sağlaya-
caktır. Bu anlamda özellikle sanal gerçeklik labora tuvarı gibi uzmanlaşma alanları 
sektör için önemli bir yeni pazar olarak ön plana çıkmakta olup bu tarz gelişmeleri 
yakından takip edebilmek için bu tarz merkezlerin varlığı ve sayısının arması ge-
reklidir. Bu kategori altında bir diğer nokta ise oyun geliştiricilerin oyunun teknik 
boyutuna ile birlikte şirketleşme ve girişimcilik sürecinde son derece önemli olan 
pazarlama, markalaşma ya da iş modeli oluşturma gibi alanlarda da becerilerini 
geliştiricileri için girişimcilik, markalaşma, patent vb eğitim programlarının artırıl-
masıdır. Hem oyun girişimcisini yönlendirmek ve basit düzeyde mentorlük hizmeti 
sağlamak da bu sektörün varlığının artması için çok önemlidir.

Türkiye’de dijital oyun sektörün gelişmesi ve uluslararası boyutta dünya ile re-
kabet edebilmesi var olan kamu destek mekanizmalarına erişilebilirliğin sektörün 
ağırlıklı olarak küçük ölçekli işletmeler ve bireysel geliştiricilerden oluşan yapısına 
uygun bir biçimde kolaylaştırılmalıdır. Kamu destek mekanizmalarında bürokratik 
süreçlerin sadeleştirilmesi, dijital oyun sektörünün yapısı ve ihtiyaçlarına yönelik 
yeni destek programlarının oluşturulması ve bağımsız geliştiricilerin fuar katılım-
ları gibi çeşitli desteklerin sağlanması gibi öneriler verilebilir. Türkiye ve dünyada-
ki dijital oyun sektörü ve çevrimiçi oyuncuların sayısının çok hızla arttığı bu alanda 
kısıtlı çerçevede yapılan bu çalışma daha büyük alanda ve çerçevede yapılarak Tür-
kiye’nin bu sektörde daha büyük Pazar payına sahip olması sağlanabilir. 

Tüm oyuncu grubuna yönelik bilinçli bilgisayar/internet kullanımı ve fiziksel, 
ruhsal birçok yönden ortaya çıkacak zararları konusunda farkındalık çalışmaları 
yapılmalıdır.

Türkiye’de tüketicisi ve üreticisinin genç olduğu bir sektörde bu kadar yavaş 
ilerlemenin değişmesi için, toplumun oyun kültürü dikkate alınarak bütünleşti-
rilmesi gereklidir.
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MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN 
KÜRESELLEŞME İLE BİRLİKTE YENİ 

STRATEJİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK 
BİR ARAŞTIRMA 

(KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ)1

Müzeyyen ÖZHAVZALI, Naime YAPRAK

GİRİŞ
Mobilya sektörü, kaynak ve emek yoğunluğu ile gelişmekte olan ülkelerde 

önemli role sahip bir sektördür. Özellikle bu sektör, pek çok gelişmiş ülkede tüm 
üretim içindeki %2-4 katma değeri ile temel bir endüstri sektörü olarak yer al-
maktadır (Göktaş, 2003, 44; Engels, 1999, 3-10). İnsanların günlük yaşama yönelik 
sosyal ve kültürel temel gereksinimlerini karşılamak ve çalışma, oturma, yemek 
yeme, dinlenme, eşyalarını depolama, sergileme gibi işler için üretilen mobilyalar, 
Türkiye sanayi için de önemli bir sektördür. Ayrıca mobilya sektörü sahip olduğu 
istihdam boyutu, üretim potansiyeli ve ihracat düzeyi ile Türkiye ekonomisinin ge-
lişmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Mobilya sektörü de her sektör gibi gibi 
küreselleşmeye uyum sağlayacak yeni stratejileri belirlemek zorundadır.

Küreselleşmeyle birlikte günümüzde işletmelerin yaşadığı en önemli sorun-
lardan birisi artan rekabet şartlarına uyum sağlayarak amaçlarını gerçekleştirme-
ktedir. Işletmeler rakipleri ile mücadele edebilmek, sürdürülebilir büyüme sağla-
mak için stratejilerini doğru yönetmelidir. Gelişen teknoloji ile birlikte değişen 
iletişim, ulaşım, pazarlama gibi alanlarda yaşanan değişiklikler işletmelerin hi-
tap ettiği pazarın yapısını, müşteri beklentilerini değitirmiştir. Değişen talebin 
yapısı ve müşteri beklentileri, işletmelere uyguladıkları stratejileride değiştirme 
zorunluluğunu doğurmuştur. Hızla değişen çevre ve piyasa koşullarını derinliği-
ne analiz eden, değerlendiren ve değişime ayak uyduran, stratejik planlama ve 
stratejik yönetim ilkelerini benimseyen ve bu yönetim şeklini tüm çalışanlarıyla 
uygulayan işletme yöneticileri, işletmenin sürdürülebilinir rekabetçi konumunu 
artırır ve lider duruma gelmesini sağlar(Tandoğan, 2017, 478).

Stratejik planlama olmaksızın örgütlerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü 
sağlaması söz konusu değildir.(Demir ve Yılmaz, 2010,69-88). İşletmeler gelecek 
hedeflerine ulaşabilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için stratejik plan-
larını, değişen rekabet şartlarına uyum sağlayacak şekilde hazırlamalıdırlar. Gü-
nümüzde işletmelerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri dünya pa-
zarlarındaki yoğun rekabet baskısıdır. Bu rekabet baskısı, işletmeleri; yenilikleri 
takip etmeye ve yenilikler yapmaya yöneltmektedir(Arslan et al, 2009, 47-53).

İşletmeler değişen dünyada rekabet stratejilerini gözden geçirmelidir. Re-
kabet gücü veya üstünlüğü kazanmada işletmelerin yenilik yaratma, maliyetleri 
azaltma, mal ve hizmet kalitesini geliştirme ve bunun gibi unsurları pazardaki 
1    Bu çalışmanın bir kısmı, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu II. Uluslararası 

Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar, Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi’nde (BİLMESS SC-HM 
2018 ) “Kayseri İlindeki Mobilya Firmalarının Küreselleşme İle Birlikte Yeni Stratejileri 
Üzerine Bir Araştırması”  adlı bildiriyle sunulmuştur.
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değişimlere bağlı olarak şekillendirip bünyelerine yerleştirmeleri gerekmekte-
dir(Tanyeri & Fırat, 2005, 268-279).

MOBİLYA SEKTÖRÜ
Mobilya; dünyada tüm kültürler ve tüketiciler tarafından günük yaşamın ve 

iş hayatının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Tüketiceler evlerinde, iş yer-
lerinde, hizmet aldıkları veya hizmet verdikleri mekanlarda; mensup oldukları 
kültüre ve rollere uygun mobilyalardan faydalanmaktadır.   

Mobilya, günlük yaşamın her alanında yer edinen, bireyin veya toplumun re-
fahını sağlayan, yaşama yönelik, sosyal ve kültürel gereksinimlere hizmette bu-
lunan, insan yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, herkesin kullandığı ve ihtiyacı 
olduğu, insan yaşamında en etkili tek ürün olarak tanımlanabilmektedir. (Özen 
et al., 2007, 276-288). Son yıllarda artan kentleşme, nüfus artışı, yükselen hayat 
standardı ile mobilyaya olan talep gün geçtikçe artmakta, bu durum ise doğru-
dan mobilya sanayisine yansımaktadır. Mobilyanın insan yaşamındaki bu önemi 
mobilya sektörünün hızla gelişmesi sağlamaştır. Mobilya işletmeleri; imalat ve 
satışlarında sektörün gelişmesine ayak uydrabilmek için rekabet şartlarını doğru 
tespit etmeli, dünya üretim standartlarında üretim yapmalıdır. 

Mobilya sektörü diğer sektörlerle bağlantısı yüksek düzeyde ilerleyen sektörler-
den biri olması istihdam açısındanda dünyada ve Türkiye’de önemli bir yere sahiptir. 

Ankara Sanayi Odası 2017 mobilya sektör rapaoruna göre gelişmiş ülkeler dün-
ya mobilya üretiminin yaklaşık %58’ini yapmaktadır. ABD, İtalya, Almanya dünya 
mobilya üretiminde ön plana çıkan gelişmiş ülkelerdir. Diğer gelişmekte olan ülke-
ler ise dünya üretiminin %42’sini gerçekleştirmektedir. Bu ülkeler arasından Çin, 
Polonya, Vietnam ve Brezilya özellikle son zamanlarda ihracata yönelik tasarlanan 
ve üretim yapan yeni tesisleri sayesinde hızlı bir üretim artışı gösteren ülkelerdir.

Dünyada mobilya üretiminde son beş yılda en büyük üretici olarak Çin ön 
plana çıkmıştır. Çin mobilya üretiminde %25’lik pay ile açık ara önde olup, ABD 
%15, İtalya %8, Almanya %7 pay oranları ile Çin’i takip etmektedir. Bu dört ülke 
dünya mobilya üretiminin %55’ini gerçekleştirmektedir.

İthalat ve ihracatı birlikte değerlendirildiğinde mobilya sektöründe Türkiye’nin 
batılı ülkelerle yaptığı dış ticaretin ivme kaybettiği, bununla birlikte Çin, Arap ülkele-
ri ve komşu ülkelerle dış ticaretini geliştirdiği gözlemlenmiştir(Adıgüzel, 2016, 80).

Türkiye’de mobilya sektörü dünya ile paralellik göstererek gelişmektedir. 
Atölye tazrı emek yoğun üretim yapan işletmeler, gelişen teknoloji ile birlikte 
üretim tarzlarını değiştirerek teknolojilerini değiştirerek, sermaye yoğun bir 
sektör haline gelmektedir. 

Türk mobilya endüstrisi, genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye 
tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahiptir. Buna kar-
şın özellikle son 15-20 yıllık süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve 
büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmaya başlamıştır(Adıgüzel, 2016, 80).

Türkiye’de istihdam kapasitesi en yüksek sektörlerden biri olan mobilya sa-
nayii, yurt genelinde her ile ve ilçeye dağılmış durumdadır. 1980’lerden sonra 
Türkiye’deki ekonomik ve sosyal gelişmeler, özellikle büyük metropollerde ka-
liteli, fonksiyonel ve modern mobilya taleplerini artırmış sektöre ve ülke ekono-
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misine ivme kazandırmıştır(Şen & Çınar, 2017, 235-246). Mobilya sektöründe 
yaşanan gelişmeler bağlantılı olduğu diğer sektörleride etkilemekte ve ülkede 
istihdama olumlu katkı sağlanmaktadır.

Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı, Mobilya Sektörü verilerine göre 
mobilya sektöründe istihdamın en yoğun olduğu ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Bursa, 
Kayseri, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Düzce, Sakarya ve Mersin olarak sıralanır-
ken, istihdamın en düşük olduğu İstanbul %21, Bursa %14,5, Kayseri %11,5, Ankara 
%10 ve İzmir %8,5 pay ile mobilya imalat sektöründe ilk beş sırada yer alan illerdir.

Teknolojik gelişmeler ve yeni yatırımlarla bugün mobilyanın her dalında üre-
tim yapan firmaları ile Kayseri, Türkiye’nin önemli bir mobilya merkezi haline 
gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2016 ihracat rakamlarına göre 
Kayseri, sektörün en büyüklerini içerisinde barındırmaktadır. Kayseri Marangoz-
lar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası verilerine göre sektörde faaliyet gösteren 
firma sayısı 3.500’ü geçmektedir. Bunlardan yaklaşık 400 tanesi fabrikasyon seri 
üretim yapabilen ihracata dönük çalışan firmalardır. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, firma başına düşen 11,5 kişilik istihdam düzeyi ile bölgede 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oranla eleman istihdam edilmektedir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ve BULGULAR
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada; küreselleşen dünya ticaretine açılan mobilya üretim işletmelerinin 

uyguladıkları stratejilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
mobilya üretiminde etkili bir konumda olan Kayseri ili Organize Sanayi Bölgesi ve 
Doğu Sanayi Bölgesinde üretim yapan 80 mobilya firmalarına anket uygulanmıştır.  

Araştırmanın Yöntemi ve Metodolijisi
Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2016 ihracat rakamlarına göre Kayseri, 

sektörün en büyüklerini içerisinde barındırmaktadır. Kayseri Marangozlar Mobil-
yacılar ve Döşemeciler Odası verilerine göre sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 
3.500’ü geçmektedir. Bunlardan yaklaşık 400 tanesi fabrikasyon seri üretim yapabi-
len ihracata dönük çalışan firmalardır. Bu çalışmada Kayseri’de mobilya sektörün-
de,   ihracata dönük fabrikasyon seri üretim yapan işletmelerden çalışan sayısı 10 
ve üzeri olan yaklaşık 250 işletmeden 100 tanesine birincil kaynak olan yüz yüze 
görüşme ile bir anket uygulanmıştır. Toplam 100 işletmeden eksiksiz geri dönen 80 
anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket soruları konu ile ilgili literatür bilgileri ve 
yapılan arastırmalardan yararlanılarak iki bölüm olarak hazırlanmıstır. Birinci bö-
lümde isletme ve yöneticilerle ilgili bilgiler, ikinci bölümde isletmelerin mobilya sek-
töründeki küreselleşmenin durumunu araştıran sorulara yer verilmistir. Hazırlanan 
sorular öncelikle 20 KOBİ üzerine ön arastırma yapılarak geçerlilik ve güvenirliki 
testi yapılmış, alınan bilgiler doğrultusunda anket sorularının son şekli olusturul-
mustur. Alana uygulanan bu anket formunun güvenilirlik değeri olan, Cronbach alfa 
0,83 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı kulla-
nılarak değerlendirilmis, verilere frekans, ortalama ve ki kare vb. çeşitli istatistikler 
uygulanarak yorumlanmıstır. Arastırma sonuçları temsil ettiği kütle için geçerli olup 
bu sonuçlarla genelleme yapılamamaktadır. Fakat Türkiye’deki mobilya sektöründe-
ki KOBİlerin küreselleşme ile ilgili düşünce, tutum, sorunları ve çözüm önerileri için 
bir fikir oluşturarak literatüre katkı vereceği düşünülmektedir.
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BULGULAR
Kayseri; mobilya üretimi yapan işyeri sıralamasında 4. sırada mobilya sektö-

ründe isdihdam sıralamasında ise 3.sıradadır. Bu çalışmada ise uygulanan anket 
sonuçlarına göre ankete cevaplayan firma yetkililerinin %48,8’i yönetici konumun-
da, %25’i personel, %21,3’ü müdür, %5’i ise müdür yardımcısı konumundadır.

Eğitim durumları dağılımı değerlendirildiğinde ise %41,3’ü lise düzeyinde, 
%28,8’i lisans düzeyinde, %20’si önlisans düzeyinde, %8’i ise ilkokul, ortaokul(-
diğer) düzeyindedir.  

İşletmelerin stratejik yönetim planlama faaliyetleri yapıp yapmama durum-
ları değerlendirildiğinde ise %50’sinin uyguladığı, %34’ünün kısmen uyguladığı, 
%7,5’inin ise uygulamadığı saptanmıştır. 1980’li yıllar öncesinde stratejik yönetim 
daha ziyade özel sektör alanında sadece çok uluslu şirketler, büyük holding ve şir-
ketler tarafından bilinir ve uygulanırken, bugün çok sayıda organizasyon strate-
jik yönetimi araç olarak kullanmaktadırlar(Aktan, 2008). Stratejik yönetim bütün 
sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için yakın ve uzak geleceklerinin planlan-
ması, hedeflerine ulaşılması ve rekabet güçlerini artırmaları için gereklidir.   

Araştırmaya katılan işletmelerin %30’u Çin’i tehdit olarak gürüken, %32’i 
kısmen tehdit olarak görmekte olduğu, %24’ünün ise tehdit olarak görmediği 
belirlenmiştir. Çin sahip olduğu maliyet avantajı ile Kayseri ilinin en çok ithalat 
gerçekleştirdiği ülke konumundadır. Bu veriler kısa dönemde gerek firma gerek-
se sektörel olarak gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda Çin’in yurtiçi pa-
zarda bile önemli bir tehdit oluşturabileceğini göstermektedir.  

Çalışmadaki işletmelerin %35’i Çin’nin mobilya sektöründeki ihracat artışının 
bünyelerinde ki mamul fiyatlarını aşağıya çektiğini düşünürken, %26,3’ü kısmen 
aşağıya çektiğini, %31’i ise mamul fiyatlarını aşağıya çekmediğini belirtmektedir.

2006 yılı dış ticaret verilerine göre Çin, Türkiye’nin Asya Pasifik ülkeleri arasın-
daki en çok ticaret yaptığı ülke konumuna gelmiştir. 1996 yılında Türkiye’nin en 
çok mal ithal ettiği ülkeler arasında 18. sırada bulunan Çin, 2005 yılında 4. sıraya 
yükselmiş ve toplam ithalat içerisindeki payı %6,92 olmuştur. Ancak bu ticari ilişki 
1990’ların ikinci yarısından itibaren Çin lehine değişmiştir(Narin, 2015). 

Çin’in emek yoğun sektörlerdeki rekabet gücünün artması ve dünya ticare-
tinde özellikle emek yoğun imalat sektörlerde söz sahibi olması gelişmekte olan 
ülkeler için tehdit oluşturmaktadır. Türkiye’de geleneksel yöntemlerle üretim 
yapılan ve emek yoğun bir sektör olan mobilya sektörüde bu durumdan olumsuz 
etkilenmektedir.
Tablo-1: 2005 Yılında Bazı Sektörlerde Kotalarının Kalkmasıyla Birlikte Yurt İçi ve Yurt 

Dışı Piyasalarda Etkilenme Durumu
f %

Evet 35 43,8
Kısmen 29 36,3
Hayır 16 20,0
Toplam 80 100,0
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Tablo 1 incelendiğinde mobilya sektöründeki işletmelerin %43,8’i, 2005 Yı-
lında Bazı Sektörlerde Kotalarının Kalkmasıyla Birlikte Yurt İçi Ve Yurt Dışı Piya-
salarda Etkilenme Durumundan etkilendiklerini ve sadece %20’sinin etkilenme-
diğini belirttiği görülmektedir. Çin’in 2002’de Dünya Ticaret Örgütüne(DTÖ) üye 
olmasıyla birlikte 2005’de kotaların kalkması bekleyen gelişmekte olan ülkeler 
bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.

Çin diğer üyelerle aynı haklara sahip olarak, tekstil ticaretinin serbestleşmesin-
den de en fazla yararlanacak ülke konumuna gelmiştir. Çin, 2001 yılında DTÖ’ye 
kabul edilmesinin ardından, liberalize edilen kategorilerde uluslararası piyasalar-
da, akıl dışı fiyatlarla inanılmaz düzeylerde artışlar sağlamıştır. Bugün için gelinen 
noktada Çin, dünya tekstil ve hazır giyim piyasalarını tamamıyla ele geçirme yö-
nünde bir politika izlemektedir. Bu gelişmeler nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin bir takım tedbirler almaları gerekmektedir(Atılgan &  Şen, 2006 ).

Tablo-2: Türkiye’de KDV oranlarının %18’den %8’e düşürülmesi işletmelerde rekabet 
gücünü artırması açısından değerlendirilmesi

f %
Evet 50 62,5
Kısmen 25 31,3
Hayır 5 6,3
Toplam 80 100,0

Tablo 2’e bakıldığında araştırmaya katılan işletmelerin KDV oranlarının 
%18’den %8’e indirilmesinin işletmeler açısında rekabet gücünü artırmada ki 
etkisine bakış açıları  değerlendirildiğinde  %62,5’i evet ,%31,3’ü kısmen, %6,3 
hayır cevabı vermiştir.

Çin’in özellikle düşük maliyet ile rekabet avantajı sağladığı düşünüldüğünde 
işletmelerin üretim, hammadde ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi rekabet 
güçlerini artıracaktır. Mobilya imalatında kullanılan hammaddenin bir kısmı için 
KDV oranı %8 iken bir kısmı için %18 oranında uygulanmaktadır. Bütün birimler 
için kdv oranının indirilmasei sektörün maliyetlerini düşürecek ve rekabet gücü-
nü artıracaktır.  

Tablo-3: Çin mallarının piyasalara girmesiyle işletmelerde meydana gelen 
olumsuzlukların belirlenmesi

Olumsuzluklar f %
Müşteri sayısı 16 20,0
Üretim kapasitesi 10 12,5
Kar marjı 7 8,8
İstihdam edilen işçi sayısı 18 22,5
İhracat düzeyi 29 36,3
Toplam 80 100,0

Çin mallarının piyasaya girmesinin mobilya üretimi yapan işletmeler için or-
taya çıkardığı olumsuz sonuçlar değerlendirildiğinde %36,3’ü ihracat düzeyinde 
azalma, %22,5’i istihdam edilen işçi sayısıda azalama, %20’si müşteri sayısında 
azalma, %12,5’i üretim kapasitesinde azalma, %8,8’i kar marjında azalma oldu-
ğunu belirtmiştir(bkz Tablo 3).
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2000’lerin başında başlayan global durgunluk sırasında firmaların dikkati 
maliyetlere çevrilirken, emek yoğun ürünlerde global talebi gelecek 20-30 yıl bo-
yunca karşılayabilecek düşük maliyetli işçi kitlelere sahip olan ve birçok ürünü 
düşük maliyetlerle üretebilen Çin, bu anlamda en fazla öne çıkan ülke olmuştur(-
Çiçek & Koyuncu, 2007). Ekonomi bakanlığı verilerine göre Çin’in 2014 yılındaki 
ihracatı 60,6 milyar dolar olup, dünya mobilya ihracatınının %33,9’luk dilimini 
oluşturmaktadır. Çin’in dünya pazarına etkilerinin artması ihracat düzeyinde 
düşüşlere neden olmuştur. Mobilya ihracatımızın önemli bir kısmının Ortadoğu 
ve Arap ülkelerine olması ve Çin’in enerji ihtiyacını bu ülkelerle olan ilişkilerin-
den karşılaması mobilya ihracat rakamlarımınıda olumsuz etkilemiştir. Üretimin 
azalması karşısında firmalar işçi sayılarını azaltmışlardır. 

Tablo-4:  İşletmelerde uygulanan rekabet stratejilerinin belirlenmesi
Stratejiler f %
Maliyet Liderliği 42 52,6
 Ürün çeşitliliğine dayanan rekabet stratejisi 20 24,1
 Kalite odaklı 38 47,9
 Marka yaratımı odaklı 10 12,5
 Farklılışma 7 8,5
 Toplam 80 100,0

İşletmelerin uyguladıkları rekabet stratejilerinin değerlendirilmesi yapıldı-
ğında %52,6’sı maliyet odaklı, %47,9’u kalite odaklı, %24,1’i ürün çeşitliliğine 
dayalı rekabet strayejisi, %12,5’i marka yatırımı odaklı, %8,5’i farklılaşma stra-
tejilerini tercih ettikleri tespit edilmiştir (bkz Tablo 4). 

Porter’ın jenerik stretejileri; maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stra-
tejileridir. Firmalar rekabet güçlerini bu stratejileri kullanarak artırabillirler. 
Kayseri ili mobilya imalatı yapan firmalar için yapılan değerlendirmede; firma-
ların maliyet liderliği ve kalite odaklı stratejileri uyguladıkları belirlenmiştir.  Bir 
genelleme yapıldığında, Türk mobilya üreticilerinin uluslararası pazarlarda izle-
diği strateji maliyet tasarrufları temelinde yürüttükleri “maliyet liderliği” stra-
tejisidir(Gürpınar & Barca, 2007, 41-58). Firmalar maliyetlerini düşürerek  ve 
kaliteli ürün üreterek dünya mobilya pazarında paylarını artırabilirler. Bununla 
birlikte marka yaratma ve farklılaşma stratejisi yaratma oranları düşüktür. Bu 
durum ise lüks mobilya ihracatında dünyada söz sahibi olan İtalya benzeri ülke-
lere karşı Türk mobilya sektörünün rekabet gücünü azaltmaktadır. 

Tablo-5: Çin malları nedeniyle piyasada müşterinin pazarlık gücünü artırıp 
artırmadığının belirlenmesi

f %
Kesinlikle katılıyorum 26 32,5
 Katılıyorum 21 26,3
 Tarafsızım 6 7,5
 Katılmıyorum 10 12,5
 Kesinlikle katılmıyorum 17 21.3
Toplam 80 100,0

Tablo 5 incelendiğinde Çin mallarının pazarlık gücünü müşteriler lehine ar-
tırıp artırmadığı incelendiğinde %32,5’sinin kesinlikle katıldığını, %26,3’ünün 
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katıldığını, %7,5’inin tarafsız olduğunun, %12,5’inin katılmadığı ve %21,3’ünün 
kesinlikle katılmadığı belirlenmiştir.
Tablo-6: Firmaların kullandığı makine ve teçhizatlar teknoloji yenilemesinde kullanılan 

metodlar
Metodlar f %
Devlet kredisi 25 31,3
 Devlet teşviki 14 17,5
 Özel banka kredisi 21 26,3
 Öz kaynaklar 20 25,0
 Toplam 80 100,0

Tablo 6’e göre işletmelerin kullandığı makine ve teçhizatlar teknoloji yenile-
mesinde kullanılan metodlar %31,3’ü Devlet kredisi, %26,3’ü Özel banka kredisi, 
%25’i Öz kaynaklar ve %17,5’i Devlet teşviki olduğu tespit edilmektedir. 

Tablo-7: Eleman seçiminde etkili olan faktörlerin belirlenmesi
Faktörler f %
Kalifiye eleman olması 39 48,8
Üniversite mezunu olması 7 8,8
İş odaklılık 15 18,8
Müşteri ilişkilerini iyi bilmesi 19 23,8
Toplam 80 100,0

 Yukarıdaki Tabloya göre işletmeye eleman seçiminde,  işletmelerin %48,8’i ka-
lifiye eleman olmasına, %8,8’i üniversite mezunu olmasına, %18,8’i iş odaklı ola-
masına, %23,8’i müşteri ilişkilerini iyi bilmesine dikkat ettiklerini belirtmişlerdir.

Mobilya sektörünün önemli sorunlarından birisi kalifiye eleman sorunudur. 
Kalkınma sürecini tamamlama ve küreselleşmeye katılım çabası içerisinde olan ül-
kelerin en önemli sorunu sermaye, nitelikli eğitimi olan insan gücü ve teknik bilgi 
yetersizliğidir. Bunun yanı sıra söz konusu ülkeler, hızla artan nüfusa yeni iş ve eği-
tim imkânlarını sağlamak, hayat standardını yükseltmek, geleneksel düşük talep, 
düşük verim çemberini kırmak zorundadırlar. Ülkeler için en önemli kaynaklar-
dan birisi, nitelikli iş gücüdür, dolayısıyla alanında uzmanlaşmış teknik bilgisi olan 
insanlardır. Bu kaynağı doğru kullanmak ise teknik insanların doğru yerlerde ve 
zamanda istihdamının sağlanması ile gerçekleştirilebilir(Tuncel, 2015 ).

Tablo -8 :  Avrupa Birliğine girmek isteme durumu
f %

Evet 32 40,0
Kısmen 18 22,5
Hayır 30 37,6
Toplam 80 100,0

Araştırmaya katılan işletmelerin %40 AB Birliğine girmek isterken %37,6’ı 
girmek istememektedir, %22,5 i kısmen diye cevap vermiştir(bkz Tablo 8). Av-
rupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşmesi, Avrupa Birliği üye ilkeler arasında 
ekonomik işbirliği güçlendirecek ve ticaretin artmasını sağlayacktır. İhracatta 
sınırlamalar kalkacak ve Avrupa ülkelerinden nakit akışı sağlacaktır. Ancak tam 
üyelk sürecinin uzaması ve siyasi anlamda Türkiye’ye karşı alınan olumsuz tavır 
Avrupa Birliğine girme konusunda karşıt görüşlerin oranını artırmıştır. 
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Tablo-9: İşletmedeki konum ile işletmelerin stratejik yönetim veya stratejik planlama 
faaliyeti yapma durumu arasındaki ilişki durumu

Konum
 

 İşletmenizde stratejik yönetim veya stratejik 
planlama faaliyeti yapma durumu
 Evet Kısmen Hayır Toplam

Yönetici
 

f
%

20 16 3 39
51,3 41,0 7,7 100,0

Personel
 

f
%

7 12 1 20
35,0 60,0 5,0 100,0

Müdür
 

f
%

13 2 2 17
76,5 11,8 11,8 100,0

Müdür 
yardımcısı

f
%

0 4 0 4
    0,0 100,0 ,0 100,0

Toplam f
%

40 34 6 80
50,0 42,5 7,5 100,0

Tablo 9’daki verilere göre işletmedeki konum ile ‘İşletmenizde stratejik yö-
netim veya stratejik planlama faaliyet’ arasındaki ilişki durumuna bakıldığında 
önemli bir farklılık vardır(p=0,024<0,05). Aynı sonucu işletmedeki konuma göre 
stratejik plan faaliyeti uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilmesinde yönetici-
lerin, personelin, müdür ve müdür yardımcılarının uygulandığını yönünde en 
çok yüzde ile belirtmesi de bu sonucu desteklemektedir.

Tablo-10: İşletmedeki konum ile “İşletmenizin üretim kapasitesi iç pazarda ve dünya 
pazarında ihtiyaçlara cevap veriyor mu ?” arasındaki ilişki durumu

“İşletmenizin üretim kapasitesi iç pazarda ve dünya 
pazarında ihtiyaçlara cevap veriyor mu?”

Evet Kısmen Toplam

Konum

 Yönetici
f 23 16 39
% 59,0 41,0 100,0

 Personel
f 6 14 20
% 30,0 70,0 100,0

 Müdür
f 9 8 17
% 52,9 47,1 100,0

Müdür 
yardımcısı

f 4 0 4
% 100,0 0,0 100,0

Toplam f 42 38 80
% 52,5 47,5 100,0

İşletmedeki konum ile “İşletmenizin üretim kapasitesi iç pazarda ve dünya 
pazarında ihtiyaçlara cevap veriyor mu ?” arasındaki ilişki durumuna bakıldı-
ğında anlamlı bir farklılık vardır(p=0,040<0,05). Konumu yönetici olanlar %59 
oranına evet, %41 oranında kısmen cevabını verirken, konumu personel olanlar 
%30 oranında evet, %70 oranında ksımen, konumu müdür olanlar %52,9 ora-
nında evet, %47,1 oranında kısmen, konumu müdür yardımcısı olanların ise ta-
mamı evet cevabını vermiştir(bkz Tablo 10). 
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Tablo-11: İşletmedeki konum ile “İşletmeniz eleman alımında nelere dikkat eder?” 
arasındaki ilişki durumu

 
Konum
 
 

İşletmeniz eleman alımında nelere dikkat eder?*
Kalifiye eleman 
olması

Üniversite 
mezunu olması

İş 
odaklılık

Müşteri ilişkilerini 
iyi bilmesi

Yönetici
 

f 19 1 7 12
% 48,7 2,6 17,9 30,8

Personel f 7 3 6 4
% 35,0 15,0 30,0 20,0

Müdür f 9 3 2 3
% 52,9 17,6 11,8 17,6

Müdür 
yardımcısı

f 4 0 0 0
% 100,0 0,0 0,0 0,0

Toplam
 

f 39 7 15 19
% 48,8 8,8 18,8 23,8

*Birden fazla seçenek seçilebilen sorudur.

Yukarıdaki Tablo incelendiğinde işletmede bulunulan konuma göre işletme-
nin eleman alımında dikkat edilen faktörlere bakıldığında yöneticilerin %48,7 
oranında kalifiye eleman olmasına, %30,8 oranında müşteri ilişkilerini iyi bilme-
si, %17,9 oranında İş odaklılık, %2,6 oranında ise üniversite mezunu olmasına 
sonuçları elde edilmiştir.  Ayrıca işletmedeki konum ile ‘İşletmeniz işçi alımında 
nelere dikkat eder?’ arasındaki ilişki durumuna bakıldığında önemli bir farklılık 
vardır(p=0,0166<0,05). Tüm işletmedeki konum ne olursa olsun hepsinin birinci 
sırada işçi alımında Kalifiye elemen olmasına dikkat ederken, ikinci sırada yöne-
ticilerin ve müdürlerin, müşteri ilişkisini iyi bilmesine, personelin, iş odaklılığa 
dikkat ettiği farklılığı görülmektedir.

İşletmelerin, eleman seçiminde aranacak faktörler arasında üniversite mezunu 
seçeneğinin, kalifiye eleman olması, müşteri ilişkilerinde başarılı olması, iş odaklı 
olması seçeneklerinden sonra tercih edilmesi üniversite eğitiminde uygulama ek-
sikliğinin olduğu sonucunu doğrmaktadır. Üniversite ve sektör işbirliği artırılarak 
üniversitelerin, sektör ihtiyaçlarına göre güncellemeler yapması sağlanmalıdır.

Tablo-12: Eğitim durumu ile “Çin’in küresel ekonomide başarıları temel stratejilerinizin 
ve buna bağlı olarak alt stratejilerinizin belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip mi?” 

arasındaki ilişki durumu

Eğitim Durumu

“Çin’in küresel ekonomide başarıları temel 
stratejilerinizin ve buna bağlı olarak alt stratejilerinizin 
belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip mi?”
 Evet Kısmen Hayır Toplam

Lise f 8 20 5 33
%  24,2 60,6 15,2 100,0

Önlisans
 

f 6 8 2 16
%  37,5 50,0 12,5 100,0

Lisans
 

f 10 9 4 23
%  43,5 39,1 17,4 100,0

Diğer f 0 3 5 8
%  0,0 37,5 62,5 100,0

Toplam f 24 40 16 80
%  30,0 50,0 20,0 100,0
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 Eğitim durumu ile “Çin’in küresel ekonomide başarıları temel stratejilerinizin ve 
buna bağlı olarak alt stratejilerinizin belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip mi?”    
arasındaki ilişki durumuna bakıldığında anlamlı bir farlılık vardır(p=0,028<0,05). 
Eğitim düzeyi lisans olanlar %43,5 ile evet derken, önlisans, lise ve diğer mezunları 
kısmen ve hayır diyerek en yüksek oranda cevap vermişlerdir. 

Tablo-13: Eğitim durumu ile “2005 Yılı özellikle mobilya sektöründe Çin kotalarının 
kalkmasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışı piyasalarında hakimiyetinde düşüş olduğunu 

düşünüyor  musunuz?” arasındaki ilişki durumu

Eğitim 
Durumu

“2005 Yılı özellikle mobilya sektöründe Çin kotalarının 
kalkmasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışı piyasalarında 
hakimiyetinde düşüş olduğunu düşünüyor musunuz?”
 Evet Kısmen Hayır Toplam

Lise f 18 12 3 33
%  54,5 36,4 9,1 100,0

Önlisans f 7 3 6 16
%  43,8 18,8 37,5 100,0

Lisans f 7 14 2 23
%  30,4 60,9 8,7 100,0

Diğer f 3 0 5 8
%  37,5 0,0 62,5 100,0

Toplam
 

f 35 29 16 80
%  43,8 36,3 20,0 100,0

Yukarıdaki tablodaki verilere göre eğitim Durumu ile “2005 Yılı özellikle mo-
bilya sektöründe Çin kotalarının kalkmasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışı piyasa-
larında hakimiyetinde düşüş olduğunu düşünüyor musunuz?”   arasındaki ilişki 
durumuna bakıldığında çok önemli anlamlı bir farlılık vardır(p=0,001<0,01). 
Lisans mezunları %60,9 ile “Kısmen” derken, Lise mezunları %54,5 ve önlisans 
mezunları %43,8 ile “Evet” diyerek cevap vermişlerdir(bkz Tablo 13).

 SONUÇ ve ÖNERİLER
Mobilya sektöründe üretim, istihdam ve ihracat gelişen inşaat sektörü ile pa-

ralelelik göstererek artmaktadır. Ancak ülke ihracatındaki payı düşüktür. Ekono-
mi bakanlığı verilerine göre sektörün toplam ihracat içindeki payı 2011 yılında  
%1,19 iken 2014’te %1,54 olarak gerçekleşmiştir. Sektördeki ihracat rakamları-
nın artırılması sektörün ülke ekonomisine olumlu katkısını artıracaktır. Sektör-
deki firmaların uygulayacakları stratejik yönetim politikaları rekabet güçlerini 
artıracak ve firmaların sürdürülebilir büyümesini sağlayarak dünyada rekabet 
edebilecekleri konuma getirecektir. 

Mobilya sektörü işletmelerin sorunlarından biriside kalifiye eleman ihtiyacı-
dır. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 2016 yılı Mobilya Sektör Raporuna göre,  ço-
ğunluğu aile şirketi olan işletmelerde çalışanlar aile bireylerinden oluşmaktadır. 
Bu tarz şirketlerde nitelikli işgücü istihdamı çok düşük olması; ihtiyaç duyulan iş 
gücünün kolay bulunması ve yetişmiş nitelikli eleman istihdamının azlığı üretim 
maliyetlerine olumlu yönde yansıyor. Diğer yandan, aile bireylerinin hem üretim 
hem de yönetimde yer alarak üretim maliyetlerini düşürmeye katkı sunmaları ve 
kayıt dışılıktan kaynaklanan tasarruflar ile birlikte düşünüldüğünde Türk mobil-
ya sektörünün uluslararası rekabet gücünün en önemli ana dayanağının düşük 
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iş gücü maliyetleri olduğu söylenebilir. Ancak maliyet avantajına yol açan aile içi 
istihdam, kayıt dışılık gibi unsurların uzun vadede uluslararası rekabet gücünü 
sınırlandırıcı bir etki de bulunabilecekleri unutulmamalıdır. Sektörün kalifiye 
eleman ihtiyacını karşımak amacı ile iş başı eğitim, üniversite sektör işbirliğinin 
artırılması ve hizmet içi eğitimin artırılmaına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

İşletmelerin, eleman seçiminde aranacak faktörler arasında üniversite mezu-
nu seçeneğinin, kalifiye eleman olması, müşteri ilişkilerinde başarılı olması, iş 
odaklı olması seçeneklerinden sonra ter cih edilmesi üniversite eğitiminde uy-
gulama eksikliğinin olduğu sonucunu doğrmaktadır. Üniversite ve sektör işbir-
liği artırılarak üniversitelerin, sektör ihtiyaçlarına göre güncellemeler yapması 
sağlanmalıdır.

Bu çalışmada mobilya işletmelerinin maliyet liderliği stratejisi benimsedikle-
ri ve maliyet odaklı üretim yaptıkları belirlenmiştir. Mobilya işletmeleri strateji-
lerini yenileyerek tasarım ve kalitede farklılaşması; dünya pazarında rekabet gü-
cünü artırır ve firma imajını olumlu etkiler. Ancak tasarımın oldukça kolay taklit 
edilebilmesi işletmelerin Ar-Ge ve tasarım maliyetlerini artırmaktadır. Yasalarda 
fikri ve sinai mülkiyetlerin ihlali ile bölümler düzenlenerek tasarımın taklit edil-
mesi engellenebilir.

İmalat sektöründe kullanılan enerji miktarı diğer sektörlere göre daha faz-
ladır. Enerji maliyetlerinin yüksek olması işletmelerin maliyetlerini artıracak ve 
dünya pazarında rekabet gücününazaltacaktır. Enerji maliyetlerini dengeleyici 
ve işletmeleri bu konuda destekleyici önlemler alınarak işletmelerin enerji mali-
yetleri azaltılabilir.

Mobilya imalatında kullanılan hammaddenin bazıları için  KDV oranını %8 
iken, bazıları için %18’dir. %18 oran KDV oranında düzenlemeler yaparak %8’e 
indirililebilir. Ayrıca satışlarda geçici süre için uygulanna vrgi indirimi işletmele-
rin yurtiçi pazarada satışlarını artırmalarını sağlamıştır.

İşletmeler Çin tehdini bertaraf etmek için tasarımı farklı, kaliteli ürün üreerek 
lüks mobilya ihracattçısı ülkeler ile işbirliği yapabilir. Ayrıca işletmeler Çin ger-
çeğini kabul edip Çin mobilya üreticisi firmalar ile işbirliği yoluna giderek pazarı 
bölümlendirebirler. 

Bu çalışma Kayseri ili mobilya imalatı yapan işletmeler için uygulansada Kay-
seri mobilya imalatı yapan işletmeler ve sektör isdihdamı konusunda belirleyici 
özelliklere sahiptir ve genellemeler yapılabilir. Ancak daha sonra ki çalışmalara 
da Kayseri’den daha fazla işletmeye ve istihdama sahip iller değerlendirilerek 
mobilya sektörünün dünyadaki karşılaştırmalı üstünlükleri belirlenebilir.   
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İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM VE 
ETİK YAKLAŞIMLAR

Selma KILIÇ KIRILMAZ

GİRİŞ
Strateji; şirket amaçlarına ulaşmak için çevreyle etkileşimi belirleyen büyük 

çaplı geleceğe yönelik planlar (Pearce II & Robinson, 2015: 3) olarak tanımla-
nırken, Stratejik yönetim; şirketin amaçlarına ulaşması için tasarlanan planların 
oluşturulması ve uygulanmasıyla sonuçlanan kararlar ve eylemler (Pearce II & 
Robinson, 2015: 3) olarak tanımlanmıştır. Modernist görüş stratejik yönetimi; 
“işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, ona sürdürülebilir re-
kabet üstünlüğü ve dolayısı ile ortalama kar üzerinde getiri sağlayabilmek ama-
cıyla eldeki üretim kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, 
altyapı, hammadde vs.) etkili ve verimli olarak kullanılması” olarak tanımlamıştır 
(Ülgen & Mirze, 2004: 26). İşletmeler için strateji ve stratejik yönetim günümü-
zün rekabetçi iş yaşamında rakiplerin önüne geçebilmek için oldukça önemlidir.

İş yaşamında en çok tartışılan konulardan birisi olan etik, bireylerin, çalışan-
ların, şirketlerin ve toplumların davranışlarına iyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı 
ayırt etme konularında rehberlik etmektedir. Etiğin uygulama alanlarından biri 
olan iş etiği, genel olarak, “iş yerinde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek 
ve doğru olanı yapmak” anlamını taşımaktadır. İşletmeler, insanların ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, belirli bir kar sağlamak amacıyla kurulmuş ekonomik varlık-
lardır. Ancak, bu ekonomik hayat sosyal veya toplumsal hayattan ayrı düşünüle-
mez. İşletmeler faaliyette bulundukları toplumun alışkanlıkları, gelenek ve göre-
nekleri ile ahlakından etkilenirler (Ülgen & Mirze, 2004: 449).

Günümüzün küresel ekonomik sistemi içerisinde işletmelerin stratejik yöne-
tim uygulamalarında etik ilkeleri göz önünde bulundurmaları işletmeler için vaz-
geçilmez bir gereklilik olmuştur. İşletmelerin etik ilkelere uygun davranmaları 
uzun vadede başarılarını olumlu yönde etkilemektedir. Aksi takdirde usulsüzlük, 
yolsuzluk, kayırmacılık gibi etik ihlalleri işletmelerin itibarını olumsuz yönde et-
kileyebileceği gibi yasal yaptırımlar neticesinde önemli ölçüde maddi yaptırım-
larla da karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bu çalışmada öncelikle strateji ve stratejik yönetim kavramları ele alınmış, ar-
dından etik kavramı incelenmiştir. Daha sonra, işletmelerde etik sorunlara ilişkin 
yaklaşımlardan faydacı yaklaşım, ahlaki haklar yaklaşımı ve sosyal adalet yakla-
şımları üzerinde durulmuştur. Son olarak stratejik yönetim ve etik kavramlarının 
işletmeler için gerekliliği ve önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM KAVRAMLARI
Strateji kelimesi Yunancada bir general anlamına gelen strategos’dan gelmek-

tedir. O zamanlar strateji, kelimenin tam anlamıyla askeri güçlerin yönlendirilmesi 
sanat ve bilimi anlamlarına gelmekteydi. Günümüzde strateji terimi, işletmelerin 

CHAPTER 
27
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amaç ve misyonlarını başarmak için organizasyon niyetlerinin tanımlanmasında 
kullanılmaktadır. Çoğu organizasyon hedef ve misyonlarını başarıyla tamamla-
mak için birçok seçeneğe sahiptir. Strateji hangi seçeneğin kullanılacağı kararı 
ile ilgilenir. Strateji, bir organizasyonun amaç ve misyonunu başarmak için alter-
natif yolların belirlenmesi ve değerlendirilmesini ve nihayetinde benimsenecek 
olan alternatifin seçimini içerir (Byars, 1984: 19). 

Strateji, şirket amaçlarına ulaşmak için çevreyle etkileşimi belirleyen büyük 
çaplı geleceğe yönelik planlar (Pearce II & Robinson, 2015: 4) ve rakiplerin faa-
liyetlerini de inceleyerek, amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, 
uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğu olarak tanımlanabilir (Ülgen & Mirze, 
2004: 33).  Strateji, pek çok literatürde ve onun popüler kullanımında ele alındığı 
gibi sadece bir düşman veya bir rakipler dizisi ya da bir market ile ilgilenme düşün-
cesi değildir. O ayrıca bize toplu algılama ve davranış için organizasyon doküman-
ları hakkında en temel konulara yaklaşmamızı sağlar (Mintzberg et al., 2003: 9).

Stratejik yönetimi tanımlamada yazar ve kaynağa bağlı olarak anlam ve yorumu 
farklı olan birçok terim ve açıklama kullanılmaktadır. Strateji, politika formülasyo-
nu, uzun-dönem planlama ve işletme politikası gibi bazı ifadeler stratejik yönetim 
ile değişebilir biçimde kullanılmaktadır (Byars, 1984: 6). Stratejik yönetim ile ilgi-
li tanımlardan bazıları planlamayı, bazıları performansı, bazıları taktiği ön plana 
çıkarmaktadır.  Ancak planlama, geleneksel stratejik yaklaşımda en çok üstünde 
durulan konudur (Hill & Jones: 5).

Stratejik yönetim, bir bütün olarak işletmenin karakter ve yönlendirilmesi ile 
ilgilidir. İşletmenin şu anda ne olduğu ve gelecekte ne olacağı hakkındaki temel 
kararlar ile ilgilidir. İşletmenin amacını belirler. İnsanlar, liderlik, tüketici ya da 
müşteriler, risk, finans, kaynaklar, ürünler, sistemler, teknolojiler, konumlandırma, 
rekabet ve zaman hakkındaki kararlar için çerçeve sağlar (Morden, 2007: 14). Ku-
rumsal strateji bir şirkette şirketin amaçlarını, hedeflerini ortaya çıkaran bir karar 
verme şeklidir (Gilbert, 1986: 144).

Stratejik yönetim, şirketin amaçlarına ulaşması için tasarlanan planların oluş-
turulması ve uygulanmasıyla sonuçlanan kararlar ve eylemlerdir (Pearce II & 
Robinson, 2015: 3). Stratejik yönetim, bir işletmenin uzun dönem performansını 
belirleyen yönetimsel karar ve uygulamalar toplamıdır. Çevre izlemeyi (hem dış 
hem de iç), strateji formülasyonunu (stratejik ya da uzun dönem planlama),  stra-
teji uygulama, değerleme ve kontrolü içerir  (Wheelen & Hunger, 2000: 2). Stratejik 
yönetim, bir organizasyonun gelecek yön ve uygulamaları hakkında karar verme 
ve bu kararların uygulanması ile alakadar olmaktır (Byars, 1984: 6).

ETİK KAVRAMI
Etimolojik açıdan bakıldığında Etik sözcüğü Yunanca kökenli olup, ethos-et-

hikos kelimesinden türetilmiştir ve Yunan dilinde bu sözcük “ahlak sistemi, gele-
nek, görenek, karakter, prensip, insan davranışı,” anlamlarına gelmektedir (Ülgen 
& Mirze, 2004: 440; Vogel, 1991: 104 ). Etik, insanların davranışlarını iyi veya 
kötü; doğru veya yanlış değerleme ölçütü olarak kişileri yönlendiren değerler, 
kavramlar, yargılar bütünüdür (Demirkaya, 2013: 316).
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Etik doğru veya yanlış davranış anlayışı olarak tanımlanabilir. Etik bize dav-
ranışlarımızın ahlaki olup olmadığını söyler. Etik, ahlaki veya ahlaki olarak kabul 
edilebilir ya da edilemez davranışlar için rehberlik sağlar. Etik ilkeler, etkili sos-
yal ve organize yaşamın korunması ve devamı için önemli sosyal davranışların 
temel kurallarının altını çizer (Morden, 2007: 202). Etik, bireyin veya grubun faa-
liyetlerinin doğru veya yanlış olması hakkında, toplumun inancını yansıtan ahlak 
ilkelerine işaret eder (Pearce II & Robinson, 2015: 74). Bazı akademisyenler etiği 
bir sonuç olmaktan çok bir süreç olarak görmektedirler (Mostovicz et al., 2011: 
494). Etik prensipler, toplumdan topluma ve zamanla kültürden kültüre değişme 
eğilimleri gösterirler. Etik prensipler şuralardan gelirler (Morden, 2007: 202):

• Dini inançlar ya da felsefi kodlar,
• Bir toplumun tarihi, deneyimi ya da geleneği,
• Ulusal kültür,
• Akrabalık ya da aile çevresi,
• Eğitim süreci,
• Akran ve referans gruplarının etkisi,
• Kanaat önderi ya da role modellerin etkisi.
Saf anlamıyla etik düşünce ve etik eylemden bahsediliyorsa, bunun herhangi bir 

şekilde bir yarar bekleme, çıkar sağlama, art niyet taşıma, bir üst güçten korkma, ce-
zadan çekinme, yasaya uyma gibi nedenlere dayanmaması gerekir (Aktaş, 2014: 23).

Etik, politik ve moral açıdan dış çevre açıkça strateji formülasyonuna gir-
mektedir. Strateji ve sosyal faktörler arasında etkileşim vardır, strateji oluşturma 
üzerine, firmaların algılanan sosyal ve etik zorunlulukları ile sosyal değerler ve 
beklentiler etki etmektedir. Tüketicilik, doğru paketleme, eşit iş imkânı, iş sağlığı 
ve güvenliği, ürün güvenliği, etik ve moral üzerine inançlar, kirlilik kontrolü ve 
diğer benzer sosyal temelli faktörler tartışmasız bir şekilde organizasyonların 
stratejisi üzerinde etkiye sahiptir (Thompson & Strickland, 1984: 69).

Etik kodlar, piyasanın aktörleri tarafından, belirsiz ve karmaşık durumlar-
da karar vermeyi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen yazılı veya yazılı olmayan 
davranış kalıpları olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle etik kodlar, iş görenin 
ahlaki çıkmazla karşılaştığında hareket yönünü tayin eden bir pusula olduğu söy-
lenebilir (Bektaş & Köseoğlu, 2007: 97).

Chan vd.’ne (2016: 557) göre son yıllarda işletme etiği, yönetim literatüründe 
teori oluşturmak için popüler ve önemli bir mekanizma haline gelmiştir. İşletme-
de etiğin tarihi uzundur ve işletmeciliğin başlangıcına kadar götürülebilir ancak 
işletme etiğinin tarihi kısadır ve bazıları işletme etiğinin son zamanlarda bir olgu 
haline geldiğini iddia edebilir. Bununla birlikte işletme etiği üzerine araştırmalar 
disiplinler arası bir alan olarak aşamalı bir şekilde ortaya çıktı ve beş aşamada 
gelişti. İşletme aşamasında etik içeriği (1960 öncesi); işletme içinde sosyal ko-
nuların yükselişi (1960’lar); iş etiğinin gelişmekte olan bir alan olarak yükselişi 
(1970’ler); ilk konsolidasyon dönemi (1980’lerin ilk yarısı) ve işletme etiğinin 
arınması ve daha fazla gelişme (1985 sonrası) (Ma, 2009: 255). İnsanlar uzun 
zamandır etik ve kar arasındaki ilişki ile ilgilenmektedirler (Vogel, 1991: 104).

Etik sorumluluklar, şirketin neyin doğru olduğuna ilişkin görüşünü ve bu doğ-
rultuda uygun olan davranışını yansıtır. Etik sorumluluklar, yasal zorunlulukların 
ötesine gidebilmiş olan yükümlülüklerdir. Şirketlerden etik davranmaları beklenir 
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ama bu bir zorunluluk değildir. Bazen yasal olan davranışlar etik dışı görülebi-
lir. Örneğin sigara üretimi ve dağıtımı yasaldır. Fakat sigara içmenin çoğunlukla 
ölümle sonuçlandığı göz önünde bulundurulduğunda çoğunluk sigara satışları-
nın sürdürülmesini etik dışı görmektedir (Pearce II & Robinson, 2015: 50).

İşletme etiği belirleyici ahlaki standartlara odaklanan normatif etikten çok 
uygulamaya dayalıdır. Ahlaki standartlar, belirli ahlaki normlar ve genel ahlaki 
ilkelerden oluşmaktadır. Ahlaki normlar, yalan söyleme, hırsızlık ve öldürme gibi 
bazı davranışları yasaklar. Ahlaki ilkeler, davranışlar için genel rehberlik sağlar 
ve çok çeşitli karar verme durumlarına uygulanabilir (Fritzsche, 1997: 43).

Normatif etik kuramlarının farklı inceleme alanlarına uygulanması uygula-
malı etik türünü geliştirilmiştir. Uygulamalı etiğin alt dallarından biri olan mes-
lek etiği, bir mesleği icra ederken göz önünde bulundurulan, iş yaşamında pay-
laşılan yaklaşımlar, kurallar, tutum ve davranışları içerir (Erdem vd., 2014: 41).

İŞLETMELERDE ETİK SORUNLARA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
İşletmelerde görülen etik ihlallerin nedenlerini belirlemek amacıyla birçok 

yaklaşım öne sürülmüştür. Bunların en belli başlıları; Faydacı Yaklaşım, Ahlaki 
Haklar Yaklaşımı ve Sosyal Adalet Yaklaşımıdır. Söz konusu yaklaşımlar bu bö-
lümde ele alınmıştır.

Faydacı Yaklaşım
Bu yaklaşımı benimseyen yöneticiler, kişilerin sebep oldukları davranışların 

sonuçlarını en çok insana, en büyük iyiliği sunması açısından yargılarlar. Faydacı-
lık yaklaşımı, harekete iten faktörlerden çok hareketin kendisi ile ilgilenir. Pozitif 
sonuç potansiyeli, negatif sonuç potansiyeline göre ağır basar. Eğer pozitif olası-
lık ağır geliyorsa yönetici faaliyetlerinde faydacı yaklaşımı benimseyerek yoluna 
devam eder (Pearce II & Robinson, 2015: 76).

Faydacılığın kökenleri, 18. ve 19. Yüzyıldaki sosyal ve politik felsefedir ancak 
onun çekirdek fikri 21. Yüzyıldaki gibidir. Faydacılığın temel anlayışı, davranışla-
rımızın sonucunu düşünerek karar almalı ya da davranmalıyız. Bu manada fayda-
cılık, etik ve sosyal politika için sonuçcu bir yaklaşım olarak adlandırılmıştır: biz 
düşünerek alternatiflerden daha iyisini seçerek daha iyi davranışlar üretmeliyiz 
(Hartman & Desjardins, 2011: 100).

Bu yaklaşım, bir faaliyet ya da karar tarafından üretilebilen faydalılığa vurgu yap-
maktadır. Faydacı düşünceyi kullanır. Fayda-maliyet analizine dayanır. Fayda maliyet 
analizinde, bir faaliyetin, bir politikanın ya da bir kararın maliyet ve faydası karşılaş-
tırılır. Bu fayda ve maliyetler belki de şu şekilde olabilir(Morden, 2007: 206): 

• Economik (ölçülebilir değerlerle ifade edilen),
• Sosyal (toplum üzerine etkilerin göstergeleri tarafından ölçülebilir),
• İnsan (psikolojik ya da duygusal etkiler tarafından ölçülebilir).
Göreceli maliyet ve faydalar kıyaslandığında, net maliyet ya da net fayda açık-

ça görülebilir. Bu mantık çerçevesinde, eğer faydalar maliyetleri geçerse faaliyet 
etiktir, tersi durumda ise etik değildir (Morden, 2007: 206).
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Eylem ve planlar onların sonuçlarıyla değerlendirilmelidir. Bir kişi, bu yüzden 
topluma en fazla faydalı olanı en düşük maliyet ya da zararı ortaya çıkaracak şe-
kilde davranmalıdır. Bu yaklaşımla ilgili problem, herhangi bir özel kararın tüm 
maliyetini ve faydasını tanımadaki zorluktur (Hunger & Wheelen, 1996: 69).

Faydacı ilkelere göre, bir karar diğer alternatif kararlardan daha fazla net fayda 
sağlıyorsa etiktir. Böylece, karar verici her bir karar alternatifini değerlendirmeli, 
alternatiflerden kaynaklanan pozitif ve negatif faydaları belirleyebilmeli ve daha 
sonra en fazla yarar sağlayan birisini seçebilmelidir (Fritzsche, 1997: 48-49).

Faydacılık genellikle “genel iyiliği en üst düzeye çıkarmak” ya da biraz farklı 
versiyonunda “en fazla sayı için en iyisi” ilkeleri ile tanımlanır. Faydacılara göre, 
nihai etik amaç, kararlar tarafından etkilenen tüm taraflar için en iyi sonuçları 
üretmektir. Bu amaçla tamamlanan kararlar etik olarak doğru kararlardır, diğer-
leri etik olarak yanlıştır (Hartman & Desjardins, 2011: 100).

Faydacı geleneğin sorumlu etik karar vermeye çok fazla katkısı olmasına rağ-
men bu yaklaşım problemsiz değildir. İlk problem takımı, sayma, ölçme, kıyas-
lama ve sonuçları ölçmek için faydacı sebeplere ihtiyaç duyma endişesidir. Eğer 
faydacılığın tavsiye ettiği gibi alternatif davranışların sonuçlarını kıyaslayarak 
karar verirsek, böyle kıyaslama yapmak için bir metodumuz olmalıdır. Ancak 
pratikte bazı kıyaslamalar ve ölçümler çok zordur. İkinci güçlük, doğrudan fayda-
cılığın temelindedir. Faydacılığın özü onun sonuçlara güvenmesidir. Etik ve etik 
dışı davranışlar onların sonuçları tarafından belirlenmektedir. Kısaca, sonuçlar 
anlamı haklı kılar. Ancak bu öğrenilmiş olan erken etik ilkelerin inkârı gibi gö-
rünüyor: sonuçlar daima anlamları haklı kılmaz (Hartman & Desjardins, 2011: 
105-106). Faydacılık yaklaşımı, sonuçları bakımından bize etik stratejilerin etiği-
ni değerlendirmeyi de sağlar (Husted & Allen, 2000:26).

Ahlaki Haklar Yaklaşımı
Ahlaki haklar yaklaşımı (aynı zamanda deontoloji olarak da adlandırılır) in-

sanlığın yaşama ve güvenlik haklarını, doğruluğu, mahremiyeti, kişinin vicdani 
özgürlüğünü, konuşma özgürlüğünü ve özel mülkiyetini içerir (Pearce II & Ro-
binson, 2015: 76). Haklar ilkeleri, insan olmaktan dolayı bazı ahlaki ya da insan 
haklarını garanti eder (Fritzsche, 1997: 51). 

Bu yaklaşım bireysel haklar yaklaşımı olarak da adlandırılmakta olup, insan 
varlığı tüm kararlarda saygı duyulması gereken temel haklar olarak ele alınmak-
tadır. Özel bir karar ya da davranış eğer diğerlerinin haklarına müdahale ise 
bundan kaçınılmalıdır. Bu yaklaşım ile ilgili problem, temel hakları tanımlamada 
yatmaktadır (Hunger & Wheelen, 1996: 69).

Haklar, yaşamsal, varoluşsal, gizlilik, bağımsızlık, seçme ve fırsat özgürlüğü, 
başkaları tarafından yasal muamele ve rastgele karar özgürlüğünü içerir. Bu hak-
ları inkâr etmek ya da diğer kişiler ya da gruplar için bunları koruma ya da uy-
gulamada başarısız olmak etik dışı olarak değerlendirilir (Morden, 2007: 206).

Bu yaklaşımı benimseyen yöneticiler, kararları ve davranışları, temel bireysel 
ve grup hak ve ayrıcalıklarını gözeterek yargılarlar (Pearce II & Robinson, 2015: 
76).
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Kurumsal yönetimde ahlaki sorunlar karmaşıktır. Çünkü bazı bireyler ve 
gruplar için zarar kaçınılmaz olarak diğer bireyler ve grupların faydalarıyla ilgi-
lidir. Örneğin ABD’deki üretim operasyonlarının Meksika’daki düşük ücret oran-
ları bölgesine taşınması, ABD’de işten çıkarılanlar için açıkça zarardır. Ancak 
Meksika’da yeni işe başlayanlar için ve ABD’deki hissedarlar için açıkça faydadır. 
Ayrıca tedarikçiler, dağıtıcılar, kredi verenler, yöneticiler ve diğer çalışanlar için 
belki de rekabetçiliği geliştirerek fayda sağlayabilir (Hosmer, 1994: 20).

Sosyal Adalet Yaklaşımı
Bu yaklaşımı benimseyen yöneticiler, bireyler ve gruplar arasında ödül ve 

maliyetleri paylaştırırken davranışların eşitlik, adillik ve tarafsızlık ile ne kadar 
uyumlu olduğuna göre yargılayarak gerçekleştirirler. Bu fikirler, bilinen iki ilke 
olan özgürlük ilkesi ve farklılık ilkesinden çıkarılmıştır. Özgürlük ilkesi, bireylerin 
diğer insanların sahip olduğuna benzer temel özgürlüklere sahip olduğunu vur-
gular. Farklılık ilkesi ise sosyal ve ekonomik adaletsizliğin tespit edilerek ürünle-
rin ve hizmetlerin daha adil dağıtımının sağlanması gerektiğini savunur (Pearce 
II & Robinson, 2015: 76).

Bu yaklaşımda ayrıca, karar vericiler, bireyler ve gruplar için maliyetler ve fay-
daların dağıtımında eşit,  adil ve tarafsız olmalıdırlar. Adalet yaklaşımı; karşılıklı 
adalet ve telafi edici adalet kavramlarını da içermelidir. Karşılıklı adalet,  “suça” uy-
gun ceza olmalıdır anlamına gelir. Telafi edici adalet, yanlışlıklar, sıkıntıların neden 
olduğu ölçüde telafi edilmelidir anlamına gelir (Hunger & Wheelen, 1996: 69).

Sosyal adalet yaklaşımı kapsamında, tarafsız ve dürüst bir yönetim, sorumluluk 
ve iş yüküne göre kurulan ücret sistemleri, işletmenin sorumluluğu altındaki bir 
olay nedeniyle bireylerin veya toplumun uğradığı zararların telafi edilmesi, gerek 
işletme içinde, gerekse işletme dışında güven ortamı yaratarak uzun dönemli fi-
nansal çıkarların artırılmasına hizmet eden uygulamalardır (Akyıldız, 2007: 28).

STRATEJİK YÖNETİM VE ETİK KAVRAMLARININ İŞLETMELER İÇİN 
GEREKLİLİĞİ VE ÖNEMİ
İşletme etiği, iş davranışları için genel etik prensiplerin uyarlanması olarak 

tanımlanabilir (Morden, 2007: 202). Çeşitli yönetim uygulamaları seviyelerinde 
stratejik ve etik ilgiler arasında birçok benzerlik bulunmaktadır. Örneğin her ikisi 
de firmanın çevresinde belirsiz, karmaşık, önemli ve uzun dönemli sorunlarını 
ele almaktadır. İşletme okulu müfredatı da strateji ve etik devralma, rekabetçi 
zekâ, kültürel farklılıklar gibi benzer konuları içermektedir (Singer, 1994: 191).

İş etiğinin tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, yaşamsal trendlere yön ver-
diği ya da trendlere göre şekillendiği görülmektedir. Günümüzde ve gelecekte iş 
etiği anlayışına sahip işletmeler diğer işletmelerden çok farklı bir konuma sahip 
olamayabilirler. Artık işletmeler pazarlama stratejilerini geliştirirken, müşteri 
memnuiyeti, sosyal pazarlama gibi konulara ağırlık vermektedirler. Gelecek dö-
nemlerde hem iç müşterilerin, hem de dış müşterilerin mutlak tatminini sağla-
mak adına etik davranışları kurumsal zemine oturtmak zorunluluğu kaçınılmaz 
olabilir. Bununla birlikte, bu anlayışı stratejik davranışlarına entegre edenler her 
zaman bir adım önde olabilir (Bektaş & Köseoğlu, 2008: 151-152).
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Günümüzdeki kabul edilebilir etiksel davranışlar, yirmi yıl önceki kabul edile-
bilir etiksel davranışların aynısı değildir. Bir taraftan bireysel haklar ve kadın hak-
ları gibi hareketlerin getirdiği sosyal değişimler, diğer taraftan şirketlerin yeniden 
yapılanması, sosyal açıdan kabul edilebilir davranış kavramlarını açık bir biçimde 
değiştirmiştir. Üstelik şirketlerin globalleşme yönünde ilerleme göstermeleri ile 
işgörenlerin ulusal ve yerel kültür farklılıklarının tanınması ve bunların benimsen-
mesi yönündeki baskıları gittikçe artmaktadır (Özutku & Cevrioğlu, 2005: 96).

Hosmer’a (1994: 18-19) göre; kurumsal strateji; güçlülükler, zayıflıklar, fır-
satlar ve tehditler yaklaşımına dayandığı süre boyunca ve yönetimsel etik önce-
likli olarak başarılı şirketlerin sosyal sorumluluğu ile ilgili olarak değerlendiril-
diği süre boyunca her iki tarafı da en azından anlama ihtimali vardı. Her iki taraf 
da basit ve analitik süreçler kullandı, her iki taraf da genellikle benzer terimlere 
sahipti, her ikisi de yararlı, rekabetçi koşullar olduğunu varsayıyorlardı. Ancak 
kurumsal strateji 1980’lerde ekonominin dilini ve mantığını benimsedi ve bu dö-
nemde yönetimsel etik kurumsal sosyal sorumluluklardan organizasyonel karar 
süreçlerine taşındı. Morden’a (2007: 180) göre; organizasyon etiği, amaç ya da 
strateji seçimi üzerinde kısıtlamalar empoze etmektedir.

İşin yönetsel boyutunda insanın varlığı iş etiğini işletmelere taşıyan en önem-
li unsur olarak kabul edilebilir. Buna bağlı olarak işletmede etik, yönetici ve yö-
netilenlerin kararları, birbirine karşı tutum ve davranışları vb. birçok unsur üze-
rinde yoğunlaşmayı gerektirir. İşletmelerin etik yönü, hem yönetici ve yönetilen 
ilişkilerini hem de daha geniş bir çerçevede toplumla ilişkileri kapsar (Özutku & 
Cevrioğlu, 2005: 95).

İşletmeler sadece iç çevrelerinde bulunan paydaşlara karşı değil aynı zaman-
da içinde bulundukları topluma hatta küreselleşen dünyada tüm dünyaya karşı 
sorumludurlar. Çünkü işletmenin başarısından veya başarısızlığından sadece içi 
paydaşlar değil bazen tüm çevre grupları ve toplum etkilenebilmektedir. 

Yönetim, firmaların görev çevresindeki ve geniş sosyal çevresindeki değiş-
kenlerin ve güçlerin sürekli farkında olmalıdır. Bu değişkenler ve güçler birbirle-
riyle sürekli etkileşim halindedir. Kısa dönemde, sosyal güçler organizasyonların 
görev çevresindeki gruplar aracılığıyla organizasyonların faaliyetlerini ve karar-
larını etkilerler. Ancak uzun dönemde organizasyon ayrıca kendi faaliyetleri ara-
cılığıyla bu grupları etkiler (Hunger & Wheelen, 1996: 57). 

Fritzsche’e (1997: 22) göre, etik güven ile yakından ilgilidir. Birçok insan gü-
ven geliştirmek için davranışların etik olması gerektiği konusunda hem fikirdir. 
Etik davranış güven kazanmak için yeterli olmamakla birlikte zorunludur. Etik 
davranış, güven geliştirme ve sürdürmenin gerekli bir bileşenidir 

Son yıllarda yaşanan şirket skandalları halkın şirketlere ve şirket yöneticile-
rine etik kurallara uyma konusunda şüpheyle yaklaşmalarına neden olmaktadır 
ve işletmelerde yaşanan etik problemler birçok nedenden dolayı ortaya çıkmak-
tadır (Morden, 2007: 204):

• Kişisel kazanç ve bencil çıkar olduğunda,
• Karlar üzerinde rekabetçi baskılar olduğunda,
• İşletme amaçları, kişisel değerler karşısında olduğunda,
• Kültürler arası çelişkiler olduğunda.
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Etik davranış, uzun dönem işletme başarısı için gereklidir. Bu hem makro 
hem de mikro bakış açısı için doğrudur. Makro iddia, ekonomik sistem içindeki 
etiğin önemini dikkate alır. Etik dışı davranış, pazar sistemini bozar bu da kay-
nakların etkin olmayan bir dağılımına neden olur. Mikro iddia,  firmalar için eti-
ğin önemini ele alır. Etik dışı davranış uzun dönem performans düşüşüne neden 
olur (Fritzsche, 1997: 18).

Tablo 1: Etik Dışı Davranışların Makro Etkisi
Davranış Karar Verici Üzerindeki Etkisi Davranışın Muhtemel Sonucu
Rüşvet Haksız kişisel kazanç,

Karar seçimini değiştirme
Artan maliyetler,
Azalan ürün/hizmet kalitesi

Baskı Zarar korkusu,
Karar seçimini değiştirme

Artan maliyetler,
Azalan ürün/hizmet kalitesi

Aldatma Karar seçimini değiştirme Azalan tatmin
Hırsızlık Kaynakları kaybetmek Artan maliyetler ya da Ürün/

hizmeti ortadan kaldırmak
Haksız 
Ayrımcılık

Kalitesiz hizmetleri satın alma,
Piyasanın altında satmak

Artan maliyetler,
Yanlış talep azaltma

Kaynak: (Fritzsche, 1997: 21).

Tablo 1’de etik dışı davranışların makro etkisi görülmektedir. Bu tabloya göre 
rüşvet ve baskı davranışlarının muhtemel sonuçları arasında; artan maliyetler, 
azalan ürün/hizmet kalitesi; aldatma davranışı sonucunda azalan tatmin; hırsız-
lık davranışı sonucunda artan maliyetler ya da ürün/hizmeti ortadan kaldırmak; 
haksız ayrımcılık davranışı sonucunda artan maliyetler, yanlış talep azaltma so-
nuçları ortaya çıkabilmektedir.

İşletmenin çalışanları ile ilişkisinde de etiğin önemi büyüktür. Bir organizas-
yon kendi çalışanlarını düşünüp korursa, çalışanlar da bu organizasyon için daha 
etkin çalışacaklar, işletmeye sadık kalarak, verimliliği ve kaliteyi artırarak bu dü-
şünülme ve koruma için ödenen finansal maliyetin üstünde bir yarar sağlayacak-
lardır. İşletmeler arası ilişkilerde de etiğe uygun davranılmalıdır. İşletmeler çoğu 
zaman aralarında makul, güvenilir ve dürüst bir ilişki oluşturma beklentisi içinde-
dirler. Hile, aldatıcı davranışlar ve ahlaksızlığa ilişkin davranışlar baskın ise ilişkiyi 
sürdürmek güçleşecektir (Çabuk & Şengül, 2005: 172). Öte yandan, iş hayatında 
sosyal sorumluluk sahibi ve etik değerlere bağlı bir şekilde hareket etmek günlük 
faaliyetlerin başarısını ve etkinliğini de artıracaktır. Bu bağlamda, çalışanlar ara-
sında yüksek bağlılık, yatırımcıların yatırım yapmada daha istekli davranması ve 
müşteri memnuniyetinin artması gibi hususlar işletmenin finansal performansının 
artmasına da katkı sağlayacaktır (Pelit & Arslantürk, 2011: 168).

Yöneticiler, görevlerini yerine getirirken verdikleri kararlarda, uygulamalar-
da, eylem ve işlemlerinde ve insanlarla ilişkilerinde kimi zaman bilerek, kimi za-
man da bilmeyerek birtakım etik dışı davranışlarda bulunabilmektedirler. Eğer 
çalışanlar, yöneticilerinin etik dışı davranışta bulunduğunu düşünürlerse, yöne-
tici başarısı için kritik öneme sahip olan güven ortamı zedelenir. Güven ortamı-
nın zedelenmesi sonucunda da, güvenilirlik yitirilir, iletişim zarar görür, özsaygı 
kaybolur, bağlılık duygusu yok olur, motivasyon azalır, işten tatminsizlik ortaya 
çıkar ve çalışan performansı düşer (Sökmen & Ekmekçioğlu, 2013: 88). 

2001 yılından bu yana ABD başta olmak üzere tüm dünya işletme skandalları 
dalgasına maruz kalmıştır. Bu skandallar içinde tüm dünyada en çok tanınanlar; 
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Enron, Arthur Anderson, Tyco International, Adelphia, Worldcom, Global Cros-
sing ve HealthSouth Şirketleridir. İşletmelerin bu skandallara olan tepkisi üç baş-
lık altında toplanmıştır (Saylı & Uğurlu, 2007: 91):

Etik İlkelerin Oluşturulması: Yaşanan skandallar dikkatleri işletmelerde yaşa-
nan etik dışı davranışlar üzerine yoğunlaştırmıştır. İtibar Enstitüsü’nün 2004 yılın-
da yaptığı bir alan çalışmasında ankete katılanların sadece % 21’i işletmelere güven 
duyduklarını belirtmişlerdir. Bunun üzerine 2004 yılında yönetsel etik ve kurumsal 
itibarı yeniden kazanma bağlamında şu konular üzerine yoğunlaşılmıştır:

• Kamuoyunun güvenini yeniden kazanmak,
• Yatırımcı beklentileri çerçevesinde etkili yönetim,
• Finansal raporlamada doğruluk ve dürüstlüğü sağlama,
• Yönetici ücretlemede dürüstlük ve adalet,
• Üst yönetimin etik rolünün oluşturulması.
Etik Yöneticilerin Atanması: Şirketler etik ilkeler oluşturmakla kalmadılar, 

aynı zamanda üst düzey etik yöneticileri de işletmelerde görevlendirmişlerdir. 
Birçok firmada etik risk ile ilgili yöneticiler doğrudan şirket CEO’suna ya da yö-
netim kuruluna rapor vermek üzere yetkilendirilmiştir.

Etik Kodlar: birçok şirket, etik kodlar oluşturarak ve bunları yayımlayarak 
kamuoyuna duyurmaya çalışmıştır. Şirketler artan oranlarla kurumsal değer 
programlarına etik bir ruh katmak için çaba göstermektedir. Etik dışı uygulama-
ların geç kalmadan fark edilmesinde ve böylelikle kurumsal itibarın korunmasın-
da “whistleblower” olarak adlandırılan kurumdaki etik olmayan davranışları ifşa 
eden kişilerin cesaretlendirilmesi önem taşımaktadır. Whistleblowerlar etik bir 
kültür oluşturulmasında önemli bir role sahiptir.

İşletmelerin yaşamış olduğu etik skandallar nedeniyle işletme eğitiminde etik 
konusu daha fazla önem kazanmıştır. ABD’de, öğretme ve araştırmada işletme 
etiğinin önemini belirtmek için işletme okullarının müfredatlarına işletme etiği 
bileşenlerinin eklenmesi tavsiye edilmektedir (Chan, Fung & Yau, 2010: 39).

SONUÇ
İş yaşamındaki en evrensel konulardan birisi olan etik toplumdan topluma, 

kültürden kültüre bazı farklı anlamlar ifade ediyor olsa da genel olarak bireyle-
rin, çalışanların, şirketlerin ve toplumların davranışlarına iyi ve kötüyü, doğru 
ve yanlışı ayırt etme konularında rehberlik etmektedir. Strateji, belli bir amaca 
ulaşabilmek için gidilecek yolun seçilmesi, stratejik yönetim ise belli bir misyo-
nu gerçekleştirebilmek için içinde bulunulan çevreyi dikkate alarak alternatifler 
arasından seçim yapılması ve bunların hayata geçirilmesi olarak tanımlanabilir.

İşletmeler içinde bulundukları toplumlarla etkileşim içerisindedirler. Etik ku-
rallar genel olarak toplumların iyi ve kötü, doğru ve yanlış algılarını belirlediği 
için işletmeler içinde bulundukları toplumun etik kurallarını göz önünde bulun-
durmak zorundadırlar. Aksi takdirde işletmelerin en temel amacı olan hayatları-
nı sürekli kılmayı gerçekleştiremezler.

İşletmeler son yıllarda birçok etik skandalla karşı karşıya kalmaktadır. Bun-
lardan en çok bilineni ise Enron şirketinde yaşanan skandaldır. Hartman & Des-
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jardins (2011: 7)’a göre Enron’un çöküşünden pek çok insan zarar gördü.  Hisse-
darlar, 1 milyar doların üstünde para kaybettiler.  Binlerce çalışan işlerini, emek-
lilik fonlarını ve sağlık bakım yardımlarını kaybetti. Kaliforniya’daki tüketiciler, 
piyasanın Enron’un manipülasyonun neden olduğu enerji kıtlığından ve elektrik 
kesintilerinden dolayı sıkıntı yaşadılar. Enron ile çalışan yüzlerce tedarikçi işlet-
me büyük bir müşteri grubunu kaybederek ekonomik kayıp sıkıntısı yaşadı. Çalı-
şanların aileleri, yatırımcılar ve tedarikçiler de zarar gördü.

İşletmeler iş yapma biçimlerine yön veren stratejik planlarını oluştururken 
etik kuralları dikkate almak durumundadırlar. İşletmelerin etik kuralları dikkate 
alarak stratejiler oluşturmaları kısa vadede karlılığı olumsuz yönde etkiliyor gibi 
görünse de uzun vadede işletme, çalışanlar, tedarikçiler, tüketiciler ve tüm top-
lum için daha olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Hansen, & Smith  (2006: 206)’e 
göre Amerikan işletmelerinde güncel etik krizler için temel çözümler, etik olma-
yan davranışlar için potansiyeli önleme, kaçınma ya da en aza indirme nokta-
larına dayandırılmış durumdadır. Gerçek değişimi etkilemek için Amerikan iş-
letmelerinde baskın olan ve yöneticileri işletmeciliği savaş olarak görmeye iten 
stratejik zihniyeti değiştirmeye ihtiyacımız var. Bir işletmenin işinin rakiplere 
karşı mücadele savaşları değil, değer yaratmak için onun potansiyelini fark et-
meye yarayacak strateji modellerini benimsemeye ihtiyacımız var. Kendimize bu 
değişimi karlılık ve hissedar getirisi için hesap verebilirliği kurban etmeden ya-
pabileceğimizi hatırlatmaya ihtiyacımız var. Eğer bunu yapabilirse, işletmecilikte 
dizginlemekten daha fazla yapmak olan işletme reformlarını tasarlayabiliriz. Sa-
dece “tekrar olmasını nasıl engelleriz?” diye sormaktan ziyade “Organizasyonla-
rın toplum adına değer yaratmak için kendi potansiyellerinin tamamiyle farkına 
varmalarına nasıl yardım edebiliriz” diye sorabiliriz.

Günümüzde tüketiciler, iletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması-
nın da etkisiyle işletmelerin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabil-
mekte ve bir işletmenin etik ihlali konusundaki bir davranışına kısa sürede tepki 
verebilmektedir. Bu nedenle işletmeler etik ilkeleri strateji geliştirme ve bu stra-
tejileri hayata geçirme esnasında göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca etik ilkele-
rin hem yöneticiler hem de diğer çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanarak 
etik kurallara duyarlı bir kurum kültür oluşturulmalıdır. 
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İBN HALDUN’UN UMRAN İLMİ IŞIĞINDA 
MODERN DEVLET VE YÖNETİM 

SİSTEMLERİNİN MEŞRUİYETİNİN 
İNCELENMESİ1

Gül Dilek TÜRK

Tarihsel süreç içerisinde meydana gelen değişimler topluluk yapılarını da 
değiştirerek riyasetten kent devletlerine, krallık ve imparatorluklardan modern 
ulus devlete giden bir değişim ve dönüşüm süreci ortaya çıkarmıştır. Bugün mo-
dern ulus devlet İbn Haldun’un insanın toplumsallaşma ve devletleşme sürecinin 
temeline koyduğu ihtiyaç ve fayda arayışının bir ürünü olarak belirmiştir. Mo-
dern devlette ortaya çıkan ihtiyaç ve fayda arayışı devlet teşkilatını oluşturarak, 
merkeze hukuk ve demokrasiyi koymuştur.  Ancak modern devletin temelinde 
olan “halk egemenliği”, “millet iradesi”, “demokrasi” gibi kavramlar bekleneni 
vermediğinden insanlar yeniden bir arayış içerisine girerek devleti ve siyaseti 
oluşturan kurumlar, partiler, uygulamaları sorgulayıp eleştirilmektedir. Ancak 
meşruiyet adı altında sadece uygulamalar tartışılmakta olup meşruiyeti meyda-
na getiren ana unsurlar göz ardı edilmektedir. Bunun için diplomat ve düşünür 
İbn Haldun’un Umran İlmi yaklaşımı bağlamında asabiye, sosyokültürel yapı ve 
jeopolitik sac ayakları üzerinden oluşturulan meşruiyet bağlamında çalışmada 
hem modern devlet hem de yönetim sistemlerinin meşruiyeti tartışılmaktadır.

 Giriş
İbn Haldun’un kurduğu meşruiyet modeli insan ve doğa ilişkisinden ortaya 

çıkan ihtiyaç ve fayda arayışı temelinde tarihsel bir süreç olarak kurduğu umran 
ilminin sac ayakları üzerinden modern devlete uygulanarak yöneten ve yönetilen 
ilişkisinin meşruiyet arayışına bir yön verecek somut temeller taşımaktadır. İkti-
dar hangi dönemde olursa olsun tebasının ihtiyaçlarını gidermek ve onlara güven 
ortamı sağlamakla yükümlüdür. Bu ihtiyaçların ve faydanın mahiyeti meşruiyet 
modelinin de sac ayakları olan asabiye, coğrafya, sosyokültürel yapı tarafından şe-
killenmekte ve yöneten-yönetilen ilişkininin ve iktidarın meşruiyet temellerinin 
yapısını da belirlemektedir. Günümüz meşruiyet anlayışı ideal ile mevcut düzenin 
kıyaslanması (ideal demokrasi-post demokrasi teorisi gibi) bağlamında ele alın-
maktadır. Ancak   hukuki, sosyolojik ve ahlaki özellikleri yanında toplumsal, kül-
türel, jeopolitik özellikleri de ele alınarak incelenmelidir. Çünkü siyasi iktidarlar 
yaşadığı dönemin, coğrafyanın, kültürel özelliklerin ve halkın özelliklerinin farkına 
varmak ve ihtiyaçlarını gözetmek noktasında ve derecesinde kendi meşruiyetlerini 
de tesis etmektedirler. İbn Haldun’un meşruiyet modeli bu bağlamda iktidarlara 
meşruiyet tesis etme de bir yol haritası sunmaktadır (Anık, 2017, s.21). 

1. Halk (Asabiye): İbn Haldun’un ortaya koyduğu sosyopolitik değişim mode-
line (Kayapınar, 2006)  göre bugünkü modern insan tabiatının değişmezliği yakla-
şımın aksine İbn Haldun’da insan, sosyal ve siyasi yapılara paralel olarak değişen 

1    Doktora tezinden üretilmiştir.
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dinamik bir yapıya sahip olup, bu değişim oldukça yavaş, gizli ve derin olduğundan 
akli kişiler haricinde değişimi geçiren insanların bile farkına varmasının mümkün 
olmadığı kolektif bir düzenlilik sergilemektedir. Her bir değişimin içinde bulundu-
ğu döneme, sosyopolitik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak kendine özgü kural-
ları bulunmaktadır. Değişim en önemli unsuru asabiyedir (Kayapınar, 2006, s.85). 

“İbn Haldun’a göre insan tabiatı gereği sosyal, siyasal bir varlık olduğuna göre 
hangi toplumsal vasatta tutkunun eylem kapasitesinin en yüksek olduğunu tayin 
etmek oldukça önemlidir. İşte bu can alıcı sorunun cevabı eşitlik, kardeşlik ve 
özgürlüğün egemen olduğu vasatlar asabiye için olmazsa olmaz koşullardır. Gö-
nüllü birliktelik, tahakkümsüz ortam, adalet esasına dayalı bir sosyal, siyasal dü-
zende asabiyenin derecesi yani eyleme dönük bilinç ve irade yüksektir. Böyle bir 
ortamda toplumsal refahın yükselmesi gelişme dinamizm en yüksek düzeye çık-
ma potansiyeline sahiptir. Bu ortamda bir de gaye birliği oluşunca, yani neseple 
sebep asabiyesi birleşince toplumun kendini ifade etme imkanı ortaya çıkmakta 
ve bu asabiyenin egemen olduğu ülke imar edilmektedir” (Nişancı, 2005, s. 246).

Asabiye bedevi yaşamda devletleşebilmek için gereken birlik duygusunu verirken, 
hazerilikte nesep asabiyesinden sebep asabiyesine dönüşerek tebaanın siyasi iradesi 
ve hükümdarın yani siyasal iktidar ve yönetsel mekanizmanın kabul edilip edilmedi-
ğinin, halkın ne kadar hükümdara destek olduğunun bir göstergesi haline gelmekte-
dir. Bu anlamda asabiye insanların yönetim mekanizmasını kabul etme ruhu olarak 
da tanımlanabilecektir. Goodman “asabiyenin en düşük paydasının siyasi değişimin 
bölünemez en küçük bileşeni” (Goodman, 1972, s. 258) olduğunu söylemektedir.

“İbn Haldun’un sosyal-siyaset felsefesi bir üçüncü yol olarak pratik açıdan 
cemaatçiliğe, kuramsal açıdan da liberal demokrasiye alternatif olabilecek 
bir çerçeve sunar. Zira İbn Haldun’un yaklaşımı, pratik açıdan cemaatçili-
ğin birey ile toplum arasındaki mevcut dengesizliğe dair kaygılarını berta-
raf edebilirken, kuramsal düzlemde Aydınlanma düşüncesinin yerini ala-
bilecek ontolojik ve epistemolojik açıdan son derece kuşatıcı ve derin bir 
düşünce geleneğine yaslanmaktadır. Dolayısıyla İbn Haldun’un teorisinin 
özünü teşkil eden asabiyet kavramı da bugün siyaset felsefesinin üzerine 
bina edildiği eşitlik, özgürlük, özerklik, güç, erdem, hak, adalet, meşruiyet 
gibi parametrelerden biri, hatta bunların arasında en merkezî olabilecek 
kadar açıklama gücü yüksek kavramdır” (Kayapınar, 2006, s. 87). 

İbn Haldun takipçilerinden Toynbee asabiyenin, insanların zorluklarla başa 
çıkma, meydan okuma gücü olarak ortaya çıkan ve insanları birbirine bağlayan 
bir bağ olduğunu söylemiştir (Toynbee, 1947 akt. Kayapınar, 2006, s. 95). Bu bağ 
çekilen zorluğa bağlı olarak daha güçlü ya da zayıf olmaktadır. Dolayısıyla coğra-
fi özelliklere göre şekillenen toplumlar, içinde bulundukları şartların zorluğuna 
göre asabiyelerinin kuvvetini de şekillendirmektedirler. Çöl şartlarında oluşan 
bedevi hayatta mahrumiyet fazla olduğu için çekilen zorluk daha fazla olmakta ve 
bu durum insanları birbirine daha sıkı bağlarla bağlamakta, hazeri yaşamda ise 
bolluk ve refahın sunduğu güven ortamı nedeniyle asabiye daha zayıf olmakta ve 
formu değişerek insanların ihtiyaç ve isteklerine bağlı olarak anlam kazanmakta-
dır. Goodman tarihsel dönüşümün sonucu olarak nesep asabiyesinin zayıflaması 
ve sebep asabiyesine dönüşmesi ile birlikte özellikle din kardeşliği bağlamında 
oluşan sebep asabiyesinin mülke geçişte devletin gençlik dönemi olduğunu ve 
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sebep asabiyesi ile birlikte siyasi bir birliğe dönüştüğünü belirtmiştir (Goodman, 
1972, s.259). İbn Haldun asabiyeyi hem devletin kuruluşu hem de yıkılışının ne-
deni olarak görmektedir. Farklı asabiyelerin çatışması yıkımı getirebileceğinden 
düzen tesisi için ona göre bir düzen koyucu, bir yasakçı gerekmektedir. Bu ya-
sakçı mülkün başkanı hükümdardır. Ancak hükümdarın devletin devamlılığını 
sağlamak üzere yerine getirmesi gereken yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yü-
kümlülükleri yerine getirirken baskı ve şiddetten uzaklaşarak halkın şecaatinin 
yok olmasına ve köleleşmesine engel olması, halkın fakirleşmesine neden olacak 
uygulamalardan kaçınması gerekmektedir. Böylece meşruiyetini sağlayarak hal-
kının desteğini sağlayarak devletin ömrünü uzatabilecektir. İbn Haldun’a göre in-
sanı hayvandan ayıran özelliği akli davranarak siyasetle uğraşabilme yetisidir. Bu 
yeti ile insan düzeni sağlayarak devlete ulaşmak için asabiye ve şecaat ile hareket 
edecek bir topluluğu kuracaktır. (İbnHaldun, 2014/a, s. 363). Goodman’a göre 

“Asabiyenin değişimi/dönüşümüdür, siyasetin de değişimi/dönüşümüdür, 
asabiyetin imkânları ve sınırları, siyasî değişimin de imkânlarını ve sınır-
larını tayin eder. Asabiyetin kanunları, tarihin de kanunlarıdır” (Goodman, 
1972, s.257). 

Ritter’e göre İbn Haldun’un sahip olduğu tek ideoloji din olduğu için nesep asa-
biyesinden daha güçlü gördüğü din kardeşliğini (sebep asabiyesi) öne çıkarmıştır 
(Ritter, 1948; Kayapınar, 2006). İbn Haldun’a göre insanlar siyasi iktidara ancak 
asabiye ile boyun eğmekte, rıza göstermektedirler (İbnHaldun, 2014/a, s. 274). 
Asabiye; dayanışma, güven, özgüven, aidiyet, güç, meşruiyet, şeref, cesaret ve me-
tanet, özgürlük, güzel ahlâk gibi pek çok unsurdan oluşan dinamik bir yapıdır. Bu 
nedenle sadece dayanışma olarak tanımlamak yeterli olmayacaktır. Çünkü asabiye 
insanların ihtiyaç ve fayda arayışlarının bir neticesi olarak daha fazlasını yani yeni 
bir siyasi yapı, bir sonraki sosyopolitik evre mülkü talep etmektedir. Oysa dayanış-
ma tek başına böyle bir talebi meydana getirmek için yeterli değildir. Asabiye en 
zayıf düzeyde kolektif eylemi sağlarken en yüksek düzeyde topluluk uğruna ken-
dini fedayı sağlamaktadır (Ritter, 1948; Goodman, 1972; Kayapınar, 2006, s. 108). 

“Güçlü asabiye her türlü gelişmenin, asabiyenin yokluğu ya da diğer bir ifa-
deyle yabancılaşma ise her türlü kriz ve çöküşün gerçek nedenidir, çünkü asa-
biye özdür; şahsiyet, kültür ve medeniyet ise surettir. Bu noktadan hareketle 
tarihi ve toplumu anlamak için asabiyeyi ve topluma arız olan halleri ve özel-
likle de krizleri çözümleyebilmek için ise asabiyenin azalmasına neden olan 
faktörleri bilmemiz gerekmektedir. Böylelikle hangi toplumsal tabiatta ve ik-
limde asabiyenin güçlü, hangisinde zayıf olduğunu daha net görmüş oluruz” 
(Nişancı, 2005, s. 242).

Baskıcı bir devlet tebaanın şecaat ve asabiyesini ortadan kaldırdığı gibi aşırı 
özgürlük ve bolluk da yine tebanın asabiyesini kaybetmesine neden olmaktadır. 
Hazeriliğin oluşması için iş bölümü yapılmakta, insanların hayatının her anı plan-
lanarak kurallarla belirlenmekte, bireysel inisiyatif minimuma düşürülmektedir. 
Bu durum da asabiye ve şecaatin yok olmasına neden olmaktadır. Yerleşik yaşam 
bireyi baskı altında tutan, devlet büyüdükçe hükümetçe yapılan yeni kuralların 
olduğu bir düzen ve baskıya ve yönetilmeye alışan bir teba ortaya çıkmaktadır. 
İbn Haldun şecaatin ve asabiyenin güçlenmesi için savaşa, düşmana yani bir öte-
kiye ihtiyaç duyulduğunu ileri sürmektedir. 
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İbn Haldun’u tüm umranının temeli olan ihtiyaç ve fayda arayışı asabiyenin 
formunu da içinde bulunulan dönem ve şartların ihtiyacına bağlı olarak formüli-
ze ederek biçimlendirmektedir. Modern dünyada ulus devletlerin yaygınlaşması 
ile birlikte milliyetçilik ve ideolojiler sebep asabiyesinde dinin yerini alarak, top-
lumu ve devleti birbirine bağlayıcı bir özellik kazanarak, meşruiyetin yani yönet-
sel mekanizmanın toplumsal kabulünde bir sac ayağını oluşturmaktadır. Smith 
(Smith, 2014) Milli Kimlik eserinde “dışardakine duyulan korkudan dolayı mil-
liyet duygusunun oluştuğu” (sebep asabiyesi) ve topluluğun birbirine kenetlen-
diğini, AB’nin birbiriyle her temaslarında milliyetçi duygular yani asabiyelerinin 
kuvvetlenmesi nedeniyle asla tüm Avrupalıları bir millet olamayacağını sadece 
çatı bir yapı olarak kalacağını ileri sürmüştür. Ancak çok fazla savaşmak devle-
te maliyet olup, vatandaşa ağır vergiler olarak döneceğinden ekonomiyi bozup 
devleti çöküşe götürecektir. Bu nedenle iktidarlar zaman zaman destek sağlamak 
üzere düşman yaratmaktadır. Çoban, aidiyetin var olmak için bir düşmana ihti-
yaç duyduğunu söylemektedir. Ona göre “düşman bir halk ya da düşünce olabilir; 
düşman bir dünya görüşüyken, başka bir ulusun var olma mücadelesi de yöne-
lebilir. Bunu belirleyen egemenler ve onları tehdit eden muhalif oluşumlardır” 
(Çoban, 2013, s.104). Ortak bir düşman ile dayanışma ve kardeşlik bağları or-
taya çıkmakta, topluluğun devamlılığı sağlanabilmektedir. Çünkü tehlike üyeleri 
birbirine yakınlaştırmakta ve bağlamaktadır. Ortak eylemler ortak kimliği besle-
mekte ve topluluğun kimliği inşa edilmektedir.

İbn Haldun toplumsal değişimin çok yavaş olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlam-
da bugün Türkiye’nin ve Türklerin hala hazerileşme sürecinde olduğu ve bedevi 
özelliklerini yitirmediğini 15 Temmuz Darbe girişimi ve terör olaylarında bir arada 
olma, dayanışma, birlikte hareket etme gücüne sahip olduğunu göstererek dinamik 
bir asabiyenin hala mevcut olduğunu da ortaya koymaktadır. Her ne kadar Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yönetici hanedan Türk olsa da ordu Türklerden oluşturulmuş, 
gayrimüslim halk ise ticaretle uğraşmış, dolayısıyla Türkler bedevi asabiye ve şe-
caati kaybetmeyerek bugüne kadar taşımıştır (Genç, 2017). Tarihçi İlber Ortaylı, 
Türklerin asimile olmayan ve göçebe alışkanlıklarını bugün bile tamamen terk et-
memiş bir millet olduğunu ileri sürerek (Ortaylı İ. , 2016; Ortaylı İ. , 2015) asabiye-
nin hazerileşmeye rağmen hala neden güçlü olduğunu açıklamıştır.

2. Jeopolitik Konum (Coğrafya/İklim): İbn Haldun’un meşruiyet modelin-
de bir diğer sac ayağı olan coğrafya ve iklim unsuru toplumsal ve siyasal birlikleri 
hem yapısal hem ahlaki olarak şekillendirmektedir. İbn Haldun iklim bölgelerine 
ayırdığı dünyada sadece 4. Bölgeyi umran için uygun görürken, 3 ve 5. Bölgele-
ri bedevi, hazeri ve köy yaşam biçimleri içeren geçiş bölgeleri, 2 ve 6. Bölgeleri 
bedevi yaşam için uygun bölgeler olarak formülize etmiştir. “Coğrafya kaderdir” 
anlayışından yola çıkarak coğrafyanın sunduğu bolluk ve kıtlıktan kaynaklanan 
beslenme alışkanlıklarının insanın karakterini ve dolayısıyla yaşam biçimini ve 
toplumsallaşma şeklini de etkilediğini ortaya koymuştur. 

Jeopolitik, Antik Yunan’dan Herodot, Sokrates, Aristoteles, Strabo, Sezar, Mon-
tesquieu, Kant gibi düşünürlerden bugüne toplum ve coğrafya ilişkisini araştıran 
bilim dalıdır. Tüm bu düşünürler coğrafyanın sadece toplum değil siyasal birliği 
de etkileyip şekillendirdiğini belirtmiştir. Strabo, Roma İmparatorluğu’nun coğ-
rafi özelliklerini inceleyerek coğrafi mevkii, iklimi ve kaynakları dikkate alındı-
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ğında, İtalya’nın güçlü bir merkezi devlet olacağını belirtmiştir (Aslan, t.siz). İbn 
Haldun’un umran için en elverişli gördüğü 4. Bölgede bulunan İtalya, yapısı ve 
konumuyla Roma’nın merkezini oluşturmuştur. Konumu açısından ele alındığın-
da bolluk ve refah içinde olup ilim ve sanatla ilgilenmenin bir ihtiyaca dönüştüğü 
bu coğrafya aynı zamanda Rönesans’ın beşiği olmuştur. Fransa ise bedevi özellik-
ler taşıması ve asabiyesini henüz tam anlamıyla kaybetmemesi sayesinde Fransız 
devrimi ile modern devletin, Almanya’da Luther King ise reform hareketlerini 
başlatarak aydınlanmanın kurucusu olmuşladır. Bu bağlamda coğrafya ile yaşa-
nan gelişmeler arasındaki paralellik öne çıkmaktadır (Abramson, 2012). Avrupa 
ıslah olup hazerileştikçe modern devletin, anayasanın, insan hakları, demokrasi 
gibi hazeri ihtiyaçların ortaya çıkması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 

15. yüzyılda yaşanan iklim değişiklikleri ile Avrupa kıtasının ikliminin deği-
şip, gelişen teknoloji ve bilim ile bataklık bölgenin ıslahı ve mamur hale getiril-
mesiyle, hazerileşmeleri onları gelişmiş modern devletler haline getirse de İbn 
Haldun’un iklim teorisi bağlamında ele alındığında jeopolitik konumu sebebiyle 
4. Bölgedeki Türkiye, Suriye, Mısır, Irak gibi ülkeler göz önüne alındığında işgale 
ya da konumu nedeniyle terör saldırılarına maruz kalmamaktadır. Bu bölgedeki 
ülkeler kıt kaynaklar nedeni ile bol kaynaklara ulaşmak üzere 4. Bölgedeki ülke-
lere yönelerek sömürge imparatorluklarını kurmuşlardır (Bkz. (McNeill, 1999; 
Ferro, 2002; Luraghi, 2000; Loomba, 2000; Abramson, 2012). İbn Haldun’un 
dağdakilerin ovadakilere saldırısını ihtiyaçları karşılama bağlamında tabii ola-
rak kabul ettiği suyun cazibe yasası gibi yukardan aşağı bolluk kesime doğru 
akışın nedenini kaynakların yetersizliği nedeniyle ihtiyaçların karşılanması ve 
fayda sağlamak olarak kabul etmiştir (Sunar, 2017). İbn Haldun imparatorluk-
ların maliyeti nedeniyle daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu bu yüzden bolluk 
merkezi 4. Bölge ve özellikle Maveraünnehir alanının bir cazibe merkezi olarak 
diğer bedevi ve hazeri ülkeleri çektiğini ileri sürmüştür. Bu nedenle coğrafya ve 
jeopolitik konum  bir ülkenin kaderini, yönetim biçimini, kültürel özelliklerini ve 
asabiyesini de şekillendirmektedir. Bir ülke, bir topluluk kaynaklardan ne kadar 
muafsa o kadar güçlü bir asabiyeye sahip olmaktadır. 

4. Bölge umran için en elverişli koşullara sahip olduğundan yüzyıllar boyun-
ca bu bölgeye sahip olmak isteyen toplulukların saldırı ve işgaline sahne olmuş, 
her bir toplumun izlerini taşıyan medeniyetler beşiği bir konuma sahiptir. Bugün 
Türkiye bu bölge içerisinde sahip olduğu stratejik jeopolitik konumu nedeniy-
le komşu ülkelerdeki iç savaşlar, savaşlar, terör olayları ile yüzleşmek zorunda 
kalmaktadır (İlhan, 1993; ilhan, 1995). Ancak hazerileşmeyi tam olarak gerçek-
leştiremediğinden, ekonomik bolluk ve refah açısından değerlendirildiğinde ge-
lişmekte olan ülke sınıfında yer alması asabiyesinin hala dinamik olmasını da 
sağlamaktadır. Aynı zamanda iç ve dış tehditlerin varlığı da yine asabiyenin ve 
insanın ilk kez toplumsallaşmasında merkezi öneme sahip güvende olma arayışı-
nın bir sonucu olarak asabiyeyi canlı tutmaktadır. 

Jeopolitik hem doğu hem de batı düşünürleri tarafından ele alınmış ve coğraf-
yanın insan ve toplumlar üzerindeki etkileri incelenerek farklı kuramlar ortaya atıl-
mıştır. Jeopolitik (coğrafyanın siyasete etkisi) (Blij, 1967) kavramını ilk kez kullanan 
Rudolf Kjellen, organizmacı yaklaşımı ile insan, devlet ve toplumların benzer davra-
nışlar gösterdiğini ileri sürmüştür (Weiser, 1994). Alman Coğrafyacı ve Jeopolitikçi 
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Friedrich Ratzel (1898) jeopolitiğin önemini vurgulayarak toplum-coğrafya iliş-
kisini mekan ve konum unsurları üzerinden analiz etmiştir. Coğrafi özellikler ve 
iklimi içeren mekan ve mekanın yeryüzünde bulunduğu, ilişkilerini kontrol eden 
konumu yanında bir de coğrafya ve iklimi ıslah ederek mamur hale getirmeye ça-
lışan insanın mekan duygusu bir topluluğun kültür, asabiye ve yönetim biçimini 
belirlemektedir. Bu noktada İbn Haldun ile paralel görüşlere sahip oldukları gö-
rülmektedir. Organizmacı bir anlayışa sahip olan Ratzel’e göre topluluklar konumu 
itibariyle diğerlerinin emrinde veya diğerlerinin üstünde olmaya yetkindirler. İm-
paratorluk olabilecek kudretteki devletler dünya hakimiyeti için küçük devletleri 
kontrol altına alabilecek kudrete sahiptirler (Semple, 1911/2015).

Jeopolitik kuramcılarından Sir Hakford Mackinder de “Kara Hakimiyet Teori-
si” “Dünya Adası” adını verdiği Avrupa-Asya-Afrika kıtalarını tek bir kara parçası 
olarak kabul etmekte ve  “Doğu Avrupa’yı elinde tutan Heartland’e egemen olur, 
Heartland’i elinde tutan Dünya Adasına egemen olur, dünyanın bu adasını elinde 
tutan dünyaya egemen olur” diyerek (Mackinder, 1996) İbn Haldun’un 4. Böl-
gesi ile paralel olarak sunduğu coğrafyayı devlet idaresi için başat faktör olarak 
görmüştür. Ona göre bu alana sahip olabilecek stratejik konuma sahip tek ülke 
Rusya’dır. Bunu engellemek için Rusya’nın sıcak denizlere inmesi engellenme-
lidir (Mackinder, 1996).  Alfred Thayer Mahan’ın “Deniz Hâkimiyet Teorisi”’ne 
(Mahan, 1890) göre bir ülkenin denize olan konumu, yakınlığı, kıyı uzunluğu, li-
man sayısı gibi etkenlerin önemini vurgulayarak “denizlere hâkim olan dünyaya 
hâkim olur” tezini ortaya atmıştır. İngiltere’nin deniz hakimiyeti ile uzak ülkelere 
ulaşarak buralardaki sömürgelerini koruması ona ilham vermiştir. Ona göre “sö-
mürgeler sayesinde ülke yabancı bir diyarda toprak sahibi olur, satmak istediği 
mallar için daha büyük bir refah ve zenginlik arar” (İşcan, 2004; Güney, 1993; 
Bayat, 1983). Karl Ernst Haushofer’in organizmacı “Hayat Alanı (Lebensraum) 
Teorisi”ne göre doğada sadece güçlü olan canlıların hayatta kalması gibi güçlü 
olan devletler ayakta kalacaktır. Bu nedenle devletler sınırlarını geniş tutarak ra-
kiplerinden güçlü hale gelmelidir  (İşcan, 2004; Güney, 1993). Nicholas Spykman,  
“Kenar Kuşak Teorisi” ile Mackinder’i eleştirse de benzer bir öneri sunmaktadır. 
Ona göre Kuzey Yarımküredeki ülkeler tarih boyunca dünya siyasetini etkilemiş-
lerdir. Dünyanın kalbi gördükleri Avrasya’nın (Mackinder’in Heartland’ı) yani 
Rusya’nın Doğu Avrupa eksenli olarak dışa doğru yayılmasını engellemek gerek-
mektedir. Avrasya’yı çevreleyen Kenar Kuşak (Doğu Avrupa’nın sahil ülkeleri, Or-
tadoğu ülkeleri, Hindistan ve Çin) coğrafi konumları nedeniyle kendini hem kara 
hem denizde savunmak zorundadır. Eğer bu ülkeler kontrol edilirse Avrasya da 
kontrol edilebilecektir (Spykman, 1942).

Samuel Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” teorisi (Hunghington, 1996), 
Zbignew Brezezinski’nin “Büyük Satranç Tahtası” teorisi (Brzezinski, 1998) ve 
Alexander Dugin’in “Yeni Avrasyacılık” teorileri (Dugin, 1997) de yeni jeopolitik 
teorileridir. Hepsi coğrafya ile toplum ve devlet ilişkileri üzerinde durmaktadır. 

Hans Morgenthau, milli güç teorisi ile coğrafyanın bir ülkenin gücünün te-
mel faktörlerinden bir olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre coğrafya, ekonomik 
kapasite, askeri güç, nüfus, doğal kaynaklar, hükümet ve diplomasinin niteliği, 
ulusal karakter ve kültür bir devletin milli gücünü oluşturmaktadır (Morgenthau, 
1951). Morgenthau diğer unsurlar değişiklik gösterse de coğrafyanın değişime 
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kapalı olması, devletin sahip olduğu doğal kaynak ve ekonomik kapasiteyi doğru-
dan etkilemesi nedeniyle en etkili unsurdur (Pham, 2008). Bu nedenle coğrafya 
hem ülkenin iç işleyişini hem de diğer ülkelerle olan ilişkilerinde belirleyici güce 
sahiptir. Ülkenin dağlık ya da ovalık bir alanda bulunması, denizlere yakın ya da 
uzak olması, sınırlarının genişliği ya da darlığı hükümet ve diplomasi türünü de 
etkilemektedir. İran, Afganistan gibi ülkeler dağlık olması, İngiltere ise ada ülke-
si olması, ABD iki okyanus ile çevrelenmiş olması, Rusya’nın ağır kış şartlarına 
sahip olması, Osmanlı’nın geniş sınırları, Vietnam’ın büyük ormanlarla çevrili 
yapısı dolayısıyla kendini savunmada diğer ülkelere göre daha avantajlı bir ko-
numda olmasını sağlamaktadır. İsrail küçük bir yüzölçümüne sahip olması ne-
deniyle önleyici saldırı stratejisi ile hareket etmektedir. Tüm jeopolitik teoriler 
İbn Haldun’un coğrafya kaderdir tezini ispatlar nitelikte stratejiler sunmaktadır. 
Jeopolitik konum bir ülkenin kaderini belirlemekte, gelişimini etkilemekte ve İbn 
Haldun’un meşruiyet modelinin sac ayaklarından biri olarak ülkelerin iç ve dış 
politikalarını ve dolayısıyla meşruiyetlerini belirlemektedir. 

3. Sosyokültürel yapı (Konjonktür): Aşırı bolluk da aşırı kıtlık da devletleş-
menin önünde engeldir. Bolluk olunca şecaat ortadan kalkmaktadır. Çünkü bol-
luk karşısında ihtiyaçlarını gidermek üzere bir arayışa girilmediğinden insanlar 
tembelleşmekte ve bedevi atılganlığı, çalışkanlığı unutmaktadırlar. İş bölümü ve 
uzmanlaşma ile onların yerine başkaları savaşmakta, başkalarına işlerini yaptır-
mak onların karakteri haline gelmekte sonraki nesillerde şecaat yok olmuş ve 
asabiye de zayıflamış hale gelmektedir. Uzun süren refah daimî sürecek yanılgı-
sı dolayısıyla da tembelliği beraberinde getirmektedir. Bu tembellik devleti ko-
ruma arzu ve kabiliyetini kaybettiğinden asabiye de kaybolmaktadır.  Bolluğun 
devamlılığı yanılgısı nedeniyle gelişmekte olan asabiyeler de fark edilmemekte, 
asabiye güçlenip işgal için devlete saldırdığında çok geç olabilmektedir. Osman-
lı’nın 1700’lerde dünyadaki değişimlerin fark edememesi, o zenginlik ve refahın 
devam edeceği yanılgısı ekonominin çökmesine neden olmuştur (Sunar, 2017).  

Aynı şekilde aşırı yoksunluk da devlet kurmayı engellemektedir. Güçsüz olan 
bir asabiyenin başka asabiyelerle birleşme onlara vaatte bulunma gücü olmadı-
ğından ya da hakir durumda olduğundan başkalarının yönetimi altında köleleş-
tiklerinden devletleşememektedir. Zaruri ihtiyaçlar giderilemediğinden ilim ve 
irfan gelişmemiş, dolayısıyla devlet kurma yönetme bilgisine sahip olamadığın-
dan devleti kuramamaktadır. İbn Haldun’a göre uzun süre köle olarak yaşayan 
topluluklar da devlet olmayı bilemediğinden devletleşememektedir. Amerika’da 
iç savaş sonrası azat edilen köleler devletten aldıkları çiftlikleri yönetmeyi bil-
mediklerinden başarılı olamamışlardır. Amerika’da ayaklanıp Afrika’ya dönen 
köleler Liberya’yı (Özgür Ülke) kurmuşlardır. Ancak devlet olma bilgisine sahip 
olmadıklarından köleliği getirmişlerdir. Yoksunluk nedeni ile asabiye sahibi ol-
salar da Sömürge sonrası bağımsız kalan topluluklar köleleştikleri için başkaları 
tarafından yönetilmeye alıştığından ve devlet yönetme bilgileri olmadığından 
devletleşememektedir (Sunar, 2017). 

Leva Semenovich Vygotsky’nin  geliştirdiği Sosyokültürel kurama göre bireyin 
gelişiminde sosyal çevrenin etkili olduğu ve bireyin çocukluktan itibaren bu çevre-
nin etkisi ile fikir, tutum ve becerilerinin şekillendiğini ve sosyal dünyasının oluştu-
ğunu ileri sürmektedir. Ona göre birey içine doğduğu toplum ve kültür tarafından 
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şekillendirilmektedir. Sosyokültürel öğrenme ile bireyler sosyal paylaşım sü-
reçleri neticesinde psikolojik gelişim süreçlerini tamamlamaktadır. Tüm algısal 
çerçeve bu çevre tarafından başta dil ile şekillendirilmekte, topluluğun ortak dil, 
kültür ve asabiyesinin oluşmasını sağlamaktadır. Üretilen ortak anlamlar o top-
luluğu diğerlerinden ayırarak bireyin kolektif kimliğini de yaratmaktadır (Vygo-
tsky, 1895). 

İbn Haldun nesillerin yavaş yavaş değiştiğini, şecaat kaybının da sonraki ne-
sillerde giderek arttığını tavırlar teorisinde ortaya koymuştur. Birey içine doğ-
duğu refah ve bolluk nedeni ile önceki nesillerin yüzleştiği yokluktan bihaber 
olması nedeni ile bedevi şecaat ve atılganlığına sahip olmayıp, içinde bulunduğu 
toplumun kültür ve kuralları ile şekillenerek hazeri özellikler taşımaktadır. Nesil-
lerin 40 yıl olarak alındığı İbn Haldun’da her bir nesil bolluk ve bozulma nedeni 
ile biraz daha şecaat kaybederken, tembelleşip baskı altında yönetiliyorsa biraz 
daha köleleşmektedir. 

Devleti yönetme tarzının ortaya çıkardığı Sosyokültürel yapı da asabiye ve 
şecaati etkilemektedir. Şehrin oluşması için insanların hayatının her anı planla-
narak kurallarla belirlenmekte, bireysel inisiyatif minimuma düşürülmektedir. 
Bu durum da asabiye ve şecaatin aynı zamanda meşruiyetin yok olmasına ne-
den olmaktadır. Çünkü İbn Haldun’un modeline göre şecaat ve asabiye olmadan 
meşruiyet söz konusu değildir. Sosyokültürel yapı hazeri ya da bedevi ya da ikisi 
arasındaki köy yaşamının beraberinde getirdiği yaşam biçimi ve karakter özel-
liklerini de belirlemektedir. Burjuvazinin şehirlere gelip burada zenginleştikten 
sonra şehirli yaşama adapte olmaya çalışması, hazerileştikçe bireyselleşmesi ve 
önce ruhban sınıfa karşı aristokratlarla dayanışarak sonrasında aristokratlardan 
kendilerine hak ve özgürlük talep etmeleri, coğrafi keşifler ve teknolojik gelişme-
ler, matbaanın icadı reform ve Rönesans hareketleri, aydınlanma ve modernizm 
hazerileşme ile birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve fayda arayışlarının sonucu 
olmuştur. Hazeri yaşamda bireyler “doğuştan özgür ve eşit, belli gaye, çıkar ve 
idealler edinebilen ve bunların peşinde koşabilen insan teki, özgürlük ideali, 
devletin faaliyet alanının minimuma indirilmesi; serbest piyasa ekonomisi, iler-
leme düşüncesi” ile tanımlansa da İbn Haldun’un teorisinde açıkladığı ekonomik 
faydanın dağılımındaki eşitsizliğin neden olduğu adaletsizlikler, sömürge impa-
ratorluklarının kurulması sosyalist ve komünist ideolojilerin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur (Festenstein, 1998).

Modern dünyada bireyi baskı altında tutan devlet büyüdükçe hükümetçe ya-
pılan yeni kuralların olduğu bir düzen, baskıya ve yönetilmeye alışan bir halk 
ortaya çıkarmaktadır. Gelişmiş ülkelerde Avrupa’da ABD’de, Rousseau’nun deyi-
mi ile modern birey gönüllü kölelere dönüşerek bedevi şecaatin verdiği o birey-
sel inisiyatifi, devletin kurallarıyla belirlenmiş yaşamında kaybetmiştir (Sunar, 
2017). Önceki bölümlerde ele alınan modern devletin meşruiyet krizi devletin 
güçlü olması, kuralları koyması ancak refah vermemesi noktasında ortaya çık-
maktadır. Refah sunulduğu için gelişmiş ülkedeki modern birey asabiyesini ve 
şecaatini yitirerek sunulan fayda karşılığında hayatının her anının kurallarla 
belirlenmesi ve bireysel inisiyatifinin elinden alınmasına rıza göstermektedir. 
Marx’ın yanlış bilinci yani ideolojinin (din, özgürlük, demokrasi, insan hakla-
rı tartışmaları) olmayanı var gibi göstermesi noktasında modern insanın refah 
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karşısında özgürlük var yanılgısını ortaya çıkarmaktadır. İbn Haldun’un şecaat 
için özgürlük ve adalet kavramlarını öne çıkarmaktadır. Yani şecaat sahibi olmak 
için bireyin kimseye kul olmaması gerekmektedir. Şecaat kaybı insanı tembelleş-
tirirken fayda için köleleşmesine neden olmakta, devletini bile koruyamaz hale 
getirmektedir. 

Modern birey yalnızlaşmış, tekilliği hedefleyen, iş bölümü, uzmanlaşma nede-
niyle işlerini başkasına yaptıran ve tembelleşen, korkak, bireysel inisiyatifi olma-
yıp (nasıl oy kullanacak, ne zaman kullanacak hangi adaylar arasında tercih ya-
pacak –adayların belirlenmesinde söz sahibi olmayan-), hayatının her anı plan-
lanmış ve kurallarla belirlenmiştir. Köy yaşamı yerleşik olmakla birlikte köylüler, 
şecaat ve asabiyesini kaybetmemiş, bedevi yaşamla hazeri yaşam arasında her 
ikisinden de özellikler taşımaktadır. Bedevi yaşam da ise cemaatçi toplulukçu bir 
kültür olup, asabiyesini koruma, onu için kendini feda etme, savunma, hemşerici 
yaklaşıma sahip, cesur, saldırgan, savaşçı özellikler göstermektedirler. İbn Hal-
dun “insan alışkanlıklarının oğludur” diyerek sosyokültürel yapının sunduğu ya-
şam biçiminin insanları ve toplumları nasıl şekillendirildiğini ortaya koymuştur.

“İbn Haldun’un insan tabiatındaki değişime ilişkin yaptığı analiz oldukça 
dikkat çekicidir. Ona göre insanın yaratılışı doğumla birlikte bir defada 
gerçekleşen ve tamamlanan bir olgu değildir; aksine bir oluştur. İnsanın 
yaratılış süreci bir ömür boyu devam etmektedir. Tabiatta yürürlükte olan 
genel kurallara göre yaratılan insan, kendini içinde bulduğu siyasal, sosyal, 
kültürel ve çevresel şartlar tarafından tekrar yaratılır tüm hayatı boyun-
ca. Fakat burada da kişiliğin pasif bir uzviyet üzerine toplumun mührü-
nü basması, kendi fikirler ve inanışlar sisteminin kalıbını çıkarmasından 
ibaret olduğunu söylemek yanlış olur. Gerçekte sosyalleşme süreci ancak 
kişi ile çevresi arasındaki karşılıklı tesirden doğan dinamik bir süreçtir. 
Demek oluyor ki, yeniden doğuş sürecinde insan mutlak anlamda edilgen 
değildir; onun iradi eylemleri çevresini ve tabiatını etkilemektedir. İnsan 
nesebinden daha çok itiyatlarına mensuptur; birinci yaratılış insan miza-
cı, ikincisi siyasal, sosyal, kültürel çevre, üçüncü yaratılış ise itiyatlardır. 
Eylem felsefesine göre insan doğayı değiştirirken, aslında kendisini de de-
ğiştirir ve kendinden önceki kuşakların yaptıklarını kavrayacak derecede 
bir duygu gelişir onda. Duyuları bütün geçmiş medeniyet ve kültürlerin 
izlerini taşır. Eylem düşünceyi doğurduğu gibi, insana kendisini de tanıttı-
rır” (Nişancı, 2005, s. 242).

Duverger, Batı’nın bolluk ve refah içerisinde yüzen devlet ve toplumlarını İbn 
Haldun’a paralel olarak analiz etmiştir. Ona göre (Duverger, 1977),

“artık Batı, maddî alanda elde ettiği büyük başarının yükünü taşıyamaz 
hâle gelmiştir. Çünkü bu başarının kaçınılmaz karşılığı insan hayatının 
alabildiğine yoksullaşması olmuştur. Eşi görülmemiş bir varlık birikimi 
içindeki yığınların bu büyük tatminsizliği, Batı sisteminin yarınını belirle-
yecek olan temel çelişkidir.”

Bedevi özellikler gösteren Türk asabiyesi, Osmanlı’nın yıkılışı ile birlikte Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. İbn Haldun’un mağluplar galipleri taklit eder tes-
piti doğrultusunda Osmanlı’da 17. Yüzyılda III. Selim ile başlayan modernleşme 
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hareketleri Türkiye Cumhuriyeti’nde de benimsenmiştir. Türkiye, cemaatçi ve 
toplulukçu bir kültüre sahip bir ülke olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun siya-
sal, toplumsal ve kültürel mirasını içinde barındıran, lidere ve ideolojilere biatin 
yoğun olduğu bir yapıya sahiptir. Bir yanda bedevi özelliklere sahip geleneksel 
kültüre bağlı gruplar, diğer yanda ise modernizmi benimsemiş kesimler bir ara-
da bulunmaktadır. Kuruluş döneminde T.C. siyasi elitleri modernizmin yukardan 
aşağı devlet eliyle siyasi sistemin değişimi, devletçilik, liberalizm, burjuvazinin 
oluşturularak, kurallar yolu ile tebaaya benimsetmeye çalışmış, diğer yandan 
halk ise geleneksel kültüre bağlı olduğundan modernizme direnç göstermiştir 
(Toprak, 2014; Sunar & Kaya, 2014; Sarıbay, 2014). Değişim İbn Haldun’a göre 
yavaş gelişen bir süreçtir. Bedevilerin  tam anlamıyla hazeri olması yani asabiye 
kaybı 3. Nesil ile olmakta yani 120 yılı bulmaktadır. Bir yüzü doğu bir yüzü Ba-
tıya dönük olan ve iki kıta arasında köprü olan Türkiye’de asabiye hala oldukça 
dinamik olup bunda stratejik jeopolitik konumunun ve hala gelişmekte olan eko-
nomisinin etkisi bulunmaktadır.

İbn Haldun’un Meşruiyet Modeline göre Yönetim Sistemleri
İbn Haldun “Coğrafya kaderdir” diyerek coğrafyanın ve iklimin insanın ka-

rakterinden, topluluk türüne kadar insan gruplarını şekillendirmesini kastetmiş 
ve orada yaşayan topluluklara iki yol sunmuştur. Ya coğrafyayı değiştirme ya da 
coğrafyayı ıslah ederek mamur hale getirmek. Türkler Orta Asya’da göçerek coğ-
rafya değiştirirken, Avrupalılar iklim değişikliği sonrası Avrupa bataklığını ıslah 
ederek mamur hale getirmiştir. Kıt kaynaklara sahip insan topluluları daha şe-
caatli olduğundan o kıtlık haklinde Avrupalılar keşif ve icatlarla gelişmiş, bol-
luk ve refaha ulaşmıştır. İbn Haldun rehavetin bolluğa ulaştıktan sonra meydana 
geldiğini ileri sürmektedir. Bugün doyum noktasına ulaşan Batı karşısında, yeni 
ekonomik güç olarak Çin, Güney Kore gibi Doğulu ülkeler birer güç olarak ortaya 
çıkmaktadır (Sunar,2017). Avrupa’da Kıta avrupası ve Ada Avrupası arasında bile 
İbn Haldun’un modeli bağlamında ele alındığında yapısal ve kültürel farklılılar 
bulunduğu görülmektedir. Duverger da bu farklı yapıları ve gelişimlerini analiz 
etmiştir (Duverger, 1977)

İngiliz Parlamentosu, ruhbanlar müminler tarafından seçimle işbaşına geldiği 
gibi, feodal kurumlar içerisinde de çeşitli meclisler bulunmaktadır. Kral onlardan 
fayda sağlamak adına bu meclisterde aristokratları toplayıp destek sağlamıştır. Ke-
şifler ve icatlar sonucunda tarımsal verim artıp, ulaşım imkanları çoğalmış, yaşam 
düzeyi yükselirken kapalı üretim yerine değişime yönelik üretime hgeçilmiş, dini 
savaşlar sayesinde beleri temaslar artmıştır. Burjuvazi geodal beylerin etki alanı 
dışında kalan şehirlere gelerek buralarda hak ve mevkiler elde ederek güçlenmiş, 
kendi kendisini yönetme yolunda ilerlemiştir. Bu komünler kendi asker ve meclis-
lerine sahip olduğundan feodal beylerin korumasına ihtiyaç duymamıştır. Burada 
zenginleşen burjuvazi plutodemokrasisini yani seevet demokrasisisnin temellerini 
atmıştır. 14. Yüzyılda meclisler önem kazanmış, ruhban, aristokrat ve burjuva ol-
mak üzere üç meclis türü ortaya çıkmıştır. İskandinavya’da buna köylüler meclisi 
de dahil olmuştur. İngiliz Kralları burjuva ile ittifakta bukunarak aristokratların 
üzerindeki etki behakimiyetinden kurtulmayı amaçlamışlardır. Kıta Avrupası’nda 
ise aristokraklarla kralların ittifakı kurularak ruhban sınıfa karşı birleşmişler; bu 
ittifaklar farklı siyasal gelişim çizgilerinin olumasının temeli olmuştur. 
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17. yüzyılda İngilter’de parlamento kurulup geçici cumhuriyet ilan edilirken; 
Kıta Avrupası’nda ise erkan meclisleri bozulmaya başlamış sonrasında tamamen 
kaldırılmıştır. Fransa’da krala bağlanan aristokrat mecklisleri dışında Hollanda 
ve İtalya Cumhuriyetlerin’nde is temsili olarak muhafaza edlmeye başlanmıştır. 
Diğer Avrupa ülkelerinde ise tamamen zayıflayarak yerini mutlak monarşiye bı-
rakmıştır. Burjuva kendisine hak ve yetki, kral ise maddi destek sağlamak üzere 
Fransa’da burjuvaziye cübbe asaleti dağıtmaya başlamıştır. Burjuvaziye verilen 
hak ve yetkiler yanında yüksek mevkideki makamlar onu güçlendirerek aris-
tokrat-kral ittifakı karşısında direnme gücünü de vermiştir. Fransa’da burjuvazi 
aristokrasinin eski teknik ve ideolojilerini benimserken, İngiltere’de yeni teknik 
ve ideolojileri kullanmaya başlamıştır. Sonuç olarak kral-aristokrak ittifakı başa-
rısız olurken, kral-burjuva ittifakı yeni bir orta sınıf yaratarak İngiliz Parlamento-
su’sunun gelişmesini sağlamıştır (Moore, 2012; Duverger, 1977). 

Kıta Avrupası’ndan tamamen farklı yapıda olan İngiliz Parlamentosu Lordlar 
ve Avam Kamarası olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bunun nedeni Duverger’a göre 
toprak aristokrasisi karşısında kar esasına dayalı üretime hızla geçişin neden 
olması ve burjuvanın aristokrasinin doğal müttefiki haline gelmesidir. Tarıma 
dayalı bir toplumda şehir burjuvazisi parlamentoya uyum sağlayamayacağından 
İngiltere’de  orta sınıfın çıkışında etkili olan burjuvazinin gelişimi parlamento 
gelişimi ile paralel olarak gerçekleşmiştir. İngiltere’de aristokratlar burjuvala-
şırken; Fransa’da burjuva aristokratalarla temel ideolojileri benimsediğinden 
feodal hizmetten (toprak ve hayvancılık) toprağın kar aracı olduğu anlayışına ev-
rilmeleri daha yavaş işlemiştir. İspanya’da hayvancılık ile uğraşan göçebe sınıflar 
kral tarafından hayvancılık ve yün ticaretini geliştirilmesi ile mutlak monarşi-
nin kurulmasında etkili olmuştur. Doğu Avrupa’da aristokratalar malikanelerini 
ticari işletmeye çevirse de çevresiyle otoriter ilişkiler kurarak kendi kültür ve 
ideolojisini benimsetmiştir. İngiltere’de köy asilleri burjuvalaşarak toprak işlet-
mecilerine dönüşürken Kıta Avrupası’nda ise aksine toprakları küçük bölümlere 
ayırarak köylülere kiraya vermişlerdir. Bu durum şehir burjuvaları zenginleşir-
ken onların fakirleşip topraklarını burjuvalara satmalarına neden olmuştur. 

Fransa’da hukukçular “kralın dileği kanundur” ilkesini kabul ederken İngiltere’de 
parlamento kralın karşısında güç kazanmaya başlamıştır. Parlamento yasama gücü 
yanında yürütmeye de sahip olmak için harekete geçmiş, mutlak monarşi başında bir 
başbakan olan ve gücünü Avam Kamarasından alan parlamenter monarşiye dönüş-
müştür. Yargı gücünün Lordlar Kamarasında olduğu İngiltere, Amerina ve Fransız 
Devrimlerinden önce gücü verasete değil seçime dayanan bir kurum haline gelmiştir. 

Beylerin krala ilk direnişi ile birlikte parlamentolaşmanın yani siyasi libera-
lizmin ilk adımları atılmış, kilise kralın otoritesini sınırlandırmak üzere ortaya 
attığı doğal haklar (Tanrı karşısında insanların eşit olması/eşitlik ilkesi) kavramı 
devletin kudretinin sınırılandırılması anlayışının da temelini oluşturmuştur. Re-
formlar ve dinsel mücadeleler, mezhep savaşları; farklı fikirlerin bir arada yaşa-
ması yani dinsel/siyasal çoğulculuk fikrini geliştirmiştir. Weber’in protestan ahlak 
anlayışı (maddi başarı Tanrı rızasını getirir anlayışı) ise ekonomik liberalimin ve 
kapitalizmin temellerini atmıştır. Protestanlık liberalimin gelişmesi için uygun or-
tamı yaratmıştır. Bu nedenle katoliklik aristokrasi, protestanlık ise burjuvazi mez-
hebi olarak kabul edilmiştir.  Rönesans, hümanizm, keşifler Antik Yunan’ın kültürel 
biçimlerinin yeniden kabul ve uygulamasını da beraberinde getirerekkapitalizme 
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uygun hukuki oluşumların da önünü açmıştır. Böylece 18. Yüzyılda Fransa’dan 
dünyaya yayılan Kültür devrimi liberalimin hız kazanmasını sağlamıştır (Moore, 
2012). 

18. yüzyılda Amerika’da İngşliz sömürgesi olan Onüç Koloninin direnişi ve 
Amerikan Devrimi ile bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Ancak sisyasal yapı ola-
rak İngiltere ile benzerlik gösteren Amerika’da mücadele İngiliz asillerine değil, 
Amerikan burjuvazisi ile İngiliz burjuvazisi ve kapitalizm arasındaki mücadele-
dir. Duverger sömürgeleri birleştirmek üzere bir ideolojiye ihtiyaç duyulduğun-
dan Amerikan Bağımsızlık Sözleşmesi ile liberal ideolojisinin temel unsuru ulus 
kavramına atıf yapılarak cumhuriyetçi anayasaya sahip yeni liberal bir ulus ya-
ratılmış, İngiltere’nin eski monarşik ve aristokratik toplumuna karşı sömürgeler 
birleştirilmiştir. Başkan ve senato oluşturan Amerika bu yapısı ile İngiltere’nin 
başbakan ve Avam Kamarasından ilham alan bir yapı geliştirmiştir. Amerikan 
Devriminden sonra Fransız Devrimi ve İnsan Hakları Bildirgesi liberal ideolojiyi 
siyasal bir temele oturtmuştur. Ameriikan Devrimi kurtuluş savaşı niteliğindey-
ken, Fransız Devrimi daha çok sınıf mücadelesi şeklinde olmuştur. 

19. yüzyılda burjuvanın güçlenmesi ve kapitalizmin yayılması ile ortaya çıkan 
proletrya ile burjuva arasında mücadeleler başlamış ve sosyalizm akımı doğmuş-
tur. Aristokratlar da artık burjuvalaştığından; köylüler, burjuva ve aristokratalar 
birleşerek proleteryaya karşı ittifaka girmiştir. Liberalizmle bilinç ve hak kaza-
nan proleterya bu ittifak karşısından güçlenmiştir. Yeni rejimin onlara işçi par-
tileri, sendikalar, halkçı basın, seçim ve parlamento kürsüleri vermiş ancak bu 
durum devrimci ruhu zayıflatmıştır. Seçimler Batı’da rakip partiyi ve hasımlarını 
zayıf düşürüp, iktidarı çıkarları için kullanmak amacı gütmeye başlayan servet 
demokrasisine dönüşmüştür. Bununla birlikte kaptalizm şiddetini arttırdıkça ve 
kendini andtidemokratik bir konumda yerleştirdiği faşist yapılar da ortaya çık-
mıştır (Duverger, 1977, s. 11-46). 

Gürbüz, siyasal rejimin sadece siyaset kurumlarının değil aynı zamanda sos-
yo ekonomik yapısı, uluslararsı çevre koşulları (jeopolitik), kültürel ve tarihsel 
dinamikleri ve ideolojisi (meşruiyet kalıpları)  ile birlikte siyasal sistemi oluş-
turduğunu belrtmektedir (Gürbüz, 1987, s. 2-3). İbn Haldun’un sözünü ettiği be-
devi şecaatin bolluğa ulaştıkça kaybolması ve insanın yozlaşması ve coğrafyayla 
sosyokültürel yapının bu işleyişi ve gelişimi etkilemedeki gücü de Batı tarihinde 
kendini göstermektedir.

Bu durum kendini liberal demokrasi ve teknodemokrasi olmak üzere iki fark-
lı yapıda biçimlendirmiştir. Amerika’da eyalet sistemi yani asabiye sahibi Onüç 
Koloni sebep asabiyesini bir üst çatı olarak gördükleri başkanlık sistemi ile de-
vam ettiriken, Batı Avrupa’da sebep asabiyesi tüm ulusu birleştirici bir güç ola-
rak parlamentariz sistemi ile ddevam ettirilmiştir. 

“Plütodemokrasinin bu ilk biçimine liberal demokrasi adının verilmesinin 
sebebi, liberal ideolojiye  tamamen uygun düşen bireyci bir yapıya dayan-
masıdır. Büyük Britanya’dakiler dışında, siyasal partiler, örgütü zayıf, disip-
linsiz, ortak kurallara uymaya isteksiz şahsiyetleri birleştiren kadro partile-
ri durumunda. Her parlamenter, genellikle yönetim kurullarının çağrılarını 
dikkate almadan, istediği yönde oy kullanıyor” (Duverger, 1977, s. 50)
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Liberal demokrasi ABD’de ve Avrupa’da farklı olsa da ikisi de İngiliz rejimin-
den doğmuştur. Avrupa’da sözde monarşiler yanında kabine ve başında başba-
kan olan parlamenter sistem bulunmaktadır. Kabine seçmenlerin tek aşamalı 
seçimlerden çıkan meclis önünde sorumlu olduğu bir sisteme sahiptir. Meclisle-
rin hükümet tarafından fesih edilme hakkı bulunan Avrupa sisteminde meclis de 
güven oyu ile hükümeti fethedebilmektedir. 

“Parlamenter rejim, Avrupa’da liberal demokrasinin monarşik bir çerçeve 
içinde gelişme ihtiyacına bir cevaptır. Yürütmenin iki unsura –devlet baş-
kanı, hükümet başkanı- ayrılmasının başlıca hedef, kralı sadece törensel 
bir mevkide tutmak ve gerçek iktidarı parlamentodan çıkan ve ona daya-
nan bir adama aktarmak. Milletvekillerinin elindeki, başbakanı ve bakan-
ları istifaya zorlama imkanı, kralın parlamentonun onayı olmadan hükü-
met seçmesini önlemeyi hedef almıştır” (Duverger, 1977, s. 56-57).

 ABD için bu yapı kral ve hanedan olmadığından bir anlam taşımamaktadır. 
Bu nedenle de kendi coğrafi, sosyokültürel ve asabiye yapısına uygun olarak Baş-
kanlık sistemi oluşturulmuştur. Mücadele edilecek bir kral ve aristokrasi olma-
dığından ABD Montesquieu’nün güçler ayrılığı ilkesi temelinde kolonilerin oluş-
turduğu eyaletlerin iç işleyişlerini güvence altına alacak şekilde düzenlenmiştir. 

“Amerikan Başkanlık sistemi bir fren ve denge sistemidir. Avrupalı başba-
kanlar parlamentonun rakibi değildirler: onun içinden çıkarlar ve ancak 
onunla anlaşarak hükümette kalabilirler. Güvensizlik oyu ve fesih, arala-
rında ancak istisnai olarak çıkabilecek olan bir çatışmada tarafların eşit-
liğini sağlamanın araçları olmaktan çok, iki iktidar arasında bulunması 
gerekli anlaşmayı yeniden kurmanın araçlarıdır. Birleşik Devletler’de bu 
çatışma normaldir ve devamlıdır. İki iktidar rakip ve eşittir. Her biri, diğe-
rinin alanına taşmadan ve onu etkileme araçlarından yoksun bulunarak, 
kendi alanında –yasama ve yürütme- uzmanlaşmış durumdadır” (Duver-
ger, 1977, s. 57).

Başkanlık sisteminde başkan kongreye mesajlar gönderse de hukuki yaptırı-
mı yoktur. Kongre de başkanı veto ya da feshedemez. ABD sistemi aksine Avru-
pa’da hükümet ve devlet başkanları ayrı kişilerdir, ancak bu durum devlet yöne-
timini etkilememektedir çünkü devlet başkanı sembolik öneme sahiptir. 

Avrupa Parlamentoları ile ABD Kongresi İngiliz siyasi siteminden esinlenerek 
kurulmuş sistemlerdir. Avrupa’da parlamento sembolik makama indirgenen kra-
la karşı kazanılan bir zafer olarak burjuva demokratik iktidarını temsil etmekte-
dir. Yasama ve yürütme güçlerinin önemi bireylerin serbest ekonomide özgürce 
girişimde bulunmalarını, hukuk önündeki eşitliklerini, mülkiyet haklarını garan-
ti altına alan, sadece iç ve dış güvenliği sağlamakla sınırlı güce sahip devlet için 
liberal ideolojinin temel ilkesine uygun şekilde biçimlendirilmiştir. Avrupa’da 
parlamento üstünlüğü söz konusudur (Gürbüz, 1987). Çünkü ulusal egemenliğin 
taşıyıcısı ve temsilcisi olarak parlamento vekilleri seçmenlerin yerine geçirerek 
halk baskısına karşı koruma altına almıştır. Siyasi iktidarın kaynağı yurttaş de-
ğil ulustur. “Böylece halk egemenliği ulus egemenliğine, ulus egemenliğinden de 
parlamento egemenliğine geçiliyor” (Duverger, 1977, s. 61).
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ABD’de kongrede parlamentoların aksine yasalar yerel yönetimler tarafından 
yapılmakta olup kongre üyeleri parlamento üyeleri kadar etkili ve itibar sahibi 
değildir. Yapılan yasalar da üyeler gibi özel itibar taşımadığından mahkeme de-
netimine tabi tutulmaktadır.  Bu da devlet kudretini sınırlandırıp sıradanlaştı-
rarak, Toqueville’nin özgürlükleri teminat altına alan demokrasisinin merkezini 
oluşturmaktadır. Ancak kongrenin denetimini küçük bir azınlığın yaptığı ABD’de 
seçim ilkesi ile daha kısa iktidar dönemleri, daha genel oy hakkı sunularak seçim-
lerdeki ani çoğunluk oy değişiminin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Kıdem ilkesi 
ile komisyonlarda yasa tekliflerinin süzgeçten geçip genel kurula ulaşmalarını 
engelleyen bir çoğunluk bulunmaktadır. Komisyon başkanları fiilen değişmez 
olup önemli yetkilere sahiptir. Yeterli çoğunluğu sağlarlarsa tasarıların görüşme-
sini engelleme gücüne sahiptirler.

İngiltere’de buna benzer bir sistem uygulanmakta olup Avam Kamarasında 
parti örgütleri daha güçlüdür. Bu da meclise egemen bir iç denetim sisteminin 
oluşmasını sağlamaktadır. “İngiliz sistemi, hükümete, çoğunluk partisi üzerin-
deki otoritesi sayesinde milletvekillerini etkileme gücüne sahiptir” (Duverger, 
1977, s. 62). İngiltere’deki çift meclis parlamentoyu halka karşı korumanın bir 
başka yolu olarak ortaya çıkmıştır. Lortlar kamarasındaki aristokratlar sistemin 
kurulduğu yıllarda kral tarafından atanmakta olup, Avam Kamarası ile aynı hakla-
ra sahiptir.  Kıta Avrupası’nda ise o dönemde Norveç hariç tüm ülkelerde bulunan 
çift meclislerde İngiltere’deki kadar yoğun biçimde aristokrat özellikler ön plana 
çıkmamaktadır. Seçimlerin iki aşamalı yapıldığı Kıta Avrupası’nda aristokratlar 
taşra ve belediye meclisleri tarafından seçilmekte olup, halk meclisinden daha 
az oy hakkına sahiptirler. Fransa’da senato kırsal kesimdeki seçmenleri temsil 
ederken millet meclisinde ise ılımlı aristokratlar yer almaktadır. İkinci meclis-
ler ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda değişerek aristokratlardan burjuvalara 
doğru bir dönüşüm geçirmiştir. ABD’de çift meclis federal düzeyde eyaletlerin 
nüfus yoğunluğuna bağlı olarak sahip olduğu temsilcileri ve eyaletlerin kendi 
meclislerini içermektedir. Bu da Avrupa’da olduğu gibi demokratik akımı düzen-
lemeye ve dengelemeye yaramaktadır. Halk meclisleri ise hem halkı temsile hem 
de ayaklanmalarını engellemek ve parlamentoyu korumak adına dizginlemeye 
yaramaktadır (Duverger, 1977, s. 47-64; Gürbüz, 1987). 

Türkiye 17. Yüzyılda Osmanlı’da başlayan modernleşme hareketleri başlamış-
tır. 1838 yılında II. Mahmut meclis kurma yetkisi vermiştir. Fransız Devrimi ile 
birlikte ayaklanan azınlıklara hak vererek İmparatorluğun dağılmasını önlemek 
üzere 1839 yılında Abdülmecit Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir. Osmanlı’da 
da Türkiye’de de demokratikleşme hareketleri devlet eliyle gerçekleştirilmiştir. 
Tanzimat döneminde Batılı yasalar Fransız ceza yasası ve ticaret kanunu kabul 
edilmiştir. 1856’da Islahat Fermanı kabul edilmiştir. 1876’da ilk anayasa Kanuni 
Esasi ilan edilmiştir. Kanuni Esasi ile birlikte “meclisi açma ve kapama, milletler 
arası antlaşmaları imzalama, Savaş ve barış ilanına karar verme, sürgüne gön-
derme yetkisi” padişahta bırakılırken; yasama yetkisi Ayan ve Mebussan Mec-
lislerine, yürütme yetkisi Heyet-i Vükela’ya, yargı yetkisi ise yüce divan ve mah-
kemelere bırakılmıştır. Yetkiler tamamen padişahtan alınmayıp Ayan meclisini 
seçme yetkisi padişaha; mebussan meclisini seçme yetkisi ise halka verilmiştir. 
Mebussan meclisinin başkan ve yardımcıları meclisin adayları arasından padişah 



Gül Dilek TÜRK 461

tarafından seçilmiştir. Başkanı padişah olan Heyet-i Vükela padişah tarafından 
atanıp, padişaha karşı sorumludur. Kanuni Esasi ile birlikte halka “kişi özgürlüğü, 
öğretim ve öğrenim özgürlüğü, mülkiyet hakkı, din özgürlüğü, basın özgürlüğü, 
konut dokunulmazlığı, vergi eşitliği, yasal eşitlik ve dilekçe hakkı” verilmiştir. 
1877 yılında Meclis-i Umumi ilk oturumunu yapmıştır. 1908 yılında II. Meşruiyet 
ilan edilmiştir.  1920 yılında TBMM kurulmuş, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
ilan edilmiştir. 1945 yılına kadar tek parti dönemi sürmüş, Atatürk’ün önerisi 
ile muhalefet partisi kurulmuş, 1945’de çok partili sistem denemesi yapılmıştır. 
1950 yılında iki partili dönem başlamış, 1961 Darbesinden sonra çok partili dö-
nem ve koalisyonlar başlamıştı. Devlet sadece demokrasi değil, devletçi politik-
lar ve 1983 yılında Özal ile birlikte serbest piyasa ekonomisine geçişi de devlet 
eli ile gerçekleştirmiştir. Bugün tek meclisin bulunduğu, yasama-yürütme-yargı 
güçlerinin ayrıldığı tek meclisli yapı ve cumhurbaşkanı ve hükümet başkanı baş-
bakandan oluşan bir hiyerarşik düzlem bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Batı’daki 
devlet başkanı gibi sembolik olmamakla birlikte ABD’deki başkan kadar da yetki 
sahibi değildir. Yasaları onaylamak ya da veto etmek, başbakanı atamak ya da isti-
fasını kabul etmek, başkomutanlık görevini yürütmek gibi görevleri bulunmakta 
olup hükümete ve meclisin işleyişine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. 

Osmanlı ve devamında Türkiye İbn Haldun’un mağlupların galibi taklit etmesi 
bağlamında demokrasi ve liberalizmi Batı aksine, devlet eli ile yukardan aşağı 
doğru uygulamıştır. Hala bedevi özellikler taşıyan Türkiye’de henüz tam anlamı 
ile hazerileşilmediğinden bu hazeri özellikler tam anlamıyla benimsenememiş, 
halk modern ve geleneksel kesim olarak dönem dönem kutuplaşmaktadır (Bkz. 
Türk, 2017; Coşkun, 2015, s. 15). 

“Biz üstümüzde bir baş görmek isteyen bir milletiz, bu başı kendi içimiz-
den kendimiz seçelim. Fakat ona baş olmanın evsaf ve icaplarını tanıya-
lım. 1924’te hilafet ve saltanatın hakkından geldikten sonra; Türkiye’de 
yeniden bir şahıs hükümeti fırtınasına tutulmamak için, Büyük Millet 
Meclisi yüz başlı bir hükümdar yaratmak ve bunun yanı başında devlet 
başkanını adeta bir teşrifat memuru vaziyetinde bırakmak istemişlerdir. 
Heyhat; ırki veraset ve tarihi muinlik kanunları hükmünü icra etmiş ve 
çok geçmeden o yüz baş bir başta birleşerek fiiliyatta bu tek baş hüküm-
dar olmuştur” (Başgil, 1960, s. 39).

Oğuz boylarından Türkiye’nin kuruluşuna kadar Han, Kağan, Bey, Padişah 
yönetiminde olup lidere biat eden Türk toplumu hala bu monarşik geleneği sür-
dürmekte olup, devlet ve siyasi elitlerin eliyle Batı’daki aşağıdan yukarı (halk 
devrimleri) aksine yukardan aşağı doğru demokratikleşme, parlamento, oy hak-
kı, liberalizm, modernleşme gibi Batılı değerler topluma benimsetilmeye çalışıl-
mıştır. Ancak devam eden toplumsal gelenek ve kültür (sosyokültürel yapı) ne-
deni ile seçimlerde parti programları değil, liderler üzerinden oy kullanılmakta 
ve lidere biat yoğun olarak görülmektedir. Tüm bu gelişmeler göze alındığında 
coğrafi, sosyokültürel ve asabiye sac ayakları üzerinde yükselen İbn Haldun meş-
ruiyet modeli bağlamında farklı coğrafi özelliklere sahip İngiltere, Kıta Avrupası 
ve ABD’nin farklı sosyokültürel gelişmeler, farklı asabiye kuvvetleri ve dolayısıyla 
farklı siyasi yapılanmaları meydana getirdikleri görülmektedir. 
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Sonuç
İnsanoğlu ihtiyaç ve fayda arayışı ile topluluk olmuş ve Batılıların klan İbn 

Haldun’un bedevi dediği topluluk türünü oluşturarak toplumsallaşmıştır. Tarih-
sel sosyolojik süreç içerisinde değişen sosyokültürel ve konjonktürel yapı top-
lumların ve dolayısıyla siyasal sistemlerin de değişip gelişmesini sağlamıştır. İlk 
toplum türünden bugünkü anlamda modern devlete kadar her dönemde iktidar-
lar ortaya çıkmış ve egemenliklerini devam ettirmek üzere toplum uhn kabulü-
ne ihtiyaç duymuştur. Bu da iktidarların egemenliği için onları toplum nezdinde 
meşru kılacak dayanakları zorunlu kılmıştır. Bu dayanaklar değişen sosyokültü-
rel ve konjonktürel yapıya bağlı olarak dönüşen siyasal sistemi meşru kılacak 
şekilde değişip dönüşmüştür.

İlkel çağlarda insanoğlu anlamlandıramadığı doğa olayları için mistik güçlere, 
mitlere, tabiatüstü güçlere, totem ve tabulara iktidar ve egemenliğini dayandırı-
ken, kadim dinlerin ortaya çıkışı ile birlikte iktidarını Tanrı ve onu temsil eden 
kiliseye, modernleşme, Rönesans ve reform hareketleri ile birlikte ise iktidarını 
devlete, hukuka ve demokrasiye dayandırmıştır. Sosyolojik yapı değişip geliştik-
çe mevcut durum insanoğluna yetersiz geldiğinden daima kendi sosyokültürel 
ve konjonktürel yapısına uygun sosyal ve siyasal bir sisteme geçiş yapma ihtiya-
cı duyarak kimi zaman halk hareketleri ile kimi zaman devlet eliyle (Türkiye’de 
olduğu gibi oy hakkı, seçme hakkı vs.) yaptığı değişikliklere gitmiştir. Bugün 
modern devlet ve demokrasi eleştirilmekte ve meşruiyet krizi yaşamaktadır. 
Bu bağlamda İbn Haldun’un asabiye, sosyokültürel yapı ve jeopolitik konum sac 
ayaklarından oluşan meşruiyet modeli çerçevesinde toplumlar ve devletler kendi 
sosyokültürel ve konjonktürel şartlarına bağlı olarak gerekli değişim ve dönü-
şümleri gerçekleştirdiğinde meşruiyet krizlerinin önüne geçmektedir. 

ABD’de Başkanlık Sistemi, İngiltere’de İki meclisli sistem, Fransa’daki Yarı 
Başkanlık sistemi, Almanya’da tek meclisli Parlamenter sistem onların sosyo-
kültürel ve konjonktürel yapılarına uygun olarak geçirdikleri tarihsel sosyolojik 
sürecin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’dan gelen modernleşme ve Batılılaşma hare-
ketleri nedeniyle ortaya çıkan devam ve kopuş paradigmaları çerçevesinde iki 
ayrı yol izlemiş, bir yanda muhafazakar diğer yanda laik çevreler ortaya çıkmış ve 
halk ve entelektüel kesim arasında kopuş gerçekleşerek siyasal düzeyde kutup-
laşmalara neden olmuş, bu durum da halk nezdinde zaman zaman iktidarların 
onaylanmamasına ve meşruiyet krizleri yaşamalarına neden olmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde meclisin kurulması, halk egemenliği, demokrasi, oy hakkı, ka-
dınlara seçme ve seçilme hakkı, serbest piyasa ekonomisine geçiş daima aşağı-
dan yukarı doğru değil aksine devlet tarafından yukarıdan aşağı doğru arz edil-
miştir. Dolayısıyla zaman zaman toplumsal krizlerin ortaya çıkmasına, darbelere, 
askeri muhtıralara neden olmuştur. 

Sosyokültürel ve konjonktürel yapı değiştikçe ortaya çıkan ihtiyaca bağlı ola-
rak tek partili sistem, iki partili sistem, çok partili sistem, demokratikleşme, li-
beralleşme arz edilmiş ve parlamenter sistem nedeni ile yaşanan krizler nihaye-
tinde yarı başkanlık sistemine geçerek cumhurbaşkanını halk oylaması ile seçen 
Türk toplumuna, başkanlık sistemi arz edilerek referandumda anayasa değişik-
liği halka sorulmuştur. 
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Türkiye’de de Demirel ile başlayan Başkanlık sistemi tartışmaları 16 Nisan 
2017 Anayasa Değişikliği Referandumu ile birlikte daha fazla gündeme gelmiştir. 
Her iki sistemin de meşruiyeti tartışılmakta olup kimi aydın ve siyasetçiler parla-
menter sistemin meşru olduğunu iddia ederken kimi aydın ve siyasetçiler ise bu 
sistemin Türkiye’nin sosyokültürel yapısına uygun olmadığını ve Başkanlık siste-
mine geçilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de gündemde 
olan Başkanlık sistemi mi yoksa Parlamenter sistem mi Türkiye için uygun tartış-
malarına bu model ışığında bakmak gerekmektedir. 

15 Temmuz 2016’da yapılan  Darbe girişiminde hala dinamik bir asabiyeye 
sahip olduğunu ortaya koyan Türk toplumu İbn Haldun’un devletin devamlılığı 
için gerekli gördüğü asabiye ve şecaate sahip olduğunu göstererek, bu durumun 
Haldun’un teorisi ve modeli bağlamında meşruiyet için korunması gerekmekte-
dir. Bu bağlamda şecaatin devam etmesi Türkiye’nin  stratejik jeopolitik konumu 
ve sosyokültürel ve konjonktürel özelliklerinin bir sonucu olduğu da görülmek-
tedir. Türk toplumu Ortaylı’nın da belirttiği gibi asimile olmayan bir millet oldu-
ğundan hala bedevi şecaate sahiptir. 

Bunun nedeni İmparatorluk dönemlerinde ülke yönetimi bir hanedana ait olur-
ken Türkler asker olarak imparatorluğun koruyuculuğunu üstlenmiş, zanaat ve ti-
caret de gayr-i Müslimlerin himayesinde kalmıştır. Cumhuriyet döneminde ise “Her 
Türk asker doğar” mottoları ile büyüyen, milliyet ve vatan sevgisi ile eğitilen top-
lum bu sosyokültürel yapı içerisinde eğitildiğinden asabiyeleri güçlü ve dinamiktir. 
Asabiyesi güçlü toplumlar da milliyetçilik ve vatan sevgisi yoğun olup, cemaatçi 
özellikler göstermekte ve liderlerine biat etmekte ve sadakat göstermektedir.

Sosyokültürel ve konjonktürel yapı bağlamında gelişmekte olan bir ekono-
miye sahip Türkiye’de hazerileşme tam olarak gerçekleşmemiş olduğundan hala 
dinamik bir asabiye ruhu bulunmakta ve Türk toplumunun lidere bağlılığı ve mil-
liyetçi duyguları güçlü bir şekilde kendini göstermektedir. Bu ruhun oluşmasın-
da ve devam etmesinde sosyokültürel yapının etkisi büyüktür. Devleti yönetme 
tarzının ortaya çıkardığı sosyokültürel yapı da asabiye ve şecaati etkilemektedir. 
Başkanlık sistemini savunan aydınlar ve siyasiler Türklerin ortaya çıkışından bu 
yana lidere olan bağlılık ve sadakatinin tek adam yönetimini meşru kıldığını ve 
cumhuriyet döneminde de Atatürk, milli şef, Menderes, Demirel, Özal, Ecevit, Er-
doğan gibi siyasilerin tek adam ve lider olarak halk tarafından iltifata ve sadakate 
şayan görüldüğü; tek parti iktidarlarında siyasi ve ekonomik istikrarın koalisyon 
hükümetlerine göre daha sağlıklı işlediğini dolayısıyla da demokrasinin başkan-
lık sistemi ile devam ettirilmesinin sosyokültürel yapı açısından daha uygun ol-
duğunu savunmaktadırlar.

Bir diğer sebep de stratejik jeopolitik konumu nedeni ile öteki ile sürekli te-
mas halinde olan Türkiye  iç ve dış düşmanlar, terör ve komşu ülkelerde meydana 
gelen iç savaşların etkisi ile tehdit altında olduğundan bu durum şecaati ve  asa-
biyeyi dinamik tutmuştur. Daima asker olan bir millete cumhuriyet döneminde 
tüm haklar arz edildiğinden, lidere sadakatte daima canlı kalmıştır.  Cemaatçi 
bir topluluk olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nde de görülen Atatürk, İnönü, Demirel, 
Ecevit, Özal, Erdoğan gibi liderlere duyulan hayranlık ve sadakati  daima devam 
etmiştir.
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Bunun yanında  henüz hazerileşmeyi yani gelişmiş ülkeler seviyesine, eko-
nomik gelişmişlik ve refah seviyesine ulaşamadığı için Türk toplumunda İbn 
Haldun’un teorisi bağlamında hazerilerde refahtan kaynaklanan şecaat kaybının 
bulunmadığı da görülmektedir. 

Tüm bu bilgiler ışığında İbn Haldun’un meşruiyet modeli değişip dönüşen 
toplumsal süreçlerde her toplumun kendi sosyokültürel ve konjonktürel özellik-
lerine uygun bir siyasal sisteme sahip olmasını, devletin ve iktidarın devamlılığı 
açısından gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda siyasilerin iktidara sa-
hip olma, egemenliklerini ve iktidarlarını meşru kılma yönünde İbn Haldun’un 
sunduğu bu kategorileri göz önüne alarak politikalarını belirlemeleri gerektiğini 
ortaya koymaktadır. 
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MARKA TUTUMU

Gül Dilek TÜRK

Markaların hayatın vazgeçilmezi olduğu günümüz dünyasında firmaların re-
kabette üstün konuma gelmeleri için hedef kitlesinde satın alma isteği ve marka 
sadakati yaratması gerekmektedir. Bunun içinde bütünleşik pazarlama iletişimi 
bileşenlerini kullanarak olumlu ve kuvvetli bir marka tutumu oluşturması ge-
rekmektedir. Araştırmada tutum kavramı, nasıl oluştuğu, marka tutumunun ne 
olduğu ve tutum modelleri incelenmiştir.

Marka Kavramının Zihinsel Temeli
Marka bir ürün ya da hizmeti diğerlerinden ayıran belirleyici işaretler topla-

mıdır. İngiltere’de köylüler hayvanlarını komşularınınkinden ayırmak üzere on-
ları tanımlayan damgalar kullanmışlardır. Damgalama markalama yani branding 
kavramını ortaya çıkarmış ve bugün pazarlama ve halkla ilişkilerin özünü oluş-
turmuştur (www.pazarlamadehasi.com, 2010). Marka “bir ya da bir grup üretici-
nin ya da satıcının mal ve hizmetlerinin tanıtmaya rakiplerinden ayırt etmeye ve 
farklılaştırmaya hizmet eden isim, logo, kavram, sözcük, simge, tasarım, resim ve 
bütün bunların bileşkesi olan somut ve soyut bir kavramdır” (Pazarlama Türkiye). 
Amerikan Pazarlama Birliği markayı, “bir satıcı ya da satıcılar grubunun ürünlerini 
ya da hizmetlerini tanımlamaya ve rakiplerinden ayırmaya yarayan isim, sembol, 
terim, işaret, desen veya bunların kombinasyonu” olarak tanımlamaktadır (Kara-
can, 2006:6). Marka soyut bir yapılanmadır ve zihinsel olarak hedef kitlenin anlam 
alanında oluşturulmaktadır. Amacı bilinmek olup kullandığı işaret, renk ve şekiller 
aracılığıyla kendini zihinsel olarak kurmaktadır. Örneğin; kırmızı ve beyaz renkle-
rini gören bireyler bunların Coca Cola’ya ait olduğunu anlamaktadır. 

Markanın ve markalaşmanın amacı tüketicinin zihninde yer almak, bilinmek 
ve hatırlanmaktır. Bunun için de hedef kitle de iyi bir algı ve tutum yaratılma-
sı amaçlanmaktadır. Çünkü aynı kategorideki bir ürün için farklı pek çok marka 
mevcuttur. Günümüz teknolojileri ürünlerin somut olarak birbirine benzemesine 
neden olmaktadır. Bu nedenle firmalar ayırıcı özellikleri soyut olan değerler üze-
rinden yaparak hedef kitle nezdinde değerli ve tercih edilebilir olmayı amaçla-
maktadır. Çünkü marka vaadi yani hedef kitleye, onu değerli ve özel hissettirecek 
duygu ve değeri veren markalar benzeri olan rakip ürünlerden çok daha fazla 
ücret ödenerek alınmakta, tercih edilmekte ve hatta sadakat yaratılarak onun sa-
dık savunucuları haline getirebilmektedir. Bireyler markanın sunduğu değerlerle 
kendilerini özdeşleştirdiklerinde marka başarıya ulaşmaktadır (Hoşcan, 2007). 
Marka “bir ürün hakkında bizi etkileyen beklentiler ve inançlar sistemidir” (Kay-
pak, 2013: 340). Markanın bilinirliği kadar onunla ilgili algı ve tutum da önemli-
dir. Marka kendisini çok yardımsever ve dürüst olarak tanımlasa da tüketici onu 
o şekilde algılamıyorsa, beklenen tutumu sergilemeyecektir.

Bu bağlamda markanın değerini sağlamak için önce zihinsel düzlemde doğru 
şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Bunun için de hitap ettiği topluluk(-
hedef kitlenin zihninde anlamsal düzeyde kurulması gerekmektedir.

CHAPTER 
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Zihinsel Algı Mekanizması ve Tutumun Oluşumu
Topluluk, Claude Levi-Strauss’un tipolojisinde fonetik, iktisadi ve hısımlık 

ilişkilerinin gelişmesi ile meydana gelmektedir. Topluluğu bir arada tutan ortak 
dildir. Dil simgesel olarak ortaya çıkan bir kodlar sistemidir. Ona zihinsel olarak 
yüklenen anlamlar ile üyeler arasında biz duygusu oluşmakta üyeleri birbirine 
bağlamaktadır. Çünkü topluluğun devamlılığı için güçlü bir simgesel repertuara 
ihtiyaç duymaktadır. Ortak dil oluştuktan sonra aynı zihinsel yapıya sahip üyeler 
ortak bir norm ve değerler sistemi oluşturarak, topluluğun devamlılığını sağlaya-
cak kural ve cezaları belirlemektedir (Strauss, 2013). 

Topluluk bir topluluk kültürü ve kimliği yaratarak üyelerinin aidiyet hisset-
melerini sağlayan toplumların sembolik anlam alanları içerisinde, kültürel ve 
toplumsal olarak yaratılan üyelerinin davranış ve düşünce kalıplarını belirleyen 
değerler, normlar, statüler, rolleri, konum ve statülerini belirleyen, onu “öteki”-
den ayıran, kültürel dokuyu ve toplumsal yapıyı oluşturan ve devam ettiren ortak 
bir dil, kimlik yaratmış, bu kimlik tarafından çizilen sınırlar içerisinde simgesel 
olarak inşa ettiği kültürü kullanmıştır. Strauss Hall’e göre topluluk ve onu diğer-
lerinden ayıran kimlik, çevresel, kültürel, toplumsal koşullar ve kişisel deneyim-
ler yoluyla oluşturulan, sahiplenilen, güven ve benimseme duygusunu tatmin 
eden, aynı zamanda farklı unsurlar arasında devam edegelen, müzakere sonucu 
biçimlendirilen aidiyet tasarımıdır (Hall, 1998, s. 41; Binark, 2001).  Markalar da 
toplumlar ve bireyler gibi kendini diğer markalardan ayıran özellikler geliştire-
rek, anlamsal düzeyde var olmaktadır.

Tüm aidiyet, kimlik ve kültür gibi toplumu var eden ve diğerlerinden ayıran 
unsurlar ilk olarak zihnen inşa edilmekte daha sonra topluluğa dil yolu ile ya-
yılmaktadır. Topluluklar ilk olarak simgesel boyutta inşa edilmektedir. Böylece 
topluluğu oluşturan üyeler kendilerini oluşturan totem, tabu ve kültürel kodlar 
aracılığıyla var eden “anlamın deposu ve kaynağı olarak görürler ve kendi kim-
liklerinin gösterenine dönüştürürler” (Cohen, 1999, s. 134). Çizilen bu sınırlar 
içerisinde topluluğun kendini korumak adına inşa edilmiş totem ve tabuları bu-
lunmaktadır. Bu “zihnen kabul edilmiş totem ve tabular topluluk  üyelerini diğer 
cemaatler ve onların habituslarından ayıran sınırlar mekanizması olarak işle-
mektedir. Bu süreçte, topluluk liderleri sahip oldukları simgesel repertuarı kulla-
narak yeni bir cemaat kimliği ve bağlılığı yaratmaktadır” (Cohen, 1999, s. 20-57).  
Bu bağlamda markalar da kendilerini bu topluluk kültürüne ve değerlerine uy-
gun olarak bu anlamsal örüntü içerisinde var etmekte ve kendini rakiplerinden 
ayıracak özellikleri anlamsal ve sembolik düzeyde inşa etmektedir.

John Searle dış dünyaya dair oluşturulacak gerçekliğin öncelikle bilinç ardın-
dan zihnin dış dünyadaki nesneleri temsil etme yetisi olan niyetlilik ile toplumsal 
olguları nasıl izah edeceğimizi açıkladığı eseri “Toplumsal Gerçekliğin İnşası”nda 
öznel ve nesnel yargıları ele almış, toplumsallığın oluşabilmesi için nesnel üyeler 
tarafından kolektif bilinç ve niyetlilik (istek, inanç, niyet paylaşımı) ile oluşturulup 
üyelerin kültürel kodlarına bağlı olarak yorumlanıp kabul edilen gerçeklikleri irde-
lemiştir (Searle, 2005). 

Peter Berger ve Thomas Luckmann da dış dünya gerçekliğinin insan toplu-
luklarında dil yolu ile tanımlanıp anlamlandırıldığını, toplumsal kurumların bu 
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gerçekliğe bağlı olarak kolektif bir biçimde oluşturulup bireyleri bağlayan ve 
şekillendiren bir yapıya dönüştüğünü ifade etmektedir. Sembolik kodlar sistemi 
olan dil taşıdığı yan ve düz anlamlar vasıtası ile insanları belli kalıplara uymaya 
ve o kalıpları benimseyerek toplumsal kalıplara uygun hale gelmeye zorlamakta-
dır. Dil hem toplumun kuruluşunu hem de dil yolu ile yaratılan kültür, değer ve 
normların kuşaktan kulağa aktarılması yolu ile devamlılığını sağlamaktadır. Bu 
sembolik yapı toplumun temelini oluşturduğu gibi, toplumu ve siyasal yapıyı da 
inşa etmekte, biçimlendirmektedir (Berger & Luckmann, 2008). 

Bir olgunun, nesnenin, dış gerçekliğe dair somut ya da soyut bir durumun işleyişi 
zihinsel mekanizma aracılığı ile olmaktadır. Zihinsel mekanizma zeka, akıl, mantık 
ve bilinçten oluşmaktadır. Anık’a göre bu şema bilgi ile ilgilidir ve tüm soyut ve so-
mut varlıkları algılayıp, işleyip, yeniden biçimlendirip, anlamlandırıp, simgesel bir 
göstergesel sisteme dönüştüren bir süreçtir. Zeka algılama, anlama ve çözümleme 
yetisidir. Zeka yolu ile algılanan bir uyaran zihinsel şemada kayıtlı bilgiler ile karşılaş-
tırılmakta bu değişkenler arasında optimum ilişkileri kurma noktasında akıl devreye 
girmektedir. Zeka yetenek akıl ise beceridir. Akıl pek çok değişken arasında akıl yü-
rütme yolu ile bağlantı kurmakta bunu mantık yolu ile gerçekleştirmektedir. Mantık 
üretilen anlamların göstergesel düzeneğe çevrilmesi yeteneğidir. Anık göstergesel 
düzeneğin dil olduğunu dolayısıyla mantığın diğer unsurlar aksine çift taraflı olarak 
işlediğini hem bireyin toplumu hem toplumun bireyi etkilemesinde aracılık ettiği-
ni ve birbirilerini zihinsel olarak kurmalarını sağladığını vurgulamaktadır. Bilinç ise 
zihinde kayıtlı olan bilgilerin saklanması, yeni bilgi edinildiğinde eski bilgilerin geri 
çağrılması, geçmiş kayıtların saklanması yanında bu kayıtlardan yola çıkarak bireye 
ileriye dönük hedef, amaç, arzu ve istekler oluşturmasında yol gösterici işlev gör-
mektedir. Zeka, akıl, mantık ne kadar çok çalışırsa bilinç de o kadar yoğun çalışacak-
tır. Çünkü bilincin işlemesi bu üç zihinsel aygıta bağlıdır (Anık, 2015, s. 30-32).

Tablo 1. Zihinsel Bilgi İşleme Mekanizması Aygıtları
ZEKA AKIL MANTIK BİLİNÇ

Algılama Tahkikat Tasavvur Arşivleme-Bellek
Fark etme Muhakeme Tanımlama-betimleme Geri çağırma
Ayırt etme Muhayyile Göstergesel Kavrama Geleceği Geçmişi KayıtlamaVukufiyet İlişkilendirme Kavramsallaştırma

Kaynak. (Anık, 2015, s. 33)

Zihinsel mekanizma işletildikten sonra elde edilen bilgi sonucunda irade beya-
nı, rıza gösterme oluşmaktadır. Anık’a göre rıza alturizm ile egoizm ekseninde var 
olmaktadır. Anık, zihinsel mekanizmaların işletilmesi ile ortaya çıkan irade beya-
nın bu eksen üzerinde razı olmak ve rıza göstermek eylemlerini meydana çıkardı-
ğını vurgulamaktadır (Anık, 2015, s. 36). Rıza göstermek (ego yani çıkarlarla ilgili)  
ve razı olmak (alturizm, fedakarlık ile ilgili) kurumun inşa ettiği markanın hedef 
kitle tarafından kabulü, onayı ve benimsenmesi noktasında önem arz etmektedir. 

“Bir toplum, bireyin davranışıyla toplumun gereksinimi arasında uyum sağla-
yan, o toplum bireylerinin zihninde var olan duyusal sisteme dayanarak var olur. 
Toplumsal sistemin her yönü ve toplumun refah ya da uyumunu etkileyen her 
olay ve her nesne, bu duygu sisteminin bir nesnesi olur. İnsan toplumunda söz 
konusu olan bu duyular doğuştan gelmez., yalnızca toplumun birey üstündeki 
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etkisiyle oluşmuştur. Bir toplumun tören adetleri söz konusu duyuların uygun 
olaylarla ortaklaşa ifadesini bulduğu araçlardır. Bir duyunun törensel ifadesi, 
hem bireyin zihninde gerekli yoğunluk derecesinin oluşmasını hem de bunun 
kulaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Böyle ifadeler olmadan böyle duyular var 
olmaz” (Campell, 2006, s. 49)

Mannheim zihinsel inşa sürecini diliyle açıklamış, bireyin ait olduğu toplu-
mun dilini konuştuğunu bu nedenle de o topluluğun kavram ve nesnelere yükle-
diği anlamı içselleştirerek o topluluk gibi düşündüğünü dolayısıyla bireyin tutum 
ve davranışlarının bu simgesel göstergesel kodlarla yani topluluğun ideolojisi ile 
inşa edildiğini vurgulamıştır (Mannheim, 2009, s. 27). Topluluk toplumsal gelişim 
içerisinde yaşadıkları problemlere, ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak simgesel 
düzeyde ortak bir bilinç ve niyet ile kültürel kodlar, değer ve normlar yaratmakta 
bunu toplumsal olarak kabul ederek tüm toplumsal işleyişi bu kodlara göre dü-
zenlemektedir. Bu kodlar o topluluğun ihtiyaç ve problemlerine göre oluşturuldu-
ğundan araçsal bağlılık yolu ile o topluluğa özgü olmakta, onun toplumsal kültürü-
nü oluşturmakta, diğer topluluklardan ayırmaktadır. Bu nedenle bir topluluk için 
meşru olan bir karar ya da uygulama diğer toplum için meşru sayılmayabilmekte-
dir. Dolayısıyla marka inşası toplumsal değer ve kültüre aykırı olmayacak şekilde, 
hedef kitle ile uyumlu olarak inşa edilmelidir. Topluluk markayı onaylayıp benim-
sediğinde ona dair güçlü bir tutumu oluşacak bu da marka sadakatini yaratacaktır. 

Tutum
Tutum bireylerin karar alma süreçlerinde önemli rol oynayan bir olgu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Tutum bireyin psikolojik olarak bir obje, subje ya da konu ile 
ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilimdir 
(Kağıtçıbaşı; 1996: 86). Allport’a göre tutum, “bireyin belirli bir sosyal objeye 
karşı tepkisini dinamik bir tarzda etkileyen, bireyin deneyimlerine göre örgüt-
lenmiş ve davranış hazırlığı niteliğindeki zihinsel ve nöropsikolojik bir durum-
dur” (Allport, 1935: 810). Thurstone (1931) ise tutumu, “psikolojik bir objeye 
yönelen olumlu veya olumsuz bir yoğunluk sıralaması ve derecelenmesidir” şek-
linde tanımlanmıştır (Thurstone, 1931: 249-269). 

Tutum duygusal, bilişsel ve davranışsal olmak üzere üç bileşenden, üç boyut-
tan oluşmaktadır. Bu üç unsur birbiriyle iç içe girmiş olup, keskin sınırlarla birbi-
rinden ayrılamaz. Birbiriyle  sürekli ilişki ve etkileşim içindedirler (Rosenberg & 
Hoyland, 1960: 1-14; Hovard, 2001: 189-201).  Tutumun bilişsel boyutu bireyin 
tutum nesnesi olarak kabul ettiği şeye ilişkin zihninde düşünce, bilgi, inanç oluş-
turmaktadır. Birey marka ile ilgili olarak bir tutum geliştirmeden önce onu fark 
etmesi, zihinsel kategorileri ile değerlendirmesi, onunla ilgili bir bilince varması 
sonucunda markaya yönelik bir duygu geliştirmektedir. Tutumun duygusal boyu-
tu bilişsel boyuttan doğmaktadır. Herhangi bir markaya karşı olumlu ya da olum-
suz duygular beslemesi duygusal boyuta bağlıdır. Duygusal boyut bireyin marka-
ya yönelik bir eylem geliştirmesini yani tutumun davranışsal boyutunu doğur-
maktadır. Tutumun davranışsal boyutu ise bireyin markaya ilişkin davranışlarda 
bulunma eğilimidir. Birey geliştirdiği olumlu ya da olumsuz duyguya bağlı olarak 
o markayı satın alır ya da almaz. “Tutumların boyutları, birbirleriyle tutarlı olma 
eğilimi gösterir, yani bir boyutu olumlu olan tutumun diğer boyutları da olumlu-
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dur. Boyutları arasında tutarlılık olan tutumlar değişmeye kapalı tutumlardır. Bo-
yutları arasında tutarsızlığın olduğu tutumlar da vardır. Bu tutumlar değişmeye 
açık olan tutumlardır” (Fishbein, 1980: 1-19; Lutz, 1981: 234-235).

Tutumlar bireyin ve içinde yaşadığı toplumun deneyimler sonucu oluşan de-
ğer ve normlar temelinde inşa edilmektedir. “Tutumlar, bir bireyin, kazanılmış 
kişilik özelliklerinin bir parçasıdır ve diğer kazanılmış kişilik özellikleri gibi kla-
sik veya edimsel koşullanma yoluyla veya modellerin gözlenmesi ve taklit yoluy-
la öğrenilmişlerdir” (Clifford, 1995:363). Eğitim, propaganda, söylenti, kamuoyu, 
sosyal sorumluluk, halkla ilişkiler çalışmaları, moda, medya, reklam, anne-baba, 
kitle iletişim araçları ve arkadaş faktörleriyle oluşur ve değişebilmektedir.

Bilginin ve kaynağın inanılır, güvenilir ve kabul görmüş olması; tutumların 
değiştirilmesinde  önemlidir. Tutum tüketicinin/bireyin markaya ilişkin duygu, 
düşünce ve davranışlarında tutarlı olmasını sağlamaktadır. Markaya yönelik ola-
rak tutum geliştirebilmesi için markanın psikolojik bir anlam ifade etmesi ge-
rekmektedir. Tutum bir nesneye karşı sürekli olumlu ya da olumsuz davranmaya 
sebep olan psikolojik bir eğilimdir. Doğrudan ya da dolaylı olarak tecrübe edilmiş 
bir şeyin sonucu olarak ortaya çıkar. Bazen tutum iki zıt duyguyu bir arada barın-
dırabilmektedir. Bir markaya hem olumlu hem de olumsuz tutum beslenebilmek-
tedir. Tutumlar bilgi ve inançlar üzerinde temellenmektedir. Ajzen’ın Planlanmış 
Davranış Kuramı Fishbein ile birlikte oluşturduğu ve mantıksal eylem kuramına 
göre, tutumlar davranışları değil davranışsal niyetleri öngörürler yani davranış-
lar belli bir nedene dayanmaktadır. Tüketiciler, “davranışlarının sonuçları hak-
kında önceden düşünürler, seçtikleri bir sonuca ulaşmak için bir karara varırlar 
ve bu kararı uygularlar” (Fishbein & Ajzen, 1975). Dolayısıyla davranışlar tutum-
lar temelinde şekillenmektedir. 

Tutumların dikkat çekici üç özelliğinin olduğu belirtilmiştir. Bunlar; öğrenil-
meleri, görece olarak devam etmeleri ve davranışları etkilemeleridir (O’Keefe, 
1990). Tutum beş ana karakteristik ile değerlendirilmektedir: Uygunluk, erişile-
bilirlik, güvenilirlik, süreklilik ve direniş. Markadan ne kadar hoşlanıldığı ya da 
hoşlanılmadığı uygunluk ile ilgilidir. Erişilebilirlik marka ile ilgili tutuma zihinde 
ne kadar çabuk ve kolayca ulaşılabildiğine refere etmektedir. Tutumlar karar verme 
ve davranışla ilgilidir ve ilgili bilgi ve bilgi parçacıkları arasında bağlantı sağlamak-
tadır. Tutumlar kuvvet derecelerine bağlı olarak bireyin hayatında eğer merkezi 
bir yere sahipse, o tutum daima hazır ve aktif bir şekilde tüm verilerin değerlendi-
rilmesinde kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle, güçlü bir tutum bireyin zihinsel me-
kanizması içerisinde kolay ulaşılabilir bir konumdadır, dolayısıyla güçlü bir tutum 
ile zayıf bir tutumun olayları, kavramları, kişileri ve nesneleri değerlendirmek üze-
re kullanımı farklılık arz etmekte olup, güçlü ve sık kullanılan tutumların daha az 
kullanılan tutumlara göre davranışa dönüşme olasılığı çok daha yüksektir (MacIn-
ns, 2010: 122-123). Tutumun güvenilirliğini bu kuvvet belirlemektedir. Tutumun 
güvenilirliği markaya yönelik tutumun ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. 
Güvenilir bir tutum (olumlu ya da olumsuz) diğer tutumlara nazaran daha uzun 
ömürlü olmakta ve değişmeye karşı direnç göstermekte ve davranışı etkilemek-
tedir. Coca Cola’nın Arabistan’a ilk girdiğinde başarısız olma nedeni, Arabistan’ın 
kültürel normlarını bilmemesi yüzündendir. Coca Cola reklamında çölde sıcaktan 
perişan halde sürünen bir adamın Coca Cola bulup içmesi ve canlanarak sevinç 
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içerisinde çölde koşmasını anlatan üç yan yana resimden oluşmaktadır. Reklamı-
nı soldan sağa doğru dizayn eden marka, Arapçanın ters yönde yani sağdan sola 
yazılması nedeniyle Arapların zihnini reklamı ters algılamasını hesaba katmadı-
ğından reklam verilmek istenen mesajın tam aksinin algılanmasına ve markaya 
karşı olumsuz bir tutum oluşmasına neden olmuştur. 

Rice tutumun üç bileşeni olduğunu söyler. Duygu ve his elementi markaya 
olumlu ya da olumsuz, algı ve bilgi elementi markaya inanç/güven ya da güven-
sizlik, niyet ve kararlılık elementi ise davranışsal eğilimleri yani markayı satın 
alma ya da markadan uzak durma temelini oluşturur (Rice, 1996:216). 

Tutumların oluşumunda algılanan bilgiler, bilişsel değerlendirme sonucu kate-
gorileştirilmekte yani aynı türden olanlar sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma asgari 
boyutta bilişsel aktivite ile yapılan bir süreçtir ve kategorizasyon sağlandıktan sonra 
tutum nesnesine yönelik olarak tutum otomatik olarak harekete geçmektedir (Zanna 
& Rempel, 1990: 98-100). Pratkanis ve Greenwald’ın sosyo-bilişsel tutum modelle-
rine göre bilgiler algılanıp kategorileştirildikten sonra zihinde etiketlenmektedir. Bu 
etikete göre tutum nesnesi bilişsel düzlemde bireyin o kategoriyi oluşturmak üzere 
yarattığı kuralları, bu nesneye yönelik olarak yaratılan algısal değerlendirmeyi tem-
sil etmektedir. İkinci özelik ise tutumların iletişimsel olmasıdır. Yani zihinsel meka-
nizmaya girerken de mekanizmada işlenip çıktı olarak diğer insanlara aktarılırken 
de bir mesaj, anlam ve bilgi taşıma özelliği göstermektedir. Tutumlar tepkisel olarak 
şekillenmektedir. Bilgiler zihne girerken var olan değerlere göre işlenip onlarla uyu-
şuyorsa olumlu uyuşmuyorsa olumsuz bir tepki doğurmaktadır. Bu açıdan tutumlar 
hem bilişsel hem sosyal yaşamın etkileyen ve birleştiren insanlar arasında iletişimsel 
eylemi sağlayan olgulardır (Pratkanis & GReenwald, 1989: 245). Markalar oluşturu-
lurken bu yüzden toplumsal norm ve değerlere yani hedef kitlenin özelliklerine uy-
gun olarak inşa edilmelidir. Çünkü markaya dair algılar birey tarafından işlendikten 
sonra o bireyin sosyal ağı içerisinde bireyin markaya tutumu dolaşıma girmekte ve 
diğer bireylerin tutumunda etkili olmaktadır. Pazarlamada en etkili ve en güçlü kabul 
edilen tanıtım yöntemi kulaktan kulağa denilen Word of mouth stratejisidir. 

Katz tutumların 4 işlevini tanımlamıştır. Tutumun bilgi işlevi, etrafımızdaki 
dünyayı anlamamıza ve açıklamamıza yardım etmektedir. Tutumun (1) faydasal 
işlevi, bireylerin ödül kazanmasını yada cezadan kaçınmasını sağlamaktadır. (2) 
Değer-ifade edici işlevi, bireylerin diğer insanlara ne/kim olduklarını ifade etmele-
rini sağlamaktadır. Tercih edilen markalar kendimizi dışarıya ifade etmemize yar-
dım etmektedir. (3) Tutumun benliği-koruyucu işlevi tutumların tamamen benim-
sendiği ve bireylerin değiştirmesini çok zordur ve değişime direnç göstermektedir. 
Bu bireyin içsel dengesini ve istikrarını sağlamaktadır. (Katz, 1960: 163). “Tutum 
nesnesi, sosyal destek sağlayan, öz-saygıyı arttıran yada anksiyeteyi azaltan,  ama-
ca yönelik araçlardır. Herek bu tür tutumları ifade edici yani diğerleri tarafından 
kabul görme ihtiyacından doğan önemli değerleri ifade ederek kendini tanımlama 
ve kendini önemli referans gruplarına yerleştirme ihtiyacını temel alan, içsel çatış-
malarıyla ilgili anksiyetesini azaltma amacı ile geliştirilen tutumlar olarak tanımla-
mıştır” (Herek, 1987: 285-290 akt. Psikologlar.com). 

Marka Tutumu ve Tutum Kuram/Modelleri
Tutumların her zaman davranışa dönüşmediği bilinmektedir. Bir markaya 

olumlu bir tutum besleyen tüketici onu değil başka bir markayı tercih edebilmek-
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tedir. Tutum ve davranışla ilgili ilk çalışmayı La Pierre 1934 yılında ABD’de yap-
mıştır. La Pierre, tutumların sadece belirli koşullar altında davranışa dönüştüğü-
nü ortaya koymuştur. Buna göre tutumun kuvvet derecesi, zihindeki kayıtlarda 
ulaşılabilirlik sırası, önemi, tutumun ölçülmesi ile davranış gözlemi ve denkliği 
arasında geçen süre gibi unsurlar tutumun eyleme dönüşmesinde etkilidirler. Öl-
çülen tutum ve gözlenen davranış arasındaki denkliği ölçen denklik hipotezine 
göre, tecrübe yoluyla edinilen tutumlar güçlüdürler çünkü deneyimleyen kişi de 
tecrübe edinilen sonuçlardan kaynaklı bir kesinlik taşırlar, daha erişilebilirlerdir. 
Tüketici markayı kullanmış ve bu deneyim sonucunda marka ile ilgili olumlu ya 
da olumsuz bir tutum geliştirmiştir. Güçlü olan tutumlar daha fazla tutum-dav-
ranış tutarlılığı gösterirler.  Kendi farkındalıkları artmış olan insanların tutumla-
rı da yine daha fazla tutum-davranış tutarlılığı göstermektedirler. Ne istediğini 
bilen, kendini tanıyan tüketici kendi ihtiyacına uygun olarak yakın gördüğü bir 
markaya karşı olumlu bir tutum oluşturacaktır (Adams, 1965: 278).

İnsanların neden tutumlarını değiştirdikleri sorusuna Bilişsel Tepki Yaklaşımı ce-
vap vermektedir. Bilişsel tepki yaklaşımı, insanların ikna edici mesajla karşılaştıkla-
rında zihinsel işlemin sonucu olarak geliştirdikleri düşüncelerin bir süre sonra tutum 
değişimine yol açtığını ya da tutum değişimini engellediğini ileri sürmektedir. Bura-
da kullanılan yöntem iknadır. İkna merkezi ve çevresel olmak üzere iki farklı bilişsel 
süreçle meydana gelmektedir. Marka mesajının tüketiciyi kişisel olarak ilgilendirdiği 
durumda mümkün olan ikna süreci ki bu durumda, tüketici markanın farkında ol-
duğu için verilen mesajları da hemen algılamakta ve mesajları zihinsel mekanizma-
sında işlemek üzere güdülenmektedir. Tüketiciler marka tutumu oluştururken bunu 
ya kendi deneyimleri üzerinden ya da çevresel faktörlerin etkisiyle gerçekleştirmek-
tedir. Ancak her iki süreç birbirinden farklı işlemektedir. Tüketici kendi deneyimleri 
üzerinden tutum oluştururken, gönderilen mesajları zihinlerinde işlemekte, mesajın 
içerdiği iddiaları belleğindeki kayıtlarla karşılaştırmakta, sahip olduğu inanç, de-
ğer ve normlarıyla örtüşüp örtüşmediği, bu bağlamda örtüşüyorsa etki derecesi ve 
mesaj ne kadar güçlü ve rasyonel tartarak, işemekte, sonuçta tutumunu elde ettiği 
sonuçlara bağlı olarak değiştirmekte ya da tutum değiştirmeye direnmektedir. Eğer 
mesajın içerdiği vaat ve iddiaları gerçekçi ve etkili bulmuşsa tutumunu değiştirmek-
tedir. Çevresel yolla tutum oluşturma ve değiştirme sürecinde ise, markanın mesa-
jı üzerinde tüketici dikkatli bir biçimde işlem yapmamakta,  daha çok mesajı veren 
kişinin popülerliği, güvenilirliği, çekiciliği ya da mesajın sunum biçimi gibi çevresel 
faktörler üzerinde taklit etme ya da model alma yolu ile tutum değişimine gitmekte-
dir. İki süreç kıyaslandığında kişinin deneyimsel olarak geçirdiği ikna süreci ile tutum 
değişiminin, çevresel yolla gerçekleşen tutum değişimden daha etkili ve kalıcı olduğu 
görülmektedir (Baron, 1996). 

Tutum oluşumu ve değişimini açıklayan Detaylı Olasılık Modeline göre ise  tu-
tumu motivasyon, yetenek ve fırsat bileşenleri oluşturmaktadır. Marka tutumu 
“tüketicide motivasyonun var olması, dikkatinin çekilmesi, bilgilenme isteği ve 
satın alma niyeti taşıması, var olan yetenek ve kapasitesi ile farklı mesajları ko-
laylıkla kavraması; fırsatların varlığı ile hedef kitlenin mesajı alabileceği ve aldığı 
mesajları kullanabileceği durum ve ortamların sunulması” ile ortaya çıkmakta-
dır (Petty & Cacioppo, 1986: 123’den akt. Filiz, 2007). Markaya yönelik tutumun 
oluşması için öncelikle marka farkındalığı sağlanmalıdır. Tüketicilerde markaya 
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ilişkin var olan yüksek farkındalık tutumun davranışa dönüşmesinde yüksek tu-
tarlılığa sahiptir (Debra & Baumeisteri, 1992: 68-75; Pryor et all, 1977: 513).

Tutumun davranışa dönüşebilmesi için tutum şiddetinin kuvvetli olması ve 
tutum kuvvetinin harekete geçirilmesi ya da tüketicinin güdülenmesi gerekmek-
tedir. Bunun içinde bütünleşik pazarlama iletişimi fonksiyonları kullanılmalıdır. 
Tüketicinin bir markayı satın alma kararı vermesi ya da marka sadakati yara-
tılması için gereken şey tutumun şiddeti ve süresi ile ilintilidir. Markaya yöne-
lik kuvvetli bir tutum var ise tüketici öncelikle bilgi edinmek ister. Daha sonra 
duygusal faktörler devreye sokulur ve satın alma gerçekleşir. Marka tutumunun 
oluşturulmasında “tüketicide çeşitli duygular yaratılması ve markanın bir duy-
guyu çağrıştırması gibi yöntemler;  tüketicide tutum, motivasyon, yetenek ve 
fırsat faktörlerinin düşük düzeyde bulunduğu” durumlarda kullanılmaktadır 
(MacInnis & Jaworski, 1989: 18’den akt. Filiz, 2007). Marka ile tüketici arasın-
da duygusal bağın kurulduğu durumlarda bütünleşik pazarlama iletişimi yolu ile 
bilişsel öğeler önem kazanır. “Duygulara seslenme süreci yaklaşımı, tüketicilerin 
aldıkları mesajlar ile olumlu ve olumsuz duyguları arasında ilişkiler kurdukları 
görüşünden hareket eder. Markaya yönelik olarak hazırlanan mesajlarda kimi za-
man tüketicilerin geçmiş güzel duygularını anımsamaları için nostalji ağırlıklı bir 
içerik kullanılabilir. Geçmiş veya yeni duyguları anımsatan mesajlar tüketicilerin 
bu duyguları ilgili ürüne transfer etmelerine ortam hazırlayan önemli bir etken-
dir. Tüketicilerde empati duygusunun yaratılmaya çalışılması ise uygulanılan bir 
diğer yöntemdir” (Mitchell & Olson, 1981: 318-332’den akt. Filiz, 2007). Deigh-
ton, “belirli bir kategoriye ait markayı kullanan bu kullanımdan memnun olan bir 
tüketicinin satın alma davranışını başka bir markaya yöneltmenin oldukça zor 
olduğunu belirtmektedir” (Deighton, 1994: 28-43332’den akt. Filiz, 2007).

Tutum tutarlılığını korumak için bireyler tutum değişikliğine gitmektedir-
ler. Tutumlar iç faktörler kadar dış faktörlerden de etkilenmektedir. Festinger’in 
(1957) bilişsel çelişki kuramına göre tüketiciler tutumlarına aykırı hareket ettik-
leri zaman strese girmekte ve bununla baş edebilmek için tutumların değiştire-
rek gerginliklerini azaltmaya çalışmaktadırlar. Bireyler duygusal düzlemde bir 
tutum nesnesine dair iki farklı bilişe ya da duyguya sahipse bu onda uyumsuzluk 
yaratarak rahatsızlık verecek ve kişi bu uyumsuzluğu azaltmak üzere tercih yap-
mak durumunda kalacaktır.  Festinger bireylerin bu rahatsızlığı gidermek üzere 
tutumlarını daha sık tekrarladıkları davranışa göre değiştireceklerini ileri sür-
mektedir. Ona göre tutumlar davranışları takip etmektedirler ve asla bunun tersi 
gerçekleşmeyecektir (Festinger, 1985: 65). 

Heider’in Denge teorisine göre Festinger ile benzer olarak tüketicilerini tu-
tumları arasında denge aradıklarını söyler (Heider, 1946: 107-112; Heider, 1958). 
Zajonc ise tüketicilerin dengeli tutumları, dengesiz tutumlara göre daha rahatla-
tıcı bulduğunu ve daha iyi hatırladıklarını söyler (Zajonc, 1980: 335-350). Aynı 
özellikteki iki beyaz eşyadan birini alırken tutumları düşük fiyatlı ürünü almasını 
söylerken, çevresel faktörler neden ile yüksek fiyatlı olanı seçmek zorunda kalan 
tüketici marka yolu ile kendisinin bir gruba dahil olduğu ve kendisini o şekilde ta-
nımladığı, düşük fiyatlı ürünün aslında kalitesi olduğu fikri ile içindeki bu çatışma-
yı ortadan kaldırmaya ve dengeyi sağlamaya çalışacaktır. Çünkü tutumları; güdüler, 
ideolojiler, değerler, sosyal temsiller, kültür, inanç, hezeyanlar, çelişkiler, önyargılar, 
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aile, çevre, toplum, eğitim, kitle iletişim araçları gibi pek çok iç ve dış faktör etkile-
mekte, oluşturmakta ve değiştirmektedir (Kağıtçıbaşı, 1996:97-123). Kitle iletişim 
araçları Berger’e göre kişilerin tutum, inanç ve değer sistemine etki ederek onların 
sosyal kimliklerini oluşturur (Berger, 1995:62-74). De Fleur ise Toplumsal hayatın 
gelişen teknoloji ve rekabet ile iyice karmaşıklaştığını ve bireylerin yeniliklere ve 
değişen toplumsal normlara adapte olması ve tutumlarını düzenlemeleri için, bilgi 
sahibi olma ihtiyaçlarını karşılamada kitle iletişim araçlarına bağlı olduğunu; yani 
markalar ile ilgili bilgi ve tutum edinmek için kite iletişim araçlarından faydalan-
dıklarını belirtir (DeFleur & Ball-Rokeach, 1989).

Marka Tutumu
Robertson’a göre (1973), tutum tüketici ve nesne/marka arasındaki ilişkiyi 

yansıtmaktadır (Robertson, 1973:230). Marka tutumu, “tüketicinin ürünü kap-
samlı biçimde değerlendirmesi”dir (Kempf & Smith, 1998:328). Marka tutumu-
nun iki bileşeni bulunmaktadır. Marka hakkında bireyde oluşan inançlar, tecrübe 
ve bilgiler marka tutumunun bilişsel ayağını oluştururken markaya duyulan sev-
gi, bağlılık, nefret gibi duygular ise marka tutumunun duygusal bileşenini oluş-
turmaktadır. Tutumlar bir çok bileşenden oluşan çok boyutlu olgulardır ve tutum 
değiştirmek için tüm bileşenler göz önünde bulundurulmalıdır. Tutumlar birey-
lerin, toplumların davranışlarını harekete geçirmekte kilit rol oynamaktadır (Ray 
& Batra, 1983: 147-175). Aynı ürün yelpazesinde yer alan markaların eşit olarak 
farkına varan tüketici, tutum nesnesi olan her bir markayı tek tek  bilişsel ve duy-
gusal süreçlerden geçirerek değerlendirmekte ve marka tercihini bu değerlen-
dirmelere göre yapmaktadır. Bu değerlendirmenin sonucunda markalara birer 
sembolik değer ve anlam takdir eden tüketici marka ile ilgili olum ya da olumsuz 
bir tutum oluşturmaktadır. Marka tutumu; kişisel tecrübeler, toplumun/grubun 
etkisi, tüketicinin kişiliği, kitle iletişim araçlarının ve bütünleşik pazarlama fonk-
siyonlarının etkisi sonucunda ortaya çıkmaktadır (Solomon & Askegard, 2002, 
126-153; Loudon & Bitta, 2004: 250-287).

Marka tutumu güçlendirilmelidir. Çünkü eğer marka ile ilgili hedef kitlede 
güçlü bir tutum yaratılmışsa bu markanın satın alma sıklığının artmasını sağla-
makta ve müşteri sadakati yaratmaktadır. Müşteri sadakatinin devam etmesi için 
marka tutumu belli periyotlarda ölçülmeli ve korunmalıdır (DePelsmacker et. all, 
2001: 124). Tüketicilerin markayı nasıl değerlendirdiği, yani marka tutumları, 
markanın başarısında çok önemli bir role sahiptir. Markanın değerinin yüksel-
mesi ve varlığının devamı açısından marka tutumları önemlidir. Marka tutumu, 
markanın her yeni ürününde tutum transferi ile marka yayma işleminde marka-
ya yönelik tutum yeni ürüne genellenecektir. Tüketicilerin markaya yönelik tu-
tumlarının olumluluğu, güçlülüğü ve eşsizliği marka yayma stratejisinin başarısı 
için önemlidir. Tutum transferi, hedef kitlenin tutum nesnesine yönelik olumlu 
ya da olumsuz değerlendirmelerini, duygusal tepkilerini veya davranışsal eğilim-
lerini bir başka nesneye ya da olguya genellemesidir (Aaker & Keller, 1990:27-
41; Grime, 2002: 1421-1438). Örneğin çikolatasını çok beğendiği bir markanın 
yeni çıkardığı bisküvisinin de çok iyi olacağını düşünen tüketici markanın farklı 
ürünlerine olumlu tutumu yaymaktadır. Tüketicilerin marka ile ilgili deneyim-
leri markaya yönelik tutumlarını şekillenmesinde etkilidir. Şayet ürün/marka 
hakkında genel anlamda olumlu duygular veya hisler oluşmuş ise bu durumda 
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tüketici marka hakkında olumlu bir tutum (Loken et. all., 2002: 155) olumsuz 
duygular veya hisler oluştuysa tüketicide markaya ilişkin olumsuz tutum oluşa-
caktır (Haim & Oliver, 1993: 451-466). Tüketiciler bir markayı sevdiğinde aynı 
markanın ürünlerini tekrar satın alacak, zamanla tutumdan davranışa dönüşen 
bu yaklaşım marka sadakatini oluşturacaktır (Arjun & Holbrook, 2001: 88). 

Algılanan kalite ve markaya duyulan güven tutumun bilişsel bileşeninin oluş-
turmakta ve tüketicilere markaya ilişkin tutum oluşturma da yardımcı olmaktadır 
(Sivadasand & Baker-Prewitt, 2000: 73-82). Markanın ürünlerini kaliteli algılayan 
tüketici, markaya yönelik olumlu bir tutum geliştirecektir (Walried et. all., 1995: 
11-15). Kaliteli marka olarak oluşturulan tutum ile tüketici yarattığı bu kalite algı-
sını yeni ürüne transfer ederek yeni  ürünü de kaliteli ve olumlu olarak değerlendi-
rilecektir (Dacin & Smith, 1994: 229-241). Tüketicilerin markaya karşı hissettikleri 
yani tutumun duygusal boyutu ile marka hakkında oluşturdukları tutum sonraki 
satın alma davranışını gerçekleştirirken devreye girecektir. Tüketici  markanın  sa-
hip olduğu özellikleri bir kenara bırakıp, markaya yönelik olumlu ya da olumsuz 
duyguları ile karar vermektedir. Tutum en belirgin inançlar üzerinde temellenen 
bir dizi işletme, doğru bir marka ismi, sağlıklı mesajlara dayanmaktadır. tutumun 
değişiminin yaratılmadığı, var olanların desteklendiği, kültürel tutumların merkezi 
olduğu ve değişmeye direndiği görülmektedir (Klapper, 1961). 

Marka farkındalığı sağlanmadan marka tutumunun oluşması mümkün değil-
dir. Çünkü zihinsel mekanizmanın tutum yaratmak üzere çalışması için önce dış 
gerçeklikteki bir varlığın farkına varması gerekmektedir. Bilinmeyen şey yok ka-
bul edilmektedir. Dolayısıyla varlığından haberdar olunan şeyler zihinsel olarak 
işlenmekte, sınıflandırılmakta ve değerlendirilerek bir tutum nesnesine dönüş-
türülmektedir. Yani farkındalık yaratılmadan marka ile duygusal ilişki kurulması 
ve satışın gerçekleşmesi mümkün değildir (Geoffrey et all, 2002: 36-45). Bir mar-
kaya ait tüketici tutumlarının olumlu olması o markaya sadakatin güçlü olması ve 
satışının çok olması anlamına gelmektedir. Olumsuz marka tutumunda ise aksi 
söz konusudur. Bu nedenle marka tutumunda değişiklik yapılması gerekmekte-
dir. Ancak tutumlar kolay değişmediğinde planlı ve sistematik bir starteji dahilin-
de uzun dönemli bir çalışma yapılması gerekmektedir (Decock & DePelsmacker, 
2001). Günümüzde ürünlerin temel özelliklerinde farklılıkların olmaması nedeni 
ile markaya dış değişkenlerle kazandırılan nitelikler ve  farklılıklar marka tutu-
munun oluşumunda etkili olmaktadır. Marka tutumlarında iç ve dış faktörlerin 
etkisi bir aradayken önemlidir. Ürüne ilişkin tat, koku, renk gibi değişkenler iç 
faktörler olarak değerlendirilirken, promosyon, tanıtım, reklam, mağaza dizaynı, 
fiyat, marka adı, logo gibi değişkenler de dış faktörler olarak değerlendirilmek-
tedir (Richardson & Arun, 1994:29; Hurle, 2008:361). Ürünün marka tutumu-
nun oluşumunda iç faktörlerden ziyade dış faktörler daha etkili olup, tüketiciye 
verdiği duygusal tatmine bağlı olarak tutumun kuvvet derecesi belirlenmektedir. 
Mağaza imajı, marka bilinirliği, marka adı ve ürünün fiyatı marka tutumlarını et-
kileyen önemli değiskenler olarak kabul edilmektedir. 

Tutumun oluşumunda tüketiciye kendini özel hissettirecek mağaza karşı-
laması, ikram, nezaket, promosyon ve hediye vermek, duygusal bağ yaratacak 
reklamlar çekmek, sponsorluk gibi faaliyetler önemli olup, sadece tutum oluştu-
rulmasında değil, olumsuz bir tutumu değiştirme sürecinde de önem taşımakta-
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dır. Yine tüketicilerin markaya yönelik olarak yakınlarından duyduğu övgü ya da 
eleştiri yani Word of mouth’un gücü sayesinde tutum değişikliğine neden olmak-
tadır. Bu bağlamda reklamlarda sevilen ünlülerin kullanımı da benzer bir etki 
yaratmaktadır. Markalar sevilen ve güvenilen ünlülerin markalarını seçtiği algısı 
yaratarak tüketicilerde güven ve yakınlık duygusunu harekete geçirmekte ve “ör-
nek alma”, “taklit etme” yoluyla marka tutumunu oluşturmak ya da olumlu yönde 
değiştirmek açısından referans kimse ve grupların önemi, tüketici tercihlerini ve 
davranışlarını yönlendirmesine gücüne sahiptir. “Tüketicinin bir malı kullanma 
deneyi veya mal hakkında bilgisi yoksa, bazılarını örnek almaya daha çok eğilim 
gösterir. Hatta, çeşitli nedenlerle, istemeyerek de alsa, çevrenin etkisiyle başka-
ları gibi olma ortamına girebilir; başlangıçta olumsuz tutum içinde olduğu bir 
davranış biçimine yönelebilir (modada olduğu gibi)” (İnceoğlu, 2010: 125).

Güçlü markalar küresel rekabette üstün bir role sahiptir ve hem kurumlar hem 
de hedef kitleleri için iyi bir marka değeri yaratmaktadırlar. Marka tutumunun 
marka değeri ile ilişkisi bulunmaktadır. Bunun içinde rakiplerinde üstünlük sağla-
yacak marka sembol ve çağrışımlarına ihtiyaç duymaktadır. Markayı oluşturan bu 
unsurlar aynı zamanda tüketicide marka farkındalığını ve marka tutumunu oluş-
turan unsurlardır. Marka ve marka değeri yaratmada ilk ve en önemli faktörler-
den birisi marka bilinirliliğidir. Marka farkındalığı yaratmaktan geçer. Tüketicinin 
doğrudan ya da dolaylı olarak karşılaştığı markaya ilişkin bilgilerin  ile kendini ra-
kiplerinden farklılaştırmaya çalışmaktadır. Marka farkındalığını tüketici algısını ve 
davranışını etkileyen yani marka tutumu yaratmasına yardımcı olan ilk basamak 
olarak tanımlanmaktadır (Aaker, 1991:7; Keller, 1998). Markanın tutumunun eri-
şilebilir, uygun ve güçlü bir şekilde tüketicinin belleğinde yer etmesi ve dolayısıyla 
da marka farkındalığı oluşturulması sonucunda tüketicinin doğru bir şekilde mar-
kayı zihninden çağırması ve markayı zihninde kurma yeteneği (Keller, 1993: 16-
22) marka sadakati için kilit rol oynamaktadır.. Tüketicinin markayı tanıması ve o 
kategoride bir ürüne gereksinim duyduğunda doğrudan zihinsel kategorilerinden 
çağıracağı ve ilk olarak ulaşabileceği marka olması açısından marka sadakatini he-
defleyen marka yaratıcılarının tüketicilerin tutumlarını iyi analiz etmesi ve ona uy-
gun olarak doğru zaman ve doğru sıklıkta doğru mesajları vermesi gerekmektedir.

SONUÇ
Tutumlar bireyin zihinsel mekanizmalarında işlediği veriler sonucunda, var 

olan kayıtlarına uygun olarak sahip oldukları inanç sistemleri, değer ve normlarıy-
la ilişkili olarak oluşmaktadır. İşledikleri veriler bu sistemlerle uyumlu ise olumlu, 
değilse olumsuz tutum geliştirmektedirler. Tutumlar sayesinde bireyler bir top-
luluğun parçası olmakta, sosyalleşmekte ve ihtiyaçlarını gidermektedir. Tutumlar 
bireylerin ilk davranışlarına yön vermektedir. Bu nedenle bireylerin, grup ya da 
topluma ters gelen tutum oluşturması zordur (LeBon, 1997; Neumann, 1998; Mc-
Comb & Shaw, 1972). Çünkü insan sosyal bir varlıktır ve yalnız kalmayı, dışlanmayı 
göze alamamaktadır. Bu nedenle de toplumsal normlara uygun tutumlar geliştir-
mektedirler. Ayrıca toplumsal sembolik sistem ve kültürel kodlar da bireyin zihin-
sel mekanizmasını biçimlendirdiğinden tutumlar da bu kodlara uygun olarak şe-
killenmektedir. Bununla birlikte sosyal psikolojideki sosyal etki kuramı bağlamın-
da bireyler kendilerine benzer olanları tercih etmektedir. Yani tutumlarına bağlı 
olarak ilişki ağlarını kurmakta, bu ilişki ağı içerisinde tutumlarını oluşturmakta ve 
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değiştirmektedir. Tutumlar bireyleri, sosyal gruplara bağlamakta ve onlara içinde 
bulundukları toplumda sosyal bir konum vermektedirler. Bazı tutumlar toplumsal 
olarak paylaşılmış ve tüketicinin gündelik hayatına anlam kazandırmıştır. Paylaşıl-
mış tutumlar, dış dünya gerçekliğin anlamlandırmak ve insanları bu sosyalleştirme 
görevini gördüklerinden önemli sosyal ve davranışsal sonuçlara sahiptirler.

İkna edici iletişim yöntemleri vasıtası ile herhangi bir düşüncenin kabulü ve 
benimsenmesi için bireyler üzerinde bilgilendirme, toplumsal baskı, dışlanma 
korkusu, yineleme gibi teknikleri kullanmakta ve tutum değişikliğine neden ol-
maktadır (Thomas & Znaniecki, 1958). Bu noktada kurumların ürünlerini rakip-
lerinden ayırmak üzere markalaşması ve bu markaya ilişkin tüketicilerin zihnin-
de olumlu tutumlar inşa etmesi devamlılıkları açısından gerekmektedir. Marka 
tüketici tarafından fark edildiğinde zihinsel olarak tüketici tarafından değerlen-
dirilmekte, şekli, özellikleri, kalitesi ve verdiği mesaj ve duygulara bağlı olarak 
tutum geliştirilmektedir. Eğer olumlu bir tutum geliştirilmişse satın alma davra-
nışı gerçekleşecektir. Tüketiciler doğrudan deneyimledikleri yani satın aldıkla-
rı ve beğendikleri ürünler yanında bir de ait oldukları grup/toplum tarafından 
onay görmüş markalara karşı kuvvetli tutumlar beslemekte ve bu tutumlarını 
davranışa yöneltmekte daha istekli olmaktadır. Aynı zamanda ürünü ve markayı 
sosyal ağına tutkuyla önererek sadakat göstermektedir. Çünkü birey hem ait ol-
duğu grubu etkilemekte hem de ondan etkilenmektedir. Bulunduğu grup bireye 
o markayı kullanma ya da kullanmama konusunda bir sosyal dışlanma yasayabi-
leceği korkusu aşılamaktadır. Bu nedenle çevresel faktörler üzerinden edinilen 
tutumla yanıltıcı olabilmekte ve bireylerin deneyimleriyle elde ettiği tutumlara 
göre daha kolay değişebilmektedir. 

Marka sadakatini hedefleyen marka yaratıcılarının, tüketicilerin tutumlarını 
iyi analiz etmesi ve ona uygun olarak doğru zaman ve doğru sıklıkta doğru me-
sajların verilmesi gerekmektedir. Markalar verdikleri mesajları doğru şekilde ve 
hedef kitlesinin sembolik anlam alanına uygun olarak inşa edildiğinde tüketicide 
güçlü bir tutum sağlamaktadır. Tutumlar aynı zamanda bireylerin kimliği haline 
geldiğinden kullandıkları markalar da o kimliğin bir nişanesi olarak görülmekte-
dir. Bu da marka sadakatini oluşturmaktadır.
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1930’DA T.C. BAŞVEKÂLETİ:
TAKİBE UĞRAMIŞ DIŞ BASIN 
HABERLERİNİN MUHTEVASI

Erdem KARACA

GİRİŞ
Mondros Mütarekesi’ni müteakip İtilâf devletlerinin işgalleri ile karşı karşıya 

kalan Osmanlı (Türkiye) coğrafyası, sahip bulunulan kısıtlı imkânlarla verilmiş 
olan İstiklâl Harbi ile kurtarılmış; zafer Türkiye Cumhuriyeti’yle taçlandırılmıştır. 
Yeni bir siyasal, hukuki, sosyal, iktisadi ve kültürel zemin/akıl üzerine inşa edilen 
Türkiye’de karşılaşılan tartışmalar ve çekişmeler 1930’a gelinceye kadar devam 
etmiştir. Bilhassa, 1920’li yılların en büyük krizi olma özelliğini taşıyan (Ekim) 
1929 Ekonomik Krizi başta Batı âlemi olmak üzere tüm dünyayı ve Türkiye’yi 
de etkisi altına alınca, ayrıca finansal ve iktisadi alanlarda yönetim güçlükleriyle 
karşılaşılmıştır. Söz konusu gelişmeler dış basında da yankı bulmuştur.

Bu noktada, Francis Bacon’ın, “Modern çağları açan üç öğe; basımevi, barut ve 
pusuladır” dediğini (Duman, 2013: 1033) hatırlamakta fayda vardır. Temel göre-
vi, insanlara çevrelerinde gelişen olayları en kısa zamanda ve doğru bir şekilde 
iletmek olan basın, halkı bilgilendirme, aydınlatma ve hatta etki altına almada 
önemli bir unsur olarak görülmektedir. Peiser, gazetecilerin ardyörelerinin (ba-
ckround) ve toplumsal özelliklerinin, çalışma koşulları ile profesyonel değerleri-
nin haberlerin seçimini ve içeriklerini, açık ya da üzeri örtülü biçimde etkilediği-
ni belirtmiştir (Kılıç, 2005: 131, 136).

Demokratik toplumlarda 4. güç olarak tanımlanan basın, kuruluşlarına sağla-
nan imkânlar ve toplumun vermiş olduğu destekle sistem içerisinde özgürlüğüne 
kavuşmuştur. Tabii ki, hiçbir özgürlük sınırsız olmadığı gibi basın özgürlüğü de 
sınırsız olamamaktadır (Taşdemir, 2005: 173).

TÜRK BASINININ 1920’LERDEKİ GENEL VAZİYETİ
II. Meşrutiyet öncesi ve sonrası dönemlerde, gazeteciliğin bir meslek şeklin-

de ortaya çıkışı ve gelişmesi oldukça önemli bir durum olarak kabul edilmiştir 
(Kızılca, 2016: 84). Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ise basın; demokratik rejim-
lerde kamuoyunu oluşturma işleviyle 4. bir erk olarak nitelenmiştir. Bu işlevi, 
1919-1922 arasında yaşanan Milli Mücadele Hareketi’yle gerçekleştirilmek iste-
nen “demokratik bir rejim” hedefiyle örtüşmüştür (Mazıcı, 1996: 131).

Mustafa Kemal Paşa, bir ulusun dünyaya tanıtılmasında ve medeni dünyada söz 
hakkı kazanmasında basının rolünü, 1 Mart 1922’de TBMM’nin Açılış Konuşması’n-
da şu sözlerle dile getirmiştir: “[...] Matbuat, milletin sadayı umumisidir. [...] Ehem-
miyet ve ulviyeti cihanı medeniyette bedahet kesbeden matbuata Hükümetimizin 
birinci derecede atfı ehemmiyet eylemesi; bu hususta sarf edeceği mesaiyi millete ifa 
ile mükellef olduğu hayırlı hizmetlerin baş tarafına koyması Meclisi Âlinin katiyetle 
talep edeceği hususattandır.” Böylece, halkın bilgilenmesi/bilinçlenmesi açısından 
İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye önemli rol oynamıştır (Şentürk, 2015: 202).

CHAPTER 
30
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Anadolu’da verilen Kurtuluş Mücadelesi esnasında, İstanbul’da mücadeleden 
yana olan İleri, Vakit, Tasvir-i Efkâr, Akşam, İkdam, Tercüman-ı Hakikat ve Tanin 
sık sık sansür edilirken, bunların karşısında yer alan Alemdar, Peyam-ı Sabah ve 
Aydede ise destek görmüştür (Duman, 2013: 1039).

1930’a gelindiğinde, kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) ile hedeflenen 
çoğulcu demokrasiye geçilemezken, dönemin gergin siyasi havası, basın alanında 
da bir çatışma halini doğurmuştur. 1931 Temmuz’unda Basın Kanunu çıkarılarak 
muhalif basın araçları üzerinde baskı kurulmuştur. Tek parti döneminde basın 
hayatına yön veren bu yasa 1950’ye kadar varlığını sürdürmüştür (Babaoğlu & 
Olgun, 2015: 62).

Bilindiği gibi, tek parti anlayışı ve 1929 Ekonomik Krizi’nin getirdiği huzur-
suzluklar yeni siyasi partilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ancak, 
1930’la birlikte parti-devlet özdeşleştiğinin yeniden arttığı bir dönem başlamış-
tır. Tek partinin gücü pekiştikçe buna paralel olarak taşranın egemenlik alanı iyi-
ce daralmaya başlamıştır.  Böylece SCF, iktidarın hatalarını ortaya koyunca top-
lumda karşılığı olan güçlü bir siyasi harekete dönüşmüştür (Pınar, 2016: 338).

Ne var ki, SCF’nin kendini feshetmesinden sonra ortaya çıkan Menemen Ola-
yı’nda muhalif basının etkisi olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) 
milletvekilleri basına saldırıya başlamışlardır. Bu saldırıların muhatapları ara-
sında Arif Oruç’un Yarın’ı, Sertellerin Son Posta’sı, İzmir’de çıkan Hizmet, Halkın 
Sesi ve Yeni Asır gibi gazeteler geliyordu. Olayı müteakip CHF içerisinde, tek par-
tili rejimi bütün temelleriyle kurma arayışları başladı. Ancak bu çaba ekonomik 
bunalımın getirdiği memnuniyetsizliği örtmeye yetmemiş ve basının eleştirileri 
devam etmiştir. Bu durumda, basının da tek partili düzenin koşul ve kurallarına 
göre düzenlenmesi gerekiyordu. 5 Temmuz 1931’de Mecliste görüşülen Matbuat 
Kanunu tasarısı esnasında, yirmi dolayında milletvekili söz alarak “muhalif” ba-
sını şiddetle eleştirdiler. Kabul edilen 50. Madde ile, “Memleketin genel siyaseti-
ne dokunacak yayınlardan dolayı İcra Vekilleri Heyeti kararıyla gazete ve dergiler 
geçici olarak kapatılabilir.” denmiştir (Şentürk, 2015: 203-204).

1929 EKONOMİK KRİZİ ve TÜRKİYEDE YENİDEN ÇOK PARTİLİ 
HAYATA GEÇİŞ MESELESİ
Türkiye’de, daha önce tek parti zihniyeti, 1923’te Halk Fırkası’nın kurulma-

sıyla birlikte yavaş yavaş yerleşmeye başlamış, bu anlayışa alternatif olarak orta-
ya çıkan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, beklentileri karşılamadan Şeyh Said 
İsyanı ile kapatılmıştır. Takrir-i Sükûn döneminin son bulmasıyla da (1929) ülke-
de kısmen bir yumuşama süreci başlamıştır (Pınar, 2016: 338).

Ülkenin tek partisi olan CHF’nin özellikle ekonomi politikaları ve gerçekleş-
tirdiği toplumsal devrimler halkın bir kesimi tarafından eleştirilmesinin yanı 
sıra, CHF yönetiminde bulunan kişilerin parti gücünü kişisel menfaatleri için 
kullanması toplumda hoşnutsuzluk yaratmıştır. Çok partili hayata geçmeye ka-
rar veren Mustafa Kemal, Fethi (Okyar) Bey’in başkanlığında SCF’nin kurulma-
sını sağlamıştır (12 Ağustos 1930). Daha çok Meclis içi muhalefet partisi olarak 
düşünülen fırka, kuruluşundan kısa bir süre sonra yurt genelinde -özellikle Batı 
Anadolu’da- teşkilatlanma faaliyetlerine girişmiştir (Başaran, 2017: 382).
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Ekonomik açıdan Türkiye, 1929 buhranını en ağır yaşayan ülkelerden biri ol-
muştur. Osmanlı borçlarının ödeme yılı olması bir yana, temel ekonomik girdisi 
tarıma dayanan Türkiye’nin ihracatı düşmekle kalmadı, ihraç edilen ürünlerin 
fiyatı da hızla düşüşe geçmiştir. 1929 yılında yürürlüğe giren gümrük tarifeleri 
ile dış ticaret yeniden şekillendirilmiştir. İthalat, sermayenin yurtdışına akışını 
önlemek üzere kısılmıştır. Ticari yaşamda haksız kazanç ve vurgunculuk artmış-
tır. Önlem olarak, 1930’da iç pazarlarda ve dış ülkelere karışık ve hileli mal sa-
tanların para ve hapis cezalarına çarptırılmaları hakkında bir kanun çıkartılmış-
tır. 15 Haziran’da ilk dış kredi “Kibrit İstikrazı” adı ile bir Amerikan firmasından 
almıştır. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu ekonomik çıkmaz toplumsal kitleler 
üzerinde büyük bir çöküntü yaratmıştır (Acar, 2017: 411).

Etkileri 1932 yılına kadar artarak devam eden 1929 krizine karşı alınan ön-
lem ve uygulanan politikaların çoğu etkili olamamıştır. Türkiye’de, yabancı ser-
maye ve dış borçlanmaların olumsuz etkileri nedeniyle milli tasarrufa dayanan, 
kapalı bir gelişme modeli tercih edilerek, 1929 yılında “İktisat ve Tasarruf Cemi-
yeti” kurulmuştur. Ayrıca, planlamalara dayanan bir kalkınma modeli ile devle-
tin, pazar ekonomisine geçiş sürecinde öncü ve destekleyici rol oynaması usulü 
esas alınmıştır (Akdoğdu, 2014: 353-354).

Diğer taraftan, Türk lirasının değer kaybetmesi ithalatçıların borçlarını artır-
mış, iflaslar yaygınlaşmıştır. 1929’un kötü hasadı üzerinden bir yıl geçmeden İs-
tanbul ve İzmir’de binden fazla firma iflas etmiştir. Köylüler borçlarını ödeyemez 
duruma gelmiş ve vergilerini ödemek için ellerinde ne varsa satmak zorunda kal-
mıştır. Süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı (CB) Mustafa Kemal, 28 Tem-
muz 1930’da Yalova’da, yeni parti kurma temellerinin atıldığı ilk görüşmelerde, 
Ali Fethi Bey’e, ülkenin iktisadi vaziyetinin dış ülkelerde nasıl görüldüğünü sor-
duğunda, “Hariçten mali ve iktisadi vaziyetimiz pek fena görülüyor. Harici borçlar 
için yapılan itilâfname üzerinden az zaman geçtikten sonra hükümetin borçları 
vermeyeceğim demesi, mali itibarımızı fena halde sarsmıştır. [...] iş yapmak için 
lâzım gelen sermaye kimsede kalmamıştır [...]” cevabını almıştır. Görüşmenin ar-
dından Fethi Bey, kurmak istediği yeni parti ile ilgili mektubu 7 Ağustos’ta Cum-
hurbaşkanına göndermiş, iktisadi ve siyasal sorunlara değinerek, neden parti 
kurmak istediğini açıklamıştır. SCF’nin program ve nizamnamesine bakıldığında, 
liberal fikirlere yakınlığı ile bilinen Fethi Bey ile Ahmet Ağaoğlu’nun ortak ideo-
lojik tutumlarının etkili olduğu görülmüştür. Liberalizme sıcak bakmayan İsmet 
Paşa ise, Sivas nutkunda, SCF’nin iktisadi görüşlerini temsil etmesi dolayısıyla 
liberalizmi eleştirmiştir (Özer, 2014: 79-88).

BAŞVEKÂLETE (BAŞBAKANLIĞA) İNTİKÂL EDEN / ETTİRİLEN DIŞ 
BASIN HABERLERİ
Darmstadter’de (Almanya, 14 Mart 1930),  “Türkiye’nin hayatında nazariyat 

ve tatbikat” başlıklı bir makalede, birtakım olumsuzluklara delilleriyle birlikte 
değinilmeye çalışılmıştır. Şöyle ki; “Kemal Paşa ve sadık yardımcısı İsmet Pa-
şa’nın müzahereti ile yeni Türkiye’de [...] idareyi eline aldığından beri, devlete 
karşı ifayı vazife umdesini Türk milletine her fırsatta tekrar etmekte ve kendisi 
hüsnü misal olmaktadır. Dâhili politikasında şayanı tenkit noktalar eksik olma-
makla beraber, bu zatın hedeflerini ve ezcümle kendi faaliyetine ciddi telakki et-
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tiği şüpheden azadedir. Türk milletinin beklediğini evvelâ kendisi ifa etmektedir. 
[...] Çankaya’daki mütevazı köşkü diğer devletlerin [...] tahsis ettikleri binalara 
tekabül etmez. Eğlenceleri ve ziyafetleri hakkında anlatılan şeyler doğru bile 
olsa, hiçbir Türk, Reisi Cumhurun Türkiye ahval ve şeraiti fevkin de yaşadığını 
iddia edemez. Kemal Paşa gibi bir zat, Türk milletinin hakikatte nasıl yaşadığını 
elbette bilir. Ve bunun içindir ki etrafındakilerini gayri kabili tasvir (bisantinis-
me) karşı neden bir şey yapmadığını bir muamma telakki etmek lâzım gelir. [...] 
Elbette kimse Kemal Paşa’nın istediği gibi ifayı vazifeden imtina edemiyor. Fakat 
öyle imiş gibi hareket ediliyor ki, işte milletin seciyesini bozan cihet burasıdır. 
[...] Buranın resmi hususi hayatında görülen şeyler adeta korkunçtur. [...] Eğer 
bir kimse bahşiş teklif eder de kâfi bir miktarı zikretmezse, vay onun haline. İşte 
bundan dolayı şimdi, hakiki bahşiş miktarını [...] tavassut edip de kendileri de 
kazanan bir sınıf bile türemiştir. Barut inhisarı [...] İhsan Bey’in iki sene hapse 
mahkûmiyeti ve daha bir takım rezaletler hep böyle bahşiş yüzünden hâsıl ol-
muştur. [...] bu bahşişi ceplerine koyanlar, kendilerini yeni idarenin taraftarları 
olarak göstermektedirler. [...] Birçok mehafildeki şahsi ahlâkın düşüklüğü, diğer 
[...] işlerinde de görülüyor. Türk zevç zaten öteden beri zevciye sadakati o kadar 
ciddi telakki etmezdi. Fakat zevcenin de sadakatsizliklerine dair şimdi gazete 
sütunlarını dolduran vekayi gösteriyor ki, [...] kadınlara bahşedilen serbesti sui 
istimal edilmiştir. Sirkat ve gasp şimdi olduğu kadar sık surette vukua gelmemiş-
tir. [...] Sefehat arzuları, lükse temayül ve Ankara’dan korkmadan [...] riyakârlık 
pek fena intibalar uyandırmaktadır. […] Tasarruf Cemiyeti’nin kararı mucibince, 
hanımlar senede bir balo elbisesi yaptıracaklar ve bu elbise yerli kumaştan ola-
cak, kahveciler ıhlamur ve nohuttan kahve yapacaklar. [...] Cemiyet ıhlamur çay 
daveti yaptı ve orada dans edildi. […] Senede bir balo elbisesine gelince, bu da 
ayrı bir meseledir. Matbuat balosu, güzellik [...] balosu, fukara menfaatine verilen 
balo ortaya çıktığı vakit, bütün o niyetler unutuldu. [...] Tevfik Rüştü Bey’in ver-
diği bir baloya Gazi yerli kumaşından frakla, hanımlar da öyle yerli kumaşlardan 
elbiselerle tuvaletlerle gelmişler, fakat, [...] Şarap ve şampanya bol bol içilmiş ve 
ne tasarruftan ve ne de yerli kumaşlardan eser görülmüştür. İstanbul’da da en 
büyük barlar [...] oteller [...] hepsi daha irkenden hınca hınç dolduğundan, başka 
kimseyi içeri koyvermiyorlar. [...] Misafirlerin dörtte üçünü Türkler teşkil ediyor-
du ve çoğu Tasarruf Cemiyeti azasındandı. Bol bol şampanya içiliyordu [...] en 
aşağıdan içilen Fransız şampanya şişesinin fiyatı 40-50 marktı. Dört beş marka 
satılan şarabın oradaki fiyatı 20 marktı. [...] hep o riyakârlık, hep o fedakârlıktan 
çekinmek ve zahirde Ankara’ya yandan bakmak [...]” (BCA. 030.10. 83. 548. 20).

Berliner Tageblatt (1 Nisan), “Türkiye’de Muhalefet Canlanıyor” başlıklı yazı-
da, “Yarın namında muhalif bir gazetenin, kabine aleyhinde vuku bulan şiddetli 
hücumları, burada büyük bir tesir yapmıştır. Zira burada bu gibi hücumlara alışıl-
mamıştır. Mezkur gazete, hükümetin yalnız mali ve iktisadi siyasetini değil, hatta 
dâhili siyasetini de tenkit etmektedir. Buna sebep ise, Şark vilâyetleri hakkında 
yeni ve fevkalâde bir kanunun ihdasına dair [...] haberlerdir. Gazete, bu yolda 
bir hareket, istiklâl mahkemeleri sistemine avdet gibi telakki ederek, [...] dâhil-
de emnü asayiş [...] ancak [...] yeni bir kabine sayesinde tatmin edilebilecektir.” 
denmiştir (BCA. 030.10. 83. 548. 21). Aynı mevzu, “Türkiye hükümeti aleyhinde 
birinci muhalefet” adlı makaleyle Katimerini (2 Nisan, Atina) tarafından da ele 
alınmıştır (BCA. 030.10. 83. 548. 13).
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Wilhelm Feldman’ın kaleminden Vossische Zeitung’da (3 Nisan, Berlin) çıkan 
“Kemalin En Müşkil Mücadelesi-İktisadi İstiklâl” başlıklı yazısında; “Türkiye iki ay-
dan beri hep gizli tutulmuş ve nihayet ortaya atılmış olan iktisadi buhranın tesiri 
altında bulunmaktadır, [...] İsmet kendince doğru olduğunu zan ettiği siyaset ile 
makamında kalmak veya makamından düşmeye karar vermiş gibi görünmektedir. 
[…] nim resmi Milliyet gazetesinin Türk iktisadiyatına garp maliyesinin her türlü 
iştirakini red ederken, Cumhuriyet gazetesinde beynelmilel maliyenin muaveneti 
pek lâzım olduğu okunabilir. [...] Ankara’da İsmet ve Maliye Vekili, Paris’ten gelen 
eski Osmanlı Duyunu Umumiye Vekilleri ile müzakere etmektedirler. [...] Türk nok-
tai nazarınca Sultanlar zamanından kalma borçlar için yapılacak birkaç senelik bir 
moratoryumu en mühim noktayı teşkil etmekte [...] Halbuki Paris vekilleri, vaziye-
tin yeni ecnebi kredileri ile moratoryumsuz halledilmesini en muvafık şekil olarak 
kabul [...] etmektedirler. Bu gibi kredilerin temini için bilhassa kuvvetli teminat 
göstermek icap etmektedir. Ankara ise şimdiye kadar Türkiye’nin istiklâlini halel-
dar etmemek için buna muvafakat etmek istemiyordu. [...] İstanbul’da mücadele 
bilhassa Türk lirasının sabit kalması için yapılmaktadır. [...] Ecnebi bankalarda hü-
kümet ve Türk bankalarıyla bir konsorsiyum teşkiline icbar edilmektedir. [...] teda-
birin semeresi uzun zamandan beri düşünülmüş devlet bankasının tesisi olacaktır. 
İsmet ve taraftarları [...] Milli Mamulât Tasarruf Cemiyeti ecnebi mallarına karşı 
mücadeleden, son zaferi ümit etmektedirler. [...] Bu meselede Kemalist halk fırka-
sında [...] noktai nazarlar birbirlerine pek zıttır. Bir zamanlar Mustafa Kemal’in fik-
rine herkes iştirak ediyordu [...] şimdi [...] Rus tesiri altında, [...] bir sanayi programı 
taraftarları pek çoğalmış bulunmaktadır. [...]” denmiştir (BCA. 030.10. 133. 959. 5).

Evening Post (4 Nisan, New York), “[...] İsmet Paşa Hükümeti’ne bugün müsta-
kil Yarın gazetesi tarafından şiddetli hücum [...] İzmir’in tanınmış bir [...] tüccarı-
nın intiharı sebep oldu. Bu gazete şöyle söylüyor: “Bu iflas eden tüccarın intiharı 
ile bugün bütün Türkiye’nin tepesinde asılı duran kara talihin mesuliyeti hükü-
metin iktisadi aczine racidir. Hükümetin borsada tatbik ettiği tedbirler millete 
1.500.000 lira kaybettirdi. […] İsmet istifa etmelidir.” haberini vermiştir  (BCA. 
030.10. 167. 161. 2).

Berliner Börsen Zeitung’un (5 Nisan), “Türkiye Kabinesinde Fikir İhtilâfları” 
başlıklı yazısı şu bilgileri içermiştir: “[...] Yarın gazetesi başmuharririnin şimdiye 
kadar bir günü takiben duçar olması, İstanbul’un ileri gelen siyasi mehafilinde 
büyük bir tesir yapmaktadır. Ankara’da [...] alınan malumata göre, Adliye Vekili 
BMM’nin şöhret ve itibarının ihlâl edilmiş olmasından dolayı takibatı kanuniye 
icrası zımmında teşebbüsatta bulunmuştur. Bu tenkidata hakiki bir ehemmiyet 
atf edilmesinin sebebi, hariçte bir istikraz akdi zımnında kabine beyninde ihtilâfı 
efkârın mevcut bulunmasıdır. Hatta bu ihtilâf İsmet Paşa’nın istifasına dair de-
vamlı şayialara da sebep olmuştur.” (BCA. 030.10. 83. 548. 21).

Elefteron Vima (5 Nisan, Atina), “Türkiye’de Siyasi Vaziyet Karmakarışıktır” 
başlıklı haberde; “Fethi Bey, İngiliz-Fransızlara yaklaşmak siyasetini takip etmek 
şartıyla yeni hükümetin teşkilini kabul ediyormuş. […] İsmet Paşa hükümetinin 
yakında istifası şayiaları devam ediyor. [...] Hatta deniliyor ki Mustafa Kemal Paşa, 
[…] Başvekâlete [...] Paris Sefiri Fethi Bey’in getirileceği söylenmektedir. [...] İsmet 
Paşa hükümetinin iktisadi siyasetinde muvaffakiyetsizlik gösterdiği tahmin olu-
nuyor. Diğer taraftan Türkiye’nin Rusya ile hususi münasebatının Türk menafine 
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hizmet ettiği zannolunmaktadır! […] Fethi Bey, [...] inhisarların lağvı ve Büyük 
Millet Meclisinin feshi ile siyasi firarilerden 27 kişinin [...] Hamidiye’nin sabık 
süvarisi Rauf Bey, Doktor Adnan, Halide Edip hanım ve sair zevatın affını teklif 
etmiştir. [...] Halk Fırkası, [...] Saraçoğlu Şükrü ve Cemal Hüsnü beylerin uzaklaş-
tırılması ile yeni hükümetin tekrar İsmet Paşa tarafından teşkilini tercih ediyor.” 
denmiştir (BCA. 030.10. 83. 548. 14).

Times’in (5 Temmuz) haberinde; “ [...] Ankara’daki BMM [...] tatil edildi. Bir 
merkez Cumhuriyet Bankasının tesisini temin eden bir kanun kabul ve milli pa-
rayı korumak için [...] başka tedbirler dahi tasdik edildi.  Türkiye parlamentosu 
teşkil eden 315 mebus […] her mühim tedbire ittifakla rey verildi. [...] bu meclis, 
[...] İsmet Paşa’yı daima alkışlamağa hazır, [...] efradı çevik eyi talim ve terbiye 
edilmiş bir tabura benziyor denilebilir. Son altı ay zarfında hükümetin değişece-
ğine dair […] şayialar çıkıyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın artık İsmet paşaya 
itimadı kalmadığını (Persona grata) işitilmekle beraber halefinin ismi açıktan 
açığa söylendi. [...] aslı çıkmadı. [...] İsmet paşa kendini iktidar mevkiinde tutmak 
için bazı yollara müracaat etti. Mebusları aldıkları çokça miktar para ile memnun 
ederek Kemalist partisi içindeki muhalefeti bastırmağa muvaffak oldu. [...] İsmet 
Paşa etrafına kendi [...] icrası tarzına iştirak eden bir takım nazırlar toplamak 
zeka ve dirayetini gösterdi. Son olarak da İsmet Paşa’nın harici siyaseti kendisine 
[…] dostlar kazandırdı ki, bu bir Türk Başvekil için kolay bir iş değildir. [...] gerek 
İstanbul, gerek Anadolu’da [...] hoşnutsuzluğun başlıcası, birbiri arkasından ge-
len iktisadi buhranlarla şiddetli para yokluğudur, şayet ecnebi yardımı olmazsa 
ahvalin bu şekilde devam etmesi çok muhtemeldir. [...]

Osmanlı Duyunu Umumiye Reisinin teklifi üzerine […] hükümet Mayısta Türki-
ye’yi ziyaretle mali işleri […] tetkik etmesi için Fransız Maliye mütehassısı Mösyö 
Charles Rist’i davet etti. […] Rist’in raporunun neticesinde Türkiye’nin büyük mali 
ıslahata başlayacağı zannediliyor. Bir başka ümit verici emare dahi, [...] 2.000.000 
İngiliz Liralık bir borç paraya karşılık, hükümet kibrit inhisarının bir Amerikalı gu-
rubuna kiralanması için bir mukavelenamenin akdidir.  Bu mukavele ile hükümet 
çok muhtaç olduğu sermayeyi temin edecektir. Mamafih Türkiye’nin ecnebi maliye 
kontrolüne karşı takip ettiği siyasetinin değişmediği de söylenmelidir. [...] 

Türkiye garbi Avrupa ile, şark devletleri ile olan münasebetlerinde daima bir 
bitaraflık siyaseti takip etmekte bulunuyor. 1921-22 Anadolu harbinden doğan 
meselelerin halli için seneler süren müzakerelerden sona Yunanistan’la bir itilâf 
akdedildi. Bu ihtilâfnamenin İtalya, Türkiye ve Yunanistan arasında bir Akdeniz 
misakı yapılabilmesi imkânı üzerine tesiri olacaktır. Bu misak [...] yakın şark siya-
setlerine faydalı bir tesir yapacaktır.” denmiştir (BCA. 030.10. 166. 153. 12). Aynı 
şekilde, Estia’da (9 Nisan, Atina) yer alan, “İsmet Paşa Hazretleri istifa Edecek 
mi?” başlıklı haberde de borç meselesi ile “Yarın” hadisesi ele alınmıştır  (BCA. 
030.10. 83. 548. 14). 

Holnische Zeitung’da (6 Nisan) “Karanlık kuvvetler İsmet Paşa’ya karşı uğra-
şıyorlar” başlıklı makalede şu bilgilere yer verilmiştir: “[...] Ankara’da bir hükü-
met buhranından bahsolunuyor. Fakat [...] habere karşı […] ihtiyatlı bulunmak 
lâzımdır. Türk milletinin İsmet Paşa’ya idarei hükümeti tevdii tercih etmesi -bu 
zatın siyasi düşünüşü ve ıslahat hususundaki fazla gayretkeşliğine iştirak etme-
yenler için bile- kendisinin yalnız irtişa ve sui istimale karşı gelmemesi değil, aynı 
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zamanda kendisine has bir taassup ve kudretle böylelerini takip ve muhakeme 
ettirmesidir. [...] İsmet Paşa’dan az namuskâr olmayan Erkânıharp Reisi Fevzi 
Paşa,  İsmet Paşa’ya itimat ve müzaheret etmektedir. [...] Fakat bu sefer mesele 
o kadar sade olmasa gerektir. [...] bu rivayetleri ortaya çıkaranlar arasında Türk 
devletinin en büyük memurları vardır. [...] az zaman evveline […] hükümetin işine 
gelmeyen böyle havadisleri neşreden gazeteler […] takip ve muhakeme altını alı-
nırdı. Fakat on günden beri, şimdiye kadar hiç kimsenin dikkat etmediği yeni Ya-
rın gazetesi Paşa kabinesine karşı bu ana gelinciye kadar Türkiye’de görülmeyen 
bir şiddetle […] diyor ki: Tamamıyla ademi kabiliyet, tamamıyla aciz, altı senedir 
bu kabinenin hiçbir müspet iş görmemesi, [...] iktisadiyatın heyeti umumiyenin 
harabisi, [...] işte bunlar kabineye karşı serdedilecek ittihamlardır. [...] Adliye Ve-
kili gazetenin […] muhakeme edileceğini söyledi. Fakat gazetenin intişarı mene-
dilmedi, Polis bazı [...] nüshaları müsadere etti. [...] İstanbul sokaklarında hiçbir 
gazete bu kadar satılmıyor. Geçen haftaki nüshalarının beheri bir Türk lirasına 
kadar çıktı [...] gazeteye karşı bir şey yapılmadı. [...] arkasında mühim bir şahsiyet 
[...] siyasi bir grup olduğuna kimse şüphe etmiyor. 

[…] Ankara’da eski zabitlerden mürekkep mebuslar, bir muhalefet heyeti vu-
cude getirmişler [...] Ağaoğlu Ahmet Beyin de BMM’de, Şükrü Kaya beyin vücuda 
getirdiği yeni belediye kanununa itirazı şayanı dikkattir. Bazıları diyorlar ki: Şük-
rü Kaya Başvekil olacak, yani […] İsmet Paşaya muhalif olanlar arasında olduğu 
anlaşılıyor. Bir rivayete göre, şimdiye kadarki Meclis Reisi Başvekil, İsmet Paşa 
Erkânıharp Reisi, Fevzi Paşa da Meclis Reisi olacakmış. Bu son tahmin hepsinden 
abes. [...] başvekile karşı kuvvetli bir muhalefet mevcut olduğu şüphesizdir, fakat 
hiç birisi İsmet Paşa’ya tecavüze başlamağa cesaret edemiyor. Bunu yapacak ada-
mın arkasında çok başka bir kuvvet lâzımdır. [...]

Birkaç ay evvel Kemal Paşa ile görüşmüş olan Emil Lugwig, Gazi’nin “Reisi-
cumhurluktan vazgeçerim, fakat fırka reisliğini bırakmam” dediğini iddia etmişti. 
[...] Şimdilik bu hadisattan en son neticeyi istirace uğraşmıyorum. Yalnız bu gün-
lerde çok söylenilen bir delil kaydedeceğim. İsmet Paşa, evvelce söylediği birçok 
nutuklarında, hariçte istikraz aleyhinde bulunduğu ve böylece Türkiye’nin bir 
takım mecburiyetler altına gireceğini söylemek suretiyle, kendi sözleriyle kendi-
sini takyid (sınırlama) etmiş olduğu için, istikrazı ancak gelecek olan halefi yapa-
bilecektir. [...]” (BCA. 030.10. 219. 480. 33).

Times’da (7 Nisan) çıkan, “Türk Gazeteci Tevkif Edildi” başlıklı yazıda, “[…] mu-
halif […] Yarın gazetesi bu sabah çıkmadı, sahip ve başmuharriri Arif Oruç Bey tev-
kif edildi. [...] efkârı umumiyeyi karıştırmak üzere hesap edilmiş makaleler neşret-
mekle itham edildiği işitildi. [...] İsmet Paşa [...] Milliyet’e [...] beyanatta bulundu. [...] 
sıhhatimin yerinde olup, bu hakikatten dostlar ile düşmanlarını haberdar etmek 
istediğini ilâve etti.” denmiştir (BCA. 030.10. 133. 959. 5). Benzer haberler Daily Te-
legraph (8 Nisan, Londra) (BCA. 030.10. 83. 548. 12), Berliner Tageblatt (8 Nisan) 
ve Temps (9 Nisan, Paris) gazetelerinde de çıkmıştır (BCA. 030.10. 83. 548. 13).

Times’in 11 Ağustos tarihli haberi ise şöyleydi; “[...] Fethi Bey’in 1923’te oldu-
ğu gibi tekrar başvekil olmak arzusunu beslediği anlaşılmıştır. Paris elçiliğinden 
istifa ettiğini Yalova’dan Ankara’ya telgrafla bildirmiş ve istifası kabul edilmiştir. 
Fethi Bey fırkasına Serbest Cumhuriyet Fırkası/ Liberal Republicans deneceği-
ne ve tamamıyla laik olacağı bildirilmiştir. Fethi Bey, geçen Nisan’da […] Yarın 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 1490

gazetesine [...] iktisadi ve mali ıslahat, yeni bir vergi sistemi, matbuat ve efkâr 
hürriyeti, ticaret üzerindeki Hükümet murakabesinin azaltılması olacağını söy-
lemiştir. Bugün anlaşılamayan bir şey varsa Fethi Bey’in iktidar mevkiini nasıl 
eline geçireceğidir. Fethi Bey, BMM azasından değildir, fakat buna kolay çare bu-
lunabilir. Fethi Bey, Gazi Paşa’ya sözlerini duyurabilen mebusların çoğu da dâhil 
olduğu halde nüfuzlu mebusların çoğunun yardımcılığını temin etmiştir. Fakat 
bunların hepsi Halk Fırkası’na mensuptur. [...] Yalova’da bulunan [...] İsmet Paşa 
Ankara’ya döndü. Fethi Bey’e karşı tavrı hareketi zahiren dostane bulunuyorsa 
da yeni partinin vücudunun evvela kendisine karşı tercih edilmiş olduğunu anla-
mamış değildir, [...] Fethi Bey’in Gazi Paşa ile mektuplaştığı [...] memleketin mali 
ve iktisadi siyasetiyle adliyesinin sureti idaresinden memnuniyetsizliklerini gös-
terdiği anlaşıldı. [...] Lozan Muahedesi’nin imzasından beri iktisadi sahada hiçbir 
şey yapılmadığını söyledi. [...] efkârı umumiyenin memnun olduğu anlaşılıyor ve 
matbuat Fethi Bey’in tekrar siyasi hayata girdiğini alkışlıyor. [...] Duyunu Umumi-
ye Meclisi’nin bugünkü hükümetten ziyade Fethi Bey’in siyaset ettiği bir kabine 
ile müzakerelerini daha kolay olacağı umumiyetle ümit edilmektedir. [...] Fethi 
Bey, bugün işbaşında olan mebuslarla memurların hizmetlerinden istifade etmek 
mecburiyetinde bulunacaktır.“ (BCA. 030.10. 83. 550. 2).

Times’de, 11 Ağustos tarihli bir diğer haberde, “Türkiye’de Islâhat” başlıklı 
yazıda şunlar kaleme alınmıştır: “Harp ertesi ihya işinde Türkiye’nin dâhili deği-
şiklikleri, Rusya müstesna [...] diğer herhangi bir memleketteki değişikliklerden 
daha ani ve [...] cezri oldu.

Saltanat ve hilafet kalktı, [...] İsviçre Kanunu üzerine [...] yeni bir medeni ka-
nun kondu. Fes ve çarşaf’ ortadan yok oldu. İstanbul’un hükümet merkezi olması 
terk edildi, [...] Büyük bir demiryolu programı inşa edilmekte, ordu son usullerle 
teçhiz ve maaşları muntazaman verildi. Hatta bunlarla iktifa edilmedi kapitülas-
yonlar mucibince Türkiye’de bulunan ecnebilerin istifade ettiği harpten evvelki 
imtiyazların hepsi gibi Osmanlı Duyunu Umumiyesi tarafından Türk varidatının 
beynelmilel murakabesi de hitam buldu. [...] Bunların hepsi harpten sonraki Tür-
kiye için Avrupalılardan tam siyasi, iktisadi ve mali istiklâlini alan muzaffer bir 
harbin doğurduğu kuvvetli bir hükümet tarafından yapıldı. [...] yalnız zamanın 
cevap vereceği pek çok ciddi sualler vardır. Islahat ve değişiklikler daimi olmak 
için pek çok, pek seri ve cezri olmadı mı? Demokrat bir cumhuriyet kisvesi altın-
da askeri bir mutlakiyet denebilecek olan bu günkü hükümet şeklinin, lehak bir 
mutlakiyet olarak mevcudiyette devamının Mustafa Kemal ve İsmet paşalar gibi 
kuvvetli amirlerin bir birini istihfaf (küçümseme) etmelerine muallak olması lâ-
zım gelen melez bir hükümet şekli değil mi ve böyle adamlar yetişmiyor mu? Bu 
ana kadar hemen de memleketin ticaretini Rumlar, Ermeniler ve öteki ecnebilere 
bırakmış olan binnisbe az münevver sınıfa malik bir ziraat memleketi olan Türki-
ye’de kendilerinden evvelki ecnebilerin, maliye, sanayi ve ticaret işlerinde irşen 
(katılım yoluyla) mütehassıs olanların yerine geçmeğe lazım mümarese, tecrübe 
ve ticarette eksikliğe sahip adam kuvveti var mı?

“İki Kuvvetli Adam”

[...] Bugünkü rejim iki fevkalade adamın idaresindedir: mebusları halk intihap 
ediyor gösterişi yapılarak hükümet tarafından yapılır. Ne matbuatın tam istiklâli 
ne de tam hürriyeti kalâm vardır. [...] bugünkü Türkiye hakiki demokrasi idareye 
senelerce evvelki İngiltere’den ziyade hazır değildir. 
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Mustafa Kemal Paşa millicilik teşebbüsü ve I922’deki askeri muvaffakiyetle 
kazandığı şerefi itibarı muhafaza eden ateşli bir vatanperver, müdahale ve rakibe 
tahammül etmeyen sert bir adamdır. İsmet Paşa’nın kendisini kuvvetli bir mu-
arız ve muktedir bir müzakereci yapan hudutsuz sabrı ile cazip ve sevimli şah-
siyetinin [...] itidal ile sade tavrı Mustafa Kemal Paşa’nın maksadındaki inadını 
hafifletir. Mizaçları çok ayrı [...] maksadı gayeleri bir olan bu iki adam siyaset ve 
bu siyasetin tatbiki usullerinde uyuşmuş bulundukça bugünkü rejimin istikrarı 
tahtı temindedir. [...] 

“Ecnebilere Karşı Soğukluk”

Türkiye hükümetinin mali müşkülleri, başlıca cihan ticaretinin düşkünlüğü-
ne, birbiri arkasından fena hasatlar alınmasına, Türk mahsulâtı satın almak için 
öteki müstahsel memleketlerin piyasalarda artan rekabetine, [...] harpten beri 
ecnebi sermeye ve ticaretine hükümet tarafından itimat ve teşvikte bulunulma-
masına atfettiler.

Türk maliyesinin müstacel müşküllerinin çoğu tecrübesizlikle israf ve idare-
nin yüksek makamlarında mütehassıs ecnebi müşavirleri kullanmağa temayül 
gösterilmemesi neticesidir. Türk ihracatının kıymeti düştüğü bir zamanda önü-
müzdeki senelerde hükümet ecnebi parası ile ağır borçlar ödemek mecburiyetin-
dedir. Ve Türk parasının kambiyosunun murakabesini kaybetmeden lâzım olan 
para elde edilemez. Vergilerden temin edilen varidat son haddine varmıştır ve 
hükümet masraflarında bilhassa ecnebi parasında şiddetli tasarruflar elzemdir. 
[...] siyasi sebeplerden dolayı bu güne kadar hükümet istikraz suretiyle ecnebi-
den para tedarikinden çekindi. Mahaza son zamanda [...] kibrit inhisar imtiyazı 
şeklinde 2.000.000 İngiliz lirası bir avans alındı. Ve Türk demiryollarını kont-
rat etmiş olan bir Alman müessesesine para vermek için Alman bankalarından 
bunun kadar para alındı. [...] Bunun [...] mucibince hareket edilirse iyi neticeler 
alınacaktır. Bir devlet bankası teşkil edilmekte bulunuyor [...] Bundan başka hü-
kümet ziraatla ihracatı teşvik ve yardım etmek lüzumunu anlamış bulunuyor ve 
beş senelik bir iktisat planı tatbik edilmek üzeredir. Bunların hepsi doğru yola 
doğru atılan adımlardır, fakat [...] hariçten para bulunsa dahi bu tedbirlerin mu-
vaffakiyeti kabul edilmiş mali ve iktisadi esaslara harfi harfine riayet, gerek dâhil 
ve gerek hariçte itimat ve emniyet tevlidine vabestedir (bağlıdır).

İkinci endişe veren amil, [...] Hükümetin bu günkü rejim ile mukaddem yapı-
lan borçları biri birinden tamamıyla ayırmak temayülünde ve miras aldığı borçla-
rın tediyesini (ödeme) azaltmak, tehir etmek ve kaçınmak için mümkün olan her 
bahaneyi aramakta olduğu görülüyor. Bunu en mühim misali Osmanlı Düyunu 
Umumiye ecnebi kupon hamillerine yapılan muameledir. [...] hükümet yarım se-
nelik kuponun çoğunu ödedi, Ve sonra geçen Şubatta [...] bir moratoryum veya 
başka bir kolaylık zaruretini ima ettiler. Ve vaziyeti tetkik etmek için kupon ha-
milleri murahhaslarını Ankara’ya davet ettiler. Nihayet maliyenin müstecel müş-
küllerini anlayan duyunu umumiye meclisi, muayyen şartlarla muayyen kısa bir 
müddet için bir avans tarikiyle tediyesi hulul eden taksitlerin üçte ikisini hükü-
mete borç vermeğe razı oldu. [...]” (BCA. 030.10. 83. 550. 4). 

Der Bund (19 Ağustos), “Türkiye’nin Siyasi Vaziyeti” başlıklı haberde; “Mus-
tafa Kemal ile İsmet Paşa [...] dostluğun geçen son bahardan beri haleldar olduğu 
burada herkesçe malumdur. Fethi Bey yine istikbalin şahsiyetidir. [...] İsmet Paşa 
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mevkiini düşürmek için şimdiye kadar müteaddit defalar mücadeleye başlaması 
bekleniyordu, fakat, her defasında böyle bir mücadeleyi reddediyordu. Şimdi ise 
İsmet Paşa’nın fena siyaset sisteminin kifayetini görmekte ve bu dikkafalığa karşı 
mücadele etmek zamanının geldiğini hissetmektedir. [...] İsmet paşanın Rus dost-
luğu siyasetine mukabil Türkiye’yi bir Akdeniz devleti olarak telakki ve Balkan 
ittifakında müşterek bir sai talep etmektedir. [...]tam bir Fransız dostu olduğuna 
şekkü şüphe yoktur. İsmet Paşa’nın demiryolları siyasetinin Türk halkına fazla 
ağır geldiği hakkındaki tenkitleri Türk Alman kredi itilafını tehlikeye koymakta 
ve buna mukabil Fransızları cesaretlendirmektedir. İsmet Paşa orduya dayan-
maktadır. Fethi Bey hakikaten mebusların ekseriyetini kendi tarafına celbetmeği 
muvaffak olursa bir İsmet Paşa katiyen iktidar mevkiinden çekilmeyecektir. [...] 
İdam sehpaları daha dört sene evvel faaliyette bulunuyorlardı.

İsmet Paşa hiç şüphesiz bu gün en kuvvetli şahsiyet olduğu gibi, [...] işlerine 
katiyen hiç kimsenin karışmamasını arzu etmektedir. Kendi nazariyesine göre 
Reisi Cumhur her türlü siyasetten uzak kalmalıdır. Böyle uzaktan seyirci kalmak 
[...] Kemal Paşa için düşüncesine muvafık bir hareket olmayacağı gayet tabiidir. 
Gazi vaziyeti tekrar eline almağı arzu etmektedir. [...] Bu şekilde İsmet Paşa’nın 
vaziyeti pek güzel ve rahat olmasa gerektir. Bundan başka iktisadi vaziyet haki-
katen pek fenadır, kasalar boştur. İsmet Paşa İran’a karşı pek ağır kullandığı lisanı 
bilahare düzeltmeğe mecbur oldu, Kürt (doğrusu Şeyh Said) isyanı bastırılamadı; 
bütün bunlar İsmet Paşa’nın bugünkü vaziyetinin zayıflığına birer delildir. İktisadi 
hayat Fethi Bey’e büyük ümitler beslemektedir. Fakat bu ise Louzanne galibinin 
siyasi nüfuzuna malik değildir. Türkiye, Fethi Bey vasıtasıyla bir istikraz akdederse 
iktisadi cihetçe kurtulmuş olacak. İsmet Paşa’nın fazla milliciliği ve Rus dostluğu 
kalkacak, Türkiye tekrar Avrupa’ya bağlanacaktır. [...] Avrupa’nın Türkiye için mü-
cadelesi tekrar başlamış olacaktır.” denmiştir (BCA. 030.10. 83. 550. 3).  

Mir (25 Ağustos, Sofya), “İsmet ve Fethi’nin Beyanatı” başlıklı yazıda; “İsmet 
Paşa, geçen hafta yaptığı beyanatta, HF’nin dağılmaktan korkmadığını ve gelecek 
mebus intihabatında galip geleceği kanaatinde olduğunu bildirmiştir. [...] Fethi 
Bey, halkın [...] yeni fırkaya karşı gösterdiği muhabbetten dolayı pek ziyade mü-
teheyyiç olduğunu ve gelecek intihabatta milletin kendisine itimadını vereceği 
ümidini beyan etmiştir. [...]” bilgisi verilmiştir (BCA. 030.10. 83. 550. 7).

Hamburger Fremdenblatt (25 Ağustos), “Türkiye yeni yollar üzerinde” baş-
lıklı yazıda birtakım farklı bilgilere yer vermiştir; “Harbi Umumi’den sonra te-
şekkül eden ve diktatörler tarafından idare edilen devletler arasında bugün [...] 
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın hâkim bulunduğu Türkiye’de çekilmiş bulunuyor. 
Şöyle ki: Gazi, [...] Fethi Bey’e yazdığı cevabi bir mektupta, yeniden teşkili teklif 
edilen SCF’nin teşekkülü keyfiyeti, parlamantarizm sistemleriyle mücehhez bir 
meclisin mevcudiyetine ihtiyaç olduğuna [...] kendisinin engelsiz bir tarzı mesai 
takip edebilmek üzere her suretle tarafından mazharı himaye ve muavenet olaca-
ğını bildirmiştir. Henüz teeyyüt etmeyen bazı haberlere göre diktatör, Başvekil ile 
Fethi Bey arasındaki mücadelenin muhalefet görmeksizin devam eyleyebilmek 
için CHF reisliğinden istifa eylemiştir. 

Türkiye siyaseti dâhiliyesinin [...] takdir edilebilmek üzere maziye doğru bir 
nazar atfeylemek icab eder. [...] 1924 senesi nihayetine doğru mebusan arasında 
muhalif bir cereyan baş göstermiş [...] Cumhuriyet Terakkiperver Fırkası’nı do-
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ğurmuştu. [...] Bidayette Gazi, muhalefet ile anlaşmak isteyerek hükümetin başına 
arkadaşı İsmet Paşa kadar Kemalist zihniyetli olmayan Fethi Bey’i getirmiştir. Buna 
rağmen muhaliflerin teveccühünü celbeylemeğe muvaffak olamayan ve 1925 sene-
sinde zuhur eden Kürt (doğrusu Şeyh Said) isyanını bahane ittihaz ve Meclisteki bu 
nahoş Minorité’yi birinci ve sonuncu olmak üzere bertaraf eylemişti. 1926 senesin-
de verilen kanlı hükümler de henüz hatırlardadır. [...] Jöntürk bakiyyetüssüyufu ile 
beraber İstiklâl Harbi’ne bilfiil iştirak edip Gazi’nin vaktiyle en samimi dostlarını 
teşkil eden muhalefet rüesası da idam edilmişlerdi. Fethi Bey daha Kürt isyanı es-
nasında istifa eyleyerek Başvekâlet koltuğunu İsmet Paşa’ya terk eylemiştir. Mah-
kemelerden sonra memlekette dâhili siyaset hayatı da sönmüştü. 1927 senesinde 
ise Meclis azalarına münhasıran Gazi’nin fırkanın başına getirdiği rüesa intihap 
olmuşlardı. Bu mebuslara umumi müfettişler nezaret ediyor ve Mecliste bir istizah 
yalnız fırka kararıyla yapılabiliyordu. Bu metodlar Stalin Rusya’sında takip edilen 
metodları andırır. Fethi Bey’in şimdi bir muhalefet fırkası tesisine müsaade istihsal 
eylemesi, 1924-1925 senesi kışında oynadığı Sükuti rolü nazarı itibara alınırsa bil-
hassa calibi dikkattir. İsmet Paşa, bu [...] asker ve diplomatla Gazi’nin münasebatı 
o derece sıkı idi ki, kimse [...] Gazi’nin müşarunileyhi terk eylediğine kanaat getire-
miyordu. Vaziyet bu merkezde olmakla beraber Mustafa Kemal ve İsmet paşaların 
Fethi Bey’in muhalefete geçmiş olmasıyla memleketin harici siyaseti ve iktisadi iş-
lerinde vukua gelecek tahavvülleri nazarı itibara alarak yekdiğeriyle uyuşacakları 
zannediliyor. Fethi Bey’in, gerçek Başvekil ve gerekse tazyik icra eden bir muhalif 
sıfatıyla vazifesi, memleketi düçar olduğu mali buhrandan kurtarmak ve bilhassa 
bu ana kadar takip edilen İsolation siyasetine bir nihayet vermek olacaktır. An-
kara’nın şiddetle paraya ihtiyacı vardır. Fakat hüsnü niyetle hareket eyleyemeyen 
kimselere para memnuniyetle verilmez. Mustafa Kemal ve İsmet paşalar, para sahi-
bi olan Düveli Garbiyeye karşı icaba göre hareket etmediler. Sevr Muahedesini yırt-
tılar Lozan Ahitnamesi ahkâmını harfiyen tatbik etmediler. İmparatorluk devrinde 
ecanibin tahtı tasarrufunda bulunan bazı imtiyazata riayet etmediler. [...] Boğazlar 
Meselesi’nde Sovyet Rusya ile ittifak ederek garp devletlerine azim müşkülat ihdas 
eylediler. Fakat iktisadi sahada, Mustafa Kemal Rejimi tarafından evvelce yapılan 
tahayyülat hakikate inkılâp edemedi.

Hakayiki mezkureyi gören [...] Fethi Bey [...] bittabi bu hakikatlere göre Trans-
paran bir program tespit ve takip edecektir. Türkiye’nin nihayet Cemiyet-i Akvam’a 
dâhil olabilmesi için bugün, Ankara’da meşhut olan hummalı faaliyet ve bu hususta 
verilen karar Almanya’nın vaktiyle Türkiye Hükümeti’ne bu lüzumu ihsas eylemesi-
nin bir neticesidir. Türkiye’nin, şu dakikaya kadar Cemiyet-i Akvam’a dâhil olmasını 
meneden yegâne engel vaktiyle Rusya’ya yapılan bir vaat idi. [...] Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey’in Rusya’ya vaki olacak seyahati yalnız Karahan’ın geçen seneki Ankara’yı 
ziyaretine bir mukabele olmayacak, ihtimal Moskova’da Cemiyet-i Akvam meselesi 
de mevzubahs olacaktır. Moskovalılara bu ziyaret, [...] Türkiye siyaseti hariciyesinin 
[...] Rusya’yı gücendirmeğe hiç meyli olmadığını göstermesi itibariyle manidardır. [...] 

Yeni fırkanın tesisi, Fethi Bey, İsmet Paşa mücadelesi, yapılması elzem olan ısla-
hat, Türkiye’nin hüsnü niyetini gösterir gibi fırıldaktan ibaret olmasa gerektir. Mem-
leket iktisadiyatının ise mütemadiyen ecnebi sermayesiyle idare edilmesine madde-
ten imkân yoktur. Bunun için Fethi Bey, fırkasının vazifelerinden biri de, memleket 
iktisadiyatını dâhilen ıslah çarelerine tevessül eylemek olmasıdır. [...]” denmiştir 
(BCA. 030.10. 83. 550. 11).
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Times (26 Ağustos), “Türkiye’de Parti Politikaları” başlıklı yazıda; “Halk Fır-
kası, [...] Fethi Bey’in Başvekil İsmet Paşa ile arkadaşlarına tevcih ettiği tenkitlere 
cevap vermekte ve kendisini intizama koymakta çok faaliyet gösteriyor. [...] Şayet 
bu aza hükümete muhalif ise bundan böyle fırkadan ayrılmaları lâzım [...] Ser-
best Cumhuriyetçilerin istikbalinin birkaç gün evvelki göründüğü kadar parlak 
olmayacağı görülüyor. Bir ikisi müstesna olmak üzere İstanbul gazetelerinin hep-
si İsmet Paşa’ya yardımcıdırlar ve mebuslardan ancak 13’ü yeni fırkaya geçti. [...] 
Fethi Bey iktidar mevkiine geçmek istediğini açıktan açığa söyledi ve Ankara’dan 
Sivas’a giden demiryolunun son açılma merasimine iştirak etmesi için hüküme-
tin davetini kabul etmedi[...]” denmiştir (BCA. 030.10. 83. 550. 6).

Amerika’da basılan Ermeni gazetesi Baykar (10 Eylül), “Serbest Fırka Hak-
kında” başlıklı yazıda, Serbest Fırka’nın teşekkülünden itibaren cereyan eden 
hadiseleri tahlil ederek, Fethi Bey’in yeni bir adam olmadığını beyan etmiş ve de-
miştir ki; “Türkiye’nin hakiki maksadı Avrupa’dan büyük bir istikraz koparmak-
tır. Siyasi ve iktisadi esbaptan dolayı İsmet Paşa’nın bu işi başa çıkaramayacağını 
gören Türkiye bu defa Fethi Bey’i ortaya attı. Bu şerait tahtında Fethi Bey’den 
Ermeniler lehine müsait şerait ümit etmek fuzulidir. [...] Ermeniler ve ekalliyetler 
hakkında Fethi Bey’in son beyanatları da sırf ecnebi devletler üzerinde tesir icra 
etmek için sarf edilmiş sözlerdir.” (BCA. 030.10. 108. 712. 17).      

Near East (Şarkı Karib) mecmuasının 27 Kasım nüshasında, “Türkiye’deki Si-
yasi Hadisat” başlıklı makalede; “Türkiyedeki SCF, üç ay kadar devam eden kısa 
bir mevcudiyetten sonra, her ne kadar fesholunmuş ise de bu hadise vekayi-i 
siyasiyenin bundan sonrası için tevazün (dengelenme) ettiği suretinde telakki 
olunmamalıdır. Gazi’nin Fethi Beyi Paris’ten getirerek muhalefet partisi teşkili-
ni kendisine havale etmesinde bir maksadı mahsusu vardı. [...] Memlekette bir 
tek partinin mevcudiyeti dolayısıyla bu parti tarafından vuku bulan her teklifin 
kabulü iyi bir netice husule getirmemeye başlamıştı. İktisadi buhran halk üze-
rinde kendini hissettiriyor ve nazırlar ise bu çıkmazdan ne suretle çıkılabileceği 
hakkında [...] bir yol gösteremiyorlardı. İsmet Paşa’nın haiz bulunduğu sadakat, 
nüfuzu nazar, çalışkanlık ve liyakat gibi faziletler, kendisini ekmel bir başvekil 
yaptığı halde bu faziletler, Gazi’nin mizaç ve tabiatı dolayısıyla kendisine karşı 
gösterilmesi lâzım gelen mülâyemet (yumuşaklık) ve müsamahakârlığa meyden 
bırakmıyordu. İşte bu ve bunun gibi müteaddit esbaptan dolayı vaziyeti siya-
siyeyi biraz karıştırmak faideli olabilirdi. Fethi Beyin ise mali noktai nazardan 
bazı fikirleri olduğundan bu vesile ile mumaileyhin efkârını halka bildirmesine 
meydan verilmesinde büyük bir mahzur olamazdı. [...] Fethi Bey, garp memleket-
lerinde câri esasata iktifaen evvela bir program neşretti ve bu programda Halk 
Fırkası’nın hatalarını işaret ederek Serbest Fırka iktidar mevkiine gelince temin 
edeceği felahiyetten bahsetti. Bu ilân üzerine menafii tehlikeye girenler derhal 
mukabil bir cephe aldılar. Bu vaziyet,  normal bir surette meşruti bir memleket 
için, meydanda birinin mazisi ve tecrübesi ve diğerinin ise yalnız kuru bir ıslahat 
programı mevcut olan iki fırka arasında cereyan edecek enteresan bir mücadele-
den ibaret kalırdı. Fakat burada Reisi Cumhur aynı zamanda Halk Fırkasının da 
reisi bulunuyordu. Bundan dolayı yeni fırka, hükümete muhalefet etmekle bera-
ber Gazi’nin nüfuzu nazar ve isabeti harekâtını tenkit edecek her şeyden içtinap 
eylemek gibi müşkül bir vaziyetle karşılaştılar. İki fırka arasında kuvveti anlamak 
için ille fırsat belediye intihabatı dolayısıyla zuhur etti ve bu intihabtan Serbes-
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ticiler fena bir hezimete uğradılar. Bu intihabat dolayısıyla hükümet partisi rey 
varakalarının ifnası (yok etmek), rey listelerinin tahrifi ve müntehiblerin cebir 
suretiyle rey vermekten men olunmaları gibi öteden beri yapılmakta olan yolsuz-
luklarla ittiham edildiler. [...] Fethi Beyin ittihamatı karşısında hükümet partisi 
de bu yolsuzluklar için muhalifleri ittiham ederek [...] intihabatın “serbest” ola-
rak cereyanını temin etmeğe mecbur olduklarını söylediler. Bundan sonra meclis 
hükümete büyük bir ekseriyetle beyanı itimat etti ve bunun akabinde de Serbest 
Fırka fesih kararını ittihaz eyledi. Fethi Bey fırkanın feshi için, gayet âkilâne bir 
surette hareket ederek [...] fırkasının Gazi’nin müsaade ve yardımıyla teşkil edil-
diğini ve kendisinin müşarünileyh hazretleriyle hiçbir veçhile ihtilafta bulunmak 
niyetinde olmadığını ve mamafi bittecrübe böyle bir tehlikenin zuhuru muhtemel 
görüldüğünden bundan kaçınmak için fırkasını feshetmeği tercih ettiğini söyledi. 

Fethi Bey’in bu mücadelesinin bir neticesi, Reisi Cumhuru, muhtelif memleket-
lerde vaziyeti gözü ile görmek ve belediye intihaplarında yapıldığı mevzubahs olan 
yolsuzlukların ne dereceye kadar doğru olduğunu anlamak maksadıyla seyahate 
çıkarmak olmuştur. Şarkta yapılan şekilde gürültülü olan bir intihap mücadelesin-
de muhalif partililerine itiraz etmeksizin mücadele yapılmasının ne kadar müşkül 
olduğu anlaşılmıştır. Fethi Bey hâlen, şimdiye kadar muhalefette bulunmak ister-
ken cesareti medeniyelerinin noksaniyeti cihetiyle meydana çıkamamış olan cüz’i 
bir kısım mebuslarla birlikte hükümetin harekâtını kontrol etmekle iktifa edecek-
tir.  Memlekette mütemadi bir zaman, böyle bir tek partiden başka parti bulunma-
ması Türkiye’nin menfaatine muvafık değildir. Bununla beraber ahali daha henüz 
iki partiyi hazmedebilecek derecede irfanen yüksek bir seviyede değildir. Matbuat, 
şahsa tecavüz ve küfür [...] neşriyata inhimak göstermesi dolayısıyla yapılan kusur 
ve hataların en büyük müsebbiplerinden birini teşkil etmektedir. [...] Eğer Türk hü-
kümeti, milletin siyasi irfanını tekemmül ettirmek istiyorsa ilk yapacağı iş siyasi 
münakaşaların ve alelumum matbuat lisanının edep ve terbiye dâhiline girmesini 
temin edecek şiddetli bir matbuat kanunu yapmaktır. Fethi Beyin siyasete avde-
tinin her şeyi örtbas etmek yerine bazı şeylerin münakaşaya açık bırakılmasının 
daha münasip olacağı hakkında bir kanaat uyandırmış olması muhtemeldir. [...]” 
görüşlerine yer verilmiştir (BCA. 030.10. 79. 520. 2).

SONUÇ
Temel görevi, insanlara, çevrelerinde gelişen olayları en kısa zamanda ve doğ-

ru bir biçimde aktarmak olan basın; halkı bilgilendirme, aydınlatma ve hatta etki 
altına almada önemli bir unsur olarak, demokratik toplumlarda 4. güç olarak ta-
nımlanmıştır. Bu işleviyle, 1919-1922 yılları arasında gerçekleşen İstiklâl Harbi 
esnasında İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinin önemi/katkısı bü-
yük olmuştur. 

İstiklâl mücadelesinin verildiği yılların ardından yeni bir anlayış üzerine inşa 
edilen Türkiye’de, ortaya çıkan -bilhassa sosyal ve siyasi- sıkıntılar ve gerilimler 
1930’a gelinceye kadar devam etmiştir. Bununla birlikte, bir de 1929 Ekonomik 
Krizi, başta Batı âlemi olmak üzere tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alın-
ca, ayrıca finansal ve iktisadi alanlarda yönetim güçlükleriyle karşılaşılmıştır. Bu 
esnada (1930’da), Türkiye’ye yönelik yazılar neşreden dış basının, Başbakanlığa 
intikal ettirilen yazılarında bilhassa şu hususların üzerinde durulduğu görül-
müştür:
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- Mustafa Kemal ve İsmet Paşalar, her ne kadar iyi niyetle çalışsalar da, dâhili 
politikalarında şayan-ı tenkit noktalar eksik olmamıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın, 
etrafındakilerin “Bizantinik” yaşantısına karşı neden bir şey yapmadığı bir mu-
amma olarak telakki edilmiştir.

- Türkiye’de muhalefet kanadının giderek canlandığı, mali, iktisadi ve dâhili 
siyasetteki menfi gidişat dolayısıyla İsmet Paşa Hükümeti’nin derhal istifa etmesi 
gerektiği ve yerine Fethi Bey’in yeni bir ümit olacağı/olduğu ve Gazi’nin de Fethi 
Bey’i yönlendirdiği mevzuları etraflıca işlenmiştir.

- İsmet Paşa’nın iktidarda kalmak için adeta her yolu denediği; hatta, ken-
disini iktidar mevkiinde tutmak için, bazı Mebusları, verilen çokça miktar para 
ile memnun ederek “Kemalist” partisi içindeki muhalefeti bastırmağa muvaffak 
olduğu iddia edilmiştir. Buna karşın, birtakım haberlerde de İsmet Paşa’nın çok 
güvenilir, dürüst bir devlet adamı olduğuna değinilmiştir.

- Ekonomi sahasında, önceleri Mustafa Kemal’in fikrine herkes iştirak eder-
ken, artık Rus tesiri altında bir sanayi programının hayata geçirilmesine taraftar 
olanların sayısının arttığı ileri sürülmüştür.

- Saltanat ve hilafetin kaldırılması, İsviçre Kanunu’nun örnek alınarak yeni bir 
medeni kanunun çıkarılması, fes ve çarşafın ortadan kaldırılması ve İstanbul’un 
hükümet merkezi olmaktan çıkarılması gibi icraatların büyük başarılar olduğu 
kabul ve teyit edilmiştir.

- Rejimin, iki fevkalade adamın idaresinde bulunduğu, mebusların halk tara-
fından seçildiği şeklinde gösterilip, esasında her şeyi hükümetin gerçekleştirdiği 
ileri sürülerek, Türkiye’deki hakiki demokrasi idaresinin senelerce evvelki İngil-
tere’den daha yetersiz olduğu belirtilmiştir. Dünya Savaşı’ndan sonra teşekkül 
eden ve diktatörler tarafından idare edilen devletler arasına Gazi Mustafa Kemal 
Paşa’nın hâkim bulunduğu Türkiye’nin de çekildiği ileri sürülmüştür. Buna bağlı 
olarak da Gazi için “diktatör” tabiri kullanılmıştır.

- Her şeyi bilen ve tüm gerçekleri gören Fethi Bey’in şeffaf, açık bir program 
tespit ve takip edeceği, liberal sisteme geçişi sağlayacağı, Batı dünyası ile ülkesini 
yeniden barıştıracağı / buluşturacağı ve Türkiye’yi nihayet Cemiyet-i Akvam’a 
üye yapacağı görüşleri paylaşılmıştır. Sadece Ermeni gazetesi Baykar, “Türki-
ye’nin hakiki maksadı Avrupa’dan büyük bir istikraz koparmaktır. Siyasi ve ikti-
sadi esbaptan dolayı İsmet Paşa’nın bu işi başa çıkaramayacağını gören Türkiye 
bu defa Fethi Bey’i ortaya attı. [...]” iddiasını gündeme taşımıştır. 

- Türkiye’nin krizden çıkmak için mutlak surette dış yardım ve kredi arayışla-
rı içerisine girmesinin kaçınılmaz olduğu görüşü savunulmuştur.
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HAVRAN’DA BATI ETKİSİNDE GELENEKSEL 
BİR KONAK: HÜSEYİN SAADETTİN 

TERZİOĞLU KONAĞI

Bülent ORAL

HAVRAN’IN KISA TARİHÇESİ
Havran’ın tarihi Prehistorik Döneme kadar uzanmaktadır (Türk, 2008). Bu 

bölge Antik Çağ’dan itibaren ‘Mysia’ olarak anılmaya başlanmıştır.  Havran Hitit, 
Frig, Lydia, Pers, İskender ve Hellenistik dönem krallıklarının güdümünde varlı-
ğını sürdürmüştür (Strabon, 1972; Uzunçarşılı, 1925; Umar, 1991; Eriş, 1990).

Havran adının Suriye’nin güneyinde yer alan bir bölgeden esinlenerek konul-
duğu yönünde görüşler mevcuttur (Yetkin, 1949). Bunun dışında Roma ve Erken 
Bizans döneminde ‘Aureliane’ (bol su-gür su) anlamında kullanılmıştır. (Balcıoğ-
lu, 1937; Umar, 1993). Ayrıca Havran adının kökeni hakkında çeşitli görüşler de 
ileri sürülmüştür (Yetkin, 1949; Balcıoğlu, 1937; Uzunçarşılı, 1925).

Bergama Kralı III. Ottolos’un M.Ö. 133’te ölümü üzerine Havran kenti Romalı-
ların hakimiyetine girmiştir. 678 yılından itibaren de özellikle Arap-İslam ordu-
sunun geçici hakimiyetinde kalmıştır (Ostrogorsky, 1980). Beylikler Dönemin-
de Çaka Beyliği ve sonrasında Anadolu Selçukluları Havran ve yöresine hakim 
olmuştur (Turan, 1993).  Havran, Karesi Beyliği’nden sonra 1345’ten itibaren 
Osmanlı Devleti hakimiyetine girmiştir (Uzunçarşılı, 1925; Ayhan, 1997). Kent I. 
Dünya Savaşı sonrasında çeşitli işgallere maruz kalmış ve 8 Eylül 1922’de kurta-
rılarak Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır.

HÜSEYİN SAADETTİN TERZİOĞLU KONAĞI
Balıkesir ili Havran ilçesindeki 123 numaralı bu konak Cumhuriyet Caddesi 

üzerinde Ebubekir Camisi’nin karşısında yer almaktadır.

Konağın caddeye bakan cephesine eklenen tarihi levhada ‘La İlahe İllallah 
Muhammeden Resulullah’ cümlesi ve Hicri 1340 (M.1921) tarihi yazılıdır (Foto 
1). Bu levhanın yapının inşa kitabesi olmadığı, yapının el değiştirmesi sonucunda 
yeni sakinlerinin astığı bir kitabe olduğu değerlendirilmektedir.

 
Foto 1: Konağın ön cephesindeki kitabesi

Konağın hangi tarihte kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemekle 
birlikte; tarihçesi hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, yaklaşık olarak yüz-
yıl öncesinde de var olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. 

CHAPTER 
31
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Konağın ilk sahibinin Sait adlı bir kişi olduğundan bahsedilse de bu bilgiyi 
belgelendirmek mümkün olmamıştır. Konağın ikinci sahibi Havran eşrafından 
Hüseyin Saadettin Terzioğlu’dur (Foto 2).

 
Foto 2: Hüseyin Saadettin Terzioğlu ve ailesi; konağın hayat bölümü içinden bir kare

Zeytin Tüccarı Hüseyin Saadettin Terzioğlu (Özdemir, 2009)’nun kızı Hacer 
Saadet Özaydın’ın yaklaşık olarak 4-5 yaşlarında iken çektirdiği bir fotoğrafta da 
konağın günümüzdeki haliyle mevcut olduğu görülmektedir (Foto 3). Bu durum 
konağın ilk yapım tarihine dair net bilgi vermekten uzak olmakla birlikte belirli 
bir tarih aralığı oluşturmamıza katkı sunmaktadır. Dolayısıyla konağın ilk yapım 
tarihi daha da geçmişe dayanır. 

 
Foto 3: Hüseyin Saadettin Terzioğlu Konağı’nın 1930’lu yıllarına ait fotoğrafı

Konağın yapım tarihi hakkındaki değerlendirmemiz elde edilen fotoğraf dı-
şında esas olarak yapının mimari ve süsleme özelliklerine bakılarak yapılmıştır. 
Konağın yapım ve süsleme özellikleri incelendiğinde Batılılaşma Dönemi Osman-
lı Mimarisi’ne de etki etmiş olan Barok Sanatı’nın özellikleri göze çarpar. Barok 
ve Rokoko Dönemi bezemeleri Osmanlı-Türk konutlarının özellikle dolap rafları-
nın üzerindeki çerçeve içine alınmış bölümlerinde çiçek motifleri, çiçekli vazolar, 
sepet veya kâse içinde meyveler, perde desenleri, ince yapraklı kıvrımlar, volütler 
şeklinde yer almaktadır.  

Çiçek motifleri, çiçekli vazolar, sepet veya kâse içinde meyveler v.b süsleme-
ler Barok Dönemi’nin klasik bezeme özelliklerindendir (Günay, 2014; Çalıkuşu, 
2010). Hüseyin Saadettin Terzioğlu Konağı’nda da bu süsleme detayları oldukça 
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dikkat çeker. Bu süslemelerden yola çıkılarak yapılan değerlendirmede yapıyı 19. 
yy’ın ilk yarısına (1800-1850) tarihlemek mümkündür. 

Konak Hüseyin Saadettin Terzioğlu’nun 1955 yılında ölümü üzerine eşi Emi-
ne Terzioğlu’na geçmiştir. Son olarak da konak, Emine Terzioğlu’nun ölümü üze-
rine Terzioğlu’nun kızları 1926 doğumlu Hacer Saadet Özaydın’a miras yoluyla 
geçmiştir.  Bazı yönleriyle İstanbul’daki yalıların daha sade ve küçük boyutlu 
benzeri olarak dikkat çeken Konak, Havran evleri içerisinde en görkemli olanıdır.

Genel Özellikler
Konak, kuzey-güney doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen planlıdır (Çizim 

1). Yapı, düz bir zemin üzerine oturur ve caddeye paralel uzanır (Foto 4).

 
Çizim 1: Hüseyin Saadettin Terzioğlu Konağı’nın çizimi Kaynak: Havran Belediyesi 

(Çizen: Şevket Sak-Gökhan Teker)

 
Foto 4: Kuzey-doğu görünüşü

Anadolu Osmanlı Türk Konut Mimarisi’nde evler çoğunlukla iki bazen de üç 
katlı inşa edilmiştir (KARPUZ, 1984; Yürekli & Yürekli, 2005). Hüseyin Saadettin 
Terzioğlu Konağı da Türk konut mimarisinin çeşitli yöresel kültürlerden de etki-
lenerek kazandığı genel özellikleri yansıtır. Konak, zemin kat (taşlık), taşlığa ba-
kan oda ve birimlere sahip galeri biçiminde uygulanmış 1. kat ve büyük sofanın 
bulunduğu 2. kattan oluşmaktadır. 

Türk Konut Mimarisi’nin plan özellikleri ve çeşitliliğine dönük tanımlamalar-
da farklılıklar görülür. Ancak konutlar genel olarak sofasız, dış sofalı, iç sofalı ve 
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orta sofalı evler başlıkları altında sınıflandırılmaktadır (Eldem, 1952).  Bu ne-
denle Türk Konut Mimarisi’nde evin en üst katının sofalı olarak yaptırıldığı gö-
rülmekte ve böylece sofa, evin en önemli katında yer almaktadır. 

Hüseyin Saadettin Terzioğlu Konağı’nda sofa hem zemin katta (taşlık) hem de 
en üst katta (2. kat) uygulanmıştır. Konak iç sofalı (karnıyarık) plan tipindedir. 
Konağın hem mekânsal hem de sanatsal bakımdan en önemli katını 2. kat oluş-
turmaktadır. Orta sofa düzenlemesi en üst kat (2. kat) ve zemin kattaki (taşlık) 
tüm oda ve birimlere hakimdir. Hüseyin Saadettin Terzioğlu Konağı kadar gör-
kemli olmasalar da Edremit yöresinde orta sofalı başkaca konutlara da rastlamak 
mümkündür (Özdemir, 2009).

Yapı, ahşap konstrüksiyona sahiptir. Yapının doğu ve batı duvarlarında ahşap 
konstrüksiyonlu kerpiç dolgu görülür. Sıvası orijinalinde hımıştır. 2000’li yılların 
başında terk edilen konak, yukarıda bahsettiğimiz yönleriyle Türk Konut Mima-
risi’nin özelliklerini barındırmaktadır. 

Konağın hayat kısmında müştemilat birimleri yer almaktadır. Müştemilat bi-
rimleri mutfak, hamam, çeşme, su kuyusu, yağ deposu ve odunluktan oluşmaktadır.

CEPHELER

 
Çizim 2: Konağın cephe görünüşü Kaynak: Havran Belediyesi (Çizen: Şevket Sak-

Gökhan Teker)

Kuzey Cephesi
Konağın ana giriş kapısı (cümle kapısı) bu cephede yer almaktadır. Üç bölüm-

den oluşan cephe simetriktir (Foto 5).

 
Foto 5: Kuzey cephe görünüşü
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Konağın kuzey cephesindeki yapım ve süsleme özellikleri büyük ölçüde koru-
narak günümüze ulaşmıştır.

Kuzey cephesinin orta ve üst kat kısımları ahşap konstrüksiyona sahiptir. Ze-
min kat Bağdadi Tekniği’nde ahşap hatıllar arasına kerpiç dolguludur ve üzeri 
sıvanmıştır. Zemin katta birbirine simetrik iki pencere vardır. Bu pencereler son-
raki dönemlerde açılmıştır. Orjinalinde yalnızca çıkmaları destekleyen konsollar 
(eliböğüründe) arasında çıkmanın hemen altında kalan küçük aydınlatma pen-
cereleri yer alırdı. Ancak günümüze bu pencereler 1. ve 2. kat çıkmalarını alttan 
destekleyen konsolların arasına denk gelecek şekilde zemine doğru uzatılarak 
büyütülmüştür. Pencereler zemin katta (taşlık) olduklarından dolayı madeni 
korkuluklara sahiptir. 

Zemin kat yatay ve düşey ahşap hatıllarla hareketlendirilmiştir. Zemin üstü 
birbirine simetrik 1. ve 2. kat boyunca uzanan çıkmalardan oluşturulmuştur. Çık-
ma odaların arasında cumba yer alır. Çıkmalar üzerinde her iki katta üçerli düz 
lento geçişli pencereler vardır. Orta kat pencerelerin alt kısımları giyotin (itme) 
düzeneğinde yapılmıştır. Giyotinler ahşap çıtaların yatay ve dikey kesişmesinden 
oluşan geçmelidir. Üst kat pencereler ahşap hatıllı altı bölümden oluşur. Her iki 
kat pencerelerinin alt kısımlarında dikdörtgen geçmeli ahşap düzenekler yer alır. 
Bu ahşap kafesli kapaklar cephedeki görsel vurguyu artırmakla beraber orta kat-
ta ev içi mahremiyetinin korunmasını sağlamıştır. Konağın yüksek olması nede-
niyle kafesli kapaklar kuzey cephe pencerelerinde tercih edilmemiştir. Sadece 1. 
Katta karşılıklı uzanan odaların birbiri ile bağlantısını sağlayan taşlığa (zemin 
kat) bakan kuzey cephedeki galeri balkonundaki (mabeyn) itme pencereler ya-
rıya kadar yükselen kafeslidir. Anadolu’daki diğer evlerde de özellikle çıkma ve 
cumbaların tüm pencereleri kafesli yapılarak içerinin sokakla ilişkisi zayıflatıl-
mıştır. Örneğin Sivrihisar Şamdanlar Evi (Sayan, 2009, Resim 158.), Kütahya Def-
terdar Konağı, Kuzguncuk Paşa Limanı Cad. 128 nolu ev, ve Altunizade Nazım Bey 
evi bu duruma örnektir (Uluengin, 2000).

Konağa kuzey cepheden çift kanatlı ahşap bir kapıyla girilmektedir. Giriş ka-
pısı bir kavsara ile üstte sonlanır. 

Kapının her iki yüzünde birbirine simetrik zik zak motifli birer bordürle çev-
relenmiş dikdörtgen levhalar yer alır. Kapı alınlığı ahşap malzemeden oluşturu-
lan geçmeli bitkisel dekorludur. Alınlığın üzerindeki kavsara, iki yana kıvrılarak 
uzanan simetrik bitkisel kabartma süslemeye sahiptir. Kapı üzerinde orta kat 
mabeyin pencereleri sıralanmıştır. Bu pencerelerden ortadaki yuvarlak kemer 
açıklıklıdır. İki yandaki pencereler düz lento geçişlidir. Pencereler giyotin(itme) 
pencere özelliğindedir. Ortadaki yatay dikdörtgen, iki yan pencereler de kare 
geçmeli giyotin (itme) pencerelere sahiptir.

Konağın cumbası kuzey yönüne bakan yuvarlak kemer açıklıklı iki pencere 
ile doğu ve batı yönlerine açılan iki küçük dikdörtgen pencereden oluşmaktadır. 

Cumbanın ön kısmında yer alan pencerelerin altında dekoratif amaçlı dikdört-
gen çift sıra silme ile hareketlendirilmiş, yüzeyinde herhangi bir dekoratif beze-
meye yer verilmeyen, levha yer almaktadır. Yuvarlak kemer açıklıklı pencerele-
rin üst kısmında yatay ahşap hatılın ortasında ve köşelerine yakın noktalarında 
kıvrılarak aşağı sarkan dekorlar görülür. Pencereleri sınırlayan cumbanın üstü 
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üçgen alınlıklı bir kırma çatı ile sonlandırılmıştır. Bu üçgen alınlıkla özellikle Ba-
tılılaşma Dönemi Osmanlı Sivil Mimarisi’nde sıkça karşılaşmaktayız. Ege Bölgesi 
dışında da bu cephe düzenlemesine benzer örnekler vardır. Örneğin Ordu’daki 
bazı evlerde cephe düzenlemesi bu şekildedir (Gür, 2000, resim 164-168.). Bunu 
dışında Zile Çiçek Konağı (Aktemur, 2013, Foto: 1,2.) (Elif Demirçal Evi) ve Saf-
ranbolu evlerinde de bu alınlıklar cephede kullanılmıştır (Özköse, 2001, fig. 17, 
40.). Antik Dönem üçgeni olarak da tanımladığımız bu form Avrupa’da geniş kul-
lanım alanı bulmuş ve Osmanlı Sanatı’na da sirayet etmiştir. 

Üçgen alınlığın orta kısmına kare bir levha yerleştirilmiştir. Levhanın içinde 
Osmanlıca veya Arapça olduğu düşünülen zamanla tahrip olmuş yazıt yer aldığı 
değerlendirilmektedir. Osmanlı Dönemi Sivil Mimarisi’nde nazarlık ya da yapı-
nın hangi yıl yapıldığını da belirten dua levhası görülür. Bu türden levhalara dua 
levhası dışında nazarlık/uğur (Tan, 2008, foto 13.) levhası da denmektedir. Bu 
durumla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Anadolu’nun çeşitli yörelerindeki geleneksel 
konut mimarisinde hakim anlayış budur. Hüseyin Saadettin Terzioğlu Konağı’n-
daki levhanın da bu amaçla yapıldığı anlaşılmaktadır.

Güney Cephesi
Konağın güney cephesi müştemilat binalarının da bulunduğu hayata (bahçe) 

bakmaktadır (Foto 6). 

 
Foto 6: Konağın güney cephe görünüşü

Cephe, ortasında üstte üçgen alınlıkla tamamlanan bir çıkmaya sahiptir. Gü-
ney cephe de üç bölümden oluşturulmuştur ve zemin kısmının ortasında hayata 
açılan çift kanatlı ahşap bir kapı yer almaktadır.

Cephenin ortasında yer alan çıkmanın iki yanında uzanan bölümler alttan 
konsüllerle desteklenerek dışa taşırılmıştır. Çıkmaların altında zemin kata denk 
gelen kısımlar ikişerli düz lento geçişli ahşap kapı kanatlarına sahip pencereler-
den oluşmaktadır. 

Doğu Cephesi
Doğu cephesini çeşitli eklenti ve değişikliklerden dolayı bir bütün olarak de-

ğerlendirmek mümkün olamamıştır (bknz. Foto 4).

 Doğu cephesindeki çıkma ve kuzey tarafındaki duvar örgüsü ahşap konstrük-
siyondur. Çıkmanın güney tarafında kalan bölümü yığma kerpiç duvar ahşap ha-
tıllarla yumuşatılarak sıva ile kapatılmıştır.
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Cephenin ortasında üstte üçgen alınlıkla sonlanan bir çıkma yer alır. Çıkma-
nın ön yüzünde simetrik iki giyotin tipi (itme tipi) pencere yer almaktadır. Üstte 
yer alan üçgen alınlığın ortasında dua levhası yer almaktadır.

Çıkmanın kuzey ve güney cephelerinde de pencere açıklıklarına yer veril-
miştir. Pencereler çift kanatlı mazgallı ahşap kafesli kapaklara sahiptir. Bu ahşap 
kafesli kapaklar gün doğumunda güneş ışıklarının iç mekâna etkisini kontrol al-
tında tutmak için yaptırılmıştır. Pencerelerin alt kısımlarında dekoratif amaçlı 
dikdörtgen levhalar cepheye hareketlilik katmıştır. Doğu cephesinin köşeleri pi-
lasterlerle yumuşatılmıştır.

Batı Cephesi
Batı cephesi ahşap konstrüksiyon üzerine sıva kaplamalıdır.

Yapının batı cephesi ne zaman yapıldığı tam olarak belirlenemeyen eklenti 
nedeniyle ilk yapım özelliklerinden farklılık gösterir. 

Çatı: Konağın çatısı 1990’lı yıllarda yenilenmiştir. Bu yenileme çatının ahşap 
konstrüksiyonunda büyük bir değişikliğe gidilmeden gerçekleştirilmiştir. Çatı 
üstünü örten alaturka kiremitler zaman içinde doğal aşınmalara uğradığından 
marley kiremitle değiştirilmiştir (Foto 7). 

 
Foto 7: Konağın üstten görünüşü

Çatının iç kısmından açılan bir geçiş ile çatının üstüne ulaşılır. Bu kısımda konağın 
ilk yapım dönemlerinde yer alan bir kule (gözetleme kulesi-günebakan) yer alırdı.

HAYAT 
Hayat, konağın hizmet ve ihtiyaçları için dört yönde yükselen bir çeperle çev-

relenmiş geleneksel Türk evlerinde görülen bahçe düzenlemesidir.

Hüseyin Saadettin Terzioğlu Konağı’nda hayat, güney yönünde yer almakta-
dır. Hayata evin içinden geçilerek ulaşılan çift kanatlı ahşap kapı ve bahçe çepe-
rinin güneydoğu köşesindeki kapıdan geçiş sağlanmaktadır. Hayat içinde mutfak, 
hamam, çeşme, su kuyusu ve yağ deposu/odunluk yer alır.

Mutfak: Mutfak bölümü hayatın içerisinde hamamın karşısında yer alır. Mut-
fak, zaman içerisinde değişikliklere uğramıştır. Mutfağa çeşitli zamanlarda ihtiyaç-
lar doğrultusunda eklemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Mutfağın başlangıçta tek bir 
ocağı bulunmaktaydı. Zamanla bu ocağın ve tezgâhın bulunduğu bölümün güney 
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yönüne ikinci bir ocak nişi açılmıştır. Ocak nişleri dışında mutfak malzemelerinin 
konulduğu dolap nişleri de yer almaktadır. Yemeklerin hazırlandığı birimin ya-
nında da bir bölüm yer alır.

Hamam: Hamam kare planlı 3 bölümden oluşmaktaydı. Bu bölümler ılıklık, 
sıcaklık ve külhandır. Doğu cephesindeki giriş kapısından doğrudan ılıklığa ula-
şılırdı. Ilıklık bölümü elbiselerin konulması için ahşap dolap nişlerine ve mum-
lukların konulduğu duvar nişlerine sahipti. Giriş holünden sıcaklık bölümüne 
geçilir. Sıcaklık bölümüne geçişte iki kapının yer aldığı değerlendirilmektedir. 
Kapılardan biri hole diğeri ise sıcaklık bölümüne uzanır. Kareye yakın sıcaklık 
bölümünün ortasında göbek taşı ve duvarlarında yıkanmak için konulmuş 2 kur-
na bulunurdu. Bu kurnalardan yalnızca bir tanesi günümüze ulaşmıştır. Sıcaklık 
bölümünün batısında külhan, külhanın batı yönünde ise fırın yer alırdı. 

Günümüzde kurnası bahçede aynası ise taşlık bölümünde atıl durumda bu-
lunan çeşmenin malzemesi mermerdir.  Çeşmenin aynası Barok dönem özelliği 
gösteren kabartma bitkisel dekoruyla dikkat çeker. Musluğun da yer aldığı mer-
mer malzemeden yapılmış ayna bir vazo biçimde yontularak dekoratif bir şekilde 
oluşturulmuştur. Çelenk yaprakları ay ve yıldızı çevreler. 

Hamam günümüze ulaşmamıştır.

Çeşme
Geleneksel Havran konutlarının hayat duvarlarında birer çeşmeye yer veril-

miştir. Bu çeşmeler suyu kentteki bütün evlere ulaştırmaktaydı. Saadettin Terzi-
oğlu Konağı’nın çeşmesi de bu şebekeye bağlanmıştır. Suyun evlere ulaşabilmesi 
için eğimden ve su terazisinden yararlanılmıştır. 

Hayat duvarının içe bakan yönünde çeşmenin su terazisi görülmektedir. Mus-
luğu ve yalağı günümüze ulaşmayan çeşmenin aynasında daire içine alınmış 6 
kollu yıldız (Davud Yıldızı-Mühr-ü Süleyman) motifi dikkat çeker. 

MEKÂNLAR
Zemin Kat (Taşlık): 
Konağın zemin katı tamamen taş döşemeye sahiptir. Taşlığın ortasına su tahliyesi 

için kullanılan bir oluk açılmıştır. Konağın cümle kapısı (ana giriş kapısı) bu bölüme 
açılır (Foto 9).

 
Foto 8: Zemin Kat (Taşlık) kuzey yönüne doğru bir görünüş
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 Çift kanatlı ahşap kapıdan taşlığa ulaşılmaktadır. Kapı orijinal özelliklerini 
genel olarak korumaktadır. Taşlık bölümünde doğu yönünde 1 oda, 1 tuvalet, 
batı yönünde 2 oda ve galeri kısmına ulaşımı sağlayan basamaklara açılan kemer 
açıklığı ile güney yönünde konağın 1. ve 2. katına ulaşımı sağlayan simetrik ahşap 
merdivenler yer almaktadır (Foto 8). Bu çifte merdiven uygulaması dönemin konut 
dokusunda nispeten daha gösterişli ve büyük yapılarda görülmektedir. Konutlar 
dışında özellikle kamu binalarında çifte merdivenlerin kullanımıyla daha sık kar-
şılaşmaktayız. Günümüzde Havran Belediyesi ve Havran Hükümet Konağı olarak 
kullanılan tarihi binalar çifte merdivenlere sahiptir. Bunların dışında Anadolu’nun 
çeşitli yörelerinde de bu merdiven dokusu görülebilir. İstanbul yalılarında çifte 
merdiven uygulaması yalıların gösterişli planına paralel olarak kullanılmıştır. İs-
tanbul yalılarından Kont Ostrorog’dan Rahmi Koç ailesine kalan yalı (Atasoy, 2004) 
bu türe güzel bir örnektir. Yalının zemin katından çifte merdivenlerle üst katlara 
geçilmektedir. Bunun dışında Sadullah Paşa yalısı ve Çubuklu Ethem Eldem yalı-
larında da çifte merdivenler yapıya hakimdir (Erdenen, 1994, (bakınız. 3-çifte 
merdivenli yalılar A,B,C çizimler; Esin, Akyıldız et al., İstanbul 2008).

 
Foto 9: Konağın zemin kat (taşlık) güney yönü görünüşü

Taşlık bölümünün kuzey yönündeki giriş kapısının bulunduğu duvarda kapı-
nın her iki yanında simetrik şekilde yukarıya uzanan nişler yer alır. Kapı açıklığı 
zemin kottan başlatılmış, simetrik iki niş zeminden yüksekte tutulmuştur. Nişle-
rin içi sonradan sıvanmış olsa da ilk yapımda bitkisel süslemelerle bezenmiştir.

Taşlığın batı cephesinde iki oda yer alır.  Bu odalar orta kata açılan yuvarlak 
kemerli bir geçit ile ayrılmıştır. Her iki oda da kareye yakın ölçüdedir. Bu odalar-
da ahşap gömme dolaplara yer verilmiştir. Taşlık bölümünün doğu cephesinin 
güney yönünde yer alan odadaki dolap nişlerinden biri yıkanmalık (gusülhane) 
olarak kullanılmıştır.

Taşlığın batı cephesinde bir oda ve bir ev içi tuvalet yer alır. Batı cephesinin 
güney yönündeki kapıdan dolap nişlerinin yer aldığı dikdörtgen bir bölüme ula-
şılır. Dikdörtgen bölümün güney yönünden tuvalet bölümüne, kuzey yönündeki 
açıklıktan ise odaya ulaşılır. İlk yapımında tuvalet olarak kullanıldığını düşündü-
ğümüz bölüm değiştirilerek banyoya dönüştürülmüştür. 

Taşlık bölümüne açılan bütün odaların tavan döşemeleri ahşaptır. Taşlıktan 
simetrik 15 basamaklı ahşap merdivenlerle orta kata ulaşılır. 
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Birinci Kat (Galeri Katı-Orta Kat): Birinci katın oda ve diğer birimleri taşlı-
ğa bakar. İç sofalı (karnıyarık) plan tipindedir. Sofa, caddeye bakan cümle kapısı 
ile hayata açılan bahçe kapısı arasında uzanır.

Taşlık bölümünün güney yönündeki simetrik çifte merdivenler dışında doğ-
rudan orta kata (galeri katına) zeminden bir basamak yükseltilerek ulaşılan yu-
varlak kemerli bir açıklıktan da ulaşılmaktadır. Bu açıklık 14 basamaklı ahşap 
merdivenlere geçiş sağlar. 

Bu merdivenden 1. katın (galeri) doğu cephesindeki bütün bölümlere ulaşılır. 
Yuvarlak kemerli girişin üstünde taşlık bölümüne açılan ahşap korkuluklu bal-
kona ulaşılır. Balkonun da yer aldığı bölümden katın doğu, kuzey, güney ve batı 
cephelerine açılan açıklıklardan farklı odalara geçilir. 

Taşlığın batı yönünden merdivenle ulaşılan orta kata sonradan eklenmiş bö-
lüm, genellikle öksüz çocukların barınması için kullanılmıştır. Diğer odalar aile 
fertlerinin barındığı bölümlerden oluşmaktadır.

 İkinci Kat (Büyük Sofa Katı): Konağın üst katı sofanın da yer aldığı en 
önemli kısımdır (Foto 10). İç sofa planındadır (karnıyarık). Bu katta konağın sa-
kinleri günlük yaşamlarını sürdürdükleri gibi gelen misafirler de ağırlanmıştır.

 
Foto 10: Konağın 2. kat (büyük sofa katı) mabeynden kuzey cumbanın içten görünüşü

Konağın bu katı yapım ve süsleme özellikleri bakımından önemle vurgulana-
rak yaptırılmıştır. Bu kata taşlıkta yer alan büyük ahşap simetrik merdivenlerin 
kesiştiği noktadan uzanan 15 basamaklı bir merdivenle ulaşılır. 

Üst katın bütün oda ve birimleri sofaya açılır. Sofanın kuzey yönünde cadde-
ye bakan cumba çıkıntısı bulunmaktadır. Cumbanın kuzey cephesinde yuvarlak 
kemerli iki pencere açıklığına yer verilmiştir. Pencerelerin köşe ve alınlıkla-
rındaki dönemin sanat anlayışını yansıtan perde biçimindeki dekoratif süsle-
meler, mimariyi ve günlük yaşamı tamamlayan birer öge olmaları bakımından 
önemlidir (Foto 11). Pencerelerde madeni kornişler kullanılmıştır. Bu kornişler 
her bir pencerede bağımsız olarak uygulanmış ve orijinal özelliklerini koruya-
rak günümüze gelmiştir.
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Foto 11: Konağın 2. kat (büyük sofa katı) cumbanın pencere köşe ve alınlıklarında yer 

alan dekoratif süsleme detayları

Cumbanın tavan dekoru sofadan ayrı tutulmuştur. Ahşap tavan dekoru simetrik 
yapısıyla göz doldurur. Cumbanın sokağa bakan doğu ve batı yönlerinde birer pen-
cere açıklığına yer verilmiştir. Bu pencerelerin önünde zeminden yükseltilerek oluş-
turulmuş oturma birimleri (sekiler) vardır. Bu sekilerin alt kısımları dolap olarak 
kullanılmıştır. Cumbanın köşelerinde doğrudan büyük sofaya bakan birer niş yer alır. 
Mum konulması amacıyla kullanılan bu nişler zarif bezemelere sahiptir (Foto 12). 

 
Foto 12: Konağın 2. kat (büyük sofa katı) sofa ile cumba çıkması arasında yer alan 

mumluk nişi

Yuvarlak kemerli nişin içi, pencereden dışarıyı gören bir manzara dekoru oluş-
turmak için tercih edilmiş Barok Sanatı’nın özgün süsleme anlayışına sahiptir. Per-
de dekoru mekân ile manzara arasındaki ayrımı ortaya koyar. Vazodan çıkan bitki-
sel dekor, insanı mekân içinde doğadan uzaklaştırmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sofanın doğu ve batı cepheleri birbirine simetrik değildir. Sofanın doğu cep-
hesindeki odalar doğrudan sofaya açılmaktadır. Batı cephesinde durum doğu 
cephesinden farklıdır. Batı cephesinin kuzey yönündeki oda, sofaya doğrudan 
açılırken, diğer iki birime dekoratif kemer açıklıklı bir eyvandan geçilerek ula-
şılmaktadır. Eyvandan girilen bölümün güneybatısında köşe oda ile mutfak ve 
kiler yer alır.
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Sofanın güney cephesinde yedi (7) basamaklı ahşap simetrik çifte merdiven-
lerle ulaşılan mabeyn yer alır. Mabeyn konağın katlarına ulaşım sağlayan ana 
merdiven boşluğunun üstünde yer alır ve konağın oturma birimleri arasında 
dışarıyı gören en yüksek bölümdür. Mabeyn, birinci katta, katın iki yöndeki bö-
lümleri birbirine bağlayan ve taşlık bölümüne bakan balkon biçimindeki bölüm-
den işlevsel olarak ayrışır. Burada misafirlerin de karşılandığı yüksekçe oturma 
mekânı sağlanmıştır. Geniş bir manzara görüşüne sahiptir.

Mabeyn, konağın güney cephesinden görülen cumbasıdır. Konağın müştemi-
lat birimlerinin de bulunduğu hayatı görür şekilde konumlandırılmıştır. Mabey-
nin güney cephesinde yuvarlak kemer geçişli 3 pencereye, doğu ve batı yönünde 
de birer pencereye yer verilmiştir. Bu bölüme geçişi sağlayan merdivenlerden 
doğu ve batı yönlerine açılan pencerelere kadar yaklaşık 1 m yüksekliğinde ah-
şap bir duvar dekoru yan duvarlar boyunca uzanır. Bu duvardaki ahşap kaplama-
nın üzerinde iki renkli altıgen dekorlarla mekân görsel açıdan vurgulanmıştır.

Sofanın tavanı da ahşaptır. Ahşap tavan orijinal özelliğini koruyarak günü-
müze ulaşmıştır. Tavanın tam ortasında dönemin barok özelliklerini yansıtan bir 
tavan madalyonu görülür. Madalyon elips biçiminde ovaldir (Foto 13). İnsan gö-
zünden esinlenilerek oluşturulmuştur. Bu dekor yerel halkın inanç biçimini de 
ortaya koyar. Halk dilinde göz değmesi olarak ifade edilen nazarlık için bu dekor 
tercih edilmiştir.

 
Foto 13: Konağın 2. kat (büyük sofa katı) tavan süslemesi kabartma madalyonu

 Üst katın doğu yönünde 3 oda yer alır. Sofanın doğu yönündeki giriş kapısın-
dan ulaşılan konağın kuzeydoğu köşesinde yer alan oda dekoratif yönden oldukça 
zengin işlemelere sahiptir (Foto 14). Tavanı ahşap döşemeli odanın süslemeleri 
dikkat çeker. Ahşap tavan ve duvar örgüsünde sıva üzerine işlenen süslemelerin 
tamamı kalemiçi tekniğindedir. Bu süslemeler Barok dönemin özgün özellikle-
rinden biri olan vazodan çıkan çiçek ve kıvrık dallar ile göze çarpar. Ahşap tavan 
ile taşıyıcı duvar geçişindeki bordürde kullanılan bu dekorlar tavan ve duvarın 
kesiştiği köşelere ve orta kısımlara denk getirilerek uygulanmıştır. 
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Foto 14: Konağın 2. kat (büyük sofa katı) sofanın tavan döşemesi ile duvar geçişlerindeki 

bordür süslemesinden detay
Bu katın kuzey cephesine bakan kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerindeki oda-

lar iç mekân dekorlarıyla dikkat çekicidir. Cephenin kuzey doğu köşesindeki dik-
dörtgen şeklindeki çıkma oda, dolap nişlerine sahip olup tavanı ahşaptır. Ahşap 
tavan süsleme özellikleriyle dikkat çeker (Foto 15). 

 
Foto 15: Konağın 2. kat (büyük sofa katı) sofaya açılan odanın tavan detayı

 Misafirlerin de karşılandığı bu odada dönemin özelliklerini yansıtan süsle-
melere sahip çiçeklik nişi oldukça göz alıcıdır (Foto 16). Çiçeklik nişi odanın batı 
cephesinde ahşap dolap nişinin devamı niteliğindedir. Bu uygulamalar Anadolu’nun 
birçok yöresinde birbirine oldukça benzer bir şekilde görülebilmektedir. Örneğin 
Erzurum Kadıhafızoğulları evi, Ali Paşa Mahallesi, Gaziler Sokağı’ndaki 4 nolu ev ve 
yine Erzurum Murathanoğlu evi çiçeklik nişleri (Karpuz, 1984) Hüseyin Saadettin 
Terzioğlu evinin çiçeklik nişinin süsleme detayları dışında oldukça benzer özellik-
lerdedir. Geleneksel konutların dışında İstanbul yalılarında da bu nişler mekânda 
oldukça etkileyici bir görünüm oluşturur. Geleneksel Konut dokusundaki minyatür 
geleneğinin terkedilmeye yüz tuttuğu özellikle XVIII. yüzyılın son çeyreğinde, (I. Ab-
dülhamid ve III. Selim dönemlerinde) İstanbul’da ve eş zamanlı olarak Anadolu’da 
Türk mimari süslemesinde yepyeni bir tür olarak batı süsleme anlayışı etkisinde 
duvar resimleri ortaya çıkmıştır (Arık 1989, s. 23).  Ayrıca Sadullah Paşa Yalısı sofa 
katının kuzeydoğu odasındaki Barok Sanatı etkisinde doğa manzaralı bir dekora sa-
hip niş (Esin; Akyıldız et al., İstanbul 2008), Köprülü Yalısı’ndaki niş (Amucazade 
Hüseyin Paşa) (Özkeçeci, Durukan et al., 2018, s. 222,223), Bebek Kavafyan Evi’nde-
ki niş (Arslan 2014; Özkeçeci, Durukan, Alacalı 2018, s. 226-228) Hüseyin Saadettin 
Konağı’nın güneybatı köşesindeki odanın çiçeklik nişi ile oldukça benzerdir. Bu du-
rum Anadolu konut mimarisinde ortak pek çok yön bulunduğunu göstermektedir.
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Foto 16: Konağın 2. kat (büyük sofa katı) sofaya açılan odanın çiçeklik nişi

Misafirlerin karşılandığı odanın iç kısmındaki kapı alınlığında birbirine ba-
kan iki simetrik ay-yıldızlı dekor vardır. Odanın kuzey ve doğu cephelerinde üçer 
pencere açıklığına yer verilmiştir. Doğu cephesindeki pencereler dışarıdan çift 
kanatlı ahşap kafesli kapaklara sahiptir. 

Sofanın doğu yönündeki odalardan ortadaki dikdörtgen oda, diğer odalara 
nazaran daha küçüktür. Bu oda ahşap tavanlı ve çıkmalıdır. Çıkmanın bulunduğu 
noktada ahşap bir seki(sedir) yer alır. Sekinin(sedir) içi boş bırakılmıştır. Odanın 
ahşap tavanı zik zak motifli dokuz adet silmeyle hareketlendirilmiştir. Odanın doğu 
cephesinde simetrik iki pencere kuzey ve güney yönlerde de karşılıklı birer pen-
cere vardır. Odanın batı duvarındaki gömme dolap nişlerinin köşesindeki dolap 
kapısından geçilerek doğrudan çatıya ulaşımı sağlayan merdiven bulunmaktadır. 

Sofanın doğu cephesindeki konağın güney yönüne bakan birim çıkma odadır 
(al oda). Bu oda ‘Al oda’ olarak isimlendirilmiştir. Adını kırmızı tonda boyanmış 
ahşap dekorundan alır. Odanın pencerelerinin önünde zeminden yükseltilerek 
oluşturulmuş bir seki bulunmaktadır. Odanın kuzey duvarında ahşap bir dolap 
nişi yer alır. Gömme dolap kapakları ve yüzeylerindeki bölümlerde yer alan dik-
dörtgen levhaların her biri birbirinden farklı bitkisel dekorlara sahiptir. Dolap 
nişinin köşesinde yer alan bir kapıdan alt kata ulaşımı sağlamak amacıyla yapıl-
mış merdivene ulaşılır. Bu merdivenden birinci kattaki (galeri kat) odaya geçiş 
sağlanmıştır. Ayrıca bu kısımda merdiven boşluğunda gizli bir bölme de yer alır. 
Bu kısmın değerli eşyaların korunması için oluşturulmuştur.

Sofanın batı cephesindeki eyvanlı bölümde konağın güneybatısında sarı oda 
yer alır. Çıkma şeklinde tasarlanan sarı oda yatak odası olarak kullanılmıştır. 
Odada yatak olarak kullanılmak üzere yapılmış, yüksekçe bir seki yer almaktadır. 

Sarı odanın ahşap tavanı zikzak motiflidir. Tavanla duvar arasındaki geçiş kıs-
mı iç bükey elips biçiminde bir bordürle çevrelenmiştir. Bordürün köşe ve orta 
noktalarında dönemin bitkisel süsleme özelliklerini yansıtan (Barok Dönemi) 
dekorlar tavanı bordürünü tamamlar.

Sarı odanın yanında mutfak tezgahına da sahip kiler yer alır. 

Sofanın batı cephesinde doğrudan sofaya açılan bir çıkma oda daha vardır. Bu 
oda aynı zamanda misafirlerin de ağırlandığı oturma odası olarak kullanılmıştır. 
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Öyle ki; Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarından Seyit Onbaşı’yla görüşmek 
için buraya gelen Mustafa Kemal Atatürk konağın bu odasında ağırlanmıştır. Oda-
nın 2 cephesi boyunca zeminden yükseltilmiş seki yer alır. Çıkmalı odanın kuzey 
cephesinde 3, batı cephesinde 2, doğu cephesinde de 1 pencere açıklığına yer 
verilmiştir. Sofaya açılan odaların söve ile alınlıkları baklava ve kare motiflidir.  
Odanın sofaya bakan cephesinde ise ahşap dolap nişleri mevcuttur (Foto 17). 

 
Foto 17: Konağın 2. kat (büyük sofa katı) sofaya açılan kuzeydoğu köşe oda gömme 

dolap nişi ve giriş kapısı görünüşü

Bu odadaki gömme dolap diğer misafir odasındaki gömme dolap ve yüklükler-
den farklı olarak camekânlıdır. Dolabın en üst kısmında 8 dikdörtgen levha içinde 
her biri birbirinden farklı çiçek motifleri görülmektedir. Diğer tüm odalarda oldu-
ğu gibi bu odadaki silmeler içerisinde ele alınan çiçek dekorları Barok üslubunda-
dır. Bu dekoratif uygulamalar çeşitli yörelerdeki 18. ve 19. yy konutlarında görülür. 
Örneğin Safranbolu Hacımemişler Konağı (Başay, 2010) ve Birgi Sandıkoğlu Ko-
nağı’nın mekân süslemelerinde sıkça bu süsleme anlayışı karşımıza çıkmaktadır 
(Ekinci, 2005, Foto. 24,25,26,27). Bursa evleri ve İstanbul yalı ve konaklarındaki 
dikdörtgen silmeler içinde ele alınmış çiçek bezemelerinin (Günay, 2014) Hüseyin 
Saadettin Terzioğlu Konağı bezemelerine esin kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu odanın tavan dekoru oldukça zengin işlemelere sahiptir (Foto 18). Oda-
nın tavan ve yer döşemeleri tamamen ahşaptır. Sofanın ahşap tavanı ile beden 
duvarları arasında iç bükey oval bir bordür duvar boyunca dört yönde dolanır. 
Bordürün köşelerine ve orta noktasına denk gelecek şekilde oluşturulmuş duvar 
süslemeleri oldukça dikkat çeker. Barok dönemin bütün özelliklerini oldukça iyi 
şekilde yansıtan bu süslemeler birbirinden farklıdır. 

 
Foto 18: Konağın 2. kat (büyük sofa katı) sofaya açılan kuzeydoğu köşe odanın tavan detayı
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Bazıları bir vazodan çıkan çiçek ve salkım dallar şeklinde bazıları ise sadece 
çiçek motifi şeklinde kullanılmıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Osmanlı-Türk Dönemi mimarisi devletin ulaştığı geniş sınırlar içinde, farklı 

bölgelerdeki çeşitli kültür unsurlarının mimari ve süsleme ögelerinden beslen-
miş, böylelikle konutların plan, mimari biçimi, yapım ve malzeme uygulamaların-
da özgün niteliğe sahip konut yapılanması ortaya çıkmıştır. 

Anadolu’da bölgeler arasında mimaride kullanılan malzemede farklılıklar gö-
rülmektedir. Bu malzeme farklılıkları çoğunlukla coğrafi koşullardan kaynakla-
nıyor olsa da aynı coğrafi bölgedeki kimi konutlarda dahi kullanılan malzemede 
farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Ege Bölgesi konut dokusu da bu nedenle çe-
şitlilik göstermiştir. Bu etki Osmanlı Dönemi’nde Edremit’e bağlı olarak gelişen 
Havran ilçesinde de görülmektedir. Havran ilçesinde kerpiç, ahşap, taş malzeme 
kullanımı konut dokusunun oluşumuna etki etmiştir. Hatta bu malzemelerin aynı 
yapı içinde yapının çeşitli unsurlarında birlikte kullanıldığı da görülmektedir.

Konakların yapımında konak sahibinin ekonomik açıdan yeterliliği de yapının 
niteliğini doğrudan etkilemiştir. Büyük konaklarda yapı üç kata kadar ulaşabil-
mektedir. Bu türdeki konaklar şehir dokusu içinde kolaylıkla seçilebilir. Bu türün 
dışında kalan kentlerdeki diğer evlerin genellikle zemin kat ile birlikte üç katlı 
plan anlayışına sahip yapılardan oluşturulduğu görülmektedir. 

Hüseyin Saadettin Terzioğlu Konağı’nın tavanı, dolap nişleri, kapı yüzeyleri, 
çiçeklik ve mumluk olarak kullanılan nişlerinde uygulanan tüm bezemeler Barok 
üsluptadır. Yapının mimari karakterini belirleyen anlayış Geleneksel Türk Mima-
risi’dir. Geleneksel Türk Mimarisi’nin özelliklerine sahip yapının kuzey ve güney 
cephelerindeki çıkmaları üstte tamamlayan üçgen alınlıklarda Neoklasizm, taşlı-
ğa bakan mabeynde ise Barok etkisi görülmektedir.

Havran Hüseyin Saadettin Terzioğlu Konağı hem İstanbul’un semtlerindeki 
geleneksel konaklar hem de Safranbolu, Birgi, Sivrihisar, Kütahya, Zile, Tokat ve 
Bursa (Sayan, 2009, Resim 158), (Uluengin, 2000), (Gür, 2000, resim 164-168), 
(Aktemur, 2013, Foto: 1,2), (Özköse, 2001, fig. 17, 40), (Karpuz, 1984), (Başay, 
2010), (Ekinci, 2005, Foto. 24,25,26,27), (Günay, 2014) (Çal, 1988) gibi tarihi 
yerleşim yerlerindeki konaklar ile güçlü ilişkiler göstermektedir.

Konağın, özellikle İstanbul’un boğaz kıyısı boyunca uzanan, aristokrat sınıfı-
nın barındığı tarihi yalılar ile mimari ve dekoratif açıdan ilişkisi bulunmaktadır. 
Anadolu’nun bazı bölgelerinde ekonomik olarak hiç azımsanmayacak güce sahip 
bazı tüccar ve bürokratların yaşadıkları kentlere İstanbul’daki yalılardan esinle-
nerek benzer konaklar yaptırdıklarını görmekteyiz. Hatta bu amaçla mimarların 
dahi İstanbul’dan götürüldüğü kuvvetle muhtemeldir. Terzioğlu Konağı bu yö-
nüyle Anadolu’daki aristokrat kesimin davranışlarını yansıtmaktadır. 
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ÜCRETLİLER İÇİN UYGULANAN 
MUAFİYETLERİN VE İSTİSNALARIN 

SENDİKALARIN İKTİSADİ AMAÇLARI 
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ1

Abdullah Burhan BAHÇE, Öner GÜMÜŞ

Giriş
Günlük yaşamda emek piyasasında çalışan bireyler elde ettikleri gelirler için 

maaş ve ücret kavramını birbirlerinin yerine kullanmaktadır. Bununla birlikte 
maaş ve ücret birbirinden farklı kavramlardır. Maaş ve ücret arasındaki farklar 
şu şekilde ifade edilebilir (Zaim, 1990: 188):

• Maaş bir ücrettir,
• Maaş çalışmadan önce, ücret ise çalıştıktan sonra verilir,
• Maaş adı altında ödenen ücretler daha uzun vadelidir,
• Maaş bir sosyal ifade statüsü olarak kullanılmaktadır.
Dolayısıyla ücret kavramının maaş kavramına göre daha geniş bir mahiyette 

olduğu ifade edilebilir. Bu amaçla birinci bölümde ücret kavramının ne anlama 
geldiği iktisadi ve mali olarak ifade edilmek istenmiştir.

Ücret elde eden bireyler aynı zamanda bir gelir elde etmiş olurlar. Bu nedenle 
ücret adı altında alınan gelirden Gelir Vergisi Kanunu uyarınca vergi alınır. Ancak 
bu vergi alınırken ücretli olarak çalışanlardan bazılarına çeşitli sebepler nede-
niyle muafiyet ve istisna uygulanmaktadır. Söz konusu muafiyet ve istisnaların 
neler olduğu ise ikinci bölümde açıklanmıştır.

Bireylerin aldıkları bu ücretler piyasada emek arzı ve emek talebi tarafından 
belirlenmektedir. Bununla birlikte sendikalar da çeşitli vasıtalarla amaçlarına 
ulaşmaya çalışmaktadır. Bu amaçlar iktisadi olan ve iktisadi olmayan amaçlar 
çerçevesinde ele alınabilir. Bu nedenle de üçüncü bölümde sendikaların söz ko-
nusu amaçlarına vurguda bulunulmuştur.

Son bölümde ise Türk Vergi Sistemi kapsamında Türkiye’deki sendikaların 
yapısının ücretliler için uygulanan muafiyet ve istisnalara nasıl etki edebileceği 
değerlendirilmiştir. Nitekim söz konusu muafiyet ve istisnaların bir vergi harca-
ması olduğu dikkate alındığında, bahsi geçen durumun ne kadar önemli olduğu 
ortaya çıkmaktadır.

Son bölümde ise Türkiye’deki sendikaların politik bir yol kullanmak yerine iktisa-
di yollara başvurmasına yönelik çeşitli öneriler getirilerek çalışma sonlandırılmıştır.

1. Ücret Kavramı
Bireylerin iş tercihlerinde muhtemelen en çok dikkate aldıkları unsur ücretle-

rin yüksek olup olmamasıdır. Olağanüstü koşullar hariç en çok ücret verilen işin 

1     Bu çalışma 30.03.2017-01.04.2017 tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen “European 
Congress on Economic Issues” isimli sempozyumda özet bildiri olarak sunulmuştur. 
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emek arzı da en yüksek olmaktadır. Şüphesiz ücret dışı unsurlar da iş tercihlerin-
de etkili bir rol oynamaktadır. Ancak ücret unsuru en dikkat çekici olan unsurdur. 
Bununla birlikte işverenin ücret unsuruna nasıl yaklaştığı da önemlidir. Söz geli-
mi kamu kesimi ücret unsuruna bir vergi kaynağı olarak bakarken, özel kesimse 
üretim miktarı olarak ele alır. Bir diğer ifadeyle ücretin iktisadi ve mali olmak 
üzere iki anlamının olduğu ileri sürülebilecek bir argümandır.

İktisadi olarak ücret bedeni veya fikri emeğin üretime katılması neticesinde 
söz konusu katkının karşılığında ödenen bir gelir olarak ifade edilir. Buradaki 
ücret işletmenin kar veya zarar olup olmayacağını dikkate almaksızın emek sahi-
bine önceden ödenen bir gelir anlamına gelmektedir (Zaim, 1990: 184). 

Mali anlamda ücret ise Türk Vergi Sistemi’nde Gelir Vergisi Kanunu kapsa-
mında tanımlanmıştır. GVK m. 61 ücreti şu şekilde tanımlamıştır: “Ücret, işvere-
ne tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve 
ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.”. 

Söz konusu tanımdan hareketle ücretlerin şu özelliklere sahip olması gerekti-
ği ifade edilebilir (Kızılot ve Taş, 2013: 228-229):

• Ücretin karşılığı olan hizmet işverene tabi olarak verilir,
• Söz konusu hizmet bir işyerine bağlı olarak yapılır,
• Hizmet karşılığında ücret ödemesi yapılır. 

Ücretin özelliklerine sahip olmadığı halde yapılan bazı ödemeler de ücret ola-
rak kabul edilmektedir. Söz konusu ödemeler şu şekilde ifade edilebilir (Saraçoğ-
lu, 2014a:127):

• Sporculara transfer ücreti/ diğer isimler altında yapılan ödemeler ve sağ-
lanan menfaatler,

• Yarışma jürisi, spor hakemleri, bilirkişi, resmi arabulucu, ve eksperlere 
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,

• Tasfiye memurları ile Yönetim ve Denetim Kurulu Başkan ve üyelerine 
ödenen para, ayın ve sağlanan menfaatler,

• Milletvekilleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, komisyon üyeleri ve 
buna benzer kişilere yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler,

• Önceden yapılan yahut gelecekte yapılacak olan hizmet karşılığında sağ-
lanan menfaatler, ayınlar ve para,

• İstisna ve muafiyetler haricindeki dul, yetim ve emekli aylıkları.

Bu mali mekanizma gerçekleşirken idare ücret üzerinden alınan vergiyi ger-
çek ücretler ve diğer ücretler isimli iki yöntemle hesaplamaktadır (Tosuner ve 
Arıkan, 2016: 105).

Gerçek usulde hesaplanacak vergiyi bulmak için öncelikle brüt ücretten sos-
yal güvenlik kurumu primi, özel sigorta primleri, sakatlık indirimi, işsizlik sigor-
tası primi ve sendika aidatı çıkarılır ve sonra bulunan rakamın vergi oranları ile 
çarpılması neticesinde hesaplanan vergi bulunur. Sonrasında ise asgari geçim 
indirimi tutarına isabet eden vergi hesaplanan vergiden çıkarılır ve ücretlinin 
ödemesi gereken vergi bulunur (Şenyüz, Yüce ve Gerçek, 2011: 72-74).
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Diğer ücretlerde ödenecek verginin hesaplanmasından önce ise diğer ücret-
ler denilerek ne kastedildiği anlaşılmalıdır. GVK’nın 64. Maddesinde diğer ücret-
ler şu şekilde ifade edilmektedir:

(1) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
(2) Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
(3) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
(4) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
(5) Gerçek ücretlerin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müspet 

mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar. 

Diğer ücretlerden alınacak verginin hesaplanmasında götürü usul uygulanır. 
Bu yöntemde safi ücret asgari ücrete bağlıdır. Ücret tutarı ise asgari ücretin yıllık 
brüt tutarının dörtte biri kadardır. Bu husus ise takvim yılı başında geçerli olan 
ve sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanmaktadır 
(Saraçoğlu, 2014:, 607-608). 

Bu yöntemlerden farklı olarak bazı ücretlilerin ödeyeceği vergiler ise beyan-
name üzerinden hesaplanmaktadır. GVK m. 95’de sayılan faaliyetleri gerçekleş-
tiren ücretlilerden tek işverene tabi olarak çalışanlar beyana tabi olmazken, bir-
den fazla işverene tabi olarak çalışanlar birinci işten sonraki işlerden aldıkları 
ücretlerin toplamı idarenin belirlediği sınırı aştığı takdirde beyanname vermek 
suretiyle vergiye tabi olacaklardır. Söz konusu beyanname Mart ayında verilecek 
ve ödenecek vergi Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit halinde ödene-
cektir (Bilici, 2011: 166).

2. Türk Vergi Sistemi’nde Ücretlilere İlişkin Uygulanan Muafiyet 
ve İstisnalar
Vergi kanunları açısından muafiyet, belirli bireylerin veya bireylerin oluş-

turduğu grupların vergi mükellefiyeti kapsamının dışında bırakılması anlamına 
gelmektedir. Bununla birlikte vergilendirilmesi gereken bir faaliyetin; bir diğer 
ifadeyle verginin konusunun aynı kanun hükümleri uyarınca vergi dışında bıra-
kılması istisna olarak adlandırılır (Erginay, 2010: 69). Dolayısıyla muafiyet birey-
ler için söz konusuyken, istisnalar ise verginin konusunu kapsamaktadır.  

Türk Vergi Sistemi’nde istisna ve muafiyetler bakımından en büyük grubu üc-
retliler oluşturmaktadır. GVK çeşitli nedenler sebebiyle bazı ücretlileri veya üc-
retleri vergi kapsamı dışında bırakmıştır. Söz konusu kanunda yer alan muafiyet 
ve istisnalar yoluyla bazı ücretlerin tamamı veya bir kısmı vergilendirilmemiştir 
(Öner, 2015: 98-99).

Türk Vergi Sistemi’nde ücretliler için uygulamada olan muafiyetler şunlardır 
(Sarılı, 2010: 93-94):

• Karşılıklı olmak koşuluyla yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçilik-
lerinde çalışanlar gelir vergisinden muaftır. Söz konusu elçilik çalışanları 
ise aynı uyruğa tabi olmak zorundadır. Bir diğer ifadeyle diplomat muaf-
lığı söz konusudur.
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• Bir diğer muafiyet ise 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu-
na göre Türk Uluslararası Gemi sicilinde kayıtlı gemilerde çalışan gemi 
adamları muafiyetidir.

• Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge 
personeli de gelir vergisinden istisnadır.

• Tabi afetlere maruz kalan kişiler için de gelir vergisi muafiyeti söz konusudur.
Gelir Vergisi’nde yer alan istisnalar ise şu şekildedir (Akdoğan, 2006: 228-

233; Pehlivan, 2011: 197-200):

• Sporculara Yapılan Ödemelerle İlişkin İstisna: 100 ve daha aşağıda 
işçi çalıştıranların işyerlerinde 1, 100’ün üzerinde işçi çalıştıranların iş-
yerlerinde iki amatör sporcuyu çalıştıranların her yıl müsabakalara katıl-
dıkları ve asgari ücretin iki katını aşmamak koşuluyla ödenen ücretlere 
ilişkin istisna

• Asli Nitelikteki Ücretlere Yönelik İstisnalar: Köylerde ve nüfusu 
5000’i geçmeyen belediyelerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile do-
kunan halı ve kilim imalatlarında çalışan işçilerin ücretleri; gerçek usulde 
çalışmayan çiftçilerin veya gelir vergisinden muaf tutulanların yanında 
çalışan işçilerin ücretleri; toprak altı niteliğe sahip olan madenlerin yer 
altında çalışan işçilere verdiği ücretler; Köy muhtarları ve bazı görevlilere 
köy bütçesinden yapılan ücret ödemeleri ile çftçi mallarını koruyan bek-
çilerin ücretleri; hizmetçi ücretleri; Öğrenci, hükümlü, tutuklu, hükümlü 
ve düşkünlere yapılan bazı ücretler;  işçilere işverenler tarafından yemek 
verilmek suretiyle elde edilen menfaatler; konutun tedarik ve tahsili sa-
yesinde elde edilen menfaatler; taşıma giderleri; emekli, malul, dul ve ye-
tim aylıkları; çırak ücreti; yabancı sosyal güvenlik kuruluşlarının yaptığı 
bazı ödemeler; dar mükelleflerin dövizle ödediği ücretler.

• Ücret Niteliğinde Sayılan Diğer Ödemelere Yönelik İstisnalar: Gider 
karşılıkları; tazminat ve yardımlar; Vatan hizmetleri yardımları; teçhizat ve 
tayın bedelleri; tahsil ve tatbikat ödemeleri; teşvik, ikramiye ve mükafatlar. 

3. Sendikaların İktisadi ve Gayrı İktisadi Amaçları
Endüstri içerisinde yeni olan işçiler oluşturulmalarında hiçbir olanaklarının 

bulunmadığı ve katı ve keyfi olan kurallara uymada sıklıkla zorlanırlar. Bundan 
dolayı sanayileşmenin başlangıç aşamaları genellikle huzursuz olan işçiler ve 
gelişigüzel bir şekilde ortaya çıkan bireysel protestolarla doludur. Bu durum 
yüksek oranda devamsızlık ve personel değişim oranı, işçilerin başındaki ustaya 
itaatsizlik ve işte düşük performans olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca arada sırada 
ortaya çıkan ve işçilerinin birçoğunun ortaya çıkaracağı grevler ve isyanlar da söz 
konusu olabilir. Bu durum Britanya ve ABD ilk kurulduğunda genel olarak görül-
mekteydi ve hatta günümüzde de yeni sanayileşmiş ülkelerde sıkça görülmek-
tedir. Bununla birlikte nihayetinde protestolar kalıcı organizasyonların bünyesi 
kapsamına alındı ve söz konusu protestolar daha düşük bir şiddet altında olması 
koşuluyla daha etkin bir hale geldi. Bahsi geçen organizasyonların en popüler 
olanlarından biri sendikalardır (Reynolds, 1974: 6). 



Öner GÜMÜŞ, Abdullah Burhan BAHÇE 521

Şekil-1. Sendikanın Ortaya Çıkış Felsefesi

Çalışanlar kendi geçimlerini 
sağlamak için işverenlere 

bağlıdır.

Dolayısıyla işverenler işçilerin 
koşullarını belirler.

Ama birlikte hareket edilerek, 
işçiler güç dengesini değiştirir.

Çok işçi ve birkaç işveren var, 
dolayısıyla işverenler güç 

dengesini elinde tutar.

Bireysel işçi az güce sahiptir, 
çünkü bir başkası kolayca 

yerini alır.

İşçiler kendi paylarını birlikte 
iyileştirmelidir.

Kaynak: Munsey, 2012: 134.

Toplu pazarlık işçilerin işverenle olan ilişkilerinde bireysel olarak hareket ede-
bilmeleri açısından oldukça zayıf oldukları bir durumda onların muhtemelen ilk ve 
en başta gelen tepkileri olarak görülür. Kapitalist üretim süreci sermayedarların 
işçiler üzerinde hakimiyeti anlamına gelir. Bununla birlikte bir noktaya kadar iş-
çilerin toplu olarak gösterdikleri direnç bu durumu dengeleyebilir Furaker, 2005, 
86). İşte sendikaların ortaya çıkış felsefesi de bu dirence dayanmaktadır.

Sendikaların genel amaçları ise şu şekildedir (Stockham, 1956: 176-178):

• Sendikalar üyeleri için daha fazlasını isterler,
• Sendikalar üyelerinin iş güvenliğini korumak için çeşitli usuller oluştur-

mak isterler,
• Sendikalar kurumsal güvenliklerinin korunmasını sağlamaya çalışırlar,
• Sendikalar liderlerinin ve kadrolu elemanlarının kişiliklerini ve arzularını 

yansıtırlar.
Sendikaların iktisadi olmayan amaçları toplu pazarlığa ilişkin amaçlar ve po-

litik amaçlar olarak incelenebilir.

Toplu pazarlığa ilişkin amaçlar organizasyonun sürekliliği, kısıtlı iş imkanla-
rının tahsisi, çalışma koşullarında kademeli bir gelişim ve bireysel işçilerin hak-
ları üzerindeki tartışmalarda karar verecek bir yargı sisteminin geliştirilmesidir 
(Reynold, 1954: 119-120).

Sendikaların politik amaçları ise ilk olarak mesleki-iktisadi tabanlıdır. İkinci 
politik amaç ise ideolojik nedenlerdir. Son politik amaç ise sendikaların belirli 
bir kesimi temsil etmeleri olarak da adlandırılabilecek olan demokratik-siyasi 
nedenlerdir (Akgeyik, 1994: 79-80).

Sendikaların iktisadi amaçları ise Dunlop talep modeli ve Ross’un politik mo-
deli çerçevesinde ele alınabilir. 
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Dunlop talep modelinde sendikaların maksimize ettiği hususlar şu şekilde 
ifade edilebilir (Dunlop, 1944: 36-41):

• Bir sendikanın ücret politikası, ücret kazanan herkesin istihdam edilip 
edilmediği dikkate alınmaksızın imkan dahilindeki en büyük ücret top-
lamlarına ulaşma yönünde kanalize olabilir.

• Bir kısım işçiyi işsiz bırakacak bir ücret düzeyi belirlendiğinde ortaya 
çıkacak problemler sendikaya dayatılır. Bu durumda sendika başka bir 
temel amaç gözetebilir.

• Sendika, üyelerinin bireysel ücret toplamlarını maksimize etmeye çalışır-
sa aynı ücret düzeyi en büyük bireysel ücret toplamlarını verecek şekilde 
sabitlenecektir. Bunun sebebi de işsiz olanlara yapılacak yardımların söz 
konusu bireysel ücret toplamlarından yapılmasıdır.

• Sendikaların belirgin bir amacı da muhtemel olan en yüksek istihdam dü-
zeyini garanti altına almaktır.

• Sendikaların bir diğer muhtemel amacı da sendikaya bağlı olan her bir 
birim emek için en yüksek ortalama ücret gelirine ulaşmaktır.

• Bir sendika istihdam edilenlerin kolektif rantlarını maksimize etmeye 
çalışabilir.

Grafik 1. Dunlop Talep Modeli Kapsamında Sendikaların Ekonomik Amaçları  

Kaynak: Biçerli, 2007: 320.

Şekilde Ws sendikaya üye olmayan bir işçinin ücret düzeyini göstermektedir. 
Eğer işçi sendikaya üye olursa, üye olunan sendika firmadan hangi ücret düze-
yinde bir talepte bulunacağını belirlemek durumundadır (Yüksel, 2006: 55). Sen-
dika ücret maksimizasyonu amacında ise ücret düzeyi W2’de belirlenir. Toplam 
ücret ödemeleri maksimize edilmek istenirse bu durumda ücret düzeyi W0 ola-
caktır. Ancak sendikanın amacı rant maksimizasyonu ise bu durumda ücret dü-
zeyi W1 olarak belirlenecektir (Biçerli, 2007: 320). Görüldüğü gibi sendika hangi 
ekonomik amacı tercih edecekse ücret düzeyi de ona göre değişmektedir.  
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Ross’un politik modelinde sendikalar, organizasyonların hayatta kalması yö-
nünde güçlü çıkarları olan liderleri ve çeşitli amaçları olan işçileri barındıran 
karmaşık bir politik kurum olarak ifade edilmiştir (Blair and Crawford, 1992: 
26). Ross sendikaları ücret maksimizasyonu gibi bazı amaçları maksimize etme-
ye çalışan emeğin bir satıcı olarak algılamanın oldukça yanıltıcı bir yaklaşım ola-
cağını ileri sürmüştür (Drakopoulos and Katselidis, 2012: 11).

Ross’ göre mikro iktisadi tabanlı standart bir sendikanın amaçlarına ilişkin 
problemler şu unsurlar altında ifade edilebilir (Kaufman, 2002: 117):

• Sendika üyelerinin bireysel tercihlerini tek tek ifade edecek iyi ifade edil-
miş bir sendikal amaç fonksiyonu bulunmamaktadır. Bunun sebebi de bir 
firmanın hissedarlarının aksine, sendika üyelerinin yaş, iş tasnifi, kıdem 
ve buna benzer diğer faktörlerden dolayı belirgin bir ücret politikasının 
fayda ve maliyetlerini eşit olarak paylaşmamalarıdır.

• Ücret politikası sendikaların başkanları tarafından belirlenir ve sendika 
başkanlarının alt kademede çalışan işçilere göre daha farklı tercihleri bu-
lunmaktadır. Bu tip bir asil-vekil sorunu iyi tanımlanmış bir sendikal amacı 
gerçekleştirmeyi imkansız kılmaktadır. Çünkü alt kademedeki işçilerin üc-
ret tercihleri söz konusu işçilerin sendika liderlerine politik baskı yapabil-
dikleri oranda zamana ve sendikanın alt bölümlerine göre değişmektedir. 

• Bazı sendikalardaki karar verme süreci oldukça merkezileşmiştir ve bun-
dan dolayı ücret politikası çoğunlukla ulusal düzeydeki liderler tarafın-
dan belirlenir. Ayrıca söz konusu politika tek tip bir şekilde uygulanır. Bu-
nunla birlikte diğer sendikaların karar verme gücü oldukça yerelleşmiş 
bundan dolayı ücret politikası yerel düzeyde belirlenir. Sendika yöneti-
minin hissettiği politik baskılar genellikle pazarlığın yapıldığı yere bağlı 
olarak değişeceğinden sendika başkanının ulaşmayı tasarladığı amaçlar 
da pazarlık yerine göre değişecektir. 

Buradan hareketle Ross’un politik modelinde bireyler iktisadi olarak irrasyo-
nel, politik olarak rasyonel davranmaktadır. Dolayısıyla Ross açısından sendika-
lar politik olarak incelenmelidir (Biçerli, 2007: 323). Her iki model ele alındığın-
da ise sendikaların ekonomik amaçları Dunlop talep modelinde iktisadi olarak ir-
delendiği; Ross’un politik modelinde ise politik olarak incelendiği ifade edilebilir.

4. ÜCRETLİLERDE UYGULANAN MUAFİYET VE İSTİSNALARIN DOLAY-
LI BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK SENDİKALARIN İKTİSADİ AMAÇLARI
Türk Vergi Sistemi’nde ücretliler için uygulanan birçok muafiyet ve istisna 

vardır. Söz konusu muafiyet ve istisnalar birer vergi harcaması niteliğinde oldu-
ğundan devletin mali planlamayı yaparken söz konusu muafiyet ve istisnaları 
dikkatle ele alması gerekmektedir. Bununla birlikte bu ilişkiler içerisindeki ak-
törler sadece devlet ve çalışanlar değildir. Bu noktada sendikaların güçlü veya 
zayıf bir aktör olarak bu mekanizmaya dahil olması dolaylı olarak muafiyet ve is-
tisnaların da durumunda bir değişiklik yaratacak potansiyele sahiptir. Öncelikle 
muafiyet ve istisnaların politik mi yoksa iktisadi mi olduğunun değerlendirilmesi 
sendikal amaçlar açısından önem taşımaktadır.
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GVK’da yer alan muafiyet ve istisnalara bakıldığında diplomat muafiyeti ile 
vatan hizmetlerine ilişkin istisnaların politik olduğu görülmektedir. Bununla bir-
likte muafiyet ve istisnaların çoğunun da iktisadi bir tabana sahip olduğu ifade 
edilebilir. Bu da mevcut mali sistemin politize olmadığını göstermektedir. Bunun-
la birlikte yalnızca iktisadi amaç güden bir mali sistemin de sağlıklı olması söz ko-
nusu olamaz. Bunun sebebi de güçlü bir mali sistem için güçlü bir devletin olması 
gerekliliğidir. Ancak öte yandan güçlü bir devlet için de iktisadi bakımdan güçlü 
bireylerin sistem içerisinde yer alması gerekmektedir. Bu bakımdan mevcut mua-
fiyet ve istisnaların kapsamının hem iktisadi hem de politik olarak daha da geniş-
letilmesi Türk Vergi Sistemi’nin de güçlenmesine sebebiyet verebilecektir. Ancak 
söz konusu unsurların daha da genişletilmesi güçlü bir organizasyon aracılığıyla 
gerçekleşebilir. Bu noktada da sendikaların gücü önem kazanmaktadır.

Türk Sendika yapısının Dunlop ve Ross modeline göre değerlendirilmesi sen-
dikaların bu noktada ne kadar güçlü olduklarını ve dolayısıyla mali sistemin iyi-
leştirilebilmesinin ne kadar mümkün olabileceğini gösterebilecektir. 

Türk Sendika yapısı genel olarak politik bir yol izlemektedir. Bir diğer ifadeyle 
hükümete yakın olan sendikalar yapılacak iktisadi değişiklikler konusunda karşıt 
sendikalara nazaran daha güçlü bir konumdadır. Bu da Türkiye’deki sendikal yapının 
Ross’un politik modeline daha uygun olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle işçi ve me-
murların iktisadi kazanımlarının gerçekleştirilmesi Dunlop modeline göre hareket 
edecek bir sendika açısından daha zor olacaktır ki bu da devletin bir vergi harcaması 
yapma isteğini azaltan bir etken olacaktır. Ancak sendikalar politik amaçla hareket 
etseler bile rasyonel olmaya çalışacak bireyler önemli iktisadi kazanımlar elde et-
mek için politik bir şekilde hareket eden sendikalara üye olacaklardır. Fakat teorik 
olarak hükümetlerin dönem dönem değiştiği dikkate alındığında bu durum sendi-
kacılığın sağlıklı bir şekilde gelişimini engelleyecektir. Sağlıklı gelişim göstermeyen 
bir sendikal yapı ise emek piyasasına yapacağı muhtemel müdahaleler neticesinde 
vergi sisteminde ücretliler için uygulanacak olan muafiyet ve istisnaların da yanlış 
tespit edilmesine yol açabilecektir. Keza bunların bir vergi harcaması oldukları düşü-
nüldüğünde mali yapıyı bozacak bir süreç de kendiliğinden başlayacaktır. Neticede 
Ross’un politik modeline uygun hareket etme düşüncesinde olan sendikaların kamu 
gelirlerini de dolaylı olarak olumsuz etkileyebilme potansiyeli olduğu gerçeği altında 
Türkiye’de sendikal yapının Dunlop modeline uygun bir şekilde değişme gerekliliği 
mali yapı için gerekli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

SONUÇ
Ücretliler için uygulanan muafiyet ve istisnaların kamusal kaynakların tahsi-

sine uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bunun için de sendikanın ekono-
mik amaçlarına ulaşabilecek iktisadi bir yol izlemesi gerekmektedir. Türkiye’de-
ki sendika yapısının politik tabanlı olduğu ele alındığında sendikaların iktisadi 
bir yol kullanarak ekonomik amaçlarına ulaşması teşvik edilmelidir. Bu amaçla 
sendikal yapıda şu değişikliklerin yapılması söz konusu amaca hizmet edecektir:

• Politik demeçler vermek demokrasilerde her organizasyonun hakkıdır. 
Bununla birlikte mali yapının iyi bir şekilde işleyebilmesi adına iktisadi 
olarak üyelerinin hakkını korumak isteyen sendikalara teşvik verilmesi 
piyasalardaki denge ücret düzeyini yükseltebilecektir.
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• Sendikalar, üye olacak kişilerin partilere üye olmaması şartını getirdik-
leri takdirde sendika başkanları da politik bağlantı kullanmak yerine gü-
nün iktisadi koşullarına uygun yöntemler deneyebilecektir.

• Sendikalar emek piyasasındaki denge ücret düzeyini değiştirebilecek 
bir potansiyele sahiptir. Bu bağlamda emek piyasasında daha iktisadi bir 
yöntemle hareket etmek denge ücretlerini aşağı veya yukarı oynatmak 
suretiyle daha dengeli bir hale getirecektir. Ayrıca bu şekilde hareket et-
mek ücretliler için uygulanacak muafiyet ve istisnaların da devlet tarafın-
dan daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 

 Ücret ve muafiyetlerin Türkiye’de çalışanlar için etkin bir şekilde uygulanma-
sı ekonomik üretimin de artması anlamına gelecektir. Böyle bir mekanizma ku-
rulması için de sendikaların iktisadi yöntemle, iktisadi amaçlarına ulaşabilecek 
bir politika geliştirmesi gerekmektedir. Muafiyet ve istisnaların sadece iktisadi 
değil politik yanları da kuşkusuz ön plana çıkmaktadır. Ancak iktisadi açıdan güç-
lü bireylerin olduğu bir toplumda muafiyet ve istisnaların devletin siyasi politi-
kalarına uygun bir hale geleceği de izahtan varestedir.  
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BİRLEŞİK KRALLIK’IN KÜLTÜREL 
DİPLOMASİSİ: BRITISH COUNCIL’İN 

ETKİLERİNİN ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ İLE 
İNCELENMESİ

Emrah AYDEMİR

Giriş
Tarih boyunca dil, din, fikir, bilgi, sanat ve kültürden kaynaklanan etkileşim ve 

toplumsal yapıların değiş tokuşu farklı gruplar arasındaki ilişkileri sürekli olarak 
geliştirmiştir. Bu gelişim politika ve iletişim senkronizasyonunda kültürel diplo-
masiyi uzun vadeli ilişkilerin inşa edilmesi için önemli bir araç haline getirmiş ve 
uluslararası ilişkilerin düzenlenmesinde kültürel diplomasi toplumlar arası bir 
güç olmuştur. Bu anlamda kamu diplomasisinin önemli bir uygulama alanı olan 
kültürel diplomasi iyi niyet ve etki yaratmak, yurtdışında güven oluşturmak ve 
dolaylı olarak ulusal çıkarlara hizmet etmek için yararlanılmaktadır. 

Birleşik Krallık’ta kabul gören, işlevsel olarak net bir iş bölümüne – dinle-
me ve savunmada Dışişleri Bakanlığı, kültür ve değişimde British Council ve 
uluslararası yayında BBC – ve üst düzeyde kabul edilmiş güvenlik duvarları ve 
akıllı bir stratejik iş birliği sistemine sahip olan kamu diplomasisi yapısı vardır 
(Cull 2010:14). Bu bağlamda Birleşik Krallık’ın kültürel diplomasi stratejisinde 
uluslararası kültürel etkisi için British Council hayati rol oynamaktadır. Birleşik 
Krallık’ın uluslararası arenada çıkarlarını güvence altına almak için kültürel dip-
lomasi faaliyetlerini yürüten British Council, uzun zamandır ülkenin imajı için 
çalışmalar yapmakta ve Birleşik Krallık ve diğer ülkelerdeki insanlar arasındaki 
ilişkileri geliştirmeye çalışmaktadır. 

Farklı bağlamlarda incelenen kültürel diplomasi çeşitli açılardan değerlendi-
rilmeyi beraberinde getirmektedir. Bu bilgiler ışığında hazırlanan bu araştırma-
nın amacı; British Council tarafından yürütülen kültürel diplomasi faaliyetlerinin 
gençler üzerindeki etkisini anlamak, İngiliz kültürünün benimsenip benimsen-
mediğini ortaya koymak ve kültürel diplomasinin güven ve saygıya tesirini de-
ğerlendirmek olmuştur. Araştırmada nitel bir görüşme tekniği olarak odak grup 
görüşmesi kullanılmıştır. Araştırma Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrenci-
lerine uygulanmıştır. Dört odak grup görüşmesi yapılmış ve her bir oturum 120 
dakika sürmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen veriler British Council’in 
Türkiye’deki gençlerin umutlarını, korkularını ve hayallerini derinlemesine ince-
leyen Next Generation serisindeki 2018 Şubat ayındaki son raporu ve Nicholas J. 
Cull’un Public Diplomacy: Seven Lessons for its Future From its Past makalesi ele 
alınarak tartışılmıştır.

Kamu Diplomasisi
Çağımızda diplomasi genişlemiş, çeşitlenmiş ve çok karmaşık bir hale bürün-

müştür. Klasik strateji ve dış politika metotları, medya ve kamuoyunun etkisinin 
artması ile diplomaside önemli değişikliklere yol açmıştır. Diplomatların geleneksel 

CHAPTER 
33
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konsolosluk, ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerine enerji, çevre, insan hakları, 
doğal afetler, insani yardımlar, nükleer silahlar, siber terörizm gibi yeni diplomasi 
faaliyetleri eklenmiştir (İskit 2012:349-350). Alanların genişlemesiyle uluslara-
rası ilişkilerde konjonktüre bağlı değişimler meydana gelmiş ve klasik diplomasi 
yöntemleri yenilenerek yabancı kamuoyunu etkileme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Bu ihtiyaçlar ışığında kamu diplomasisi doğmuş ve ülkeler açısından stratejik 
bir değer olarak işlev görmeye başlamıştır (Erzen 2012:35). Devlet dışı aktörler 
de kamu diplomasisinin ortaya çıkmasında etkili olmuş ve kamu diplomasisi uy-
gulamaları pek çok aktör ve kurumun faaliyetleriyle gerçekleştirilme aşamasına 
geçmiştir (Bostancı 2012:42-43).  Kamu diplomasisinin ortaya çıkmasında med-
ya da önemli bir rol oynamış ve bilgi devriminin devlet dışı aktörleri güçlendir-
mesi kamu diplomasisinin daha aktif kullanılmasına zemin hazırlamıştır. 

Kamu diplomasisini ortaya çıkaran çeşitli faktörlerin farklı özellikleri kamu 
diplomasisine ilişkin tanımlamayı genişletmektedir. Snow’a göre (2009:6-7) 
kamu diplomasisi, özel birey ve grup ya da hükümetlerin doğrudan ve dolaylı 
olarak kamu tutum ve davranışlarını direkt aktarmayı ve böylece başka hükü-
metlerin dış politika kararlarını etkilemeyi içermektedir.

Cull’a göre (2009:12) kamu diplomasisi, uluslararası bir aktörün uluslararası 
çevreyi yönetmek için yabancı bir halk ile iletişim kurmasıdır. Dış politikaların 
düzenlenmesi ve yürütülmesi üzerinde kamu tutumlarını etkileyen kamu diplo-
masisi, kültürlerarası iletişim sürecini, dışişlerine ilişkin raporları ve özel grup-
ların etkileşimini kapsamaktadır (The Edward Murrow Center of Public Diplo-
macy). Dış politika kararlarına ilişkin yabancı halkların ve diğer hükümetlerin 
tutum ve görüşlerini etkilemek için yapılan girişimler olarak tanımlaman kamu 
diplomasisi hükümetler, özel gruplar ve bireyler tarafından yürütülmektedir 
(The Edward Murrow Center of Public Diplomacy).

Kamu diplomasisi hedef ülkelerdeki insanları etkilemek ve etki altına alınan 
insanların kendi hükümetlerini baskı altına alarak iç ve dış politikanın değişti-
rilmesine zemin hazırlanması olarak da tanımlanmaktadır. Yenilikçi bir çevrenin 
doğması için kamuoyu oluşturmak, dış politika ve ulusal çıkarları savunmak olan 
kamu diplomasisi (Szondi 2008:7) bilgi erişiminin engellendiği ülkelere dürüst 
bir dünya görüşü götürme çabası olarak değerlendirilebilir. Veya kuşkulu çıkarcı 
bir mesaj olarak görülebilir. Her şeye rağmen kamu diplomasisi uluslararası iliş-
kilerin önemli bir parçasıdır ve küresel bilgi akışını kolaylaştıran iletişim tekno-
lojilerindeki gelişmeler olarak tarif edilebilir (Seib 2009:772).

Kamu diplomasisi, uluslararası çıkarlar için doğru uygulamaların ve strate-
jilerin devreye girdiği, ihtiyaca yönelik temel mesajların üretilerek kullanıldığı, 
devlet dışı aktörlerin ve kamuoylarının uygulama sürecine dâhil edildiği ve stra-
tejik iletişimden yararlanılarak zihin altı vurgusunun amaçlandığı çok boyutlu 
bir paradigmadır.  Bu bağlamda kamu diplomasisi hükümetin stratejik hedefleri-
ni destekleyen tüm resmi çabaları içermektedir.

Kamu diplomasisi hedeflerinin yerine getirilmesinde devlet kurumları eşsiz 
bir öneme sahiptir. Devlet destekli çabalar ile doğrudan yabancı kamuoyuyla ileti-
şim kurmayı amaçlayan devlet kurumları hükümetin stratejik hedefleri için ortam 
hazırlamaktadır. Devlet kurumları tarafından yürütülen kamu diplomasisi faali-
yetleri, resmi politikaları hedef kitleye olumlu bir şekilde yansıtmak, ülkelerinin 
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imajlarını geliştirmek, kültürel iletişim kurarak genel bir iyi niyet ortaya çıkarmak, 
çeşitli konularda iş birliğini kolaylaştırmak, uzun vadeli ilişkiler oluşturmak ve sür-
dürmek ve düşman propagandasını zayıflatmak üzerine kurgulanmaktadır.

Kültürel Diplomasi
Kamu diplomasisi uygulama alanlarından biri olan kültürel diplomasi, ulus-

lararası bir aktörün kültürel kaynaklarını ve başarılarını uluslararası çevreye ak-
tarması olarak tanımlanabilir. Yurtdışında kültürel akışı kolaylaştırarak uluslara-
rası çevreyi yönetme çabalarını içeren kültürel diplomasi (Cull 2009:19) kamu 
diplomasisinin pratik bir alt kümesidir. Diplomasi veya dış politika hedefleri için 
bir devletin kültürünün yayılması ve yabancı ülkelerdeki vatandaşları olumlu 
şekilde etkilemek amaçlı iletişim kurularak yürütülen kültürel diplomasi (Mark 
2009:1) yüzyıllardır uygulanmaktadır. Kültürel diplomasi yabancı devletlerle 
kültür, sanat ve eğitim yoluyla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve sürdürmektir. Pro-
aktif bir süreç için uygulanan kültürel diplomasi bir ulusun kurumlarının, değer-
ler sisteminin ve kültürel kişiliğinin aktarılmasıdır.

Sanat, dil, din, fikir ve toplumsal yapıların toplumlar arasında birbirine akta-
rılması ilişkileri geliştirmektedir. Sosyo-kültürel iş birliğini geliştiren, topluluklar 
arasında ilişkileri güçlendiren, ulusal çıkarları dış politika amaçları noktasında 
fikir, değerler ve gelenekler bağlamanda bir eylem sürecine sokan kültürel diplo-
masi; sivil toplum örgütleri, devletler, devlet dışı aktörler ve özel sektör tarafın-
dan uygulanabilmektedir.

Günümüzde kültürel üretim, ekonomik sistem, bilinç endüstrisi ve enformas-
yon bağlamında modern toplumun kültürel süreci bütünleşmektedir. Toplumsal 
ve ekonomik sistem, gereksinim duyduğu kültürü kendi koşullarında üretmekte 
ve kendi işleyişine uygun bir akılla pazarlamaktadır. Pazarlama noktasında kitle 
iletişim araçları çağın duygusal ve zihinsel tüm aşamalarına hâkim bir şekilde 
(Girgin 2008:31) ülkelerin kültürel mesajlarını hedef kitleye taşımaktadır. Kül-
türel diplomasi sürecinde kitle iletişim araçları da erişimi kolaylaştırmaktadır. 

Kültürel diplomasi, kültürel gücü kullanmakta ve kültürü teşvik etmek için 
diplomasi sanatından yararlanmaktadır. Başka toplumlarda farkındalık yaratan 
kültürel diplomasi siyasi, ekonomik ve strateji alanlarında bir ülkenin çıkarlarına 
arka plan sağlamaktadır. Ayrıca birçok tarihsel örnekte kültürel diplomasi, kültü-
rel propaganda ve manipülasyonun güçlü bir aracı olarak kullanılmaktadır (Grin-
cheva 2013:13-14). Kültürel açıdan geniş bir yaklaşımı içeren kültürel diplomasi, 
diplomatların eylemleri, hükümetler tarafından medya içeriğinin şekillenmesi, 
uluslararası kamuoyunun etkilenmesi, değer ve hedeflerin uyumlaştırılması için 
uzun vadeli çabaların hayata geçirilmesi ve politik çıktılar için kayıt dışı kültürel 
müdahaleleri içermektedir (Ivey 2008:2).

Kültürel diplomasinin özünde bir ulusun etkileyici yaşamı da vardır. Değer 
alışverişi ve kapsamlı fikirlerden oluşan kültürel diplomasi, son yarım yüzyıl bo-
yunca giderek genişlemiş ve dini, siyasi ve yaratıcı alanları da kapsayacak şekil-
de toplumun temel niteliklerini oluşturan uygulamalara dönüşmüştür. Birleşmiş 
Milletler deklarasyonları ve UNESCO anlaşmaları modern “kültür” duygusunun 
çok yönlü bir yansıması olarak bir ulusun karakteri biçiminde anılmıştır (Ivey 
2008:1-2).
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Kültürel diplomaside bilgi akışı içe ve dışa doğrudur. Genel olarak uzun dö-
nemli planlanan kültürel diplomasinin tipik altyapısını eğitim ofisleri ve değişim 
yöneticileri oluşturmaktadır (Cull 2009:25). Uzun dönemli planlamalar kültür-
lerarası anlayışı etkilemek ve uzlaşmayı teşvik etmek üzerine kuruludur.  Her 
seviyede uygulanabilme özelliğine sahip olan kültürel diplomasi bireylerin, top-
lulukların ve ulusların ideolojisini etkileyerek küresel kamuoyu oluşumu için or-
tam hazırlayabilmektedir. 

Kültürel diplomasinin dünyada çeşitli örnekleri vardır. Son yıllarda kültürel 
diplomasiyi aktif kullanan ülkelerden biri Çin’dir. Çin’in kamu diplomasisi çalış-
malarında Hanban (Yabancı dil olarak Çince eğitimden sorumlu Çin Ulusal Ofisi) 
pek çok ülkede faaliyet göstermektedir. Hanban, Konfüçyüs Koleji ve Konfüçyüs 
Enstitüsü kurarak Çin diline ve kültürüne artan ilgiden yararlanmaya çalışmış ve 
tüm dünyada 100’ün üzerinde Konfüçyüs Enstitüsü kültürel diplomasi faaliyet-
lerinde bulunmuştur (d’Hooghe 2007:29). Enstitü ve kolejlerle kültürünü dün-
yaya anlatan ve kültürel faaliyetlerle Çin’in keşfedilmesini amaçlayan Çin video, 
kitap ve filmlere de sponsor olarak (Chen 2011:75) kültürel diplomasi sürecini 
geniş bir alana yaymaktadır. Başka bir örnek de Fransa ile ilgilidir. Fransız kültür 
merkezi olarak Alliance Française, doğrudan dil öğrenimi ve kültürel faaliyetlerle 
Fransa’ya hizmet etmektedir. 132 ülkede 1.100 şubesi bulunan AllianceFrança-
ise’nin tüm dünyada 800 dil öğretim merkezi vardır (Özkoçak 2013:202-204).

Kültürel diplomasi, uygulamalarda eğitim ile iç içe geçmiş bir haldedir. Kültürel 
diplomasi, kamu diplomasisi uygulamalarını eğitim perspektifinde mikro ölçekte 
bireyler üzerine makro seviyede kitle iletişim araçlarıyla toplumlar üzerine odak-
lamaktadır. Ülkelerin çıkarlarına hizmet eden kültürel diplomasi, ülkelerin uygu-
lamalarında farklılık gösterse de amaçlar benzerdir. Bu ortak amaçlar şunlardır:

- Kültürün yabancılara benimsetilmesi
- Vatandaşların etki altına alınması
- Fikir akımlarının empoze edilerek yayılması
- Aktarılan fikirlerin savunulmasının sağlanmasına yönelik altyapı hazır-

lanması
- Ülke içinde ve dışında savunulan değerler çerçevesinde ekonomik, sos-

yal ve politik amaçlara hizmet edilmesinin sağlanması.

Birleşik Krallık’ın Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Gücü
Britanya on dokuzuncu yüzyıl lider devletidir. On dokuzuncu yüzyılda Britan-

ya’yı lider devlet haline getiren temel kaynaklar sanayi, finans ve kredi, liberal 
kurallar (yumuşak güç), donanma, ada yerleşimi (savunma kolaylığı) ve politik 
birliktir (Nye 2003:15). Britanya bu dönem denizlerde rakipsiz olmuştur ve bu 
durum Britanya’nın uluslararası politikada büyük bir güç olmasını sağlamıştır. 
Küresel ticarette de egemen bir devlet olan Britanya, bu dönemde mevcut kay-
nakları ile beraber pek çok ülkenin ekonomisini hakimiyeti altında tutmuştur. Li-
beral kurallar da yumuşak güç perspektifinde Britanya’nın birçok ülkeyi kontrol 
edebilmesine yol açmış ve yumuşak güç, sert güç ile bir araya gelerek Britanya’yı 
dönemin büyük bir gücü haline getirmiştir.



Emrah AYDEMIR 531

On dokuzuncu yüzyılda Britanya GSMH’de Rusya ve Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin altında olmasına rağmen Pax Britannica başarılı bir hegemonya örneği 
olarak tarihte yerini almıştır. Britanya, ABD’nin 1945 yılından beri dünyanın di-
ğer ülkelerine oranla sahip olduğu üretim üstünlüğüne hiçbir zaman erişeme-
sede bir dereceye kadar yumuşak gücü olmuştur. Bu bağlamda dünya geneline 
nüfuz eden Viktoryen kültür söz konusudur ve Britanya çıkarlarını başka ulus-
ların çıkarlarını gözeterek tarif etmiştir. Dünyanın her yerinde toprakları olan 
Britanya (Nye 2003:19-20), on dokuzuncu yüzyılda üç kamu yararına dikkat 
etmiştir. Britanya ilk olarak Avrupa’nın önemli devletleri arasında güç dengesi-
ni korumaya çalışmıştır. İkinci olarak serbest bir uluslararası ekonomik sistemi 
desteklemeyi hedefleyen Britanya, son olarak denizlerde serbest geçiş hakkının 
sağlanması ve korsanlığın engellenmesi gibi uluslararası müşterek alanları koru-
mayı istemiştir (Nye 2003:178).

Birleşik Krallık’ın geçmişten gelen kamu diplomasisi çalışmaları geniş bir bil-
gi, uygulama ve tecrübe içermektedir. Güneş batmayan imparatorluk olarak ifade 
edilen İngiltere’nin bu durumu kamu diplomasisine avantaj sağlamakta ve İngi-
lizce’nin dünyada en yaygın kullanılan küresel lisan haline gelmesi Birleşik Kral-
lık’ın en büyük yumuşak gücünü oluşturmaktadır. İngiltere’nin tarihi, kültürü, si-
yasi sistemi, geleneksel değerlerin korunması da diğer yumuşak güç unsurlarıdır 
(Demir 2012:126). Birleşik Krallık’ın sahip olduğu yumuşak güç unsurları, tüm 
dünyadaki eylemlerinde İngiliz ideallerini, büyük siyasi ve kültürel kurumlarını 
cazip hale getirmektedir. Birleşik Krallık’ın kültürel ilişkileri ve ulusal çıkarları; 
diplomasi, eğitim, kültür, değerleri tanıtmak ve başkalarına yardım etmek üze-
rinden planlanmakta ve bütüncül bir yaklaşım izlenmektedir.

Birleşik Krallık’ın kamu diplomasisi anlayışında dış politika, siyaset, dil, eği-
tim, kültür, ticaret, turizm ve markalaşma başarılı ve dengeli bir şekilde yürü-
tülmektedir (Erzen 2012:85). İngiliz kamu diplomasisi, son yıllarda kamu dip-
lomasisinin kapsamı ve hedefleri doğrultusunda birbirini izleyen bir dönüşüm 
geçirmiştir. Özellikle iletişim modelleri hedefe yönelik hale gelmiştir. Birleşik 
Krallık’ın imajının, değerlerinin ve yurtdışı politikalarının izdüşümü ve tanıtımı 
için kamu diplomasisi Birleşik Krallık konusunda denizaşırı bireyler ve örgütle-
rin algılarını ve Birleşik Krallık ile ilişkilerini olumlu yönde etkilemeyi amaçla-
maktadır (Pamment 2013:71-72).

Jeopolitik olarak Birleşik Krallık’ın Kuzey Amerika ve Atlantik arasında bir 
köprü vazifesi görmesi de uluslararası ilişkilerde gücünü etkili şekilde kullana-
bilmesine imkân yaratmakta ve nüfuzunu kullanma kabiliyetini daha da kolay-
laştırabilmektedir. Bu noktada British Council, BBC World Service gibi devlet 
kurumları ve uluslararası alanda tanınan Premier Ligi gibi markalar biraraya gel-
diğinde yumuşak gücün başarısı artmaktadır. Devlet kurumları ve uluslararası 
markalar Birleşik Krallık’ın küresel kitlelere ulaşmasına ve kitleleri etkilemesine 
uygun ortam hazırlamaktadır. Öte yandan devlet kurumları ve uluslararası mar-
kalar sayesinde de yabancı kitleler, Birleşik Krallık’a kolaylıkla erişmektedir. 

Birleşik Krallık’ın yükseköğrenim kurumlarının başarısı ve kurumların fi-
nans, hizmet ve teknoloji sektörleri tarafından desteklenmesi dünyanın dikkatini 
çekmektedir. Bu noktada Birleşik Krallık’ın yumuşak gücü ve kamu diplomasisi 
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kurumlarının dünya üzerindeki etkisi genişleyebilmektedir. Birleşik Krallık’ın 
kamu diplomasisi kurumları ve sahip olduğu yumuşak gücü, dünyanın geri ka-
lanı açısından ülkeyi cazip hale getirmekte ve küresel bağlantılar için kullanılan 
argümanların altyapısı yapısal politikalarla olumlu hale gelmektedir. 

Kültürel Diplomasi Pratiği: British Council
Birleşik Krallık’ın eğitim fırsatlarından ve kültürel ilişkilerinden sorumlu ulus-

lararası kuruluşu olan British Council, Birleşik Krallık’tan ve diğer ülkelerden in-
sanların birbirlerini daha iyi tanımaları ve karşılıklı anlayışa dayalı ilişkileri geliş-
tirmeleri için çalışmaktadır. British Council dünya genelinde 100’ün üzerinde ülke 
ile hizmet vermektedir. İngilizce, kültür-sanat, eğitim ve sivil toplum alanlarında 
çalışan British Council, her yıl yirmi milyondan fazla kişiyle yüz yüze iletişim kur-
maktadır. British Council internet üzerinden, radyo ve TV programlarından ve ba-
sılı yayınları ile her yıl 500 milyonun üzerinde kişiye ulaşmaktadır. 1934 yılında 
kurulan, Kraliyet Tüzüğü ile tüzel kişilik kazanmış bir hayır kurumu ve kamu ku-
ruluşu olan British Council (https://www.britishcouncil.org.tr/about 2018), Bir-
leşik Krallık’ın kültürel diplomasi pratikleri için özel olarak tasarlanmıştır. İngiliz 
ideallerinin ve inançlarının yaygınlaştırılmasına ve Birleşik Krallık’ın nüfuzunu ve 
prestijini dünyada arttırmaya odaklanan British Council, Birleşik Krallık ve diğer 
ülkeler arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek için çabalamaktadır.

British Council Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İngiltere adına kültürel faali-
yetler yürütmektedir. Eğitim fırsatları ve kültürel ilişkilerden sorumlu uluslara-
rası bir kuruluş olan British Council (Fisher 2009:13) bilgiye erişim, yenilikçilik, 
öğrenci hareketliliği ve İngilizce vurgusunu kullanarak genç nüfusların önemli 
bir potansiyel oluşturduğu ülkelere yoğunlaşmaktadır. İnsanların kendi sesleri-
ni duyurmalarına ve kendi geleceklerini şekillendirmeleri için yardımcı olmaya 
çalışan British Council (https://www.britishcouncil.org/society 2018) küresel 
kültürel ve eğitimsel bağlantılar ile uluslararası ilişkilerde problemlerin giderile-
bileceğini belirtmektedir. British Council ve paydaşları tarafından yürütülen kül-
türel projeler kültürlerarası diyaloğu geliştirmek, istikrar ve refah ile bağlantılı 
karşılıklı yararları sağlamak üzerine odaklıdır (Donaldson 2018a).

British Council’in hedef kitlesi diplomatlar değil ülkelerin halklarıdır. Yumuşak 
gücün faydalı olduğunun farkında olan British Council’in kültürel diplomasi faali-
yetleri (Rose 2018) Birleşik Krallık’ın küresel varlığı ve politik etkileri için bir güç 
oluşturmaktadır. İngilizce çalışmaları hedef kitleye yüksek kaliteyle vermeyi amaç-
layan British Council, gelişmekte olan ve çatışma sonrası ülkelerde radyo, web ve 
TV yayınları aracılığıyla İngilizce öğretmektedir ve sanat çalışmalarıyla uluslarara-
sı bağlantılar kurmaktadır (https://www.britishcouncil.org/organisation 2018) .

British Council uluslararası uygulama alanını; İngilizce eğitimi, dil sınavları, 
kültürel etkileşimler için aktif rol alınan kitap fuarları, Britanya’nın sinema endüst-
risine sağlanan destekler, müziğe olan katkılar, uluslararası film festivallerinde 
Britanya filmlerine olan yardımlar, konferans, seminer ve gösteri düzenlemeler, 
tiyatroya olan destekler, hoşgörü ve diyalog için düzenlenen etkinlikler gibi çeşitli 
faaliyetlerle genişletmekte ve kültürel diplomasiyi her platformda yürütmektedir. 
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Yöntem
Araştırmada nitel bir veri toplama yöntemi olan odak grup görüşmesi uy-

gulanmıştır. Odak grup metodolojisi akademik bir araştırma alanı olarak sosyal 
bilimlerdeki araştırmacılar arasında son yıllarda çok popülerlik kazanmıştır 
(Liamputtong 2011:2). Odak grup, sosyal bilimlerde en sistematik veri toplama 
yöntemleri arasındadır. Odak grup görüşmelerinden elde edilen detaylı veriler, 
birebir görüşmeler ve anketler için sağlam bir temel oluşturmaktadır (Kitzinger 
1995:299-302). Odak grup görüşmeleri bireylerin düşüncelerini serbestçe söy-
leyebilmelerine imkân tanımakta (Krueger 1994) ve belirli bir tema veya görüşü 
tartışmak için kullanılmaktadır (Cohen, Manion and Marrison, 2000). Odak grup 
görüşmeleri açık uçlu sorulara dayanarak bireysel görüşme yöntemi üzerine ku-
rulmuştur (Krueger and Casey 2000). Bu noktada odak grup, katılımcıların dav-
ranışları, duyguları, inançları ve deneyimlerini etkileşim yoluyla ortaya çıkarmak 
için önemli bir yöntemdir. Odak grup araştırması yeni bilgileri keşfetmek için 
mühimdir ve aynı konu hakkında ilgili katılımcıların kendi sözleriyle çeşitli yak-
laşımlar edinilmektedir (Litosseliti 2007:16-24). Son olarak odak grup görüşme-
sinde spesifik cevaplar alabilmek için sınırlı sayıda soru sorulmakta ve araştır-
macı moderatör olarak görev yapmaktadır (Wilkinson 2004:177-178).

Odak grup görüşmesinde temel araştırma sorusuna ve uygulandığı titreye 
bağlı olarak açık uçlu iki soru sorulmuştur. Sorularda derinlemesine cevap bek-
lenerek konunun keşfedilmesi amaçlanmıştır. Günlük konuşma dilinde yapılan 
görüşmede neden gibi sorular yer almamış ve sorular birbirini tamamlayacak 
şekilde mantıklı bir biçimde düzenlenmiştir. Akışa göre şekillenen görüşmede 
zaman zaman esnek davranılmıştır. Katılımcıların sorulara verdiği cevaplar eleş-
tirilmemiş, kişisel görüşte bulunulmamış ve yanlış anlamaların önüne geçebil-
mek için söylenenler tekrar edilmiştir. 

Odak grupları Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri arasından se-
çilmiştir. Benzer özelliği taşıyan grup üyeleri British Council’i takip eden, konuya 
ilgi duyan öğrencilerden oluşturulmuş ve sorulara cevap verebilecek öğrenciler 
tartışmaya çağrılmıştır. Görüşmelerde toplam otuz iki öğrenci yer almış ve sekiz 
kişiden oluşan dört farklı grupla 120 dakika süren açık bir iletişim kurulmuştur. 
Açılışta her katılımcı kendini kısaca tanıtmıştır. Katılımcıların kendilerini rahat 
hissettiği ve fiziksel koşulların iyi olduğu sosyal bir ortam sağlanmıştır. Görüşme 
yuvarlak masada yapılmıştır. Masaya birer kalem ve kâğıt konulmuştur. Görüşme 
öncesi izlenecek yolla ilgili katılımcılara bilgi verilmiş ve konu hakkında hazır-
layıcı bir açıklama yapılmıştır. Görüşmede yazılı notlar alınmış ve görüşmeler 
sistematik bir şekilde analiz edilmiştir. Analizlerde katılımcıların beden dili, ka-
rarlılığı ve ifade şekline dikkat edilmiştir. 

Yapılan odak görüşmesinde katılımcılara şu sorular sorulmuş ve tartışmaya 
açılmıştır:

1. British Council’in Ingiliz yaşamının, ideallerinin ve düşüncesinin bilinmesine 
ve teşvik edilmesine olumlu bir etkisi var mı?

2. British Council’in Ingiliz kültürünü benimsetme faaliyetleri, Birleşik Krallık’a 
güven ve saygı oluşturur mu?
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Düşünceler arasında tutarlılık ve aynı-benzer yorumun kaç faklı kişi tarafın-
dan yapıldığının özenle değerlendirildiği görüşmede elde edilen verilerle içerik 
analizi yapılmış ve araştırma raporlaştırılmıştır. Verilerin analizinde katılımcıla-
rın isimleri kullanılmamıştır.

Bulgular

1. British Council’in Ingiliz yaşamının, ideallerinin ve düşüncesinin bilinmesi-
ne ve teşvik edilmesine olumlu bir etkisi var mı?

Katılımcılardan 27’si evet, 4’ü kısmen, 1’i ise hayır yanıtını vermiştir. Katı-
lımcıların büyük çoğunluğu British Council’in Ingiliz yaşamının, ideallerinin ve 
düşüncesinin bilinmesine ve teşvik edilmesine olumlu bir etkisinin olduğunu be-
lirtmiştir.  Evet yanıtını veren katılımcılar genel olarak İngilizce’nin önemini dile 
getirmişlerdir. British Council’in İngilizce öğrenme isteklerini arttırdığını söyle-
yen katılımcılar, İngilizce sayesinde İngilizlerin duygularının, düşüncelerinin ve 
değerlerinin aktarımının kolay olduğunu ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların çoğu eğitim ve öğretim ile İngiliz kültürünün aktarıldığını be-
lirtmişler, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin İngiliz kültürünün öğrenilmesinde ve 
teşvik edilmesinde pozitif bir yanının olduğunu söylemişlerdir.

Katılımcılar,İngilizce’nin duygu ve düşünce birliği yaratılmasında kilit bir 
noktada olduğunu ve British Council tarafından aktarılan mesajların kendi kari-
yerlerinin ihtiyaçlarına yönelik cevaplartaşıdığını belirtmişlerdir.

British Council’in Türkiye’de kütüphaneleri olduğunu vurgulayan bazı katı-
lımcılar özellikle sanatsal ve diğer faaliyetlerin British Council tarafından zama-
na ve mekâna yayıldığını ve böylece İngiliz duygu ve düşüncelerinin kendilerinde 
Birleşik Krallık ve İngiliz kültürü hakkında bir fikir edinmelerine neden olduğu-
nu vurgulamışlardır.

Katılımcılardan biri British Council’i internetten sürekli takip ettiğini, zengin 
bir dünya görüşü sunulduğunu ve takiplerden sonra İngiltere’ye olan merakının 
arttığını ifade etmiştir. 

Bir katılımcı British Council’in faaliyetlerinde etnik ayrımcılığın olmadığı üze-
rinde durmuştur. Söz konusu katılımcı British Council’in çalışmaları ile İngiliz kül-
türünü öğrenmeye meraklı hale geldiğini, Birleşik Krallık’da yaşama isteği duydu-
ğunu, İngilizce öğrenmesi sayesinde tüm dünyada kabul göreceğini belirtmiştir. 

Başka bir katılımcı ise British Council’in faaliyetlerinin Birleşik Krallık’ın ima-
jına katkıda bulunduğunu söylemiştir. 

Bir öğrenci Birleşik Krallık’ın İngilizce’yi bir amaç olarak kullandığı, British 
Council’in da bu amaçta bir araç olduğunu söylemiştir. 

Kısmen cevabını veren katılımcılar İngilizce öğrenilmesinin ve British Coun-
cil’in Türkiye’deki kütüphanelerinin İngiliz kültürünün bilinmesinde ve teşvik 
edilmesinde önemli bir unsur olduğunu belirtmişlerdir. Ancak bu katılımcılar dil 
yoluyla aktarılan kültürün Türk kültürü üzerinde negatif bir etki bırakabileceği 
yönünde de bir eleştiride bulunmuşlardır.
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Hayır yanıtını veren katılımcı ise her platformda İngilizce’nin olduğunu belirte-
rek İngiliz yaşamanın, ideallerinin ve düşüncesinin bilinmesi ve teşvik edilmesi nok-
tasında British Council aracılığına kesinlikle ihtiyaç duyulmadığını ifade etmiştir.

2. British Council’in Ingiliz kültürünü benimsetme faaliyetleri, Birleşik Kral-
lık’a güven ve saygı oluşturur mu?

Bu soruya “evet” cevabı verenlerin sayısı 14, “kısmen” cevabı verenlerin sayısı 
2, “hayır” cevabı verenlerin sayısı ise 16’dır. Evet ve hayır yanıtının yakın olduğu 
soruda evet cevabı veren katılımcılar British Council’in dil ve kültüre dayanarak 
ilişkiler kurmasının Birleşik Krallık’a güven ve saygı oluşturduğunu belirtmişlerdir. 

Evet cevabını veren katılımcılar, British Council’in gençlerin ihtiyacını göz 
önüne alarak faaliyetlerini yürüttüğünü, ihtiyaçların giderilmesine yönelik fırsat-
lar sunduğunu ve eğitimin ilgilerini çektiğini belirterek Birleşik Krallık’a güven 
ve saygı duyduklarını ifade etmişlerdir. 

Evet cevabını veren bir katılımcı İngilizce’yi öğrenmesinin ve İngiliz kültürü-
nü benimsemesinin Birleşik Krallık’a yönelik güven ve saygı duymasında teme-
li oluşturduğunu ifade etmiştir. Aynı katılımcı ayrıca güven ve saygının Birleşik 
Krallık’da yaşama isteği uyandırdığına dikkat çekmiştir.

Kısmen yanıtını veren katılımcıların ortak söylemi kültürün benimsenmesi 
noktasında sorun yaşamadıkları ancak Birleşik Krallık’a uluslararası politikala-
rından ötürü de bir güvenlerinin olmadığı şeklindedir.

Kısmen yanıtını veren katılımcılar Birleşik Krallık’ınİngilizce’yi ve eğitimi 
kullanmasının bugüne uygun bir tarz olduğu ve gençlerin ihtiyacına cevap verdi-
ği ancak İngiliz politikalarına ilişkin geçmişten gelen bir güvensizliğin kendileri-
ni de etkilediğini söylemişlerdir.

Hayır yanıtını veren katılımcılar özellikle Birleşik Krallık’ın üzerinde güneş 
batmayan imparatorluk özelliğini vurgulayarak sömürgeci bir devlet olduğunu, 
her ne kadar dile ihtiyaç duyulsa da British Council’in faaliyetlerinin güven ve 
saygı oluşturmadığını dile getirmişlerdir.

Hayır yanıtını veren katılımcıların bir kısmı İslam Devletlerinin İngilizlere 
karşı bir ön yargısının olduğunu söylemişlerdir. Buna rağmen British Council’in 
İngiliz kültürünü benimsetme faaliyetlerinin etkili olduğunu da belirtmişlerdir.

Hayır cevabını veren bazı katılımcılar da Birleşik Krallık’ın kültürel faaliyet-
lerde bulunmuş olduğu söylemlere eleştiri getirmişler ve söylemlerin eskiden 
kalan İngiliz eylemleriyle çeliştiği üzerinde durmuşlardır. 

Bir katılımcı özellikle aile büyükleri üzerinden konuya yaklaşmış ve aile bü-
yüklerinin İngilizlere güvensizlikle ilgili söylemlerinin kendisinde İngiltere’ye 
karşı bir güvensizlik oluşturduğunu belirtmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Etkili bir kamu diplomasisi güvenilirlik gerektirmektedir.Güvenilirlik sağlama 

yolları bir kamu diplomasisi unsurundan diğerine farklılık göstermektedir. Ulus-
lararası yayın kuruluşları habercilik ahlakına bağlı ve siyasi etkiden ayrı düşünül-
düklerinde güvenilirdir. Dinleme ve savunma unsurları dış politika kaynağına 
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yakındır. Bu sebeple politikayı besler veya gerçek otoriteyle konuşabilir durum-
da görüldüklerinde güvenilirlik ortaya çıkar. Kültürel diplomasi kurumları gü-
venilirliklerini sanatsal bütünlüklerinden alırlar vesiyasileşme algısından zarar 
görürler. Değişim programları da aynı şekilde siyasileşmeden zarar görür ve gü-
venilirliklerini mütekabiliyetlerinin simetrisinden alır (Cull 2010:13-14). Dünya 
genelinde kamu diplomasisi kurumlarının tarihi, eylemin bağımsızlığı ve politika 
koordinasyonu yönünde bir merkezkaç kuvvetine karşı sonsuz bir mücadele gibi 
görünmektedir.Birleşik Krallık’da British Council, kamu diplomasisi yapısı gereği 
diğerlerinin dikkate alarak akıllıca bir iş yapmış olacakları mükemmel bir örnek 
olarak karşımızda durmaktadır (Cull 2010:14). Cevaplardan elde edilen bulgular 
göstermektedir ki British Council’in uygulamaları, erişim imkânı açısından ko-
laylığı ve eğitim ve öğretim yaklaşımıyla İngiliz yaşamının, ideallerinin ve düşün-
cesinin bilinmesine ve teşvik edilmesine olumlu bir etkisi vardır.  

Kamu diplomasisinin kendi markaları vardır – Birleşik Krallık’da Dışişleri, 
British Council ve BBC öne çıkanlardır. Bu markaların adı altında sağlanan bilginin 
özel bir itibarı vardır ve bu markaların güvenilirliği azalmadıkça bir internet kulla-
nıcısından diğerine gönüllü olarak aktarılacaktır (Cull 2010:16) Araştırmada elde 
edilen bulgular değerlendirildiğinde British Council’in altında sağlanan bilgilerin 
özel bir itibarının olduğu açıktır. Çünkü öğrencilerin çoğu British Council’in mesaj-
larına kayıtsız kalmamışlar, faaliyetleri ilgi ile takip etmişler, İngilizce ve Birleşik 
Krallık’a olan meraklarının arttığını belirmişlerdir. British Council’in mesajlarının 
gençler arasında yayılabilmesi etkili bir kamu diplomasisi örneğidir denilebilir.

Çalışmanın önemli sonuçlarından biri de British Council’in Next Generation 
serisindeki 2018 Şubat ayındaki son raporu ile belirli noktalarda benzerlik gös-
termesidir. Rapor Türkiye’deki gençlerin umutlarını, korkularını ve hayallerini 
derinlemesine incelemektedir. Rapor Birleşik Krallık’a yönelik endişeleri ortaya 
koymaktadır. Rapora göre Türk gençlerinin %29’u Birleşik Krallık’ı çekici bul-
mazken sadece %11’i çekici bulmuştur. İngiliz halkına karşı duyguların daha 
olumlu olduğu raporda gençlerin %42’si İngilizlere güvenirken %33’ü güvenme-
mektedir. Raporda genç Türklerin %62’si Birleşik Krallık’ın dünyanın önde gelen 
üniversitelerine sahip olduğunu kabul etmişler ve başarı için İngilizce dil beceri-
lerini önemli görmüşlerdir (Donaldson  2018b). Raporda göze çarpan bir diğer 
konu Birleşik Krallık’a olan olumsuz tutumların ve güvensizliğin Birinci Dünya 
Savaşı’na kadar uzanmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla so-
nuçlanan savaşın olumsuz algısının günümüzde hala devam etmesinin Birleşik 
Krallık’a ilişkin görüşler üzerinde olumsuz bir etkisi vardır (Donaldson 2018b). 
British Council’in İngiliz kültürünü benimsetme faaliyetlerinin Birleşik Krallık’a 
güven ve saygı oluşturup oluşturmadığına dair soruda alınan yanıtlar raporu 
doğrular niteliktedir. Bazı katılımcılar özellikle dilin ve kültürün benimsenme-
sini Birleşik Krallık’dan ayrı tutmuşlardır. Bu katılımcılar Birleşik Krallık’ın ha-
fızalarda kalan politik faaliyetlerini, değerlendirme ölçütü olarak görmüşler ve 
Birleşik Krallık’a olan güvenlerinde bu ölçütü kullanmışlardır.

Söz konusu çalışma göstermektedir ki gençler tarafından British Council’in 
kültür aktarımı benimsenmektedir. Ancak ülkeler arasında geçmişten kalan tarihi 
olaylar, güven boyutunu negatif şekilde etkilemektedir. Birleşik Krallık kendisine 
yönelik güven algısını değiştirmek için çalışmalar yapmalı ve sadece gençlere yö-
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nelik değil aynı zamanda toplumun diğer kesimleriyle de temas ve ilişki kurmalıdır. 
British Council, temas ve ilişkilerde güven oluşturacak kültürel ortak paydalar için 
çaba sarfetmelidir. Ülkeler, kamu diplomasisinin politika oluşturma sürecindeki 
rolünü unutmamalı ve aktarılan değerlere uygun hareket etmelidir. Kamu diplo-
masisi kurumları da sadece kısa vadede etkili olan unsurlara odaklanmamalı ve 
ülkeler ile ilgili önyargıları yıkabilecek mesajlar tasarlamalı ve geliştirmelidir. 
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SAYISAL YÖNTEMLER VE MÜHENDİSLİKTE 
MAKRO PROGRAMLAMA VE ÖNEMİ

Gültekin ÇAĞIL

GENEL BİLGİLER
Elektronik Tablo Programları genel olarak hesaplama, tablo  ve grafik işlem-

leri için geliştirilmiş programlardır (Smith, 2018).  Sayılan bu işlemler daha çok 
iş ve çalışma ortamında yapıldığından, bu programlar ofis paketleri içinde sayıl-
makta ve ticari olarak bu şekilde satılmaktadırlar.

Elektronik Tablo Programları, bilgisayarların evde kullanılabilir ve eve alına-
bilir hale geldikleri 1980’li yıllardan sonra gelişmeye başlamışlar ve şu an kul-
landığımız ev bilgisayarlarının veya iş bilgisayarlarının en önemli programların-
dan birisi olmuşlarıdır (Morgado, 2016). Bu amaçla ilk programlar olarak; Lotus 
1-2-3, Excel ve Quadro Pro programları sayılabilir. Elektronik Tablo Programla-
rının yapabildikleri anlaşıldıktan sonra kullanımı hızla yaygınlaşmış, önemini 
kaybetmeden ve artırarak kullanımına ve geliştirilmesine hızla devam edilmiştir. 
Daha iyisi, her zaman için daha fazla sayfa, hücre, satır, sütun, grafik çeşidi, işlev 
(fonksiyon) vbg. özellikler artırılarak veya ilave edilerek gerçekleştirilmiştir. Bu 
amaçla günümüzde kullanımdaki programlar, öncekilere göre daha fazla yukarı-
da sayılan özelliklere sahiptir (Jelen & Syrstad, 2010). 

Bu türün ilk programları olarak, Lotus 1-2-3, neredeyse hiç kullanılmayan 
Quadro Pro ve Microsoft firmasının Office paketi içinde satışını yaptığı Excel 
programı sayılabilir. Bunların içinde  günden güne popülaritesini ve kullanımını 
artıran Excel her zaman öne çıkmış ve halihazırda kendi alanında en çok kul-
lanılan program olmuştur (Uzunköprü, 2017). Günümüzde Excel’in en önemli 
alternatifleri olarak Google firmasının internetten çevrimiçi (online) ve ücretsiz 
olarak kullanıma sunduğu Google Docs (https://docs.google.com) ve yine Sun 
firmasının kendine ait Office paketi içinde (http://www.openoffice.org/tr) üc-
retsiz olarak dağıttığı Calc programı sayılabilir (Smith, 2018).

ELEKTRONİK TABLO PROGRAMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Hesap – Tablo – Grafik
Hesap yani matematiksel işlemlerle ilgisi olan herkes yukarıda sayılan program-

ları kullanabilir (Gözbay et al., 2008). Matematiksel sonucun olduğu her rakam, daha 
doğrusu birden fazla sayının olduğu her seri, daha iyi anlatılabilmesi için görsel bir 
araca ihtiyaç duyar. Bunun için söz konusu sayı topluluğunun daha derli toplu gös-
terilebildiği tablo düzeni ve bu tablonun daha anlamlı bir şekilde temsil edilebildiği 
grafik; anlatımı, görselliği, anlaşılırlığı her zaman artıracaktır. Elektronik Tablo Prog-
ramlarının en temel kullanım alanları; veri ile daha kolay başa çıkabilmek, hesapla-
mayı kolaylaştırmak ve elde edilen değerleri, sonuçları daha anlaşılır gösterebilecek 
araçları sunmaktır (Korkmaz, 2004). Dolayısıyla sayının ve gösterimin daha iyiye 
götürülebildiği her yenilik, bu tür programların gelişimi olmaktadır.

CHAPTER 
34
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Yapısı-Görünüşü
Elektronik Tablo Programları günlük hayatta kullandığımız DEFTER (her ne 

kadar Excel KİTAP dese de) mantığına göre tasarlanmışlardır (Microsoft, 2018). 
Defter’in bir veya birden fazla sayfası, her sayfanın sınırları (harita-metot, küçük 
boy, büyük boy vbg.) ve özellikleri (çizgili, kareli, çizgisiz vbg.) vardır. Defterin 
sayfalarında hesap yapılır, sayfaya notlar alınır, yazdıklarınız silinir, yenileri ek-
lenir vs. Bu tür programlarda her yeni sürümle defter’in boyutları artmaktadır 
(satır ve sütun sayıları artmaktadır).

İşlevler – Hazır Fonksiyonlar
Elektronik Tablo Programlarının en çok kullanılan ve onları en kullanışlı ya-

pan özelliklerinden birisi de işlevlerdir (hazır fonksiyonlar). İşlevler, yapmak is-
tedikleriniz konusundaki hazır programlardır. İşlevlerin ortaya çıkış amacı çok 
kullanılan, çok işe yarayan metotların, yöntemlerin, programların; hazır, hemen 
kullanılabilir hale getirilmesidir. İşlevler birkaç parametre ile çalışma sayfasında 
anında kullanılıp sonucu orada alınabilmesi açısından çok elverişlidirler. İşlev 
konusunu daha değerli kılan en önemli özelliklerden birisi de “Kullanıcı Tanımlı 
Fonksiyonlar”dır (KTF) (Gözbay & Kılıç, 2006). İşlevlerde bulamadıklarınızı, is-
terseniz ve programcılık bilginiz yeterli ise kendiniz de yazabilirsiniz. Dolayısıyla 
Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon kavramı ile, olmayan İşlevler de istenirse gerek ken-
di kullanımınız gerekse ticari anlamdaki kullanım için yazılabilir ve kullanıma 
sunulabilir (Gözbay et al., 2008). Bunun için herhangi bir arama motoru ile inter-
net ortamında “Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar” veya “User Defined Functions” 
anahtar kelimeleri program ismi ile ve “ücretli”, “ücretsiz”, “free” gibi yardımcı 
kelimeler ile beraber arattırıldığında karşınıza çıkan sonuçlardan, konunun öne-
mi anlaşılabilir. Dolayısıyla “Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar” şu an için Elektronik 
Tablo Programlarının en önemli bileşenlerindendir.

Makrolar
Aslında Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar ile bu tür programların eksikleri bir 

anlamdan kapatılmakta ve kullanımı yaygınlaştırılmaktadır. Ancak bu kolay bir 
işlem değildir. Kullanıcıya yönelik bir fonksiyon yazmak neredeyse orta derece-
de bir programcılık bilgisine ihtiyaç duyar (Uzunköprü, 2017). Elektronik Tab-
lo Programlarında, programlama dili yukarıda anlatıldığı gibi Kullanıcı Tanımlı 
Fonksiyonları yazabilmek ve her zaman yaptığınız işlemleri program satırı haline 
getirebileceğimiz MAKRO kodları yazabilmek için gereklidir. Makro kavramı da 
bu tür programların olmazsa olmazlarından ve onları gerçekten çok daha fazla 
kullanışlı yapan özelliklerden birisidir (Smith, 2018). Makro ile Excel bambaşka 
bir hale gelir, işlevselliği, kullanılabilirliği, iş görür hali bir anda çok farklı yerlere 
varır. Bir anlamda makro ile Excel yürür durumdan koşar, uçar hale gelir, yani 
makro ile Calc, Excel veya Lotus 1-2-3 programlarına “takla” attırabilirsiniz.

Programlama Dili
Makro yazmak daha sonra bahsedileceği gibi hem kolay hem de zordur. Kolay 

veya zor, ne olursa olsun ama mutlaka programcılık bilgisine ihtiyaç duyar ve 
asgari bir programcılık bilgisi gerektirir. Excel, Calc, Lotus 1-2-3 veya bir baş-
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ka tablolama programında, mutlaka bir programlama dili ile kullanıcı tanımlı 
fonksiyon veya makro kodu yazılabilir. Örneğin Excel’in makro programlama dili, 
Microsoft Visual Basic programlama dilinin tablolama mantığına uygun hale ge-
tirilmiş bir çeşididir. Calc, OOoBasic isimli bir dili, Lotus 1-2-3 ise kendine has 
bir programlama dilini makro programlama dili olarak kullanmaktadır. Bu üç dil 
veya ismi sayılmayan diğer tablolama makro dilleri arasında birbirine dönüştür-
me programları internet ortamında bulunabilir. Yukarıda, Makro programlamayı, 
yürümekten koşmaya geçiş olarak tarif etmiştik, fakat bu kolay değildir, çünkü 
koşmaya başlamak için bilgisayardan biraz daha fazla anlamamız, bilgisayarın 
programcılık tarafından azda olsa haberdar olmamız gerekir. 

Hangi Program?
Her programın kendine has özellikleri ve üstün tarafları, her programın ar-

kasında güçlü bir firma desteği vardır; Excel,  Microsoft firmasının, Calc, Sun fir-
masının, Lotus 1-2-3, IBM firmasının, Docs, Google firmasının ürünüdür. Bahsi 
geçen ürünlerden Docs ve Calc programları ücretsiz iken, Excel ücretli olmasına 
rağmen Microsoft firmasının desteği, içinde bulunduğu Office paketinin neredey-
se her bilgisayarda bulunması ve sürekli güncellenen ve yenilenen yapısıyla di-
ğerlerine göre öne çıkmaktadır.

Excel’in Avantajları
Microsoft, günümüz bilgisayar dünyasında öne çıkan firmalardan birisidir. 

Yaptıkları, düşündükleri, planları her zaman gündemi belirlemiş ve yakın zaman-
da da belirlemeye devam edecek gibi görünmektedir. Bu durum firmanın yazılım 
konusundaki büyüklüğünden gelmektedir. Windows işletim sistemi, Visual Basic, 
C# gibi programlama dilleri, Internet Explorer gibi çok kullanılan bir program, 
SQL Server gibi veritabanı programı, Office paketi onun durumunu göstermesi 
açısından öne çıkan yazılımlardır. Firmanın geldiği nokta, ister istemez diğer 
ürünlerinin de durumunu etkilemekte, kullanımını değiştirmektedir. Günümüz-
de Excel’in popülaritesi, yapabildikleri ve piyasadaki durumu itibariyle çok iyi 
durumdadır. Hatta şimdiki hali ile arkasındaki firmaya bile ihtiyaç duymayacak 
durumdadır denebilir. Fakat ürünün adının duyulması ve yaygınlaşmasında Mic-
rosoft isminin popülaritesi çok etkin olmuştur (Microsoft, 2018).

Excel’in Microsoft firmasının ürünü olmasının bir avantajı da, söz konusu fir-
manın ürünleri ile Excel programının daha kolay adapte olması ve Excel’e has ko-
laylıkların bu programlara ilave edilmiş olmasıdır. Bu Excel’in tercih edilmesini 
sağlayan önemli bir avantajdır. Çünkü; SQL Server, MS Office Paketi, Visual Basic 
Programlama Dili ve bunun gibi ürünler de kendi alanlarında kullanım açısından 
tercih edilen ve kullanımda olan ürünlerdir.

Kendi Alanında En Çok Kullanılan Program
2006 yılında Mühendislik Bitirme Çalışması gerçekleştirdiğimiz iki mühendis 

adayı arkadaş ile yaptığımız araştırma (Gözbay, 2006) (Gözbay et al., 2008), iş 
ortamında mühendislerin en fazla Excel programını kullandıklarını göstermiştir. 
Bu araştırmada mesleği mühendis olan çalışanlara, iş ortamında kendi meslekle-
rine has programlarda dahil olmak üzere, hangi programı en fazla kullandıkları 
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sorulmuştur. Ortaya çıkan sonuç ezici bir üstünlükle Excel olmuştur. Bu sonucun, 
iş ortamında mühendisin, çalışanın, ihtiyaç duyduğu hesaplama, tablolama ve 
grafik gibi temel araçlara Excel’in yeterince cevap vermesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Ancak burada unutulmaması gereken en önemli hususlardan 
birisi, bu sonuca rağmen Excel’in yapabildiklerine göre çok az özelliğinin kul-
lanılmasıdır (Korkmaz, 2004). Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, hiç bilinmeyen 
veya az bilinen Excel özelliklerini ortaya koyup, neredeyse hepimizin bilgisaya-
rında bulunan Excel’i günlük hayatımıza, iş ortamımıza daha fazla sokmaktır.

Eklentiler
Eklenti Excel’in en önemli özelliklerinden birisidir. Eklenti sayesinde Excel’de 

olmayan özellikler, programlar Excel’e ilave edilip, daha maharetli hale gelmesi 
sağlanabilir. Örneğin Toolpak eklentisi ile Excel bir anda orta düzey bir istatistik 
paketi haline gelmekte, SQL eklentisi ile Veri Madenciliği analizleri yapabilme 
kabiliyeti kazanmakta ve neredeyse bir “İş Zekası” paketi haline gelmektedir 
(Microsoft, 2018). Bu anlamda yeterli bir Visual Basic bilgisi ile kendi iş alanınıza 
yönelik eksik olan programları Excel’e kazandırılabilir, günlük hayatınızda kulla-
nabilirsiniz. Dolayısıyla eklenti konusunda, Excel neredeyse “Açık Kaynak Kodlu 
bir Elektronik Tablo Programıdır” desek çok fazla yanlış yapmamış oluruz.

Visual Basic Programlama Dili
Visual Basic (VB), Microsoft firması tarafından geliştirilmiş genel amaçlı bir 

programlama dilidir. VB Programlama dili C, C# gibi daha güçlü dillere karşı daha 
az kabiliyetli ve az kullanılmasına rağmen, arkasındaki firma desteği sayesinde 
her zaman gündemde kalmayı başarmıştır (Gözbay et al., 2008). Microsoft firma-
sı Excel programının beşinci versiyonundan sonra makro dili olarak VB’yi Excel’e 
entegre etmiştir (Microsoft, 2018). Dolayısıyla VB bilmenin; kendi başına bir 
programlama diline hakim olma ve Excel’in makrolarını yazabilmek gibi önem-
li iki avantajı vardır. Bu anlamda bir bilgi ile iki şeyi başarabilme bağlamında, 
Microsoft firması kullanıcı açısından önemli bir karar vermiş ve rakiplerine göre 
Excel’in kullanılabilirliğini ve avantajını artırmış olmaktadır.

Excel’de Visual Basic
Excel’de ‘Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar’ ve ‘Makro’ kodları yazmak için Visu-

al Basic programlama dilinden faydalanılır. Visual Basic (VB) daha önce de bah-
sedildiği gibi, ‘Genel Amaçlı bir Programlama Dili’dir. Microsoft firması bu dili 
Office paketinin makro dili olarak da kullanmaktadır. Visual Basic dilinin herhan-
gi bir Excel, Word veya AutoCad gibi bir programa uyarlanmış hali ‘Visual Basic 
Application (VBA)’ adını almaktadır, bu anlamda Excel’de kullanılan Visual Ba-
sic, Excel VBA dilidir. Excel VBA dili, VB’nin Excel için uyarlanmış halidir (Smith, 
2018). VB’nin VBA’ya dönüşmesi, Excel’in kendine has bazı özelliklerinden kay-
naklanmaktadır, dolayısıyla Excel’e uyarlanmış herhangi bir şey de ister istemez 
değişecektir. Bu özelliklere özgü yeni komutlar VB’yi değiştirmekte, VBA haline 
getirmektedir. Bu sebepten VB tam anlamıyla ne Excel VBA, ne de Word VBA olur. 
Bu örnekler VB’nin uyarlandığı programlar sayısınca çoğaltılabilir.

Makrolar
Makro, Excel’de sürekli olarak yapılan işlemlerin istenirse kod satırı (prog-

ram satırı) haline getirilmesi olarak tanımlanabilir (Jelen & Syrstad, 2010). As-
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lında bir işlemin makro kodu haline getirilmesi için ‘sürekli olarak yapılma’ şartı 
yoktur, fakat işin ekonomik olabilmesi bu şarta bağlıdır. Çünkü program satırı 
yazmak zahmetli ve maliyetli bir süreçtir.

Başka bir ifade ile makro kodları, Excel’in bir işlemi hangi program satırları ile 
yapabildiğinin ortaya konmasıdır. Excel’de makro kodları iki şekilde oluşturulur;

1. Program satırlarının kullanıcı tarafından yazılması,

2. Excel’de yapılan işlemlerin, ‘Makro Kaydet’ seçeneği ile Excel tarafından 
kod haline dönüştürülmesi. 

Excel’de yapılanların kullanıcı tarafından program satırları haline getirilmesi 
başlı başına bir ders niteliğindedir. Çünkü bu işlem, Excel ile Visual Basic prog-
ramlama dilinin karışımı olan, kendi başına Excel VBA adında bir programlama 
dili ile yapılır.

Yukarıdaki nedenden 
dolayı, bu çalışmada 

makro kodları 
oluşturma işlemi;

Makro programlama ile yapılmak istenenler daha 
çok Excel’e yaptırılıp, Visual Basic programcılık 
bilgisi ile uygun satır veya ifadelere müdahale 
edip, Makro komutlarını en az sayıda öğrenerek 
(gerekirse öğrenmeden), ama kullanıcının temel 
programcılık bilgisini kullanarak, işlemi Excel’e 
yaptırmak amacındadır. 

Makro kodları nerede, 
nasıl yazılır?

Makro kodları, ‘Visual Basic Düzenleyicisi’ orta-
mında, Visual Basic programcılık mantığı ve Excel 
VBA komutları kullanılarak yazılır.

EXCEL’DE MAKRO PROGRAMLAMANIN GÜCÜ
Excel VBA’nın en temel iki işlemi;

1. VBA’dan Excel ara yüzüne veri aktarmak,

2. Excel hücrelerindeki verileri alıp (okuyup), onu VBA’da kullanmak, şek-
linde özetlenebilir. 

Makro Kodlarının Excel tarafından oluşturulması: Makro Kaydet
Bilgisayar programlama bilgisi ile program yazma, en zor mesleklerden biri-

sidir (Morgado, 2016). Çünkü çok iyi bilmeniz gereken (bildiğiniz) bir konuyu, 
bir problemi, bu işten hiç anlamayan bir makineye yaptırmak, ona bu işi öğret-
mek gerçekten zor bir uğraştır. Bu anlamda “Excel’de yapılanların program yazar 
gibi program satırları haline dönüştürülmesi” Excel’in en güzel yönlerinden, en 
güzel kolaylıklarından birisidir. Bu şekilde ‘Makro Kaydet’ ile oluşturulan prog-
ram satırları çalıştırılarak yapılan işlemlerin hem tekrarı sağlanmış, hem de bu 
işlemin hangi satırlar ve hangi komutlar ile yapıldığı öğrenilmiş olur. Bu nedenle 
‘Makro Kaydet’ seçeneği sayesinde VBA komutlarının öğrenilmesine, orta dere-
cede programcılık bilgisine sahip olunması zorunluluğu dışında neredeyse hiç 
gerek yoktur.  
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Excel’de yapılan işlem veya işlemlerin, programlama kodlarının otomatik 
olarak oluşturulması olarak tarif edebileceğimiz ‘Makro Kaydetme’ işlemi; menü 
sekmesindeki ‘Geliştirici’ seçeneği seçildikten sonra, ‘Kod’ grubundaki ‘Makro 
Kaydet’ butonu tıklanarak başlatılır.

‘Makro Kaydet’ butonuna basıldıktan sonra, yapılan her işlem 
Excel tarafından kod haline dönüştürüleceği için, gereksiz tıklama 
ve işlemlerden kaçınılması gerekir.

İlk Makro Kaydet Örneği: 

Bir Sayfa’dan diğerine geçiş hangi kodlarla yapılıyor?
Excel ara yüzündeki sayfa sekmelerinden birinden diğerine geçişi kullanıcıya 

sorarak gerçekleştirecek bir VBA kodu yazabilmek için, sadece bir sayfadan diğer 
sayfaya geçiş için Excel hangi kodları kullanıyor?, bunu ‘Makro Kaydet’ ile öğre-
nip kodlar üzerinde oynama yaparak istediğimizi elde edebiliriz. 

−	 Geliştirici Sekmesi   Makro Kaydet yolu ile işlemi başlatın,
−	 ‘Makro Kaydet’ penceresinde sizce gerekli olan kısımları çalışmanıza uygun 

olarak doldurun,
−	 Excel ara yüzünde aktif olmayan bir sayfa sekmesine tıklayın, sonra başka 

bir sayfa sekmesine tıklayın (örneğin Sayfa1’de çalışıyorsanız Sayfa2 sek-
mesine tıklayın),

−	 Şu anda Excel ortamında yaptığınız her hareket ve işlem makro olarak kay-
dedildiği için, kod grubunda ‘Kaydı Durdur’ seçeneği aktif olacaktır. Kodunu 
oluşturmasını istediğimiz işlemler bu kadar olduğu için ‘Kaydı ‘Durdur’ bu-
tonunu tıklayıp makro oluşturma işlemini sonlandırın,

−	 Alt+F11 tuş takımı ile Visual Basic Düzenleyicisine geçin. Proje penceresin-
de, kaydettiğiniz makro kodları için Excel tarafından otomatik olarak oluş-
turulan Modül ismini tıklayın ve modül penceresini açın,

−	 ‘Makro Kaydet’ penceresinde, Makronuza vermiş olduğunuz isim, kısayol 
ve açıklamadaki yordamı, sizin için oluşturulan modülde aşağıdaki şekilde 
göreceksiniz;

Sub Makro1()
‘ Makro1 Makro
‘ Excel ara yüzündeki sayfa sekmelerinden birinden
‘ diğerine geçişi kullanıcıya sorarak gerçekleştirecek
‘ bir VBA kodu yazabilme örneği
‘ Klavye Kısayolu: Ctrl+ÜstKrkt+E
 Sheets(“Sayfa3”).Select

End Sub

−	 Sizin için Excel tarafından oluşturulan bu makroda müdahale etmeniz 
gereken satır [Sheets(“Sayfa3”).Select] program satırıdır. Bu satır bize 
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‘Sayfa3’e geçişin hangi program kodu ile yapılacağını göstermektedir. 
Uygulama olması açısından, bu durumda Excel ara yüzüne dönüp, ‘Sayfa1’ 
sekmesini tıklayıp söz konusu sayfayı aktif yaparak, yukarıda anlatıldığı 
şekilde oluşturulan makro çalıştırılırsa, Excel’in makroya uygun olarak 
‘Sayfa3’e sanki siz tıklamışsınız gibi geçtiğini ve ‘Sayfa3’ün işlem sonunda 
aktif olduğunu göreceksiniz.

−	 Şimdi sıra, oluşturulan makroya müdahale etmeye geldi. Bu makro da 
‘Sayfa3’e geçiş [Sheets(“Sayfa3”).Select] satırı ile olmaktadır. Makro bu hali 
ile çalıştırılırsa, Excel her defasında ‘Sayfa3’de değilse, ‘Sayfa3’e geçecektir. 
Bu nedenle ‘Kullanıcının istediği sayfaya geçiş için’ ilgili satırdaki ‘Sayfa3’ 
ifadesi, daha doğrusu 3 sayısı sabit halden değişken hale getirilebilirse 
amaca ulaşılmış olacaktır. VB programlama dilinde çift tırnak (“) içindeki 
her şey sabit olarak işlem görmektedir. O halde ilgili ifade kullanılış şekli 
değiştirilmeden değişken haline getirilirse ve bu değişken değeri kullanıcıya 
sordurulursa, istediğimiz olmuş demektir. Excel’e hazırlatılan kodların, 
amaca uygun değiştirilmiş hali aşağıdaki gibidir;

Sub Makro1()
hs = InputBox(“Hangi sayfaya geçmek istiyorsunuz”)
Sheets(“Sayfa” & hs).Select

End Sub

Örnekler
‘Sayfa3’ 
sekmesinin 
silinmesi

    Sheets(“Sayfa3”).Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete

‘Sayfa2’ sekme isminin 
Deneme olarak değiştirilmesi

    Sheets(“Sayfa2”).Select
    Sheets(“Sayfa2”).Name = “deneme”

Mevcut ‘Sayfa’ sekmelerine bir tane 
daha ilave edilmesi 

Sheets.Add  
After:=Sheets(Sheets.Count)

4 numaralı satırdan 
itibaren yeni bir 
satırın ilave edilmesi

    Rows(“4:4”).Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown, _
    CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

F sütunun tamamının seçilmesi Columns(“F:F”).Select

B3 hücresinin seçilmesi     Range(“B3”).Select

7 numaralı satırın tamamının seçilmesi     Rows(“7:7”).Select

Uygulama 1
Şekil 1’deki Excel sayfası Sayfa1’de, her satırında 10 sütün bulunan, her satır-

daki hücre değerlerinin bulunduğu satır numarasına sahip hücre değerlerinde 
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olduğu 4000 satırlık bir dizideki, şekil 2’de görüldüğü gibi, her dördüncü  satırın 
kesilip, sayfa2’deki birinci satırdan itibaren yapıştırıldığı makro programının ya-
zılması. 

Şekil 1: Uygulama 1, Sayfa 1 görünümü

Şekil 2: Uygulama 1, Sayfa 1 ve Sayfa 2 görünümü

Bu örneğin çözümü olabildiğince (bazı durumlarda gerekmediği halde sade-
ce uygulama olması amacıyla) makro kodları ile yazılmaya çalışılacaktır. Çözüm 
adımları aşağıda gösterilmiştir.

−	 A1 hücresine 1, A2 hücresine 2 sayısını yazın.
−	 Her iki hücreyi (A1 ve A2 hücresini) seçin. 
−	 Otomatik doldurma işlemi ile, seçimi J10 hücresine kadar devam ettirin. 

Böylece 1 numaralı satırda A1 hücresinden J10 hücresine kadar olan 
hücrelerin tümünde 1 sayılarını, 2 numaralı satırda A2 hücresinden J10 
hücresine kadar olan hücrelerde 2 sayılarını görmelisiniz.

−	 Aynı işlemin 3 numaralı satırdan 4000 numaralı satıra kadar devam 
ettirilebilmesi için makro kodlarını yazmaya çalışalım (bu işlem sadece 
uygulama olması açısından el ile yapmak yerine makro kodları ile 
yapılmıştır). 

−	 İşlemin makro kodlarını oluşturmak için Excel’den yardım alalım ve 
yapmamız gerekeni Excel’in nasıl yaptığını görelim. İşleme başlamadan 
önce,  yapılanların kaydını almak için ‘makro kaydet’ tuşuna basın. ‘Makro 
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Kaydet’ penceresinde doldurulması gereken yerleri kendinize uygun olarak 
doldurun ve ‘Tamam’ tuşuna basın

−	 1 ve 2 numaralı satırlardaki hücreleri J10 sütununa kadar seçin. Seçimi 
otomatik doldurma ile birkaç satır aşağıya çekip bırakın ve ‘Kaydı Durdur’ 
tuşuna basarak makro kaydını durdurun. Bu işlemi Excel’in hangi kodlar 
ile yaptığını öğrenebilmek için Alt+F11 işlemi yapmak ve Visual Basic 
Düzenleyicisine geçmek gerekir, çünkü 1 ve 2 numaralı satırlarda yapılanlar 
4000 numaralı satıra kadar tekrar ettirilmek istenmektedir. Excel tarafından 
oluşturulan kodlar aşağıya çıkarılmıştır;

Sub Makro6()
    Range(“A1:J2”).Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range(“A1:J6”), Type:=xlFillDefault
    Range(“A1:J6”).Select
End Sub

Yukarıdaki kodlara göre 1 ve 2 numaralı satırların seçilme işlemini [Ran-
ge(“A1:J2”).Select] satırı göstermekte ve seçimin J6 satırına kadar kullanıcı tara-
fından devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Buna göre işlemin 4000 numaralı satıra 
kadar devam ettirilebilmesi için, ikinci ve üçüncü satırlardaki J6 hücresi J4000 
olarak değiştirilirse, istenen gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu değişiklik yapıldıktan 
sonra programın amaca uygun çalıştırılabilecek hali aşağıdaki gibi olacaktır;

Sub Makro6()
    Range(“A1:J2”).Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range(“A1:J4000”), Type:=xlFillDefault
    Range(“A1:J4000”).Select
End Sub

−	 Değişiklik yapılan Makro6 isimli yordam çalıştırılır ve Excel ara yüzüne 
dönülürse, 4000 numaralı satıra kadar hücrelerin istenildiği gibi 
doldurulduğu görülecektir.

−	 Şimdi sıra; Sayfa1’deki dördüncü, sekizinci, onikinci şeklinde devam eden 
satırların seçilip kesildikten sonra, Sayfa2’de birinci satırdan itibaren 
yapıştırılma işlemindedir. Bunun için tekrar ‘Makro Kaydet’ tuşuna basılarak 
Excel’in yapılan işlemi kodlara döndürmesine başlanmalıdır.

−	 4 numaralı satırı, satır numarasına tıklayarak seçin, Ctrl+X ile  kesin ve 
Sayfa2’ye geçin. Sayfa2’de birinci satırı satır numarasına basarak seçin 
ve Ctrl+V ile yapıştırın, Sayfa1’e dönün. Oluşturulan kodlardaki tekrarları 
anlayabilmeniz için aynı işlemi Sayfa1’deki sekizinci satır (çünkü problemin 
tanımında Sayfa1’deki satırların; 4, 8, 12,… şeklinde seçilmesi istenmektedir) 
için tekrar edin. Sekizinci satırı yukarıda anlatıldığı gibi seçin ve Ctrl+X ile kesin, 
Sayfa2’ye geçin ve Sayfa2’deki ikinci satırı seçip Ctrl+V tuşlarına basın, Sayfa1’e 
dönün ve ‘Kaydı Durdur’ tuşuna basarak makro kaydını durdurun. Bundan 
sonraki işlemler Sayfa1’deki dört satır sonrası için tekrar edeceğinden devam 
edilmesine gerek yoktur, çünkü bundan sonrası elle yapılmak yerine programa 
yaptırılacaktır. Excel tarafından oluşturulan kodlar aşağıya çıkarılmıştır;
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Sub Makro7()
    Rows(“4:4”).Select
    Selection.Cut
    Sheets(“Sayfa2”).Select
    Rows(“1:1”).Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets(“Sayfa1”).Select
    Rows(“8:8”).Select
    Selection.Cut
    Sheets(“Sayfa2”).Select
    Rows(“2:2”).Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets(“Sayfa1”).Select
End Sub

Sub Makro7()

    Rows(“4:4”).Select
    Selection.Cut
    Sheets(“Sayfa2”).Select
    Rows(“1:1”).Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets(“Sayfa1”).Select

    Rows(“8:8”).Select
    Selection.Cut
    Sheets(“Sayfa2”).Select
    Rows(“2:2”).Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets(“Sayfa1”).Select

End Sub

Solda Excel tarafından oluşturulan programda tekrar eden bloklar, aralarına 
boş satır eklenerek sağda gösterilmiştir. Sağdaki programa göre, işlemdeki tek-
rar eden satırlar kolaylıkla görülebilmektedir.

Yapılan işlemlerin makro kaydının alınması sırasında temel olarak iki iş-
lem yapıldığı için makro kodlarında da iki blok elde edilmiştir. Yapılan işlemle-
rin elde edilen kodlara göre açıklaması şu şekildedir; Sayfa1’de önce dördüncü 
[Rows(“4:4”).Select] sonra sekizinci [Rows(“8:8”).Select] satırlar seçilmiş, seçi-
len satırlar kesilmiş [Selection.Cut], Sayfa2 sekmesi tıklanmış [Sheets(“Sayfa2”).
Select], Sayfa1’de kesilen satır değerleri Sayfa2’de önce birinci [Rows(“1:1”).
Select] sonra ikinci satır seçilip [Rows(“2:2”).Select] yapıştırılmış [ActiveSheet.
Paste] ve son olarak Sayfa1’e dönülmüştür [Sheets(“Sayfa1”).Select] . 

Bu açıklamaya göre elde edilen kod bloklarından birincisi diğer işlemlerde 
aynen tekrar edeceği açıktır. O halde bu bloktaki 4:4 ve 1:1 sabit değerleri değiş-
ken haline getirilir ve bir çevrim ile tekrar etmesi sağlanırsa işlemin 4000 satırda 
aynı şekilde işlenmesi gerçekleştirilmiş olur.  Buna göre ilk blok, 4 sayısından 
başlayan ve 4000 sayısına kadar her adımda 4’er artan bir For döngüsü içine alı-
nır ve 4:4 ve 1:1 değerleri çevrimde kullanılan değişkene göre değişecek şekilde 
yazılırsa, istenenler sağlanmış olacaktır. Yapılan açıklamalara göre söz konusu 
makro kodlarının çalışabilir hali aşağıdaki gibi olacaktır. 

Sub Makro7()
  For k = 4 To 4000 Step 4
    Rows(k & “:” & k ).Select
    Selection.Cut
    Sheets(“Sayfa2”).Select
    r = k / 4
    Rows(r & “:” & r).Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets(“Sayfa1”).Select
  Next
End Sub
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Yukarıdaki makronun çalıştırılma sonucunda, Sayfa1’deki 4000 satırın baş-
tan itibaren dördüncü, sekizinci,… şeklindeki satırlarının kesildiğini ve bu kesi-
len satırların Sayfa2’ye isteğe uygun olarak yapıştırıldığını göreceksiniz.

Uygulama 2
Yukarıdaki örneğin uygulanması sonucunda Sayfa1’deki 4000 satırın, dördün-

cü, sekizinci, onikinci,… şekilde devam eden satırlarının boş kaldığı görülmektedir. 
Bu örnekte söz konusu satırların kapatılması, silinmesi (örneğin dördüncü satırı 
silerseniz, dolu olan beşinci satır artık dördüncü satır olacaktır) istenmektedir.

Çözüm: Önceki örneğin sonucu bu örneğin başlangıcı olduğu için, Sayfa1’de 
4000 satırın, dördüncü satırdan dörder artarak boş olduğunu varsayarak çözü-
me başlıyoruz. 

−	 Yapacağımız işlemleri Excel’in hangi program satırları ile gerçekleştirdiğini 
öğrenebilmek için, ‘Makro Kaydet’ butonuna tıklayarak makro kaydına başlayın,

−	 Boş olan 4 numaralı satırı, satır numarasını tıklayarak seçin, 
−	 Ekrana çıkan menüden ‘Sil’ seçeneğini tıklayarak, 4 numaralı satırı silin. Bu 

durumda 5 numaralı satır artık 4 numaralı satır olacak, 5 numaralı satırdan 
4000 numaralı satıra kadar satırlar bir satır yukarıya çekilecektir.

−	 Oluşturulan makro kodlarında tekrarı elde edebilmek için (çünkü işlem boş 
satırların silindiği tekrarlı bir işlemdir) aynı işlemi bu halde ilk boş satır olan 
7 numaralı satır için tekrar edin, yani 7 numaralı satırı, satır numarasına 
tıklayarak seçin, ekrana çıkan menüden ‘Sil’ seçeneğini tıklayın.

−	 Yapılan temel işlem aslında yukarıda yapılanlar kadardır, dolayısıyla makro 
kaydını ‘Kaydı Durdur’ butonuna tıklayarak makro kaydını durdurun.

−	 VB düzenleyicine geçerek yapılan işlemin makro kodlarını inceleyin.  Elde 
edilen makro kodları aşağıya çıkarılmıştır;

Sub Makro2()
    Rows(“4:4”).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Rows(“7:7”).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
End Sub

Sub Makro2()

    Rows(“4:4”).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp

    Rows(“7:7”).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp

End Sub
Solda Excel tarafından oluşturulan programda tekrar eden bloklar, aralarına 

boş satır eklenerek sağda gösterilmiştir. Sağdaki programa göre işlemdeki tekrar 
eden satırlar kolaylıkla görülebilmektedir. 

Yapılan işlemlerin makro kaydının alınması sırasında temel iki işlem, boş sa-
tırların seçilmesi [Rows(“4:4”).Select] ve silinmesi [Selection.Delete Shift:=xlUp] 
şeklindedir. Program satırlarında müdahale edilmesi gereken yerler 4:4 ve 7:7 
ifadeleridir. Buna göre 4 sayısından başlayıp 4000 sayısına kadar 3’er artan (7-
4=3 sonucundan dolayı 3’er artan olarak düşünülmüştür) bir For çevriminin ku-
rulması ve tekrar eden iki satırın bu çevrimin içine alınması gerekir. Programın 
düzeltilmiş ve çalıştırılabilir hali aşağıdadır. 
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Sub Makro2()
   For u = 4 To 4000 Step 3
      Rows(u & “:” & u).Select
      Selection.Delete Shift:=xlUp
   Next
End Sub

SONUÇ
Excel günümüzde birçok çalışanın, akademisyenin işlerini kolaylaştırmaktadır. 

Makro programlama Excel’in daha efektif kullanılması, Excel’de yapılan işlerin daha 
kısa zamanda yapılması için önemli bir araçtır. Bunun için, öyle çok fazla programla-
ma bilgisine de (VBA bilgisine) gerek yoktur. Excel yaptıklarınız/yapılacaklar konu-
sunda “Makro Kaydet” seçeneği ile size büyük kolaylık sağlamakta, böylece size, asgari 
(çok az) bir programcılık bilgisi ile bazı satırlarda basit değişiklikler yaparak kodlara 
son halini verip makronuzu kullanılabilir hale getirip çalıştırmak kalmaktadır.  

Makro programlama kullanarak; İstatistik, veri madenciliği, yapay zeka, ma-
kine öğrenmesi, derin öğrenme, finans, üretim planlama, benzetim, yöneylem 
vbg. derslerdeki birçok konu ve araştırma, Excel’de kolayca ve rahatça yapılabil-
mekte, zaman alıcı işlemler kısa zamanda gerçekleştirmekte ve zaman tasarrufu 
sağlanmaktadır. Bundan dolayı sanırım son sözü şu şekilde yazsak konunun öne-
mini daha iyi anlatmış oluruz; “Excel kullanırken, hiç Makro Programlama bilen 
ile bilmeyen bir olur mu?”.
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ANALİZİ1

Murat AK,  Özcan SEZER

 1.  Giriş 
Kamu kurumu olsun olmasın tüm örgütler, hedeflerine daha hızlı ve kolay 

ulaşabilmek için yeteneklerini geliştirmeyi arzu etmektedirler. Nihayetinde ör-
gütsel yeteneğin etkililiğine bağlı olarak ortaya pozitif veya negatif sonuçlar çıka-
bilir (Türkmenoğlu, 2018a:340). Örgütler için yeteneğin gelişmesinde önemli rol 
oynayan kilit unsurlardan biri de insan kaynaklarıdır. İnsan kaynaklarının, örgüt-
sel yeteneğin gelişmesinde önemli rol oynayan birçok işlevinden ve özelliğinden 
söz etmek mümkündür. Bunlardan biri de her çalışan için önem taşıyan görevde 
yükselme olgusudur. Benzer şekilde günümüzün küreselleşen dünyasında öne 
çıkan stratejik kavramlardan biri de kalitedir. Kalite, günümüzde önemi ve değeri 
daha da artan anahtar bir kavram olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda kalite 
olgusu, örgütler için de adeta etkinlik ve verimliliğin göstergesi konumuna gel-
miştir. Dolayısıyla günümüz dünyasında kalitenin söz konusu olmadığı herhangi 
bir ürün veya hizmetten söz etmek mümkün değildir. Görevde yükselme siste-
mi için de kalite anahtar ve stratejik kavramlardan biridir (Tekin ve Arslandere, 
2017:349).  Kaliteli kamu yöneticilerinin atanmasında anahtar rolü üstlenecek 
sistem ise doğal olarak görevde yükselme sistemidir. Günümüzde her konuda, 
her alanda öne çıkan kalite anlayışı, kamu sektöründeki görevde yükselme siste-
mini de yakından ilgilendirmekte ve kapsamaktadır.     

Görevde yükselme; gerek işletmelerde, gerekse kamu yönetiminde insanın 
bulunduğu tüm örgütlerde karşımıza çıkan bir konudur. En az iki kişinin bulundu-
ğu tüm örgütsel yapılarda, bir kişinin lider veya önder olması gerekliliği çoğunlukla 
kabul edilmektedir. Aksi takdirde koordinasyon ve denetimin, iş süreçlerinin takip 
ve denetimi gibi konularda sorunlar ve eksiklikler görülebilmektedir. Dolayısıyla 
görevde yükselme konusunun tarihçesi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlık tari-
hi kadar eski olan bu konu, yönetim ve örgüt yaşamındaki güncelliğini ve önemini 
hiç kaybetmeyerek günümüze kadar ulaşmaktadır. Özel sektör işletmelerinde daha 
çok kariyer, kariyer sistemleri, kariyer planlamaları gibi isimlerle tanımlanan süreç 
cumhuriyetimizin kuruluşuyla beraber kamu yönetimi ve bürokrasimizde yerini 
daha çok görevde yükselme kavramı ile almaktadır. Bu bağlamda daha çok kamu 
1    Bu kitap bölümü, Doç. Dr. Özcan SEZER danışmanlığında, BEÜ SBE’de 25.05.2017 tarihinde jüri 

önünde sunulup başarılı bulunan “Örgütsel Bağlılık ve Görevde Yükselme: Sağlık Sektöründe Çalı-
şanların Görevde Yükselmeye İlişkin Adalet Algılarının Bartın ili Örneğinde İncelenmesi “ konulu 
Doktora tez çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır.

CHAPTER 
35



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 1552

bürokrasisinde görev yapmakta olan devlet memurlarının mevcut görevlerinden 
yükselerek daha fazla yetki ve otorite sahibi olmasını ifade eden görevde yükselme 
kavramı, sistem haline dönüşerek yasal mevzuat içerisinde bulunmaktadır. Görev-
de yükselme sistemi de tarihsel süreç içerisinde birçok kez değişikliğe uğramış, 
farklı açılardan değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Nitekim günümüzde daha da 
hızlanan değişim ve dönüşüm, sadece teknoloji ve iletişim alanlarında görülme-
mekte, hemen hemen hayatın her alanında ve her boyutunda söz konusu olmak-
tadır (Sayın vd., 2017:438). Hatta söz konusu hızlı ve yaygın değişim ve dönüşüm 
süreci, kriz yönetimlerinde dahi etkisini göstermektedir. Yeni kültürel kalıplar, bu 
alanda da etkin ve nitelikli yönetici ihtiyacını ortaya koymaktadır (Türkmenoğlu, 
2018b:210). Nitekim kriz yönetimlerinde en önemli rolü kamu yöneticileri almak-
ta, kamu yöneticilerinin niteliği, ehliyeti, liyakatı bu alanda da stratejik bir misyon 
üstlenmektedir. Görevde yükselme sistemini de bunlar gibi pek çok açıdan değer-
lendirmek mümkündür. Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte görevde yükselme 
sisteminin, sürekli tartışmaların odağında olması ile birlikte, sistem üzerinde za-
man zaman bir takım yasal ve sistemsel değişikliklerin gerçekleştirildiği bilinmek-
tedir. Gerçekleştirilen bu değişikliklerin amacının, daha objektif, adil ve hakkaniye-
te dayalı bir sistemin tesis edilmesi olduğu ifade edilmesine rağmen, tartışmaların 
ve eleştirilerin günümüze kadar sürdüğü anlaşılmaktadır.           

Kamu yönetiminde sürekli tartışmaların odağında olan görevde yükselme siste-
mi ile ilgili çalışanların taşıdıkları adalet algısı ile ilgili literatürde gerçekleştirilen bir 
araştırmaya rastlanılmamaktadır. Bu bağlamda çalışma önem taşımakta ve literatüre 
önemli bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Çalışanların görevde yükselme sistemi-
ne ilişkin adalet algıları, her bilimsel araştırma konusunda olduğu gibi demografik 
değişkenlere göre değişim gösterebilmektedir. Nitekim örneğin ekonomide hisse se-
nedi değerleri belirlenirken, piyasada petrol ve benzeri emtia fiyatları, enflasyon ve 
/ veya büyüme rakamları gibi değişkenler belirleyici olabilmektedir (Özmerdivanlı, 
2014:9). Bu bağlamda gerek özel sektör olsun, gerekse kamu yönetiminde olsun, ça-
lışanların görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıları; çalışanların yaşı, cinsi-
yeti, kıdemi gibi bir takım demografik değişkenlerden etkilenebilmekte ve değişiklik 
gösterebilmektedir. Bu çalışmada kamu sağlık çalışanlarının görevde yükselmeye 
ilişkin adalet algılarının, gelir seviyesi ekseninde değişimi analiz edilerek ilgili li-
teratürde daha önce yapılan çalışmalardan farklı bir boyutta, yönetim ve örgütsel 
davranış alanlarına katkı yapılması hedeflenmektedir. Çünkü literatürde daha önce 
çalışanların görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algılarını analiz eden bir çalış-
maya rastlanılmamıştır. Böylelikle bu çalışma ile ülkemiz kamu sektöründe ilk defa 
kamu çalışanlarının mevcut görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıları, gelir 
seviyesi değişkeni baz alınarak analiz edilmektedir. Anket soruları, çalışmanın araş-
tırmacıları ve yazarları tarafından bizzat hazırlanmış ve Bartın Kamu Sağlık Teşki-
latını oluşturan Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bartın 
Kamu Hastaneler Birliği evrenlerinde görev yapan kamu çalışanlarına uygulanmıştır. 
Bu amaçla çalışmanın kapsamına, sağlık teşkilatında bir örneklem model oluştura-
bilmek amacıyla, Bartın İl Sağlık Teşkilatını oluşturan Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, 
Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bartın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinde 
çalışan personel dahil edilmiştir. Çalışma kapsamındaki sağlık tesislerine ilişkin ve-
riler, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bartın Halk 
Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bartın Kamu Hastaneleri 
Birliği özlük işleri biriminden elde edilmiştir.
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Çalışma, Bartın Sağlık Teşkilatını oluşturan; Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, Bar-
tın Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bartın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 
bünyesinde çalışan kamu personelinin çalışma süreleri ekseninde görevde yük-
selme sistemine ilişkin adalet algılarını ölçerek analiz edilmesi amacıyla kurum-
lar bazında ayrı ayrı gruplandırma yapılmak suretiyle kolayda örnekleme modeli 
tercih edilerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Verilerin analizi kısmında ilk olarak katılımcılara ilişkin demografik bilgilerin 
dağılımı; frekans analizi, tablo ve grafikler ile verilmektedir. Görevde yükselme 
algısını ölçmek için oluşturulan sorular ile bazı demografik bilgileri incelemek 
amacıyla çapraz tablolar oluşturulmuştur. Ki kare analizi sonuçlarının yorum-
lanabilir olması için çapraz tablodaki hücre beklenen değerlerinin 5’ten büyük 
olması gerekmektedir. 5’ten küçük hücre sayısının ise toplam hücre sayısının % 
20’sinden büyük olmaması gerekmektedir. Böyle durumlarda gözlem sayısının 
artırılması ya da sorulara verilen cevap seçeneklerinin birleştirilmesi gerekmek-
tedir. Çalışmada seçenek sayısı 5’ten 3’e indirilmiş ve çapraz tablolar bu şekilde 
oluşturulmuştur. Ancak yine 5’ten küçük hücre sayısı, toplam hücre sayısının % 
20’sini geçtiği için ki kare analizi yapılamamış fakat ki kare analizinin yapılabil-
diği bazı karşılaştırmalarda ise p değeri 0,05’ten küçük olduğu için anlamlı fark-
lılığın olmadığı yorumu yapılmıştır. Yapılan analizler SPSS 20.0 yazılımı ile % 95 
güven aralığında gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada Görevde Yükselme ve Özellikleri konusuna teorik olarak değinil-
dikten sonra Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Koşullarından bahsedil-
mekte ve daha sonra çalışmanın metodoloji kısmına geçilmektedir. Bu kısımda; 
çalışmanın yöntemi ve verilerin analizi, çalışmanın evreni ve sınırlılıkları, çalış-
manın modeli, çalışmanın güvenirlik analizi, katılımcılara ait demografik bilgiler, 
çalışmanın hipotezleri, görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıları anketi-
nin çalışanların gelir seviyesi ve çalışmanın hipotezlerine göre analizine yer ve-
rilmektedir. En son ise sonuç ve kaynakça kısmı bulunmaktadır.

2. Görevde Yükselme ve Özellikleri
Görevde yükselme, daha çok bir memurun mevcut görevinden terfi ederek yetki, 

sorumluluk ve hiyerarşi yönünden daha üst bir göreve gelmesi şeklinde açıklanabilir. 
Böylelikle memurun görevi değişmekte, daha üst bir makama veya göreve gelmekte, 
yetki ve sorumlulukları da artmaktadır. Dolayısıyla memurun sosyal ve özlük hakla-
rında da gelişme ve iyileşmeden söz etmek mümkündür.  Görevde yükselme, hem iş-
gören, hem de örgüt açısından önemli sonuçları olan bir sistem olarak ifade edilebi-
lir. Bu nedenle görevde yükselme sisteminin bir yandan kamu çalışanları arasında 
huzursuzluk oluşturmayacak, öte yandan gerçekten yetenekli, nitelikli, donanımlı 
işgörenlerin kamuda üst görevlere geçmesine olanak sağlayacak biçimde düzen-
lenmesi gerekliliği savunulabilir. Böylelikle aldıkları eğitim, sahip oldukları ehliyet, 
liyakat, kariyer gibi nitelikler ve kalifiye personel olmanın sonucunda ilgili kamu 
çalışanlarının ödüllendirilmesi ve teşviki söz konusu olacaktır. Diğer taraftan kamu 
yönetimi açısından da arzu edilen gelişme sağlanacak, ehliyet, liyakat, kariyer ilke-
lerini taşıyan yöneticiler, kamu hizmetlerinin sunduğu hizmetlerin standartlarının 
ve kalitesinin yükselmesinde öncü ve yönlendirici olacaklardır. Görevde yükselme; 
devlet memurlarının kamu bürokrasisi içerisindeki izin, disiplin, atama gibi daha 
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birçok alanda yerini, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 657 sayılı Devlet Memurla-
rı Kanunu’nda; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tabi görevlerden, bu yönet-
meliğin 5. Maddesinde sayılan görevler ile kurumlarca çıkarılacak özel yönetmelik-
lerde belirlenen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamalar”, 
“görevde yükselme eğitimi, görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine 
göre verilecek hizmet içi eğitim”, “görevde yükselme sınavı, görevde yükselme eğitimi-
ni tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınav” şeklinde tanımlanmaktadır 
(md:4). 5. maddede ise memurların hangi görevler için hangi öğrenimi bitirmiş ol-
maları gerektiği konusu ele alınmaktadır. Bunlar, görevin niteliğine göre yüksek öğ-
renim (iki ve dört yıllık) ve en az orta öğrenim şeklinde belirlenmektedir. Maddenin 
devamında ise hizmet alanına ilişkin öğrenim görenler ile en az iki yıl süreli meslek 
kursu bitirenler için özel hükümler getirilmektedir (md:5). Bu kapsamda çalışmada 
görevde yükselme konusu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ekseninde değerlen-
dirilecek ve açıklanacaktır. İyi bir görevde yükselme sisteminin özellikleri ise şöyle 
sıralanabilir:

2.1. Seçim Portföyünün Geniş Tutulması
Yönetici atamalarında seçim yapılacak pozisyonlar için başvuru yapabilecek 

nitelikli ve yetkin adayların olabildiğince geniş bir yelpazeden toplanması isteni-
len bir durum olarak ifade edilebilir. Nitekim seçim portföyünün geniş tutulması 
sonucunda, liyakat ve ehliyet ilkelerini karşılayan daha fazla sayıda işgörenin, yö-
netim pozisyonlarına kazandırılma ihtimali çoktur. 

Seçim portföyünün geniş tutulması bağlamında, sözlü sınavlar (mülakat) ko-
nusunun değerlendirilmesi faydalı olabilir. Örneğin Sağlık Bakanlığı’nda, sözlü 
sınavlarda atamaya esas pozisyon sayısının beş katı fazlalığına teşkil eden sayı-
da yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yönetici pozisyonlarına atanma şansı ya-
kalayabilmektedir. Nitekim bu husus, “şube müdürü, hastane müdürü ve bunlar-
la aynı düzeydeki diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklardan, 
yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro 
sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.” ifadesi ile mevzuatta yer 
almaktadır (SB Görevde Yükselme Yönetmeliği Madde 7). Bu bağlamda hedef-
lenen gayenin nitelikli ve donanımlı aday portföyünün olabildiğince geniş tutu-
larak, bu portföyden en nitelikli ve yetkin adayların seçilmesinin hedeflenmesi 
durumunda, sistemin objektif işleyişinden bahsetmek mümkün olabilecektir. 
Fakat ülkemizde süregelen uygulamalara bakıldığında sözlü sınavların (müla-
katların), bu gayeyi gerçekleştirmekten ziyade daha çok kayırma yöntemlerinin 
işletilerek referanslı adayların yönetim pozisyonlarında görevlendirilmesinde 
bir araç olarak kullanılması sonucunu ortaya koyduğu görülmektedir. 

2.2. Yetkinlik 
Yetkinlik ve yeterlilik ile ilgili kavramlar, ilk defa 1970’li yıllarda, David McC-

lelland ve Winter (1969) tarafından bilimsel literatüre kazandırılmıştır. McClel-
land ve Winter (1969), yetkinlik kavramını, çalışanların kendi işlerini yapabil-
meleri konusunda yeterlilikleri şeklinde tanımlamaktadır. McClelland ve Winter 
(1969), yetkinlik yönetimini ise çalışanların yeterliliklerini oluşturmaya ve bu 
yeterliliklerin ölçülebilmesine yönelik kollektif ve bütünsel bir süreç şeklinde 
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ifade etmektedir. Bu sürecin ise başta kariyer gelişimi ve görevde yükselmeler 
olmak üzere stratejik insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, ücret ve 
ödeme programları gibi birçok alanda büyük öneme sahip olduğu belirtilmekte-
dir (Akgeyik, 2002:70). Dolayısıyla bu ilkenin esasının, en yeterli ve nitelikli ele-
manların seçilip yükseltilmesi olduğu söylenebilir. Bu kapsamda, atanacak pozis-
yonun gerektirdiği nitelikleri taşıyan, bu konuda yetkin ve yeterli olan bireylerin 
bu pozisyonlara atanması, bu ilke kapsamında değerlendirilebilir. 

Literatürde yetkinlik ilkesinin, çoğunlukla görev tanımına uyan yönetici ve 
çalışanlar anlamında kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda özellikle yönetsel 
yetkinlikler, örgüt performansı üzerinde doğrudan tesir sahibi olabilen yönetici-
lerin sorumlu oldukları yönetsel işlerde yüksek performans sergileyebilmeleri-
ne neden olan bilgi, beceri ve yetenekler şeklinde ifade edilmektedir (Çetinkaya, 
2009:220). Böylelikle yönetsel yetkinliğe sahip yöneticilerin, gerek kamuda ge-
rekse özel sektörde, hizmet sunumunun etkin ve verimli yürütülmesinde önemli 
bir misyon üstlenecekleri savunulabilir.

Yetkinlik ilkesinin aksine görev tanımına uymayan kayırmacılığın esas alındı-
ğı yönetici atamalarında ise hizmet sunumunda ve verimliğinde bir takım sorun-
ların oluşması beklenmektedir. Ülkemizde çok sık karşılaşılan bu durum netice-
sinde görev alanı ve sorumluluğu konusunda yeterince donanım ve bilgi sahibi 
olmayan yöneticilerin ataması, kayırmacılık türlerine giren farklı tanımlamalar-
da da ifade edildiği gibi kendisini gösterebilmektedir. Görevde yükselme siste-
matiğinin en önemli özelliklerinden biri olarak nitelendirilebilecek yeterlilik il-
kesinin, liyakat ve ehliyet ilkeleriyle birbirini tamamladığı değerlendirilmektedir.

2.3. Yükselme Olanaklarının Tüm Kamu Personeline Tanınması
İnsan olmanın doğasında yer alan yapısal özellikler bağlamında, iş hayatına 

giren ve bu yolda uzun yıllar geçirmesi beklenen bireylerin, bu süreçte görevin-
de yükselmeyi, başka kişilerin kendi yönetiminde misyon üstlenmesini istemesi 
son derece doğal kabul edilmektedir. Bu istek ve beklentileri, bir takım neden-
lerle engellenen işgörenlerin ise hayal kırıklığına uğramaları, kendilerinden 
beklenen iş verimini ve performansını sergileyememeleri, bağlılık noktasında 
da olumsuz bir tablo ortaya koymaları sonucunu doğurabilecektir. Kamu yöneti-
minde, bu bağlamda görevde yükselme olanağı olmayan kamu çalışanlarının, bu 
olumsuz durumdan etkilenmemesi ve kamu personel rejiminde yer alan birçok 
pozisyon için yükselme ve terfi olanakları sağlanması, gerek kamu çalışanları 
gerekse kamu kurumları nezdinde birçok pozitif gelişmenin gerçekleşmesini 
sağlayabilecektir. 

2.4. Kamu Personelinin Kişisel Gelişiminin Teşvik Edilmesi
Kamu çalışanlarının kişisel gelişimini, eğitim seviyesini, yetkinlik ve nitelikleri-

ni artırmayı teşvik eden ve öngören bir görevde yükselme sisteminin, kamu hizmet 
standartlarının ve hizmet verimliliğinin artmasında son derece pozitif sonuçlar 
ortaya koyacağı beklenmektedir. Görevde yükselme sistematiğinin, istenilen so-
nuçları ortaya koyabilmesi, sistemin objektif ve hakkaniyete dayalı ilkeler üzerine 
kurulmuş olmasına da büyük ölçüde bağlı olmaktadır. Bu durumda kamu çalışan-
ları, kayırmacılığı esas alan başka yollara başvurma ihtiyacı ve gereği hissetmeden, 
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görevde yükselmelerinin kendi kişisel gelişimlerini sağlamaktan geçeceğini kabul 
ederek tüm çalışma ve gayretlerini bu yöne sarf edebileceklerdir. Dolayısıyla ku-
rulacak objektif ve adil bir görevde yükselme sistemi sayesinde, kamu çalışanları, 
kendi bireysel yeteneklerini ve niteliklerini geliştirmeye teşvik edilmelidir.

2.5. Bütün Kamu Personeline Eşit Yükselme Olanağının Sağlanması
Atanmaya haiz yönetici pozisyonunun gereklerini taşıyan tüm personele, eşit 

seviyede fırsat tanınması, bu nitelik kapsamında değerlendirilmektedir. Görevde 
yükselme sistematiğinde adalet ve eşitlik ilkelerinin, büyük önem taşıdığı bilinmek-
tedir. Fırsat eşitliği noktasında herhangi bir tereddütü ve endişesi olmayan kamu ça-
lışanlarının, sisteme olan inancı ve güveni artacak ve dolayısıyla bu durumun olumlu 
yansımaları, çalışanların hizmet verimliliği ve sunumunda görülebilecektir. Ne-
ticede mevcut görevlerinden daha yüksek pozisyonlara yükselmek için gerekli 
niteliklere sahip bütün kamu çalışanlarına eşit olanaklar sağlanması, görevde 
yükselme sistematiğinin önemli özelliklerinden biri olarak değerlendirilmekte-
dir (Mıhçıoğlu, 1965-1966:161).

3. Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Koşulları
Görevde yükselmenin, kamu çalışanları nezdinde uygulanabilmesi ve gerçek-

leştirilebilmesi için mevzuatta bir takım düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Esasın-
da ülkemizdeki kamu çalışanlarının görevde yükselmesinin çeşitli başlıklar altın-
da gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu bağlamda kamu çalışanları, bulundukları 
kadro ve görev sorumluluğu değişmeden, kademe ve derece ilerlemesi yoluyla 
terfi alabilmekte, böylece mali, özlük ve sosyal haklarında iyileşmeler gerçekleş-
mektedir. Diğer taraftan kamu çalışanlarının, yönetici pozisyonundaki görevlere 
yükselebilmek için mevzuatta yer alan bir takım koşulları yerine getirmeleri ge-
rekmektedir. Bu kapsamda çalışmada, görevde yükselme koşulları, terfi ve yönetici 
pozisyonlarına yükselme olmak üzere iki ana başlık halinde değerlendirilmektedir

3.1. Terfi Edebilmek için Gereken Koşullar
Devlet memurlarının ifa ettikleri görevin tanımı ve kapsamı değişmese dahi 

şatlarını yerine getirmeleri kaydıyla, rutin bir sistemle kademe ve derece iler-
lemesi yoluyla terfi edebilmektedirler. Terfi fonksiyonlarını oluşturan kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesi için yasaya göre çeşitli koşulların oluşması ge-
rekmektedir. Bu kapsamda, kademe ilerlemesinin gerçekleşebilmesi için yasada 
aşağıdaki koşulların arandığı görülmektedir  (657 s.kanun. md.64):

- Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak,

- O yıl içinde olumlu sicil almak,

- Bulunduğu derecede ilerlenebilecek bir kademe bulunmak.

Bu koşulları yerine getiren memurların kademe ilerlemeleri, hak kazandıkla-
rı tarihten geçerli olmak üzere, başka bir işleme gerek kalmaksızın gerçekleştiril-
mektedir. Yönetimin bu konuda (disiplin hükümleri ayrı olmak üzere) bir takdir 
yetkisi olmadığı görülmektedir (Canman, 1993:171).
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Derece yükselmesinin koşullarının ise Devlet Memurları Yasası’nın 68. mad-
desinde yer almaktadır.

- Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,
- Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde 1 yıl bulun-

muş olmak,
- Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmak,
- Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun sap-

tanmış olması.
Derece yükselmesi işlemlerinin, kural olarak atamaya yetkili amir onayı ile 

yerine getirilmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı ya da ortak kararname ile atama-
larda ve görev değişiklikleri niteliğinde olmayan derece yükselmelerinde onay 
merciinin ise ilgili bakan olmaktadır.

3.2. Farklı Görev Sınıflarına Yükselebilmek İçin Gereken Koşullar
Kamu hizmet pozisyon ve sınıflarında görev yapmakta olan devlet memur-

ları, görev yapmakta oldukları hizmet sınıfından veya pozisyonundan gerekli 
nitelikleri ve şartları karşılamak kaydıyla farklı bir sınıfa geçerek görevde yük-
selebilmektedirler. Örneğin hizmetli olarak yardımcı hizmetler sınıfında görev 
yapmakta olan bir memur, gereken nitelikleri sağlaması halinde idari hizmetler 
sınıfında yer alan Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği görevine yükselebilmek-
tedir. Ya da idari hizmetler sınıfında görev yapmakta olan idari bir memur gere-
ken şartları yerine getirmesi durumunda, yönetim hizmetleri grubunda yer alan 
şube müdürlüğü görevine yükselebilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde bu tür 
yükselme gruplarının gerektirdiği şartlar yasal mevzuat noktasında değerlendi-
rilecektir. 

a) Yönetim Hizmetleri Grubu:
Şube müdürü, şef, koruma ve güvenlik şefi kadrolarını kapsamaktadır.
   1- Kurum tarafından yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
   2- En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak.
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde 

belirtilen hizmet şartlarını taşımak.
4-  Şube Müdürlüğü kadrosu için en az 8 yıl (sekiz) yıl, şef ile koruma ve gü-

venlik şefi kadroları için ise en  az 2 (iki) yıl çalışmış olmak. (Bu sürelerin en az 2 
(iki) yılını, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında çalışmış olmak.)

5-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev 
yapmak. 

b) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu:
Uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı kadrolarını kapsa-

maktadır.
1- Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
2- Kurum tarafından yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
3- En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak.
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4-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev 
yapmak.  

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:
Çözümleyici kadrosunu kapsamaktadır.
1- Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
2- Kurum tarafından yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
3- En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak.
4-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev 

yapmak. 
ç) İdari Hizmetler Grubu:
Ayniyat saymanı, muhasebeci, sayman, Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve 

kontrol işletmeni, daktilograf, veznedar, santral memuru, ambar memuru, me-
mur, redaktör, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför kadrolarını kapsamaktadır.

1- Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
2- Kurum tarafından yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
3- En az ortaöğretim mezunu olmak.
4-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev 

yapmak. 
d) Yardımcı Hizmetler Grubu:
Gassal, terzi, teknisyen yardımcısı, aşçı, berber, bahçıvan, kaloriferci, hizmetli, 

bekçi, dağıtıcı, hayvan bakıcısı kadrolarını kapsamaktadır.
1- Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
2- Kurum tarafından yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
3- En az ortaöğretim mezunu olmak.
4-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev 

yapmak. 

3.3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 
Görevde yükselme esasları ile ilgili olarak 99/12647 karar sayılı “Devlet Me-

murlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in yürürlüğe ko-
nulması; Bakanlar Kurulu’nca 15/3/1999 tarihinde kararlaştırılmış, yayınlandığı 
tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, yürürlük maddesi ile birlikte 18 madde-
den oluşmaktadır. 30.05.1999 tarih ve 23710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 30.04.1999 tarih ve 99/12865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yö-
netmeliğe küçük eklemeler yapılmıştır. Yönetmeliğin 15. maddesine göre kurum-
ların, Devlet Personel Başkanlığı’nın olumlu görüşünü alarak 6 ay içinde kendi yö-
netmeliklerini çıkarmaları öngörülmüştür. Söz konusu yönetmeliklerin çıkarılması 
ve uygulanması sırasındaki aksaklıklardan dolayı, temel yönetmelikte değişiklik-
ler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bunun üzerine 21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 21.05.2000 tarih ve 2000/1231 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yönetmeliğin sekiz maddesinde değişiklikler ya-
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pılmış, ayrıca yönetmeliğe dört de yeni madde eklenmiştir. Bu değişikliklerden 
sonra tekrar yeni düzenleme ihtiyacı duyulduğu görülmektedir. Bunda peş peşe 
çıkarılan Avrupa Birliği uyum yasalarının da etkisinin olduğu düşünülebilir. Devlet 
Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin adını Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 
Genel Yönetmelik olarak değiştiren bu düzenleme, 21.09.2004 tarih 2004/8246 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilmiş ve 28.12.2004 tarih ve 25684 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yapılan değişiklik ile 
yönetmeliğin toplam 18 maddeden ve bu kapsamda 4 ek, 6 da geçici maddeden 
müteşekkil olduğu görülmektedir. Yönetmeliğin amacı, “liyakat ve kariyer ilkeleri 
çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak devlet memur-
ları ile 399 sayılı KHK kapsamındaki KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin 
görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek” 
olarak tespit edilmiştir (Md:1). Yönetmeliğin kapsamına; genel ve katma bütçeli 
kurumlar, il özel idareleri, belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve 
işletmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan memurlar 
ile KİT’ler ve bağlı ortaklıklardaki memurlar ile sözleşmeli personelden müdür ve 
daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların dahil olduğu anlaşıl-
maktadır. Daha üst görevliler, istisnai memurlukların, hakim ve savcıların, emni-
yet hizmetleri kadrolarının, mülki idare amirliği hizmetleri kadrolarının, yarışma 
sınavı ile girilen kariyer mesleklerin, Dışişleri Bakanlığı uzmanlıklarının, Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı kadrolarının, kurumların il müdürlüğü kadrolarının bu yö-
netmelik hükümlerine tabi olmaması öngörülmüştür (Md:2). “Görevde yükselme; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerden, bu yönetmeliğin 5. Mad-
desinde sayılan görevler ile kurumlarca çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirle-
nen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamalar”, “görevde 
yükselme eğitimi, görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre 
verilecek hizmet içi eğitim”, “görevde yükselme sınavı, görevde yükselme eğitimini 
tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınav” şeklinde tanımlanmaktadır 
(md:4). 5. maddede ise memurların hangi görevler için hangi öğrenimi bitirmiş 
olmaları gerektiği konusu ele alınmaktadır. Bunlar, görevin niteliğine göre yüksek 
öğrenim (iki ve dört yıllık) ve en az orta öğrenim şeklinde belirlenmektedir. Mad-
denin devamında ise hizmet alanına ilişkin öğrenim görenler ile en az iki yıl süreli 
meslek kursu bitirenler için özel hükümler getirilmektedir (md:5). Atamalar için 
ise memurların hizmet süresiyle ilgili 657 sayılı kanunun 68/B maddesi hükümle-
rinin uygulanması öngörülmektedir.  Bu sürelerin en az iki yılının, atamanın yapıla-
cağı kurumda geçmiş olma şartı belirlenmiş olup istisna hükümlerinin saklı olduğu 
ifade edilmektedir (md:6). Atama için başvuranların sicil notları olumlu ve son üç 
yıllık ortalamasının 70 ve üzeri olması öngörülmüş ancak sicil ortalaması ile ilgili 
hükmün, 2011 yılında sicil notu uygulamasının, kamu personel rejiminden kaldı-
rılması ile hükümsüz kalmıştır. Bununla ilgili diğer konuların ise kamu kurumları-
nın kendileri tarafından çıkarılacak özel yönetmelikte belirlenmesi öngörülmüştür 
(md: 7). Boş kadro sayısının en çok beş katı kadar memur, yapılan merkezi yazılı 
sınavda başarılı olduktan sonra sözlü sınava (mülakata) çağrılabilmektedir. Böyle-
likle toplam kadro sayısının beş katı sayısında memur, sözlü sınava katılmaya hak 
kazanabilmektedir. Sözlü sınav değerlendirmesiyle memurlara verilen puanların 
yazılı sınav sonucuna yansıtılması sonucunda, başarı ve tercih sıralamasına göre 
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görevde yükselmeye esas boş kadrolara atamaların yapılması öngörülmektedir 
(md:8-14). Kamu kurumlarının, kendileri ile ilgili ayrıntılı ve özel durumları, Dev-
let Personel Başkanlığı’nın olumlu görüşünü alarak çıkaracakları özel yönetmelik-
le düzenleyebilecekleri yine ilgili mevzuatta ifade edilmektedir  (md:15).

4. Metodoloji
Çalışmanın metodolojisi kapsamında; çalışmanın yöntemi ve verilerin ana-

lizi, çalışmanın evreni ve sınırlılıkları, çalışmanın modeli, çalışmanın güvenirlik 
analizi, katılımcılara ait demografik bilgiler, çalışmanın hipotezleri, görevde yük-
selme sistemine ilişkin adalet algıları anketinin çalışanların gelir seviyesi ve ça-
lışmanın hipotezlerine göre analizi aşağıda değerlendirilmektedir. 

4.1. Çalışmanın Yöntemi ve Verilerin Analizi
Çalışmada, Bartın Sağlık Teşkilatını oluşturan; Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, 

Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bartın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreter-
liği bünyesinde çalışan kamu personelinin mevcut görevde yükselme sistemine 
ilişkin adalet algılarının analiz edilmesi amacıyla kolayda örnekleme modeli ter-
cih edilerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Ölçme araçlarının seçilmesi için ilgili literatür taranmış, daha önce uygulan-
mış görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algılarını ölçümleyen herhangi bir 
ankete ve ölçeğe rastlanılmamıştır. Bunun üzerine çalışmada belirtilen görevde 
yükselme sistemine ilişkin adalet algılarını ölçme amaçlı anket geliştirilmiştir. 

Bu kapsamda çalışmada, iki tip ölçme aracı (anket) kullanılmaktadır. Bunlar:

1. Kişisel Bilgi Formu: Ölçme araçları hakkında açıklayıcı kısa bir bilgi ile 
araştırmaya katılanlar hakkında bilgi toplamak amacıyla oluşturulan formdur. 
Bu ölçme aracında kamu personeli ve yöneticilerinin cinsiyeti, yaşı, medeni du-
rumu, öğrenim durumu, kadro durumu, çalışma süreleri, gelir seviyelerini içeren 
sorular bulunmaktadır.

2. Görevde Yükselmeye İlişkin Adalet Algısı Anketi: Kamu sağlık çalışanlarının 
görevde yükselmeye ilişkin adalet algılarının ölçümü, 20 ifadeden oluşan anket 
ile gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan görevde yükselmeye ilişkin adalet algıları 
ile ilgili anket sorularına ilişkin güvenirlik düzeyinin belirlenmesi amacıyla, an-
ketin orijinalinde verilen madde dağılımına göre her bir katılımcı için hesaplan-
mış, güvenirlik analizleri yapılmış ve chronbach alfa katsayısı elde edilmiştir. Ya-
pılan analizler, SPSS 20.0 yazılımı ile % 95 güven aralığında gerçekleştirilmiştir. 
Görevde yükselme sorularına ilişkin güvenirlik düzeyi % 75,3’dür. Bu değerler, 
hazırlanan anketin oldukça güvenilir olduğunu ve yapılacak araştırmalarda kul-
lanılabileceğini göstermektedir.

Görevde yükselmeye ilişkin adalet algısı anketi için;  

Ölçme aracı, 1 “Hiç Katılmıyorum”, 2 “Katılmıyorum”, 3 “Kararsızım”, 4 “Katılı-
yorum” ve 5 “Tamamen Katılıyorum” şeklinde beşli likert tipi bir derecelendirme 
niteliğini taşımaktadır.

Bu kapsamda düzenlenen anket formları, kolayda örnekleme modeli tercih 
edilerek Bartın İl Sağlık Müdürlüğü’nden 21 erkek ve 15 kadın, Bartın Kamu Has-
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taneler Birliği’nden 78 erkek ve 56 kadın, Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden 
ise 25 erkek ve 17 kadın olmak üzere toplam 124 erkek ve 88 kadın personele 
yöneltilmiştir. Böylece toplam 212 personele anketin uygulanması sağlanmıştır.

4.2. Çalışmanın Evreni ve Sınırlılıkları
Çalışmanın evreni, kamu sağlık teşkilatında bir örneklem model oluşturabil-

mek amacıyla, Bartın il kamu sağlık teşkilatını oluşturan Bartın İl Sağlık Müdür-
lüğü, Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bartın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekre-
terliği’nde çalışan toplam 1084 personelden oluşmaktadır. Toplam 1084 perso-
nelden kolayda örnekleme metoduyla 260 personele anket uygulaması yapılmak 
istenilmiş fakat bunlardan 212’sinden olumlu geri dönüş sağlanmıştır

Tablo 1. Bartın İli Kamu Sağlık Kurumlarına Göre Toplam Devlet Memuru Sayısı 

KURUM DEVLET MEMURU SAYISI ToplamErkek Bayan
İl Sağlık Müdürlüğü 71 80 151
Halk Sağlığı Müdürlüğü 91 136 227
Kamu Hastaneler Birliği 294 412 706
Toplam 456 628 1084

Çalışma kapsamındaki sağlık tesislerine ilişkin veriler, Bartın İl Sağlık Müdür-
lüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bartın Kamu Hastaneleri Birliği özlük işleri biri-
minden elde edilmiştir.

Tablo 2. Anket Katılımcılarının Kurumlara Göre Dağılımı
KURUM KATILIMCI SAYISI %
İl Sağlık Müdürlüğü 36 17,0
Halk Sağlığı Müdürlüğü 42 19,8
Kamu Hastaneler Birliği 134 63,2
Toplam 212 100

Çalışmanın bir takım kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle çalışma, yalnızca tek 
bir ildeki sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Değişik ortamlarda ve 
illerde uygulanacak benzer nitelikte çalışmalar, değişik sonuçların elde edilmesi-
ni sağlayabilir. İkinci olarak çalışma için kullanılan verilerin, Bartın ilinde halen 
görevini sürdürmekte olan kamu sağlık personelinden sağlanması nedeniyle, uy-
gulamada kamu ve özel sağlık kurumları çalışanları arasında bir ayrım yapılama-
mıştır. Sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar noktasında, kamu 
kurumları ile özel kurumların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, değişik 
bakış açılarıyla analiz edilerek incelenmesini sağlayabilir.

4.3. Çalışmanın Modeli
Bartın Sağlık teşkilat yapısını oluşturan; Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın 

Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bartın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 
bünyesinde çalışan kamu personelinin, mevcut görevde yükselme sistemine iliş-
kin adalet algılarının gelir seviyesi ekseninde ölçülerek analiz edilmesi amacıyla 
kolayda örnekleme modeli tercih edilerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.
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4.4. Çalışmanın Güvenirlik Analizi
Çalışmada kullanılan ölçek ve alt boyutlara ilişkin güvenirlik düzeyinin belirlen-

mesi amacıyla güvenirlik analizi yapılmış ve chronbach alfa katsayısı elde edilmiştir. 
Yapılan analizler SPSS 20.0 yazılımı ile % 95 güven aralığında gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 3. Görevde Yükselmeye İlişkin Adalet Algıları Anketi Chronbach Alfa Katsayısı
 Chronbach Alfa
Görevde Yükselme 0,753

4.5. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler
Anket uygulamasına iştirak eden katılımcılara ait demografik bilgilerin dağı-

lımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
Tablo 4. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler   

           n %

Gelir seviyeniz

3000 TL ve altı 125 59,0
3001-4000 TL 52 24,5
4001-5000 TL 31 14,6
5001 TL ve üstü 4 1,9
Toplam 212 100,0

Grafik 1. Katılımcıların Gelir Dağılımına Göre Dağılımı

Katılımcıların statülerine göre dağılımı Grafik 3.8.’de verilmiştir. Buna göre 
3000 TL ve altında geliri olanların oranı % 59; 3001-4000 TL arası geliri olan-
ların oranı % 24,5 iken 4001-5000 TL geliri olanların oranı % 14,6; 5001 TL ve 
üzeri geliri olanların oranı ise % 1,9’dur. 

4.6. Çalışmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 
H1: Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Örgütsel 

Bağlılık Seviyemde Pozitif Etkisi Var Sorusu ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında 
bir farklılık bulunmaktadır.

H2: Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminden Memnu-
num Sorusu ile  Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H3: Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Adaletsiz ve 
Haksız Sonuçlar Ortaya Koyduğunu Düşünmüyorum Sorusu ile Gelir Seviyesi de-
ğişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.
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H4: Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Kamu Per-
sonelinin, Eğitim Seviyelerini ve Kişisel Gelişim Düzeylerini Artırmaya Teşvik 
Ettiğini Düşünüyorum Sorusu ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık 
bulunmaktadır.

H5: Kurumuma Bağlılık Seviyemin Pozitif ya da Negatif Yönde Oluşmasında, Yük-
selme Sisteminin Objektif ve Hakkaniyetli Olmasının Önemli Bir Rol Oynadığını Dü-
şünmüyorum Sorusu ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H6: Görevde Yükselme ve Kariyerde Mesleki Kıdem Şartının Olması Gerek-
tiğini Düşünmüyorum Sorusu ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık 
bulunmaktadır.

H7: Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminde Kariyer, Li-
yakat ve Ehliyet İlkelerinin Önemli Rol Oynadığını Düşünüyorum Sorusu ile Gelir 
Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H8: Görevde Yükselmeye Tabi Pozisyonlar İçin Belirli Bir Eğitim Şartının Ge-
rekli Olduğunu Düşünüyorum Sorusu ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir 
farklılık bulunmaktadır.

H9: Görevde Yükselme Sisteminin Personelin Eğitim Seviyesini ve Kişisel Ge-
lişim Düzeyini Artırmaya Teşvik Etmesi Gerektiğini Düşünmüyorum Sorusu ile 
Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H10: Görevde Yükselme Sisteminde, Yazılı Sınavın Olması Gerektiğini Düşün-
müyorum Sorusu ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H11: Görevde Yükselme Sisteminde, Yazılı Sınavın Olması Durumunda Bu Sı-
navın Objektif Bir Biçimde Yapılabileceğini Düşünüyorum Sorusu ile Gelir Sevi-
yesi değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H12: Görevde Yükselme Sisteminde, Sözlü Sınavın (Mülakatın) Olması Ge-
rektiğini Düşünüyorum Sorusu ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık 
bulunmaktadır.

H13: Görevde Yükselme Sisteminde, Sözlü Sınavın (Mülakatın) Olması Duru-
munda Bu Sınavın Objektif Bir Biçimde Yapılabileceğini Düşünüyorum Sorusu ile 
Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H14: Görevde Yükselme Sisteminin Uygulanışında, Politik Etkenlerin Önemli 
Bir Etkisinin Olduğunu Düşünmüyorum Sorusu ile Gelir Seviyesi değişkeni ara-
sında bir farklılık bulunmaktadır.

H15: Görevde Yükselme Sisteminde, Belirli Sendikal Referansların Önemli Bir 
Etkisinin Olduğunu Düşünmüyorum Sorusu ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında 
bir farklılık bulunmaktadır.

H16: Çalıştığım Kurumda Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin Olduğu-
nu Bilmem, Kurumumdan Ayrılmama Kararı Vermemde Olumlu Etki Yapar Soru-
su ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H17: Çalıştığım Kurumda Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin Olduğu-
nu Bilmem, İş Verimliliğim ve Performansım Üzerinde Olumlu Etki Yapar Sorusu 
ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H18: Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin, Kamu Çalışanlarının Örgüt-
sel Bağlılıklarında Önemli Bir Etken Olduğunu Düşünüyorum Sorusu ile Gelir Se-
viyesi değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.
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H19: Görevde Yükselme Sisteminin Kariyer, Liyakat, Ehliyet İlkelerini Esas Al-
ması Durumunda Örgütsel Bağlılık Seviyemin Artacağını Düşünüyorum Sorusu 
ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H20: Çalıştığım Kurumda Görevde Yükselme Sistemi Adil, Objektif ve Hakkani-
yete Uygunsa / Uygun Olursa Tüm Çalışanların Örgütsel Bağlılık Seviyelerinin Arta-
cağını Düşünüyorum Sorusu ile Gelir Seviyesi değişkeni arasında bir farklılık bulun-
maktadır.

4.7. Görevde Yükselme Sistemine İlişkin Adalet Algıları Anketinin 
Çalışanların Gelir Seviyesine ve Çalışmanın Hipotezlerine Göre Analizi
Çalışanların gelir seviyesi ile görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıla-

rı arasındaki değişim, çalışmanın bu kısmında, çalışmanın hipotezleri ekseninde 
değerlendirilmektedir.

3.3.8. Gelir Seviyesi ile Görevde Yükselmeye İlişkin Adalet Algısı 
İlişkisi
Çalışan personelin gelir seviyesi ile görevde yükselme sistemine ilişkin adalet 

algılarına ait değerlendirmeler çalışmanın bu bölümünde ele alınmaktadır. Bu 
kapsamda anket verilerine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Tablo 5. Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Örgütsel Bağlılık 
Seviyemde Pozitif Etkisi Var Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  

Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde 
yükselme sisteminin, örgütsel bağlılık 

seviyemde pozitif etkisi var Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z

3000 TL ve altı
n 123 1 1 125
% 98,4 0,8 0,8 100,0 

3001-4000 TL
n 51 0 1 52
% 98,1 0,0 1,9 100,0 

4001-5000 TL
n 13 2 16 31
% 41,9 6,5 51,6 100,0 

5001 TL ve üstü
n 2 0 2 4
% 50,0 0,0 50,0 100,0 

Toplam
n 189 3 20 212
% 89,2 1,4 9,4 100,0 

Gelir seviyesi ile “Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, 
örgütsel bağlılık seviyemde pozitif etkisi var” ifadesine katılım düzeyi arasındaki 
değişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 98,4’tür. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0,8 iken, katılı-
yorum cevabı verenlerin oranı % 0,8’dir. 3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda 
katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 98,1’dir. Kararsızım cevabı verenlerin ora-
nı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 1,9’dur. 5001 TL ve üzeri gelire 
sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 50’dir. Kararsızım cevabı 
verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 50’dir.  Anket so-
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nuçlarına göre 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda daha yüksek oranda olmak 
üzere çalışanların, kurumlarındaki mevcut yükselme sisteminin, bağlılık seviyele-
rinde pozitif etkisi olduğunu düşünmedikleri anlaşılmaktadır.

Tablo 6. Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminden Memnunum 
Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  

Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme 
sisteminden memnunum Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z 3000 TL ve altı n 122 2 1 125
% 97,6 1,6 0,8 100,0 

3001-4000 TL n 51 0 1 52
% 98,1 0,0 1,9 100,0 

4001-5000 TL n 14 1 16 31
% 45,2 3,2 51,6 100,0 

5001 TL ve üstü n 2 0 2 4
% 50,0 0,0 50,0 100,0 

Toplam n 189 3 20 212
% 89,2 1,4 9,4 100,0

Gelir seviyesi ile “Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminden 
memnunum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde; 3000 TL 
ve altı gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 97,6’dır. Ka-
rarsızım cevabı verenlerin oranı % 1,6 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 
0,8’dir. 3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin 
oranı % 98,1’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 1,9’dur. 5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmıyorum 
cevabı verenlerin oranı % 50’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, ka-
tılıyorum cevabı verenlerin oranı % 50’dir.  Dolayısıyla 3001-4000 TL arası geli-
re sahip olanlarda daha yüksek oranda olmak üzere çalışanların, kurumlarındaki 
mevcut yükselme sisteminden memnun olmadıkları görülmektedir.

Tablo 7. Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Adaletsiz ve Haksız 
Sonuçlar Ortaya Koyduğunu Düşünmüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  

Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde 
yükselme sisteminin, adaletsiz ve haksız 

sonuçlar ortaya koyduğunu düşünmüyorum Toplam
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

G
el

ir 
se

vi
ye

ni
z 3000 TL ve altı n 123 1 1 125

% 98,4 0,8 0,8 100,0 
3001-4000 TL n 51 0 1 52

% 98,1 0,0 1,9 100,0 
4001-5000 TL n 14 1 16 31

% 45,2 3,2 51,6 100,0 
5001 TL ve üstü n 2 0 2 4

% 50,0 0,0 50,0 100,0 
Toplam n 190 2 20 212

% 89,6 0,9 9,4 100,0 

Gelir seviyesi ile “Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, 
adaletsiz ve haksız sonuçlar ortaya koyduğunu düşünmüyorum” ifadesine katı-
lım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip olanlar-
da katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 98,4’tür. Kararsızım cevabı verenlerin 
oranı % 0,8 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 0,8’dir. 3001-4000 TL arası 
gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 98,1’dir. Kararsızım 
cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 1,9’dur. 
5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 
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50’dir.Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin 
oranı % 50’dir.  Bu bağlamda 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda daha yüksek 
oranda olmak üzere çalışanların, kurumlarındaki mevcut yükselme sisteminden 
memnun olmadıkları görülmektedir.

Tablo 8. Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Kamu 
Personelinin, Eğitim Seviyelerini ve Kişisel Gelişim Düzeylerini Artırmaya Teşvik Ettiğini 

Düşünüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  
Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, 

kamu personelinin, eğitim seviyelerini ve kişisel gelişim 
düzeylerini artırmaya teşvik ettiğini düşünüyorum Toplam

Katılmıyorum Katılıyorum

G
el

ir 
se

vi
ye

ni
z

3000 TL ve altı
n 124 1 125
% 99,2 0,8 100,0 

3001-4000 TL
n 51 1 52
% 98,1 1,9 100,0 

4001-5000 TL
n 14 17 31
% 45,2 54,8 100,0 

5001 TL ve üstü
n 2 2 4
% 50,0 50,0 100,0 

Toplam
n 191 21 212
% 90,1 9,9 100,0 

Gelir seviyesi ile “Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, 
kamu personelinin, eğitim seviyelerini ve kişisel gelişim düzeylerini artırmaya teşvik 
ettiğini düşünüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde; 
3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 99,2; 
katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 0,8’dir. 3001-4000 TL arası gelire sahip olanlar-
da katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 98,1 katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 
1,9’dur. 5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı 
% 50; katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 50’dir.  Anket sonuçlarına göre 3000 TL 
ve altı gelire sahip olanlarda daha yüksek oranda olmak üzere çalışanların, kurumla-
rındaki mevcut yükselme sisteminin, kamu personelinin, eğitim seviyelerini ve kişisel 
gelişim düzeylerini artırmaya teşvik ettiğini düşünmedikleri anlaşılmaktadır.

Tablo 9. Kurumuma Bağlılık Seviyemin Pozitif ya da Negatif Yönde Oluşmasında, 
Yükselme Sisteminin Objektif ve Hakkaniyetli Olmasının Önemli Bir Rol Oynadığını 

Düşünmüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  
Kurumuma bağlılık seviyemin pozitif ya da negatif yönde 

oluşmasında, yükselme sisteminin objektif ve hakkaniyetli 
olmasının önemli bir rol oynadığını düşünmüyorum Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z 3000 TL ve altı n 123 0 2 125
% 98,4 0,0 1,6 100,0 

3001-4000 TL n 51 0 1 52
% 98,1 0,0 1,9 100,0 

4001-5000 TL n 21 5 5 31
% 67,7 16,1 16,1 100,0 

5001 TL ve üstü n 4 0 0 4
% 100,0 0,0 0,0 100,0 

Toplam
n 199 5 8 212
% 93,9 2,4 3,8 100,0
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Gelir seviyesi ile “Kurumuma bağlılık seviyemin pozitif ya da negatif yönde 
oluşmasında, yükselme sisteminin objektif ve hakkaniyetli olmasının önemli bir 
rol oynadığını düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim ince-
lendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin 
oranı % 98,4’tür. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 1,6’dır. 3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda katılmıyorum 
cevabı verenlerin oranı % 98,1’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, 
katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 1,9’dur. 4001-5000 TL gelire sahip olanlar-
da katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 67,7’dir. Kararsızım cevabı verenlerin 
oranı % 16,1 iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 1,6’dır. 5001 TL ve üzeri 
gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür. Bu bağ-
lamda 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda daha yüksek oranda olmak üzere ça-
lışanların, bağlılık seviyelerinin pozitif ya da negatif yönde oluşmasında, yükselme 
sisteminin objektif ve hakkaniyetli olmasının önemli bir rol oynadığını düşündük-
leri görülmektedir. Halbuki 5001 TL ve üzeri gelire sahip olanların ise bağlılık sevi-
yelerinin pozitif ya da negatif yönde oluşmasında, yükselme sisteminin objektif ve 
hakkaniyetli olmasının önemli bir rol oynadığını düşünmedikleri anlaşılmaktadır. 
Alt ve üst gelir gruplarının bu konuda farklı düşünmeleri dikkat çekmektedir.

Tablo 10. Görevde Yükselme ve Kariyerde Mesleki Kıdem Şartının Olması Gerektiğini 
Düşünmüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  

Görevde yükselme ve kariyerde mesleki kıdem şartının 
olması gerektiğini düşünmüyorum Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z

3000 TL ve altı
n 107 4 14 125
% 85,6 3,2 11,2 100,0 

3001-4000 TL
n 35 13 4 52
% 67,3 25,0 7,7 100,0 

4001-5000 TL
n 26 4 1 31
% 83,9 12,9 3,2 100,0 

5001 TL ve üstü
n 4 0 0 4
% 100,0 0,0 0,0 100,0 

Toplam
n 172 21 19 212
% 81,1 9,9 9,0 100,0 

Gelir seviyesi ile “Görevde yükselme ve kariyerde mesleki kıdem şartının ol-
ması gerektiğini düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim in-
celendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı veren-
lerin oranı % 85,6’dır. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 3,2 iken, katılıyorum 
cevabı verenlerin oranı % 11,2’dir. 3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda 
katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 67,3. Kararsızım cevabı verenlerin oranı 
% 25 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 7,7’dir. 4001-5000 TL gelire 
sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 83,9’dur. Kararsızım ce-
vabı verenlerin oranı % 12,9 iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 3,2’dir. 
5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 
100’dür. Dolayısıyla 5001 TL ve üzeri gelir grubunda daha yüksek oranda olmak 
üzere çalışanların, yükselme ve kariyerde mesleki kıdem şartının olması gerekti-
ğini düşündükleri görülmektedir. 
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Tablo 11. Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminde Kariyer, Liyakat 
ve Ehliyet İlkelerinin Önemli Rol Oynadığını Düşünüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine 

Göre Değişimi  
Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme 
sisteminde kariyer, liyakat ve ehliyet ilkelerinin 

önemli rol oynadığını düşünüyorum Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z

3000 TL ve altı
n 123 1 1 125
% 98,4 0,8 0,8 100,0 

3001-4000 TL
n 51 0 1 52
% 98,1 0,0 1,9 100,0 

4001-5000 TL
n 13 0 18 31
% 41,9 0,0 58,1 100,0 

5001 TL ve üstü
n 1 0 3 4
% 25,0 0,0 75,0 100,0 

Toplam
n 188 1 23 212
% 88,7 0,5 10,8 100,0 

Gelir seviyesi ile “Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminde 
kariyer, liyakat ve ehliyet ilkelerinin önemli rol oynadığını düşünüyorum” ifadesi-
ne katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip 
olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 98,4’tür. Kararsızım cevabı ve-
renlerin oranı % 0,8 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 0,8’dir. 3001-4000 
TL arası gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 98,1’dir. 
Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 
1,9’dur. 4001-5000 TL gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı 
% 41,9’dur. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken katılıyorum cevabı veren-
lerin oranı % 58,1’dir. 5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 25’tir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum 
cevabı verenlerin oranı % 75’tir. Bu kapsamda 3000 TL ve altı gelir grubunda daha 
yüksek oranda olmak üzere çalışanların, mevcut yükselme sisteminde kariyer, li-
yakat ve ehliyet ilkelerinin önemli rol oynadığını düşünmedikleri ifade edilebilir. 

Tablo 12. Görevde Yükselmeye Tabi Pozisyonlar İçin Belirli Bir Eğitim Şartının Gerekli 
Olduğunu Düşünüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi

Görevde yükselmeye tabi pozisyonlar için belirli 
bir eğitim şartının gerekli olduğunu düşünüyorum Toplam
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z

3000 TL ve altı n 3 1 121 125
% 2,4 0,8 96,8 100,0 

3001-4000 TL n 1 1 50 52
% 1,9 1,9 96,2 100,0 

4001-5000 TL n 2 2 27 31
% 6,5 6,5 87,1 100,0 

5001 TL ve üstü n 0 0 4 4
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

Toplam n 6 4 202 212
% 2,8 1,9 95,3 100,0 
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Gelir seviyesi ile “Görevde yükselmeye tabi pozisyonlar için belirli bir eğitim 
şartının gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki de-
ğişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 2,4’tür. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0,8 iken, katılı-
yorum cevabı verenlerin oranı % 96,8’dir. 3001-4000 TL arası gelire sahip olan-
larda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 1,9’dur. Kararsızım cevabı veren-
lerin oranı % 1,9 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 96,2’dir. 4001-5000 
TL gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 6,5’tir. Karar-
sızım cevabı verenlerin oranı % 6,5 iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 
87,1’dir. 5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılıyorum cevabı verenlerin 
oranı % 100’dür. Anket sonuçlarına göre 5001 TL ve üzeri gelir grubunda daha 
yüksek oranda olmak üzere çalışanların, yükselmeye tabi pozisyonlar için belirli 
bir eğitim şartının gerekli olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır.

Tablo 13. Görevde Yükselme Sisteminin Personelin Eğitim Seviyesini ve Kişisel Gelişim 
Düzeyini Artırmaya Teşvik Etmesi Gerektiğini Düşünmüyorum Sorusunun Gelir 

Seviyesine Göre Değişimi  

Görevde yükselme sisteminin personelin eğitim 
seviyesini ve kişisel gelişim düzeyini artırmaya 

teşvik etmesi gerektiğini düşünmüyorum Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z

3000 TL ve altı n 121 1 2 124
% 97,6 0,8 1,6 100,0 

3001-4000 TL n 51 1 0 52
% 98,1 1,9 0,0 100,0 

4001-5000 TL n 25 4 2 31
% 80,6 12,9 6,5 100,0 

5001 TL ve üstü n 4 0 0 4
% 100,0 0,0 0,0 100,0 

Toplam n 201 6 4 211
% 95,3 2,8 1,9 100,0 

Gelir seviyesi ile “Görevde yükselme sisteminin personelin eğitim seviyesini 
ve kişisel gelişim düzeyini artırmaya teşvik etmesi gerektiğini düşünmüyorum” 
ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı geli-
re sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 97,6’dır. Kararsızım 
cevabı verenlerin oranı % 0,8 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 1,6’dır. 
3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı 
% 98,1’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 1,9 iken, katılıyorum cevabı ve-
renlerin oranı % 0’dır. 4001-5000 TL gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 80,6’dır. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 12,9 iken katı-
lıyorum cevabı verenlerin oranı % 6,5’tir. 5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda 
katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür. Bu bağlamda 5001 TL ve üzeri 
gelir grubunda daha yüksek oranda olmak üzere çalışanların, yükselme sistemi-
nin personelin eğitim seviyesini ve kişisel gelişim düzeyini artırmaya teşvik et-
mesi gerektiğini düşündükleri söylenebilir.
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Tablo 14. Görevde Yükselme Sisteminde, Yazılı Sınavın Olması Gerektiğini 
Düşünmüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  

Görevde yükselme sisteminde, yazılı sınavın 
olması gerektiğini düşünmüyorum Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z

3000 TL ve altı
n 108 13 4 125
% 86,4 10,4 3,2 100,0 

3001-4000 TL
n 45 7 0 52
% 86,5 13,5 0,0 100,0 

4001-5000 TL
n 19 6 6 31
% 61,3 19,4 19,4 100,0 

5001 TL ve üstü
n 4 0 0 4
% 100,0 0,0 0,0 100,0 

Toplam n 176 26 10 212
% 83,0 12,3 4,7 100,0 

Gelir seviyesi ile “Görevde yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması gerek-
tiğini düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğin-
de; 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı 
% 86,4’tür. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 10,4 iken, katılıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 3,2’dir. 3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda katılmı-
yorum cevabı verenlerin oranı % 86,5’tir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 
13,5 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 0’dır. 4001-5000 TL gelire sa-
hip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 61,3’tür. Kararsızım ceva-
bı verenlerin oranı % 19,4 iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 19,4’tür. 
5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 
100’dür. Dolayısıyla 5001 TL ve üzeri gelir grubunda daha yüksek oranda olmak 
üzere çalışanların, yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması gerektiğini düşün-
dükleri anlaşılmaktadır.

Tablo 15. Görevde Yükselme Sisteminde, Yazılı Sınavın Olması Durumunda Bu Sınavın 
Objektif Bir Biçimde Yapılabileceğini Düşünüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  

Görevde yükselme sisteminde, yazılı sınavın 
olması durumunda bu sınavın objektif bir biçimde 

yapılabileceğini düşünüyorum Toplam
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z

3000 TL ve altı
n 22 20 83 125
% 17,6 16,0 66,4 100,0 

3001-4000 TL
n 4 8 40 52
% 7,7 15,4 76,9 100,0 

4001-5000 TL
n 5 10 16 31
% 16,1 32,3 51,6 100,0 

5001 TL ve üstü
n 0 0 4 4
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

Toplam n 31 38 143 212
% 14,6 17,9 67,5 100,0 
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Gelir seviyesi ile “Görevde yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması duru-
munda bu sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini düşünüyorum” ifadesine 
katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip 
olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 17,6’dır. Kararsızım ceva-
bı verenlerin oranı % 16 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 66,4’tür. 
3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin ora-
nı % 7,7’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 15,4 iken, katılıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 76,9’dur. 4001-5000 TL gelire sahip olanlarda katılmıyorum 
cevabı verenlerin oranı % 16,1’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 32,3 
iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 51,6’dır. 5001 TL ve üzeri gelire sahip 
olanlarda katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür. Anket sonuçlarına göre 
5001 TL ve üzeri gelir grubunda daha yüksek oranda olmak üzere çalışanların, 
yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması durumunda bu sınavın objektif bir 
biçimde yapılabileceğini düşündükleri söylenebilir.

Tablo 16. Görevde Yükselme Sisteminde, Sözlü Sınavın (Mülakatın) Olması Gerektiğini 
Düşünüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  

Görevde yükselme sisteminde, sözlü sınavın 
(mülakatın) olması gerektiğini düşünüyorum Toplam
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z

3000 TL ve altı n 117 4 4 125
% 93,6 3,2 3,2 100,0 

3001-4000 TL n 45 2 5 52
% 86,5 3,8 9,6 100,0 

4001-5000 TL n 15 1 15 31
% 48,4 3,2 48,4 100,0 

5001 TL ve üstü n 2 0 2 4
% 50,0 0,0 50,0 100,0 

Toplam n 179 7 26 212
% 84,4 3,3 12,3 100,0 

Gelir seviyesi ile “Görevde yükselme sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) 
olması gerektiğini düşünüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim in-
celendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı veren-
lerin oranı % 93,6’dır. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 3,2 iken, katılıyorum 
cevabı verenlerin oranı % 3,2’dir. 3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda ka-
tılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 86,5’tir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı 
% 3,8 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 9,6’dır. 4001-5000 TL gelire 
sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 48,4’tür. Kararsızım ce-
vabı verenlerin oranı % 3,2 iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 48,4’tür. 
5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 
50’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin 
oranı % 50’dir.   Bu kapsamda 3000 TL ve altı gelir grubunda daha yüksek oranda 
olmak üzere çalışanların, yükselme sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması 
gerektiğini düşünmedikleri anlaşılmaktadır. 5001 TL ve üzeri gelir grubunda ise 
çalışanların belli bir kısmının yükselme sisteminde sözlü sınavın (mülakatın) ol-
ması gerektiğini düşünürken diğer kısmının düşünmedikleri dikkat çekmektedir.
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Tablo 17. Görevde Yükselme Sisteminde, Sözlü Sınavın (Mülakatın) Olması Durumunda 
Bu Sınavın Objektif Bir Biçimde Yapılabileceğini Düşünüyorum Sorusunun Gelir 

Seviyesine Göre Değişimi  
Görevde yükselme sisteminde, sözlü sınavın 

(mülakatın) olması durumunda bu sınavın objektif 
bir biçimde yapılabileceğini düşünüyorum Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z 3000 TL ve altı n 122 2 1 125
% 97,6 1,6 0,8 100,0 

3001-4000 TL n 49 2 1 52
% 94,2 3,8 1,9 100,0 

4001-5000 TL n 13 2 16 31
% 41,9 6,5 51,6 100,0 

5001 TL ve üstü n 2 0 2 4
% 50,0 0,0 50,0 100,0 

Toplam n 186 6 20 212
% 87,7  2,8 9,4 100,0 

Gelir seviyesi ile “Görevde yükselme sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) ol-
ması durumunda bu sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini düşünüyorum” 
ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı gelire 
sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 97,6’dır. Kararsızım ce-
vabı verenlerin oranı % 1,6 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 0,8’dir. 
3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin ora-
nı % 94,2’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 3,8 iken, katılıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 1,9’dur. 4001-5000 TL gelire sahip olanlarda katılmıyorum 
cevabı verenlerin oranı % 41,9’dur. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 6,5 
iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 51,6’dır. 5001 TL ve üzeri gelire sahip 
olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 50’dir. Kararsızım cevabı ve-
renlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 50’dir. Dolayısıy-
la 3000 TL ve altı gelir grubunda daha yüksek oranda olmak üzere çalışanların, 
yükselme sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması durumunda bu sınavın 
objektif bir biçimde yapılabileceğini düşünmedikleri anlaşılmaktadır. 5001 TL 
ve üzeri gelir grubunda ise çalışanların belli bir kısmının yükselme sisteminde 
sözlü sınavın (mülakatın) olması durumunda bu sınavın objektif bir biçimde ya-
pılabileceğini düşünürken diğer kısmının düşünmedikleri dikkat çekmektedir.

Tablo 18. Görevde Yükselme Sisteminin Uygulanışında, Politik Etkenlerin Önemli Bir 
Etkisinin Olduğunu Düşünmüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  

Görevde yükselme sisteminin uygulanışında, 
politik etkenlerin önemli bir etkisinin olduğunu 

düşünmüyorum Toplam
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z 3000 TL ve altı n 123 1 1 125
% 98,4 0,8 0,8 100,0 

3001-4000 TL n 49 1 2 52
% 94,2 1,9 3,8 100,0 

4001-5000 TL n 14 5 12 31
% 45,2 16,1 38,7 100,0 

5001 TL ve üstü n 2 1 1 4
% 50,0 25,0 25,0 100,0 

Toplam n 188 8 16 212
% 88,7 3,8 7,5 100,0 
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Gelir seviyesi ile “Görevde yükselme sisteminin uygulanışında, politik etkenle-
rin önemli bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi ara-
sındaki değişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda katılmıyo-
rum cevabı verenlerin oranı % 98,4’tür. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0,8 
iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 0,8’dir. 3001-4000 TL arası gelire sahip 
olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 94,2’dir. Kararsızım cevabı ve-
renlerin oranı % 1,9 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 3,8’dir. 4001-5000 
TL gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 45,2’dir. Karar-
sızım cevabı verenlerin oranı % 16,1 iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 
38,7’dir. 5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin 
oranı % 50’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 25 iken, katılıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 25’dir.  Anket sonuçlarına göre 3000 TL ve altı gelir grubunda 
daha yüksek oranda olmak üzere çalışanların, yükselme sisteminin uygulanışında, 
politik etkenlerin önemli bir etkisinin olduğunu düşündükleri görülmektedir. Yük-
selme sisteminin uygulanışında, politik etkenlerin önemli bir etkisinin olmadığını 
düşünen en yüksek oranlı grup ise % 25 ile 5001 TL ve üzeri gelir grubudur. 

Tablo 19. Görevde Yükselme Sisteminde, Belirli Sendikal Referansların Önemli Bir 
Etkisinin Olduğunu Düşünmüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  

Görevde yükselme sisteminde, belirli sendikal 
referansların önemli bir etkisinin olduğunu 

düşünmüyorum Toplam
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z 3000 TL ve altı n 121 3 1 125
% 96,8 2,4 0,8 100,0 

3001-4000 TL n 49 1 2 52
% 94,2 1,9 3,8 100,0 

4001-5000 TL n 16 4 11 31
% 51,6 12,9 35,5 100,0 

5001 TL ve üstü n 2 1 1 4
% 50,0 25,0 25,0 100,0 

Toplam n 188 9 15 212
% 88,7 4,2 7,1 100,0 

Gelir seviyesi ile “Görevde yükselme sisteminde, belirli sendikal referansların 
önemli bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki 
değişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 96,8’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 2,4 iken, katılı-
yorum cevabı verenlerin oranı % 0,8’dir. 3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda 
katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 94,2’dir. Kararsızım cevabı verenlerin ora-
nı % 1,9 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 3,8’dir. 4001-5000 TL gelire 
sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 51,6’dır. Kararsızım ce-
vabı verenlerin oranı % 12,9 iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 35,5’dir. 
5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 
50’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 25 iken, katılıyorum cevabı verenlerin 
oranı % 25’dir.  Anket sonuçlarına göre 3000 TL ve altı gelir grubunda daha yüksek 
oranda olmak üzere çalışanların, yükselme sisteminde, belirli sendikal referans-
ların önemli bir etkisinin olduğunu düşündükleri söylenebilir. 5001 TL ve üzeri 
gelir grubunda ise çalışanların yüzde 25’inin yükselme sisteminde, belirli sendikal 
referansların önemli bir etkisinin olduğunu düşünmedikleri görülmektedir.
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Tablo 20. Çalıştığım Kurumda Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin Olduğunu 
Bilmem, Kurumumdan Ayrılmama Kararı Vermemde Olumlu Etki Yapar Sorusunun Gelir 

Seviyesine Göre Değişimi  
Çalıştığım kurumda objektif bir görevde yükselme 

sisteminin olduğunu bilmem, kurumumdan 
ayrılmama kararı vermemde olumlu etki yapar Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z 3000 TL ve altı n 0 0 125 125
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

3001-4000 TL n 0 2 50 52
% 0,0 3,8 96,2 100,0 

4001-5000 TL n 2 6 23 31
% 6,5 19,4 74,2 100,0 

5001 TL ve üstü n 0 0 4 4
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

Toplam n 2 8 202 212
% 0,9 3,8 95,3 100,0 

Gelir seviyesi ile “Çalıştığım kurumda objektif bir görevde yükselme sistemi-
nin olduğunu bilmem, kurumumdan ayrılmama kararı vermemde olumlu etki 
yapar” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde; 3000 TL ve 
altı gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 0’dır. Karar-
sızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 
100’dür. 3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı veren-
lerin oranı % 0’dır. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 3,8 iken, katılıyorum 
cevabı verenlerin oranı % 96,2’dir. 4001-5000 TL gelire sahip olanlarda katılmı-
yorum cevabı verenlerin oranı % 6,5’tir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 
19,4 iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 74,2’dir. 5001 TL ve üzeri gelire 
sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 0’dır. Kararsızım cevabı 
verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür.  An-
ket sonuçlarına göre 3000 TL ve altı gelir grubunda daha yüksek oranda olmak 
üzere çalışanların, yükselme sisteminde, belirli sendikal referansların önemli bir 
etkisinin olduğunu düşündükleri söylenebilir. 5001 TL ve üzeri gelir grubunda 
ise çalışanların yüzde 25’inin yükselme sisteminde, belirli sendikal referansların 
önemli bir etkisinin olduğunu düşünmedikleri görülmektedir.

Tablo 21. Çalıştığım Kurumda Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin Olduğunu 
Bilmem, İş Verimliliğim ve Performansım Üzerinde Olumlu Etki Yapar Sorusunun Gelir 

Seviyesine Göre Değişimi  
Çalıştığım kurumda objektif bir görevde yükselme 

sisteminin olduğunu bilmem, iş verimliliğim ve 
performansım üzerinde olumlu etki yapar Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z 3000 TL ve altı n 0 0 125 125
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

3001-4000 TL n 0 1 51 52
% 0,0 1,9 98,1 100,0 

4001-5000 TL n 4 3 24 31
% 12,9 9,7 77,4 100,0 

5001 TL ve üstü n 0 0 4 4
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

Toplam n 4 4 204 212
% 1,9 1,9 96,2 100,0 
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Gelir seviyesi ile “Çalıştığım kurumda objektif bir görevde yükselme sisteminin 
olduğunu bilmem, iş verimliliğim ve performansım üzerinde olumlu etki yapar” ifa-
desine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip 
olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 0’dır. Kararsızım cevabı verenlerin 
oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür. 3001-4000 TL arası 
gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 0’dır. Kararsızım ceva-
bı verenlerin oranı % 1,9 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 98,1’dir. 4001-
5000 TL gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 12,9’dur. 
Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 9,7 iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı 
% 77,4’tür. 5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin 
oranı % 0’dır. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı veren-
lerin oranı % 100’dür.  Dolayısıyla 3000 TL ve altı gelir grubu ile 5001 TL ve üzeri 
gelir grubunda daha yüksek oranda olmak üzere çalışanların, kurumlarında objektif 
bir yükselme sisteminin olduğunu bilmelerinin, iş verimlilikleri ve performansları 
üzerinde olumlu etkisinin olacağını düşündükleri söylenebilir.

Tablo 22. Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin, Kamu Çalışanlarının Örgütsel 
Bağlılıklarında Önemli Bir Etken Olduğunu Düşünüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine 

Göre Değişimi  
Objektif bir görevde yükselme sisteminin, 

kamu çalışanlarının örgütsel bağlılıklarında 
önemli bir etken olduğunu düşünüyorum Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z 3000 TL ve altı n 0 0 125 125
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

3001-4000 TL n 0 1 51 52
% 0,0 1,9 98,1 100,0 

4001-5000 TL n 8 5 18 31
% 25,8 16,1 58,1 100,0 

5001 TL ve üstü n 0 0 4 4
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

Toplam n 8 6 198 212
% 3,8 2,8 93,4 100,0 

Gelir seviyesi ile “Objektif bir görevde yükselme sisteminin, kamu çalışanları-
nın örgütsel bağlılıklarında önemli bir etken olduğunu düşünüyorum” ifadesine 
katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip 
olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 0’dır. Kararsızım cevabı veren-
lerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür. 3001-4000 
TL arası gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 0’dır. Ka-
rarsızım cevabı verenlerin oranı % 1,9 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı 
% 98,1’dir. 4001-5000 TL gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin 
oranı % 25,8’dir. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 16,1 iken katılıyorum ce-
vabı verenlerin oranı % 58,1’dir. 5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmı-
yorum cevabı verenlerin oranı % 0’dır. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 
iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür.  Bu bağlamda 3000 TL ve 
altı gelir grubu ile 5001 TL ve üzeri gelir grubunda daha yüksek oranda olmak 
üzere çalışanların, objektif bir yükselme sisteminin, kamu çalışanlarının örgütsel 
bağlılıklarında önemli bir etken olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. 
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Tablo 23. Görevde Yükselme Sisteminin Kariyer, Liyakat, Ehliyet İlkelerini Esas Alması 
Durumunda Örgütsel Bağlılık Seviyemin Artacağını Düşünüyorum Sorusunun Gelir 

Seviyesine Göre Değişimi  
Görevde yükselme sisteminin kariyer, liyakat, 

ehliyet ilkelerini esas alması durumunda örgütsel 
bağlılık seviyemin artacağını düşünüyorum Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z 3000 TL ve altı n 0 0 125 125
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

3001-4000 TL n 1 0 51 52
% 1,9 0,0 98,1 100,0 

4001-5000 TL n 7 4 19 30
% 23,3 13,3 63,3 100,0 

5001 TL ve üstü n 0 0 4 4
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

Toplam n 8 4 199 211
% 3,8 1,9 94,3 100,0 

Gelir seviyesi ile “Görevde yükselme sisteminin kariyer, liyakat, ehliyet ilkele-
rini esas alması durumunda örgütsel bağlılık seviyemin artacağını düşünüyorum” 
ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde; 3000 TL ve altı gelire 
sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 0’dır. Kararsızım cevabı 
verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür. 3001-
4000 TL arası gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 
1,9’dur. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin 
oranı % 98,1’dir. 4001-5000 TL gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı veren-
lerin oranı % 23,3’tür. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 13,3 iken katılıyorum 
cevabı verenlerin oranı % 63,3’tür. 5001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katıl-
mıyorum cevabı verenlerin oranı % 0’dır. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 
iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür. Anket sonuçlarına göre 3000 
TL ve altı gelir grubu ile 5001 TL ve üzeri gelir grubunda daha yüksek oranda ol-
mak üzere çalışanların, yükselme sisteminin kariyer, liyakat, ehliyet ilkelerini esas 
alması durumunda bağlılık seviyelerinin artacağını düşündükleri ifade edilebilir.  

Tablo 24. Çalıştığım Kurumda Görevde Yükselme Sistemi Adil, Objektif ve Hakkaniyete 
Uygunsa/Uygun Olursa Tüm Çalışanların Örgütsel Bağlılık Seviyelerinin Artacağını 

Düşünüyorum Sorusunun Gelir Seviyesine Göre Değişimi  

Çalıştığım kurumda görevde yükselme sistemi adil, 
objektif ve hakkaniyete uygunsa/uygun olursa 
tüm çalışanların örgütsel bağlılık seviyelerinin 

artacağını düşünüyorum
Toplam

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Ge
lir

 se
vi

ye
ni

z 3000 TL ve altı n 0 0 125 125
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

3001-4000 TL n 1 0 51 52
% 1,9 0,0 98,1 100,0 

4001-5000 TL n 9 5 17 31
% 29,0 16,1 54,8 100,0 

5001 TL ve üstü n 0 0 4 4
% 0,0 0,0 100,0 100,0 

Toplam n 10 5 197 212
% 4,7 2,4 92,9 100,0 
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Gelir seviyesi ile “Çalıştığım kurumda görevde yükselme sistemi adil, objektif 
ve hakkaniyete uygunsa/uygun olursa tüm çalışanların örgütsel bağlılık seviyele-
rinin artacağını düşünüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim ince-
lendiğinde; 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin 
oranı % 0’dır. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı 
verenlerin oranı % 100’dür. 3001-4000 TL arası gelire sahip olanlarda katılmı-
yorum cevabı verenlerin oranı % 1,9’dur. Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 
iken, katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 98,1’dir. 4001-5000 TL gelire sahip 
olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 29’dur. Kararsızım cevabı ve-
renlerin oranı % 16,1 iken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 54,8’dir. 5001 
TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılmıyorum cevabı verenlerin oranı % 0’dır. 
Kararsızım cevabı verenlerin oranı % 0 iken, katılıyorum cevabı verenlerin ora-
nı % 100’dür.  Dolayısıyla 3000 TL ve altı gelir grubu ile 5001 TL ve üzeri gelir 
grubunda daha yüksek oranda olmak üzere çalışanların, yükselme sistemi adil, 
objektif ve hakkaniyete uygunsa/uygun olursa tüm çalışanların bağlılık seviyele-
rinin artacağını düşündükleri anlaşılmaktadır.

5.SONUÇ
Bu çalışmada için Bartın ili kamu sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen an-

ket çalışması sonucunda, kamu sağlık çalışanlarının mevcut görevde yükselme 
sistemine ilişkin adalet algılarının gelir seviyeleri ekseninde analizi değerlendi-
rilmektedir. Bu kapsamda 11.10.2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile yapılandırılan Sağlık Bakanlığı’nda taşra teşkilatı için öngörülen üçlü 
yapıda (İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü) 
görev yapmakta olan kamu çalışanlarının görevde yükselme sistemine ilişkin 
adalet algılarının gelir seviyeleri bağlamında ne yönde ve nasıl gerçekleştiği ko-
nusunda hazırlanan anket soruları doğrultusunda bir örneklem oluşturulmakta-
dır. Çalışmada belirtilen hipotezlerin sınaması anket uygulaması ile gerçekleşti-
rilmiş olup elde edilen bulgulara aşağıda değinilmektedir.

H1 için; 3000 TL ve altı gelire sahip olanlarda % 98,4, 3001-4000 TL gelire 
sahip olanlarda ise % 98,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, kurumlarındaki 
mevcut yükselme sisteminin, bağlılık seviyelerinde pozitif etkisinin olmadığını 
düşündükleri anlaşılmaktadır. 

H2 için; 3001-4000 TL gelire sahip çalışanlarda % 98,1, 3000 TL ve altı gelire 
sahip çalışanlarda % 97,6 seviyesinde olmak üzere çalışanların, kurumlarındaki 
yükselme sisteminden memnun olmadıkları söylenebilir. 

H3 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 98,4; 3001-4000 TL gelire 
sahip çalışanlarda ise % 98,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, kurumların-
daki yükselme sisteminden memnun olmadıkları söylenebilir. 

H4 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 99,2; 3001-4000 TL gelire 
sahip çalışanlarda ise % 98,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, kurumların-
daki mevcut yükselme sisteminin, çalışanların, eğitim seviyelerini ve kişisel geli-
şim düzeylerini artırmaya teşvik etmediğini düşündükleri görülmektedir. 

H5 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 98,4; 3001-4000 TL gelire 
sahip çalışanlarda ise % 98,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların bağlılık seviye-
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lerinin pozitif ya da negatif yönde oluşmasında, yükselme sisteminin objektif ve 
hakkaniyetli olmasının önemli bir rol oynadığını düşündükleri anlaşılmaktadır.

H6 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 85,6; 4001-5000 TL gelire 
sahip çalışanlarda ise % 83,9 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme ve 
kariyerde mesleki kıdem şartının olması gerektiğini düşündükleri ifade edilebilir.

H7 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 98,4; 3001-4000 TL gelire 
sahip çalışanlarda ise % 98,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, kurumların-
daki mevcut yükselme sisteminde kariyer, liyakat ve ehliyet ilkelerinin önemli bir 
rol oynamadığını düşündükleri anlaşılmaktadır.

H8 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 96,8; 3001-4000 TL gelire 
sahip çalışanlarda ise % 96,2 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselmeye 
tabi pozisyonlar için belirli bir eğitim şartının gerekli olduğunu düşündükleri ifa-
de edilebilir.

H9 için; 3001-4000 TL gelire sahip çalışanlarda % 98,1; 3000 TL ve altı gelire 
sahip çalışanlarda ise % 97,6 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme sis-
teminin personelin eğitim seviyesini ve kişisel gelişim düzeyini artırmaya teşvik 
etmesi gerektiğini düşündükleri anlaşılmaktadır.

H10 için; 3001-4000 TL gelire sahip çalışanlarda % 86,5; 3000 TL ve altı geli-
re sahip çalışanlarda ise % 86,4 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme 
sisteminde, yazılı sınavın olması gerektiğini düşündükleri söylenebilir.

H11 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 83; 3001-4000 TL geli-
re sahip çalışanlarda ise % 76,9 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme 
sisteminde, yazılı sınavın olması durumunda bu sınavın objektif bir biçimde ya-
pılabileceğini düşündükleri görülmektedir.

H12 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 93,6; 3001-4000 TL geli-
re sahip çalışanlarda ise % 86,5 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme 
sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olmaması gerektiğini düşündükleri anla-
şılmaktadır.

H13 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 97,6; 3001-4000 TL geli-
re sahip çalışanlarda ise % 94,2 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme 
sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması durumunda bu sınavın objektif bir 
biçimde yapılabileceğini düşünmedikleri ifade edilebilir.

H14 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 98,4; 3001-4000 TL geli-
re sahip çalışanlarda ise % 94,2 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme 
sisteminin uygulanışında, politik etkenlerin önemli bir etkisinin olduğunu dü-
şündükleri söylenebilir.

H15 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 96,8; 3001-4000 TL geli-
re sahip çalışanlarda ise % 94,2 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme 
sisteminde, belirli sendikal referansların önemli bir etkisinin olduğunu düşün-
dükleri anlaşılmaktadır.

H16 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 100; 3001-4000 TL gelire 
sahip çalışanlarda ise % 96,2 seviyesinde olmak üzere çalışanların, kurumların-
da objektif bir yükselme sisteminin olduğunu bilmelerinin, kurumlarından ayrıl-
mama kararı vermelerinde olumlu etki yapacağını düşündükleri ifade edilebilir.
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H17 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 100; 3001-4000 TL gelire 
sahip çalışanlarda ise % 98,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, kurumların-
da objektif bir yükselme sistemi olduğunu bilmelerinin, iş verimlilikleri ve per-
formansları üzerinde olumlu etki yapacağını düşündükleri görülmektedir. 

H18 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 100; 3001-4000 TL ge-
lire sahip çalışanlarda ise % 98,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, objektif 
bir yükselme sisteminin, kamu çalışanlarının örgütsel bağlılıklarında önemli bir 
etken olduğunu düşündükleri söylenebilir. 

H19 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 100; 3001-4000 TL geli-
re sahip çalışanlarda ise % 98,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme 
sisteminin kariyer, liyakat, ehliyet ilkelerini esas alması durumunda bağlılık sevi-
yelerinin artacağını düşündükleri anlaşılmaktadır. 

H20 için; 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda % 100; 3001-4000 TL geli-
re sahip çalışanlarda ise % 98,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme 
sisteminin adil, objektif ve hakkaniyete uygunsa / uygun olursa tüm çalışanların 
bağlılık seviyelerinin artacağını düşündükleri söylenebilir. 

Gerçekleştirilen anket uygulaması ve hipotez sınamalarından elde edilen bul-
gular doğrultusunda, özellikle en düşük gelir seviyesi gruplarını oluşturan 3000 
TL ve altı ile 3001-4000 TL gelire sahip çalışanlarda mevcut görevde yükselme 
sistemine ilişkin adalet algılarının olumsuz yönde olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
kapsamda mevcut görevde yükselme sisteminin ortaya haksız ve adaletsiz so-
nuçlar koyduğu algısı, alt gelir gruplarında daha yüksek bir seviyede yüksektir. 

En yüksek gelir seviyesi grubunu oluşturan 5001 TL ve üstü gelire sahip çalışan 
grubunda yer alan katılımcı sayısı dört kişi gibi düşük bir seviyede kalmaktadır. 
Bununla birlikte ilgili gelir grubunda bulunan çalışanların; H5, H6, H8, H9, H10, 
H11, H16, H17, H18, H19, H20 hipotezlerinde önerme birliğinin oldukça yüksek 
gerçekleşmesi dikkat çekmektedir. Ayrıca en yüksek gelir grubunu oluşturan 5000 
TL ve üstü gelire sahip olan çalışanların, H1 de yer alan önermeye, diğer gelir 
gruplarından daha düşük bir seviyede olmak üzere yaklaşık yüzde 50 seviyesinde, 
kurumlarındaki mevcut yükselme sisteminin, bağlılık seviyelerinde pozitif etkisi-
nin olmadığını düşündükleri anlaşılmaktadır. Benzer şekilde çalışmada en yüksek 
gelir grubunu oluşturan 5000 TL ve üstü gelire sahip olan çalışanların; H2’de yer 
alan  kurumlarındaki yükselme sisteminden memnun olmadıkları, H3’de yer alan 
kurumlarındaki yükselme sisteminden memnun olmadıkları, H4’de yer alan ku-
rumlarındaki mevcut yükselme sisteminin, çalışanların, eğitim seviyelerini ve ki-
şisel gelişim düzeylerini artırmaya teşvik etmediğini düşündükleri, H7’de yer alan 
kurumlarındaki mevcut yükselme sisteminde kariyer, liyakat ve ehliyet ilkelerinin 
önemli bir rol oynamadığını düşündükleri, H12’de yer alan yükselme sisteminde, 
sözlü sınavın (mülakatın) olmaması gerektiğini düşündükleri, H13’de yer alan 
sözlü sınavın (mülakatın) olması durumunda bu sınavın objektif bir biçimde ya-
pılabileceğini düşünmedikleri, H14’de yer alan yükselme sisteminin uygulanışın-
da, politik etkenlerin önemli bir etkisinin olduğunu düşündükleri, H15’de yer alan 
yükselme sisteminde, belirli sendikal referansların önemli bir etkisinin olduğunu, 
diğer gelir gruplarına oranla daha düşük seviyede katıldıkları anlaşılmaktadır.
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Genel olarak çalışmada yer alan tüm gelir gruplarının belli oranlarda görevde 
yükselmeye ilişkin adalet algılarının olumsuz yönde olduğu söylenebilir. Bununla 
birlikte ilgili olumsuz algı, çalışmada özellikle en alt gelir gruplarını oluşturan 3000 
TL ve altı ile 3001 – 4000 TL seviyesi gelir gruplarında bariz bir biçimde daha yük-
sektir. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı genelinde Bartın Sağlık teşkilatı özelinde çalı-
şanların görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algılarının geliştirilmesi önem 
taşımaktadır. Özellikle mevcut sistemin; adalet, hakkaniyet, objektiflik, kariyer, li-
yakat, ehliyet ilkeleri doğrultusunda revize edilmesi, sistemin çalışanlarda güven 
ve adalet algısı oluşturacak şekilde düzenlenmesi tavsiye edilebilir. Aksi durumda 
çalışanların görevde yükselme sistemine ilişkin taşıdıkları olumsuz adalet algıları; 
çalışan memnuniyeti, iş tatmini, çalışma barışı, örgütsel bağlılık, örgütsel güven, 
örgütsel iklim gibi birçok alana olumsuz yansıyabilir ve kurumsal başarı ve etkinlik 
için arzu edilmeyen sonuçların ortaya çıkmasını sağlayabilir. Şüphesiz bu sonuçtan 
genelde kamu hizmetlerinin, özelde sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve kapsamı dü-
şünüldüğünde tüm geniş halk kitlelerinin etkilenmemesi mümkün olmayacaktır.      
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN 
ADALET ALGILARININ BARTIN İLİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ ANKET 

SORULARI

Sayın Katılımcı, bu anket görevde yükselme sisteminin kamu sağlık çalışanlarının 
örgütsel bağlılığı üzerinde etkisini araştırmayı amaçlayan doktora tezime veri toplama 
amacı ile hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar sadece istatistiksel amaçlar içerisinde 
kullanılacak olup, desteklerinizden dolayı teşekkür ederim.
TEZ SORUMLUSU:     DANIŞMAN:
Murat AK      Doç. Dr. Özcan SEZER

I. BÖLÜM DEMOGRAFİK BİLGİLER

İlk bölümde yer alan sorularda ilgili yerlere işaret koymanız yeterlidir.

 1. Cinsiyetiniz:

(  ) Kadın (  ) Erkek 

2. Yaşınız (lütfen belirtiniz):

(  ) 20 yaşından küçük        (  ) 20-29 arası                    (  ) 30-39 arası   

(  ) 40-49 arası                    (  ) 50-59 arası                    (  ) 60 ve üzeri 

3. Medeni Durumunuz:

(  ) Evli  (  ) Bekar 

4. Öğrenim Durumunuz:

(  ) İlköğretim        (  ) Lise        (  ) Önlisans        (  ) Lisans        (  ) Yüksek Lisans       (  ) Doktora

5. Çalıştığınız Kurum

(  ) İl Sağlık Müdürlüğü             (  ) Halk Sağlığı İl Müdürlüğü  (  ) Kamu Hastaneler 
Birliği 

6. Kadro Durumunuz:

(  ) İdari Hizmetler                     (  ) Sağlık Hizmetleri              (  ) Yardımcı Hizmetler 

7.Memuriyetteki Çalışma Süreniz:

(  ) 1-5 Yıl            (  ) 6-10 Yıl           (  ) 11-15 Yıl         (  ) 16 Yıldan Fazla        

8. Gelir Seviyeniz:

(  ) 3000 TL ve altı       (  ) 3001 - 4000 TL        (  ) 4001 – 5000 TL       (  ) 5001 TL ve Üstü    

9. Çalıştığınız yerdeki statünüz:

(  ) Yönetici                 (  ) Memur        
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II. BÖLÜM GÖREVDE YÜKSELME SORULARI

Seçeneği bir çember alarak işaretleyiniz

Hiç Katılmıyorum
1

Katılmıyorum
2

Kararsızım
3

Katılıyorum
4

Kesinlikle Katılıyorum
5

Görevde Yükselme ile ilgili olarak;

H
iç
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or
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at
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ar
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K
at

ılı
yo
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m

1 Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, örgütsel 
bağlılık seviyemde pozitif etkisi var. 1 2 3 4 5

2 Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminden 
memnunum. 1 2 3 4 5

3 Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, adaletsiz 
ve haksız sonuçlar ortaya koyduğunu düşünmüyorum. 1 2 3 4 5

4
Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, kamu 
personelinin, eğitim seviyelerini ve kişisel gelişim düzeylerini artırmaya 
teşvik ettiğini düşünüyorum.

1 2 3 4 5

5
Kurumuma bağlılık seviyemin pozitif yada negatif yönde oluşmasında, 
yükselme sisteminin objektif ve hakkaniyetli olmasının önemli bir rol 
oynadığını düşünmüyorum. 1 2 3 4 5

6 Görevde yükselme ve kariyerde mesleki kıdem şartının olması 
gerektiğini düşünmüyorum. 1 2 3 4 5

7 Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminde kariyer, 
liyakat ve ehliyet ilkelerinin önemli rol oynadığını düşünüyorum. 1 2 3 4 5

8 Görevde yükselmeye tabi pozisyonlar için belirli bir eğitim şartının 
gerekli olduğunu düşünüyorum. 1 2 3 4 5

9 Görevde yükselme sisteminin personelin eğitim seviyesini ve kişisel 
gelişim düzeyini artırmaya teşvik etmesi gerektiğini düşünmüyorum. 1 2 3 4 5

10 Görevde Yükselme Sisteminde, yazılı sınavın olması gerektiğini 
düşünmüyorum. 1 2 3 4 5

11 Görevde Yükselme Sisteminde, yazılı sınavın olması durumunda bu 
sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini düşünüyorum. 1 2 3 4 5

12 Görevde Yükselme Sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması 
gerektiğini düşünüyorum. 1 2 3 4 5

13
Görevde Yükselme Sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması 
durumunda bu sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini 
düşünüyorum. 

1 2 3 4 5

14 Görevde yükselme sisteminin uygulanışında, politik etkenlerin önemli 
bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. 1 2 3 4 5

15 Görevde Yükselme Sisteminde, belirli sendikal referansların önemli bir 
etkisinin olduğunu düşünmüyorum. 1 2 3 4 5

16 Çalıştığım kurumda objektif bir görevde yükselme sisteminin olduğunu 
bilmem, kurumumdan ayrılmama kararı vermemde olumlu etki yapar. 1 2 3 4 5

17 Çalıştığım Kurumda objektif bir görevde yükselme sisteminin olduğunu 
bilmem, iş verimliliğim ve performansım üzerinde olumlu etki yapar. 1 2 3 4 5

18 Objektif bir görevde yükselme sisteminin, kamu çalışanlarının örgütsel 
bağlılıklarında önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. 1 2 3 4 5

19 Görevde yükselme sisteminin kariyer, liyakat, ehliyet ilkelerini esas 
alması durumunda örgütsel bağlılık seviyemin artacağını düşünüyorum. 1 2 3 4 5

20
Çalıştığım kurumda görevde yükselme sistemi adil, objektif ve 
hakkaniyete uygunsa / uygun olursa tüm çalışanların örgütsel bağlılık 
seviyelerinin artacağını düşünüyorum.

1 2 3 4 5
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Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

CHAPTER 18

Alper TAZEGÜL

1976 Yılında Kars’ta doğdu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fa-
kültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında öğretmenliğe atandı. 2003 
yılında Kafkas Üniversitesi’nde öğretim görevliliğine atandı. 2007 yılında Kafkas Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Atatürk Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Işletme Ana Bilim Dalı Muhasebe ve Finans Bilim Dalında 
Doktorasını tamamladı. Evli ve iki çocuk sahibidir.

CHAPTER 19

Alper TAZEGÜL Bkz. Chapter 18

CHAPTER 20

Ahmet Nurullah ÖZDAL

1981 doğumludur. 2002 tarihinde Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih 
Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında aynı üniversitede Türkiyat Araştırmaları Ensti-
tüsü Ortaçağ Tarihi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Özel sektörde, halkla ilişkiler, 
kurumsal iletişim ve satış sorumlusu olarak bir süre faaliyet gösterdi. 2010 yılında Ağrı 
Ibrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’ne Araştırma Görevlisi 
olarak atandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi 
alanında başladığı Doktora programını 2013 tarihinde tamamlayarak 2014’te Ağrı Ib-
rahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’ne Yardımcı Doçent ola-
rak atandı. Halen aynı bölümde Ortaçağ ekonomik ekosistemleri üzerine çalışmalarını 
sürdürmektedir. Yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır:
- Türklerin Savaş Sanatı: Aldatıcı Taktikler & Farklılaşan Stratejiler, (Doruk Yayıncılık), 
Istanbul, 2008.
- Ortaçağ Ekonomisi ve Müslüman Tüccarlar, (Selenge Yayınları), Istanbul, 2016.

CHAPTER 21

Kürşad Emrah YILDIRIM

CHAPTER 22

Irfan AKKOÇ
Dr. Öğretim Üyesi

CHAPTER 23

Muzaffer Özgür YANARDAĞ

21.01.1977 yılında Kırklareli’nde doğdu. Ilk-orta-lise eğitimini Kırklareli’nde yaptı. Li-
sans-yüksek lisan-doktora eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Iktisat bölümünde 
tamamladı. Adnan Menderes Üniversitesi Söke Işletme Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde 
Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.



CHAPTER 24

Nurhan AYDIN

Kağızman doğumlu olan Nurhan Aydın, Sarıkamış Lisesinde mezun olduktan sonra, Li-
sansını Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde yaptı. Kırıkkale Kurtuluş Lisesi 
ve Sarıkamış Lisesinde Tarih öğretmenliği yaptıktan sonra 1995’te Kafkas Üniversitesi-
ne okutman olarak girdi. 1997’de Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı. Master eğitimini 
Azerbaycan Milli Ilimler Akademisinde yaptı. 2010 yılında doktora ve daha sonra dok-
tora üstü eğitimini yurt dışında tamamlayıp PH.D. (Diploma Of Doctor of Phılosophy) 
doktora diplomasını aldı. 2011 yılında Kafkas Üniversitesi’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atan-
dı. 18.04.2017 tarihinde Bilim Alanında Atatürk Ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
Üniversite Doçenti unvanını aldı. Aydın’ın yayınlanmış 12 kitap 100’e yakın makale 4 
bakanlık projesi bulunmaktadır. Aydın Atatürk Ilkeleri ve Inkılap Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkez Müdürlüğünün yanı sıra halen Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümünde Doç. Dr. olarak çalışmaktadır.

Ferhat ACAR

Şanlıurfa doğumlu olan Ferhat Acar, Ceylanpınar Lisesinden mezun olduktan sonra Li-
sans Eğitimini Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümünde yaptı. 2015 yılında Kafkas Üniver-
sitesine okutman olarak girdi. Master Eğitimini Kafkas Üniversitesinde yapan Acar, aynı 
üniversitede Doktora eğitimine devam etmektedir.

CHAPTER 25

Müzeyyen ÖZHAVZALI

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik  ABD 
lisan eğitimini yaptı. Kırıkkale Üniversitesi (KÜ)Fen Bilimleri Enstitüsünde Matematik 
ABDda, Yüksek Lisansı 2009da ve 2014da Dr. ünvanını aldı  1995 yılında KÜ, Keskin Mes-
lek Yüksek Okulunda,  Matematik ve Bilgisayar Öğretim görevlisi olarak göreve başla-
dı.2010 yılında KÜ, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik ABD öğretim görevlisi olarak 
devam etti. Aynı Üniversitedeki mühendislik ve meslek yüksekokullarında matematik, 
bilgisayar programlama(C, C++ vb), paket bilgisayar programı (SPSS, Statica vb.) eği-
timlerini vermektedir. 2016 yılından itibaren KÜ, Teknoloji Transfer Ofisi(TTO) da proje 
uzmanı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak Projelerde çalışmalar yapmaktadır. PCL eğitim-
leri vermektedir. Keskin Meslek Yüksek Okulu ve Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik 
Bölümünde AB Erasmus Koordinatörlüğü yaptı. Bu görevle birlikte 4 AB projesi ve 8 den 
fazla öğrenci staj hareketliliğini Ispanya, Almanya, Belçika vb. AB ülkelerinde gerçek-
leştirdi. 2 Kalkınma Ajansı ve 2 Bakanlık olmak üzere ulusal destekli  bir çok projelerde 
görev aldı. 2017 yılından beri KÜ, Bahşılı Fatma Şenses SBMYO, Işletme bölümünde Dr. 
Öğr. Üyesi ve Bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Yaklaşık 60 bilimsel yayın (10 
uluslararası), 1 uluslararası ve 2 ulusal matematik kitabı, 2 uluslararası kitap bölümü, 
bilgisayarla ilgili 1 ulusal kitap yazdı. Bilimsel konferanslarda yaklaşık 20 sunum yaptı.  
Araştırma alanları arasında matematik, bilgisayar programlama, sayısal analiz, ista-
tistik, farklı alanlar için matematiksel analiz, yönetim ve organizasyon, sosyal yaşamda 
kadın ve genç eğitimi vb. bulunmaktadır. KÜ,Matematik ve Oyun Topluluğu(MATO) da-
nışmanlığı, Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği(KDDD) kurucu üyesi ve başkanlığı 
yapmaktadır. Evli ve Ilayda ile Burak Can isimli iki çocuk annesidir.

CHAPTER 26

Müzeyyen ÖZHAVZALI - Bkz. Chapter 25

Naime YAPRAK



2004 yılında Erciyes Üniversitesi, Iktisadi Idari Bilimler fakültesi Işletme bölümünde li-
sans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Işletme ABD de yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen THK Üniversitesinde doktora 
eğitimine devam etmektedir.2008 yılında Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulun 
Yönetim Organizasyon bölümün Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2013 yılından 
itibaren Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim organizasyon bölü-
mü Işletme Programında görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

CHAPTER 27

Selma KILIÇ KIRILMAZ

Yazar 1979 yılında Adana/Kozan’da doğdu. Ilkokul, Ortaokul ve Liseyi tamamladıktan 
sonra Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu yönetiminden 2003 yılında lisans de-
recesi ile mezun oldu. 2006 yılında yine Kocaeli Üniversitesinde Işletme alanında Yüksek 
Lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini işletme alanında, 2012 yılında Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesinde tamamladı. Yazar halen Sakarya Üniversitesi Kaynarca 
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta-
dır.  Yazarın yayımlanmış 2 adet kitap bölümü, 6 adet bilimsel makalesi bulunmaktadır. 
Yazar liderlik, girişimcilik, sosyal girişimcilik, etik vb. konular üzerinde çalışmaktadır.

CHAPTER 28

Gül Dilek TÜRK

Istanbul Üniversitesi Iletişim Fakültesinden mezun olan Türk, Istanbul Üniversitesi 
Sosyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini, ve Uluslararası Ilişkiler bölümünde ikinci 
masterını yapmıştır. Marmara Üniversitesi Halkla Ilişkiler Bölümünde Doktora eğitimi-
ni tamamlamıştır. Marmara Üniveristesi ve Adnan Menderes Üniversitelerinde Arş. Gör. 
olarak çalışmaktadır.

CHAPTER 29

Gül Dilek TÜRK Bkz. Chapter 28

CHAPTER 30

Erdem KARACA

EĞITIM BILGILERI:
1967 Sivas doğumlu.
Ortaöğretim:
Ankara Dikmen Lisesi 
Lisans
Gazi Ü. Fen Edebiyat Fak. Tarih Böl. (Mez. 1992)
Yüksek Lisans:
Gazi Ü. Sos. Bil. Enst. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı (Mz. 2005). Tez Konusu: Türk 
Basınına Göre Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Şarki Anadolu Meselesi (1913-1914)
Doktora:
Gazi Ü. Sos. Bil. Enst. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı (Mz. 2010). Tez Konusu: Türk 
Basınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş Süreci ve Türkiye’nin Kıbrıs Poli-
tikası (1975-1983)
MESLEKI GEÇMIŞ:
Milli Eğitim Bakanlığı: Öğretmen-Yönetici (1993-2010)
Bitlis Eren Üniv. Fen Edebiyat Fak. Tarih Böl. Öğretim Üyesi (2010 - devam ediyor)

CHAPTER 31

Bülent ORAL



CHAPTER 32

Abdullah Burhan BAHÇE

Öner GÜMÜŞ

CHAPTER 33

Emrah AYDEMIR

Emrah Aydemir, 1986 yılında Elazığ’da doğdu. Istanbul Bağcılar Orhangazi Lisesi’nden 
sonra 2008 yılında Istanbul Üniversitesi Iletişim Fakültesi’ni bitirdi. 2011 yılında ilk yüksek 
lisansından mezun oldu ve California State University, San Bernardino’da teziyle ilgili ça-
lışmalarda bulundu. Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda 
ikinci yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında Nöro Pazarlama üzerine bir projede yer aldı. 
Doktora tez çalışmalarını araştırma görevlisi olarak The State University of New York at Buf-
falo’da yaptı. FORTUNE Türkiye, Media Digest Radio Television Hong Kong gibi ünlü dergiler-
de makaleleri yayımlandı. 2016 yılında Oxford Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansta 
oturum başkanlığı yaptı ve yumuşak güç aracı olarak Hollywood’un kullanımı üzerine kon-
ferans verdi. Genelkurmay Başkanlığı Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı Birle-
şik/Müşterek Harp Oyunu’nda Danışmanlık yaptı. Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncu-
lar Federasyonu Bilim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı oldu. Japonya’dan Amerika 
Birleşik Devletleri’ne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde konferanslar verdi.

CHAPTER 34

Gültekin ÇAĞIL 
Bkz. Chapter 17

CHAPTER 35

Murat AK

Murat AK, Burdur Ili Merkez ilçesi doğumludur. Ilk ve orta öğrenimini, Burdur’da ta-
mamladı. Lise eğitimini, Burdur Gölhisar Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamladı. Lisans eği-
timini, Anadolu Üniversitesi Işletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Bölümü’nde aldı. 
Yüksek Lisans Eğitimini, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Iktisat Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Doktorasını, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü Işletme Ana Bilim Dalı Yönetim Organizasyon Bölümü’nde 
tamamlayarak 2017 yılında Doktor unvanı aldı. Yüksek lisans ve doktora eğitim süre-
cinde, Bartın Ulus Abdipaşa Sağlık Ocağı’nda ve Bartın Il Sağlık Müdürlüğü’nde toplum 
sağlığı teknisyeni, sivil savunma amiri ve uzman olarak görev yaptı. 2018 yılında ise 
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bili-
şim Sistemleri Bölümü’ne Dr. Öğretim Üyesi ve bölüm başkanı olarak atandı. Halen aynı 
üniversitede Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Özcan SEZER

Özcan SEZER, Zonguldak Ili doğumludur. Lisans eğitimini, Abant Izzet Baysal Üniversi-
tesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde aldı. Yüksek Lisans Eğitimini, Abant Izzet Baysal Üni-
versitesi’nde tamamladı. Doktorasını, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
tamamlayarak 2008 yılında Doktor unvanı aldı. 2014 yılında, Yerel Yönetimler, Kent ve 
Çevre Politikası alanında Doçent Doktor unvanı aldı. Halen Zonguldak Bülent Ecevit Üni-
versitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 
Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.


