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PSĠKOLOJĠK TACĠZ ALGISININ ÖRGÜTSEL GÜVEN 

ÜZERĠNDEKĠ ROLÜ 

 

The Role of Mobbing Perception on Organizational Trust 

 

ArĢ. Gör. F. Merve Durdağ

 

Prof. Dr. Atılhan NAKTĠYOK** 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın temel amacı; psikolojik taciz ve örgütsel güven arasındaki 

ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, psikolojik tacizi oluşturan 

temel bileşenlerin belirlenmesine çalışılmış, psikolojik taciz süreci ve kavramın 

temel bileşenleri açıklanmıştır. Ayrıca örgütsel güven kavramı ve boyutları üzerinde 

durulmuştur. 

Çalışmanın uygulama kısmında, Erzurum’da bulunan çeşitli devlet 

hastanelerinde görevli 205 hemşireye yüz yüze görüşme yöntemi ile anket 

uygulanmıştır. Psikolojik tacizin, örgütsel güven üzerine etkisi teorik olarak 

açıklanmıştır. Bu doğrultuda geliştirilen hipotezler uygun istatistiksel yöntemlerle 

analiz edilmiştir. Sonuç olarak; psikolojik tacizin örgütsel güveni ve yöneticiye 

güveni etkilediği tespit edilmiştir. 

 
Anahtar sözcükler: İş yerinde Psikolojik Taciz, Güven, Örgütsel Güven 

 

ABSTRACT 
The main purpose of this study is to explain the relationship between 

mobbing and organizational trust. In this context, the main components of mobbing 

are determined; elements of mobbing process and the components of organizational 

trust are explained. Also, it is examined the organizational trust and the dimensions 

of the organizational trust. 

In this study, the data were gathered by survey technique (face to face) 

from 205 nurses who are in charged to hospitals in Erzurum. The effect of mobbing 

on organizational trust is theoretically explained. The research hypothesis of the 

thesis are tested. Findings confirm the mobbing affects organizational trust and trust 

in supervisor. 

 

Keywords: Mobbing, Trust, Organizational Trust 

 

GĠRĠġ 

                                                 
 Erzincan Üniversitesi Ġktisadi ve Bilimler Fakültesi, merve.durdag@hotmail.com 

** Atatürk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, anakti@atauni.edu.tr 
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Son yıllarda iletiĢimin ve medyatik araçların hızla yaygınlaĢması, 

insanlar arasındaki iliĢkileri olumsuz etkilemiĢtir. Sosyal iliĢkilerde 

bireycilik, bencillik ön plana çıkar hale gelmiĢtir. Bireyin paylaĢma kavramı 

giderek kaybolmaya baĢlamıĢtır. ĠĢte bu bencilleĢme ve paylaĢım kavramının 

kaybolması, bireylerin sosyal yaĢantılarında biriktiren, egoist, karĢısındakini 

önemsemeyen ve hatta çıkarları doğrultusunda baĢkalarına zarar vermekten 

kaçınmayan bir tutum sergilemeleri ile sonuçlanmaktadır. KiĢiler günlük 

yaĢamlarında birbirleri için olumlu düĢünceler ve eylemler ortaya koymak 

yerine birbirlerini üzmekten, birbirlerine acı çektirmekten kaçınmayan 

unsurlara dönüĢmüĢlerdir. ĠĢte bu olumsuz değiĢimin diğer bir ifadeyle 

bozulmanın iĢyerine yansıması, ―psikolojik taciz‖ kavramında 

somutlaĢmıĢtır(Tınaz, Bayram, Ergin, 2008:1). Özellikle 1970‘li yıllardan sonra 

yaĢanan ekonomik geniĢleme ve değiĢimler, iĢ yerlerindeki sosyal iklimin 

kalitesinde düĢüĢlere neden olmuĢtur. GeniĢleyerek tüm dünyayı iĢgal eden 

kapitalist liberal anlayıĢın körüklediği aĢırı rekabetçilik, neye mal olursa 

olsun kar anlayıĢı gibi tavırlar örgütlerde egemen hale gelmiĢtir. ĠĢte yıllar 

içinde geliĢen bu olumsuz ortamın, örgütlerde psikolojik taciz Ģeklinde 

ortaya çıkan davranıĢlara zemin hazırladığı kabul edilmektedir(Kök, 2006: 

161). 

Günümüzün küreselleĢen iĢ dünyasında güven, örgütler için bir 

zorunluluk olarak görülmektedir. Örgütlerin, hedeflerine ulaĢabilme, 

büyüyebilme, rekabet edebilme adına birbirlerine güven duyan 

çalıĢanlardan oluĢması gerektiği görülmüĢtür
1
. Örgütler, çalıĢanları ile 

aralarında güven iliĢkileri kurduklarında elde edecekleri olumlu 

sonuçları, çalıĢanlar arasında ortaya çıkan psikolojik taciz 

davranıĢlarıyla kaybedebilirler. Zira güvenin oluĢturduğu olumlu 

çalıĢma ortamı, psikolojik tacizin oluĢturduğu ortam ile tamamen 

zıttır. ĠĢte bu yüzden örgütün yaĢamını sürdürebilmesi, rekabet 

edebilir hale gelmesi ya da bunu sürdürebilmesi, değiĢimlere karĢı 

direnç göstererek stabilitesini koruyabilmesi adına örgüt içi psikolojik 

tacizle mücadele edilmesi gereklidir. 

Psikolojik taciz ve örgütsel güven kavramlarını incelemeye 

yönelik bu araĢtırma Erzurum ilinde çeĢitli devlet hastanelerinde 

görev alan hemĢireler üzerinde yapılmıĢtır. Anket çalıĢmasına 

dayanan bu araĢtırmanın ana kütlesi Erzurum ilinde sağlık hizmeti 

veren üç (Erzurum Bölge Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Erzurum 

                                                 
1 Nigar Demircan, Adnan Ceylan ―Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları‖, 

Yönetim ve Ekonomi, 10(2), 2003, 140. 
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Numune Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi) 

hastanede çalıĢan 690 hemĢireden oluĢmaktadır. Analizlere konu olan 

anket sayısı 200‘dür. 

 
1. PSĠKOLOJĠK TACĠZ KAVRAMI 

―Mobbing‖ kavramı Latincede ―kararsız kalabalık‖ anlamına 

gelen ―mobile vulgus‖ sözcüklerinden oluĢur. ―Mob‖ sözcüğü kanun 

dıĢı Ģiddet uygulayan kalabalık, ―mob‖ fiili ise ―ortalıkta toplanmak, 

saldırmak veya rahatsız etmek‖ anlamlarına gelir
2
. Mobbing* 

literatüre yeni giren bir kavram olduğu için Türkçe karĢılığı 

konusunda henüz bir netlik bulunmamakta ve bir terminoloji sorunu 

yaĢanmaktadır. Konu üzerine araĢtırma yapanlar, bu olguyu tek bir 

sözcükle ifade etmek yerine kavrama Türkçe karĢılık olarak ―iĢyerinde 

psikolojik taciz‖, ―iĢyerinde psikolojik terör‖, ―iĢyerinde psikolojik 

Ģiddet‖, ―iĢyerinde duygusal taciz‖, ―iĢyerinde moral taciz‖, ―iĢyerinde 

manevi taciz‖, ―iĢyerinde zorbalık‖, ―yıldırma‖ ve ―iĢyerinde 

yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı‖ gibi tanımlar kullanmıĢlardır. 

Ancak kavram, yabancı dilden Türkçeye geçmiĢ birçok diğer sözcük 

gibi zaman zaman orijinal Ġngilizce söyleniĢ Ģekliyle yani ―mobbing‖ 

olarak da kullanılmaktadır
3
. 

Kavram, ilk olarak Alman bilim adamı Heinz Leymann 

tarafından 1980‘li yılların baĢında iĢyerleri için kullanılmıĢtır. 

Leymann, psikolojik tacizi; ―bir veya birkaç kiĢi tarafından diğer bir 

kiĢiye yönelik, düĢmanca ve ahlak dıĢı yöntemlerle, sistematik bir 

biçimde uygulanan psikolojik terör‖ Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

AraĢtırmacıya göre psikolojik tacize maruz kalan kiĢi savunmasız ve 

çaresiz hale gelir. Leymann, bu duruma yol açan psikolojik taciz 

davranıĢlarının sıklığının en az haftada bir ve süresinin en az altı ay 

olduğunu ve bu süreç sonunda ruhsal, psikosomatik ve sosyal açıdan 

kötü sonuçlar ortaya çıktığını belirtmiĢtir. Leymann bu tanıma geçici 

çatıĢmaları dâhil etmemiĢtir
4
. 

                                                 
2 Davenport, Schwartz ve Pursell Elliott, Age., 3. 
3 Tınaz, Age., 17. 
4 Heinz Leymann, ―Mobbing and Psychological Terror at Workplace‖, Violence and Victims, 

5(2), 1990, 120. 

* Bu çalıĢmamızda ―mobbing‖ yerine psikolojik taciz teriminin kullanılmasını uygun gördük. 
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Psikolojik taciz kavramına iliĢkin yapılan tanımlardan bazı 

örnekler Ģu Ģekildedir; Einarsen ve Skogstad‘a göre psikolojik taciz; 

―ĠĢyerinde sürekli olarak olumsuz tavırlara maruz kalmaktır―. Bireyin 

mağdur olarak tanımlanabilmesi için bu tarz bir durumla karĢı karĢıya 

kalmıĢ olması ve kendini savunurken aĢağılanmıĢ hissine kapılıyor 

olması gerekmektedir. KiĢi genellikle sataĢma, aĢağılanma, üstüne 

gitme gibi saldırılara maruz kalmakta ve bunları engellemek için 

herhangi bir giriĢimde bulunamamaktadır
5
. Vandekerckhove ve 

Commers, kavramı; ―karmaĢık davranıĢlarla karakterize edilen, 

iĢyerinde karĢılaĢılan ve bir bireye karĢı uygulanan zararlı davranıĢlar‖ 

olarak tanımlamıĢtır
6
. Zapf psikolojik tacizi; iĢ temelli stres 

etkenlerinin en uç noktadaki Ģekli olarak ortaya koymuĢtur. 

Groeblinghoff ve Becker psikolojik tacizi; psikososyal ve fiziksel 

rahatsızlıklara neden olan bozuk iletiĢim ve psikososyal stres 

yükleyici olarak nitelemiĢtir
7
. 

Psikolojik tacizde temel özellik olarak ―kasıtlılık‖ durumu bazı 

araĢtırmacılar arasında tartıĢma konusu olmuĢtur. Keashyl ve Jagataic 

kasıt unsurunun psikolojik taciz sürecinde kilit bir rol oynadığını buna 

karĢılık Rayner ve arkadaĢları kastın varlığının ispatlanması zor 

olduğu için psikolojik tacizin bir özelliği olarak algılanmasının zor 

olacağını ileri sürmüĢlerdir
8
. 

Günümüzde psikolojik taciz kavramı ülkeden ülkeye, 

kültürden kültüre farklı biçimlerde adlandırılmaktadır. Terminolojide, 

iĢyerlerinde benzeri eylemleri ifade etmek için; ―Zorbalık‖ (Bullying), 

―ĠĢ ya da ĠĢgören Tacizi‖ (Work or Employee Abuse), ―Kötü 

Muamele‖ (Mistreatment), ―Duygusal Taciz‖ (Emotional Abuse), 

―Kurban Etme‖(Victimization), ―Gözdağı Verme‖ (Intimidation), 

―Sözlü Taciz‖ ( Verbal Abuse), ―Yatay ġiddet‖ (Horizontal Violence), 

―Psikolojik Terör‖, Psikolojik ġiddet‖ gibi kavramlar 

kullanılmaktadır
9
. Ġngiltere, Ġrlanda ve Avustralya‘da ―Bullying‖ 

                                                 
5  S. Einarsen, A. Skogstad, ―Prevalence and Risk Groups of Bullying and Harassment at  

Work‖, European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 1996, 186. 
6  Wim Vandekerckhove, Ronald Commers, ―Downward Workplace Mobbing: A Sign of 

the Times?‖, Journal of Business Ethics, 45, 2003, 41-50. 
7  Pauline Rennie Peyton, ― Diginity at Work‖, 2.b, London: Routledge Publisher, 2003, s.5. 
8  C. Rayner, ―The Incidence of Workplace Bullying‖, Journal of Community and Applied 

Social Psychology, 7(3), 1997, 200 
9  Tınaz, Age, 15 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

9 

 

terimi yoğunlukla tercih edilirken, Kuzey Amerika ve Ġskandinav 

ülkelerinde ―Mobbing‖, Fransa ve Belçika‘da ―Moral Harassment‖ 

tercih edilmektedir. Amerika‘da ise ―Workplace Trauma‖, ―Abusive 

Supervision‖, ―Petty Tyranny‖ gibi değiĢik terimler 

kullanılmaktadır
10

. 

 

Psikolojik taciz sürecini anlayabilmek için öncelikle örgütte 

görülen ve psikolojik tacizin habercisi olan davranıĢların belirlenmesi 

gerekmektedir. Psikolojik taciz sürecinde görülen davranıĢlar, tek tek 

ele alındığında, çoğunun olumsuz ve kabul edilemez olarak 

algılanabildiği ancak bazılarının da sadece normal etkileĢim 

davranıĢları olarak değerlendirilebildiği gözlenmiĢtir. Hatta bu 

davranıĢlar, bir kez için hoĢ görülebilir ya da davranıĢı yapanın o gün 

kötü bir gününde olduğu varsayılarak anlayıĢla karĢılanabilir. Ancak 

davranıĢlar, sistemli biçimde uzun süre tekrarlanırsa anlamlarının 

değiĢmesi kaçınılmazdır. Bu davranıĢlar, tehlikeli bir silaha 

dönüĢürler ve örnek bir psikolojik taciz olayının ortaya çıkıĢını 

tetiklerler ve kasıtlı tacize dönüĢürler
11

. 

Psikolojik taciz, mağdura zarar verme amacıyla yapılan bir 

uygulama Ģeklinde baĢlayan, en ağır sonuca ulaĢmadan önce, kendi 

içinde çeĢitli aĢamalarda da son bulabilen bir süreçtir
12

. BaĢka bir 

ifadeyle, psikolojik taciz aniden ortaya çıkan bir durumdan ziyade bir 

süreci ifade etmektedir. Bu sürecin ilk aĢamalarında kiĢi, dolaylı 

yollardan saldırganın davranıĢlarına maruz kalırken, zamanla 

doğrudan saldırgan davranıĢlarla karĢı karĢıya kalmaktadır. Psikolojik 

tacizin kiĢileri en fazla etkileyen özelliğinin, tacizin sıklığı ve süresi 

olduğu belirtilmiĢtir. Psikolojik taciz yoğunlaĢtıkça ve süresi uzadıkça 

etkisinin Ģiddetlendiği ifade edilebilir. Ayrıca her bireyin dayanma 

sınırının farklı olması nedeniyle, birisi için dayanılabilir olan bir 

durum, diğer kiĢiye fazlasıyla zarar verebilir
13

. Ancak tüm 

mağdurların bu süreçten az ya da çok zarar görmeleri kaçınılmazdır. 

                                                 
10  Wendy Bloisi, Helge Hoel, ― Abusive Work Practise and Bullying Among Chefs: A 

review of the Literature‖,International Journal of Hospitality Management, 27, 2008, 649 
11  P. Tınaz, Age., 49. 
12  P. Tınaz, Age., 55. 
13  S. Einarsen, A.Skogstad, Age., 187. 
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Leymann psikolojik taciz sürecinde dört aĢamayı Ģöyle 

belirlemiĢtir. Birinci aĢama olarak çatıĢma; psikolojik tacizi tetikleyen 

unsur yaĢanan çatıĢmalardır. Bu yüzden psikolojik taciz, aralarındaki 

farklar unutulmadan Ģiddetli çatıĢma olarak görülebilir. Ġkinci aĢama 

olarak saldırgan eylemler: Psikolojik taciz olaylarının baĢlangıcında 

her zaman saldırgan davranıĢlar veya dıĢlama olması gerekmez ama 

davranıĢlar uzun bir süre sonra değiĢerek saldırgan davranıĢlara 

dönüĢür. Psikolojik tacizi uygulayanın amacı ―mağdurun üstüne 

gitmek‖ veya ―cezalandırmaktır‖. Üçüncü aĢama olarak yönetimin 

devreye girmesi: Yönetimin devreye girmesiyle yaĢanan olumsuz 

olaylar resmi olarak kabul edilir. GeçmiĢte yaĢanan damgalama 

olayları yüzünden mağdurun hatalı bulunması ve durumun yanlıĢ 

değerlendirilmesi mümkündür. Bu duruma neden olan ―zararlı kiĢiden 

kurtulmak‖ için yönetim bir Ģeyler yapmak, önlemler almak 

isteyecektir. Bu aĢamada psikolojik tacize maruz kalan kiĢi 

damgalanır. Dördüncü aĢama olarak iĢine son verilme: Psikolojik taciz 

senaryolarının iĢyerinde endiĢe yaratmasından sonra sosyal etkenler 

insanların iĢten ayrılmasına veya kovulmasına neden olur. YaĢanan 

damgalama olayları ciddi rahatsızlıkların baĢlamasının nedenlerinden 

birisidir
14

. 

ÇalıĢma yaĢamında yer alan herkes, iĢyerinde psikolojik taciz 

sürecine maruz kalmaya adaydır denilebilir. Psikolojik taciz, iĢyerinde 

psikolojik Ģiddet silahıyla gerçekleĢtirilen bir savaĢ olarak kabul 

edilmiĢtir. Daima saldırganın isteği doğrultusunda seçilen bir kurbanın 

mevcut olması nedeniyle bu savaĢta yer alan tarafların Ģartları 

kesinlikle eĢit değildir. ġartları eĢit olmayan bu tarafları üç baĢlık 

altında toplayabiliriz. Bunlar; 

● Psikolojik Taciz Uygulayanlar (saldırganlar, tacizciler, 

zorbalar), 

● Psikolojik Taciz Mağdurları (kurbanlar, hedefler), 

● Psikolojik Taciz Ġzleyicileri, 

Yapılan araĢtırmalarda psikolojik taciz uygulayanların ruhsal 

durumları ve eylemleri temel alınmakta ve genellikle bu kiĢilerin 

kendi eksikliklerini saklamak amacıyla diğer çalıĢanlara psikolojik 

                                                 
14  Heinz Leymann, ―The Content and Development of Mobbing at Work‖, European 

Journal Of Work and Organizational Psychology, 5(2), 1996, 171-172. 
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taciz uyguladıkları görülmektedir
15

. Üç tip psikolojik taciz 

uygulayıcısından bahsedilebilir. Ġlk tip ―diğerleri her Ģeyi bilir‖, ―ben 

hiçbir Ģey bilmem‖ düĢüncesinde olup kendilerine güvenleri olmayan 

kiĢilerdir. Bu tip bir psikolojik taciz uygulayıcısı karĢı tarafa acı 

çektirerek kendini gelecek tehlikelerden koruduğuna inanır. Ġkinci tip 

uygulayıcılar, kendilerine aĢırı güvenen, mağdur kiĢiyi devamlı 

eleĢtiren kiĢiler olarak tanımlanabilir. Üçüncü tip ise geçmiĢte aĢırı 

yumuĢak davranmasından dolayı muzdarip olan yönetici modelidir. 

YumuĢak davranıĢlardan zarar görmüĢ olan bu tip yönetici kendini 

geçmiĢteki gibi yumuĢak davranmamaya koĢullandırmıĢtır
16

. 

Psikolojik taciz eylemlerinin, tacizcinin hayata ve farklılıklara 

değer vermemesinden, sahtekârlık ve numaracılığından, kendini 

büyütme gereksiniminden ortaya çıktığını ileri sürebilirler. Tacizcinin 

kiĢiliği aĢırı kontrolcü, korkak, nevrotik ve iktidar açlığı çeken gibi 

niteliklerle tanımlanırken; hareketlerinin çoğu güvensizlik ve 

korkudan doğan kıskançlıktan kaynaklanır
17

. 

Psikolojik taciz, cinsiyet ve hiyerarĢi farkı gözetmeksizin, tüm 

kültürlerde ve tüm iĢyerlerinde gerçekleĢebilen bir olgudur.. Ancak, 

çalıĢkan ve dürüst bireylerin psikolojik tacize maruz kalma 

olasılığının daha fazla olduğu söylenebilir
18

. Davenport ve arkadaĢları 

yaptıkları çalıĢmada, psikolojik taciz kurbanlarıyla gerçekleĢtirdikleri 

görüĢmeler sonucunda psikolojik taciz kurbanlarının, ―çalıĢma 

hayatlarında zekâ, yeterlilik, yaratıcılık, dürüstlük, baĢarı ve 

kendilerini adama gibi birçok olumlu özellik gösteren duygusal ve 

zeki kimseler‖ olduklarını belirlemiĢlerdir. Yaratıcı insanların, 

ürettikleri yeni fikirlerin diğerlerini rahatsız etmesinden dolayı 

psikolojik taciz davranıĢlarına maruz kalma olasılıklarının daha 

yüksek olduğu sonucu ortaya çıkarılmıĢtır
19

.  

Buradaki izleyici, bir bakıma kurban olarak düĢünülebilir, 

çünkü olumsuz davranıĢlara müdahale edememekte ve bir kısır döngü 

içinde psikolojik taciz davranıĢlarının kendisini de hedef alacağını 

düĢünmektedir. Ġzleyicinin süreci kesintiye uğratmaya çalıĢmamakla 

                                                 
15  P. Tınaz, F. Bayram, H. Ergin, Age., 36. 
16  Pauline Rennie Peyton, Age., 40. 
17   Davenport, Schwartz ve Elliot, Age., 38. 
18  P. Tınaz, F. Bayram, H. Ergin, Age., 43. 
19  Davenport ve dig, Age., 50-57. 
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birlikte psikolojik taciz korkusuyla kurbana yardımcı olamamasının 

nedenlerinden bazıları Ģu Ģekilde sıralanabilir
20

: 

 Psikolojik tacizi uygulayan kiĢinin örgütte yönetici konumunda 

olan üstlerden biri olması durumunda, sürece müdahale etmek kendi mesleki 

konumunu tehlikeyi atması anlamına gelebilir. 

  Psikolojik taciz kurbanının boĢaltacağı konumu hedeflediği 

durumlarda izleyicinin olaylara müdahale etmek istemeyeceği düĢünülebilir. 

  Psikolojik tacizi uygulayanın niyeti izleyici tarafından 

anlaĢılamadığı durumda izleyicinin kafası karıĢmakta ve nasıl bir tavır 

takınması gerektiğini kestirememektedir. Bu durumda izleyicinin psikolojik 

taciz sürecini belli bir uzaklıktan izleyeceği düĢünülebilir. 

 
2.GÜVEN 

Güven olgusu psikoloji, sosyoloji, politika bilimi, ekonomi, 

yönetim, tarih ve sosyobiyoloji gibi farklı pek çok alanda çalıĢmakta 

olan bilim insanının dikkatini çekmiĢ ve sıkça inceleme konusu haline 

getirilmiĢtir. Bilindiği üzere her literatürün problemlere yaklaĢım 

tarzında ve bu problemlere iliĢkin çözümlemeler ortaya çıkarma 

anlamında kendine özgü bir disiplini vardır
21

. Ancak güven söz 

konusu olduğunda, birçok ekonomist, psikolog, sosyolog ve yönetim 

teorisyeni güvenin bireyler arası iliĢkilerde ortaya çıkan davranıĢlar 

üzerindeki etkisi konusunda benzer görüĢler bildirmiĢlerdir. Blau, 

güveni ―kalıcı sosyal iliĢkiler için gerekli bir unsur‖ olarak 

tanımlamıĢtır. Weber, ticaretin ancak kiĢiler arası güvene dayanan 

iliĢkiler varlığında mümkün olabileceğini iddia etmiĢtir. Rotter, 

Charce ve Phares ise ―güven veya güvensizlik beklentilerinin 

davranıĢların son derece önemli belirleyicileri olduklarını‖ 

vurgulamıĢlardır
22

. 

Güven, ―kiĢinin, diğerlerine veya kendisine nasıl davranılacağı 

hususunda olumlu beklentilere sahip olmasıdır‖. Geleceğe dair bu 

olumlu beklentilerle ilgili olarak hayal kırıklıkları yaĢanabilir veya 

                                                 
20  Tim Field, Bystanders And Bullying, EriĢim tarihi: 20.02.2010, 

http://www.bullyonline.org/workbully/bystand.htm,  
21  Roderick M. Kramer, Tom R. Tyler, ―Developing and Maintaining Trust in Work 

Relationships‖, Trust in Organizations: Frontiers Of Theory And Research, Sage 

publication, London 1996, 115-116. 
22  Laure Tone Hosmer, ―Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and 

Philosophical Ethics‖, The Academy of Management Review, 20(2), 1995, 379. 

http://www.bullyonline.org/workbully/bystand.htm
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olumsuz sonuçlarla karĢılaĢılabilir. Tüm bu tanımlar, güvenin risk, 

fedakârlık ve ahlaki değerler gibi kavramları içeriğinde barındırdığını 

göstermektedir. Bu bilgiler ıĢığında, taraflar arasında güvenin 

sağlanamaması halinde iyi iliĢkilerin kurulması imkânsızdır 

denilebilir
23

. Güven varlığında ortaya çıkması beklenen kavramlar 

basitçe Ģöyle sıralanabilir: doğruluk, samimiyet, kiĢisel iliĢkiler 

oluĢturma eğilimi, uzlaĢma, mesai saatleri dıĢında çalıĢma isteği, yeni 

fikirlerin oluĢturulmasına yönelik istek ve yöneticileri takip etme. 

Güvenin olmadığı diğer bir deyiĢle güvensizlik bulunan ortamlarda ise 

bencillik, kontrol savaĢları, zayıf liderlik, kurallara uymama, rollerin 

belirlenememesi, belirlenemeyen hedefler, beklentilerin artması, 

çalıĢma arkadaĢları arasında uyumsuzluk, yeteneklerin atıl hale 

gelmesi, miskinlik gibi olumsuz kavramların ortaya çıkması kuvvetle 

muhtemeldir
24

. 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢılabileceği gibi güvenin sıkça 

iki ana öğeden oluĢtuğundan bahsedilmektedir. Bunlar inanç ve risktir. 

Bu iki öğe göz önünde bulundurularak güvenin tanımı ―bir risk tehdidi 

altında iken karĢı tarafa duyulan inanç‖ olarak Ģekillendirilebilir. 

Ġnanç, bir tarafın kaderinde diğer tarafın belirleyici olmasına izin 

vermesi ve diğer tarafın dürüstlüğüne dair pozitif beklentiler içinde 

olmasıdır. Risk ise diğer tarafın güvenilir olmayıĢının kanıtlanması 

durumunda negatif sonuçların ortaya çıkma ihtimalini belirtir. Yani 

risk, güven için ortam hazırlamaktadır denilebilir
25

. 

Güvenin, bireylerarası iliĢkilerden yola çıkarak örgütsel 

yaĢamdaki etkilerini inceleyen araĢtırmalarda, çalıĢanlar arası güven, 

yöneticiye duyulan güven ve bir kurum olarak örgüte duyulan güven 

olmak üzere üç ana baĢlık öne çıkmaktadır. 

ÇalıĢan, yöneticiyi, örgüt ile arasındaki resmi bağlantı olarak 

görmektedir. Bu nedenle çalıĢan yöneticisine duyduğu güveni tüm 

                                                 
23  Lucy Gilson, ―Trust and Development of Health Care as a Social Institution‖, Social 

Science & Medicine, 56, 2003, 1454. 
24  Brigitta R. Brunner, ―Listenning, Communication & Trust; Practitioners‘ Perspectives of 

Business / Organizational Relationships‖, International Journal of Listening, 22(1), 2008, 

78. 
25  Reinhard Bachmann, Akbar Zaheer, ―On the complexity of organizational trust: a multi-

level co-evolutionary perspective and guidelines for future research‖, Handbook of Trust 

Research, Northampton USA, 2006, 236. 
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kuruma geniĢletme eğilimindedir. Yani sonuçta yöneticiye ve kuruma 

güven birbiriyle iliĢkili kavramlardır
26

. 

Yapılan araĢtırmalarda yöneticiye güvenin daha çok 

araĢtırılmıĢ olduğu; örgütsel güvene ise yeterince önem verilmediği 

gözlenmiĢtir. Yöneticiye güveni inceleyen bu az sayıdaki 

araĢtırmacılardan biri olan Bass, yöneticiye duyulan güvende, yönetici 

davranıĢlarının; örgütsel güvende ise stratejik karar almanın önemli 

olduğuna vurgu yapmıĢtır. Ayrıca yöneticiye duyulan güvende, 

yönetici ile çalıĢan arasındaki günlük iliĢkinin; örgütsel güvende ise 

örgütü meydana getiren çeĢitli grupların kendi içlerindeki ve birbirleri 

ile olan iliĢkilerinin önemli olduğunu belirtmiĢtir. ĠĢ memnuniyeti, 

örgütsel vatandaĢlık davranıĢları ve performansın yöneticiye duyulan 

güven ile alakalı iken; örgütsel bağlılık sadece örgütsel güven ile 

alakalıdır
27

. Yöneticiye duyulan güven söz konusu olduğunda 

yönetimsel anlayıĢın, güveni veya güvensizliği tetikleyen bir unsur 

olduğu belirtilebilir. ÇalıĢanlar anlaĢmazlık veya çatıĢma süreçlerinde, 

yöneticilerinden tutarlılık, doğruluk ve yakınlık beklerler. Rekabet 

gerektiren ortamlarda gerginliğin kaçınılmaz olarak artmasıyla birlikte 

çalıĢanlara ilgi gösterilmesi, örgütte güven sağlanması için diğer bir 

önemli bir noktadır
28

.   

Sonuçta yöneticiye güven basitçe alt kademedeki çalıĢanların, 

yöneticilerine olan inancı olarak tanımlanabilir. Bu tarz güven 

tamamen yöneticinin davranıĢ ve tutumlarından kaynaklanır. 

Yöneticiye güvenmek çalıĢanların, yöneticilerin olumlu tavır ve 

davranıĢlarına karĢı bir tepkisi ya da ödülüdür. Bu tür bir inanca sahip 

bir çalıĢan daha verimli, daha sadık, daha itaatkâr ve daha uyumludur. 

Örgüte duyulan güven, örgüt tarafından verilen sözlerin 

tutulacağına dair inanç olarak tanımlanabilir. Örgütsel güven, bir 

                                                 
26  Hwee Hoon Tan, Christy S. F. Tan, ―Toward the Differentiation of Trust In Supervisor 

and Trust in Organization‖, Genetic, Social and General Psychology Monographs, 

126(2), 2000, 242-243. 
27  James B. DeConinck, ― The Effect of Organizational Justice, Perceived Organizational 

Support and Perceived Supervisor Support on Marketing Employees‘ Level of Trust‖, 

Journal of Business Research, Inpress, Corrected Proof, Available online 18 February 

2010, 3. 
28  David E. Morgan, Rachid Zeffane, ―Employee Involvement, Organizational Change and 

Trust in Management‖, The International Journal of Human Resource Management, 

14(1), 2003, 56. 
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çalıĢanın, örgütün sağladığı desteğe iliĢkin algısı, liderin doğru sözlü 

olacağına ve sözünün ardında duracağına yönelik inancıdır
29

. Bir 

anlamda ―çalıĢanların karĢılıklı yakınlık hissetmeleri ve birbirlerini 

benimsemeleri ile oluĢan çalıĢma ortamıdır‖
30

. 

ÇalıĢanların kurumları tarafından değerli görüldükleri ve 

umursandıkları algısı, üyesi bulundukları kuruma güven duymalarına 

zemin hazırlar. ÇalıĢanlar kendilerinden beklenen davranıĢları ve 

tutumları yerine getirmeleri durumunda örgütün onların farkına 

varacağına ve ödüllendirileceklerine inanırlar
31

. 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢılabileceği gibi örgüte duyulan 

güven örgütsel iliĢkilerin olmazsa olmaz Ģartıdır. ÇalıĢanların bireysel 

tutumlardan sıyrılarak örgüt çıkarları doğrultusunda, iĢbirlikçi, olumlu 

davranıĢlar sergileyebilmeleri için bağlı bulundukları örgüte 

güvenmeleri Ģarttır. Örgüt açısından örgüte güvenin baĢka bir getirisi 

de, güven varlığında oluĢan örgütsel yapının belirsizliklerle, hızlı, 

yıkıcı değiĢikliklerle baĢ edebilme yeteneğinde ilerlemelere yol 

açmasıdır. Ayrıca örgütsel güvene sahip çalıĢanların kuruma 

bağlılıklarının artması ile örgüt içi çatıĢmalar ve iĢten ayrılma 

eğilimlerinde azalmalar görülmesi beklenmektedir. Hangi açıdan 

bakılırsa bakılsın, örgütüne güvenen çalıĢanlardan oluĢan bir örgütün 

daha dayanıklı, daha açık ve daha verimli olacağı görülmektedir. 

Sosyal psikologlar karakter benzerliklerini kiĢilerarası güven 

oluĢumunda önemli bir faktör olarak göstermiĢler ve bununla birlikte 

eğitim, kiĢilik özellikleri, kültür ve değerlerin uyumu gibi etkenlerin 

etkinliğini vurgulamıĢlardır. Güvenin yavaĢça; deneyim ve 

yatırımlarla geliĢtiği bilinmektedir. ÇalıĢanlar arasında oluĢması 

beklenen güvenin bu zaman alıcı süreci bu uyum ve ortak değerlerle 

daha kısa bir sürede gerçekleĢtirilebilmektedir. Blomqvist, yönetici ve 

çalıĢanların görüĢme, etkileĢim halinde olma ve iĢbirliğinde bulunma 

sıklığının, paylaĢıma ve örgütsel güvene çok büyük katkısı olduğunu 

belirtmiĢtir. Yöneticilerin, ast konumdaki çalıĢanlarının bilgilerini, 

                                                 
29  Mishra, Jitendra, Morrisey, Molly A., ―Trust in Employee/Employer Relationships: A 

Survey of West Michigan Managers‖, Public Personnel Management, 19(4), 1990, 449.  
30  Aydan KurĢunoğlu, ―An Investigation of Organizational Trust Level of Teachers 

According to Some Variables‖, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2009, 916. 
31  Sandy j. Wayne, Lynn M. Shore, Robert C. Liden, ―Perceived Organizational Support and 

Leader Member Exchange: A Social Exchange Perspective‖, Academy of Management 

Journal, 40(1), 1997, 83. 
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yeteneklerini takdir etmelerinin güven oluĢumunu hızlandırıcı bir 

etkiye sahip olduğu gerçeği de Blomqvist‘ in görüĢlerinin farklı bir 

ifadesi olarak karĢımıza çıkmaktadır
32

. 

ÇalıĢanlar arası güven varlığında bilgi alıĢveriĢinin teĢvik 

edilmesi sonucunda fırsatçı davranıĢlara karĢı kendini koruma 

ihtiyacının azaldığı belirtilmiĢtir. Yönetime güven tesis edildiği 

zaman, çalıĢanlar arasında hızlı ve doğru Ģekilde teknik bilgi 

paylaĢımı sağlanır. Bu durum Ģeffaflık açısından oldukça önemli 

bulunmuĢtur. Bir diğer önemli nokta da çalıĢanlar arası güvenin 

yüksek olduğu hallerde yöneticilerin bilgi saklamalarının önüne 

geçilebileceği düĢüncesidir
33

. 

ÇalıĢanların kendilerine ve birbirlerine yüksek derecede güven 

duymaları çalıĢma Ģartlarına olumlu etki eden bir örgütsel atmosferin 

oluĢumuna katkı sağlamaktadır. ĠĢletme yönetimi açısından oldukça 

olumlu sonuçlar meydana getirebilecek olan bu ortam, karar almayı ve 

uygulamayı kolaylaĢtırdığı gibi çalıĢan performanslarını da arttırıcı bir 

etki ortaya çıkarmaktadır. Güvenli bir ortamda hizmet veren ve bu 

sayede psikolojik açıdan belirli ölçülerde doyuma ulaĢan çalıĢanların 

iĢ veriminin doğal olarak yükselmesi beklenmektedir
34

. Örgütsel 

güvenin, çalıĢanların öz yeterliliğini arttırmada ve yetki devrinde de 

önemli bir unsur olduğu söylenebilir
35

. 

 
3. PSĠKOLOJĠK TACĠZ ALGISI ĠLE ÖRGÜTSEL GÜVEN 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

ÇalıĢanların psikolojik taciz algıları örgüte güvenlerini 

olumsuz etkileyebilir. Bu durum her iki kavramında aynı faktörlerden 

Ģiddetle etkileniyor oluĢu ile kanıtlanabilir. Bu iliĢkinin daha iyi 

anlaĢılabilmesi adına bahsi geçen faktörlerin incelenmesi önemli ve 

                                                 
32  Kirsimarja Blomqvist, Pia Hurmelinna- Laukkanen, Niina Nummela, Sami Saarenketo, ― 

The Role of Trust and Contracts in the Internationalization of Technology- Intensive Born 

Globals‖, Journal of Engineering and Technology Management, 25(1-2), 2008, 130. 
33  Martyna Janowicz, Niels Nooderhaven, Agm., 9.  

34Tuncer Asunakutlu, ―Örgütsel Güvenin OluĢturulmasına ĠliĢkin Unsurlar ve Bir 

Değerlendirme‖, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 2002, 10 
35  Hsu, Meng Hsiang, Ju, Teresa L., Yen, Chia-Hui, Chang, Chun-Ming, ―Knowledge 

Sharing Behavior in Virtual Communities; The Relationship Between Trust, Self-Efficacy 

and Outcome Expectattions‖, International Journal Human-Computer Studies, 65, 2007, 

157. 
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gereklidir. Bu faktörlerden birisi örgüt içinde yaĢanan çatıĢmalardır. 

Örgütsel güvenin zedelendiği, az olduğu yahut hiç olmadığı çalıĢma 

ortamlarında çatıĢmaların yaĢanması kaçınılmazdır
36

. Leymann‘ ın da 

belirttiği gibi yaĢanan bu çatıĢmalar psikolojik tacizin tetikleyici 

unsurlarıdır
37

. Farklı bir ifadeyle yoğun çatıĢmaların yaĢandığı bir 

çalıĢma ortamında, psikolojik tacizin ortaya çıkıĢı kaçınılmazdır. Aynı 

biçimde çatıĢmaların yaĢandığı bir ortamda çalıĢanlar engellendikleri 

ve çalıĢma arkadaĢları tarafından reddedildikleri hissine kapıldıkları 

için örgütsel güvenin oluĢması engellenir
38

. ÇatıĢma kavramı etrafında 

birleĢen olumsuz algılar, örgütsel güven ve psikolojik taciz arasında 

bir iliĢki bulunduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Düzenli iletiĢim halinde bulunmak, çalıĢanlar arasında 

anlaĢmazlıkların giderilmesine ve çalıĢanların birbirlerine 

güvenmelerine ortam hazırlar. Yani iletiĢim direkt olarak örgütsel 

güvenin oluĢmasını sağlayan faktörlerden birisidir
39

. Aynı zamanda 

psikolojik tacizin oluĢması ve örgüt içinde yayılması aĢamalarında da 

iletiĢimin rolü yadsınamayacak kadar büyüktür
40

. Bu bilgiler ıĢığında 

iletiĢimden etkilenen güven ve psikolojik taciz kavramlarının birbirleri 

ile iliĢkili olduğu söylenebilir. 

Örgütsel güven ve psikolojik taciz arasındaki iliĢkiyi direkt 

olarak ortaya koyan bir ifade de psikolojik taciz sürecinin, güven 

iliĢkilerinin tükeniĢini haber veren katı bürokratik tutum ve 

davranıĢlar bütünü oluĢudur
41

. 

                                                 
36  Ping-Kit Lam1, Kwai-Sang Chin, ―Identifying and Prioritizing Critical Success Factors 

For Conflict Management in Collaborative New Product Development‖, Industrial 

Marketing Management, 34, 2005, 762-764. 
37  Heinz Leymann, Agm., 1996, 171. 
38  Jose´ M. Guerra, Ine´s Martı´nez, Lourdes Munduate, Francisco J. Medina, ―A 

Contingency Perspective on The Study of The Consequences of Conflict Types: The Role 

of Organizational Culture‖, European Journal Of Work And Organızatıonal Psychology, 

14(2), 2005, 156. 
39  Ikushi Yamaguchi,―Influences of Organizational Communication Tactics on Trust with 

Procedural Justice Effects: A Cross-Cultural Study Between Japanese and American 

Workers‖, International Journal of Intercultural Relations, 33, 2009, 22. 
40  ġule Aydın, Emrah Özkul, ―ĠĢ Yerinde YaĢanan Psikolojik ġiddetin Yapısı ve Boyutları: 

4-5 Yıldızlı Otel ĠĢletmeleri Örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7,(2), 

2007, 182. 
41  Hüseyin Köse, ―Örgüt içi ĠletiĢimde Negatif Bir Olgu: Psikolojik Yıldırma ve Sistemli Bir 

ÖtekileĢtirme" Süreci Olarak Mobbing‖, Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 2006, 282-

284. 
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Psikolojik tacize maruz kalan çalıĢan sürekli aĢağılandığı, sözü 

kesildiği, önemli görevlerden mahrum bırakıldığı için her Ģeyi yanlıĢ 

yaptığına inanır, artık kendine olan güvenini kaybeder ve genel bir 

kararsızlık içindedir
42

. Sonuç olarak uygulanan psikolojik taciz, 

mağdurun kendisine olan güveninin ve çalıĢanlar ve yönetim arasındaki 

güveninin azalmasına neden olur
43

. Bu süreçte mağdurun yaĢadıklarına 

Ģahit olan izleyici taraf ise bir gün kendisinin de aynı sorunu 

yaĢayabileceği endiĢesine kapılır. Dolayısıyla çalıĢanlar arasındaki 

uyum bozulurken güvensizliğin hakim olduğu bir çalıĢma ortamı 

meydana gelir
44

. Yani yaĢanan psikolojik taciz süreci örgüt ortamında 

tüm tarafların güven duygusunu zedeleyebilir. 

Örgüt kültürü paylaĢılan inanç, değer, varsayım ve 

davranıĢlarla geliĢir ve yapılanır. Örgütsel kültürün olumsuz inanç ve 

varsayımlara dayandığı durumlarda örgütsel psikolojik tacizin ortaya 

çıkması kaçınılmazdır. Bu tür kültürler, suçlama kültürü, dedikodu 

kültürü gibi Ģekillerde ortaya çıkar
45

. Aynı zamanda psikolojik taciz 

davranıĢlarının görüldüğü örgütlerde örgüt kültüründe de değiĢimler 

olur. Bu değiĢimler sonucunda çalıĢan yöneticilerinden veya çalıĢma 

arkadaĢlarından bilgi saklar, diğer çalıĢanların görünüĢlerine, 

inançlarına veya yaĢam tarzlarına saldırıda bulunmaya baĢlar. Böylece 

çalıĢanlar arasında ve çalıĢan ile yönetim arasında güven duyguları 

zedelenir
46

. 

Örgütlerde kurum kültürünün yerleĢmemiĢ olması, 

yöneticilerin psikolojik taciz konusuna ilgisizliği, çalıĢanlara örgütte 

önem verilmemesi, etik değerlerin zayıflığı, iletiĢim eksikliği, yıkıcı 

rekabet, psikolojik taciz davranıĢlarını körüklemektedir. Psikolojik 

taciz, örgütlerde bulaĢıcı hastalık gibidir. Önleyici tedbirler 

alınmadığında yaygınlaĢacak ve tüm topluma zarar verici hale 

gelecektir. Bu durum da örgüte olan güveni düĢürecektir
.
 Bireyleri 

                                                 
42  P. Tınaz, F. Bayram, H. Ergin, Age., 44. 

43Tekin Akgeyik, Meltem Gungor, Selale Usen, ―Individual and organizational 

consequences of mobbing in the workplace: case of banking sector in Turkey (a survey)‖, 

EriĢim tarihi 26.04.2010. 

http://www.thefreelibrary.com/Individual+and+organizational+consequences+of+mobbin

g+in+the...-a0172010699 
44  Serap Özen Çöl, ―iĢyerinde Psikolojik ġiddet: Hastane ÇalıĢanları Üzerine bir AraĢtırma‖, 

Çalışma ve Toplum, 4, 2008, 110. 
45  Noreen Tehrani, Bullying at Work : Beyond Policies to a Culture of Respect., British 

Journal of Guidance & Counselling, 32(3), August 2004, 14. 
46  Johanna Beswick, Joanne Gore, David Palferman, Bullying at Work: a Review of the 

Literature‖, Health and Safety Laboratory, Harpur Hill, Buxton, 2006, 17. 
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psikolojik tacize yönelten nedenler olarak, duygusal zekâdan yoksun 

olma, korkaklık, güvensizlik, insani ve etik değerlerden uzak olma 

gösterilmektedir. Yöneticinin alacağı tedbirler; uyum, onay, sadakat, 

bağlılık, güven oluĢturabilecek ortam yarattığından psikolojik taciz 

davranıĢını önler
47

. Dolayısıyla çalıĢma ortamında etik davranıĢlara ve 

güvene dayalı iliĢkilere önem verildiği müddetçe psikolojik taciz 

engellenir
48

. Diğer taraftan psikolojik taciz davranıĢlarının artıĢ 

gösterdiği çalıĢma ortamlarında ise yönetim çalıĢanlar arasında 

iletiĢimi artırarak, doğru iĢe doğru çalıĢanı yerleĢtirerek, çalıĢanlarına 

adaletli davranarak güven ortamını sağlayabilir. Böylece psikolojik 

tacizin ortadan kaldırılması konusunda etkin bir çözüm yolu olarak 

güvenin kurulması gösterilir
49

. Bu bilgiler doğrultusunda psikolojik 

tacizi önlemek için örgüt ve yöneticileri çalıĢanlara güven ortamı 

sağlamalı ve örgüt ortamına yayılan psikolojik taciz davranıĢlarının 

ortadan kaldırılması için de güvenin oluĢturulması gerekir. Yani 

çalıĢanlarda güvenin sağlanması hem psikolojik taciz süreci 

baĢlamadan önce hem de örgüt ortamına yayıldıktan sonra önemlidir. 

 

 

4. ARAġTIRMA 

4.1 AraĢtırmanın Amacı 

Psikolojik taciz sürecinde mağdurun çalıĢanlar veya yöneticiler 

tarafından küçük düĢürülmesi, kiĢinin sosyal iliĢkilerine veya itibarına 

kaçınılmaz biçimde onarılması güç zararlar verecektir. Bunun 

sonucunda mağdur örgüte ve yöneticiye güven duyamaz hale gelir
50

. 

Diğer açıdan çalıĢanlar arası güven ve örgüte duyulan güven azaldığı 

takdirde psikolojik taciz eğilimi artar daha sonra iĢini değersiz 

görmeye baĢlar ve psikolojik taciz süreci baĢlar
51

. Böylece psikolojik 

                                                 
47  Çiğdem Kırel, , ―Örgütlerde Mobbing Yönetiminde Destekleyici ve Risk Azaltıcı 

Öneriler‖, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 2007, 327. 
48  Ivana Soljan , Zeljka Josipovic-Jelic, Marina Titlic, " Workplace mobbing ―, Arh Hig 

Rada Toksikol, 59(1), 2008, 37. 
49  ġule Aydın, Emrah Özkul, Agm., 182. 
50  Dilek Yıldırım, Aytolan Yıldırım, Arzu Timuçin,‖ Mobbıng Behavıors Encountered by 

Nurse Teachıng Staff‖, Nursing Ethics, 14(4), 2007, 459. 
51  Dilek Yıldırım, Aytolan Yıldırım, ―Development and Psychometric Evaluation of 

Workplace Psychologically Violent Behaviours Ġnstrument‖, Journal of Clinical Nursing, 

17(10), 2008, 1362. 
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taciz ile örgütsel güvenin karĢılıklı etkileĢim halinde olduğu göz 

önünde bulundurularak araĢtırmanın temel amacını çalıĢanların 

iĢyerinde yaĢanan psikolojik taciz algısının onların örgüte ve 

yöneticiye olan güvenlerine etkisini tespit etmek oluĢturmuĢtur. 

 

4.2. AraĢtırmanın Hipotezleri 

Psikolojik taciz sürecinde mağdurun çalıĢanlar veya yöneticiler 

tarafından küçük düĢürülmesi, kiĢinin sosyal iliĢkilerine veya itibarına 

kaçınılmaz biçimde onarılması güç zararlar verecektir. Bunun 

sonucunda mağdur örgüte ve yöneticiye güven duyamaz hale gelir
52

. 

Yukarıdaki bilgiler ıĢığı altında Ģu hipotez geliĢtirilmiĢtir: 

H1: Ġtibara ve sosyal iliĢkilere saldırı Ģeklindeki psikolojik 

taciz algısı ile güven arasında negatif bir iliĢki vardır. Bu araĢtırma 

hipotezi aĢağıdaki alt hipotezlere ayrılmıĢtır. 

H1a: ÇalıĢanın itibarına ve sosyal iliĢkilerine saldırı 

biçimindeki psikolojik taciz algısı arttığında örgüte duyduğu güven 

azalır. 

H1b: ÇalıĢanın itibarına ve sosyal iliĢkilerine saldırı 

biçimindeki psikolojik taciz algısı arttığında yöneticisine duyduğu 

güven azalır. 

Psikolojik taciz sürecinde yönetici ve çalıĢma arkadaĢları 

tarafından mağdurun sözü sürekli kesilir, yaptığı iĢ sürekli eleĢtirilir; 

mağdurun kendini ifade etme olanağı sınırlanır. Bu durum kiĢinin 

iletiĢim kurma yeteneğine ve kendini gösterme alanlarına olumsuz 

biçimde yansır
53

. Örgüt içinde kendini göstermesi engellenen, 

kısıtlanan mağdurun, örgüte ve örgütün temsilcisi olarak gördüğü 

yöneticisine güven duyması zorlaĢır. Aynı biçimde örgüt içi 

bileĢenlerle sağlıklı iletiĢim kurması engellenen mağdurun, örgüte 

güven geliĢtirebilmesinin önünde bir engel olarak iletiĢimsizlik 

belirecektir. 

Yukarıdaki bilgiler altında Ģu hipotez geliĢtirilmiĢtir: 

H2: Kendini gösterme ve iletiĢime saldırılar Ģeklindeki 

psikolojik taciz algısı ile güven arasında negatif bir iliĢki vardır. Bu 

araĢtırma hipotezi aĢağıdaki alt hipotezlere ayrılmıĢtır. 

                                                 
52  Dilek Yıldırım, Aytolan Yıldırım, Arzu Timuçin,‖Agm, 459. 
53  Davenport, Schwartz ve Pursell Elliott, Age., 16-19. 
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H2a: Kendini gösterme ve iletiĢime saldırılar Ģeklindeki 

psikolojik taciz algısı arttığında çalıĢanın örgüte duyduğu güven 

azalır. 

H2b: Kendini gösterme ve iletiĢime saldırılar Ģeklindeki 

psikolojik taciz algısı arttığında çalıĢanın yöneticilerine duyduğu 

güven azalır. 

Psikolojik taciz sürecinde, mağdurun yaĢam kalitesini ve 

mesleki konumunu olumsuz biçimde etkileyecek saldırılar gerçekleĢir. 

Bu saldırılar çalıĢanın kendine olan güvenini olumsuz yönde 

etkileyecek görevler verilmesi, verilen görevlerin sürekli 

değiĢtirilmesi, çalıĢanın itibarını zedeleyecek görevler verilmesi 

Ģeklinde gerçekleĢir
54

. Bu saldırılar sonucunda mağdur kendini 

belirsizlik denizindeymiĢ gibi hisseder; yönetimin kendisine tutarlı 

davranmadığına inanır; görev tanımlarını net biçimde 

algılayamayabilir Böylece çalıĢanın örgüte duyduğu güven 

zedelenebilir. 

Yukarıdaki bilgiler ıĢığında Ģu hipotez geliĢtirilmiĢtir: 

H3: KiĢinin mesleki konumuna ve yaĢam kalitesine saldırı 

biçimindeki psikolojik taciz algısı ile güven arasında negatif bir iliĢki 

vardır. Bu araĢtırma hipotezi aĢağıdaki alt hipotezlere ayrılmıĢtır. 

H3a: Mesleki konuma ve yaĢam kalitesine saldırı biçimindeki 

psikolojik taciz algısı arttığında çalıĢanın örgüte duyduğu güven 

azalır. 

H3b: Mesleki konuma ve yaĢam kalitesine saldırı biçimindeki 

psikolojik taciz algısı arttığında çalıĢanın yöneticilerine duyduğu 

güven azalır. 

 

 

 

 

4.3. AraĢtırma Yöntemi 

Bu baĢlığın altında araĢtırma örneğinin seçimi, veri toplamada 

kullanılan araçlar, veri toplama süreci, anket sorularının niteliği ve 

anket formlarına iliĢkin güvenilirlik ve geçerlilik testleri açıklanmıĢtır. 

                                                 
54  Dieter Zapf, Zapf, Dieter, ―Organisational, Work Group Related and Personal Causes of 

Mobbing/Bullying at Work‖, International Journal of Manpower, 20(1/2), 1999, 70. 
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Psikolojik taciz ve örgütsel güven kavramlarını incelemeye 

yönelik bu araĢtırma Erzurum ilinde çeĢitli devlet hastanelerinde 

görev alan hemĢireler üzerinde yapılmıĢtır. Anket çalıĢmasına 

dayanan bu araĢtırmanın ana kütlesi Erzurum ilinde sağlık hizmeti 

veren üç (Erzurum Bölge Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Erzurum 

Numune Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi) 

hastanede çalıĢan 690 hemĢireden oluĢmaktadır. Bu ana kütleden 

%95‘lik güvenilirlik sınırları içerisinde %5‘lik bir hata büyüklüğü 

öngörülerek örnek büyüklüğü 247 olarak hesaplanmıĢtır
55

. Bununla 

birlikte bazı çalıĢanların cevap vermeyeceği ve olası cevaplama 

hataları dikkate alınarak tesadüfî olarak belirlenen 280 hemĢireye 

anket formları dağıtılmıĢtır. Bu formlardan 205 tanesi geri dönmüĢtür. 

Anketlerin geri dönüĢüm oranı % 71‘dir. Geri dönen 205 anket 

formundan 5 tanesi eksik ve yanlıĢ değerlendirildiği için dikkate 

alınmamıĢtır. Analizlere konu olan anket sayısı 200‘dür. 

AraĢtırmamızda, temel olarak nicel verilere dayalı olarak 

araĢtırma ve ölçme yapan bir yöntem benimsenmiĢtir. Bu nedenle veri 

toplama yöntemi olarak anket formundan yararlanılmıĢtır. Bunun 

içinde öncelikle bir ölçeğin geliĢtirilmesi gerekli görülmüĢtür. Anket 

formunda yer alan ifadeler mümkün olduğunca daha önceki 

araĢtırmalarda kullanılmıĢ, yüksek güvenilirlik ve geçerlilik sergilemiĢ 

ifadeler arasından seçilmiĢtir.  

AraĢtırmada kullanılan anket formu toplam 42 maddeden 

oluĢmaktadır. Ġlk 6 madde, çalıĢanların demografik özelliklerini ölçme 

ve diğer 36 madde ile örgütsel güven ve psikolojik tacizi 

değerlendirme amaçlıdır. Ġlk 24 madde (1-evet her gün, 2- evet 

haftada en az bir kere, 3-evet, ayda birkaç kez, 4- evet, yılda birkaç 

kez, 5- hayır, hiçbir zaman) diğer 12 madde 5‘li Likert ölçeği (1-

kesinlikle katılmıyorum.......... 5-kesinlikle katılıyorum) Ģeklinde 

oluĢturulmuĢtur. 

 Psikolojik taciz olgusunu ölçmek için LIPT Questionnaire 

(Leymann Inventory of Psychological Terror) ölçeği esas alınarak 

hazırlanmıĢ olan 24 adet psikolojik taciz davranıĢından oluĢan anket 

kullanılmıĢtır. Özgün sürümünde, ölçek 45 adet psikolojik taciz 

                                                 
55  M., LewĠs Saunders; P., Thornhill, A., Research Methods for Business Students, Prentice 

Hall, Third Edition, Harlow 2003, 156. 
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davranıĢı içermektedir
56

. Bu 45 soruluk anketin, bazı sorularının aynı 

cevapları almaya, aynı sonuçlara ulaĢmaya yönelik olduğunun 

düĢünülmesi araĢtırmanın amacı ve hipotezlerin bağdaĢmaması, 

anketin özgün halindeki ifadelerde kültürel farklılıklar içeren sorular 

tespit edilmesi sonucu ve anketin hemĢireler tarafından daha sağlıklı 

ve güvenilir biçimde cevaplanabilmesi adına soru sayısının 24‘e 

düĢürülmesi uygun bulunmuĢtur. Anketin güvenirliliğini gösteren 

cronbach alpha oranı 0,88‘dir. Örgütsel güveni ölçmek üzere Nyhan 

ve Marlow‘un 12 soruluk ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçeğin Türkçeye 

çevirisi Demircan tarafından yapılmıĢ ve geçerliliği test edilmiĢtir. Bu 

ölçeğin tercih edilmesinin baĢlıca nedeni hem yöneticiye hem de 

örgüte güveni ele almasıdır. Ġlk 8 soru yöneticiye güveni ölçerken, 

diğer 4 soru da örgüte güveni ölçmektedir. Bu ölçek bir bütün olarak 

Nyhan ve Marlow tarafından ―örgütsel güven envanteri‖ olarak 

adlandırılmaktadır
57

. Anket formlarının değerlendirilmesinde SPSS 

Ġstatistik programı kullanılmıĢtır. Anket formunun Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı 0,95 olarak belirlenmiĢtir.  

 

5. BULGULAR VE YORUM 

5.1. Deneklerin Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmamızda anket uygulanan hemĢirelerin %80‘i bayan, % 

20‘si erkektir ve %65,5 ‗i 25-34, %27,5‘i 35-44, %6,5‘i 45-54 yaĢ 

aralığındadır. Deneklerin % 0,5‘i ilköğretim, %37‘si lise, %34,5 

üniversite, % 21,5‘i meslek yüksek okulu mezunudur ve % 6,5‘i 

lisansüstü eğitim almıĢtır. HemĢirelerin %60‘nı evli, %36‘sını bekar 

ve % 4‘ü boĢanmıĢtır. HemĢirelerin %57,5‘inin 1-5, %28,5‘inin 6-10, 

%10‘unun 11-15 yıl süreyle, % 4‘ünün 16 yıl ve üstü süredir aynı 

hastanede çalıĢmaktadır. HemĢirelerin %45,5‘inin 1-5, %23‘ünün 6-

10, %22‘sinin 11-15 yıldır ve %9,5‘inin 16 yıl ve üstü süredir 

meslektedir. 

 

 

 

                                                 
56  Heinz Leymann, Agm., 1993, 33-34. 
57  Nigar Demircan. Örgütsel Güvenin Bir Ara DeğiĢken Olarak Örgütsel Bağlılık 

Üzerindeki Etkisi Eğitim Sektöründe Bir Uygulama (YayınlanmıĢ Yüksek Lisans tezi), 

Gebze Ġleri teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze 2003. 
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5.2. Psikolojik Taciz Algısına ĠliĢkin Faktör Analizi 

Psikolojik taciz algısına iliĢkin temel boyutları belirlemek 

amacı ile psikolojik taciz algısı ile ilgili toplam 24 değiĢkene temel 

bileĢenler yöntemi ile varimax rotasyonlu faktör analizi uygulanmıĢ, 

istatistiki bakımdan uygun olmayan 2 ifade çıkarılmıĢ ve 3 faktör elde 

edilmiĢtir. Tablo 1‘de görüldüğü gibi elde edilen 3 faktör toplam 

varyansın %62,36‘sını açıklamaktadır. Maddelerin 0,40 ve üzeri 

faktör yükleri olanlar dikkate alınmıĢtır. AraĢtırma verilerine 

betimleyici faktör analizi uygulayabilme koĢulunu gösteren KMO 

(Kaise-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) örneklem 

yeterlik ölçütü (0,931) ve araĢtırma verilerinden anlamlı faktörler 

çıkabileceğini gösteren küresellik derecesi (Barlett‘s Test of 

Shpericity; 2983,309; p<,000) yeterli düzeydedir. Anketin 

güvenirliliğini gösteren cronbach alpha oranı 0,88‘dir. 

Analiz sonucunda elde edilen birinci faktörü niteleyen 

değiĢkenler genellikle itibara ve sosyal iliĢkilere saldırı ile ilgili 

değiĢkenlerdir. Toplam 11 değiĢkenden oluĢan faktör, 10,69‘luk öz 

değere sahip olup, toplam varyansın% 48,59‘unu açıklamaktadır. 

Kendini göstermeye ve iletiĢime saldırı olarak isimlendirilen 

ikinci faktör 6 değiĢkenden oluĢmaktadır. Bu faktör yüksek sesle 

azarlanma, sözlü tehdit alma ile ilgili değiĢkenlerden oluĢmaktadır. 

Toplam varyansın %8,61‘ini açıklayan bu faktörün öz değeri 1,89‘dur. 

ÇalıĢanın yeteneğine göre görev verilmemesi, verilen 

görevlerin sürekli değiĢtirilmesi ile ilgili 5 değiĢkeni niteleyen üçüncü 

faktör, kiĢinin yaĢam kalitesi ve mesleki konumuna saldırı olarak 

isimlendirilmiĢtir. Öz değeri 1,140 olan bu faktör, toplam varyansın 

%5,18‘ini açıklamaktadır. 

5.3. Psikolojik Taciz Algısına ĠliĢkin Faktörlerin Tanımlayıcı 

Ġstatistikleri  

Toplam 2200 seçeneğin tercih edildiği itibara ve sosyal 

iliĢkilere saldırı faktöründe seçeneklerin %78‘si hayır, hiçbir zaman 

yönündeyken %19‘u evet, yılda birkaç kez/ evet, ayda bir kez 

yönündedir. Seçeneklerin %3‘ü ise evet, haftada en az bir kere/evet, 

her gün seçeneklerinde toplanmıĢtır. Ġtibara ve sosyal iliĢkilere saldırı 

faktörüne iliĢkin 11 ifadenin genel ağırlıklı ortalaması ise X = 

1,33‘dür (Tablo 2). Bu verilerden yola çıkarak itibara ve sosyal 

iliĢkilere saldırı biçimindeki psikolojik taciz davranıĢına maruz 
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kalanlarla, kalmayanlar ararsında önemli bir fark görülmektedir. Bu 

durum anket uygulanan hemĢirelerin çalıĢma arkadaĢlarına ulaĢmada 

bir problem yaĢamadıklarını, kendilerini ifade etmelerinin 

engellenmediği sonucu çıkarılabilir. Diğer bir önemli değer de 

hemĢirelerin itibarını zedeleyecek, niteliklerine uygun olmayan iĢlerin 

verilmesi ifadesine verdikleri yanıtlarda gözlenmiĢtir. HemĢirelerin 

büyük bir kısmı bu tarz psikolojik taciz davranıĢına maruz 

kalmadıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu durum hemĢirelerin görev 

tanımlarının açık olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Toplam 1200 seçeneğin tercih edildiği kendini göstermeye ve 

iletiĢime saldırı faktöründe seçeneklerin %48‘i hayır, hiçbir zaman 

yönündeyken %42‘si evet, yılda birkaç kez/ evet, ayda bir kez 

yönündedir. Seçeneklerin %10‘u ise evet, haftada en az bir kere/evet, 

her gün seçeneklerinde toplanmıĢtır. Kendini göstermeye ve iletiĢime 

saldırı boyutuna iliĢkin 6 ifadenin genel ağırlıklı ortalaması ise X = 

1,92‘dir (Tablo 2). Ortalamalarla birlikte frekans dağılımları da göz 

önünde bulundurulduğunda ĠletiĢime yönelik saldırı davranıĢlarından 

olan amir veya çalıĢma arkadaĢlarının, mağdurun kendini ifade etme 

olanağını sınırlaması ve böylece kurbanla temas reddedilmesine 

yönelik davranıĢa %10,5‘lik bir oranın maruz kaldığı ifade edilmiĢtir. 

MeslektaĢları veya sürekli çalıĢtığı kiĢiler tarafından kendini gösterme 

olanaklarının kısıtlanmasına yönelik davranıĢa %98‘lik bir oran bu tür 

davranıĢla karĢılaĢmadığı görülmektedir. Bu verilerden yola çıkarak 

iletiĢimin engellenmesi biçimindeki psikolojik taciz davranıĢına bir 

ölçüde maruz kaldıklarını ama oranın yüksek olmadığı söylenebilir. 

Ġtibara ve sosyal iliĢkilere saldırı Ģeklindeki psikolojik taciz ile 

kıyaslandığında, kendini gösterme ve iletiĢime saldırı faktöründen 

yüksek olduğu görülür. 

Psikolojik tacizin bir diğer boyutu olan kiĢinin yaĢam kalitesi 

ve mesleki konumuna saldırıya iliĢkin ifadelerden; kiĢinin mesleki 

konumuna saldırı davranıĢlarından olan, uzman oldukları alandan 

uzaklaĢmalarına ve performanslarına düĢüĢe neden olarak gösterilen, 

verilen görevlerin keyfi olarak sürekli değiĢtirilmesine yönelik 

davranıĢ en yüksek ortalamaya sahip değiĢkendir. ÇalıĢanlarda 

tükenmeye ve motivasyonlarında azalmaya neden olan çalıĢanın 

kendine olan güveninin olumsuz etkilenmesine yönelik davranıĢ ile 

hemĢirelerin karĢılaĢmadıkları söylenebilir. Toplam 1000 seçeneğin 
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tercih edildiği kendini göstermeye ve iletiĢime saldırı faktöründe 

seçeneklerin43‘ü hayır, hiçbir zaman yönündeyken %49‘u evet, yılda 

birkaç kez/ evet, ayda bir kez yönündedir. Seçeneklerin %5,8‘i ise 

evet, haftada en az bir kere/evet, her gün seçeneklerinde toplanmıĢtır. 

KiĢinin yaĢam kalitesi ve mesleki konumuna saldırı boyutuna iliĢkin 6 

ifadenin genel ağırlıklı ortalaması ise X = 1,99‘dur (Tablo 2). Bu 

veriler, kiĢinin yaĢam kalitesi ve mesleki konumuna saldırı Ģeklindeki 

psikolojik tacizin olduğunun göstergesidir. 

 

5.4. Örgütsel Güvene ĠliĢkin Faktör Analizi 

Örgütsel güvene iliĢkin temel boyutları belirlemek amacı ile, 

örgütsel güven ile ilgili toplam 12 değiĢkene temel bileĢenler yöntemi 

ile varimax rotasyonlu faktör analizi uygulanmıĢ ve 2 faktör elde 

edilmiĢtir. Anketin özgün Ģeklinde örgütsel güvenin son değiĢkeni 

faktör analizi sonucunda yöneticiye güven faktöründe toplanmıĢtır. 

Tablo 3‘de görüldüğü gibi elde edilen 2 faktör toplam varyansın 

%82,59‘unu açıklamaktadır. Maddelerin 0,40 ve üzeri faktör yükleri 

olanlar dikkate alınmıĢtır. AraĢtırma verilerine betimleyici faktör 

analizi uygulayabilme koĢulunu gösteren KMO (Kaise-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy) örneklem yeterlik ölçütü (0,939) ve 

araĢtırma verilerinden anlamlı faktörler çıkabileceğini gösteren 

küresellik derecesi (Barlett‘s Test of Shpericity; 3034,345; p<,000) 

yeterli düzeydedir. Faktörlerin güvenirliliğini gösteren cronbach alpha 

oranları 0,95‘dir. 

Analiz sonucunda elde edilen birinci faktörü niteleyen 9 

değiĢken yöneticinin teknik olarak yeterli olduğu, doğru karar aldığı, 

iĢini doğru yaptığı ile ilgilidir. Yöneticiye güven faktörü 8,82‘lik öz 

değere sahip olup, toplam varyansın% 73,51‘ini açıklamaktadır. 

Örgütsel güven olarak isimlendirilen ikinci faktör 3 

değiĢkenden oluĢmaktadır. Bu faktör yönetici ile çalıĢanlar arasındaki 

güven düzeyi, çalıĢanlar arasındaki güven düzeyi ile ilgili 

değiĢkenlerden oluĢmaktadır. Toplam varyansın %9,07‘sini açıklayan 

bu faktörün öz değeri 1,08‘dir. 

 

5.5. Örgütsel Güvene ĠliĢkin Faktörlerin Tanımlayıcı Ġstatistikleri 

Örgütsel güvenin bir boyutu olan yöneticiye güvene iliĢkin 

ifadelerden en yüksek ortalamaya sahip olan değiĢken ―çalıĢtığım 
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hastanede bağlı olduğum yöneticinin görevinden ayrılmayacağına olan 

güvenim tamdır‖ ifadesidir. Bu ifadeyi ―çalıĢtığım hastanede bağlı 

olduğum yöneticinin iĢiyle ilgili olarak makul düzeyde kavrama 

yeteneğine sahip olduğuna olan güvenim tamdır.‖ ifadesi 

izlemektedir. Böylece ankete katılan hemĢirelerin, yöneticilerinin 

görevinden ayrılmayacağına olan güven seviyesinin düĢük olduğunu 

ve yöneticilerinin yeterli seviyede kavrama yeteneğine sahip olduğuna 

dair güven seviyesinin düĢük olduğunu söyleyebiliriz. Toplam 1800 

seçeneğin tercih edildiği yöneticiye güven faktöründe seçeneklerin 

%31,5‘i katılıyorum/kesinlikle katılıyorum yönündeyken %43,5‘i 

katılmıyorum/kesinlikle katılmıyorum yönündedir. Seçeneklerin %25‘ 

ise kararsızım seçeneğinde toplanmıĢtır. Yöneticiye güven faktörüne 

iliĢkin 9 ifadenin genel ağırlıklı ortalaması ise X = 2,88‘dir (Tablo 4). 

Bu durum yöneticiye ve örgüte duyulan güvenin düĢük olduğunu 

göstermektedir. 

Örgütsel güvene iliĢkin ifadelerden en yüksek ortalamaya 

sahip değiĢken ―çalıĢtığım kurumda birlikte çalıĢtığım insanlar 

arasındaki güven düzeyi çok yüksektir.‖ ve ―çalıĢtığım kurumda 

birbirimize güvenme düzeyimiz çok yüksektir.‖ ifadeleridir. Toplam 

600 seçeneğin tercih edildiği kendini göstermeye ve iletiĢime saldırı 

faktöründe seçeneklerin %21‘i katılıyorum/kesinlikle katılıyorum 

yönündeyken %60,5‘i katılmıyorum/kesinlikle katılmıyorum 

yönündedir. Seçeneklerin %18‘ ise kararsızım seçeneğinde 

toplanmıĢtır. Örgüte güven faktörüne iliĢkin 3 ifadenin genel ağırlıklı 

ortalaması ise X = 2,33‘dür (Tablo 4). Bu durum örgüte olan güvenin 

düĢük olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

5.6. Algılanan Psikolojik Tacizin Yöneticiye ve Örgüte Olan 

Güven ile ĠliĢkisi 

Psikolojik taciz ile yöneticiye ve örgüte güveni oluĢturan 

faktörler arasındaki iliĢkiyi belirlemek için öncelikle korelasyon 

analizinden yararlanılmıĢtır. Psikolojik taciz ve güven faktörleri 

arasında %99 önem düzeyinde ters yönlü ve anlamlı bir iliĢki vardır. 

ĠliĢkinin gücü açısından bakıldığında ise psikolojik taciz faktöründen 

kendini göstermeye ve iletiĢime saldırı faktörünün örgütsel güven (r= 

-,452) ve yöneticiye güven faktörüyle(r=-,491) daha kuvvetli ve ters 

yönlü iliĢkiye sahip olduğu Tablo 5‘de görülmektedir. Bununla 
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birlikte örgütsel güven faktörüyle kiĢinin yaĢam kalitesi ve mesleki 

konumuna saldırı faktörü (r=-,255) arasındaki iliĢkini gücü diğer 

faktörler arasındaki iliĢkiye oranla daha zayıftır. Psikolojik taciz 

davranıĢlarından herhangi birinin varlığı diğer psikolojik taciz 

davranıĢının ortaya çıkıĢına zemin hazırladığı söylenebilir. Ayrıca 

hemĢirelerin yöneticilerine duydukları güvenin artması, örgütlerine 

duydukları güveni olumlu yönde etkilediği veya örgütlerine 

duydukları güvenin artması yöneticilerine duydukları güveni olumlu 

yönde etkilediği söylenebilir. Bu verilerin ıĢığı altında psikolojik taciz 

faktörleri ile güven faktörlerinin iliĢkili olduğu söylenebilir. BaĢka bir 

ifadeyle psikolojik taciz arttığında örgütsel güven azalmakta veya 

örgüte ve yöneticiye olan güven azaldıkça psikolojik taciz 

artmaktadır. Bu sonuçlara göre H1, H2, H3‘ün desteklendiği görülür. 

 

SONUÇ 

Bu araĢtırmada hemĢirelerin psikolojik taciz algısı ile örgütsel 

güven arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmamızın temel 

hipotezlerini test etmek amacıyla psikolojik taciz ve örgütsel güven 

arasındaki iliĢkiyi incelemek için korelasyon ve regresyon analizinden 

yararlanılmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda psikolojik taciz ile 

örgütsel güven ve yöneticiye arasında olumsuz iliĢki olduğu 

gözlenmiĢtir 
Örgütsel güven ile psikolojik taciz arasındaki iliĢki incelendiğinde 

ise; örgütsel güven ile psikolojik taciz faktörlerinden kiĢinin yaĢam kalitesi 

ve mesleki konumuna saldırı arasında olumsuz bir iliĢkinin olduğu 

gözlenmiĢtir. Bu durum özellikle çalıĢma ortamında yetenekleri, bilgisi ve 

uzmanlığı dikkat çeken çalıĢan psikolojik tacize uğradığını göstermektedir. 

Yani kurban, genellikle baĢarılı, yetenekli, üstün özellikleri olan birey olarak 

tanımlanır. Verdikleri kararlardan dolayı sorgulanan, yeteneklerini 

gösterebilecekleri görevler verilmeyen, önemli faaliyetlerden mahrum 

bırakılan çalıĢanlar kendilerini yetersiz görecektir. Bu doğrultuda 

çalıĢanların bilgilerinin, yeteneklerinin takdir edilmemesi güven oluĢumuna 

olumsuz etki eder. Böylece bu tarz psikolojik tacize uğrayan hemĢirelerin 

örgütsel güvenleri azalır. ÇalıĢanların yeteneklerinin takdir edilmesi, 

yeteneklerinin artmasında eğitim sistemlerinin kullanılması ve uzmanlık 

alanlarına göre görev dağılımının yapılması çalıĢanların örgütlerine güven 

duymasını kolaylaĢtırır. 
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Kendini göstermeye ve iletiĢime saldırı davranıĢlarının hem 

örgütsel güven ile hem de yöneticiye güven ile arasında olumsuz bir 

iliĢki olduğu görülmüĢtür. Bu durum yaptığı iĢ sürekli eleĢtirilen ve 

kendini gösterme olanakları kısıtlanan çalıĢan, çalıĢma ortamında 

yeteneklerini, bilgisini ve deneyimlerini sergileyemez hale geldiğini 

ortaya koyar. Bir anlamda çalıĢma arkadaĢı veya yöneticisi tarafından 

sözü sürekli kesilen, yüksek sesle azarlanan ve sözlü tehdit alan 

mağdur bu süreçte kendini yalnız hisseder, kendini ifade edemez ve 

çalıĢma ortamından uzaklaĢmaya baĢlar. Bu noktada artık mağdurun 

yaĢadığı süreci görmeyen veya görmezlikten gelen yöneticisine olan 

güveni zedelenir. Bu yüzden yöneticisini örgütün temsilcisi olarak 

algılayan mağdur örgüte olan güvenini de kaybedecektir. Eğer örgüt 

gerekli önlemler alarak bu tarz psikolojik tacize maruz kalan mağduru 

koruyamaz ise örgütsel güven duygusunun yerini; çalıĢma ortamından 

soğuma, iĢe gelmeme, hastalık izinleri ve erken emeklilik düĢüncesi 

alabilir. 

Bu araĢtırmanın sonuçları herhangi bir psikolojik taciz 

davranıĢına maruz kalan mağdurun; yöneticisine veya örgütüne 

duyduğu güvenin zedelenmesine neden olduğu konusunda ipuçları 

sunmaktadır. Psikolojik tacize ortam hazırlayan örgüt ortamı 

çalıĢanlar üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Bu yüzden 

psikolojik taciz ile örgütsel mücadelede ilk olarak, çatıĢmanın 

psikolojik taciz sürecine dönüĢmesini engellemek etkili bir yöntemdir. 

ÇatıĢmanın sebeplerinin iyi belirlenmesi ve taraflar arasında 

uzlaĢmanın sağlanması gerekir. UzlaĢma sağlanırken üst yönetim, 

yöneticiler ve çalıĢanlar psikolojik tacizin sonlanması için üstlerine 

düĢen görevleri yerine getirmelilerdir. ÇalıĢma ortamında iĢ görenler 

arasında paylaĢımın, hoĢgörünün oluĢması ve bireysellikten ziyade 

takım çalıĢmasına önem verilmesi iĢ görenlerin birbirlerine 

güvenmesini sağlar. 
Psikolojik tacizi önlemek için örgütsel yapı dikkate alındığında; katı 

hiyerarĢik yapıdan uzak durulmalı, örgütte yaĢanan ani değiĢim süreçlerinde 

çalıĢanlara destek verilmeli, iletiĢim kanalları etkili çalıĢmalı ve farklılıkların 

(eğitim, medeni durum, kültür, yaĢ vb.) yarattığı gerginlik azaltılmalıdır. 

HiyerarĢik yapının olduğu örgüt ortamında gücü kötüye kullanmak isteyen 

yöneticiler olabilir. Bu durumda çalıĢanlarına yaptıramayacakları bir iĢin 

olmadığını düĢünerek, yöneticiler psikolojik taciz davranıĢlarına 

baĢvurabilirler. Psikolojik tacizin önlenmesinde diğer önemli bir faktör de 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

30 

 

iletiĢimdir. ĠletiĢim sayesinde bilgiler paylaĢılarak; belirsizlikle ve 

bilinmeyenle mücadelede kolaylık sağlanabilir. Düzenli iletiĢim halinde 

olmak çalıĢanlar arası anlaĢmazlıkların giderilmesini sağlar, çalıĢanların 

birbirlerine güvenmelerine ortam hazırlar. 

Sonuç olarak iĢyerinde psikolojik tacizin engellenmesi için 

hiyerarĢik yapıdan vazgeçilmeli, çatıĢma yönetimine önem verilmeli, 

yönetim desteği sağlanmalı ve iletiĢim kanalları açık olmalıdır. Ayrıca 

değiĢim süreçlerinde çalıĢanlar dikkate alınmalı, farklılıkların 

önemsendiği çalıĢma ortamı oluĢturulmalıdır. Psikolojik tacizin örgüt 

ortamında hâkim olduğu durumlarda ise yönetim çalıĢanları yalnız 

bırakmamalı, çalıĢanın kendine, örgütüne ve yöneticisine olan 

güvenini geri kazanması sağlanmalıdır. 
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EKLER 
Tablo 1. Psikolojik Tacize ĠliĢkin Faktör Analizi 

 

Faktörler 

F
a

k
tö

r 

y
ü

k
le

ri
 

Ö
z 

d
eğ

er
 

A
çı

k
la

n

a
n

  

v
a
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a

n
s 

%
 

T
o

p
la

m
  

v
a

ry
a

n
s 

%
 

Faktör 1; İtibara ve sosyal ilişkilere saldırı  10,69 48,59 48,59 

ÇalıĢanların sizinle konuĢmaması ,706    

BaĢkalarına ulaĢmanızın engellenmesi ,531    

Gülünç durumlara düĢürülme ,710    

Psikolojik değerlendirme geçirmem için baskı ,847    

Dini ve siyasi görüĢle dalga geçilmesi ,762    

Milliyetinizle alay edilmesi ,809    

Alçaltıcı isimlerle anılmak ,618    

Ġtibarımı zedeleyecek iĢlerin verilmesi ,643    

Tehlikeli görevlerin verilmesi ,659    

Fiziksel Ģiddet tehditlerine maruz kalmak ,703    

Hafif Ģiddet uygulanması ,804    

Faktör 2; kendini göstermeye ve iletişime 

saldırı 
 1, 89 8,61 57,20 

Kendinizi gösterme olanağınızın kısıtlanması ,736    

Sözünüzün sürekli kesilmesi ,788    

Yüksek sesle azarlanmak ,793    

Yaptığınız iĢin sürekli eleĢtirilmesi ,635    

Sözlü tehditlere maruz kalmak ,693    

Cinsel saldırılara maruz kalmak ,504    

Faktör 3; kişinin yaşam kalitesi ve mesleki 

konumuna saldırı 
 1,140 5,18 62,39 

Aldığınız kararların sorgulanması ,587    

Yeteneklerinize göre görev verilmemesi ,756    

Önemli faaliyetlerden mahrum kalmak ,705    

Verilen görevlerin sürekli değiĢtirilmesi ,733    

Kendinize olan güveninizi olumsuz 

etkileyecek görevler verilmesi 
,513    

 

 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

32 

 

 

Tablo 3. Örgütsel Güvene ĠliĢkin Faktör Analizi 

 

FAKTÖRLER 
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Faktör 1; yöneticiye güven  8,82 73,51 73,51 

Yöneticinin teknik olarak yeterli olduğuna güven ,818    

Yöneticinin doğru kararlar alacağına olan güven ,859    

Yöneticinin görevinden ayrılmayacağına olan güven ,695    

Yöneticinin iĢini uygun biçimde yapacağına olan güven ,841    

Yöneticinin iĢini uygun biçimde yaptığına olan güven ,859    

Yöneticinin söylediklerinin doğruluğuna olan güven ,818    

Yöneticinin iĢini sorunsuz Ģekilde yapacağına olan güven ,823    

Yöneticinin iĢini dikkatlice yapacağına olan güven ,853    

Kurumun bana adil davranacağına olan güven ,700    

Faktör 2; örgütsel güven  1,08 9,072 82,59 

Yöneticiler ve çalıĢanlar arasında güven düzeyinin 

yüksek olması 
,811    

Kurumda birlikte çalıĢanlar arasında güven düzeyinin 

yüksek olması 
,910    

Kurumda birlikte çalıĢanların birbirlerine güvenme 

düzeyinin yüksek olması 
,919    
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Tablo 4. Örgütsel Güvene ĠliĢkin Faktörlerin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

 

DEĞĠġKEN X SS 
1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

Yöneticiye 

Güven 
2,82 1,13 334 18,5 444 25 452 25 352 19,5 218 12 

Örgütsel 

Güven 
2,33 1,28 225 37,5 138 23 110 18 67 11 60 10 

(1= hayır, hiçbir zaman, 2= evet, yılda birkaç kez, 3= evet, ayda bir kez, 4= evet, aftada en az 

bir kere, 5= evet, her gün) 

Tablo 5. Psikolojik Taciz Faktörlerinin Örgütsel Güvenle ĠliĢkisi 

 

 Psk. Taciz 1 Psk. Taciz 

2 

Psk. Taciz 

3 

Yön. güven Örg. güven 

Psk. Taciz 1   

 

 
Psk. Taciz 2 ,667**  

Psk. Taciz 3 ,511** ,510** 

Yön. güven -,339** -,491** -,308**  

Örg. güven -,264** -,452** -,255** ,731** 1 

       
**P<0,01 
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KARS ĠLĠNĠN KALKINMA STRATEJĠSĠ NASIL 

OLMALIDIR? 

 

 

Doç.Dr.Kerem KARABULUT
*
 

 
Özet 

Kars ili Doğu Anadolu Bölgesi‘nin en geri kalmıĢ illerinden birisidir. Ancak, tarihi 

ve kültürel birikime göre, Türkiye‘de önemsenmesi gereken özel illerden birisidir. 

Bu ilin, 1990 öncesinde eski dünya düzeni döneminde çeĢitli dezavantajları 

bulunmaktaydı. Fakat Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra çok 

özel fırsatlar yakalanmıĢtır. Bu fırsatların en önemlilerinden birisi, Gürcistan, 

Ermenistan ve Azerbaycan ile ticaret yapma imkanıdır. Buna ilaveten, Kars ilinin 

kendi iç potansiyelleri de kalkınmasının gerçekleĢtirilmesini sağlayacak düzeydedir. 

Bu çalıĢma ile Kars ilinin mevcut durumu, potansiyelleri ve kalkınma da 

kullanılabilirlikleri tartıĢılmaktadır. UlaĢılan sonuçlara göre genel değerlendirme ve 

öneriler de yapılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kars ili, kalkınma stratejisi, Karsın kalkınması 

 

Abstract 

The Kars province  is one of the most backward provinces of Eastern Anatolia 

Region.However, according to historical and cultural accumulation, is one of cities 

that has to be heeded in Turkey. In this province, in the old world order period before 

1990 there were several disadvantages. But after the collapse of the Soviet Union 

captured very special advantages. One of the most important of these opportunities, 

is trade capability with Georgia, Armenia and Azerbaijan. In addition, domestic 

potentials of Kars province are enough to ensure their development. In this study, the 

current status of Kars province, the availability and development potentials are 

discussed. According to the results obtained, general evaluation and 

recommendations are made 

   

Key Words: Kars province, development strategy, development of Kars 

 
I.GiriĢ 

Son yılların kalkınma politikaları, bölge, il, ilçe ve hatta köy 

merkezli yerel anlayıĢlara dayanmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği gibi 

kuruluĢlar da daha çok yerel kuruluĢlar aracılığıyla bu amaçlara hizmet 

edecek kredi ve hibe programlarına önem vermektedir. Diğer taraftan, tarım 

ve hayvancılıktaki gerilemenin önüne geçmek amacıyla hükümetler 

                                                 
* Atatürk Üniversitesi ĠĠBF Öğretim Üyesi, kerem@atauni.edu.tr 
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tarafından uygulanan teĢvik politikaları da Kars gibi illerin kalkınmalarına 

ivme kazandıracak niteliktedir. Bu doğrultuda, yerel bölgenin özelliklerinin 

iyi bilinerek mevcut avantaj ve dezavantajlarına uygun kalkınma 

stratejilerinin geliĢtirilmesi gerekmektedir.  Bu çerçevede ele alınan bu 

çalıĢmada, öncelikle Kars ilinin sosyo-ekonomik yapısı hem Kars il geneline 

göre hem de Türkiye ortalamalarıyla karĢılaĢtırmalı olarak ele alınacaktır. 

Daha sonra mevcut güncel geliĢmeler dikkate alınarak Kars ilinin takip 

etmesi gereken kalkınma stratejisinin nasıl olması gerektiği tartıĢılacaktır. 

Son olarak, öneri ve değerlendirmeler yapılacaktır.  

 

II. Kars ve Ġlçelerinin Genel Sosyo-Ekonomik Göstergeleri 

 

Tablo1: Kars ve ilçelerinin 2009 ADNKS sonuçlarına göre nüfus yapıları 

Ġlçeler Toplam Erkek Kadın 

Merkez 111.511 59.234 52.277 

Akyaka 12.131 6.336 5.795 

Arpaçay 20.442 10.421 10.021 

Digor 26.609 13.796 12.813 

Kağızman 48.790 24.571 24.219 

SarıkamıĢ 49.413 25.751 23.662 

Selim 24.873 12.752 12.121 

Susuz 12.767 6.550 6.217 

Toplam 306.536 159.411 147.125 

Kaynak: TÜĠK 

 

2009 ADNKS sonuçlarına göre, Türkiye‘nin toplam nüfusu 

72.561.312 kiĢidir. Buna göre, Türkiye nüfusunun yaklaĢık %0,42‘si Kars 

iline aittir. Kars ili içerisinde de en düĢük nüfusa sahip ilçe Akyaka (12.131) 

ve Susuz‘dur (12.767). Yine nüfus açısından Türkiye genelinde olduğu gibi 

erkek nüfus kadın nüfustan daha fazladır.  
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Tablo2: Ġlçelerin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik sıralamaları 
 872 ilçe içerisinde 

geliĢmiĢlik sırası 

GeliĢmiĢlik grubu 

Merkez 189 3 

SarıkamıĢ  595 4 

Kağızman  716 5 

Akyaka  766 6 

Selim 791 6 

Susuz 799 6 

Arpaçay 807 6 

Digor 839 6 

Kaynak: DPT; Ġlçelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması 

AraĢtırması (2004) 

 
Tabloya göre, Kars merkez dıĢındaki ilçeler, Türkiye‘nin sosyo-

ekonomik geliĢmiĢlik bakımından en sonlarda gelen ilçeleri arasındadırlar. 

Kars ili içerisinde yapılacak değerlendirmede ise, en az geliĢmiĢ ilçe Digor, 

en geliĢmiĢ ilçe ise SarıkamıĢ‘tır.  SarıkamıĢ ilçesinden sonra Kağızman ve 

Akyaka Kars, içerisindeki sıralamada daha iyi konumdadırlar. SarıkamıĢ ve 

Kağızman‘ın dıĢındaki ilçeler, en sonuncu geliĢmiĢlik grubu olan 6. grupta 

yer almaktadırlar. Diğer bir anlatımla Türkiye‘nin en az geliĢmiĢ ilçeleri 

içerisindedirler.  

Kars ilinde ekonomik olarak bir durgunluk sürecinin yaĢandığını 

anlaĢılmaktadır. KiĢi BaĢına Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla (KBGSYĠH) sırası 

açısından ilin 1977‘deki sırası 67 il içerisinde 59 iken, 2001 yılında 81 il 

içerisinde 71. inci sıradadır (Karabulut; 2005b: 135). 

Bölgenin diğer il ve ilçelerinde olduğu gibi, Kars ve ilçelerinin geri 

kalmıĢlığının temel sebeplerini aĢağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır: 

a. Uzun yıllardır Türkiye‘nin en çok göç veren il ve bölgesi olunması. 

b. Özellikle 1991 öncesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği‘nin 

(SSCB) varlığından dolayı bölgenin devlet yatırımlarından yeterince pay 

alamayıĢı. 

c. Coğrafya ve iklim koĢullarının ağırlığı. 

d. Tarım ve hayvancılıktaki verimlilik düĢüklüğü. 
e. Eğitim seviyesinin düĢüklüğü. 

f. Sermaye ve altyapı yetersizlikleri ( özellikle ulaĢım). 

g. 1985 sonrası terör faaliyetlerinin olumsuz etkileri (yatırımcıları kaçırma 

ve hayvancılığa olumsuz etkileri). 
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h. Siyasi istismarlar. 

i. TeĢviklerdeki yetersizlikler. 

j. Tanıtım eksiklikleri (Özellikle kıĢ ve tarihi turizm açısından) 

Bu maddeleri çoğaltmak mümkündür. Ancak uzun yıllar boyunca 

temelde yaĢanan bu sıkıntıların sonucunda, ortaya çıkan sosyo-ekonomik 

geri kalmıĢlık göstergeleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

 

Tablo  3: ÇeĢitli Sosyo-Ekonomik Göstergeler 

 Alan 

(km
2
) 

Nüfus 

Yoğunl

uğu 

Yıllık 

Nüfus 

ArtıĢ 

Hızı 

(%0) 

ġehir 

Nüfus 

Oranı 

(%) 

Okur 

Yazarlık 

oranı (%) 

ĠĢsizli

k 

(%) 

Tarımda 

Ġstihdam 

Oranı 

(%) 

Sanayide 

Ġstihdam 

Oranı 

(%) 

 Merkez 1805 57 -6,0 68,8 87,3 11,5 47,5 4,7 

 Akyaka 406 32 -6,8 23,4 85,4 2,3 80,1 0,6 

 Arpaçay 1278 16 -25,5 17,8 83,0 2,6 90,6 0,9 

 Digor 1164 18 -10,0 10,8 75,2 1,5 86,3 0,4 

 Kağızman 1797 26 -0,5 44,3 76,1 6,5 67,5 1,3 

 SarıkamıĢ 1971 25 -8,1 40,8 82,7 3,8 62,7 1,7 

 Selim 1009 21 -13,6 17,2 83,9 2,2 88,0 1,0 

 Susuz 697 17 -24,5 25,5 79,6 3,2 88,6 0,6 

 Türkiye 783562 93 14,9 65,0 90 11,0 28 25 

Kaynak: TÜĠK, Bölgesel Göstergeler, 2006, ss.360-361. 

 

Tabloya göre, Kars merkez ve ilçeleri nüfus yoğunluğu
*
 açısından 

Türkiye ortalamasının çok gerisindedir. Yıllık nüfus artıĢ hızı açısından 

negatif göstergeye sahiptir ki, bu durum merkez ve tüm ilçeler içinde 

geçerlidir. Bunun anlamı bölge ve ilçeden göç devam etmektedir. 

Göç konusunda bölgede yapılan bilimsel bir araĢtırmada (Güllülü ve 

diğerleri; 2007), Kars il merkezdeki göçün en temel sebepleri; 

 Ġklim koĢullarının zorluğu, 

 Sağlık hizmetlerinin yetersizliği, 

 Eğitim hizmetlerinin yetersizliği‘dir. 

Ġl merkezi için bulunan bu gerekçelerin Kars ilinin tüm ilçeleri için 

de geçerli olacağı düĢünülebilir. Çünkü iklim koĢullarının getirdiği zorlukları 

giderecek altyapı yatırımları yapılamamıĢtır (örneğin, kıĢın yakacak 

                                                 
* Nüfus yoğunluğu, kilometrekareye düĢen insan sayısıdır. 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

42 

 

sorununun giderilmesi, ikamet edilebilir konutların yapılması gibi). Sağlık 

ve eğitim hizmetlerinin kaliteli ve hızlı sunumunu gerçekleĢtirecek bir 

altyapının il, ilçeler veya bölgede oluĢturulduğunu söylemek güçtür.  

ġehirleĢme oranına bakıldığında, Merkez dıĢındaki diğer tüm 

ilçelerde nüfusun büyük bir bölümünün kırsalda yaĢadığı anlaĢılmaktadır. 

Oysa bilinmektedir ki, sanayileĢme ya da kalkınma süreci aynı zamanda 

doğru kentleĢmeyle olmaktadır. 

Tabloda en çok dikkat çeken nokta iĢsizlik oranının ilçeler bazında 

düĢüklüğüdür. Görüldüğü gibi, merkezde Türkiye ortalamasının üstünde bir 

iĢsizlik sözkonusu iken, ilçelerde Türkiye ortalamasının çok altında bir 

iĢsizlik oranı verilmektedir. Aslında bunun gerçekçi bir veri olmadığını 

tarımdaki istihdam oranları göstermektedir. 

Tarımdaki istihdam oranları, Türkiye ortalamasının çok üstünde, 

hatta Osmanlı imparatorluğu dönemlerindeki kadardır. Bunun anlamı, 

Kars‘ın tüm ilçeleri tam bir “geçimlik tarım toplumu” özelliği 

göstermektedir. Çünkü bu kadarlık nüfus tarım sektöründe istihdam 

edilmekte, ancak tarımsal ürün il, ilçe veya yurt dıĢına ihraç 

edilememektedir. Bunun diğer bir yansıması da nüfusun büyük bir bölümü 

tarım sektöründe istihdam edildiği için “gizli işsizlik” var bu nedenle iĢsizlik 

rakamları düĢük çıkmaktadır. Aksi taktirde,  iĢsizlik rakamlarının bu kadar 

düĢük çıkması istatistiklerin yanlıĢlığını ifade eder.  

Tarım sektöründe günümüze kadar olumsuz görülen bu durum, 

küresel ısınma nedeniyle tarımsal ürünlerin öneminin artması, organik 

tarımın değerinin anlaĢılması gibi geliĢmelerle olumluya çevrilebilecek bir 

potansiyeldir.  

Sanayide istihdam oranına bakıldığında ise, Kars ve ilçelerinde 

sanayi yoktur denilebilir. Bunun doğal sonucu da gelir düĢüklüğü ve buna 

bağlı göçlerin yaĢanmasıdır. 

Kars il merkezinde yapılan bir saha araĢtırmasına göre (Polat; 2007: 

105), nüfusun gelir dağılımından aylık aldığı pay Ģöyledir; 

 Nüfusun %17‘si 500 YTL‘nin altında bir gelir elde ediyor. 

 Nüfusun %35‘i 500-1000 YTL arası bir gelir elde ediyor. 

 Nüfusun %22‘i 1000-1500 YTL arası bir gelir elde ediyor. 

 Nüfusun %11‘i 1500-2000 YTL arası bir gelir elde ediyor. 

 Nüfusun %15‘i 2000 YTL‘den fazla bir gelir elde ediyor. 

 Bu durum, il için gelir dağılımında bir dengesizliğin olduğuna iĢaret 

etmektedir. Diğer bir anlatımla Kars ilinde nüfusun %52‘si aylık 1000 

YTL‘nin altında açlık sınırında bir gelir elde ediyor. Bu rakamların ilçelerde 

daha da dengesiz dağılacağı açıktır. 

 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

43 

 

III. Kars Ġlinin Potansiyelleri ve Değerlendirilebilirliği 

Ülkemizde yaĢanan göç olgusu bilinmektedir. Bu göç sürecini 

yaĢayan önemli illerden birisi de Kars‘tır. Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde  

―Kars-Ardahan-Iğdır Üçgeni‖
*
  Türkiye‘de 1980-1990 arasında en fazla göç 

veren bölgedir. Belirtilen dönemde bu bölgeden göç eden nüfus sayısı 

202.166 kiĢidir. Günümüz itibarı ile bir milyondan fazla bu bölge insanı 

(Kars-Ardahan ve Iğdır‘a ait) göç veya baĢka sebeplerle bölge dıĢında 

yaĢamaktadırlar. Ülkemizde yaĢanan iç istikrarsızlıklar, bölgesel geri 

kalmıĢlık ve doğal sanayileĢme süreci bu göç olgusunun en temel sebepleri 

olmuĢtur. 

Günümüze kadar olumsuz bir geliĢme olarak değerlendirilen bu 

sürecin artık avantaja dönüĢtürülmesi de mümkündür. ġöyle ki; bilindiği gibi 

göçen nüfusun hepsi olmasa da çok büyük bir bölümü ekonomik olarak daha 

iyi olanaklara kavuĢmuĢtur. Üstelik bölgeden göçen insanların yöreye ilgi ve 

bağlılıkları da devam etmektedir. Dolayısıyla mevcut bu ekonomik-beĢeri 

sermaye potansiyelinin bölgeye çekilmesi baĢarılabilirse çok büyük bir 

avantaj yakalanmıĢ olabilecektir. Bunun için örneğin devlet tarafından Ģöyle 

bir teĢvik verilebilir: 

Göçen insanların öncelikle bağlantılarını sağlamak için yapacakları 

evlerin masrafının belli bir yüzdesi kamu tarafından karĢılanabilir. Ayrıca 

yatırım yapanlardan 20-25 yıllık bir süre için ya çok az ya da hiç vergi 

almama gibi yollar seçilebilir. 

Diğer taraftan bölge için yapılabilecek çok önemli uygulamalardan 

birisi de,  tecrübeli, ehil ve devleti temsil yeteneği olan yöneticilerin bölgeye 

atanmasıdır. Böylece, bölge içi barıĢa katkı yapılabilecek,  göçün azalması 

sağlanacak ve devlet vatandaĢ bütünleĢmesi daha kolay olabilecektir. 

Son yirmi yıldır Türkiye‘deki turizm, batı ve güney sahillerinde 

yoğunlaĢan bir endüstri olmuĢtur. Oysa bu bölgeler Türkiye‘nin geliĢmiĢ 

alanlarıdır. Turizmin bu yapısı ülkedeki bölgelerarası dengesizliği 

artırmaktadır. Doğu ve Güney Doğu Anadolu‘daki Kars gibi illerde tarihi ve 

doğal olanak ve güzelliklerin bolluğu, hem seyahat edenlere yeni 

alternatifler sunar hem de bu bölgelerin istikrarlı kalkınmasına katkı yapar. 

Ancak bunun olabilmesi için Ģu üç unsura ihtiyaç vardır 

(Seckelmann;2002:85): 

 Ulusal bir turizm politikası, 

 Uygun fiyat, 

                                                 
* Ardahan ve Iğdır 1992 yılında Kars ilinden ayrılarak il olmuĢlardır. 
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 Yeni yerlerin güçlü bir promosyonu. 

Bu doğrultuda, kıĢ turizmi Kars ilinin ve Doğu Anadolu Bölgesi‘nin  çok 

önemli bir potansiyelidir. SarıkamıĢ kayak merkezi, kar kalitesi ve doğal 

güzelliğiyle önemli kayak merkezlerinden birisidir. Ağrı Dağı‘na yapılacak 

tesisler ve Palandöken tesisleriyle iĢbirliğinin artırılmasıyla bu potansiyel il 

ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecektir.  

Kars ilinin turizm sektöründeki zengin potansiyelinin yanında, tarihi 

ve kültürel zenginliği de Türkiye‘de en çok bilinen yönüdür. Bu nedenle, ilin 

bu durumunu ülkeye ve dünyaya sunulabilir ve pazarlanabilir bir marka 

haline getirmek önemli ekonomik kazanımlar sağlayacaktır. Bir kenti hedef 

kitleler nazarında benzerlerinden farklılaĢtırmanın ve katma değer 

yaratmanın önemli yollarından biri de kentleri markalayabilmektir (Yüce; 

2009: 75). Bu doğrultuda, SarıkamıĢ Harekatının Sunumu, Kars KaĢarı, Ani 

Ören Yeri, Çıldır Gölü ve Balığı, Kars Kaz Yemekleri, Kars Evleri, Kars 

Kafkas Dansları, markalaĢmayı ve katma değer yaratmayı vaat eden önemli 

potansiyellerdir. 

Ayrıca, %65‘i Iğdır ili sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı‘nın 

Büyük Ağrı Doğa Sporları ve KıĢ turizmine açılması için bir yap iĢlet devret 

modeli bölgedeki ticaret ve sanayi odalarınca tavsiye edilmektedir (Van 

TSO). Böylece, Kars ilindeki müteĢebbislerin bu bölgeye yönlendirilmesi ve 

baĢka yörelerdekilerin de yatırımlar yapması sağlanabilirse hem Kars hem de 

bölge kalkınması hızlandırılabilecektir.. 

KurulmuĢ ya da kurulacak Sınır Ticaret Merkezlerinde  ticaret 

belgesi verilecek olanların özellikle ticari sicilleri dikkate alınmalı; ticari 

etiğe sahip olanlara öncelik tanınmalıdır. Aksi takdirde kısa vadeli bireysel 

kazançların maksimizasyonuna gidecek bir anlayıĢ, uzun dönemde hem il 

hem bölge hem de ülke ekonomisine zararlı olabilecektir. 

Türkiye‘nin enerji ihtiyacının yaklaĢık %38-40‘ını ithal ettiği 

gerçeğini göz önüne alarak, bölgede biyogaz üretimi için bol olan 

potansiyellerin değerlendirilmesi yönünde çalıĢmalar baĢlatılmalıdır 

((DemirkuĢ; 1998:97-98)). 

Biyogaz; hayvan, insan, bitkisel kökenli organik atıklardan havasız 

ortamda ve sıcaklığın da etkisiyle mikroorganizmalar tarafından oluĢturulan; 

metan, karbondioksit, hidrojen sülfür, oksijen ve karbonmonoksit içeren ve 

yanabilen bir gaz karıĢımıdır.    

―Bu yörelerde kullanılan enerji kaynakları genellikle odun ya da 

bitkisel ve hayvansal atıklardır. Enerji, insanımızın sosyal, ekonomik ve 
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kültürel geliĢiminde doğrudan etkili bir faktördür. Hidrolik (su), kömür ve 

petrol gibi enerji kaynakları yenilenemeyen kaynaklar olarak bilinir ve 

sınırlıdırlar. Kısa bir süre sonra tükenme durumuna gelebilirler. Bu kaygıyı 

taĢıyan tüm ülkeler enerji tasarruf önlemleri almanın yanısıra yeni enerji 

kaynakları bulma yönünde çalıĢmalar yapmaya baĢlamıĢlardır. Bu çalıĢmalar 

ile tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynakları da denilen güneĢ, rüzgar, 

dalga, jeotermal ve biyogaz gibi  yeni enerji kaynaklarına doğru bir yönelim 

olmuĢtur‖ (DemirkuĢ; 1998:97-98). Dolayısıyla bölgedeki bu tür 

potansiyellerin (özellikle hayvansal atıkların) ele alınması gelecek için 

büyük önem arzetmektedir. 

Bölgedeki küçük ve orta boy iĢletme yatırımları teĢvik edilmelidir. 

Bu hem dünya gerçekleri hem de Sovyetler Birliği‘nin dağılmasından sonra 

bölge ticaretinde KOBĠ‘lerin oynayacağı rol açısından yapılmalıdır. Mevcut 

bölgesel ticareti gerçekleĢtiren iĢletmelerin birer KOBĠ özelliğinde olması da 

bu düĢünceyi desteklemektedir. 

KOBĠ‘ler tüm dünyada da büyük bir öneme sahiptirler. Örneğin, 

Avrupa Birliği‘ndeki (AB) toplam katma değerin %81‘ini KOBĠ‘ler 

yaratmaktadır. Yani bu ülkelerde ki zenginliği %81 oranında KOBĠ‘ler 

üretiyorlar. Oysa Türkiye‘de ve dolayısıyla il ve bölgede KOBĠ‘lere gereken 

önem hala verilmemektedir. Türkiye‘de KOBĠ‘lerin toplam yatırım 

sermayesinden (kredilerinden) aldığı pay %5 civarında iken, AB ülkelerinde 

bu oran %50‘lere kadar çıkmaktadır (NTV; Euro-Vizyon:2001). Bu nedenle,  

il ve Bölgede bulunan KOBĠ‘lerin düĢük vergi, ucuz elektrik ve çeĢitli 

teĢviklerle desteklenmesi hayati önem taĢımaktadır. 2009 yılında çıkarılan 

teĢvik paketinin süresi 20-30 yıl gibi bir süreye çıkarılarak Kars ve bölgenin 

diğer illerinde uygulanırsa etkinlik artırılabilecektir. 

Kars Kafkas Üniversitesi, geniĢ ölçüde sınır ülkelerle sosyal, siyasi 

ve ekonomik iliĢkilerin geliĢtirilmesi yönünde uzmanlaĢtırılabilir. Ya da 

bölgedeki ve komĢu ülkelerdeki üniversitelerle iĢbirliği içinde bu 

sağlanabilir. Örneğin, Türk Cumhuriyetlerinden getirilen ve yerli 

hekimlerden oluĢan ekiplerle bir sağlık merkezi kurularak sağlık ticareti 

yapılması gerçekleĢtirilebilir. Böylece, Türkiye‘nin uzun dönemde bölgedeki 

etkinliği artırılabilir ve iktisadi fayda elde etmesine katkı yapılabilir. Bu 

konuda yapılan bir çalıĢma (Smith;2004), sağlık sektöründe özellikle 

doğrudan yabancı yatırımların gelecekte artacağını vurgulamaktadır. Bu 

doğrultuda bölgede özel sektörün durumu, finansman, hizmet koĢulları, 

karĢılıklı anlaĢmalar gibi altyapı çalıĢmalarının baĢlatılması geleceğe hazırlık 

olacaktır. 
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Kars-Tiflis-Bakü demiryoluna ilaveten Kars-Nahcivan-Ġran 

demiryolu bağlantısı kurulmaya çalıĢılmalıdır. Çünkü demiryolu bağlantısı 

hem ucuz ulaĢımı sağlayabilir hem de ticari faaliyetlerin artmasını teĢvik 

edebilir. Bu doğrultuda, uzun dönemde havayolu kargo taĢımacılığı için de 

gerekli altyapı hazırlanmalıdır. Özellikle Kars ve Iğdır‘da son derece uygun 

alanlar mevcuttur. Bölgesel geliĢmenin sağlanmasıyla birlikte, bu ulaĢım 

ağları, dünyanın değiĢik merkezlerine bu bölgeden satılacak ürünlerin 

aktarılması için kullanılabilecektir. Bunlara ilaveten, Ġran‘dan alınacak doğal 

gazdan bölge illeri mutlaka faydalandırılmalıdır. Böylece diğer enerji 

potansiyelleri baĢka alanlara yönlendirilebilir (biyogaz örneği gibi). 

Üste değinilenlere ilaveten Kars ili ve bölgede değerlendirilebilecek bazı 

potansiyelleri de aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 Tarıma elveriĢli büyük miktarlarda arazi bulunmaktadır. Tahrip 

edilmemiĢ doğal yapı, kirletilmemiĢ su ve toprak varlığı büyük 

avantajlardır. 

 Mera hayvancılığına uygun koĢullar mevcuttur.  

 Bölgede mevcut olan madenler değerlendirilmelidir. Özellikle kaya 

tuzu, perlit gibi madenler açısından zengin potansiyeller vardır. 

 Büyük ölçüde hidroelektrik ve güneĢ enerjisi potansiyeli mevcuttur. 

 Yörenin dağları, nehirleri yaylaları, henüz bozulmamıĢ doğal yapısı, 

tarihi eserleri ve zengin folklörü gibi unsurlar spor, dağcılık ve 

kültür turizminin geliĢmesine oldukça uygun bir ortam 

oluĢturmaktadır.  

Kars ili ve bölgedeki diğer illerin sahip olduğu bu potansiyeller 

kapsamlı ve rasyonel bir programla değerlendirildiğinde hem yöre hem 

de ülke açısından yüksek katma değerler yaratılabilecektir. 

 

IV. Kars Ġl Merkezi ve Ġlçelerinin Kalkınma Stratejisi Nasıl Olmalıdır? 

Kars ili ve ilçelerinin kalkınma stratejisini genel bir cümleyle 

özetlemek gerekirse, “yerel potansiyeller”e bağlı bir strateji olmalıdır. 

Bunun için yapılabilecekler ise aĢağıdaki gibi özetlenebilir: 

 

A- EKONOMĠK ÖNLEMLER: 

Devlet yatırımları: Devlet yatırımları daha çok özel sektörün 

yatırım yapmasını kolaylaĢtırıcı ve finansman yetersizliğini giderici nitelikte 

olmalıdır. Diğer bir deyiĢle üretim yapan değil, üretimin yapılmasını 

kolaylaĢtıran yatırımlar Ģeklinde olmalıdır. 

Devlet teĢvikleri: Devlet teĢvikleri öncelikle tarım ve hayvancılık 

olmak üzere faizsiz veya çok düĢük faizle kredi sağlama, sanayi sektöründe 
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faaliyet göstereceklere arsa ve arazi temin etme, çalıĢanların sigorta primini 

karĢılama ve vergi muafiyeti gibi olmalıdır. Ġl ve bölgenin kalkınmasında 

devlet teĢvikleri çok önemlidir. Bunun değiĢik gerekçeleri belirtilebilir: 

- Ġl ve bölgedeki iklim koĢullarının zorluğu, 

- Sermaye yetersizliği, 

- Büyük pazarlara uzaklık, 

- GiriĢimcilikteki yetersizlikler, 

- Genel olarak piyasa koĢullarına uygun olmayan fiziki ve 

beĢeri altyapı eksiklikleri baĢlıca hususlar olarak sıralanabilir. 

Tarım ve hayvancılık konusunda düzenlemeler: Ġl ve bölgenin 

tamamında tarım ve hayvancılık en önemli sektörlerdir. Bu alanlara önemli 

destekler sağlanarak özellikle “organik tarım” ve “organik hayvancılık” 

konusunda üretim kredileri verilip satıĢ ve pazarlaması yapılmalıdır. 

Örneğin, Karadeniz‘de fındık ve çayın alındığı gibi bu bölgede de organik 

tarım ve hayvancılık ürünleri devlet tarafından kurulacak bir kuruluĢ 

tarafından alınıp pazarlanabilir. 

Bölgesel ticarete teĢvikler: Kars-Ardahan-Iğdır üçgeninde bölgesel 

dıĢ ticaret veya sınır ticareti yapılabilmesi,  1990‘dan sonra etkin hale 

gelmiĢtir. SSCB‘nin dağılmasıyla birlikte, bu bölge çok önemli avantajlar 

elde etmiĢtir. Çünkü 1990 öncesi dönemde var olan Rus tehlikesi yüzünden 

hem devlet yatırımları gelmemekteydi, hem de karĢı ülkelerin bölgeyle ticari 

iliĢkiye girebilmeleri için herhangi bir ortam yoktu. Oysa 1990 sonrası 

dönemde bu ―üçgen‖ Türkiye‘nin önemli stratejik noktalarından biri haline 

gelmiĢtir. Bunun temel nedenlerini Ģu Ģekilde özetlemek mümkündür 

(Karabulut; 2000: 2). 

 Dört ülke ile sınır komĢusu olan bir bölge olması nedeniyle bir nevi  

Türkiye‘nin karadan Orta Asya‘ya açılan kapısı durumuna gelmesi, 

 SSCB‘den ayrılan Cumhuriyetlerle tarihi ve kültürel bağlılık ve 

coğrafi yakınlık nedeniyle bölgeye olan ilginin artması, 

 Devletin,  Ardahan ve Iğdır‘ın il olması  ve yukarıda sayılan 

nedenlerden dolayı bölgeye artan ilgisi, 

 Tarım, hayvancılık ve bozulmamıĢ doğal yapı açısından sahip 

olunulan avantajlar. 

ĠĢte bütün bu geliĢmeler dikkatleri Doğu Anadolu Bölgesi‘nin ve 

Türkiye‘nin sınır bölgesine çekmiĢtir. YaĢanan küreselleĢme süreci içinde de 

ülkeler öncelikle bölgesel ekonomik geliĢmeyi seçmektedirler. Avrupa 

Birliği (AB), Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği (KEĠB) ve Ekonomik ĠĢbirliği 

TeĢkilatı ( ECO) bölgesel geliĢme için kurulan birliklerin önemli 

örnekleridirler.  
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Bu konuda, Kars ve bölgenin diğer il ve ilçelerinden buralarda 

ikamet ederek komĢu ülkelerle ticaret yapanlara çeĢitli ―pozitif ayrımcılık‖ 

yapılmalıdır. Örneğin, vergi ve fon kesintileri yapılmayabilir veya ticaret 

kredileri verilebilir. Konuyla ilgili olarak 2005 yılında yapılmıĢ bir 

araĢtırmada (Karabulut; 2005: 154) Kars ilinde bölge ülkelerine yönelik 

ticaret yapan firmalara yaĢadıkları en önemli ilk üç problemin ne olduğu 

sorulmuĢ ve verilen yanıtlara göre, öncelik sırasına göre ilk üç problem; 

 Sınır kapılarındaki alt yapı yetersizlikleri, 

 Bürokrasi, 

 Yüksek vergi ve  fon kesintileri Ģeklinde sıralanmıĢtır.  

Buna göre, komĢu ülkelere yönelik bölgesel ticaretin 

geliĢtirilmesinde hem Türkiye tarafının hem de karĢı ülkelerin özellikle 

bürokrasiyi azaltıcı altyapı çalıĢmaları baĢlatması karĢılıklı yararlar 

sunacaktır. Ayrıca bölgede uygulanacak pozitif ayrımcılık uygulamaları 

Kars-Ardahan ve Iğdır illerinde pilot iller olarak uygulanırsa önemli 

ilerlemeler sağlanabilir. 

Özel sektör yatırımları: Özellikle geliĢmiĢ batı illerinden veya yurt 

dıĢından gelerek il veya bölgede yatırım yapan özel sektör temsilcileri vergi 

muafiyeti devlet niĢanı verilmesi gibi değiĢik önlemlerle teĢvik edilmelidir.  

Yerel potansiyellere öncelikler: Tüm bu destek ve yatırım 

politikalarında il ve bölgenin yerel potansiyelleri önceliklendirilmelidir. Bu 

yapılırken kamunun yönlendirici olması önem taĢımaktadır. Çünkü yöre 

insanının hem giriĢimcilik özelliği azdır hem de sermaye birikimi yeterli 

değildir. Diğer taraftan kültürel yapısı gereği görmeden kabullenme özelliği 

zayıftır. Bu nedenle, uygulamaların lokomotifi devlet olmalı ancak zamanla 

özel sektöre bırakılmalı veya ortak iĢletilmelidir. Aksi takdirde, kalıcı 

yatırım ve üretim olmayacaktır. 

Uluslar arası kuruluĢlar veya Avrupa Birliği destekleri: Son 

yıllarda uluslar arası bilim çevrelerince kabul gören yerel kalkınma 

politikalarına göre, bir bölgenin kalkınması o bölgenin yerel 

potansiyellerinin etkin değerlendirilmesiyle mümkündür. Bu çerçevede AB 

gibi oluĢumlar bu konulardaki proje ve çalıĢmalara öncelik vermektedir. Bu 

nedenle, ildeki çevre, turizm ve sosyal konularda hazırlanacak etkin 

projelerle kalkınmaya anlamlı katkılar sağlanabilecektir. 

Diğer ekonomik önlemler: Ġl ve yörenin yerel özelliklerini ortaya 

çıkaracak alanların değerlendirilmesi ile ilgilidir. Bu çerçevede ―Damal 

Bebekleri‖, ―Kars KaĢarı‖ örneklerinde olduğu gibi yörenin kendine has 

üretim ve kültür özelliklerinin Türkiye ve dünyaya tanıtımının 

gerçekleĢtirilerek bir marka yaratılması yolu kullanılmalıdır. Bunun için 
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kamu desteği önemlidir. Hem finansman desteği hem de tanıtıcı 

programlarla devlet bu desteğini vermelidir.  

 

B- SOSYAL ÖNLEMLER: 
Kars ilinin kalkınmasında ekonomik önlemlerden önce sosyal 

önlemlerin ve politikaların daha etkin olacağını belirtmek gerekir. Bu 

çerçevede aĢağıdaki konularda düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Eğitim önlemleri: Ġl ve bölge insanı eğitime ve yeniliğe açık bir 

özelliğe sahiptir. Bu özellik etkin kullanılarak uzun dönemde eğitimle 

kalkınmanın eĢ anlamlı olduğu sonucuna varılabilinir. Bu çerçevede, 

sırasıyla OKUYAN İNSAN-DÜŞÜNEN İNSAN-TARTIŞAN İNSAN-ÜRETEN 

İNSAN modeline uygun insan yetiĢtirecek bir eğitim modeli oluĢturulmalıdır.  

Sağlık önlemleri: Bölge insanın göç etme gerekçeleri arasında 

öncelikli sıraya sahip olan sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler 

giderilmelidir. Bunun için bölgede sağlık merkezleri oluĢturarak etkin ulaĢım 

sistemleriyle insanların hızlı sağlık hizmeti alabilme olanakları artırılmalıdır. 

Ayrıca,  ilçe ve bölge insanları öncelikli olarak genel sağlık sigortası 

kapsamına alınmalıdır. 

Tersine göç önlemleri: Ġl ve bölge özellikle 1960‘lardan itibaren 

Türkiye‘nin en çok göç veren alanlarındandır. Kars ili 1990 öncesinde de 

Türkiye‘nin en fazla göç veren illerinin baĢında gelmektedir. Örneğin, 1985 

yılı verilerine göre, Ġstanbul‘daki 733 bin doğulunun 135 bininin (%18,5)  

Karslı olduğu belirtilmektedir. Yine günümüz itibarıyla Ġstanbul‘da yaklaĢık 

1 milyon nüfusla Kars-Ardahan-Iğdır birinci sırada gelmektedir 

(Fındıkçı;2003:39,149). 2008-2009 döneminde Kars ilinin verdiği göç 

miktarı 15.660 kiĢi iken, aldığı göç ise 9.028 kiĢidir (www.tuik.gov.tr). Buna 

göre, Kars ili uzun yıllardır net göç veren bir ildir. Yine aldığı ve verdiği 

göçte ilk iki sıradaki iller Ġstanbul ve Ankara‘dır. Alınan göçte Ġstanbul ve 

Ankara‘nın ilk iki sırada olması, bu kentlerdeki yaĢam koĢullarının 

zorluğundan dolayı geri gelmeler veya ekonomik durumu iyileĢen insanların 

kendi topraklarıyla bağlantı kurmalarıyla açıklanabilir.  Göç sürecini tersine 

çevirmek hatta kalkınmaya olumlu etki yapmasını sağlamak olasıdır. Bunun 

yapılabilmesinin önemli avantajlı durumu Ģudur: Bu bölgeden göç eden 

insanların büyük bir bölümü ekonomik olarak daha iyi olanaklara 

kavuĢmuĢlardır. Önemli bir bölümü de üst gelir grubuna girebilmiĢlerdir. Bu 

insanların bölgeye olan duygusal bağlılıkları bitmemiĢ devam etmektedir. 

ĠĢte tersine göç uygulamalarında en önemli iĢlenmesi gereken konu duygusal 

bağlılıklardır. Ancak bu tek baĢına yeterli olmaz. Bunun yanında, göç etmiĢ 

insanların mutlaka bir bağlantısının olması içinde en önemli uygulamalardan 

birisi yaĢanabilir konutlar yapmalarının sağlanması olacaktır. Böylece güzel 
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bir konuta sahip olan yöre insanı en kötü olasılıkla yaz mevsimini bu yörede 

geçirerek yörenin ekonomik canlanmasına katkı yapacaktır. 

Turizm önlemleri: Ġl ve yörede Ani Ören Yeri, SarıkamıĢ Kayak 

Merkezi, Ağrı Dağı, Sürmeli Çukuru, Çıldır Gölü ve Balığı, Damal 

Bebekleri, Allah-u Ekber Dağları (SarıkamıĢ Harekatı), Palandöken Kayak 

Merkezi, Kars Kafkas Dansları, Kars Evleri ve bozulmamıĢ yaylalar gibi 

önemli potansiyeller mevcuttur. Bu potansiyellerin tanıtımı ve altyapı 

yatırımlarının tamamlanmasına ihtiyaç vardır. Örneğin, turizm konaklama 

tesisleri, rehberlik hizmetleri verebilecek eleman yetiĢtirilmesi gibi 

çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Diğer sosyal önlemler: Yöre belediyelerinin finansman sorunu 

çözülerek, yörede yaĢayan insanların sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için 

altyapının tamamlanması gerekmektedir. Bunun için spor tesisleri, eğlence 

merkezleri konferans merkezleri ve benzeri çalıĢmalar yapılarak özellikle 

çocuk ve gençler uluslar arası bilgi ve beceriye sahip olacak sosyal donatıma 

kavuĢturulmalıdır. Örneğin, il merkezi ve ilçelerdeki lise eğitimi alan gençler 

1. sınıftan itibaren mutlaka hem Kafkas üniversitesi hem de yakındaki ve 

büyük kentlerdeki üniversitelere gezi amaçlı götürülmeli ve bu bölgede 

üniversite okumanın önemi akıllarına kazınılmalıdır. Bu programların çok 

düĢük maliyetlerle gerçekleĢtirilmesi olanaklıdır (kredi yurtlardan 

faydalanılması, yörenin zengin insanlarından ulaĢım masraflarının 

karĢılattırılması gibi).  

 

C- SĠYASAL ÖNLEMLER: 
Hiç bir particilik veya oy kaygısı taĢınmadan bilimsel ve evrensel 

kural ve ölçülere göre uygulamalar yapılmalıdır. Aksi takdirde, seçmene 

selam veya bir dahaki sefer seçilmeyi garantiye almaya yarayan popülist 

uygulamalardan öteye geçilemeyecektir. Kars ili değiĢik etnik yapıdan 

oluĢan bir özellik arzettiği için her kesimin huzur içinde yaĢayacağı ortamın 

sağlanması devlet için öncelikli görevlerdendir. Eğer bu sağlanamazsa, etnik 

çatıĢmaların ve sosyal huzursuzluklarının artması ve buna bağlı toplu 

göçlerin yaĢanması da muhtemeldir. YaĢanabilecek böyle bir zorunlu göç 

süreci hem Kars ili için hem de göç alan merkezler için ciddi sorunlar 

doğurabilecektir. 
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SONUÇ: 

Kars ilinin kalkınmasının üç temel ayağının olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Devlet, özel sektör ve devlet-özel sektör iĢbirliğiyle yapılacak 

politika ve uygulamalar. Bütün bu uygulamalar ise yörenin yerel 

kaynaklarını iĢleyecek ve pazarlayacak özellikte olmalıdır. Bunun için 

beĢeri
*
 ve sosyal sermayenin

**
 önemsenmesi gerekmektedir. Yapılan 

uygulamaların temelde Ģu sektörlerde yoğunlaĢması uygun olacaktır: 

Tarım ve hayvancılık, 

Turizm, 

Eğitim ve sağlık, 

Ticaret, 

Yöresel üretim. 

Bu sektörlere yoğunlaĢan ve etkin yönetilen bir kalkınma 

politikasının yörede baĢarılı olacağını söylemek olasıdır. 
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ÜRETĠM ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASINDA 

SĠMÜLASYON YAKLAġIMI VE BĠR ÜRETĠM 

ATÖLYESĠNDE UYGULAMA 

 

Semih Çörekçioğlu

 

Doç.Dr.Bülent Sezen** 
ÖZET 

Günümüzde bilgisayar destekli simülasyon yöntemi birçok alanda yaygınca 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Her türlü alanda kullanılan modelleme teknikleri ile kalite 

artırımı, kısa temin süreleri ve çevrim sürelerini azaltmak gibi Ģirketler için büyük 

önem taĢıyan değerlerin optimizasyonu sağlanmıĢtır. 

Bu makalede gerçek bir üretim sistemindeki verimliliğin değiĢimini farklı bir  

senaryo uygulayarak gözlemlenmesi amaçlamaktadır. Sistemin verimliliğini olumsuz 

yönde etkileyen faktörler ve olaylar problemin esasını oluĢturmaktadır. 

Bu makalede TefaĢ A.ġ otomotiv yan sanayi iĢletmesinin pres sac üretim sistemi 

PROMODEL 4.22 simülasyon programı ile modellenmiĢtir. Gerçek ve diğer 

olabilecek sistem arasındaki farklar karĢılaĢtırılarak yorumlanmıĢ ve çıkan sonuçlara 

göre önerilerde bulunarak çalıĢma tamamlanmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler:  Üretim simülasyonu, simülasyon uygulaması, üretim etkinliği 

 

Using Simulation to Improve Manufacturing Efficiency and an Application in a 

Workshop 

 

ABSTRACT  

 Today, with the support of computer, simulation method has become a 

widespread method.  Significant issues for companies such as the quality, short 

supply time, and reduction in cycle times are optimized by the simulation modelling 

technique that is functional for all fields. 

The aim of this article is to simulate the variations in efficiency for a real production 

system by applying different manufacturing scenarios.  Factors and events which 

have negative impacts on the system efficiency constitute the core of the problem. 

The production system of the press plate of TefaĢ A.ġ, a company in the automotive 

parts industry, is modelled by PROMODEL 4.22 simulation program.  Comparisons 

are made between the current system and the proposed system which is renewed by 

PROMODEL. Improvement suggestions are presented in the final. 

 

Key Words: Production simulation, simulation application, production 

efficiency 
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1. GĠRĠġ  

 Hayatından her alanında olduğu gibi geçmiĢten günümüze gelen 

simülasyon bir çok geliĢme göstermiĢtir. Simülasyonun geliĢmesiyle 

geçmiĢteki kullanım oranı günümüzde artmıĢtır.  Simülasyon ile modellenen 

sistemlerde yapılması düĢünülen değiĢikliklerin nasıl sonuçlar getireceği 

görülerek ileriye dönük veya o an için iĢletme amaçlarına yönelik çalıĢmalar 

yapılabilir. 

 Alternatif sistemler, mevcut sistemlerde istenilen amaçlara ulaĢmak 

için tasarlanan ve sonuçlara göre mevcut sistemde değiĢiklikler yapılarak 

ulaĢılmak istenen sistemlerdir. Simülasyon yapılırken oluĢturulacak 

alternatif sistemlerin gerçekte uygulanabilir olması düĢünülmeli ve alternatif 

sistemlerin buna uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Alternatif sistemlere 

geçiĢ finansal açıdan da düĢünülerek uygulanmalıdır. 

  Bu çalıĢmada TEFAġ A.ġ firmasının Promodel yazılımı yardımıyla 

mevcut sistemin modellenmesi ve alternatif bir sistemin geliĢtirilerek mevcut 

durumdan farkı ve iĢletme amaçlarına daha uygun olup olmadığı 

gözlemlenmek istenmiĢtir.  Alternatif sistem sonuçlarının iĢletme amaçlarına 

daha uygun olması durumunda alternatif sisteme geçiĢ önerilebilir.  

 
2. LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ  

Farklı Ģartlarda farklı üretim sistemlerinin simülasyonunun yapıldığı 

birçok çalıĢma vardır. AĢağıda bu çalıĢmaların çeĢitli alanlarında yapılmıĢ 

simülasyon çalıĢmalarından üretim ile ilgili yapılan simülasyon 

çalıĢmalarına doğru sıralanmıĢ olarak verilmiĢtir: 

Harrell ve Price [1] makalelerinde Promodel simülasyon 

programının nasıl kullanıldığı ve ne gibi özelliklerinin olduğunu 

anlatmıĢlardır. Wang ve Zhou [2] büyük dağıtım merkezlerinde bulunan 

büyük hacimli konveyör ağının kullanılmasının simülasyon metodolojisini 

tartıĢmıĢlardır. Belirli kapasiteler altında modeli ve modelin kapasitesinin 

olabilirliğini araĢtırmıĢlar ve performans değerlendirme yapmıĢlardır. 

Maas ve Standridge [3] simülasyon modelinden yararlanmanın hücre 

dizaynına yardımcı olacağını ve sistemi düzene koyacağını ileri 

sürmektedirler. Bu makalenin sonuçlarında müĢteri servis düzeyini, üretim 

envanter düzeyini ve günlük üretim planını göstermiĢlerdir. Ito ve Hiramoto 

[4] otobandaki elektronik ücret toplama sistemlerinin simülasyonunu 

tartıĢmıĢlardır. ÇalıĢmalarında ücret toplama sistemlerindeki otomobil 

akıĢının daha iyi nasıl sağlanacağına iliĢkin iki çözüm sunmaktadırlar. Kapı 
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kontrollerini en iyi Ģekilde yapmak ve yerleĢim düzeninin yeniden 

kurulmasını önermiĢlerdir. 

Gong ve McGinnis [5] AGV uygulamalarının kompleks bir yapıya 

sahip olduğunu ve bunların analizi içinde en iyi yolun simülasyon olduğunu 

fakat simülasyon için harcanan zamanı azaltmak amacıyla SIMAN 

simülasyon programı için simülasyon kodu üreten bir uygulama 

geliĢtirdiklerini anlatmıĢlardır. Dewsnup ve Bollenbach [6] makalelerinde 

Promodel ile AGV sistemlerinin modellenmesini tartıĢmıĢlardır. Minimum 

eforla iyi sonuçlara ulaĢmak için kullanılması gereken ve dikkat edilmesi 

gereken metot ve teknikleri sunmuĢlardır. 

Uner ve diğerleri [7] akıĢ tipi bir üretim sisteminde yüksek seviyede 

iĢ gücü kullanarak, fazla miktarda ara-stokla taĢıma yapan forkliftler yerine 

otomatik konveyör sistemleriyle tek yönlü, operatörsüz taĢıma yapabilen bir 

sisteme geçiĢ, Promodel 2002 simülasyon paket programı kullanılarak analiz 

etmiĢ, alternatif tasarımların performans kriterlerine göre istatistiksel 

yöntemlerle karsılaĢtırılmasını yapmıĢlardır. 

Solding ve Petku [8] yoğun enerji üretim simülasyonu konseptini 

sunmuĢlardır. Özel simülasyon modelleri kullanmanın firmalara üretim planı 

yaparken harcadıkları zamandan daha az zaman harcamalarına yardımcı 

olduğunu anlatarak yeni bir metot geliĢtirdiklerini bildirmiĢlerdir. Bu metot 

enerji parametrelerini 3 gruba indirmekte ve simülasyon modelinin enerjiyi 

ve gücü düĢünceye nasıl çevirebileceğini irdelemektedir. 

Ivanova, Mollaghasemi  ve Malone [9] deneysel bir dizayn 

metodolojisi  ile yarı iletken bir üretim sisteminin simülasyonunu tartıĢarak 

kompleks ve bütün bir üretim sistemi simülasyon modelini inĢa etmiĢlerdir. 

Bu modelde 2 deneysel grup araĢtırması için 17 giriĢ faktörü 

oluĢturulmuĢtur. GiriĢ faktörleri ile 4 cevap çıktısı arasındaki ilgiyi 

belirlemek için model kurulmuĢtur. 

Wang ve diğerleri [10] makalelerinde tümleĢik bir model formüle 

ederek üretim ortamındaki operasyon ve bilgi sistemleri arasındaki mantıksal 

etkileĢimleri iliĢkileri ile ortaya koymak için yeni bir metot sunmuĢlardır. 

Operasyonel fonksiyon ve bilgi proses fonksiyonu, sistemin davranıĢını 

tahmin etmek ve sistem performansını maksimum edecek optimum bir 

çözüm üretmek için modellenmiĢ ve simüle edilmiĢtir. Bu sonucu elde etmek 

için baskı devre imal eden esnek bir üretim sistemi ele alınmıĢtır.  

Zimmermann ve Hommel [11] üretim sistemleri için yeni bir 

modelleme çalıĢması yapmıĢlardır. Üretim sistemini iki parçaya ayırarak 

incelemiĢler ve daha sonra bu iki ayrı modeli birleĢtirmiĢlerdir. 

Tanrıtanır ve diğerleri [12] çalıĢmalarında bir mobilya endüstrisi 

iĢletmesinde imalat ve montaj iĢ istasyonlarına iliĢkin tüm faaliyetler ve bu 
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faaliyetlere ait maliyetleri dikkate alan simülasyon modeli oluĢturulmuĢ, 

böylece daha verimli organizasyon yapıları geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Ayrıca, alternatif çözüm önerileri bilgisayar ortamında denenmiĢ ve sistemin 

yeniden tasarım süreci bir örnekle ortaya konulmuĢtur. 

Law ve McComas [13] depolama ve üretim sisteminin nasıl dizayn 

ve analiz edileceğini tartıĢmıĢlardır. Üretim sorunlarının simülasyonla tespit 

edilmesi, yeni ve geçerli üretim sistemleri kurulması konularına 

değinmiĢlerdir. Shevell ve Buzacctt [14] devre levhası üreten kompleks bir 

üretim sisteminde çeĢitli faktörlerin sistem üzerindeki etkilerini ve sistemin 

performansını nasıl etkilediğini araĢtırmıĢlardır. Sonuç olarak bilgisayar 

simülasyonunun araĢtırmanın önemli bir parçası olduğunu ve birçok 

faktörün üretim sisteminin performansını etkilediğini ortaya koymuĢlardır. 

Freudenberg ve Herper [15] makalelerinde üretim sistemlerindeki 

çalıĢanların da üretim sistemi dizaynı kadar önemli olduğunu ve 

çalıĢanlarında simüle edilmesi gerektiğini tartıĢmıĢlardır. 

Kibira ve McLean [16] bir montaj sisteminin parçalara ayrılmasını 

ve montaj iĢleminin analizini farklı görevler ve yerleĢimler deneyerek 

incelemiĢlerdir. Cerda [17] bir üretim sistemindeki malzeme akıĢının manüel 

veya otomatik çalıĢması durumundaki farkı kıyaslayarak sonuçlar elde 

etmiĢtir. Bu sonuçlar ıĢığında sistemi tartıĢmıĢtır. Sonuçlar göstermiĢtir ki 

otomatik taĢıma sistemi JIT tabanlı sisteme göre üretilen iĢte küçük bir 

azalıĢa neden olmuĢtur 

Jadhav ve Smith [18] makalelerinde baskı devre üretimi yapan 

üretim hattının simülasyon modelini üretim hattının karmaĢık etkileĢimlerini 

ve bunlar arasındaki iliĢkiyi gözlemleyerek oluĢturmak için bir metot 

geliĢtirdiklerini anlatmıĢlardır. Modelin amaçları için farklı bir üretim 

sistemi hattı dizayn edilmiĢtir. Faget, Eriksson ve Herrmann [19] 

makalelerinde Toyota Motor Company iĢletmesinde üretim sistemindeki dar 

boğazın tespit edilmesini ve ayrık olay simülasyonunun üretim sisteminde 

farklılıkları gözlemlemek için önemli ve gerekli bir araç olduğunu 

vurgulamıĢlardır. Esas konu darboğaz analizinin  otomatikleĢtirmek, 

anlaĢılmasını kolaylaĢtırmak ve simülasyonun simülasyon bilgisi olmadan 

karar verenlerin bu simülasyonu benimsemesidir. Esas sonuç darboğaz 

tespitinin geçerliliği ve Ms Excel ile entegrasyonudur.  

Ingemansson ve Oscarsson [20] makalelerinde üretim sistemindeki 

otomatik veri toplama sistemindeki bilgileri değerlendirerek sistemdeki 

darboğazın bulunmasında nasıl kullanıldığını anlatmıĢlardır. Gahagan ve 

Herrmann [21] üretim kontrol sisteminin kontrol ettiği basit üretim 

hattındaki üretim kontrolünün optimize edilmesini sağlayan tekniği 

tartıĢmaktadırlar. Bu teknik, üretim sistemindeki kontrol bölgesini 
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belirlemek için kullanılmıĢtır. ÇalıĢma bu Ģablonun var olan simülasyon 

optimizasyon yazılımı ile kullanılarak optimum kontrol planının bulunmasını 

anlatmaktadır. 

Ali, Seifoddini ve Sun [22] büyük hacimli ve karıĢık bir üretim 

kombinasyonunda optimum dizayn gereksinimlerini belirlemek ve 

performansı yükseltmek için  simülasyon modeli kullanmıĢlardır. Farklı 

üretim senaryoları altında performansları ölçerek ilerideki müĢteri talebine 

karĢılık verebilecek sistemi araĢtırmıĢlardır.  Chan ve Chan  [23] baskı devre 

üreten bir üretim sistemindeki simülasyon modelini ve analizini 

tartıĢmıĢlardır. Simülasyon ile mevcut üretim sisteminin performansını ve 

üretim oranını arttırdıklarını ayrıca ortalama temin süresini minimize 

ettiklerini göstermiĢlerdir. 

 Choi, Kumar ve Houshyar [24] makalelerinde motor blokları üreten 

bir fabrikada darboğazı bularak , makine performanslarını hesaplayarak , 

çevrim zamanlarını bularak etkili bir üretim kontrol sistemi geliĢtirilmek 

istediklerini ve bu geliĢtirme sürecinde Promodel programını kullandıklarını 

anlatmıĢlardır.Gerçek sistemden alınan veriler ıĢığında sistemin darboğazı ve 

makine performansları Promodel ile hesaplanmıĢ ve daha iyi bir sistem 

geliĢtirmek  için değiĢik senaryolarla sistem çalıĢtırılmıĢtır. 

Literatür incelemesinden görülebileceği gibi üretim hatlarının 

verimliliği farklı senaryolarla incelenmiĢtir ve modellenme aracı olarak 

genellikle Promodel kullanılmıĢtır. Bu makalede, Ġstanbul‘da faaliyet 

gösteren TEFAġ A.ġ otomotiv yan sanayi firmasının üretiminde bulunduğu 

sac otomobil parçalarının üretim süreçleri farklı bir senaryo altında 

denenerek mevcut sistem ile karılaĢtırılacaktır. Elde edilecek bulgular 

doğrultusunda, söz konusu firmada üretim verimliliğinin nasıl ve ne kadar 

arttırabileceğinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. 

 

3. TEFAġ ÜRETĠM SÜRECĠNĠN MODELLENMESĠ  

3.1. Gerekli Veriler  

Simülasyon ortamında gerekli olacak verilerin yeterli oranda tespit 

edilmesi modellenecek sistemin güvenilirliğini ve geçerliliğini arttıracaktır. 

TEFAġ A.ġ. simülasyon uygulamasında kullanılan veriler; 

a) Farklı senaryolar hesaplamak ve üretim sistemi konfigürasyonunu 

değiĢtirmek için; 

- ĠĢlem sırası, Çevrim süreleri, Ġstasyon sayısı, ĠĢlem sayısı, 

Gerekli ekipmanlar, Gerekli olan çalıĢma alanı, Ürün taĢıma 

ekipmanları, Ürün taĢıma süreleri vb. gibi 

b) Maliyet ve performans değerlerinin hesaplanması için 
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- Dar boğazların belirlenmesi, Fire miktarı, Hammaddenin 

gelme süresi, Hammadde maliyeti, Talep miktarı, Kalite 

kontrol maliyetleri vb. gibi 

Bu bilgiler ıĢığında üretim simülasyonunun çıktıları göz önüne 

alınarak sistemde nasıl bir değiĢiklik yapılacağı sonucuna varılabilir. 

3.2. Üretim Süreci  

 TEFAġ A.ġ. üretim sürecinde esas teĢkil eden iĢlemler kesme ve 

presleme iĢlemleridir. Bu iĢlemleri yapabilmek için iĢletmede 27 adet farklı 

tonaj ve çalıĢma prensiplerinde pres makineleri mevcuttur. 4 adet punta 

kaynak makinesi ve 2 adet giyotin makas, 1 adet profil makinesi ve 1 adet 

kasnak yarma makinesi mevcuttur.  

Her bir parçanın iĢlem sırası farklı olduğu gibi iĢlem sayısı da 

farklıdır. Bu farklılık simülasyon modelini daha da karmaĢık hale 

getirmektedir.  Her bir iĢlemi gerçekleĢtirmek için her bir makinenin baĢında 

operatör bulunmaktadır. Bu operatörler farklı hızlarda çalıĢtığı gibi her bir 

parçanın iĢlem süresi de birbirinden farklıdır. Operatörlerin çalıĢma 

sürelerinin farklılığı tecrübeye bağlıdır. Bu süreler iĢletmede ölçülmek 

kaydıyla bulunacak, istatistiksel analizleri yapılarak bilgisayar ortamındaki 

simülasyon denemelerinde kullanılacaktır. Bu bilgiler veri toplama kısmında 

ele alınacaktır. 

 Ara ürünlerin iĢlemler arası taĢınması trans palet ile 

gerçekleĢtirilmektedir. Sistemde 5 adet trans palet bulunmaktadır. TaĢıma 

süreleri makineler arasındaki uzaklığa bağlı olup farklı değerlere sahip 

olabilir. Bu süreler de yerinde incelenerek ölçüm yapılmıĢtır.  

Modellemesi yapılan üretim sisteminde 85 farklı ürün üretilmekte ve 

her bir ürünün iĢlem sırası, sayısı ve üretim süreleri farklılık göstermektedir.  

Üretim alanında yapılan çalıĢmalarda sistemdeki makineler, kaynaklar ve 

çalıĢma alanı ile sadece 10 ürünün aynı anda sistemde çalıĢılabildiği 

belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmada sistemde aynı anda 10 ürünün üretildiği kabul 

edilerek modelleme tamamlanmıĢtır. 

  Modellemesi yapılan üretim sistemi 2 vardiya çalıĢmakta ve her 

vardiya 8 saat çalıĢmaktadır. Böylelikle üretim sistemi günde toplam 16 saat 

çalıĢmaktadır. Sistemde 90 operatör çalıĢmaktadır. Üretim süresi 

hammaddeden son ürüne kadar geçen süredir ve model kurulum, iĢlem, 

kontrol, hareket ve bekleme sürelerini içerir. 

Model Kurulum süreleri: Model değiĢimi için gerekli parçaların 

hazırlanması ve gerekli kalıp ve aletlerin değiĢtirilmesi için harcanan süredir. 

(Model değiĢim ve kurulum süresi göz ardı edilmiĢtir. Sistemin üretime hazır 

olduğu düĢünülerek modelleme çalıĢması yapılmıĢtır.)  
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ĠĢlem süresi: ĠĢ istasyonunda ürüne yapılan iĢlemin süresidir.  

Bekleme süresi: Parçaların bir sonraki iĢlem için tampon bölgede ya 

da kuyrukta bekledikleri süredir.  

Hareket süresi: Parçaların bir iĢlem bittikten sonra diğer iĢleme 

girmesi arasındaki taĢımaya harcanan süredir.  

Bakım zamanları: Parçaları iĢlemek için gerekli olan ekipmanın 

bakım süresidir. (Bakım süresi her makine için farklı olup makineler belli 

dönemlerde bakıma girerler.) 

 

ġekil 3.2.1. Preslerin YerleĢim Düzeni (Layout of Presses) 
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3.3. Veri Toplama  

Sistemin Promodel ile simülasyonunu uygulamak için her bir iĢlemin 

zamanını ölçmek, dağılımını tanımlamak ve Promodel programındaki iĢlem 

kısmına bu dağılımı aktararak sistemi çalıĢtırmak gerekmektedir. Bunun için 

gerekli girdi verileri, geçmiĢ gözlemler, üretici spesifikasyonları, satıcı ve 

operatör tahminleri, yönetim tahminleri, otomatik veri toplama ve direkt 

gözlemleme gibi kaynaklardan elde edilir.  

Bu çalıĢmada girdi verileri direkt gözlemleme, operatör ve 

yönetimin tahminleri ile elde edilmiĢtir ve Statfit programı ile analiz edilip 

bir dağılım tipi seçilmiĢtir. Dağılım seçilmesinin amacı, direkt 

gözlemleyerek elde ettiğimiz sınırlı sayıdaki verinin dağılımına uygun 

biçimde yeni veriler elde edilmesiyle sistemdeki hata olasılığını azaltmaktır. 

Seçilen dağılım tipine göre iĢlem zamanları sistemi en iyi temsil edecek 

Ģekilde üretilerek model çalıĢtırılmıĢtır. 

Statfit ile yapılan analiz ve dağılım belirleme iĢleminde her bir iĢ 

istasyonu için 40 adet veri toplanmıĢ ve bu verilere bağlı olarak dağılım 

belirlenmiĢtir. Statfit programı kendi içerisinde girdi verilerini her bir 

dağılım için ayrı ayrı Ki-kare, Kolmogrov Smirnov ve Anderson-Darling 

testlerine tabi tutarak uygunluğunu ölçmektedir. Test sonucunda girilen 

verilerin hangi dağılıma en uygun olduğu ve kabul edilip edilemeyeceği 

konusunda bilgi vermektedir. Ayrıca Statfit en uygun olarak seçtiği 

dağılımın parametrelerini Promodel için kullanılabilecek formatta  

hazırlamaktadır.  

Statfit çıktısında (ġekil 3.3.1) Ģu bilgiler gösterilmektedir: 1) Girilen 

gözlemlerin sayısı; 2) Toplamalı fark grafiği; 3)Bu gözlemlere göre hangi 

dağılımlara uydurulmaya çalıĢıldığı; 4) En uyun hangi dağılımın olduğu; 5) 

En uygun görülen dağılımın grafiği; 6) En uygun görülen dağılımın Ki-kare, 

Kolmogrov Smirnov ve Anderson-Darling testleri. Mevcut sistemin tezgâh 

süreleri her tezgâhın baĢında birebir ölçülerek bulunmuĢtur. Her bir tezgâh 

için 100 değer girilip bu değerlere göre uygun dağılım belirlenmiĢtir. 
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ġekil 3.3.1. Statfit Çıktısı 
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Mevcut sistemin üretim düzeni aĢağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

Tablo 3.3.1.  Parça – Makine Verileri ( Part – Machine Data) 

 Ürün no. Ürün no. Ürün no. Ürün no. Ürün no. 

  8200 640 031  8200 177 340 8200 082 851 8200 240 588 7700 842 334 

Tezgâh no. T93 T10 T8 T74 T16 

Tezgâh no. T68 T76 C1 T92   

Tezgâh no. T75   T77 T90   

Tezgâh no.     T18 T96   

Tezgâh no.     T79     

Tezgâh no.     T13     

Tezgâh no.     T81     

        

 Ürün no. Ürün no. Ürün no. Ürün no. Ürün no. 

  

8200 672 780  

Gövde 

8200 672 780  

Detay 8200 565 874 

8200 490  

Kasnak 8200 104 380  

Tezgâh no.  T9 T2 T5 T11         C2 

Tezgâh no. T4 C4 T80 T17        T95 

Tezgâh no. T3 T1   T 69 T91 

Tezgâh no. T7         

Tezgâh no.          

 
3.4. Mevcut Modeli OluĢturma  

 Mevcut modelin oluĢturulması için esnekliği ve kullanım 

kolaylığından dolayı Promodel for Windows (versiyon 4.22) seçilmiĢtir. 

Promodel yazılımı kullanıcı açısından kolay bir ara yüze sahiptir ve 

kompleks modellerin oluĢturulmasında görselliğiyle kolaylık sağlamaktadır. 

Ayrıca yazılım iyi bir istatistiksel kapasiteye sahiptir ve raporları 

anlaĢılabilir bir formatta sunmaktadır. 

 AĢağıdaki tanımlanan parametreler simülasyonun Promodel‘e 

aktarılması için kullanılması ve tanımlanması gerekli parametrelerdir; 

1) Birimler (Entities):  Üzerinde çalıĢılan bu modelde üretilebilen 

toplam ürün sayısı 85‘dir. Fakat günde çalıĢılan ürün sayısı 10‘dur.  

Sistemin modellenmesinde 10 farklı tip ürün olduğu kabul 

edilmiĢtir. 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

63 

 

 
 

ġekil 3.4.1. Entities (Birimler) 

 
2) Yerler (Locations): Sistem 27 adet farklı kapasite ve tonajdaki pres 

makinesi, 1 adet kasnak yapma makinesi, ayrı ayrı yerleĢtirilmiĢtir. 

Ayrıca sistemdeki ürünlerin taĢındığı, yerleĢtirildiği, hammaddenin 

yüklendiği ve boĢaltıldığı her bir palet ayrı birer lokasyon olarak 

modelde belirlenmiĢtir. Bütün lokasyonlar kapasiteleri yerindeki 

ölçümlerle belirlenmiĢ ve sisteme aktarılmıĢtır. 
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ġekil 3.4.2. Locations (Yerler) 

 

3) Kaynaklar (Resources): Modeldeki üretim sisteminde her makine 

için operatörler ve 5 adet trans palet bulunmaktadır. Bu kaynaklar 
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modelde ayrı ayrı tanımlanmıĢtır. Operatörlerin iĢ yapma 

kapasiteleri tecrübeye göre değiĢtiğinden ve bunların ölçüm ile 

belirlenmesi mümkün olmadığından standart olarak belirlenmiĢtir. 

Özellikle kaynaklara iĢ yapma kapasitesi verilmemiĢtir. Bu 

kapasiteler zaten çalıĢmakta oldukları tezgâhların üretim 

zamanlarına yansıdığından tezgâh (locations) kapasiteleri modelde 

esas alınmıĢtır. 

4) Ağlar (Networks): Üretim sistemi içinde lokasyonlar arasında 

kullanılan yolları belirtmektedir. Teorik olarak ürünlerin izlediği 

yollar simülasyonda çizilmiĢtir ve kaynaklar sırasına göre bu yolları 

kullanarak iĢlemleri uygulamaktadırlar. 

5) ĠĢlem (Processing):  Her entity için sırasıyla hangi makinelerden 

geçerek nihai ürün haline geldiği iĢletmeden temin edilmiĢ ve buna 

göre simülasyonda proses kısmına iĢlenmiĢtir. Proses bölümü 

simülasyonun en önemli ve dikkat edilmesi gereken kısımdır.  

6) Mal giriĢi (Arrivals):  Hammadde sisteme girdikten sonra üretilecek 

parçalara göre giyotin makasta Ģekillendirilmektedir. Sistemde 

giyotin makas modellenmemiĢ üretime hazır olarak ĢekillenmiĢ 

parçaların stoktan kullanıldığı varsayılmıĢtır. 

7) DeğiĢkenler  (Variables) 

8) Tablolar (Tables): Makine bakım süreleri belirlenmelidir. Modelde 

bakım süreleri göz önünde bulundurulmamıĢtır. 

9) Vardiyalar (Shifts): Üretim sisteminde her biri 8 saat çalıĢan iki 

vardiya sistemi kurulmuĢtur: 1. Vardiya; 06:00 – 15:00  (12:00 - 

13:00 öğlen yemeği); 2. Vardiya; 15:00 – 24:00 (20:00 - 21:00 

akĢam yemeği) 

10) YerleĢim ve grafikler: ĠĢletmenin yerleĢimi simülasyona 

aktarılmıĢtır. Bütün lokasyonlar simülasyonda adları belirtilerek 

yerleĢtirilmiĢtir. 
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ġekil 3.4.3. Shifts (Vardiyalar) 

 
11) Tekrarlar (Replications): Mevcut sistemin ve önerilecek olan 

sistemin performansını hesaplamak ve karĢılaĢtırmak için aĢağıdaki 

performans kriterleri göz önünde tutulacaktır: a) throughput (pc/time 

unit); b) throughput time (time unit/pc); c) work in process. Bu 3 

ölçü Promodel‘de standart olarak sunulmaktadır. Bu kriterlerin 

belirlenmesi sistemdeki gözlemlere bağlı olarak belirlenir. Sistemde 

ölçüm sırasında bazı konularda görülen eksikler göz önünde 

tutularak bu kriterler belirlenirse önerilecek olan sistemin baĢarılı 

olma olasılığı o kadar artar. 

3.5. Modelin Doğrulanması  

 Modelin doğrulanması ve onaylanmasında simülasyonun gerçekçi 

sonuçlar vermesi ve bu sonuçların yanı sıra kurulan model sonuçlarının 

üretim sistemi yetkilerinin yorumlarıyla değerlendirilmesi onaylama 

sürecine yardımcı olacaktır. BaĢka bir onaylama aracı olarak ise sistemin 

gerçek çıktılarının simülasyon sisteminde modellenen sistem çıktıları ile 

karĢılaĢtırılması yapılabilir. 

Bilgisayar ortamına aktarılarak simülasyonu yapılan bu sistemin 

simülasyon çıktılarının TefaĢ A.ġ kapasite raporlarıyla karĢılaĢtırılmasıyla 

verilerin örtüĢtüğü gözlemlenmiĢ ve bilgisayarda oluĢturulan sistemin gerçek 

sistemi temsil ettiği kabul edilmiĢtir. Bu sonucu doğrulayan raporlar aĢağıda 
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sunulmuĢtur:

 
3.5.1   Simülasyon çıktıları 
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3.6. Modelin Geçerliliği   

Kurulan sistemdeki giriĢ parametreleri değiĢtirilerek ve çıkıĢ 

değerleri incelenerek sistemin beklenen sonuçları verip vermediği kontrol 

edilerek sistemin değerlendirilmesi yapılır. Üretim sistemindeki yetkili 

kiĢiler çıktı bilgilerinin yorumlayarak sistemin modellenmesinde 

benzerlikleri ve farklılıkları incelerler. Bu çalıĢmada öneri olarak geliĢtirilen 

sistemin çıktılarının tahmin edilen sonuçları verdiği gözlemlenmiĢtir ve 

değerlendirme aĢaması bu Ģekilde kabul edilmiĢtir. 

 

4. YENĠ MODELĠN OLUġTURULMASI  

 Yeni model tasarımı mevcut sistemdeki uygulanabilirliği gerçekçi 

olan ve sisteme fayda sağlayabileceği düĢünülen değerlerin değiĢtirilmesiyle 

elde edilir. Mevcut model kabul edildikten sonra yeni modelin oluĢturulması 

için sistemde gözlemlenmiĢ ve geliĢtirilmesi düĢünülen kriterlere bağlı 

olarak aĢağıdaki maddeler yeni geliĢtirilen sisteme adapte edilerek çıkartılan 

sonuçlar mevcut modelle karĢılaĢtırılır. Bu maddeler Ģunlardır: 

a) Üretilen ürünlerin akıĢ Ģemalarındaki iĢlem yerlerinin (Promodel 

paket programındaki ―locations‖ adı altında geçen birimler) 

yeniden dizayn edilerek taĢıma zamanı kaybını azaltmak, 

b) Ġki iĢlem yeri arasındaki taĢıma zamanını azaltmak için trans 

palet sayısını değiĢtirmek, 

c) Her bir iĢlem yeri için belirlenen 1 adet giriĢ paleti ve 1 adet 

çıkıĢ paletinin kapasitelerini arttırmak. 

 

5. YENĠ MODEL ĠLE GERÇEK SĠSTEMĠN KARġILAġTIRILMASI  

 

ĠĢletme için önerilen sistemin iĢletmenin amaçlarına uygun olup olmadığını 

ve/veya ne kadar uygun olduğunu görmek için gerçek sistem ile yeni sistem 

karĢılaĢtırılır. Elde edilen fark bu uygunluğun bir derecesi olarak 

değerlendirilir. Bu doğrultuda oluĢturulan yeni modelde gerçek sisteme göre 

aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır: 

1) ĠĢlem yerleri için belirlenen giriĢ ve çıkıĢ paletlerinin kapasiteleri 

arttırılmıĢtır. GiriĢ palet kapasiteleri 100 den 400 birime; çıkıĢ palet 

kapasiteleri 100 den 300 birime çıkartılmıĢtır. 

2) ĠĢlem yerleri arasındaki taĢıma paketleri 100 er birimden 200 er 

birime yükseltilmiĢtir ve bir sonraki iĢlem yerindeki bekleme süresi 

düĢürülmesi amaçlanmıĢtır. 

Yapılan değiĢikliklerin sistemde oluĢturması beklenen farkı gözlemlemek 

için ġekil 5.1 ve 5.2‘de gerçek sisteme ve önerilen sisteme ait  ürün çıkıĢ 

verileri verilmiĢtir. ġekillerdeki ifadelerin anlamları aĢağıda açıklanmıĢtır: 
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Entity names: Sistem dâhilinde iĢlem gören ve sistemden bitmiĢ 

halde çıkan ürünlere verilen isimlerdir.  Ġsimlerin sonlarına eklenen A-B-C-

D-E-F-G gibi sınıflandırma ekleri her bir ürünün geçirdiği iĢlemlerden sonra 

aldığı yeni isimdir.  Böylece sistem içinde hangi üründen ne kadar olduğu 

görülebilmektedir. 

Total exits: Sistemden bitmiĢ olarak ayrılan ürün sayısını gösterir.  

Current quantity in system: Sistemde halen bulunmakta olan ara 

ürün sayısını ve bitmiĢ fakat sistemden henüz ayrılmamıĢ olan ürün sayısını 

gösterir. 

Avarage seconds in system:  Son ürünlerin sistemdeki ortalama 

bulunma süresini gösterir. 
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ġekil 5.1 Gerçek sistem ürün çıktıları  
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ġekil 5.2 Önerilen sistem ürün çıktıları  

Avarage seconds in move logic: Son ürünlerin sistemdeki taĢıma 

sürelerinin ortalamasını göstermektedir. 

Avarage seconds wait for resources:  Son ürünlerin sistemde kaynak 

için bekledikleri ortalama süreyi göstermektedir. 

Avarege seconds in operation: Son ürünlerin sistemdeki ortalama 

iĢlem süresini göstermektedir. 
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Avarage seconds blocked: Son ürünlerin sistemdeki  toplam 

süresinden taĢıma süresi, kaynak bekleme süresi ve operasyon sürelerinin 

toplamının farkını göstermektedir. 

Bu bilgiler ıĢığında sistemin alternatif uygulama çıktısıyla mevcut 

uygulama çıktısı karĢılaĢtırılabilir. Alternatif sistemdeki ürün çıktı sayısının 

iĢletme amaçlarına daha uygun olduğu görülmüĢtür. 

 

6. SONUÇ  

Simülasyon modelinin kurulmasındaki amaç, tezgâh bekleme 

sürelerinin azaltılmasıyla ne tür sonuçlar üretebileceğini, gerçeği üzerinde 

deneyler yapmaya gerek kalmadan model üzerinde öğrenebilmektir. Böylece 

gerçek sistemde uygulanmakta olan veya ileride uygulanabilecek alternatif 

yapılar model üzerinde denenerek üretim çıktılarını ne derecede etkilediği 

gözlenebilmektedir.  

Sistem çıktılarında son ürün çıktı sayısı değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır 

ve yorumlar bu değerlerin üzerine yapılmıĢtır. Alternatif sistem geliĢtirmek 

için yapılan değiĢiklik; giriĢ ve çıkıĢ palet kapasitelerinin arttırılması ve 

paketlenen ürün miktarlarının düĢürülmesiyle sistemdeki tezgâh bekleme 

sürelerinin azaltılması sağlanarak daha fazla ürün çıktığı gözlemlenmiĢtir.  

Bu çalıĢmada gerçek sistem ürün çıktıları ve öneri sistem ürün 

çıktıları  ―toplam son ürün çıktı sayısı değerleri karĢılaĢtırılmıĢ ve önerilen 

sistemdeki değerlerin iĢletme amaçlarına daha uygun olduğu görülmüĢtür ve 

önerilen sistemin daha verimli çalıĢacağı görülmüĢtür. Bu çalıĢmayla elde 

ettiğimiz bilgiler ve bizim bu çalıĢmayla sağlamak istediğimiz ürün çıktı 

kapasitesinin arttırılması;  palet kapasitelerinin arttırılmasıyla sistemdeki 

tezgah bekleme zamanını azaltarak sağlamıĢtır. Bu sonuçlara göre 

görülmektedir ki önerilen sistem iĢletme amaçlarına daha uygundur ve 

uygulamaya aktarılabilir. Bu sonuçla, birbiriyle bağlantılı üretim 

sistemlerinde tezgâh bekleme sürelerinin azaltılması yoluyla sistemin üretim 

kapasitesinin arttığı görülmektedir. 

Ġkinci bir alternatif sistem olarak taĢıma sürelerinin azaltılması için 

Locations (Yerler)  sıralaması değiĢtirilerek sistemdeki taĢıma için harcanan 

zaman azaltılabilir ve böylece ürün çıktı sayısı ve kaynak kullanım oranı 

arttırılabilir. Ġkinci alternatif olan tezgah sıralamasının değiĢtirilmesi bazı 

tezgahların yerlerinin değiĢtirilmesi, bazılarının ise sadece kalıp sisteminin 

değiĢtirilmesi ile sağlanabilir. Fakat bu alternatif, iĢletmenin ancak 

durdurularak revizyon yapılması yoluyla hayata geçirilebilir.  

ÇalıĢmamızın amacına uygun olarak simülasyon vasıtasıyla bir 

üretim sisteminde farklı kapasite miktarlarının sistem üzerinde nasıl bir 
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değiĢiklik yarattığını analiz etmiĢ durumdayız.  Simülasyon sistemini 

kurarken harcanan emek ve zamanın, kurulacağı düĢünülen yeni sistemin 

analiz edilmeden kurulması için harcanabilecek zaman ve maliyetten daha az 

olduğu düĢünülürse, modellenme tekniğinin tercih edilebilirliği 

görülmektedir.  
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Özet 
 

Küreselleşme ile birlikte meydana gelen, artan rekabet ortamı ekonomik faktörlerin 

değişmesine sebep olmuştur. Bu değişim beraberinde yenilikçilik, risk alma, 

başarma, yaratıcılık, başarısızlığa direnç, azimli ve hırslı olma, bağımsız davranma 

gibi özellikleri taşıyan bireylerin önemini artırmıştır. Şüphesiz, bu rekabet ortamında 

başarılı olabilmenin en temel şartlarından biri girişimcilik özelliklerinin 

geliştirilmesidir. Bir girişimci aldığı eğitimden başlayarak bu eğitimden 

yararlanabilme yeteneğine, ailede ve toplumda kendisine tanınan olanaklara ve iş 

yüküne kadar her şeyi kendisine hareket noktası olarak görmelidir. 

Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesinde okuyan, farklı kültür ve ailelerden gelen, 

farklı değer yargılarına sahip; mühendislik, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve 

meslek yüksekokulunun ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler tercih edilmiştir. Bu 

öğrencilerin ileride iş hayatına atılarak birer müteşebbis olabilmelerini tetiklemek ve 

böyle bir eğilimlerinin olup olmadığını belirlemek amacıyla girişimcilik niyetinin 

ölçülmesine yönelik bir anket geliştirilmiştir. Bu anket de, Atatürk Üniversitesinin 

farklı bölümlerinde öğrenimlerine devam eden son sınıf öğrencilerinin girişimcilik 

niyetlerinin seviyelerinin ölçülmesinde temel girişimcilik özellikleri dikkate 

alınmıştır. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin girişimcilik özellikleri demografik 

kıstaslar dikkate alınarak karşılaştırılmalı analizleri yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar değerlendirilmiş ve mevcut durum irdelenerek öğrenciler açısından gerekli 

çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, genç girişimciler 

 

Investigation of the Entrepreneurship Tendencies of University Students: An 

Investigation in Atatürk University 

 

Abstract  

Occurring with globalization, increased competitive environment have caused 

changing economic factors. This change along with have increased importance of 

individuals have characteristics such as innovation, risk taking, achievement, 
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creativity, resistance to failure,  determined and ambitious, independent  acts. 

Surely, in this competitive environment one of the main conditions to be successful 

develop entrepreneurship features. An entrepreneur should approach everything as a 

starting point such as the education he has his ability to benefit from this education 

and the opportunities provided by the family and the society. 

In this study,  students who  studying at the Atatürk University, coming from different 

cultures and families, having different values;  studying  in the relevant sections of  

engineering, faculty of Economics and Administrative Sciences and  vocational 

college  have preferred. A questionnaire for measurement of entrepreneurial 

intentions have been developed  to  trigger the students  getting a start in business in 

the future as one  entrepreneur  and  in order to determine  whether they have the 

such kind of tendency or not. In the questionnaire, the main entrepreneurship 

features have been taken into consideration in measuring level of entrepreneurial 

intentions of the senior students who continue their education in the different 

sections of the Atatürk University. The comparative analyses of entrepreneurial 

features of the students from different sections have been made, taking into account 

demographic criteria. The obtained results have been evaluated and the current 

situations have been explicated, therefore the necessary proposal solutions for 

students have been tried to bring. 

Keywords: entrepreneurship, young entrepreneur 

 

 

1. GiriĢ 

GiriĢimcilik ya da müteĢebbislik kavramı, Fransızca ―entreprendre‖ 

ve Almanca‘da ―Unternehmen‖ sözcüklerinden türetilen ve Türkçe‘ de 

―üstlenmek‖ anlamına gelen bir fiildir. Bu bağlamda da giriĢimci, bir 

iĢletmeyi organize etme, yönetme ve risk alma Ģeklindeki sorumlulukları 

üstlenen kiĢiyi ifade etmektedir. GiriĢimcilik (entrepreneurship), giriĢimsel 

(entrepreneurial) ve giriĢimsel süreç (entrepreneurial process) kavramları da 

Entreprendre kavramından türetilmiĢtir (Arıkan, 2002, 27). GiriĢimcilği 

Naktiyok fırsat elde etmek için eĢsizlikleri vurgulama, alternatif üretim 

süreçlerini inceleme ve onların optimizasyonunu sağlama faaliyeti Ģeklinde 

tarif ederken (Naktiyok, 2004, 2), Çelik, mevcut yapıyı yıkan yenilik yapma 

ve dinamik bir süreç olarak tanımlamıĢ (Çelik, 2006, 468) ve Karabey ise 

yeni iĢletme kurmak, yenilik yapmak, mevcut bir iĢletmeyi büyütmek ve 

geliĢtirmek, yeni ürün ve hizmetler sunmak, değer yaratmak, risk üstlenmek, 

fırsat algılamak ve fırsattan yararlanmak (Karabey, 2009, 10) Ģeklinde tarif 

etmiĢtir. Günümüzde giriĢimcilik, yüksek düzeyde yaratıcılık kullanılarak 

ortaya çıkarılabilecek daha üstün durumlara varmak için bir yöntem olarak 

algılanmaktadır. Bir diğer tanıma göre giriĢimcilik; yaĢadığımız çevrenin 

yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden düĢler üretme, düĢleri projelere 
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dönüĢtürme, projeleri yaĢama taĢıma ve zenginlik üreterek insan yaĢamını 

kolaylaĢtırma becerisine sahip olmaktır (Arslan, 2002, 2). 

GiriĢimci ise, piyasalardaki değiĢiklikleri sürekli izleyen, bu süreç 

içerisinde talep boĢluklarını yakalayarak yeni talepler oluĢturan, talepteki 

değiĢiklikleri zamanında fark ederek gerekli uyumu sağlayan, kaynakları bir 

araya getirip yatırımları gerçekleĢtiren, rekabetten ve riske girmekten 

kaçınmayan sorumluluk üstlenmekten çekinmeyen atak ve yaratıcı kiĢidir 

(Müftüoğlu, 1993, 15). GiriĢimci paranın varlığından ziyade, geniĢ bir 

anlayıĢ ve algılayıĢ gücünü birleĢtirip fayda yaratan kiĢidir. Zira bazı zihinsel 

yetenekler eğitimle veya parayla satın alınmayacak özelliklerdir. Örneğin 

baĢarma arzusu, kendine güven, iĢ kurmaya hevesli olmak, baĢarısızlığa 

rağmen vazgeçmemek, risk almak, yaratıcılık, değiĢimi fırsat olarak görmek, 

insanları çalıĢmaya ikna etmek, hoĢgörülü ve toleranslı olmak, vb özellikler. 

Benzer Ģekilde giriĢimcilik ekonomik güdülerden çok, psikolojik olarak 

baĢarma ihtiyacından daha fazla etkilenmektedir. GiriĢimci bireyleri diğer 

bireylerden ayırmada ve baĢarılı giriĢimcileri ortaya çıkarmada, bireysel 

farklılıklar üzerinde durulmalı, bireyin önceki iĢ deneyimi, baĢarı ihtiyacı, 

üstün sosyal beceriler ve kiĢisel kararlılık gibi bireysel faktörlere 

odaklanılmalıdır (Yılmaz vd., 2009, 197). 

 

2. GiriĢimcilik Türleri 

 

2.1. Orijinal GiriĢimcilik 

Orijinal giriĢimcilik; giriĢimcilerin öncelikle kendi güç, yetenek, 

algı sezgi, beceri, ustalık, deneyim, bilgi gibi özelliklerine dayanarak 

hayallerini düĢlerini gerçekleĢtirmek üzere eyleme geçtikleri ve ilk defa 

sıfırdan baĢlayarak kurdukları giriĢimlerdir. Ġlk defa ve orijinal olma 

özelliği bu giriĢimciliğin tanımlanmasında belirleyici ve ayırıcı etmendir 

(Top, 2006, 8). 

 

2.2. Kurumsal GiriĢimcilik 

Kurumsal giriĢimcilik; genel anlamda büyük iĢletmelerin veya 

küçük iĢletmelerin kendi aralarında küçük giriĢimleri organize ettiği üst 

giriĢimciliktir. Daha çok olağan üstü koĢulların gerekli kıldığı bir model 

olarak ortaya çıkmıĢsa da iki ana ekonomik amacın gerçekleĢtirilmesinde 

teĢvik edilmiĢlerdir. Birinci amaç; ekonomik koĢullar sebebiyle zorlanan 

KOBĠ‘lere destek olmak ve onların ayakta kalmalarını sağlamak, ikinci 

amaç ise; ülkenin ekonomik çıkarlarını uzun dönemde garanti altına alacak 

yeni giriĢimlerin kurulmasını kolaylaĢtırmaktır. GiriĢimcilerin artık her Ģeyi 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

79 

 

kendileri tek baĢlarına üretecek entegre tesisler kurmak yerine; daha küçük 

parça, set ve diğer iĢler için bağımsız küçük giriĢimcileri teĢvik ederek, 

koruyarak, yönlendirerek, teknolojik destekler vererek iĢ birliği yaparak 

birlikte çalıĢan, riski azaltıp faydayı maksimize etmeye çalıĢan bir 

giriĢimciliktir (Top, 2006, s.8). 

 

2.3. Yönetici Tipi GiriĢimcilik 

Bu giriĢimcilik tipinde diğerlerinden farklı olarak yönetim bir 

kiĢinin elinde değil uzman bir gruptadır. Kompleks aile Ģirketlerinde 

çoğunlukla görülen yönetici tipi giriĢimcilikte, giriĢimde tek kiĢinin 

kararından ziyade uzman fikrine de ihtiyaç duyulur  

 

2.4. Yatırımcı GiriĢimcilik 

Aile üyelerinin çoğunlukta olduğu bu giriĢim türünde aile üyelerinin 

ve iĢletme ortaklarının fikrinden yararlanılsa da nihai karar giriĢimcidedir. 

Yönetimde son sözü söyleme hakkı giriĢimcide olup, stratejik nitelikteki 

kararları kendisi almakta ve sadece rutin iĢlerin yürütülmesi görevini 

yöneticilere bırakmaktadır 

 

2.5. BiliĢimci GiriĢimcilik 

Bu giriĢimci türünde yetenek, motivasyon ve biliĢimin bir arada 

bulunması sonucunda ortaya çıkan sinerjiden yararlanılmaktadır. Yetenek, 

kalıtımsal olmakla birlikte çevresel koĢullardan etkilenerek de ortaya 

çıkabilmekte ve geliĢebilmektedir. Motivasyon ise baĢarılı olma güdüsü ile 

ilgilidir. Yani insanın kendisini kanıtlama arzusu ve amaçlarına ulaĢma 

isteği üzerine odaklanmasıyla ilgilidir. BiliĢimde ise, eğitim, deneyim, bilgi-

iĢlem ve iletiĢim konularına ağırlık verilmektedir. Belirtilen hususlardan 

eğitim ve deneyim biliĢimci niteliğin geliĢmesindeki ön koĢuldur. 

Bilgisayarlardan elde edilen bilgilerden hızlı yararlanabilme olanağını 

sağlayan biliĢim ve iletiĢim teknolojisi, biliĢimci niteliği geliĢtiren 

faktörlerdir. Bu tür giriĢimci türüne daha çok sürekli olmayı baĢaran aile 

Ģirketlerinde rastlanmaktadır (Evirgen, 2004, 20–21). 

 

2.6. Tepkisel GiriĢimcilik 

ĠĢletmesi ile ilgili yenilik ve değiĢimleri yaratmak yerine, baĢka 

giriĢimcilerin yaptıkları yeniliklere göre iĢletmesini değiĢtiren kiĢidir. Tüm 

yetki tepe yöneticidedir. Fakat çevre analizi etkin olarak yapılmaz. Doğal 
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olarak çevresel tepkileri, kendilerine baskı geldiği zaman yaptıkları, 

verdikleri söylenebilir. Rekabette yetersiz ve risk almada isteksizdirler.  

 

2.7. Egemen GiriĢimcilik 

Bu tür giriĢimlerin bulundukları sektördeki yerleri çok güçlüdür ve 

piyasada kontrol edici olmaları nedeni ile pazar payları yüksektir. Egemen 

giriĢimciler yeniliklere kısmen açıktırlar ve riske fazla girmezler. 

 

2.8. Yenilikçi GiriĢimcilik 

Yaratıcı özelliklere sahip giriĢimcilerin yönettikleri örgütlere 

yüksek amaçlara yönelik yenilikler getirme çabalarının bir fonksiyonudur. 

Fonksiyonun iĢlemesi için en önemli mesele doğru fırsatları yakalayabilme 

olduğundan, uygun ortam oluĢtuğunda kaynaklar en yüksek verimi 

sağlayacak Ģekilde kullanılır. Söz konusu yenilikler, iĢletmelerde belli baĢlı 

yeni bölümlerin temelini oluĢturacak kadar radikaldir. 

 

2.9. Durgun Bürokratik GiriĢimcilik 

Durgun bürokratik giriĢimcilik, faaliyette bulunulan alanda dengeli 

Ģekilde geliĢmenin sürdürülmesi ve yeni alanlara girerek riskin 

artırılmasından kaçılmasıdır. Bu giriĢimcilik türünün hâkim olduğu 

iĢletmeler pazar paylarının sürekliliği sebebi ile yeniliğe ve değiĢime pek 

duyarlılık göstermezler. Bunlara örnek olarak, KĠT‘ler ve pazarlama 

problemi olmayan özel sektör iĢletmeleri gösterilebilir. (Demirel, 26, 2003) 

 

3. GiriĢimci Olmayı Belirleyen Faktörler 

GiriĢimci olmayı belirleyen faktörler bireysel, çevresel ve örgütler 

açısından incelenebilir. 

 

3.1. Bireysel YaklaĢım 

Bireysel yaklaĢımı benimseyen araĢtırmacılar, daha çok psikolojik, 

demografik ve kiĢilik özellikleri üzerinde durarak giriĢimciyi açıklamaya 

çalıĢırlar. Bu yaklaĢıma göre giriĢimcilerin eĢsiz, değer, tutum ve ihtiyaçları 

vardır. Bu nedenle psikolojik etki, kiĢilik özellikleri ve bireyin yaĢadığı 

deneyimler giriĢimci olmayı etkiler. 
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3.2. Çevresel YaklaĢım 

Bu yaklaĢım giriĢimci olmanın temelinde bireysel özelliklerle, 

giriĢimcilik kararını etkileyen çevresel özelliklerin karĢılıklı etkileĢiminin 

yattığını savunur. GiriĢimcilik sosyal, politik, ekonomik, teknolojik ve 

kültürel koĢullara bir tepkidir. GiriĢimsel davranıĢı bu koĢullarla birlikte 

kiĢisel geçmiĢ, deneyim, kiĢilik, yetenek ve beceriler etkiler. 

 

3.3. Firma YaklaĢımı 

Bu yaklaĢım, var olan iĢletme içerisinde yapılan faaliyetlere 

odaklanır. BaĢka bir ifade ile giriĢimciliği yöneticiliğe yaklaĢtıran bu bakıĢ 

açısına göre, var olan iĢletmede yapılan faaliyetlerde giriĢimci olmayı 

belirler (Naktiyok, 2004, 13–19). 

 

4. BaĢarılı Bir GiriĢimcinin Sahip Olması Gereken Temel Beceriler 

GiriĢimciliği diğer yönetsel alanlardan ayıran bazı özellikler 

bulunmaktadır. GiriĢimciliğin bu temel becerileri üç baĢlık altında aĢağıda 

tabloda ifade edilmiĢtir. 

Tablo 1: GiriĢimcilerin sahip olmaları gereken temel beceriler 
Teknik Beceriler Yönetsel Beceriler Bireysel Beceriler 

Sözlü iletiĢim  Amaçları belirleme Ġçsel denetim 

Çevresel gözlem Karar verme Risk alma 

Teknik yönetim bilgisi Ġnsan iliĢkileri Yenilik yapma 

Teknoloji Pazarlama DeğiĢimi yönetmek 

KiĢiler arası iliĢki Finans Kararlı olmak 

Dinleyici olma Muhasebe Öngörü sahibi olmak  

Örgütleme Yönetim DeğiĢimi tesis etmek 

ġebeke kurabilme  Denetim  

Yönetim türü Sorun çözme   

Usta(yetiĢtirici)olma GiriĢim  

Takım oyuncusu olma Yönetim geliĢtirme  

 

Bir giriĢimcinin sahip olduğu beceriler teknik, yönetsel ve bireysel 

olmak üzere üç ana baĢlıkta incelenmiĢtir. Teknik beceriler içerisinde yer 

alan, kiĢiler arası iliĢki son zamanlarda önem kazanan kavramlardan biri 

olarak dikkat çekmektedir. Yönetsel beceriler, genelde bir yöneticide 

bulunması gereken özellikleri içerirken, bireysel beceriler içerisinde risk 

almak, yenilik yapmak ve değiĢimi yönetmek, bilgi çağı giriĢimcisinde öne 

çıkan temel belirleyicilerdir. 
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GiriĢimcilerin bazı özellikleri kısaca, makul riskleri göze almak, 

kararlı olmak, çok yönlü olmak, iĢ bitirici olmak, kendine güven duymak, 

eksiklerini görmek, iĢ konusunda titiz olmak Ģeklinde sıralanabilir. Bunların 

dıĢında, yenilikçi olmak, vizyon sahibi olmak, baĢarı ihtiyacı duymak, içsel 

denetim yapabilmek, belirsizliklere katlanabilmek, değer oluĢturmak ve 

dönüĢümü yönlendirmekte de giriĢimcilik özellikleri arasında yer 

almaktadır (Ercan vd, 2009, 68–69). 

 

5. GiriĢimcinin Özellikleri         

 

5.1. Özerklik (otonomi) – Bağımsızlık 

Bağımsız davranıĢ genellikle giriĢimcinin davranıĢsal bir tutumu 

olarak kabul edilir. GiriĢimcinin bağımsızlık oryantasyonunu keĢfeden 

araĢtırmalar sınırlıdır. BaĢarılı giriĢimcinin birçok tanımı vardır. Bağımsız 

giriĢimciler, statükoyu reddedenleri onaylamaksızın fikirlerini ve 

yaratıcılıklarını ifade ederler. Bağımsızlık ya da özerklik davranıĢı 

giriĢimcilik konsepti için merkezdir. GiriĢimcilikle birleĢen baĢlangıç süreci 

için bağımsızlık önemlidir. Özerklik davranıĢları için ölçümler giriĢimcilik 

alanları içinde takip ile baĢlar. Bağımsız davranıĢlara karĢı oryantasyon 

yetenek ve fırsatların takibinde kendini yönetmek gereklidir. Risk, 

oryantasyon ve yenilikçi davranıĢ, fırsatçı davranıĢla ilgilidir (Sollymossy, 

1998, 56). 

 

5.2. Risk Alma 

GiriĢimci adayları tam olarak sonucunu bilmeden hesaplı ve akıllıca 

kumar oynamadan risk altına girebilen kiĢilerdir. Risk altına girmek 

yaratıcılık ve yenilikçi olmakla ile iliĢkilidir ve düĢünceleri 

gerçekleĢtirebilmek için gereklidir. Risk altına girmek, özgüvenle iliĢkilidir. 

Kendi yeteneklerine olan güveni ne kadar çoksa, o kadar verdiği kararların 

sonuçlarını etkileyebileceğine güvenir ve o kadar da baĢkalarının risk olarak 

gördüğü koĢulların altına girebilir. Bir giriĢimci gereksiz riskler altına 

girmez. Duygularının denetimine sahip olarak yalnızca kazançları içeren 

riske eĢit ya da daha çok olduğu koĢullarda riski kabullenir (Gözek, 2006, 4).   

 

5.3. KiĢisel Kontrol 

KiĢisel kontrol, bireyin, olayların dıĢ etkenler tarafından 

Ģekillenmesinden ziyade kendi davranıĢları sonucu Ģekillendiğine 

inanmasıdır. KiĢisel kontrol, Rotter, tarafından karakteristik bir giriĢimci 

özelliği olarak, kabul edilmiĢtir. KiĢisel kontrol düĢüncesi, giriĢimciye, tüm 
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olaylar senin davranıĢınla Ģekilleniyor düĢüncesini vererek, Ģans ve diğer 

çevresel etkenlerin olaya etkisini, göz ardı etmesini sağlar. KiĢisel kontrol 

özelliği giriĢimciye, hareketlerinde bağımsız olma ve kendi önceliklerini 

belirleme imkânı vermektedir. Bu anlayıĢ, giriĢimciye kararlarını kendisinin 

vermesini ve hareketlerini de bu kararlar doğrultusunda Ģekillendirmesini 

telkin eder (AvĢar, 2007, 14). 

 

5.4. Fırsatçılık 

GiriĢimciler, baĢkalarının kaçırdığı fırsatları yaratan kiĢilerdir. Onlar 

bu fırsatları, bilgi elde etme ve sentezleme yolu ile yaratırlar. Çünkü bilgi 

giriĢimcilerin düĢük ve yüksek riskleri tanımlamalarını, fırsatları 

anlamalarını ve sınırlarını algılamalarını sağlar. GiriĢimciler elde ettikleri 

bilgi sayesinde, fırsat yaratmak için yenilikçi ve yaratıcı olabilir, orijinal 

pazar niĢleri ortaya çıkarabilir, kaynakları bulabilir ve iĢi Ģansa 

bırakmayarak bilinçli ve disipline edilmiĢ bir çaba gösterebilirler. BaĢarılı 

giriĢimci, kaynak, yapı ve stratejiden daha fazla fırsat üzerine odaklanır 

(Naktiyok, 2004, 25). 

 

5.5. Yenilikçilik  

Drucker, yeniliği, refah yaratma potansiyelini güçlendiren bir olgu 

olarak görmektedir. Gerçekten, giriĢimciler ekonomide büyük yenilikçi güç 

olarak algılanabilirler. Örneğin; dünya üzerinde geliĢtirilen birçok yeni ürün 

giriĢimci çabaların sonucudur. Bunun en önemli nedenlerinden biride, 

giriĢimcinin giriĢimcilik faaliyetleri boyunca, edindiği değiĢik 

deneyimlerdir. Bu deneyimler giriĢimciyi sorunlara çözümler bulma 

konusunda teĢvik eder ve yenilikler yapmaya yönlendirir (AvĢar, 2007, 17). 

 

5.6. BaĢarı 

BaĢarı ihtiyacı giriĢimsel davranıĢı yönlendiren bir faktördür. 

Yüksek baĢarı ihtiyacına sahip olan bir birey, kendine güvenir, hesaplanmıĢ 

riskler almaktan hoĢlanır, çevresini aktif olarak araĢtırmaktan haz duyar ve 

yaptığı bir Ģeyi nasıl daha iyi yapacağını somut ölçütlerle merak eder. Bu tür 

davranıĢlar onun giriĢimci olma olasılığını artırır (Naktiyok, 2004, 24). 

 

5.7. Kendini Beğenme 

Özellikli iĢlerde, kendini beğenmenin, baĢarım için gerekli olan 

giriĢimsel davranıĢ üzerinde etkili olduğu tartıĢılır. Kendini beğenme ayrıca 

sosyal ve özellikli iĢler içindir. AraĢtırmalar giriĢimcilerin kendini beğenme 
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seviyelerinin giriĢimci olmayanlardan daha fazla olduğunu gösterir 

(Sollymossy, 1998, 54). 

 

6. GiriĢimciliğin Hızlandırılması ve Üniversiteler  

Üniversiteler temel hedefleri yanında, ekonomik değiĢimleri de 

inceleyerek, faaliyetlerini bu değiĢimler doğrultusunda revize etmelidirler. 

Bu yeniden yapılanma faaliyetleri, üniversite kavramı, örgüt yapısı ve eğitim 

anlayıĢlarını kapsayacak Ģekilde, gerek görülen tüm alanları içine almalıdır 

(OdabaĢı, 2005). Bu konularda üniversitelerin yapması gereken üç temel 

faaliyet vardır. 

 Bütün üniversite çağında bir giriĢimcilik kültürünün oluĢturulması 

ve devamının sağlanması 

 GiriĢimciliğin daha iyi anlaĢılması için ayrı giriĢimcilik derslerinin 

konulması 

 Kendi iĢini kurmak isteyen kiĢilere özel eğitim programları 

düzenlenmesi 

En verimli giriĢimcilik ortamı bu unsurların hep bir arada kullanıldığı ve 

birbirlerini destekledikleri durumlardır. Örnek verecek olursak, giriĢimcilik 

kültürü ve giriĢimcilikle ilgili ders seçimi yeni iĢlere baĢlamayı ve bu iĢlerin 

kalitesini olumlu bir Ģekilde etkileyecektir. Daha önce bu tür eğitimlere 

katılan kiĢiler derslere kendi tecrübelerini de katacakları için dersler daha 

faydalı hale gelecektir (Demirdöğen, 2004, 143). Böylece eski anlayıĢlar 

yıkılarak, zeki, yetenekli beyinlerin daha etkin kullanımı mümkün olacak ve 

giriĢimcilik kültürü daha iyi anlatılarak, öğrenciler tarafından daha iyi 

benimsenmesi sağlanabilecektir (AvĢar,2007,11). 

 

7. Üniversitelerde GiriĢimcilik Eğilimlerinin AraĢtırılması 

Üniversitelerde giriĢimcilik eğilimlerinin araĢtırılması, üniversitelere 

yeni kimlik sorumluluk yükleyecek sonuçlar üretebilecektir. Böylece 

üniversiteler geleneksel kimliklerinden çıkarak, giriĢimci bir kimlik 

kazanacaktır. GiriĢimci bir üniversite kimliği oluĢturma çabaları, baĢta 

A.B.D.‘de olmak üzere, son yıllarda Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde de 

örnek alınarak uygulanmaya çalıĢılmaktadır. 1990‘lı yıllar, bu ülkelerde 

oluĢan giriĢimci bir üniversite sistemi ile karakterize edilebilir. Genel olarak 

odaklanma, üniversite ile endüstri arasında çalıĢan bağımsız kuruluĢların 

yaratılmasından, üniversiteye yeni özellikler ve iĢlevler eklenmesine doğru 

kaymıĢtır. Günümüzde özellikle Ġngiltere ve Hollanda baĢta olmak üzere, 
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hemen her AB ülkesinde üniversite buluĢlarının patent, lisans ve araĢtırma 

gelirleri ile korunması, üniversitelerce oluĢturulan Ģirketler ve ortaklıklar 

yoluyla yeni kaynakların yaratılması, ulusal bölgesel kalkınmaya, 

zenginleĢmeye katkıların artırılması ve yaĢam boyu eğitim gibi konular 

üzerinde uygulamalar, yoğun tartıĢmalar sürmektedir. Bu açıdan giriĢimci 

üniversite kavramı içinde; üniversitenin öğrencisi, verilen eğitimi, kurumsal 

yapısı, üyeleri (akademik personel, öğrenciler, çalıĢanlar), üniversite ile 

çevrenin etkileĢimi Ģeklinde, giriĢimci yapılanmalar oluĢturulmaktadır 

(OdabaĢı, 2005, 95). 

 

8. Materyal Method 

Ġleride iĢ hayatına atılarak birer giriĢimci olabilmelerini tetiklemek 

ve giriĢimci eğilimlerinin olup olmadığını belirlemek amacıyla Atatürk 

Üniversitesinin bazı akademik birimlerinde öğrenimlerine devam eden son 

sınıf öğrencilerine yönelik bir anket geliĢtirildi. Ankette demografik 

özellikleri belirlemeye yönelik soruların yanı sıra, öğrencilerin giriĢimci olup 

olmadıklarını belirlemeye yönelik özerklik, kiĢisel kontrol ve fırsatçılık 

faktörlerini içeren sorular mevcuttu. GiriĢimcilik faktörleri içinde yer alan 

sorular, 5‘li likert ölçeği Ģeklinde (1 kesinlikle katılmıyorum 5 kesinlikle 

katılıyorum) puanlandırılması istenen sorular idi. Atatürk Üniversitesinin 

Mühendislik ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, AĢkale Meslek 

Yüksekokulu ile Erzurum Meslek Yüksekokulunun muhtelif bölüm ve 

programlarının son sınıf öğrencileri ile Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek 

Yüksekokulunun son sınıf öğrencileri arasından seçildi. Örnekleme normal 

ve ikinci öğretime (gece) devam eden öğrenciler dahil edildi. AraĢtırmamıza 

katkıda bulunmayı gönüllü olarak kabul eden öğrenciler rastgele ve 

tabakalama örneklem yöntemi ile belirlendi ve 191 öğrenciye anket 

uygulandı. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin giriĢimcilik özellikleri 

demografik kıstaslar dikkate alınarak SPSS istatistik paket programı aracılığı 

ile karĢılaĢtırılmalı analizlere tabi tutuldu. Bu çalıĢma kapsamına ankette yer 

alan faktörlerden, özerklik, kiĢisel kontrol ve fırsatçılık gibi giriĢimcilik 

özellikleri cinsiyet, medeni durum, öğrenim Ģekli ile yaĢ, akademik birim 

gibi demografik özelliklerine göre students‘ t testi ile varyans analizine tabi 

tutuldu.  

9. AraĢtırma Bulguları 

Öğrencilere ait demografik özelikler aĢağıdaki tabloda yer aldığı 

gibidir (Tablo 2). 
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Tablo 2. Son sınıf öğrencilere ait demografik özellikler 

 N % 

Cinsiyet (N=191) 

   Bay 

   Bayan  

 

115 

76 

 

60.2 

39.2 

YaĢ (N=189) 

    17–19 

    20–22 

    23–25 

    26 ve üzeri 

 

26 

114 

36 

13 

 

13.8 

60.3 

19.0 

6.9 

Medeni Durum (N=182) 

    Evli 

    Bekâr 

 

15 

167 

 

8.2 

91.8 

Akademik Birim (N=191) 

   Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

   Mühendislik Fakültesi 

   Meslek Yüksekokulları 

 

29 

28 

134 

 

15.2 

14.7 

70.1 

Öğrenim ġekli (N=191) 

   Normal Öğretim 

   Ġkinci Öğretim (Gece) 

 

118 

71 

 

62.4 

37.6 

 

Özerklik, kiĢisel kontrol ve fırsatçılık gibi giriĢim özellikleri cinsiyete göre 

ortalama puanları karĢılaĢtırıldığında,  sadece özerklik özelliği cinsiyete göre  

anlamlı (t=2.21, ) 

 

Tablo 3. GiriĢimcilik özelliklerinin cinsiyet, medeni durum ve 

öğretim Ģekline göre karĢılaĢtırılması 
GiriĢimcilik  

Özellikleri 

Bay Bayan 
t 

Ortalama Std. Sap. Ortalama Std. Sap.  

Özerklik  3.60 0.98 3.28 1.07    2.21* 

KiĢisel kontrol 3.83 0.77 3.84 0.71   -0.04 

Fırsatçılık 3.44 0.69 3.45 0.67   -0.01 

 Evli Bekâr  

Özerklik  3.45 1.04 3.49 1.03   -0.16 

KiĢisel kontrol 3.17 0.67 3.47 0.68   -1.67 

Fırsatçılık 3.56 0.55 3.86 0.77   -1.49 

 Normal öğretim Ġkili öğretim  

Özerklik  3.31 1.08 3.72 0.89   -2.72** 

KiĢisel kontrol 3.47 0.68 3.39 0.72    1.21 

Fırsatçılık 3.89 0.78 3.74 0.69    0.75 

*  : 0.05‘de önemli 

**: 0.01‘de önemli 
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p<0.05) iken diğer iki giriĢimcilik özellikleri bakımından anlamlı değildir. 

Öğrencilerin medeni durumları bakımından giriĢimcilik özellikleri 

incelendiğinde, evli ya da bekâr olmanın giriĢimcilik özelliğine etkisinin 

olmadığı tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan öğrencilerin gece ya da gündüz 

öğrenimlerine devam etmeleri açısından yine sadece özerklik-otonom 

bakımından aralarında anlamlı fark bulunmuĢtur (t=-2.72, p<0.01) Tablo 

3.Özerklik, kiĢisel kontrol ve fırsatçılık gibi giriĢimcilik özellikleri önce faklı 

yaĢ gruplarına göre daha sonra 3 farklı akademik birime göre karĢılaĢtırıldı. 

Her iki karĢılaĢtırmada da son sınıf öğrencilerinin giriĢimcilik özellikleri 

bakımından aralarında istatistikî olarak anlamlı fark bulunmadı (Tablo 4). 

Tablo 4. GiriĢimcilik özelliklerinin yaĢ ve akademik birime göre 

karĢılaĢtırılması 
 Özerklik KiĢisel kontrol Fırsatçılık 

YaĢ ve Akademik Birim Ort.  SS Ort.  SS Ort.  SS 

YaĢ (N=189) 

    17–19 

    20–22 

    23–25 
    26 ve üzeri 

 

 3.59 1.05 

 3.51 1.04 

 3.31 1.03 

 3.52 0.97 

 

3.66 0.68 

3.46 0.68 

3.25 0.69 

3.28 0.69 

 

3.76 0.63 

3.95 0.68 

3.68 0.96 

3.55 0.64 

One-way anova testi (F) 0.45 0.11 0.09 

Akademik Birim (N=191) 

   Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

   Mühendislik Fakültesi 
   Meslek Yüksekokulları 

 

 3.14 1.02 

 3.51 1.04 

 3.54 1.02 

 

3.52 0.65 

3.35 0.77 

3.45 0.68 

 

 3.97 0.93 

 3.92 0.71 

 3.79 0.71 

One-way anova testi (F) 1.77 0.42 1.05 

 
 

10. Sonuç ve Öneriler 

AraĢtırma bulgularına göre, giriĢimcilik için gerekli olan 

özelliklerden özerklik cinsiyete ve öğrenim Ģekline (normal ve ikinci 

öğretim) göre farklılık gösterirken, fırsatçılık ve kiĢisel kontrol cinsiyete ve 

öğrenim Ģekline (normal ve ikinci öğretim) göre farklılık göstermemiĢtir. 

Öğrenim Ģekline baktığımızda ise öğrencilerin %62,4‘ü normal öğretime 

devam ederken %37,6‘sı ikili öğretime devam etmektedirler. Öğrencilerin, 

giriĢimcilik özelliklerinden özerklik bakımından normal ve ikili öğretim 

arasında farklılık tespit edilmiĢtir. Buna göre, ikili öğretimde eğitim alan 

öğrencilerin özerklik bakımından daha geliĢmiĢ olduklarını söyleyebiliriz. 

Ayrıca giriĢimcilik özelliklerinden özerklik, fırsatçılık ve kiĢisel kontrol 

açısından akademik birimler arasında bir farklılık tespit edilmemiĢtir. 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Meslek 
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Yüksekokullarının öğrencilerinin özerklik,  fırsatçılık ve kiĢisel kontrol 

açısından birbirlerine yakın sonuçlar elde edilmiĢ ve aralarında istatistikî 

olarak fark bulunamamıĢtır. Her ne kadar bazı demografik özelliklere göre 

giriĢimcilik özellikleri bakımından aralarında fark bulunamamıĢ olsa da, 

tablo 3 ve tablo 4‘deki ortalama skorlara bakıldığında puanların oldukça iyi 

sayılabilecek düzeyde yüksek olduğu gözlenebilmektedir. Bu da 

öğrencilerin giriĢimciliğe eğilimli olduklarını göstermektedir.  

AraĢtırma bulguları öğrencilerin giriĢimci eğiliminde oldukları eklinde 

görülse de, öğrencilere öğrenim süresi içerisinde giriĢimcilik ile alakalı 

derslerin konulmasının mevcut giriĢimcilik özelliklerini dıĢa vurmalarını 

sağlamak ve etkin bir giriĢimcilik ruhunu oluĢturmak bakımından fayda 

sağlayacaktır. Ayrıca, öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra kendi iĢlerini 

kurmaları konusunda giriĢimcilikle ilgili bazı yerli ve yabancı kaynaklardan 

destek sağlanmıĢ projeler eĢliğinde giriĢimcilik eğitim programlarının 

düzenlenmesinin faydalı olacağı bir gerçektir. 
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ĠNGĠLTERE’DEKĠ  DĠNSEL RASYONALĠSTLERĠN  

EKONOMĠK OLAYLAR HAKKINDAKĠ YORUMLARI 

 

Dr.KürĢat Haldun AKALIN

 

 
Ö Z E T 

     Richard Baxter, bir dinsel rasyonalistti. Her hangi bir konuyla ilgili olarak 

dini, açık bir rehberlik iĢlevini yerine getiremediği durumlarda; mantık ve sağduyu 

temellerine uygun olarak karar verirdi. Ayrıca, çevresindeki diğer insanların, kendi 

akıl gücünü kullanmalarını istemiĢtir. Baxter, adil fiyat kavramına ulaĢmak için 

teĢebbüs de etmiĢtir. Piyasa ya da alıĢılmıĢ fiyat dikkate alınmalıdır. Ancak, nispi 

pazarlık güçleri veya sürülen servet miktarı etkiliyse; adil fiyat düzeyi, piyasa 

fiyatından farklı olabilirdi. Özellikle de, iĢletmedeki verimlilik çok adaletli bir 

Ģekilde ödüllendirilmeyi veya diğerlerine kıyasla daha yüksek kazançların 

dağıtılmasını gerektirdiği gibi, verimsizlik de düĢük kazançlarla veya iflasa 

sürüklenmekle cezalandırılmaktadır. Baxter, borç alıp vermeyle ilgili bir hayli 

açıklamada bulunmuĢtur. Fakir bir adamın geri ödeyemeyeceğini bile bile borç 

alması adalete uygun değildir, demiĢtir. Bu koĢullar altında, alınan borç hırsızlıktır. 

Ayrıca Baxter, iĢletme finansmanında kullanılan borçlanma üzerinde de durmuĢtur. 

ĠĢadamları borçla sağladıkları paraları kârlı iĢlere yatırarak ödeyecekleri borçtan 

daha yüksek kazançları elde ettikleri için; ticaret ve sanayi ile ilgili faizli 

borçlanmayla ilgili ahlaki bir itirazı olmamıĢtır. John Wesley, paranın kendi içinde 

kötülükten oldukça uzak olduğundan kesin emin olduğu için, paranın en büyük 

iyiliğin aracı olarak kullanılabileceğini savunmuĢtur. Bu nedenledir ki, açıkça, 

kazanabildiğiniz kadar kazanın, diyebilmiĢtir. Ancak, para, zevk verici ve gurur 

sağlayıcı Ģeylere harcanmamalı, pahalı elbiseler alınmamalıdır. Para, mutlaka, iĢ 

etkinliklerine yatırılmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: Adil fiyat, Uygun fiyat, Tefecilik, Faiz, Servet birikimi 

 

The Comments on Economic Affairs of Religious Rationalists in England 
 

ABSTRACT 

Richard Baxter was a religious rationalist. If his religion failed to provide a 

clear guide on any point, he decided on grounds of logic and common sense. Further, 

he expected others to use their reason. Baxter attempted to arrive at a conception of 

just price. Market or customary price must be taken into account, but the just price 

may differ from it if the relative bargaining strength or wealth. Especially efficiency 
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in business can rightly expect to be rewarded or more profits than the others, and 

inefficiency penalized or went to bankrupt. Baxter also has a good deal to say on 

lending and borrowing. He says that a poor man might not rightfully borrow if he 

knew that he could not repay. Under such circumstances, borrowing is thieving.  

Baxter then deals with the question of financing of business on borrowed capital. 

There is no ethical objection to commercial or industrial borrowing , because they 

invest profitable business and they may be gain more profits. John Wesley was quite 

clear that, so far from money being evil in itself, it could be an instrument of the 

greatest good; for this reason gain all you can and save all you can. Money must not 

be spent to gratify pride or expensive clothes; but must be invest business activities. 

Key words : Just price , Fair price, Usury , Intreset , Accumulation of wealth 

 

1. G Ġ R Ġ ġ 

Dinsel rasyonalistlern seçilmiĢlik öğretisi, insanın Tanrı tarafından 

seçilmiĢliğini, değerli olduğu için değil, Tanrının kendisini cana yakın 

bulduğundan dolayı görevlendirmesi anlayıĢına dayanmaktadır. Tüm 

insanların günahkarlıklarından dolayı eĢit olduğu, hiç bir kimsenin 

ayrıcalıklı konumda bulunmadığı kanaati; sıradan bir insan ile kral arasında 

var olan temel farklılığı bütünüyle yok etmiĢ, Tanrıdan yetki alarak 

hükmetme inancını tamamıyla yıkmıĢtır. Tanrı, günahkar yaradılıĢlarından 

dolayı, hiç bir insan arasında bir ayrım yapmamıĢtır. Kalvinistin kaderci 

inançlarına göre de, her insan eĢittir, eĢit olduğunu hissederek dünyevi 

faaliyetlerine yöneldiği ölçüde de hürdür. Artık seçilmiĢliğin iĢaretleri, 

çilenin yaĢandığı ve bir ibadet bilinciyle uygulandığı iĢ yerindeki 

baĢarılarında aranmaktadır. Ancak, verimsiz ve yararsız insan, tembel ve 

aylak kalan insan; Tanrının kendisine aracı kılmadığı, sonsuz  ölümlüler 

arasında gördüğü bir yaratıktır. ĠĢ yerinde rasyonel ve metodik çalıĢma 

hayatının, seçilme güdüsüyle birlikte oluĢmasıyla, kilise karĢıtları içinden 

çıkan dinsel rasyonalistler sayesinde; verimlilik maksadı ve bireysel baĢarı 

güdüsü tüm ekonomik uğraĢıların yapısına hakim olmuĢtur. Böylece, 

babadan evlada geçen meslek anlayıĢı ve kalıtımsal statü yapısı sona 

ermiĢtir. Bunun yerini, dürüstlük, dakiklik, çalıĢkanlılık, verimlilik ve 

yaratıcılık gibi bir takım kiĢilik nitelikleriyle birlikte; öğrenim seviyesi, 

mesleki yetenek ve deneyim, mesleki konum gibi ölçütler dikkate alınmaya 

baĢlanmıĢtır. Seçilme olgusunun tek iĢareti, dürüstlük içinde ulaĢılan 

ekonomik baĢarı, kârlılık durumu, yeteneklilik gibi somut kriterler 

olduğundan; ekonomik faaliyetlerde rasyonellik belirleyici bir rol oynamıĢ, 

metodik çalıĢma düzeni esas alınarak ussallık hayatın her  sahasına nüfuz 

etmiĢtir. Dünyevi çilekeĢlik sayesinde, kiĢinin yegane bireysel çıkarı, 

kazançla özdeĢleĢen baĢarı ölçüsü üzerine kurulan toplumsal saygınlığa 
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eriĢmesi olduğundan; mesleki etkinliğiyle Tanrının seçtiği kullarından 

olduğunu kanıtlayabilen püritanın; bu bireysel güdüsüne dayanan yaĢama 

tarzı, ussal bir içerik kazanmıĢtır. 

Dinsel rasyonalistler içinde özellikle püritanlar, doğuĢtan seçilmiĢlik 

anlayıĢına bir son vermiĢlerdir. En yüce ibadethane olarak düĢünülen iĢ 

yerindeki baĢarısının,gerek Tanrı katında ve gerekse de kutsal topluluk 

içindeki seçilmiĢliğin ve itibar görmenin en önemli ölçüsü haline gelmesiyle; 

kalvinist mezheplere katılanların birinci hedefi, eski geleneksel yapıyı 

ortadan kaldırarak, her türlü iltimasa, babadan evlada aktarılan ayrıcalıklara 

Ģiddetle karĢı çıkarak,seçilme olgusunu esas almak olmuĢtur.  Tanrının, 

kiĢinin nesebine hiç bakmaksızın hür iradesiyle ilahi mağfiretine erdirerek, 

seçimine daha ezelden mukadder kılmıĢ olduğuna inanılmasıyla; orta çağ 

zihniyetinin dayanağını oluĢturan soya dayalı statü anlayıĢı, tam manasıyla 

çökmüĢtür. Çünkü seçilmiĢlik öğretisi, giderek kiĢinin toplumca kabul gören 

nitelikleri ve yetenekleri sayesinde Tanrı katında da onaylanmasına 

dayanmaktadır.  Ayrıca, bu seçilmiĢlik inancı, kalvinist Tanrı anlayıĢının bir 

gereği olarak, günahkar yaradılıĢları sonucu halktan biri ile kral arasındaki 

üstünlüğü veya doğuĢtan edinilen haklara yol açan farklılığı, bütünüyle 

kırarak ortadan kaldırmıĢtır. Herkes Tanrı huzurunda eĢit kılınmıĢ, insanlar 

arasındaki ayrıcalık ve üstünlükler yok edilmiĢtir. Bütün insanlığı kapsamına 

alan bu eĢitlik anlayıĢı, Tanrıdan baĢka hiç bir kimseye karĢı sorumluluk 

kabul etmeyen ‗tebaam‘ zihniyetini de, bunun dayandığı Tanrıdan geldiğine 

kuvvetle inanılan yetki anlayıĢını da,ortadan kaldırmıĢtır. 

Ġbadeti dünyanın içine taĢımakla ve mesleki etkinliği bir Tanrı yolu 

haline getirmekle ussal bir yöneliĢe ulaĢan dinsel rasyonalistler; baĢlangıçta 

Roma‘dan ayrılmayı istemiĢ olmakla da ulusal bir din de yaratmıĢlardır. 

Böylece, fiilen Roma‘dan kopmuĢ olsa da,hala benzeri ibadet ilkelerini 

uygulamada ısrar eden Anglikan kilisesine de karĢı çıkarak, kilise içindeki 

ibadeti bırakarak, Tanrı iradesinin uygulandığı mesleki etkinlik ile ibadet 

ettikleri bilincine varmıĢlardır. Püritanlıkla, ulusal ve ussal bir dinin 

olmasıyla, ekonomik geliĢme önündeki dinin engelleyici etkisi de sona 

ermiĢtir. Evrensel din birliği anlayıĢıyla birlikte, kurumsal ibadet de çökmüĢ; 

yerini ulusal ve ussal bir dine bıraktığı gibi, bireysel yöneliĢ ibadette esas 

alınmıĢtır.  KoĢullara bağlanan ve önceden belirlenmiĢ kurallarıyla  sürekli 

yinelenerek yerine getirilen Ģekilci ve kalıplaĢtırılmıĢ kurumsal ibadet 

yerine; zamanı ve söylemi belli olmadan, bireyin içinden gelerek gizli bir 

Ģekilde yöneldiği bireysel ibadet rağbet bulmuĢtur. Hiç bir kimsenin hükmü 

altına girmeksizin, hiç bir kimseyi de örnek almaksızın, tek baĢına, bir birey 

olarak Tanrıya yönelme özgürlüğünü hisseden dinsel rasyonalistler; böylece, 

ibadette bireyselleĢmesinin ve özgürleĢmesinin de kapılarını açmıĢlardır. 
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Böylece, ibadette kalıplaĢtırılmıĢ Ģekilciliğin yerini, gizlilik halindeki 

içtenlik almıĢtır.  

 

2. Richard  BAXTER (1615-1691) 

 Kilise karĢıtlığı düĢüncesi üzerine fikirleriyle en fazla tesir etmiĢ ve 

görüĢlerinin etkisi ülke sınırlarının çok ötesine geçmiĢ liderlerden biri olan 

Richard Baxter‘in, temel ekonomik savları; Hristiyan dininin  genel 

ilkelerini yönlendirici ve hükmedici bir faktör olarak yorumladığı hristiyan 

düzeni kavramı kapsamında açık ve kesin bir hale getirmiĢ olduğu için, 

derleme mahiyetindeki çalıĢmalardan meydana gelmektedir. Kitaplarından 

biri olan Christian Directory‘de (Hristiyanın Rehberi) her bir bireyin 

uygulama sorumluluğunu nihai olarak üstlenmiĢ olduğuna inandığı bu 

ekonomik prensiplerin ayrıntılı Ģekilde yorumlanmasına yol göstermektedir. 

―Kişilerin mesleki etkinliklerini hristiyanlaştırmanın, yaşamın her kesitine 

dini hakim kılmanın yollarını irdelemekte; hukukçulara, hukuk bilimini 

öğrenmek zorunda oldukları kadar, bundan çok daha fazla önemli olan 

ilahiyat sahasında da çalışma yapmaları gerektiğini de anlatmakta;son bir 

çare olarak iyi bir hristiyan olmadıkça, iyi bir hukukçu da olamayacaklarını 

açıklamaya çalışmaktadır. Hristiyanın Rehberi isimli kitabı, bir bütün halde, 

üç düzen altına alıcı kuraldan oluşmaktadır. Birincisinde, sonsuzluk şu anı 

yaşamaktan çok daha fazla önemli olduğundan, ekonomik düşünce ve 

eğilimlerde adalet ile merhamet duygularına aldırmazlık edilemeyeceği 

vurgulanmaktadır. İkincisinde, var olan her şey, bütün bunları yaratan 

Tanrıya ait olduğu bildirilmekte, ekonomik varlıkları üreten ve kullanan 

insanların ise, sadece Tanrının aracısı ve mutemedi işlevini üstlendiği 

vurgulanmaktadır. Üçüncü ve son olarak ise, var olan her şeyi üretilmesinin 

ve kullanılmasının, yasaklanmadığı sürece, meşru kılındığı 

açıklanmaktadır.‖ (Wauzzinski R.A., 1993; 173) 

R. Baxter, puritan ahlağının evrensel olarak uygulanabilme 

özelliğine sahip olduğuna daima inanmıĢ olduğundan; zorluklarla yüz yüze  

gelindiğinde, cesaretle sorunların üzerine gitmek istemiĢ, içinde yaĢanılan 

gerçek koĢulların içeriğine göre açıklamalarda bulunmuĢtur. ―Baxter’in  

öğretisini, fiyatla ilgili düşüncelerini ayrıntısıyla irdeleyerek dikkate 

alabiliriz. Çünkü fiyat konusu ekonomik olduğu kadar ahlaki bir içeriği de 

sahip olduğu için,bütün öğretisinin temelini oluşturmaktadır. Piyasa 

fiyatının veya her bir malla ilgili ortak kanının çok ciddi bir şekilde dikkate 

alındığı genel bir prensiple düşünülmesinde ısrar etmiştir. İkinci olarak,bir 

ürünün hakkında verilebilecek değer sorunuyla çok yakından ilgilenmiştir. 

Taahhütlerin yerine getirilmemiş olması yüzünden, verilen sürede borcun 

geri ödenmemesi halinde ipotek edilen gayri menkulün elinden alınmasına 
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bazı hallerde izin verilmiştir. Borçlanan ticaretle ilgili zengin bir kimse 

olduğu halde,borcunu geri ödemede ihmalkar davranmışsa,bu ödememenin 

cezasız kalmayacağını mutlaka bilmelidir. Senet alan taraf, ödünç olarak 

verilen paranın güvenliğini yasal olarak elde etmiş olmalıdır. Borç alan 

kimse, alınan parayı, geri ödemeye muktedir ve istekli olmalıdır. Merhamet, 

borçlanma işleminde ana paranın geri ödenmesinde yetersizlikle 

karşılanılması sırasında dahi ihmal edilmemelidir.‖ (Simpson A. , 1955 ; 47) 

Dinin ussal bir içeriğe bürünerek, özellikle de mesleki etkinlik 

yorumuyla bütün ekonomik davranıĢlar üzerinde biçimlendirici bir tesir 

gücüne ulaĢması olgusunda, Richard Baxter‘in düĢünceleri son derece etkili 

olmuĢtur. ―Baxter, gerçek anlamda bir dinsel rasyonalisttir. Her hangi bir 

konuyla ilgili dinsel düşüncelerini çıkartacak olsanız, o konuda, mantık ve 

sağduyudan başka hiç bir şeyin geriye kalmadığını apaçık bir şekilde fark 

ederdiniz. Dinsel olarak yorum yapmakta yetersiz kaldığını anladığı her 

konuda,yine ve mantık ve sağduyu temeline dayalı olarak derhal karara 

varabilen R.Baxter; ayrıca, inanan her insanın, öncelikle aklını kullanmakla 

sorumlu tutulduğunu açıkça bildirmekteydi.‖ (Green R.W. , 1970 ; 23) 

Adil fiyata dayanan fiyat kontrolünden yana olan Baxter, her ürünün 

kendi gününün koĢulları altında fiyatının yasayla belirlenmesinin, yasal 

fiyatın da taraflarca kabul edilmesi zorunluluğunun getirilmesinin 

gerekliliğine inanmıĢtır. (Schneider H.W. , 1982 ; 47) ―Şayet ürünler piyasa 

fiyatı olarak arz ve talep kuvvetlerinin kesişmesiyle oluşmaktaysa; böyle bir 

durumda dahi, piyasa fiyatlarının nereye gitmekte olduğunun dikkatle 

gözlenmesinin gerektiğini öne sürmüştür.‖ (Simpson A. , 1955 ; 54) Adil 

fiyat temelinden hiç ödün vermek istemese bile Baxter, ―alış veriş yapılan 

kişi, size göre ekonomik bakımdan çok daha güçlü bir konumda bulunabilir, 

istediğin her fiyatı değerini dikkate almaksızın ödemeye hazır da olabilir; 

ancak, istediğin fiyat üretim maliyeti temeline göre değilse veya bu ürünün 

taşıdığı değerini kişisel olarak abartmış olsa da, her iki halde de, piyasada 

oluşan ve herkesin almaya satmaya razı olduğu fiyatın düzeyinin üzerine 

kesinlikle çıkmamalıdır‖ (Hall E.  , 1947 ; 64), demektedir. 

Rasyonel ekonominin temelini oluĢturan arz ve talebe dayanan 

serbest piyasa mekanizması uygulamasını hiç aklında kuramamıĢ olan 

―Baxter demektedir ki, satmakta olduğun bu mal, aşırı derecede talep 

ediliyor hale gelebilir veya bir tek şahıs tarafından nedeni anlaşılamayan bir 

şekilde kuvvetle arzulanıyor olabilir;ancak her iki halde de, istemde bulunan 

kimsenin elverişli eğilimini veya açığa vurduğu satın alma emelini fırsat 

bilerek çok fazla miktarda yarar sağlama yoluna gitmemelisin; istenilen 

fiyatı ödemeye hazır olduğu bu halinde dahi,piyasa fiyatına  eşit ve uygun 

bir fiyat söyleyerek dürüstlükten vazgeçmemeli, alış verişinle kendisini 
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hoşnut etmelisin. Bu gibi durumlarda, pazarda oluşan uygun fiyatın belki 

biraz üzerine çıkmış olman, öyle pek fazla yadırganmasa dahi, bunun öyle 

çok aşırı olmamasına da dikkat etmek zorundasın.‖ (Schneider H.W. , 1982 ; 

54) 

Baxter, pek çok özel durumlarda, bir ürünü elde etmede karĢılaĢılan 

güçlükleri veya tüketicisine ulaĢtırılmasında katlanılan masrafları, kesin 

olarak ürünün kalitesiyle kıyaslanmasında dikkate almıĢ olduğundan, bu gibi 

etmenlerin piyasa fiyatı  üzerinde etkili olabileceğini kabul etmiĢtir. 

―Satmakta olduğun bu ürünün hiç kimse tarafından fark edilemeyen gizli bir 

değeri olduğuna inanıyorsan,bu özelliğinin de pazar fiyatında dikkate 

alınmamış olduğundan eminsen, örneğin çok iyi niteliklere sahip bir at gibi; 

bu özel ürünün pazar fiyatını aşan, fakat gerçek değerine göre belirlenmiş 

olan fiyatına göre satışa arz etmende, hiç bir sakınca yoktur,bu fiyat meşru 

bir fiyattır.‖ (Schneider H.W. , 1982 ; 62) Baxter‘e göre, bir ürünün adil 

fiyatının anlamını biraz düĢünecek olursak, ister istemez bunun nasıl ve ne 

ölçüde uygulanabilir olabileceğini de tahmin etmiĢ oluruz. Ne ahlaki bir 

prensip ve ne de ekonomik ölçüt, tek baĢına, fiyatın doğru ve kesin olarak 

belirlenmesini sağlayamaz. (Green R.W. , 1970 ; 27) 

 Adil fiyat muhakemesine rağmen Baxter‘in fiyat anlayıĢı, zamanının 

ekonomik yapısına uygun olarak orta çağın adil fiyat uygulamasında olduğu 

gibi, fiyatı değiĢtirilemeyen ve alıcı ile satıcının iradesi dıĢında dıĢardan 

belirlenemeyen bir kesinlik içinde oluĢan statik bir özelliğe sahip değildir. 

Baxter‘in, fiyatta dürüstlüğün sağlanması gerektiğiyle ilgili yaklaĢımı, 

kesinlikle statik bir kavramsallaĢma özelliğini taĢımamakta, fiyatta adaletin 

sağlanmasına alıcı ile satıcının nispi ekonomik konumları etkili olduğu gibi 

ürünün gizli nitelikleri de belirleyicilik taĢımaktadır. (Horton D. , 1948 ; 46) 

ġayet alıcı ile satıcı,ekonomik bir eĢitlikte uzlaĢıya varmıĢsa,istenilen fiyat 

alıcı tarafından hoĢnutlukla  kabul edilmekteyse, her iki taraf da bu alıĢ 

veriĢten eĢit derecede kazançlı çıktıklarının farkındaysalar, Baxter‘e göre bu 

satıĢ meĢrudur. Ancak, satıcı kimse çok zengin ve alıcı da nispeten daha 

fakirse, istenilen yüksek fiyat alıcı üzerinde bir sıkıntı yaratmıĢsa,bu fiyatta 

ısrar etmek doğru olmayacaktır. ÇeĢitli kereler Baxter, zengin bir kimseyle 

giriĢilen alıĢ veriĢte, iĢgücü ya da ürünün değerinden daha yüksek bir bedelin 

istenebileceğinden, bu paranın alınabileceğinden söz etmiĢtir.  

Muhtemelen zengin olduğu fark edilen bir müĢteriden, pazar 

fiyatının üzerinde bir fiyatı istediğinde, alıcı dürüstçe ve içtenlikle Ģunları 

söyleyebilir; ‗bu ürünün değeri benim için oldukça yüksektir, son derece 

gereksinim duyduğum bu maldan biraz daha fazla verebilirsen ürünü 

alacağım ve minnettarlık duyacağım.‘ (Selberg W.U. , 1977 ; 24) Aynı 

üründen daha fazla alabilmek için fiyatın yükseltilmesini,böylece meĢru 
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gördüğü gibi;olağan alıĢ veriĢler sırasında, almaya hazır olan bir müĢteriden 

yüksek fiyat istenilmesini onaylamamakta, pazarda sıkı pazarlığa 

giriĢilmesini de utanç verici görmektedir. ―Her şey bir yana, adil kazanç 

bölünemez bir miktarda veya kararlaştırılmış fiyatta daima adaletli 

kalınması ilkesine dayanmayabilir. Ailesinin geçimini sağlamak gayesiyle 

ticaretini sürdüren bir kimsenin,bu maksadına uygun olarak faaliyetinden   

ılımlı bir kazanç sağlaması, meşrudur. Bundan, daima adaletli davranma 

zorunluluğu anlayışı, uygun fiyatı ifade etmektedir. Bir kimsenin zenginle 

giriştiği alış verişinde iki ya da üç shilling fazladan kazanç sağlamış olması, 

fakirle yaptığı satışta daha az kazanca razı olur hale getirmekteyse, 

zenginden istenen fazla fiyattan dolayı yerilmemelidir.‖ (Simpson A., 1955 ; 

94) Ancak, makul olanın dıĢında aĢırı fiyat talebinde bulunulmasına, her 

zaman karĢı çıkılmıĢtır. 

 Baxter, ‗Hristiyanın Rehberi‘ isimli kitabında, yüksek fiyat isteyerek 

hilekarlık yapılmasına karĢı çıkmıĢ olsa da, çeĢitli Ģekillerdeki kurnazlığı 

zaman zaman hoĢ görmekten çekinmemiĢtir. “Vitrin düzenlemesiyle ilgili bir 

soruda, Baxter,daha iyi görünen ve daha kaliteli olan ürününüzü vitrinin ön 

kısmına koymanızda bir sakınca bulunmamaktadır, demektedir. Ayrıca, şayet 

fantezi seven ahmak biriyle alış veriş yapmaktaysanız, ürününüzü 

almayacağından da emin olmuşsanız, gerçek değerini söylemenize hiç gerek 

yoktur, diye düşünmektedir. Bununla beraber, bu hilekarca yaklaşım 

bile,adil fiyatın çok üzerinde bir fiyatı isteme alışkanlığına yol 

açmamalıdır.‖ (Simpson A. , 1955 ; 118) YaĢamak,Tanrı tarafından bütün 

insanlara yıkılmıĢ bir sorumluluktur. Baxter , ‗Tanrıya karşı gerçekçi, dürüst 

ve inançlı ol;adil davran, saf halini koru, ürünün değerinden daha fazlasını 

isteme‘ (Simpson A. , 1955 ; 97)  öğüdünde bulunmaktadır. Ürünün olası 

kusurunu abartarak fiyatını haksızca kırmak isteyen muhtemel alıcı 

karĢısında,hata,gizli tutulabilir. (Tawney R.H., 1980 ; 143) 

 Ürünün değerinden fazlasına satılması pek uygun görülmese dahi, 

fiyat dalgalanmaları doğal ekonomik olaylar olarak kabul edilmiĢtir. Baxter, 

fiyat seviyesindeki dalgalanmalarla ilgili olarak, bu dalgalanmaların ürünün 

arz ile talebindeki değiĢmelerin bir sonucu olduğu kanaatini açıkça 

belirtmiĢtir. ―Özel kargolarıyla gemiler limana yaklaşıp mal indirdiklerinde, 

sahildeki her hangi bir kimse bile, ürün arzının daha da arması nedeniyle 

fiyatların yakın bir gelecekte düşeceğini gayet iyi bilmektedir. Bunca ürün 

artışına rağmen, pazar koşullarında beliren ani değişiklikten habersiz kalmış 

bir alıcı bulunabilir mi,eskinin yüksek fiyatları üzerinden hiç satış 

gerçekleşebilir mi? Baxter, komşunu kendin gibi seveceksin emrinden 

muhtemel müşteri konumunda olan herkese yakın gelecekte olup bitecekler 

hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiği, sonucunu çıkartmaktadır. Yine 
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de düşmanla alış verişte bulunma halinin belirli istisnaları olmaktadır;çok 

zengin birine mal satarken fiyatın yüksek olmasının hiç bir önemi olmadığı 

açıkça bildirilmiştir,satış durumu ve geleceği hakkında ileri bilgi alma 

fırsatlarının bulunmasına  önem verilmektedir.‖ (MacArthur K. W. , 1936 ; 

83) 

Benzeri Ģekilde,ürün arzının daralması sonucunda fiyatlarda 

yükseliĢin olacağı varsayımıyla, Baxter, alternatif bir seçenek olarak 

ilgilenmiĢtir.― Baxter, gelecekte kıtlığın olabileceğini önceden gören 

tüccarın, fiyatlar yükselinceye kadar mallarını elde tutmasını meşru 

görmüştür. Yeter ki, mallarını satmama kararının kendisi, her hangi bir 

şekilde kıtlığa neden olmasın. Satıcının finansal darlığından dolayı girişilen 

zorunlu satış durumunda, adalet ve merhamet prensiplerinin mutlaka dikkate 

alınması gerektiğine inanmıştır. R. Baxter, adil fiyat kavramına ulaşmaya da 

yeltenmiştir. Baxter’e göre, ilk olarak piyasa ya da alışılmış fiyatın mutlaka 

dikkate alınmış olmasına karşın, nispi güç pazarlığı yapılmaktaysa veya 

tarafların servet yönüyle birbirinden farklı durumdaysalar, adil fiyat bundan 

farklı  olabilmektedir. İkinci olarak, merhamet mutlaka dikkate alınması 

gereken bir konu olduğu halde, alış verişe taraf olan kimselerden hiç birinin 

gerçek refahtan vazgeçme eğilimine gireceği, asla beklenilmemelidir. 

Üçüncü olarak, iş yaşamında verimliliğin ödüllendirilmesi, aylaklığın ve boş 

gezerliğin ise cezalandırılması beklenen karşılıklar haline getirilmelidir.‖ 

(Horton D. , 1948 ; 169) 

ĠĢ konusunda, Baxter‘de hiç bir duygusal yoruma rastlanılmamıĢtır. 

―Belirsiz evrensel şefkatlilik uğruna, yaşanılan gerçek ekonomik yasalardan 

vazgeçilmesi gerektiğini asla söylemiş değildir. Tam tersine, gerçek yaşamın 

bir kolu olarak işin,kendine özgü teknik bir donanıma kavuşturularak ciddi 

bir teşebbüs gücüne dönüştürülmesi gerektiğini söylemekle, böyle bir 

sorumluluğun ancak mesleki bilinç sayesinde edinilebileceğini 

vurgulamaktaydı. İş, katı bir disiplini beraberinde getirmekte; Tanrı iradesi 

iş sırasında yerine getirilerek, doğrudan Tanrıya hizmet edildiği bilincine 

varılmaktadır. Dürüstlük ve merhametlilik içinde Tanrıya hizmete adanmış 

ekonomik bir hayatta, yardımseverlik ve şefkatlilik duyguları 

yadsınmamalıdır. Orta çağın skolastikleri, mal alış verişlerini adil fiyat 

üzerine kurdukları, ücret ya da fiyat yükselişlerini yadsıyıp fiyat seviyesinin 

değişmezliğinde ısrar ettikleri için; değersiz ve şerefsiz gördükleri paranın 

da mal alımı dışında kullanılabileceğini hiç dikkate almadıklarından, her 

fiyat artışını tefecilik olarak görmüş, alınan borcun aynen geri iadesini şart  

koşmuşlardır.‖ (Hall E.  , 1947 ; 24) Orta çağ kilisesinin adil fiyat üzerinde  

bu kadar çok durmasının,vadeli ödeme dolayısıyla fiyatının yükseltilmesinin 
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tefecilik olduğunu tekrar ve tekrar yinelemesinin en önemli sebebi, tefeciliğe 

engel olmak istemesi yüzündendir.  

R.Baxter, borç para alıp verme konusunda pek çok Ģeyi söylemiĢtir. 

―Baxter, borç aldığı parayı geri ödeyemeyeceğinden emin olan veya geri 

ödeme ümidini makul bir şekilde taşımayan fakir bir insanın borçlanma 

talebinde bulunmasını, dürüstlükle bağdaştıramaz. Bu koşullar altında 

borçlanma bir tür hırsızlık olmaktadır. Fakirin borçlanma koşullarını 

irdeleyip böyle bir kanaate vardıktan sonra, Baxter, ödünç alınan sermaye 

kapsamında işletmelerdeki finansman sorunlarıyla ilgilenmiştir. İşletmelere 

verilen borçlarda riskin, şahsa verilen borçlara nispetle çok daha az 

olduğu,geri ödemenin asla zararla ya da iflasa yol açmayacağı sonucuna 

vardığı için, teşebbüslere verilen borcun meşru olduğu kanaatini edinmiştir. 

İşletmelerin ticari borçlanmasını engelleyen veya haksız bulan, hiç bir 

ahlaki itiraz nedeni görülmemektedir. Her şeye rağmen,iş  dünyasında faal 

olan bütün teşebbüsler, bir ölçüde de zarara uğrama riskini 

taşıdıklarından;bu olasılığın doğal olarak dikkate alınması,borç alanın 

bulunduğu koşullar hakkında alacaklı kimseyi bilgilendirmesi veya en 

azından borç para verenin uyanık kalması gerekmektedir. Bundan sonra 

Baxter,çeşitli yönleriyle birbirleriyle benzerlik taşımayan farklı durumlarla 

ilgili olarak varsayımlarda bulunmuş, borçlanan kimsenin geri ödeyemediği 

hallerde nelerin yapılmaması gerektiği konusunda görüşler ileri sürmüştür.‖ 

(MacArthur K. W. , 1936 ; 43) Alınan borcun geri ödenmesi yükümlülüğü 

kesinlik taĢıdığından geri ödemeyle ilgili taahhütlerini yerine getirmekten 

kaçınan bir kimseye karĢı alacaklının bu parayı tahsil edebilmesi için her 

Ģeyi yapmaya  hakkı olduğunu belirtikten sonra, borç alan kimsenin kendi 

finansal konumu hakkında alacaklısına tam bir bilgilendirmede 

bulunmasının öneminden söz etmiĢtir.  

Borçlunun ödeme takatini de dikkate olan bir ödeme programının 

kredi açan kimsenin iradesine göre fakat ahlaki bakıĢ açısını da hiç ihmal 

etmeden yeniden düzenlemesini savunmuĢtur. Borçlanmayla ilgili verilen 

taahhütlerin, konulan rehinlerin veya ödenileceğine dair içilen 

yeminlerin,yapılan ipoteklerin, tamamıyla yasal olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

(MacArthur K. W. , 1936 ; 48) Ancak,fakir insanın kendi yaĢamı için gerekli 

olan veya geçimini sağlamada kullandığı aletlerinin ya da elbiselerinin rehin 

alınması ahlaki görülmemiĢtir. Bu konuda,’değirmeni yahut üst taşını kimse 

rehin almayacaktır; çünkü adamın hayatını rehin alıyor. Komşuna bir şeyi 

ödünç verdiğin zaman,onun rehinini almak için evine girmeyeceksin. 

Dışarıda duracaksın ve kendisine ödünç verdiğin adam,rehini sana dışarıya 

çıkaracak. Eğer o adam düşkünse,onun rehini ile yatmayacaksın,güneş 

battığı zaman rehinini mutlaka kendisine geri vereceksin.‘ (Hall E.  , 1947 ; 
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183), ifadesi esas alınmıĢtır.  R.Baxter, borç alıp vermede fazla  ödemenin 

tefecilik sayılıp sayılmayacağı, alınan faizin dinen  uygun olup olmadığı 

konularıyla da ilgilenmiĢtir. ―Faiz karşılığı borçlanma, alınan borçtan daha 

fazla yapılan her ödeme tefecilik midir veya kanuna uygun mudur? Baxter, 

tefeciliği, borç verilen paradan dolayı alınan her ilave miktar veya 

sağlanılan her fazla kazanç olarak tanımlamıştır. Tefecilik demek olan bu 

fazladan yapılan her ödemenin bazen yasaya uygun olduğunu, bazen de 

aykırı düştüğünü açıkça belirtmiştir.‖ (Hall E.  , 1947 ; 194) 

Baxter, Yeni Ahit hukukunda tefeciliğe karĢı her hangi bir kesin 

ifadenin olmadığını, bu anlamda Musa‘nın yasasında açık hükümlere 

rastlanıldığı halde, bunun da hristiyanlar tarafından uygulanmadığını, 

söylemektedir. ―Baxter, aldığı bu fazlalıktan dolayı, merhamet ve adalet 

duygularını incitici bir davranış içine girmediğinden emin olan bir kimse, 

kesin olarak tefecilik günahını işlemiş sayılmamalıdır, demektedir. Tefecilik, 

iki tarafın gönüllü olarak arasında bağıtlanan sözleşmeye rağmen,bir 

diğerine baskı uygular ve elindekini gasp etme emelini güderse ortaya 

çıkmaya başlar,günahkarlık işte o zaman kendini gösterir. Belirli bir faiz 

oranı üzerinden borçlanılan paradan, merhamet yadsınmamışsa, serbestçe 

borç alınıp verilebilir. Borçlanan kişinin bu parayı kesinlikle ödeyemez bir 

duruma düşmesine rağmen, merhametsiz ve bağışlanamaz bir tutum 

sergileyen alacaklı bir kimse,tamahkarlık günahını taşıyor olacaktır. Bu 

harislik emeli içinde istediği faiz oranının yüksekliği, o denli yüksektir ki, 

borçlanan kişi kendi gayretiyle bu parayı geri ödeyemez bir hale 

düşmektedir, fakirliğe uğrama tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Borç alan 

kimse, ana paranın ya da faizin ödenmesinde alacaklının gösterdiği katı ve 

merhametsiz tutum nedeniyle, mülkünü kaybetme sonucuna karşı tahammül 

göstermelidir.‖ (Hall E.  , 1947 ; 203)  

Nihayet, tefecilik, alacaklıya gereğinden fazla kazanç sağladığı veya 

borçlunun mülküne el koyma fırsatını verdiği için yasa dıĢı sayılmalıdır. 

―Borçlanma işlemi, borçlunun kazanç sağlaması veya mülkünü yitirmesi 

hallerini dikkate almadan,fakire mi verildiği veya zenginin iş fırsatlarını mı 

genişlettiği konusunu irdelemeden, tefeciliktir ya da değildir şeklinde bir 

yargıya kapılınmamalıdır. Ancak,adalete ve merhamete aykırı gelen hiç bir 

borç bağı da, sözleşmeyle bağıtlanmamalıdır. Tefecilik konusundan sonra, 

Baxter, kiracılıkla, kullanım süresi ve tahliye gibi konular üzerinde 

durmuştur. Kira sorunuyla ilgili olarak, Baxter, farklı kiracı sınıflar 

arasında bir ayrımda bulunmuştur. Şayet mülk sahibi kimsenin biraz da olsa 

şansı varsa,araziyi gelenekçe belirlenmiş düşük fiyatta ısrar eden biri 

yoksa,kira arazinin değerine uygun bir şekilde yüksek tutulabilir. Şayet kişi 

toprak üzerinde eski kiracı durumundaysa, geleneğe göre veya başka 
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esaslara bağlı kalınarak kira belirleniyorsa, verilen kira öncesinden pek 

farklı olmaktaydı.‖ (George  C.H. , 1959 ; 84)  

Daha önceden verilen kiranın artık çok düĢük gelmesi 

durumunda kiralar yükseltilmekte; arazi ıslah edilerek bereketli 

kılınmıĢsa, paranın değeri fark edilir ölçüde düĢme eğilimini 

göstermekteyse, nüfus artıĢının yoğunluk kazanmasıyla birlikte 

toprağın değeri de hissedilir ölçüde artmıĢsa, kiralardaki yükselmeler 

kaçınılmaz olmaktadır. Toprağın bereketliliğindeki çeĢitliliğinden ve 

farklı yıllardaki hasadın farklılığından kaynaklanan toprağın pazar 

fiyatındaki değiĢmeleri, Baxter, meĢru görmektedir. 

 
3. John  BUNYAN  (1628-1688) 

Püritan bakıĢ açısının en tipik örneğini fikirleriyle oluĢturan John 

Bunyan, kırsal kesimin kültür birikiminden beslenerek yetiĢmiĢ bir vaizdi. 

―Bunyan, ’Mr.Badman’ın Yaşamı ve Ölümü’, isimli kitabında,iş hayatındaki 

bazı iffetsiz hileleri gözler önüne sermek istemiş, özellikle de rehin ya da 

ipotek karşılığı borç para veren tefecileri şiddetle yermiştir. Satıcının, 

ürününü mümkün olabilen en yüksek fiyatla satabileceğine hakkı olduğunu 

savunan fikirle çok yakından ilgilenmiştir.  Satıcının her zaman ürününe en 

yüksek fiyatı istemiş olmasını, müşterinin koyu cehaleti veya şiddetli 

gereksinimi halinde olanaklı olabileceği için, adalete uygun bulmamaktadır. 

Yüksek fiyat istemi,merhamet ile adaletin olduğu kadar bir altın kural olarak 

komşuluk hakkının yadsınmasına da yol açmaktadır. Yüksek fiyat, dini 

temeller bakımından  hatalıdır, Tanrının şanı anlayışına karşı suç 

işlenmektedir, yargılanma günü hiçe sayılmaktadır.‖ (Selberg W.U. , 1977 ; 

337) 

 

4. Richard  STEELE  (1629-1692), 

 Kilise karĢıtı vaazlarıyla dikkatleri çeken Richard Steele ‘Esnaf 

Mesleği‘ isimli kitabında; sağduyu, nezaket, çalıĢkanlık, dakiklik, adalete 

uygunluk, dürüstlük, hoĢnutluk ve dindarlık gibi konuları irdelemiĢtir. 

―Ticaretin adalete uygunluğu konusuyla ilgilenirken  adaleti, dürüstlükle  

belirlenmiş fiyat ve uygun kar olarak değerlendirmiş;bunun kesin olarak  

saptanmasında da çoğunlukla zorluklarla karşılaşılmıştır.  Satış fiyatı ile 

alış fiyatı arasında öyle çok fazla bir farkın olmaması gerektiğinde ısrar 

etmiş,ürünün fiyatı çok pahalı ya da özellikle çok ucuz olması halinde dahi 

esnafın fazla bir kar payı yüklememesinin önemini belirtmiştir.‖ (Hall E.  , 

1947 ; 304)  
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Piyasa fiyatı ne olursa olsun,yeni ürünü almadan,önceden alınmıĢ 

ürünü eski fiyattan satılmasını Ģart koĢmuĢtur.  ―Eskiden alınmış bir 

ürünün,yeni alış fiyatına göre satılmasına karşı çıkmıştır. Ayrıca,eskiden 

daha yüksek kazanç sağladığı bir malın,piyasadaki fiyatlarının değişiklik 

göstermesi ve düşmesi durumunda, ucuza satması gerektiğini belirtmiştir. 

Malların fiyatları sürekli iniş ve çıkış halindeyken,bir shilling geçen aya 

göre daha fazla ürün satın alabilirken; ürünün fiyatını beklenmedik ölçüde 

yükseltilmesine,bir shillinglik bir malı altı  shillinge satışa çıkarılmasına 

karşı çıkmıştır. Piyasa fiyatının,o ürünü yeniden alışı da sağlayan ve 

ailesinin geçinmesini de olanaklı kılan yeterli bir karı içermesi gerektiğini 

savunmuştur. İnsanın sorumlulukları değiştikçe, sattığı bir ürünün gerisini 

daha yüksek fiyatla alır hale geldikçe; daha yüksek fiyatı istemek de zorunlu 

olmaktadır.‖ (Selberg W.U. , 1977 ; 18) 

 Fiyat yükseliĢlerinin nedenini,büyük ölçüde ürün alıĢ fiyatındaki 

yükseliĢlerde gören R. Steele, öncekilerin ısrarla savundukları değerine eĢit 

fiyat anlayıĢı içinde ücret ve fiyatların dondurulması önlemini uygulamak 

istememiĢ de değildir. ―Her hangi bir değer teorisi önermeksizin, Steele, 

fiyatların sabitleştirilmesi yöntemini  tek ve adil bir yol olarak görerek bu 

altın kurala el atmış, bir başka kimsenin zorunlu halinden yararlanılarak 

menfaat sağlanılmasına böylece karşı çıkmış,bir başka kimsenin 

bilgisizliğinden yararlanılmasını doğru bulmamıştır. Çalıntı malların alış 

verişleriyle de yakından ilgilenmiş, esnafa,yaptığı anlaşmalarda onurlu 

yoldan ayrılmamasını, hatalı alış verişlere yönelmemesini,tavsiye etmiştir.‖ 

(Hall E.  , 1947 ; 271) 

 Steele, pek çok konuda Baxter‘in düĢünceleriyle uyuĢmuĢ bir 

haldedir. ―Esnaf daima dürüst olmalıdır, çalıntı olduğunu bile bile bir malı 

çok ucuza kapatmamalıdır, yalan konuĢmamalı, malını gereksiz yere 

övmemeli, konuĢmasıyla müĢteriyi iknaya çalıĢmamalı, gerçeğin dıĢına da 

çıkmamalıdır. Pazar fiyatı, genel olarak, en emin ve en hatasız bir kuraldır. 

Özel bir kiĢinin heveslerini ve yanlıĢ emellerini kırmanın en emin yolu, 

piyasa fiyatınca belirlenen miktarın kabul edilmesidir. MüĢterinin piyasada 

oluĢan fiyatı kabul etmesini,buna uygun Ģekilde fiyatın değiĢmesini yasal 

görmüĢlerdir. Baxter ve Steele, iĢ ortamı ve piyasa koĢullarını dikkate 

alan,iĢlerin ahlaki tutumunu makul bir Ģekilde kendisine rehber edinen bir 

kimsenin davranıĢlarını haklı ve yeterli bulmuĢlardır.‖ (Hall E.  , 1947 ; 276) 

 

5. Daniel   DEFOE  (1660-1731) 

 Presbiteryan papazı olarak yetiĢtirilmiĢ olmasına rağmen,ticarete 

atılan Daniel Defoe , çeĢitli malların alım ile satımıyla uğraĢmıĢ,iflaslara 

uğramıĢ ve yüksek kazançlara ulaĢmıĢtır. Yazıları büyük halk kitleleri 
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tarafından rağbet bulan,ekonomiyle ilgili konularda da çok ilginç yorumlarda 

bulunan bir diğer kilise karĢıtı, Daniel Defoe, esas olarak roman yazarı 

olarak tanınmıĢtır. ―Baxter ve Steele gibi önemli kilise karşıtlarına pek 

benzemeyen düşüncelere sahip bulunan Daniel Defoe’ye,burada özel bir 

önem verilmiş olmasının nedeni; kendisinin işle uzun yıllar uğraşmış olması, 

dinsel bakış açısı ile on yedinci asır püritan ekonomik hayatı arasında 

doğrudan bir bağ kurması sonucunda sonraki dönemlerde kilise 

karşıtlarının dünyaya yönelik tutumlarını etkilemiştir. Defoe'’in pek çok 

şekilde dindar bir yorumcu olarak kaldığı, ekonomik düşünceler ile 

uygulamaların dinsel ve ahlaki bakış açılarını ön plana çıkartmış olduğu, 

yazılarında dinsel bir maksat  taşımadığı halde yorumlarıyla büyük etkide 

bulunduğu,bir gerçektir. Defoe, zamanın ussal kullanımının önemini çok 

ciddi bir şekilde öğretme emelini taşıyan ahlakçılarla tamamıyla uyuşmuş 

bir haldedir. Eğer yaşanılan bir ana dahi geri dönülemiyorsa, vakti boşa 

harcamak demek onu kötüye kullanmak demektir. Zamanın doğru 

kullanılmasında, dikkate alınması gereken üç tane maksadı bulunmaktadır; 

doğal zorunluluklar, gelecekteki yaşamı ve kurtuluşu sağlayan dinsel 

görevler, bu günkü yaşam demek olan iş ve meslek uğraşısının zorunlu 

kıldığı görevlerdir. Dinsel görevlerini yerine getirmek için,iş yerlerini terk 

etmek zorunda değillerdir, bulundukları yerlerde dahi bunlar yerine 

getirilebilmektedir.‖ (Schneider H.W. , 1982 ; 69) 

 Esnafa verdiği öğütlerde,iĢinde baĢarısızlığa uğramıĢ bir kimsenin 

iflasa gitmesinde bir sakınca görmemektedir. “İşinde zarara uğrayan bir 

kimsenin, iflasa gitmeyi geciktirmesinin hiç bir anlamı bulunmamaktadır. 

Zarar içinde kaldığını fark ettiğinde,şansın gülmesi kuşku dolu olduğunda; 

zamanı denetim altına almayı, o işten vazgeçmesini tavsiye ederim. 

Böylece,dürüst ve onurlu olarak tanınmış ününün,işlerin kötüye gittiğinde 

dahi korumuş olacak;bazı kimseler sana gönüllü olarak ve sadece yardım 

etmek bahanesiyle daha geniş miktarda kredi açmaya hazır ve istekli 

görünseler bile,gereksiz yere daha iyi koşullardaki borçlanmaya 

yaklaşmayacaksın.‖ (Schneider H.W. , 1982 ; 72) 

Yapıtının bir baĢka yerinde, Defoe, bir araĢtırma mahkemesinin 

kurulmasını önererek, iĢinden bunalan insanlara yardımcı olunmasını da 

istemiĢtir. ―Bu mahkemenin üyeleri, müracaat eden kimsenin sahip olduğu 

mülküne ve eşyalarına görevlisini göndermekte, muhasebe kayıtları 

konusunda yardımda bulunmaktaydı. Çıkarılan bu bilançoya göre,iflasa 

sürüklenmiş bir faaliyet konusu olursa, mal varlığının doğru ve kesin bir 

hesabını çıkartmakta, gerçek ve kişisel serveti tamamıyla dikkate 

alınmakta,bu görevliler hesabı doğrulamakta, mal varlığının en az yüzde 

beşinin geri dönmesini garanti ederek tüm borçlarını ödeme 
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yükümlülüğünden kurtarmakta,kalan yüzde doksan beşi alacaklılar arasında 

uygun bir şekilde dağıtımını yapabilmekteydiler.‖ (Jeremy D.J. , 1988 ; 55) 

 Defoe, iĢ ahlakı konusuyla da yakından ilgilenmiĢtir. ―Onurlu bir 

adam, dürüst bir iş adamı olarak farklılığını ve seçkinliğini daima 

kanıtlamak zorundadır. Gerçekten  de bir iş adamının onurluluğu, 

dürüstlüğüne ve taahhütlerini zamanında yerine getirebilmesine bağlıdır. 

Fiyatla ilgili konuda, Defoe, Baxter’in görüşlerini biraz daha ileri boyutta 

savunmuş, karşıtlarını alaya almaktan da hiç çekinmemiştir. Gerçek 

ticarette benimsenilen yüksek fiyatta tüm sorumluluk satıcıdan 

kaynaklanmamaktadır. Alış veriş sırasında, alıcı, satıcıya böyle bir fırsatı 

gönüllü olarak sunmaktadır. Alıcı kimseler,alış verişte en kötü uygulamanın 

iradeleri üzerinde baskı kurmak ve dışardan müdahale etmek olduğunu öne 

sürerek, ürünün gerçek değerini bunu talep eden kendilerinden daha iyi 

kimsenin kavrayamayacağını savunmuşlardır. Ticaret yapan kişilerin, satıcı 

oldukları ölçüde alıcı durumunda da kaldıkları gerçeği pek 

kavranılmamaktadır.‖ (Simpson A. , 1955 ; 102)  

Defoe‘ye göre, ticaretle ilgilenen bir kimse için, mesleğinin 

gerektirdiği Ģekilde aklını ve elini sıkı bir disiplin içinde kullanmaktan baĢka 

bir yol yoktur, iĢinin zahmetlerine katlanmak kendisinin mesleki görevi 

haline gelmiĢtir. ―Defoe, üç farklı nedenden dolayı, her hangi bir ortodoks 

püritana göre,çok şiddetli bir şekilde zevkçiliğe karşı çıkmıştır. Zevkler ve 

eğlenceler, oyunlar ve bahisler; bu dünyanın kötülükleri ve 

günahkarlıklarıdır. Defoe, din üzerine kurulmuş bir ahlak anlayışının,iş 

hayatına hakim olması gerektiğini ısrarla savunmuş bir kişidir. Ekonomistler 

de,ahlaki yargılar üzerinde odaklaşarak, uzun dönemde kişi davranışlarına 

tesir eden eğilimlere gereken önemi vermek zorundadırlar. İçinde bulunulan 

koşullar ahlaki sayılmayan bir tutuma yönlendirmekteyse, ekonomik yaşamın 

bundan olumsuzca etkilenmemesi, asla düşünülemez. Bu nedenle, iş  

ahlakına sahip olan bir kimse,ancak işindeki geleceğini ve şansını 

kaybetmeksizin ruhunu koruyabilir ve kurtarabilir.‖ (Simpson A. , 1955 ; 

106) 

 

6. John WESLEY   (1703-1791) 

 Kilise karĢıtları hareketi içinde püritan kültürünün oluĢmasında, 

Richard Baxter‘den sonra ve onu da aĢacak kapsamda en büyük etkiyi John 

Wesley gerçekleĢtirmiĢtir. ―Baxter ve Wesley’in her ikisi de,sistematik 

düşünme yeteneğine sahip kimselerdi, düşünceleriyle de özellikle çeşitli 

ekonomik konular üzerinde odaklaşmışlardır. Ancak Wesley, ekonomik 

düşüncelerini Baxter’e göre büyük ölçüde yargılarından uzak tutmuş, kesin 

ilahiyat fikirleri üzerinde odaklaşabilmiş olduğundan, gerçekleşen 
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değişimden en az derecede sorumlu olmuştur. Açıkça ifade etmiş olmasa 

dahi, Baxter, bu kusurlu dünyanın kaçınılmazlığı içinde uzlaşının 

sağlanması gerektiğini kabul etmiş bir haldeydi. Defoe, bu uzlaşının 

sağlanmasında belki de daha ileri gitmiş,iş hayatının ahlaki geçerliliğini 

açıkça öne sürmüştü. İçinde yaşanılan ortamlar ve gerçekler, her ne 

pahasına olursa olsun,değişime uğramıştı ve değişmese de devam 

etmekteydi.‖ (Tuttle R.G.  , 1978 ; 17)  

Örgütlenme ve yönetme konularında oportünist yaklaĢımlar, 

Wesley'in ilkeciliğiyle çok hoĢgörüsüz bir eğilim halini almıĢtır. Büyük 

metodistlerin ekonomik görüĢlerinin sistematik ifadesine en yakın yaklaĢım, 

dağdaki vaazın yorumunda sezinlenebilir. ―Zengin bir adamın bir kahyası 

vardı. Efendisine malını israf ediyor diye şikayet ettiler. Efendi, artık sen 

kahyalık edemezsin,dedi. Kahya, kahyalıktan çıkarıldığım zaman, beni 

evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı buldum, diye düşündü. Efendisine 

borçlu olanlardan her birini çağırdı;efendime ne kadar borçlusun, yüz bat 

zeytin yağı;kahya ona,al senedini, çabuk oturup elli yaz,dedi. Efendisi 

sadakatsiz kahyayı methetti, çünkü akıllıca davranmıştı; bu zamanın oğulları 

kendi nesline karşı nurun oğullarından daha akıllıdır. Haksızlık mammonu 

ile kendinize dostlar edinin de, o tükendiği zaman, sizi ebedi meskenlere 

kabul etsinler. En azda sadık olan çokta dahi sadıktır;en azda sadakatsiz 

olan çokta dahi sadakatsizdir. İmdi, haksız mammonda sadık olmadığınız 

halde, gerçek serveti size kim emniyet eder? Başkasının şeylerinde sadık 

olmadığınız halde, kendinizin olanı size kim verir? Hiç bir hizmetçi iki 

efendiye birden hizmet edemez; çünkü ya birinden nefret eder ötekini sever; 

yahut birini tutar ötekini hor görür. Siz,hem Tanrıya ve hem de mammona 

birden hizmet edemezsiniz. Ferisiler, parayı severler,insanların gözünde 

kendilerini suçsuz çıkarırlar; fakat Tanrı onların yüreklerini bilir; çünkü 

insanlar arasında iyi olan şey, Tanrı için iğrençtir.‖ (Tuttle R.G.  , 1978 ; 

49) 

John Wesley, spekülasyon hareketlerine giriĢerek yüksek kazançlar 

sağlanmasına karĢı çıkmıĢ olmadığı halde; gereksiz yere mülkün satıĢ 

yoluyla el değiĢtirmesini, mülkün satılarak mirasçılarının yoksun 

bırakılmasını asla onaylamıĢ değildi. ―Çok özel koşullar bunu zorunlu 

kılmaktaysa, imanlı bir Tanrı mutemedi, evlerini ve arazilerini satmak veya 

sermayelerini tüketerek geleceğini mahvetmemeli; Tanrı emaneti bu mülk 

veya servetin daima arttırılması, çoğaltılması arzu edilmeli, kibirlilik 

içindeki lüks hayatını devamlı kılmak emeliyle geçmişten aktarılan mülkün 

satılmasını asla düşünmemelidir. Efendinin ellerindeki bu mülkü, kendi 

iyeliği müddetince akılıca ve bilgece niyetlerle, bütün olarak iyi 

kullanmasını ve elde tutmasını bilmelidir. Demektedir ki, Tanrı takdiri, 
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yalnızca mülkün ve servetin kişiler arasındaki dağıtımında değil, özellikle 

gayret gösterilerek arttırılmasında ve korunmasında da kendisini 

göstermektedir.‖ (Jeremy D.J. , 1988 ; 91) 

Wesley‘in bu ifadesiyle, kazanabildiğin kadar kazan,biriktirebildiğin 

kadar biriktir, verebildiğin kadar da ver ifadeleri arasında açıkça bir bağlantı 

kurulmak istenmiĢtir. ―Dağdaki vaaz serisinin sekizinci vaazında, Wesley, 

paranın ussal kullanımının gerekliliği konusunu ele almıştır. Bu vaazının 

giriş kısmında Wesley, mammon kelimesini zenginlikler ya da doğrudan 

doğruya para anlamında yorumlamış, paranın adaletsizce elde ediliş 

biçiminden dolayı dürüstlükten sapılmış olduğunu vurgulamıştır. Kişi 

ekonomik etkinliğinde ne kadar başarılı ve bol kazançlı olursa olsun, bir 

fakir gibi sade ve gösterişsiz yaşamasında, edindikleriyle asla yetinmeyip 

sürekli sıkı çalışmasında ısrar etmiştir. Paranın dürüstlük içinde elde 

edilmesini, doğru şekilde kullanılmasını kabul etmiş olmakla Wesley; 

kötülüklerin ve günahkarlıkların paradan kaynaklandığına dair geçmişin 

kaygılarından tamamıyla uzak kalmış olduğu gibi, en büyük iyiliğin 

sağlanmasına paranın aracılık edebileceğini de benimsemiş, bir vaizdir.‖ 

(Tuttle R.G.  , 1978 ; 56) 

Para sayesinde karlı iĢ olanaklarına kavuĢulur ve daha çok kimseye 

meĢru geçim yolu sunulursa; hırsızlık, fahiĢelik vs., gibi insan onurunu hiçe 

sayan ve ayaklar altına alan kötü yaĢamın bütün tarzlarının kendiliğinden 

ortadan kalkacağına,inanmıĢtır. ―Wesley,Tanrının çocuklarının elleri,açlık 

için yemek yapmış,susuzluğu gidermek için su çıkartmış, çıplaklıktan 

korumak için elbise dikmiştir;dul kadına eş olmuş,babasıza babalık etmiş, 

köre göz olmuş, topala ise ayak olmuştur;ayrıca,ölümün kapılarında daha 

yukarı çıkartmıştır. Büyük bir güç olarak para, doğru bir şekilde 

kullanılması durumunda,bütün bu iyi işlerin olmasını mümkün kılmaktadır. 

 Para,iyiliğin aracı haline geldiğinden,hatta olmazı bile mümkün 

kıldığından, kötülüklerin kaynağı paradır diye nitelendirilerek verimsiz 

değersiz görünen para hakkındaki olumsuz yargılara da bir son verilmiştir. 

Kazan,kazanabildiğin kadar. Daha çok kazanma emeline  yalnızca izin 

verilmemiştir,imanlı bir kimsenin daha çok kazanması zorunluluğuna işaret 

edilmiştir. Her şeye rağmen,insan yaşamı paradan çok daha da önemli 

olduğundan, servetin elde ediliş şekli hayatı tehlikeye düşürmemeli veya 

sağlığı asla bozmamalıdır.  Bundan dolayı da,hiç bir kişi, sağlıksız bir işle 

uğraşmamalı,işinde yaşamını asla tehlikeye atmamalıdır. Belki hepsinden 

önemlisi,işinde Tanrı iradesini yerine getirme azminde olacağı için; 

haksızlığa veya onursuzluğa asla meyletmemeli,haram kazanca veya 

hilekarlığa kesinlikle kapılmamalıdır.‖ (Jeremy D.J. , 1988 ; 95) 
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Wesley‘e göre, kaçakçılık gibi günahkarlığın izini taĢıyan bir uğraĢı 

içine asla girmemeli, dürüst olmayan yollardan para kazanma yoluna 

gidilmemeli, hırsızlık ya da fahiĢelik gibi dinin günah saydığı fiillerle para 

elde edilmeye kalkıĢılmamalıdır. ―Bir başka kişiye ekonomik bakımdan zarar 

veren hiç bir iş uğraşısı, yasal kabul edilmemelidir. Bundan dolayı, ülkedeki 

yasaların yasakladıkları bir düzeyde faiz karşılığı borç verilmemelidir. 

Wesley, rehin ya da ipotek karşılığı tefeciliği, kesin olarak yasaklamıştır. 

Mallar, piyasada oluşan fiyatların altında satılmamalı, ticarette satıcı dahil 

hiç bir kimse zarara uğratılmamalı; hizmetçiler ve işçiler hiç bir şekilde 

kandırılmamalı, aza ikna edilmeye çalışılmamalıdır. Fiziksel olarak bir 

başka iş yerini rahatsız eden hiç bir uğraşı yasal değildir. Kişinin daima 

bilinçli ve öz denetimli olmasını engelleyen alkollü içecek imalatı, insana bu 

yönüyle zarar verdiği için,yasa dışı sayılmalıdır. Benzeri nedenlerden 

dolayı, insana şifa olmanın ötesinde zararlı emellerle kullanılacaklarsa; 

cerrahlık, eczacılık ve hekimlik kınanmaktan çekinilmemiştir. İnsanın ruhuna 

ve bedenine zarar veren bir işle uğraşmanın haklı görülür tarafı 

bulunmamaktadır. İnsana zarar vermeyen ve günahkarlık içine de 

girilmeyen mesleklerde faaliyet göstermek,serbest kılınmış; böyle bir uğraşı 

içinde sebatla dakik olarak çalışması övülmüş,kazanabildiği kadar 

kazanmasına izin verilmiş ve buna teşvik edilmiştir.‖ (Jeremy D.J. , 1988 ; 

102) 

Wesley, paranın edinilmesi ve kullanılmasıyla ilgili bu 

vaazına,dünyevi iĢinde hristiyan bir giriĢimcinin çok daha verimli olması 

gerektiği hakkındaki vurgusuyla son vermektedir. J.Wesley,iĢinin  

geleceğinin ve geliĢmesinin planlanmasında bütün zihinsel güçlerinin 

kullanılmasını, alıĢılmıĢ olmaları nedeniyle eski yöntemlerin tamamıyla terk 

edilmesini, ısrarla istemektedir. ―Hristiyan bir iş adamının elleriyle gördüğü 

işi geliştirmemiş olmasından, verimliliği arttırıcı yeni yolları denememiş 

bulunmasından daha utanç verici bir hal bulunmaktadır. Sürekli olarak 

öğrenmek zorundasınız, çevrenizdeki insanların bilgi ve deneyimlerinden 

yararlanmalısınız, kendinize özgü tecrübelerinizi devamlı şekilde 

geliştirmelisiniz. Bu gününüz,dünden daha bilgili ve daha bilinçli olmak 

zorundadır. J.Wesley’in parayla ilgili olarak düşünmesi, 

kısaca,kazanabildiğin kadar kazan, biriktirebildiğin kadar 

biriktir,verebildiğin kadar da ver ilkeleriyle açıklanmaktadır. 

Biriktirebildiğin kadar biriktir ilkesi, parayı boşa harcayıp israf etmek ve 

gereksiz  yere harcamada bulunma, uyarısıyla açıklanabilir. Zevk ve 

eğlencelere, oyun ve bahislere harcanan paralar,bu anlamda, israftır ve 

ziyankarlıktır.‖ (Jeremy D.J. , 1988 ; 97) 
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Özellikle de,ihtiyacı aĢan yiyecek alımı,pahalı elbiselerin 

diktirilmesi, ziynet eĢyalarının takınılması, pahalı mobilyaların odalarda 

sergilenmesi, bahçenin pahalı bitkilerle donatılması, hep israf ve ziyankarlık 

olarak görülmüĢtür. ―Aynı şekilde,pahalı sanat çalışmalarının ve ender 

kitapların toplanması, lüks bir hayat sürülmesi savurganlıktır. Para, 

kesinlikle, gururu okşayıcı ve gösteriş yapıcı harcamalarda 

kullanılmamalıdır. Aileler, çocuklarına ihtiyaçlarının ötesinde bir giyim ve 

yiyecek harcamasında bulunmamalıdır. Paranın  kullanılmasıyla ilgili 

olarak sağlanılan,verebildiğin kadar ver, sözü; hayır işleriyle birlikte, 

paranın bankaya yatırılarak bir faiz geliri elde edilmesini ifade etmektedir. 

Verebildiğin kadar ver,Wesley,paranın bankaya yatırılarak iş imkanlarının 

genişletilmesinde kullanılmasını, paranın çömlek içine konularak toprağa 

gömülmesinden ya da vazgeçilmiş olunmasından tamamıyla farklı sonuçlara 

yol açtığını kabul etmektedir. Ancak, inanan her insanın kendisini Tanrının 

bir mutemediymiş gibi hissetmesinin gerekliliğine işaret ederek,bu göreve 

uygun davranılmasını önemle belirtmiştir. Tanrı hangi servetin nerede ve 

nasıl kullanılacağını en açık sözlerle bildirmiştir. İmanlı bir 

mutemet,parasını;kendi yaşamını devam ettirmek için, karısı ve çocuklarının 

geçimini sağlamak için,evde kalan hizmetçilerin ve diğer çalışanların 

yaşamlarını sürdürmeleri için kullanmak zorundadır.‖ (Horton D. , 1948 ; 

291)  

Eğer fazladan bir paraya sahip olursan,insanlara karĢı iyi bir 

muamelede bulunmak için bir fırsata sahip olmuĢ olursun. Harcamasının 

ahlaki içeriğinden kuĢkulu olan bir kimse,bir mutemet nasıl davranmak 

zorundaysa öylece hareket etmeli,kutsal kitabın emirlerini aklından hiç 

çıkartmamalı, harcamasıyla Tanrıya yönelik özveride bulunduğunu 

kanıtlamalı, kıyamet günü yeniden diriliĢte bu özverili halinin karĢılığını 

göreceğini ve ödülünü alacağını asla unutmamalıdır. ―Tanrıya yönelik 

verilecek paranın onda bir,üçte bir, yarısı gibi bir miktarı öne sürmemekte, 

tamamının Tanrıya adanmış olmasında ısrar etmektedir. Paradan 

kurtulunması gerektiğini vaaz etmekte, asla tembellik edilmemesinde ısrar 

etmektedir. Daha fazla zamanınızı boşa harcamayın, aç gözlü ve haris 

davranmayınız, aldığınız her nefesteki ömürde verimli ve yararlı olunuz, 

Tanrı ömrünüzü iyi kullanacağınız konusunda size güven beslemektedir.‖ 

(Tuttle R.G.  , 1978 ; 216) 

 J.Wesley,sermaye birikimi üzerinde önemle durmuĢ bir kimsedir. 

Dağdaki vaazla ilgili olarak, Wesley‘in kendisinin verdiği vaazlarında, 

Ģunları söylemiĢtir : ―Gizlide gören baba sana ödeyecektir. Yeryüzünde 

kendinize hazineler biriktirmeyin ki,orada  güve ve pas yiyip bozar,orada 

hırsızlar delip girerler ve çalarlar. Fakat kendinize göklerde hazineler 
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biriktirin ki,orada ne güve ve ne de pas yiyip bozar,hırsızlar orada ne 

delerler ne de çalarlar. Çünkü hazinen nerede ise yüreğin de orada 

olacaktır.  Bedenin ışığı gözdür,o halde gözün saf olursa,bütün bedenin de 

aynı olur. Hiç kimse iki efendiye birden kulluk edemez;çünkü ya birinden 

nefret eder  ve ötekini sever,yahut da birini tutar ötekini hor görür. Siz,hem 

Tanrıya ve hem de mammona kulluk edemezsiniz Bunun için size diyorum,ne 

yiyeceksiniz yahut ne içeceksiniz diye hayatınız için;ne giyeceksiniz diye 

bedeniniz için kaygı çekmeyin. Hayat yiyecekten ve beden giyecekten daha 

üstün değil midir? Matta’daki ifadeler gayet açıktır, bir kimsenin kendi ev 

halkının gereksinimleri üzerindeki iyeliğinden ve mallarından vazgeçmesi 

emri verilmektedir.‖ (Tuttle R.G.  , 1978 ; 247) 

  Oysa Wesley, sermaye birikimi olmaksızın, bir iĢin baĢarıya 

ulaĢamayacağının gayet farkındadır. ―Wesley, işletme sermayesinin yeterli 

düzeyde olmasının önemini kavramış,işteki başarı için sermaye birikiminin 

gerekliliğini kabul etmiştir. Wesley, günlük işlerimizi başarıyla devam 

ettirmek zorundayız,bize bağlı olarak yaşayan kişilerin gereksinimlerini 

yeterli düzeyde karşılamak mecburiyetindeyiz, demektedir.‖ (Robertson 

H.M. , 1933 ; 117) ,  

Bu vaaz,en yüksek noktasına,zenginlere karĢı acımasızca bir uyarıda 

demek olan bir yakarıĢla ulaĢmaktadır. ―Hemen yakınında daha büyük bir 

güçlük seni beklemektedir. Ölüme doğru koşmaktasın,ölüm kapının ardında 

seni beklemektedir. Ancak Wesley’in sağduyulu yaklaşımı, insanın kendi 

tamahkarlığının veya harisliğinin bir sonucu olarak zenginleşmediği, 

Tanrının takdiri böyle olduğu için daha çok kazanç ve servete nail 

olduğuydu. Gerçekte,ben kazandım yine ben harcarım diyerek servetini heba 

eden ve savurganlıkta bulunan bir kimse, Wesley’e göre,Tanrı mülkünü 

soyuyor ve talan ediyor demektir. Tanrı mülkünü yağma eden bir kimse de, 

fakirlere karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor demektir.‖ (Jeremy D.J. , 

1988 ; 108) 

 

7. SONUÇ 
 Ġngiltere‘de 1650 ile 1800 yıllarını kapsayan yaklaĢık yüz elli yıllık 

dönem boyunca, daha çok bireysel bir içerik kazanan dinsel yapı, hızlı 

ekonomik kalkınmaya uyum sağlama baĢarısını göstermiĢtir. Bir taraftan, 

feodalizmin çöküĢü ve kentlerin geliĢmesi sürecinde oluĢan burjuva sınıfı, 

kendi içinden yoğun sermaye birikiminin tesiriyle kapitalist bir zümreyi 

yükseltirken; diğer taraftan da, feodalite dönemlerinden miras kalan 

dogmaya dayalı yaĢama tarzı ve ibadet anlayıĢı temelinden değiĢime 

uğramaya baĢlamıĢtır. GeçmiĢin vahye dayalı, diğerkâmlığı ve kardeĢliği 

esas alan toplumsal iliĢkilerde, adil fiyat üzerinde biçimlendirilen ekonomik 
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hayat, zorunlu kıldığı narh rejimiyle ve faiz yasağıyla, artık ekonomik 

ilerlemenin önünde çok ciddi bir zihniyet engelini oluĢturmaya baĢlamıĢtır. 

Böyle bir ortamda, ibadeti kilisenin dıĢına ve insanların arasına taĢımayı 

baĢarmıĢ olan kilise karĢıtları arasından, ekonomik kazancı ve mesleki 

baĢarıyı seçilmiĢliğin iĢareti veya kanıtı olarak kabul eden dinsel 

rasyonalistlerin öne çıkmaması mümkün değildi. 

 Üretim maliyeti sınırlamasına dayanan ve Thomas Aquinas 

tarafından geliĢtirilen adil fiyat kuramı karĢısında, alıcı ve satıcının kiĢisel 

tercih ve pazarlık hakkına serbestlik getiren uygun fiyat kavramını çıkarmıĢ 

olan, vaazlarındaki ikna kudretleriyle serbest piyasa mekanizmasına çıkan 

ekonomik iliĢkiler ağını insanlara benimsettirmiĢ olan bu rahipler, 

rasyonelleĢen iktisadi faaliyetlere uygun olarak dinin içeriğinin de 

ussallaĢmasını sağlamıĢlardır. Artık ticaret kârı, tıpkı bir ücretli iĢçi gayreti 

gibi değerlendirilen tüccarın çabasının bir karĢılığı olmaktan çıkıyor, adil 

fiyat kuramıyla sınırlandırılan üretim maliyetinin bir unsuru olarak 

belirlenmekten kurtuluyor, aĢırı kazancı veya zararı da kapsayan bir bakiye 

sonucuna ulaĢıyor, kısacası arz talep koĢullarına göre belirlenebilme 

serbestisine kavuĢuyordu. Arz talep koĢullarının egemen olduğu, dolayısıyla 

bireysel pazarlık imkanlarının öncelik kazandığı bu yeni ekonomik yapının, 

dinen uygun görülmesi, rasyonel ekonomik faaliyetin kurumsallaĢmasını 

sağlayan toplumsal değiĢimin tamamlanması açısından kaçınılmaz olmuĢtur. 

 Alıcı ve satıcı istemine dayanan bu yeni yapının, dinsel 

rasyonalistler tarafından benimsenmesi, borçlanmalarda ekonomik 

menfaatlerin korunması gerektiği düĢüncesini de beraberinde getirmiĢtir. 

Adil fiyat yerine uygulanılan uygun fiyatla kiĢisel tercihler serbestlilik 

kazanırken; Aristo‘dan kalma paranın değersizliği veya para parayı 

doğurmaz imanı da çöküntüye uğruyor, adil fiyat uygulamalarının zorunlu 

bir uzantısı olan alınan borca eĢit ödeme adaleti yerini karĢılıklı menfaatlerin 

korunması anlayıĢına terk ediyordu. Sermaye birikiminin önünde en büyük 

zihniyet engelini oluĢturan, tasarrufların yatırma dönüĢmesine ciddi Ģekilde 

mani olan, borç miktarını aĢan her ödemeyi gayri meĢru kılan bu tefecilik 

yargısı; borçlanılan para ile arttırılan sermaye sayesinde daha yüksek kazancı 

elde etme imkanına kavuĢulmasıyla, borçla sağlanılan bu kazançta 

alacaklının da hakkının veya payının olduğu düĢüncesinin benimsenmesiyle, 

artık geçerliliğini kaybetmiĢtir. Fiyat serbestliğine ve faiz meĢruluğuna 

dayanan bu zihniyet değiĢimi; orta çağ düĢüncesinin bir eseri olan adil fiyat 

belirlemesini geçersiz kılmıĢ, kazanç arttıran borçlanmalarda fazla ödemeyi 

(faizi) de meĢru kılmıĢtır.  

 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

110 

 

Kısacası, dinsel rasyonalistlerin çabasıyla, bir taraftan, Tanrı Ģanının 

arttırılması, kiĢinin mesleki baĢarısıyla Tanrı tarafından seçilmesi vs., gibi 

dinsel güdülerin benimsenmesi sonucunda, din dünyanın içine çekilirken; 

diğer taraftan da, fiyatın oluĢumunda ve faiz ödemelerinde dinsel 

yasaklamalara bir son verilerek, dünya dinin dıĢına çıkartılmıĢtır. 
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Özet 

1990’lı yıllardan bu yana yaşanan çok sayıda finansal kriz dünya 

ekonomisine damgasını vurmuştur. 1992/1993 Avrupa Para sistemi krizi ile 

başlayan on yılda, 1994/1995 yıllarında Meksika’da “tekila” krizi, 1997/1998 

yıllarında Asya’da, 1998 yılında Rusya’ da, ve ardından 1998/1999 yıllarında 

Brezilya’da, 2001 yılında ise Türkiye’de ciddi finansal krizler yaşanmıştır. Son 

olarak da 2008 yılı Eylül ayında etkileri hissedilmeye başlanan ABD mortgage 

sistemindeki aksaklıkların başlattığı ve tüm dünya ekonomisini etkisini altına alan 

bir finansal kriz yaşanmıştır. 2010 büyüme olduğu halde krizin etkileri ülke 

ekonomilerinde hala hissedilmektedir. Bu çalışmada, yapısal pek çok ekonomik 

soruna ilaveten küresel finansal krizin Türkiye ekonomisine etkileri makroekonomik 

göstergelerle ortaya konacak ve küresel küçülmeye karşı Türkiye özelinde politika 

önlemlerine değinecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Finansal Krizler, Küresel Krizi, Ekonomik Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri  

 
Abstract 

The world economy was shaken by a series of financial crises from 1990s. 

This decade saw a large number of crises, starting with the crises of the European 

Exchange Rate Mechanism in 1992/1993, through the Mexico “tequila” crisis in 

1994/1995, to the Asian crisis in 1997/1998, the Russian crisis in 1998 and the 

Brazilian crisis in 1998/1999, Turkish crisis in 2001. Lastly, The global economy 

have been faced a financial crisis that emerged in USA, because of mortgage 

systems problem. The effect of crisis was felt starting in September 2009 and  

spreading to whole world. This paper analyses the impact of global financial crisis 

on the Turkish economy with macroeconomic indicators and policy to give response 

to global contracts. 

 
Key Words: Financial Crisis,  Global Financil Crisis, Ekonomic Problems and 

Recipe Suggestions. 
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GĠRĠġ 

1980 sonrasında arz yönlü iktisat politikalarına paralel olarak ortaya 

çıkan liberal düĢünce doğrultusunda dünya üzerindeki geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan pek çok ülke finansal sistemlerini liberalize edip sermaye 

hesaplarını dıĢa açık hale getirmiĢlerdir. Finansal piyasaların uluslararası 

olmasını hızlandıran bu olgu, 1990‘lı yıllarda yaĢanan finansal krizlerin 

sayısını, etki alanını ve yıkımını arttırmıĢtır. 1990‘lı yıllardan bu yana dünya 

ekonomisini derinden sarsan pek çok finansal kriz yaĢanmıĢtır.  

Finansal liberalizasyonla birlikte finans sisteminin kırılganlığı 

önemli ölçüde artmıĢtır. Regülasyon uygulamaları ile kısa vadeli faizlerin 

uzun vadeli faizlerin altında kalması garantilenirken, finansal liberalizasyon 

ile birlikte bu garanti ortadan kalkmıĢ ve vade uyumsuzlukları nedeniyle 

banka bilançoları riskli hale gelmiĢtir. Faiz oranlarının aĢırı ölçüde artan 

volatilitesi bankaları ciddi faiz riskleri ile karĢı karĢıya bırakmıĢtır. 

Rekabetin hızla artması ve piyasaya giriĢlerin çoğalması, geliĢmiĢ ülkelerde, 

ABD ve AB‘ de bankaların karlılığını düĢürürken, rekabet ortamı banka 

yöneticilerinin daha fazla risk almasına neden olmuĢtur. Ayrıca finansal 

liberalizasyon varlıkların bazı bankalarda yoğunlaĢmasına neden olarak 

sistemi büyük iflas riskleri ile karĢı karĢıya bırakmıĢtır.    

1980‘lerden itibaren uygulanan liberalizasyon politikaları ve 

teknolojik geliĢmelerin sonucunda özellikle bankacılık kesiminde rekabet 

fazlasıyla artmıĢtır. Yine bu dönemde baĢta ABD ve Avrupa ülkelerinde 

bankacılık sektörünün, sadece teminata güvenerek borçlunun yeterli düzeyde 

mali analizini yapmadan, kredilerini büyük oranda ipotekli konut kredileri 

Ģeklinde kullandırmaları ve ülke ekonomilerinde yaĢanan büyüme ile düĢen 

faiz oranlarına paralel olarak artan konut talebinin sonucunda, gayrimenkul 

fiyatlarında aĢırı fiyat artıĢları (köpükler) ortaya çıkımıĢtır. 1980‘lerin 

sonunda Japonya‘da gayrimenkul piyasalarındaki aĢırı fiyat artıĢlarının 

sönme aĢamasında ülke ekonomisinde yaĢanan kriz, Ġsveç‘te 1990‘lı yılların 

baĢında yaĢanan benzer deneyimler, Güney Asya ülkelerinde 1990‘lı yıllarda 

oluĢan fiyat ĢiĢkinlikleri ve sonrasında yaĢanan finansal kriz deneyimleri 

gayrimenkul piyasalarının finansal krizler üzerindeki etkilerini ortaya 

koymaktadır. 

Son olarak, ABD‘de aĢırı derecede ĢiĢen gayrimenkul fiyatlarının 

sönmesiyle baĢlayan ve 2006 yılından itibaren ipotekli konut kredilerinin 

geri ödemelerinde yaĢanan sorunlarla devam eden süreçte, kredi veren 

kuruluĢlardan menkul kıymet ihraç edenlere kadar bir bütün olarak finansal 

sisteme duyulan güven tamamen sarsılmıĢtır. Ardından ABD gayrimenkul 

piyasaları kaynaklı bu kriz küresel bir finansal krize dönüĢmüĢtür. 
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Bu çalıĢmada, ilk olarak finansal krizler hakkında kısa bir teorik bilgi 

verilmektedir. Ardından, yaĢanan küresel finansal krizin nedenlerine 

değinilmekte ve Türkiye ekonomisinin yapısal ve krize bağlı olarak ortaya 

çıkan ekonomik sorunları makro ekonomik göstergelerle ele alınmaktadır. 

Son olarak da bu sorunlara iliĢkin çözüm önerilerine yer verilmektedir. 

2. FĠNANSAL KRĠZLER  

Finansal sistemin etkin iĢleyiĢinin önünde çeĢitli engeller vardır. 

Bunlar arasında en önemli olanı asimetrik bilgi problemidir. Asimetrik bilgi, 

finansal iĢlemlerde bir tarafın diğer taraftan daha az bilgiye sahip olmasıdır. 

Yani borç alan tarafın, borcun geri ödenme potansiyeli ve yatırımların riski 

hakkında borç veren tarafa göre daha fazla bilgiye sahip olması durumudur. 

Asimetrik bilgi problemi, finansal sektörde iki önemli sorun ortaya 

çıkarmaktadır. Bunlar, ters seçim
58

 (adverse selection) ve ahlaki risktir
59

 

(moral hazard).  

Mishkin, asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde finansal krizleri Ģöyle 

tanımlamaktadır: ―bir finansal kriz, ters seçim ve ahlaki risk sorunlarının 

ileri boyutlara varması ve böylece finansal piyasalarda, fonların en verimli 

yatırım fırsatlarına sahip olan ekonomik birimlere kanalize edilmesindeki 

etkinliğin kaybedilmesi sonucunda ortaya çıkan doğrusal olmayan bir 

bozulmadır‖ (Mishkin, 1996:17). Finansal krizler, finansal piyasaları 

etkisizleĢtirerek ekonomide ciddi daralmalara yol açarlar. Mishkin, asimetrik 

bilgi problemini doğuran ve finansal krizlere neden olan dört önemli faktörü 

Ģöyle sıralamaktadır (Mishkin, 2001:3): 1) finansal sektör bilançolarındaki 

bozulma, 2) faiz oranlarındaki artıĢlar, 3) belirsizlikteki artıĢlar, 4) varlık 

fiyatlarındaki değiĢmeler nedeniyle finansal olmayan bilançoların 

(nonfinancial balance sheets) bozulması.  

Finansal krizler, iĢ çevrimleri (business cycles) ile de 

iliĢkilendirilmektedir. ĠĢ çevrimlerinde ekonomilerin geniĢleme 

dönemlerinde varlıkların fiyat ve talepleri artmaktadır. Varlık fiyatlarındaki 

                                                 
58 Ters seçim, finansal iĢlem gerçekleĢmeden önce ortaya çıkmaktadır. Geri ödeme konusunda 

isteksiz olan borç alıcılar, borç alırken yüksek risk alarak yüksek faiz ödemeye razı 

görünürler. Borç veren ise, borç almak isteyen tüm tarafların borç ödeme kalitelerini 

bilmediği için seçim yaparken borç ödemede isteksiz olanı dıĢlamada hata 

yapabilmektedir. Bu durum ters seçim olarak nitelendirilmektedir (Mishkin, 1996:3) 
59 Ahlaki risk ise, finansal iĢlem gerçekleĢtikten sonra oluĢmaktadır. Ahlaki riskin 

oluĢmasının nedeni borç alanın yüksek riskli projelere yatırım yapmasıdır. Bu durumda 

proje baĢarılı olursa borç alanın durumu çok iyi olurken projenin baĢarısız olması 

durumunda borç verenin zararı çok fazla olmaktadır. Bunların dıĢında borç alanın aldığı 

borcu kiĢisel harcamaları için kullanma ve yatırım projelerine yeteri kadar aktarmama 

riskleri de ahlaki risk problemini ortaya çıkarmaktadır (Mishkin, 1996:3). 
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değiĢimlerle bozulan Ģirket ve banka bilançolarının iflaslara neden olması, 

finansal krizlere neden olmaktadır. Bu Ģekliyle finansal krizler iĢ 

çevrimlerini daralmayla sonuçlandırmaktadır (Kindleberger, 1989: 6). 

 IMF finansal krizleri; para, bankacılık ve borç krizleri olarak üçlü 

genel bir ayrıma tabi tutmaktadır. Ayrıca krizler kaynaklandıkları sektöre 

göre, özel-kamu ve bankacılık-Ģirket krizleri; dengesizliklerin yapısına göre, 

akım dengesizlikler (cari hesap ve bütçe dengesizlikleri) ve stok 

dengesizlikler (varlıklar ve yükümlülüklerin uyumsuzluğu) ve bu 

dengesizliklerin kaynaklandığı finansmanın kısa ve uzun vadesine göre 

likidite krizi ve borç ödeyememe krizi Ģeklinde de sınıflandırılabilmektedir 

(IMF, 2002). Yükselen piyasalarda yaygın olarak görülen finansal krizler 

ana hatlarıyla; bankacılık, para, dıĢ borç ve sistemik finansal krizler olmak 

üzere dört grupta toplanmaktadır. ÇalıĢmamızın konusunu oluĢturan küresel 

finansal kriz bankacılık ve para krizlerine girdiğinden izleyen kısımda bu 

krizler hakkında bilgi verilmektedir. 

Bankacılık krizleri, fiili veya potansiyel olarak banka 

mevduatlarının çekilmesi; bankaların yükümlülüklerini ertelemeleri veya 

hükümetin büyük ölçekli finansal destekler sağlamak suretiyle bunu 

önlemeye zorlanmasının söz konusu olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. 

Bankacılık krizleri para krizlerinden daha uzun süreli olma eğilimi taĢımakta 

ve ekonomik faaliyet hacmi üzerinde daha Ģiddetli etkilere sahip olmaktadır 

(IMF, 2002). 

Bankacılık krizleri, finansal krizlerin ortaya çıkmasıyla son yıllarda 

literatürde en fazla tartıĢılan konuların baĢında gelmektedir. Bretton Woods 

sistemi‘nin devam ettiği 1950‘li ve 60‘lı yıllarda sermaye kontrolleri 

nedeniyle bankacılık krizlerine pek rastlanmamaktaydı. Ancak 1970‘lerde 

sistemin çökmesi ve ardından yaĢanan pek çok geliĢme ile uluslararası 

sermayenin giderek daha serbest hale gelmesiyle bankacılık krizlerinin sayısı 

artmıĢtır. Ayrıca bankacılık krizleri genellikle bir para kriziyle birlikte 

gerçekleĢmektedir (IMF, 2002). Bankacılık krizlerinin altında yatan temel 

nedenlere bakıldığında krizlerin tek bir nedeninin olmadığı, bir çok nedenin 

birleĢmesinden oluĢtuğu ortaya çıkmaktadır.  

Bankacılık sektörü risk üzerine çalıĢmaktadır. Risk ve getiri 

dengelemesi yapan bu sektörde kredi riski, likidite riski gibi sektör içi ve faiz 

oranı riski, döviz kuru riski gibi sektör dıĢı pek çok risk vardır (Karabulut, 

2002: 40). Bu doğrultuda bankacılık krizlerinin ortaya çıkmasına neden olan 

faktörler Ģu Ģekilde sıralanmaktadır (Goldstein ve Turner, 1996:9-30): 1) 

dıĢsal ve içsel makro ekonomik büyüklüklerdeki değiĢkenlik, 2) kredilerde 
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ve sermaye giriĢlerinde aĢırı artıĢlar, 3) varlık fiyatlarında ani kayıplar, 4) 

vade ve kur uyumsuzluğuna bağlı olarak bankacılık sisteminin 

yükümlülüklerinde artıĢlar, 5) finansal liberalizasyon uygulamalarının 

altyapısının zayıflığı, 6) aĢırı kamu müdahalesi ve krediler üzerinde 

kontrollerin kaybolması,7)  ekonominin yapısına, enflasyon veya dıĢa açıklık 

düzeyine uygun olmayan döviz kuru rejimleri, 8) muhasebeleĢtirme, 

Ģeffaflık ve yasal düzenlemelerdeki eksikliklerdir.  

Para krizi, döviz kurunda keskin bir çöküĢ olması, hükümetin 

devalüasyonu ilan etmesi, döviz kuru rejimini modifiye etmesi, sermaye 

akımlarını sınırlaması veya birkaç saat için para piyasalarını kapatması 

durumu olarak tanımlanmaktadır (Burkart ve Coudert, 2000:25).  

Ġkiz Kriz kavramı, para krizleri ile bankacılık krizleri arasındaki 

etkileĢime bağlı olarak ortaya atılmıĢtır. 1982 yılında ġili‘de, 1992 yılında 

Finlandiya‘da ve Ġsveç‘te ve son dönemde Asya‘da ortaya çıkan krizler en 

önemli örnekleridir. Bu konu ile ilgili ilk çalıĢma, Kaminsky ve Reinhart 

tarafından ilki 1996 yılında yapılan ve sonraki yıllarda geniĢletilen 

çalıĢmalarıdır. Bu çalıĢmada, 1970-1995 dönemini kapsayan, geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkelerde ortaya çıkan bankacılık krizleri ile ödemeler 

dengesi krizleri arasındaki iliĢki ortaya konmuĢtur (Kaminsky ve Reinhart, 

1996:2). Bundan sonraki çalıĢma ise, 2001 yılında Glick ve Hutchinson 

tarafından yapılmıĢtır. 1975-97 dönemini kapsayan, geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan 90 ülkede ortaya çıkan bankacılık ve ödemeler dengesi krizleri 

arasındaki iliĢkinin incelendiği bu çalıĢmada, ikiz krizlerin özellikle finansal 

liberalizasyonun yaĢandığı geliĢmekte olan ülkelerde ortaya çıktığı 

vurgulanmaktadır (Glick ve Hutchison, 1999:1). 

3. FĠNANSAL KRĠZ MODELLERĠ 

Finansal krizleri açıklamaya yönelik pek çok teorik model 

geliĢtirilmiĢtir. Finansal krizler üzerine teorik literatür, üç nesil model 

sınıflaması içinde incelenmektedir. Bu modellerin ortak noktaları bulunsa da 

modellerin her biri bütün krizleri açıklamaya yetmemektedir. Para krizleri ile 

ilgili çalıĢmaların temeli, Salat ve Henderson‘un (1978) altın piyasası için bir 

tavan fiyatı belirlediği, bu fiyatın spekülatörlerin saldırıları sonucu aĢılacağı, 

dolayısıyla hükümetin böyle bir tavan fiyat uygulayacaksa elinde bir miktar 

rezerv olması zorunluluğunu ve bu rezervi böyle bir saldırıda kullanması 

gerektiğini belirten çalıĢmasının Krugman (1979) tarafından birinci model 

para krizlerine uyarlaması ile ortaya çıkmıĢtır. Krugman bu modeli 

geniĢletmiĢ ve 1970‘lerde ve 1980‘lerin baĢında Latin Amerika ülkelerinde 

ortaya çıkan krizleri açıklamak için kullanmıĢtır. Uygulamada bu kriz 

modellerine ―birinci nesil modeller‖ adı verilmektedir.  
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Ġkinci nesil kriz adı verilen modeller ise birinci nesil kriz 

modellerinin Avrupa para krizini tam olarak açıklayamaması sonucunda 

ortaya atılmıĢtır. 1990‘ların sonlarına kadar finansal krizler birinci ve ikinci 

nesil kriz modelleri ile açıklanırken, Asya, Brezilya ve Rusya‘da yaĢanan 

krizler üçüncü nesil modeller adıyla çalıĢmalar yapılmasına neden olmuĢtur. 

Son yaĢanan küresel finansal kriz de üçüncü nesil kriz modellerine 

girmektedir. 

Üçüncü Nesil Kriz Modelleri (Yayılma/ BulaĢma Etkisi Modeli) 

1997‘de Asya‘da ortaya çıkan para krizlerini, alıĢılagelmiĢ ekonomik 

göstergeler (enflasyon, parasal büyüme oranı ve geçmiĢteki bütçe açıkları 

gibi) temelinde ve mevcut kriz teorileri ile açıklamak ve tahmin etmek 

mümkün olmadığından üçüncü nesil para krizi modelleri geliĢtirilmiĢtir 

(Burnside vd., 2000:45).  

Finansal piyasaların giderek bütünleĢtiği günümüz dünyasında, 

üçüncü nesil kriz modelleri, herhangi bir ülkenin finans piyasasında 

meydana gelen istikrarsızlıkların veya krizin bir baĢka yerde makro 

ekonomik temellerle açıklanamayan bir krizi baĢlatabilmesi gerçeğinden 

hareket etmektedir. Bu modellerde, hükümetlerin ahlaki tehlikeye yol açan 

politikaları (özellikle finansal güvenlik ağları
60

) krizi yaratan temel faktör 

olarak ele alınmaktadır. Bu modellerde farklı ülkelerde eĢanlı olarak ortaya 

çıkan krizler açıklanırken ülkelerin kendi içlerinde benzer kırılganlıklar 

taĢıdıkları (örneğin Asya‘da sabit döviz kuru sistemleri ve dolar cinsinden 

aĢırı dıĢ borçlar gibi) ve bu yüzden ortak Ģoklarla sarsıldıkları öne 

sürülmektedir. Diğer taraftan bireylerin rasyonel olmayan davranıĢları veya 

parasal fon yöneticilerinin karĢılaĢtıkları asimetrik güdüler nedeniyle 

yatırımcılarda oluĢan rasyonel olmayan beklentilerin de krizlerin yayılmasını 

etkilediği kabul edilmektedir (Delice, 2003:65). 

Birinci ve ikinci nesil kriz modellerinin birleĢimi ile oluĢan üçüncü 

nesil modellere göre, hükümet ile büyük iĢletmelerin arasındaki uygun 

olmayan iliĢkiler (crony capitalizm) krizlerde önemli rol oynamaktadır. Bu 

modeller, birinci nesil modellerdeki, aĢırı geniĢletici makro ekonomik 

politikalar yerine crony capitalizm‘i koymakta ve varlık fiyatlarındaki ve 

ekonomideki ciddi daralmayı açıklamak için ise ikinci nesil modelleri göz 

                                                 
60 Finansal güvenlik ağı olası bankacılık krizlerinde, finansal sistem ve ekonomiyi olumsuz 

etkilerden koruyabilmek amacıyla çeĢitli araçlar içermektedir. Bu araçlar içerisinde 

doğrudan veya dolaylı mevduat sigortası, merkez bankası rezervleri ve politikaları, banka 

iflaslarının çözüm prosedürleri ile bankaların denetlenmesi ve düzenlenmesi stratejileri 

yer almaktadır (Müslümov, 2002:38).  
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önüne almaktadır (Woo vd., 2000:122-123). Sermaye akımlarının serbest 

olduğu bir ekonomide, hükümetin bankaların yada Ģirketlerin yurt dıĢından 

aldıkları borçlara doğrudan yada dolaylı biçimde garanti vermesi, finansal 

birimlerin kontrolünün yetersiz olduğu durumda ciddi ahlaki risk 

problemlerine neden olmaktadır. Alınan borçların marjinal ve verimli 

olmayan yatırımlara yönlendirilmesi, sonuçta hükümet garantisi altında olan 

sermaye kayıplarına neden olmaktadır. Negatif bir dıĢsal Ģok, kayıpları daha 

da arttırarak, ekonomide ciddi daralmaya, geri dönmeyen kredilere, banka 

iflasları ve sermaye kaçıĢına neden olmaktadır. Üçüncü nesil modellerde, 

bankacılık ve para krizlerine neden olan kırılgan bir finansal yapının 

krizlerin oluĢmasındaki rolü ön plana çıkarılmaktadır (Erkekoğlu ve Bilgili, 

2005:18). Üçüncü nesil kriz modellerinde krizlerin göstergeleri olarak yurtiçi 

kredi miktarı, M2/uluslararası rezervler, M2 artıĢ oranı, mevduatlar, hisse 

senedi endeksi ve bankacılık krizleri öne çıkmaktadır (Kaminsky, 2003:21).   

4. 2008 KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZĠN NEDENLERĠ 

2008 yılında ABD‘de ortaya çıkan tüm dünyayı etkileyen finansal 

krizin nedenleri genel olarak 4 baĢlık altında toplanmaktadır. 

 

4.1. Likidite Bolluğu  

Amerika'da 2000‘li yılların baĢlarından itibaren faiz oranlarının 

oldukça düĢük seviyelerde seyretmesi özellikle dar gelir grubundaki kiĢiler 

için kredileri cazip kılmıĢtır. Özellikle ABD baĢkanı George W. Bush‘un 

2004 yılında yeniden baĢkan seçilmesi ile birlikte, subprime (alt gelir) 

grubunun konut edinebilmesi için vergi avantajları gibi birtakım kolaylıklar 

getirilmiĢtir. Subprime grubuna açılan kredilere çoğunlukla ilk 2 yılı sabit 

faiz ödemeli, geri kalan yıllarda ise piyasa faiz oranlarına endeksli değiĢken 

faiz uygulanmaktaydı. Durum böyle olunca, 2004 yılından 2006 yılına kadar 

geçen dönemde ABD faiz oranlarının %1,5‘lardan %5‘e doğru 

hareketlenmesi, kredi kullanan subprime grubunu etkilememiĢtir. Ancak, 

2006 yılı sonlarından itibaren alınan kredilerin yapısı sabitten değiĢkene 

dönünce ve kiĢilerin gelirleri de aynı dönem içerisinde artmayınca,  kredi 

geri ödemelerinde zorluklar ortaya çıkmıĢtır. Bu süreçte bankalar herhangi 

bir iĢi geliri veya varlığı olmayan kiĢilere bile kredi vermeye baĢlamıĢlardır. 

Kamuoyunda subprime veya NINJA (No income, no job, no asset) kredileri 

olarak bilenen bu uygulamalar varlık fiyatlarının özelliklede konut 

fiyatlarının çok hızlı bir Ģekilde artmasına yol açmıĢtır. Fakat ABD Merkez 

Bankası'nın (FED) 2006 yılından itibaren faiz oranlarını arttırması konut 

sektörünü büyük bir durgunluğa sokmuĢtur. Konut satıĢ fiyatları önceden 

kredi verilen seviyeden aĢağılara inince dar gelir grubu aldıkları kredileri 

düzenli olarak ödeyemez duruma gelmiĢlerdir. Bir kısım konut kredisinde 
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baĢlayan geri ödeme problemleri sonucunda banka portföylerindeki hacizli 

konut sayısı artmaya baĢlamıĢtır. Bankaların bu konutları piyasaya arz 

etmesi konut fiyatlarında düĢüĢe yol açmıĢtır. Bu durumda halen kredisini 

ödemekte olan bazı konut kredisi kullanıcılarının ellerindeki evlerin değeri 

kalan kredi ödemelerinin net bugünkü değerinin altında kalmıĢtır. 

Dolayısıyla bu kiĢiler de evlerinin kredi geri ödemelerinden vazgeçmiĢlerdir.  

 

4.2.Menkul KıymetleĢtirme 

ABD‘de likiditenin bol olduğu dönemde (2000-2006) menkul 

kıymetleĢtirme
61

 sayesinde bireyler normalden fazla kredi kullanmıĢlardır. 

Risk paylaĢımı, yüksek getiri iĢtahı, bankaların yasal sermaye 

yükümlülüklerini yerine getirmelerinde kolaylık sağlaması, risk taĢımadan 

ya da daha fazla mevduata ihtiyaç duymadan bankaların yeni kredileri 

finanse etmelerinin sağlanması menkul kıymetleĢtirmeyi özendiren 

hususlardır. Süreç içerisinde menkul kıymetleĢtirme; dolaĢım kabiliyeti 

olmayan finansal kontratlara dolaĢım kabiliyeti kazandırılması olarak 

iĢlevsellik kazanmıĢtır. Menkul kıymetleĢtirmenin krizin sebeplerinden birisi 

olarak değerlendirilmesinin ana sebebi bu sayede riskin bir kurumdan 

diğerine aktarılmasının kolaylaĢmasıdır. Örneğin mortgage kredisi veren bir 

banka kredilerin geri ödemelerini menkul kıymetleĢtirerek kısmen veya 

tamamen bir yatırım bankasına veya bir mortgage kuruluĢuna satmaktadır. 

Bu mekanizme kriz durumunda mali sistemi kırılgan bir hale getirmektedir. 

ġöyle ki banka tarafından yapılan menkul kıymetleĢtirme sayesinde kredi 

ödemelerindeki aksama hem krediyi veren banka hem de menkul kıymeti 

satın alan diğer finansal kuruluĢlar için zarar anlamına gelmektedir. Nitekim, 

FED Eski BaĢkanı Greenspan krizin sadece kredilerden kaynaklanmadığını 

asıl nedenin bu kredilerin paketlenerek tekrar satıĢı olduğunu ifade etmiĢtir 

(Alantar, 2008:3). 

 

                                                 
61Menkul kıymetleĢtirme, likit olmayan aktiflerin ihraç edilebilecek ve sermaye piyasalarında 

alım satım yapılabilecek menkul kıymete dönüĢtürülmesidir. Bu kapsamdaki aktifler 

arasında ikametgah amaçlı ipotekler, otomobil kredileri, kredi kartı alacakları ve kira 

ödemeleri yer almaktadır. Bankaların tüketici kredileri, konut kredileri, ihracat kredileri; 

finansman Ģirketlerinin kendi mevzuatları uyarınca açmıĢ oldukları krediler; finansal 

kiralamaya yetkili kuruluĢların finansal kiralama sözleĢmelerinden doğan alacaklar; 

gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin yatırım 

ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satıĢ veya satıĢ vaadi sözleĢmelerinden 

kaynaklanan senetli alacakları karĢılığında doğrudan ihraç edecekleri kıymetli evraktır 

(Alptekin, 2009:11).  

.  
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4.3. ġeffaflık 

GeliĢmiĢ ülkelerde ve özellikle ABD‘de neredeyse birbirinden ayrı 

her fonksiyon için ayrı bir mali kurum ve mali araç oluĢturulmuĢtur. Bu 

kurum ve araçlar birbiri ile irtibatlı ve girift iliĢkilere sahiptir. Örneğin faiz 

haddi türev piyasaları forward swap iĢlemlerinden dalgalı swape kadar bir 

çok finansal araç sunmaktadır. Finansal araçların bu karmaĢık yapısının 

anlaĢılmasında önemli bir zorluk söz konusudur. Sıradan yatırımcılar için 

her gün değiĢen yenileĢen ve farklılaĢan finansal araçları takip etmek 

mümkün değildir. Hele de özellikle anlaĢılmamak istendiğinde ciddi bir 

saydamlık sorunu ile karĢılaĢılmaktadır. Bu krizde banka ve brokerlerın ne 

çeĢit varlıklara sahip oldukları bu varlıkların değerinin ne olduğu hatta 

bunların muhatabının kimler olduğu yeterince Ģeffaf olarak belirlenmemiĢtir. 

Bu problemler, türev diye adlandırılabilecek kompleks ticari sözleĢmelere 

sahip Lehman Brothers gibi firmaların iflasları sonucu ortaya çıkan riskin 

hesaplanması ve analiz edilmesini zorlaĢtırmıĢtır (Alantar, 2008:3). 

 

4.4. Derecelendirme KuruluĢları ve Denetleyici KuruluĢlar 

Bankalarla ve diğer mali kuruluĢlarla ilgili notlar veren rating 

kuruluĢları bu firmalar tarafından finanse edilmektedir. Hal böyle olunca 

derecelendirme kuruluĢlarının objektif değerlendirme yapma kabiliyetleri 

azalmaktadır. Diğer yandan derecelendirme kuruluĢları firmaların finansal 

problemlerini her zaman tespit edememektedir. Bazen de sorunu kısmen 

veya çok gecikmeli olarak görebilirler. Son finansal kriz öncesinde de 

derecelendirme kuruluĢları çok etkin çalıĢamamıĢtır. Ancak finansal kriz 

baĢladıktan sonra kredi notları düĢürülmüĢtür.  

 

Düzenleyici denetleyici kuruluĢların da özellikle de FED‘in değiĢen 

risk ortamına karĢı önlem almakta geciktiği söylenebilir. FED baĢkanı Mayıs 

2007 de yaptığı bir açıklamada konut piyasasındaki sıkıntıların ekonominin 

geri kalanına ve finansal sisteme yayılacağını beklemediklerini dile 

getirmiĢtir. Pratikte ise tam tersi olmuĢ,  konut piyasasında baĢlayan sorunlar 

tüm finansal sistemi ve reel ekonomiyi etkisi altına almıĢtır (Alantar, 2008:4-

5).  

BirleĢmiĢ Milletler`in ―yüzyılın krizi‖, Uluslararası Para Fonunun 

(IMF) ise ―dünya ekonomisinin 1930`lardan bu yana karĢılaĢtığı en tehlikeli 

finansal Ģok‖ olarak nitelendirdiği küresel finansal kriz, Avrupa‘dan 

Asya‘ya, Japonya‘dan Hindistan‘a tüm dünya ekonomilerini ağır biçimde 

etkilemiĢtir. Kriz sonrasında baĢta ABD‘de olmak üzere tüm ülkelerde krizin 

ağır yaralarını sarmak için eĢine az rastlanır devlet eliyle finansal sistemi 

kurtarma operasyonları düzenlenmiĢtir. 
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Kriz, kapitalist ekonominin en gözde kurumlarını iflasa 

sürüklemiĢtir. Bunlar içinde iflas eden Lehman Brothers, devletleĢtirilen 

Freddie Mac, Fannie Mae, Washington Mutual, devlet yardımına muhtaç 

kalan AIG, UBS, RBS, B&B, Hypo Real Estate, Fortis, değerinin çok altında 

satılan Merrill Lynch, Halifax, değeri 3 milyar dolara düĢen General Motors 

baĢta gelmektedir. 

 

5. KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZĠN NEDEN OLDUĞU SORUNLAR 

Ekonomik sorunların çözümü bir bütün olduğundan iktisat, maliye, 

bütçe ve para politikalarının, birlikte ve koordineli bir Ģekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir. Ancak çözüm için öncelikle ekonomik krizin derinliğinin ve 

getirdiği sorunlarının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. 

KarĢılaĢtırmalı olarak yapılan bir analizle ekonomik krizin 

Türkiye‘deki etkileri daha net görülebilmektedir. Bu çerçevede, dört temel 

gösterge; büyüme, dıĢ ticaret hacmi, iĢsizlik göstergeleri ve gelir dağılımında 

aĢırı bozulma,  küresel krizi en ağır yaĢayan ülkeler arasında Türkiye‘nin ilk 

sıralarda olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

5.1. Kriz sırasında Dünyada ve Türkiye’de Büyüme  

2008 son çeyreği ve 2009 ilk üç çeyreğinde, Türkiye dört çeyrek üst 

üste eksi büyüme, baĢka bir ifade ile bir yıl süren bir resesyon yaĢamıĢtır. 

Büyüme göstergelerine bakıldığında, Türkiye‘nin geliĢmekte olan ülkeler, 

G-20‘ler ve üyesi olduğu OECD ülkeleri içinde, 2008 ve 2009 ekonomik 

krizini en ağır yaĢayan ülke olduğu görülmektedir. GSYĠH 2008 IV. Çeyreği 

ile 2009 III. Çeyreği arasındaki bir yılda yüzde 8.4 oranında azalmıĢtır.  

2009 yılında, Türkiye‘nin de içinde bulunduğu geliĢmekte olan 

ülkeler ortalama yüzde 1.2 büyürken, Türkiye yüzde 6 küçülmüĢtür. Yani, 

2010 yılında da, dünya bankasının ―küresel ekonomik beklentiler 2010 

raporunda‖ belirttiği gibi,  Türkiye geliĢmekte olan ülkeler içinde krizden 

daha yorgun çıkmıĢ ve önümüzdeki yıllarda da diğer ülkelere göre daha az 

büyümesi beklenmektedir. 2010 yılında geliĢmekte olan ülkelerde büyüme 

ortalaması % 5.2 olarak tahmin edilirken,  Türkiye için bu oran %3.3 olarak 

tahmin edilmektedir. 

 

 

 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/lehman-brothers/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/freddie-mac/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/fannie-mae/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/washington-mutual/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/aig/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/ubs/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/hypo-real-estate/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/merrill-lynch/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/halifax/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/general-motors/
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Tablo 1: Dünyada ve Türkiye’de Büyüme  

Ülkeler 2009 2010 2011 

Dünya Ortalaması -2.2 2.7 3.2 

Yüksek Gelirli Ülkeler 3.3 1.8 2.3 

Euro Bölgesi -3.9 1.0 1.7 

GeliĢmekte Olan ülkeler 1.2 5.2 5.8 

Türkiye -5.8            8.0* 4.2 

ABD - 2.5 2.5 2.7 

Japonya -5.4 1.3 1.8 

Çin 8.4 9.0 9.0 

Hindistan 6.0 7.5 8.0 

Meksika -7.1 3.5 3.6 

Arjantin -2.2 2.3 2.4 

Kaynak: Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler 2010 Raporu. 

 Türkiye revize edilmiĢ  

Refah göstergesi olan, Satın Alma Gücü Paritesine (SGP) göre kiĢi 

baĢına GSYĠH artıĢında da Türkiye, ilan edildiği gibi kısa sürede 

zenginleĢmemiĢtir. 2002-2009 yılları arasında, satın alma gücü paritesine 

göre fert baĢına GSYĠH ‗nin en fazla arttığı ülke, yüzde 394 artıĢ ile Rusya 

olurken Brezilya, Yunanistan Endonezya gibi ülkelerde SGP‘ye göre kiĢi 

baĢına GSYĠH‘de Türkiye‘den daha yüksek oranlarda artıĢ görülmüĢtür. 

 

 

Tablo 2: Bazı Ülkelerin, SGP’ ye Göre KiĢi BaĢına GSYĠH Değerleri*  

Ülke 2000 2009 2002-2009 

artıĢ(%) 

Almanya   23.2 39.5 70 

ABD   35.3 46.4 31 

Arjantin 7.7 7.5 -2.6 

Brezilya   3.8 7.7 103 

Endonezya 0.8 2.2 175 

Rusya 1.8 8.9 394 

Türkiye 4.3 8.4 95 

Yunanistan                                          11.7 30.3 259 

Kaynak: IMF, World Economic Outlook ,Ekim 2009..  

Türkiye‘de 2000‘li yıllarda büyüme oranı, istikrarsız bir yapı 

sergilemiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler ortalamasının altında kalmıĢtır. 2003-

2009 arasında 7 yılda kümülatif (2002 =100) olarak geliĢmekte olan 

ülkelerde büyüme ortalaması yüzde 54 iken Türkiye de ise yüzde 34.6 olarak 
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gerçekleĢmiĢtir. BaĢka bir ifade ile geliĢmekte olan ülkeler de 7 yılda 

GSYĠH‘de reel artıĢ yüzde 54,  Türkiye‘de ise yüzde 32.3 olmuĢtur. 

 

Tablo 3: GeliĢmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye’de Büyüme Oranları 

Yıllar GeliĢmekte Olan Ülkeler Türkiye 

2003 6.20 5.3 

2004 7.50 9.4 

2005 7.10 8.4 

2006    7.90 6.9 

2007   8.30 4.5 

2008 6.00 0.9 

2009   1.70       -4.4 

Endeks (2002=100 ) 154.0 134.6 

Kaynak: IMF, World Ekonomic Outlook, Ekim 2009. Endeksler rapordan 

hesaplanmıĢtır. 

 

5.2 . Kriz sonrası Türkiye de büyüme  

Türkiye de 2009 son çeyreğinde yeniden yüzde 6 büyüme olmuĢ. 

2010 yılı ilk yarısında ise GSYH sabit fiyatlarla ortalama 10.98 oranında 

büyümüĢtür.  

 
Tablo: 4 -Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları 

  Cari 
fiyatlarla 

GSYH 
Gelişme 

hızı 

Cari 
fiyatlarla 

GSYH 
Gelişme 

hızı 

Sabit 
fiyatlarla 

GSYH 
Gelişm
e hızı 

 
 

 
Dönem (Milyon TL) % (Milyon $) % (Milyon TL) % 

 I* 208 546 -3.3 126 331 -29.7 20 885 -14.6 

 II* 229 326  -4.2 145 939 -22.8 23 298  -7.6 

 III* 262 456   0.0 174 443 -19.5 27 265   -2.7 

 IV* 252 307  8.2 170 041 8.5 25 696   
           

6.0 

2009 
 

Yıllık* 952 635   0.2 616 753 -16.9 97 144   -4.7 

 I* 242 265  16.2 160 603 27.1 23 330  11.7 

2010 II 268 495 17.1 173 861 19.1 25 706 10.3 

     Kaynak: TÜİK . 
 

Orta vadeli Programda 2010 yılı büyüme oranı yüzde 6.8 olarak 

öngörülmüĢtür. Uluslararası Para Fonu (IMF) ekim ayında yayımladığı 

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu‘nda Türkiye için 2010 yılı büyüme 

tahminini revize ederek yüzde 7.8‘e yükseltmiĢtir. OECD‘nin 2010 yılı 
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ikinci raporunda ise Türkiye de 2010 yılı büyüme oranının yüzde 8.2 olacağı 

tahmin edilmiĢtir. Aynı raporda,  dünya ekonomisinin de bu yıl yüzde 4.6 

büyüyebileceği tahmininde bulunuldu. Dünya ekonomik krizini en ağır 

yaĢayan ülke Türkiye olmuĢ, 2010 en hızlı büyüyen ülke de Türkiye 

olacaktır.  

Bu istikrarsız büyümenin nedenleri aĢağıda maddeler halinde 

açıklanmaktadır. 
 

5.2.1 Ekonomik Program 

Uygulanan orta vadeli programların, üretimi ve istihdamı olumlu 

etkileyecek ve kalıcı büyüme sağlayacak politikalardan uzak oluĢu 

ekonomideki istikrarsızlığın önemli bir nedenidir. Ayrıca , 2009 da orta 

vadeli mali program hedefi de  tutmamıĢ ve kamu kesimi finansman dengesi 

bozulmuĢtur. TCMB ‗nin ilan ettiği enflasyon hedeflemesi de, üç yıl üst üste 

bazen yüzde 100‘e varan oranlarda, hedeften sapmıĢtır.  

  Son yıllarda ise yaĢanan ekonomik durgunluk nedeniyle enflasyon 

hedefi tutmuĢtur. YaĢanan istikrarsız büyüme nedeniyle, 2009 yılında reel 

kesim ve tüketici güveni azalmıĢ. Bu da beklentileri olumsuz etkilemiĢtir. 

Özel kesim yatırım hacmi daralmıĢtır. 

Öte yandan, 2005 temel yıla göre 2007 Eylül ayında 118.7 olan 

sanayi üretim endeksi, 2009 eylül ayında 103.1‘e gerilemiĢtir. 2010 yılında 

yeniden 113.9 olmuĢ ve fakat 2007 seviyesine henüz çıkmamıĢtır. 

 

5.2.2. Sıcak Para ve DüĢük Kur Politikası  
Sıcak para ve düĢük kur politikası ithalatın daha ucuz olmasına, 

ihracatın daha pahalı olmasına neden olmuĢtur. Bu da Türkiye‘nin rekabet 

gücünü olumsuz etkileyerek cari açıkları arttırmıĢtır.  

Ayrıca düĢük kur (değerli TL) ithal malları için yerli üretime göre 

vantaj sağlamıĢ ve bu nedenle üretimde kullanılan aramalı ve hammadde 

oranının yüzde 70‘e çıkmıĢtır.  Bu durum Aramalı üreten KOBĠ‘leri, 

hammadde üreten tarım kesimini olumsuz etkilemiĢ ve bu da iĢsizliği 

arttırmıĢtır. 

 

5.2.3. ÖzelleĢtirmeler 

2000‘li yıllarda yapılan özelleĢtirmelerde sosyal fayda ve istihdam 

göz ardı edilmiĢtir. Blok satıĢ yoluyla, kamu altyapı yatırımları yabancı 

spekülatif sermayeye satılmıĢtır. ÖzelleĢtirmede yapılan yanlıĢlıklar 

nedeniyle özelleĢtirilen kurumların ekonomiye olan toplam faydası 

düĢmüĢtür. Bu güne kadar yapılan özelleĢtirme uygulamalarında:  
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 ÖzelleĢtirme gelirleri iyi değerlendirilememiĢtir. 2008 sonuna kadar, 

Telekom dıĢında, 26.9 milyar dolar özelleĢtirme yapılmıĢtır. 

ÖzelleĢtirme gelirleri ile okul, hastane, altyapı yatırımları yapılması 

gerekirken bu gelirler borç ödemede ve bütçe finansmanında 

kullanılmıĢtır. 

 

 ÖzelleĢtirmelerle yabancı sermayeye satılan altyapı yatırımlarında iç 

pazara yönelik üretim yapılmaktadır. Bu iĢletmeler ihracat 

yapmamakta tersine ithalat yaparak ve kar transfer ederek yurt dıĢına 

döviz çıkarmaktadır. Bu gibi varlık satıĢları ve sıcak para nedeniyle 

Türkiye‘den yurt dıĢına 2003-2009 (6 yıl 7 ay) da toplam 32.1 

milyar dolar (Anka Ajansı, 20-21 Eylül 2009) kar transferi olmuĢtur. 

Bugünkü dolar kurundan hesaplandığında, yurt dıĢına kar ve faiz 

transferi 49 milyar lirayı bulmaktadır. Eğer yabancı sermaye sıfırdan 

yatırım yapmıĢ olsaydı, ilave katma değer yaratacağı için büyüme ve 

istihdam olumlu etkilenecekti. 

 

 ÖzelleĢtirmeler iĢsizliği olumsuz etkilemiĢtir. 32 SEK iĢletmesi 

özelleĢtirilmiĢ ve bunların 22‘si kapanmıĢtır. ÖzelleĢtirmeden önce 

bu kurumlarda 1.359 kiĢi çalıĢırken özelleĢtirmeden sonra çalıĢan 

sayısı 514 kiĢiye düĢmüĢtür. ÇalıĢan sayısı Kardemir‘de 5417 

kiĢiden 3919 kiĢiye, çimento fabrikalarında 6.737‘den 3087‘ye, 

PETLAS‘ da 1102‘den 471‘e düĢmüĢtür. Böylece 16.000 kiĢi iĢini 

kaybetmiĢtir. Yine Et-Balık kurumlarının özelleĢtirilmesi sonucunda 

büyük ve küçükbaĢ hayvan sayısı azaltmıĢ ve bu da et fiyatlarını 

artmasına neden olmuĢtur. 

 

5.2.4. Sektörel Dengesizlik 

Tüm dünya da Bankalar, doğal olarak Global finansal krizden 

doğrudan etkilenmiĢtir. Türkiye de ise 2001 yılında bankaların ortaya çıkmıĢ 

olan zararlarının sosyalizasyonu Ģeklinde yapılan yeniden yapılandırma 

nedeniyle, krizden etkilenmemiĢtir. Bunun bir diğer nedeni de Kamunun 

finansmanı ve dünya ortalaması üstünde iç borçlanma faiz oranları olmuĢtur.    

Kriz sırasında reel sektör daralırken, bankacılık sektörü büyümüĢtür. 

Örneğin, 2009 yılında imalat sanayi yüzde bu durum aĢağıdaki tabloda 

görülmektedir. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tablo: 5 - Kriz döneminde Finans kesiminde büyüme  

                                                                       2009 yılı     2010 yılı (6 ay) 

                                                                        ------------       ------------------- 

GSYH  Büyüme                                                -4.7                    11.0 

Ġmalat Sanayi Büyüme                                     -7.0                    18.0                       

Mali aracı kuruluĢlar Büyüme                         8.5                      6.8 
Kaynak: TÜĠK, Sabit fiyatlarla GSYH geliĢme hızları –Ġktisadi faaliyet kolları ve 

1988 temel fiyatlarına göre. 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5.2.5. Mali Disiplin ve Bütçe 

Yüzde 4 büyüme hedefine göre hazırlanan 2009 bütçesinde büyüme 

%-6 olunca açık oluĢmuĢtur. 2009 bütçesi için 10,5 milyar lira açık tahmin 

edilirken açık 52 milyar lira olarak gerçekleĢmiĢtir. 2009 bütçesinde iç ve dıĢ 

borçlanmada da ciddi oranda artıĢ yaĢanmıĢtır (bkz. ek).  

Bazı kaynakların çift sayılması yoluyla, bütçe açığı olduğundan daha 

düĢük gösterilmiĢtir. ĠĢsizlik sigortası fonu hazine kağıtlarına yatırılarak iç 

borçlanmada kullanılmıĢtır. 2008 de iĢsizlik sigortası fonundan GAP‘ a 1,5 

milyar lira kaynak aktarılırken 2009 yılında, baĢka bir yasa ile iĢsizlik 

fonunun nema gelirlerinin dörtte üçü bütçeye gelir olarak aktarılmaya 

baĢlanmıĢtır. Ayrıca konut edindirme yardımı (KEY) hesapları için yapılan 

ödemeler, bütçe giderleri içinde yer almamıĢtır. TMSF‘ ye aktarılan 

kaynaklar bütçeye gelir kaydedilmiĢ, Hazinenin TMSF‘ ye olan borcundan 

düĢülmemiĢtir. Tersine 2008 Temmuz ayında bir yasa ile TMSF‘ nin 

hazineye olan borcundan 90 milyar lira silinmiĢtir. 

5. 2.6 Ġstihdam 

Kriz yılında, ortalama iĢsizlik oranı yüzde 14 oldu. 2000 yılında aynı 

oran yüzde 6.5 idi. Aynı Ģekilde 2000 yılında yüzde 46.7 olan istihdam oranı 

da, 2009 yılında yüzde 41.2 ‗ye geriledi. 

Türkiye‘de iĢsizliğin sosyal riski yüksektir. Çünkü genç nüfusta 

iĢsizlik oranı daha fazladır. TÜĠK Ekim 2009 için,  kentlerde genç nüfusun 

iĢsizlik oranını yüzde 26.6 olarak ilan etmiĢtir. 

TÜĠK, iĢsizlik hesaplamalarını AB standartlarına göre yapmaktadır. 

Ancak, AB‘de iĢsizlik sigortası daha iyi çalıĢtığından iĢ aramayan ve morali 

bozulmuĢ iĢsiz yok denecek kadar azdır. Ayrıca iĢ bulma organizasyonları 

Türkiye‘ye göre çok daha geliĢmiĢtir. Bu nedenle fiili rakamlar ilan 

edilenlerden daha yüksektir. 
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2010 iĢsizlik oranı düĢmüĢtür. Ancak yinede beklenen ortalama 

yüzde 12 iĢsizlik oranı, diğer ülkelere göre yüksektir.  

 

5.2.7. Tasarruflar ve Yatırımlar  

2002 yılında, özel tasarrufların GSYĠH‗ye oranı yüzde 25.30 iken 

2009 yılında %16.80‘e düĢmüĢtür (bakınız ek). Tasarrufların düĢmesine 

bağlı olarak yatırımlar da azalmıĢtır. Tasarruf–yatırım açığı, dıĢ kaynak 

ihtiyacını artırarak büyüme potansiyelini düĢürmüĢtür. 

Türkiye de Özel tasarruf oranının düĢmesinin nedenleri Ģunlardır: 

 

 Genel kurala uygun olarak, Türkiye‘de de özel tasarruflar ile 

kamu tasarrufları arasında ters bir iliĢki var. 2008 yılına kadar, 

IMF‘nin faiz dıĢı fazla Ģartı nedeniyle bütçe açıkları azaldı. 

Kamu tasarrufları arttı. Kamu tasarruflarının arttığı yıllarda, 

özel tasarruflar azaldı. 

 

 Özel tasarrufların düĢmesinin ve tasarrufların yatırıma 

dönüĢmesinin önündeki engeller, ekonomide kırılganlığın 

artması, piyasanın spekülatif yapı kazanması, kamuda 

Ģeffaflığın azalmasıdır. 

 

 Kredi kartları ve tüketici kredilerinin yaygınlaĢması ortalama 

tüketim oranın artmasına neden oldu. Ayrıca, Türkiye‘de 

mevduat, çok sınırlı olarak doğrudan yatırım kredilerine 

dönüĢüyor.  BDDK raporuna göre, 2008‗den 2009 ‗a, bireysel 

krediler yüzde 10.9, kurumsal ve ticari krediler yüzde 7.9 arttı, 

KOBĠ kredileri ise yüzde 0.7 düĢtü. 

 

 Özel yatırımlarının teĢvik edilmesi ve yönlendirilmesi 

anlayıĢında önemli değiĢiklik oldu. Yatırımlara verilen devlet 

desteğinde azalma oldu. 
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5.2.8 DıĢ Ticaret Hacmi ve DıĢ Açıklar 

Küresel kriz, dünya ticaret hacmini ciddi oranda daraltmıĢtır. 

Türkiye‘nin 2009 yılında dıĢ ticaret hacmi, dünya ortalaması ve geliĢmekte 

olan ülkeler ortalamasından daha fazla daralmıĢtır. 2009 yılında, dünya 

ticaret hacmi yüzde 11.9 daralırken,  Türkiye‘nin dıĢ ticaret hacmi yüzde 

34.8 oranında daralmıĢtır. 2009 yılında geliĢmekte olan ülkelerde ithalat, 

yüzde 7.2 azalırken, Türkiye‘de yüzde 37.8 azalmıĢtır. 2009 yılında 

geliĢmekte olan ülkelerde ihracat yüzde 9.5 azalırken, Türkiye‘de yüzde 30.2 

azalmıĢtır (IMF, 2009). 

  Türkiye‘de, dünyaya ve geliĢmekte olan ülkelere göre dıĢ ticaret 

hacminin daha fazla düĢmesinin nedenlerinden biri,  kontrolsüz sıcak para ve 

spekülatif sermaye hareketleridir. Krizde spekülatif yabancı sermaye 

hareketleri 2008 yılına göre daralmıĢ ve buna bağlı olarak, kur artıĢ 

göstermiĢtir. Ancak bu defa dıĢ talep olmadığı için ihracat gereği kadar 

artmamıĢ Ġthalat ise azalmıĢtır. Böylece ticaret hacmi daralmıĢtır. 

  Türkiye 2003-2009 arasındaki 7 yılda toplam 320 milyar dolar dıĢ 

ticaret açığı, 165 milyar dolar cari açık vermiĢtir. DıĢ borç stoku, 2002‘de 

129.7 milyar dolar iken, 2009 üçüncü çeyrekte 273.5 milyar dolara 

yükselmiĢtir (TCMB, 2009).  

Türkiye‘de ithalatın yapısına bakıldığında yatırım malı ithalatının 

payının çok düĢük olduğu görülmektedir. Resesyon yılı olduğu için 2009 yılı 

ithalat yapısını almayıp 2008 yılı ithalat yapısına bakarsak, toplam ithalat 

içinde yatırım malının payı yüzde 13.3 olmuĢtur. Bu ithalat da ancak mevcut 

yatırımların amortismanı için gereken yenileme yatırımları kadardır. Yani 

yeni yatırım yoktur. 2008‘de ithalatımızın yüzde 76‘sı aramalı ve ham 

madde ithalatıdır. Eğer bu ithalatın bir kısmı aramalı olarak Türkiye‘de 

üretilmiĢ olsaydı, iĢsizlik sayısında ciddi bir azalma gerçekleĢebilirdi.  

Uygulanmakta olan dalgalı kur sistemi, bu haliyle ―otomatik kur 

dengesini‖ tam olarak sağlamakta yetersiz kalmıĢtır. Kontrollü dalgalanma 

sisteminde TCMB‘ nin tam zamanında ve yeterli miktarda müdahelesi 

gerekmektedir. 

Türkiye‘de cari açığın finansmanı, dıĢ borçlanma, yabancı 

sermayeye satılan karlı Ģirketlerin satıĢı, kamu altyapı yatırımlarının blok 

yoluyla satıĢından gelen özelleĢtirme gelirleriyle sağlanmıĢtır. Bu nedenlerle 

ödenen faizler, yurt dıĢına çıkan karlar, cari açığı bir defa daha artırmıĢtır. 

Yani cari açıkta kısır döngü oluĢmuĢtur.  
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5.2.8 Gelir Dağılımında Bozulma   

2010 bütçesinde sosyal yardımlaĢma fonuna aktarılacak kaynağın 

yüzde 26.7 oranında artırılması, ilk bakıĢta gelir dağılımı açısından ve talep 

artıĢı açısından olumlu görünmektedir. Ancak bu uygulamanın siyasi 

istismar, yolsuzluk ve adam kayırmadan uzak olması gerekmektedir. Bu 

konu AB 2009 ilerleme raporunda, “devlet yardımlarımın Ģeffaf olmayan 

biçimde verilmesine devam edilmiĢtir‖ Ģeklinde kendini göstermektedir.   

TÜĠK yoksulluk araĢtırmasında 4 kiĢilik yoksulluk sınırını 2009 için 

820 TL olarak açıklamıĢtır.  2010 yılı için yüzde 6.8 TÜFE hedefine göre 

güncelleĢtirildiğinde 2010 yılı 4 kiĢilik bir ailenin yoksulluk sınırı 873.30 

liradır. Oysaki 4 kiĢilik ailenin asgari ücreti birinci yarı yılda 603.90, Ġkinci 

yarı yılda 626.45 lira olarak belirlenmiĢtir. 

 

6. ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

Uluslararası piyasalarda çok hızlı olarak hareket eden spekülatif 

sermaye, küreselleĢme sürecinde aĢırı kazanç elde ettiği için hükümetlerin 

radikal önlemler almasını, sermaye hareketlerine sınır ve Ģeffaflık 

getirilmesini istememektedir. Bu da dünya ekonomisini daha kırılgan hale 

getirmiĢtir. Eğer yapısal çözümler getirilmez ise finans piyasalarının neden 

olduğu konjonktürel dalgalanmalar sıklaĢacaktır.  

 

6.1. Küresel Kırılganlığın Azaltılması  
Öncelikle aĢırı kırılganlık kazanmıĢ olan dünya para sistemi yeniden 

yapılandırılmalıdır. Dünya para sistemini tek baĢına dolara bağımlı olmaktan 

çıkarmak gerekmektedir. Dünya para sistemini dolar yerine, Dolar, Euro ve 

Yen‘den oluĢan bir sepete bağlamak gerekmektedir. Bu sepette yer alacak 

her üç para da, ülkelerin GSYĠH ile orantılı olmalıdır (Dolar, %47, Euro 

%38, Yen %15). Böyle bir sepete bağlanacak dünya para sistemi daha 

güvenli ve istismara imkan vermeyecek bir sistem olacaktır. Üçlü sepete 

bağlı para sistemine geçildikten sonra, on yıllık bir hazırlıkla dünya merkez 

bankası kurulmalıdır. 

John Maynard Keynes 1944 yılında bir dünya merkez bankası 

kurulmasını önermiĢtir. Keynes‘e göre bu banka bütün ülke merkez 

bankalarının üstünde bir uluslararası merkez bankası konumunda olacak ve 

Bancor adlı bir rezerv yaratabilecektir. Keynes‘in önerisi bu gün için geçerli 

bir öneridir.  BirleĢmiĢ Milletler kararı ile ve arkasında BirleĢmiĢ Milletlerin 

olduğu bir dünya merkez bankası ve bu bankanın yaratacağı rezerv para 

Bancor (altın para), para sisteminde istikrar sağlayacaktır. 
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6.2. Ġstikrarlı Büyüme ve Kalkınmanın Sağlanması  

Türkiye‘de kalıcı bir istikrar için,  kamu yatırımlarında, eğitim ve 

sağlık gibi sosyal faydası olan hizmetlerde, sosyal fayda ve istihdam 

gözetilmelidir. Salt iktisadi büyüme yerine, eğitimde, sağlıkta, kültürel 

yapıda, gelir dağılımında iyileĢmeyi de içeren ‗‘iktisadi geliĢme‘‘ 

hedeflenmelidir. IMF gibi yabancı ithal reçeteler yerine, özgün politikalar 

üretilmelidir. Her ülkenin iktisat politikası ülkelerin sosyal ve kültürel 

yapısına, halkın alıĢkanlıklarına, ekonomik konjonktüre ve daha önemlisi 

ülkenin geliĢmiĢlik düzeyine göre farlı olmak zorundadır.   

Kalıcı istikrar için yeni bir ulusal program hazırlanmalıdır. Bu 

programda, iktisat, para ve maliye politikaları,  etkinliğin ve yapısal 

dönüĢümün sağlanması için koordineli bir Ģekilde uygulanmalıdır. Bu 

koordinasyon ancak planlama yoluyla yapılabilir. Bu nedenle, 1980‘den beri 

askıya alınan planlama yeniden devreye sokulmalıdır. Küresel süreçte ulusal 

politikaları koordine edecek ―dinamik bir planlama‖ modeli geliĢtirilmelidir. 

Planlamanın hedefleri: Ġç tasarrufu arttırmak ve tasarrufları 

yatırımlara yönlendirmek, ekonomide finans – reel sektör arasında yeniden 

denge sağlamak (sektörel dengeyi kurmak), sektörlere göre sermaye – emek 

optimal bileĢimini (faktörel dengeyi) sağlayacak önlemler almak, piyasa 

kirlenmesini engellemek, oligopol ve kartel yapıları önlemek, istihdamın 

artırılmasını sağlamak, gelir dağılımında iyileĢtirme sağlamak olmalıdır.  

6.3 Ġç tasarrufu artırmak, istikrarlı büyümenin ilk Ģartıdır.  

Özel tasarrufların ve yatırımların artması için: 

 

 Tasarruf faizleri ile kredi faizleri arasında, makul bir kar marjını 

içerecek denge kurulmalıdır. Mevduat faiz oranı gibi kredi faiz 

oranları da yıllık tespit edilmelidir. Aylık faiz, istikrarsız ve 

değiĢebilirliği, oynaklığı yüksek ve spekülatif bir finans piyasası 

icadıdır. Bu icat tasarrufları ürkütmüĢtür. Özel Yatırımların 

finansmanını zorlaĢtırmıĢtır. 

 

 Gelir dağılımında bozukluk, tasarrufları artırır… Çünkü yüksek gelir 

gruplarının tasarruf eğilim yüksektir. Bu defada, düĢük gelir 

guruplarının tasarrufları eksi olur. Kaldı ki aynı zamanda yatırımları 

uyaran toplam talepte de bir azalma olur.  
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 Türkiye de halen kayıt dıĢı yoldan yurt dıĢına kaynak çıkıĢı oluyor. 

Bu da iç tasarruf oranını düĢürüyor. Kayıt dıĢı kaynak çıkıĢını 

önlemek için, yer altı ekonomisini önlemek gerekir. Ayrıca iç siyasi 

güveni oluĢturmak gerekir. 

 

 Yabancı sermaye politikasını değiĢtirmeliyiz. Zirakısa vadeli 

sermaye giriĢleri (sıcak paranın) girdiği ülkeye, sıfırdan yatırım 

yapan yabancı sermaye gelmiyor. Ya karlı iletmeleri satın alan 

sermaye giriyor… Ki bu durumda da kar ve faiz gibi faktör gelirleri 

olarak dıĢarıya kaynak transferi artıyor. Ya da kısa vadeli sermaye 

giriyor. Uzun vadeli yeni yatırım yapacak, ilave istihdam yaratacak 

sermayenin girmesi için sıcak paranın kontrol edilmesi gerekir. 

 

Daha da önemlisi, yatırımların ve özellikle emek yoğun yatırımları 

artırmak için istihdam yükünü düĢürmeliyiz. Türkiye‘de istihdam üzerindeki 

vergi ve prim yükü, yüzde 37‘den baĢlamaktadır. Yüksek istihdam yükü hem 

içeride, kayıt dıĢı istihdama neden oluyor… Bu sorun da haksız rekabet 

yaratıyor. Hem de Türkiye‘nin dıĢ rekabet gücünü düĢürüyor. Ġstihdam 

yükünün daha düĢük olduğu ülkelere karĢı da, Türkiye‘nin üretim maliyeti 

daha yüksek olmakta ve rekabet Ģansını azaltmaktadır. Yapılması gereken, 

istihdam yükünü yüzde 25‘e indirmektir. Bu durumda kayıt dıĢı istihdam da 

azalacaktır.  8.5 milyona yükselen kayıt dıĢı istihdam önemli 

 

6.4. Para ve Kur Politikası 

Rekabetin temel öğesi kurdur. Türkiye‘de ise dalgalı kur sistemi, 

ülkenin Ģartları ve MB‘nin uygulaması ile düĢük kur olarak sonuç vermiĢtir. 

2003 bazlı Merkez Bankası reel kur endeksi, 2010 Ekim ayı itibariyle 131.67 

olmuĢtur. TL yüzde 31.67 oranında değer kazanmıĢtır. Görüldüğü gibi 

MB‘nin düĢük kuru enflasyonda gizli çıpa olarak kullanması, kur dengesini 

bozmaktadır. 

Türkiye için optimal kur rejimi, baĢta rekabet gücümüzü artıracak, 

ekonomik konjonktürü, mevcut riskleri, piyasa Ģartlarını dikkate alan ve 

kurdan dolayı ortaya çıkabilen sosyal maliyetleri minimize eden bir rejimdir. 

Bu rejim, daha iyi uygulanan bir ―yönetimli dalgalanma‖ sistemidir. Bu 

anlamda, özerkliğine dokunmadan MB‘nin görev tarifi yeniden yapılmalıdır. 

MB‘nin tek görevi enflasyonla mücadele olmamalıdır. Zira enflasyonu 

yapısal sorunlar da etkilemektedir.  Bu çerçevede MB kanununda değiĢiklik 

yapılarak, TCMB reel döviz kurunu hedeflemelidir. MB kur düĢüĢünde daha 

aktif müdahale etmelidir. Aynı zamanda MB döviz rezervini arttırmalıdır. 

2009 III. Çeyrekte, MB brüt rezervinin dıĢ borç stokuna oranı yüzde 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

131 

 

25.9‘dur. Türkiye‘de MB döviz rezervi 70 milyardır. Buna karĢılık 

Brezilya‘da 200 milyardır. MB, döviz alımlarını arttırmalıdır. Müdahale ve 

rezerv artıĢında ortaya çıkan likidite, açık piyasa iĢlemleri, reeskont faizleri 

ve bankaların zorunlu karĢılıklarını artırmak yoluyla piyasadan çekilmelidir. 

Hazine yeniden döviz cinsi iç borçlanma yapmalıdır. Bu yolla 

Türkiye‘de dolarizasyon kısmen önlenmelidir. Kur üstüne baskı oluĢturan, 

sıcak paradan vergi alınmalıdır. Yine sıcak paradan, yüzde 10 dolayında, 

MB‘de karĢılık ayrılması da düĢünülebilir. Tayland‘da karĢılık ayrılması 

baĢarılı olmamıĢtır. Ancak, orada hem oran yüksekti hem de o gün sıcak 

para için daha fazla alternatif vardı. Günümüzde ise sıcak paranın aĢırı 

kırılganlık yaratarak küreselleĢmeyi riske soktuğu anlaĢılmıĢtır. Sıfırdan 

yatırım yapacak, uzun vadeli yabancı yatırım sermayesine, özel yatırım 

desteği ve vergi indirimleri sağlanmalıdır. Konvertibiliteye sınır 

getirilmelidir. 10.000 doların üstündeki paraya, gerektiğinde kaynağı 

sorulmalıdır. Kredi faizlerine reel faiz sınırı getirilmelidir. Bankaların gizli 

faiz alması önlenmelidir. Bankaların iĢtiraklerine sınır getirilmelidir. 

Bankaların yabancıya satıĢına sınır getirilmelidir. Mevcut bankalarda yüzde 

20‘nin üstünde kalan yabancı hisseler, hazine tarafından satın alınmalıdır. 

Off-shore bankacılık Ģeffaf kurallara bağlanmalı veya tamamen 

kaldırılmalıdır. 

6.5. Maliye Politikası 

Öncelikle keyfilik anlayıĢının değiĢmesi ve devletin mali planı olan 

bütçe prensiplerinin uygulanması, örneğin bütçede birlik ve Ģeffaflık 

sağlanması gerekmektedir. Vergi adaletinin sağlanması için dolaylı vergiler 

düĢürülmeli, gelir vergisi oranları çalıĢanlar için yüzde 10 ile yüzde 25 

arasında olmalıdır. Asgari ücretin tamamı vergi dıĢı tutularak, halkın satın 

alma gücü arttırılmalıdır. Buna karĢılık kurumlar vergisi oranları arttırılmalı, 

ancak yatırım yapan iĢletmelerde söz konusu oranlar düĢük tutulmalıdır. 

Kentsel rantlardan vergi alınmalıdır. Meclis denetimi dıĢındaki fonlar ve 

uygulamalar kaldırılmalıdır. Tüm kamu sektörünü kapsayacak, ―global 

bütçe‖ uygulamasına gidilmelidir. 

 

6.6. Ġstihdam Politikası  

DıĢ kaynağa dayanan büyüme yerine, iç tasarrufa dayanan ve 

istihdam odaklı bir politika izlenmelidir. Yüzde 40 olan istihdam yükü, 

Avrupa Birliği ve OECD ortalama düzeyine indirilmelidir. Eğer istihdam 

yükü yüzde 25‘e inerse, 8.5 milyon kayıt dıĢı çalıĢanın en az yarısı kayıt 

altına girer. Zira yüzde 37 – yüzde 40 istihdam yükü, kaçak iĢçi çalıĢtırmayı 

teĢvik eden ağır bir yüktür. Bu yük düĢerse, riske değmeyeceği için kayıtlı 
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istihdam artacaktır. Ġstihdam gelirinde ise kayıt altına alınanların 

ödeyecekleri primler vergi ve prim oranındaki düĢmeyi telafi edecektir. 

ĠĢsizlik sigortası fonu yalnızca iĢsizler için kullanılmalı ve uzun süreli 

ödenek verilmelidir. Yoksullukla mücadelede aile sigorta sistemi 

getirilmelidir. 

 

6.7. Sektörel Önlemler 

Kamu sektöründe, altyapı yatırımları özelleĢtirme dıĢında kalmalıdır. 

Merkezi devlet ve mahalli idarelerin, yetki ve sorumluluğu yeniden tarif 

edilmelidir. Yetki çatıĢması önlenmelidir. Hazine dıĢında devlet borçlarını 

yönetmek için ayrı bir ―borç amortisman idaresi‖ kurulmalıdır. 

Özel sektörde yatırım ve ihracatın teĢviki için daha fazla kaynak 

ayırmak ve teĢvik imkanlarını, yatırımlarda tamamlama aĢamasına bağlı 

olarak orantılı olarak arttırmak gerekmektedir. Örneğin, yatırımlar yüzde 

50‘ye kadar tamamlanırsa, toplam yatırım tutarı üzerinden yüzde 10, 

tamamlanan yatırım yüzde 50 ile yüzde 100 arasında ise yüzde 20 teĢvik 

verilmelidir. Ayrıca yatırım teĢvikleri, hazineden alınıp yeniden planlama 

teĢkilatına verilmelidir. Tarım sektörüne spesifik bazlı ve piyasa 

mekanizmasını bozmayacak müdahaleler yapılmalıdır.  

SONUÇ 

1980‘lerden itibaren uygulanan liberalizasyon politikaları ve 

teknolojik geliĢmelerin sonucunda finans piyasalarındaki rekabet fazlasıyla 

artmıĢtır. Yine bu dönemde baĢta ABD ve Avrupa ülkelerinde bankacılık 

sektörlerinde yaĢanan asimetrik enformasyon sonucunda ekonomilerin hızlı 

büyüme dönemlerinde gayrimenkul fiyatlarında aĢırı fiyat artıĢları 

(köpükler) ve bunların neden olduğu finansal krizler gözlemlenmiĢtir. Son 

olarak da 2007 yılı ortalarında ABD finans piyasasında mortgage 

sistemindeki problemlerle baĢlayan ve 2008 Eylül ayında Lehman 

Brothers‘ın iflasıyla net olarak ortaya çıkan küresel finansal kriz, tüm piyasa 

ekonomilerinin baĢta finans sektörlerini ardından da reel sektörlerini ağır 

tahribata uğratmıĢtır. Ülkeler krizin ağır faturasını hala ödemektedir.  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisi reel sektörü de bu 

krizden ağır darbe almıĢtır. KarĢılaĢtırmalı olarak yapılan analizlerde 

büyüme, iĢsizlik göstergeleri, dıĢ ticaret hacmi ve gelir dağılımında aĢırı 

bozulma,  küresel krizi en ağır yaĢayan ülkeler arasında Türkiye‘nin ilk 

sıralarda olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Türkiye‘de 2000‘li yıllarda büyüme oranı, istikrarsız bir yapı 

sergilemiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler ortalamasının altında kalmıĢtır. 2003-

2009 arasında 7 yılda kümülatif (2002 =100) olarak geliĢmekte olan 

ülkelerde büyüme ortalaması yüzde 54 iken Türkiye de ise yüzde 32.3 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Türkiye‘de GSYĠH 2008 IV. Çeyreği ile 2009 III. Çeyreği 

arasındaki bir yılda yüzde 8.4 oranında azalmıĢtır. 2002 yılında ortalama 

iĢsizlik oranı yüzde 10.3 iken 2009 yılının Ekim ayında bu oran yüzde 13‘e 

yükselmiĢtir. Türkiye G-20‘ler içinde Ġspanya‘dan sonra en yüksek iĢsizlik 

yaĢayan ikinci ülkedir. Kaldı ki, fiili iĢsizlik oranı ispanya‘dan da yüksektir. 

2009 yılında, dünya ticaret hacmi yüzde 11.9 daralırken,  Türkiye‘nin dıĢ 

ticaret hacmi yüzde 34.8 oranında daralmıĢtır. 

Söz konusu ekonomik göstergelere bakıldığında Türkiye 

ekonomisinin temel sorunu, dengeli bir ekonomik büyüme sürecinin 

yakalanamamasıdır. Bunun nedenleri ise iyi bir ekonomik programın 

yürütülememesi, sıcak para ve düĢük kur politikaları, özelleĢtirmelerin etkin 

gerçekleĢtirilememesi, tasarruf ve yatırımların yetersizliği, reel sektörün 

ikinci planda tutulması ve mali ve bütçe disiplinin sağlanamaması olarak 

sıralanmaktadır.    

Türkiye ekonomisinde 1990‘lı yıllardan bu yana oluĢan yapısal 

sorunları ve 2000‘li yıllarda yaĢanan krizlerin etkilerini ortadan kaldırmak 

amacıyla ilk olarak finans piyasalarındaki kırılganlığın azaltılması 

gerekmektedir. Buna ilaveten istikrarlı büyümeyi ve istihdamı sağlayacak 

dinamik bir ekonomik kalkınma programı devreye sokulmalıdır. Bu 

bağlamda para, kur, istihdam ve maliye politikaları gözden geçirilmeli ve 

reel sektörün gücünü arttıracak sektörel önlemler alınmalıdır. 
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Özet  

             Tarihin çeşitli evrelerinde gündeme gelen ancak çoğu zaman ihmal edilen 

insan hakları söylemi, uluslararası toplumun gündemine - gündemden bir daha 

düşmemek üzere- esas olarak XX. yüzyılın ortalarında oturmuştur. Uluslararası 

hukukun temel kavramlarından biri haline gelen insan hakları, aynı zamanda 

devletlerin uluslararası alanda meşruluk kıstaslarından biri haline gelmiştir. Bu 

süreçte, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerin 

ulusal alanı uluslararası denetime açması, devletleri, insan hakları konusunda 

kendilerine bir “çeki-düzen” vermeye zorlamıştır.  

Bu gelişmeler paralelinde artan insan hakları bilinci, aynı zamanda, 

toplumda insan haklarını korumaya yönelik  mekanizmaların oluşturulmasını da 

gündeme getirmiştir. Yargısal koruma mekanizmasının yanı sıra bu koruma 

mekanizması içinde resmi ve sivil girişimler önemlidir.  

Türkiye’deki resmi insan hakları teşkilatı, Batı’da uygulanan 

Ombudsmanlık kurumunun üstlendiği görevi yerine getirmeye çalışan bir kurum 

görüntüsü vermekle beraber henüz çağdaş ülkelerdeki ombudsmanlık kurumuyla 

kıyaslanacak düzeye erişebilmiş değildir. Ancak işlevselliği ve caydırılıcılığı çok 

düşük yoğunlukta da olsa, Paris Prensipleri doğrultusunda arzulanan bir ulusal 

insan hakları kurumu oluşturulması çabaları yönünde yine de önemli bir adımdır. 

Anahtar Kelimeler :  Ġnsan Hakları, Ġnsan Hakları Resmi Kurumları, Türkiye 

The Crıtıcal Revıew On Instıtutıonal Structure Of Human Rıghts Formed By 

The State In Turkey 

Abstract 

          Human rights discourse which being come up to agenda of international 

communities in several periods of history, quite often being neglected at the same 

time, has been mainly had found a place in history in mid of xx. Century, on 

condition that will never be off the agenda again. Human rights has been a main 

                                                 
 GaziosmanpaĢa Üniv., ĠĠBF Kamu Yönetimi Bölümü, mnarslanel@hotmail.com, 
, Kafkas Üniversitesi ĠĠBF Siy. Bil.  ve  Kamu Yön., efehaydar@gmail.com 
 Kafkas Üniv., ĠĠBF Siy. Bil.  ve  Kamu Yön., berkanhamdemir@hotmail.com 

 

mailto:mnarslanel@hotmail.com
mailto:efehaydar@gmail.com
mailto:berkanhamdemir@hotmail.com


K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

137 

 

subject of international law and a criteria of status of legitimacy for almost 

all countries and states, at the same time. Also, revolutionary developments in 

information technology and in communication technology forced rulers to open 

national-territorial borders and things to the international check and control and 

supervisory. These are mainsprings which forced states to set in order themselves in 

respect of human rights. 

             In parallel with these developments in the society, rising human rights 

consciousness has forced legal system to make up related human rights mechanisms 

in order to maintain human rights. In addition to judicial protectional 

arrangements, govermental and non-govermental initiatives have held important 

place in these protectional view.              

Although official human rights organization of Turkey try  to reflect an 

effort which must be coequal with modern and developed countries’ ombudsmanship 

institutions, it does not reach their degree of effort related to human rights. On 

speculation of its low-intensity in functionality and dissuasiveness, this 

organizations’ effort to maintain and fullfill a desired national human rights 

organization which will perform in accordance with Paris Principles is an 

important step for human rights subject in Turkey. 

 

Key Words : Human Rights, The Formal Associations of Human Rights, Turkey 

 

GĠRĠġ 

 Ġnsan hakları, I. ve II. Dünya SavaĢları ile faĢist ve otoriter rejimlerin 

insanlığa yaĢattığı acılara bir tepki olarak, II. Dünya SavaĢı‘ndan sonra 

özellikle BM Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) ve Avrupa Ġnsan 

Hakları SözleĢmesi‘nin (1950) kabulü ile uluslararası hukukun temel 

kavramlarından biri haline gelmiĢtir. XX. Yüzyılın II. yarısında uluslararası 

arenada hızla yükselen insan hakları söylemi, beraberinde insan haklarını 

korumaya yönelik mekanizmaların oluĢturulması yönündeki fikirleri de 

gündeme getirmiĢtir. Uluslararası arenada yaĢanan bu geliĢmelere kayıtsız 

kalmayan devletler, bir yandan insan hakları konusunda temel yasal 

düzenlemeleri yürürlüğe koymaya çalıĢırken, diğer yandan da bu yasal 

düzenlemeler doğrultusunda insan haklarını korumak için çeĢitli kurumsal 

yapılar oluĢturma çabası içerisine girmiĢlerdir. 

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi‘nden sonra yaĢanan insan hakları  

ihlalleri sonucunda Türkiye‘de insan hakları sorunları giderek artan bir 

biçimde gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Bunun yanı sıra Türkiye‘nin 1987 

yılında Avrupa Birliği‘ne tam üyelik için baĢvurusu ve yine aynı yıl Avrupa 

Ġnsan Hakları SözleĢmesi çerçevesinde Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‘ne 

(AĠHM) bireysel baĢvuru hakkının tanınması ve AĠHM‘in yargı yetkisinin 

kabul edilmesi, Türkiye‘de insan hakları sorununu önemli bir yere 
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oturtmuĢtur. Aynı dönemde küreselleĢme süreci ile beraber ortamın görece 

özgürleĢmesi de insan haklarını bir söylem olmaktan öteye taĢımaya 

baĢlamıĢtır. Böylece, askeri müdahale sonrası Türkiye‘de, insan haklarıyla 

ilgili resmi ve sivil örgütlenmeler hızlı bir oluĢum süreci içerisine 

girmiĢlerdir.   

Türkiye‘de, insan haklarını koruma amaçlı sivil örgütlerin, resmi 

örgütlere göre hep daha etkin ve popüler olduğu tarihsel süreçte gözlemlenen 

bir gerçektir. Bu mücadelede Ġnsan hakları sivil örgütlerinin öneminin 

yadsınması mümkün değildir, ancak bu çalıĢmada, sadece, Türkiye‘de insan 

haklarını korumak için devlet eliyle oluĢturulmuĢ olan (resmî) kurumlar 

incelenecektir.  

 Ġnsan haklarını koruma amaçlı resmî kurumlara bakıldığında, 

devletin bu konuda oluĢturduğu kurumsal yapının ana omurgasının, 

hiyerarĢik olarak: ―Bakan‖, ―Ġnsan Hakları BaĢkanlığı‖, ―Ġnsan Hakları Ġl 

Kurulları‖ ve ―Ġnsan Hakları Ġlçe Kurulları‖ olmak üzere dört kademeli bir 

kurumsal yapıdan oluĢtuğu görülmektedir. ÇalıĢmada esas olarak kurumsal 

yapının ana omurgasını oluĢturan bu temel kurumlarından bahsedilecek, 

daha sonra bu ana omurgaya eklemlenmiĢ olan Ġnsan Hakları Üst Kurulu, 

Ġnsan Hakları DanıĢma Kurulu, Ġnsan Hakları Ġhlâl Ġddialarını Ġnceleme 

Heyetleri ve Ġnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi gibi diğer resmi 

kurumlara değinilecektir. Ancak bu resmi kurumsal yapısı incelemeye 

geçmeden önce Cumhuriyet tarihinde bu konudaki geliĢmelere kısaca 

bakmak faydalı olacaktır. 

1. Türkiye’de Ġnsan Haklarını Koruma Amaçlı Ġnsan Hakları Resmi 

Kurumlarına Kısa Bir BakıĢ 

Ġnsan hakları söyleminin hem uluslararası düzeyde hem de ulusal 

düzeyde yükselmesinin ardından, Türkiye‘de, insan haklarının devlet eliyle 

korunması için kurumsal bir yapı oluĢturma yönündeki çalıĢmalar 1990 

yılında baĢlamıĢtır. 1990 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

bünyesinde, Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu adıyla bir komisyon 

oluĢturulmuĢtur. Yine aynı amaçla, 1990 ile 2002 yılları arasında, kurulan 

hükümetlerde, insan haklarından sorumlu bir devlet bakanının görev 

yapması esası benimsenmiĢtir.
62

 Ancak 57. ve 58. hükümetler döneminde 

                                                 
62 1990 ile 2009 arasında kurulan hükümetlerde görev yapan insan haklarından sorumlu devlet 

bakanı ve baĢbakan yardımcıları: 49. dönem VII. Demirel Hükümeti (21.11.1991-

25.06.1993) Mehmet KAHRAMAN; 50. dönem I. Çiller Hükümeti (25.06.1993-

05.10.1995) Mehmet KAHRAMAN (25.06.1993-25.06.1994), Azimet KÖYLÜOĞLU 

(27.07.1994-27.03.1995), Algan HACALOĞLU (27.03.1995-05.10.1995); 51. dönem II. 

Çiller Hükümeti Dönemi (05.10.1995-3010.1995) ne iliĢkin bir görev dağılımı çizelgesi 

yer almamaktadır; 52. dönem III. Çiller Hükümeti i (30.10.1995-06.03.1996) Mehmet 
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bakanlık sayısının azaltılması ile insan haklarından sorumlu müstakil devlet 

bakanlığı uygulamasından vazgeçilmiĢ, bu görev baĢbakan yardımcılığına 

verilmiĢtir (BĠHB Bilgi Dosyası, 2005: 5). 

 Ġnsan hakları alanındaki kurumsal yapı eksikliğini gidermek üzere, 

1993 yılında bir Kanun Hükmünde Kararname ile Ġnsan Hakları MüsteĢarlığı 

kurulmuĢtur. Ancak adı geçen kurum, yetki kanununun Anayasa 

Mahkemesi‘nce iptal edilmesi üzerine hayatiyet kazanamamıĢtır. Ayrıca, 

1994 ile 2002 yılları arasında sırasıyla; Ġnsan Hakları BaĢ MüĢavirliği, Ġnsan 

Hakları Yüksek DanıĢma Kurulu, Ġnsan Hakları Koordinasyon Üst Kurulu 

gibi yeni insan hakları kurumları kurulmuĢ ise de bunların hiçbiri, aynı 

isimlerle varlıklarını bugüne kadar devam ettirememiĢlerdir (BĠHB Bilgi 

Dosyası, 2005: 5). 

2001 yılına gelindiğinde, devletin insan haklarıyla ilgili yeni bir 

kurumsallaĢma sürecine girdiği görülmektedir. Girilen bu yeni süreçte, dört 

kademeli bir insan hakları kurumsal yapı omurgası oluĢturulmuĢtur. Bu 

kurumsal yapı sırasıyla; birinci kademede siyasî açıdan sorumlu olan Bakan, 

ikinci kademede Ġnsan Hakları BaĢkanlığı, üçüncü kademede toplam 81 ilde 

oluĢturulan Ġnsan Hakları Ġl Kurulları ve dördüncü kademede toplam 850 

Ġlçede oluĢturulan Ġnsan Hakları Ġlçe Kurulları‘ndan oluĢmaktadır. Bu ana 

omurganın yanında, ana omurgaya eklemlenen Ġnsan Hakları Üst Kurulu, 

Ġnsan Hakları DanıĢma Kurulu, Ġnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi ve 

Ġnsan Hakları Ġhlâl Ġddialarını Ġnceleme Heyetleri adıyla birbirinden farklı 

dört adet insan hakları kurumu da mevcuttur (BĠHB Bilgi Dosyası, 2005: 5). 

Ayrıca, bazı bakanlıkların ve merkez teĢkilatı içerisinde yer alan kurumların 

bünyesinde de insan haklarıyla ilgili oluĢturulmuĢ çeĢitli birimler 

mevcuttur
63

 (Kahraman, 2007: 14-15).  

                                                                                                                   
Adnan EKMEN; 53. dönem II. Yılmaz Hükümeti  (06.03.1996-28.061996) Eyüp AġIK; 

54. dönem Erbakan Hükümeti (28.06.1996-30.06.1997) Lütfi ESENGÜN; 55. dönem III. 

Yılmaz Hükümeti (30.06.1997-11.01.1999) Hikmet Sami TÜRK; 56. dönem IV. Ecevit 

Hükümeti (11.01.1999-28.05.1999) ġükrü Sina GÜREL; 57. dönem V. Ecevit Hükümeti 

(28.05.1999-18.11.2002) Ali DOĞAN, Nejat ARSEVEN, Edip Safder GAYDALI, RüĢtü 

KAZICELEN; 58. dönem GÜL Hükümeti (18.11.2002-14.03.2003) Ertuğrul 

YALÇINBAYIR; 59. dönem I. Erdoğan Hükümeti (14.03.2003-22.07.2007) Abdullah 

GÜL; 60. dönem II. Erdoğan Hükümeti (22.07.2007-…) Cemil ÇĠÇEK 

(http://www.ihb.gov.tr/teskilat/bakanlar1.htm). 
63 Merkez teĢkilatı içerisinde yer alan ve bünyesinde insan hakları ile ilgili birimler barındıran 

kurumlardan bazıları Ģöyledir: Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde: TBMM Ġnsan 

Hakları Ġnceleme Komisyonu, Ġç ĠĢleri Bakanlığı bünyesinde: Ġnsan Hakları ve 

Uluslararası KuruluĢları Dairesi, Sağlık Bakanlığı Bünyesinde: Ġnsan Hakları ġube 

Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı bünyesinde: Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel 

Müdürlüğü, DıĢiĢleri Bakanlığı bünyesinde: Çok Taraflı Siyasi ĠĢler Genel Müdürlüğü 

Avrupa Nezdindeki Türk Delegasyonu-Strazburg,  Jandarma Genel Komutanlığı 
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2. Türkiye’de Ġnsan Hakları Resmi Kurumsal Yapısında Ana Omurgayı 

OluĢturan  Kurumlar 

 

2.1. Bakanlık 

Türkiye‘de, insan haklarının devlet eliyle korunması yönünde 1990 

yılından itibaren baĢlayan çalıĢmalar kapsamında, kurulan hükümetlerin 

bünyesinde, insan haklarından sorumlu bir devlet bakanının görev yaptığını 

ve  57. ve 58 hükümetler döneminde bakan sayısının azaltılması gerekçesi 

ile bu görevin, müstakil bir bakanlığa verilmesi uygulamasından 

vazgeçilerek, görevin baĢbakan yardımcılığına havale edildiğini yukarıda 

belirtmiĢtik. Ancak 2001 yılında insan hakları alanından girilen yeni 

kurumsallaĢma sürecinde, insan haklarından sorumlu devlet bakanı 

uygulamasına tekrar dönülmüĢ ve bakan; insan hakları kurumsal yapısı 

içerisinde, siyasi açıdan sorumlu kiĢi olarak en üst kademeye oturtulmuĢtur 

(Kahraman, 2007: 14-15).  

Ana omurgayı oluĢturan kurumsal yapı içerisinde en üst kademede 

yer alan Bakanın bu kurumsal yapı içerindeki görevi, insan hakları ile ilgili 

kurullar arasında koordinasyonu sağlamaktır (www.basbakanlik.gov.tr). Bu 

bağlamda Bakan, bu kurullardan çalıĢmalarıyla ilgili olarak bilgi isteyebilir, 

görev ve yetki alanlarına giren konularda  araĢtırma yapmaları için bu 

kurullara talimat verebilir, talimatları doğrultusunda yapılan çalıĢmaların 

neticeleri hakkında bir rapor isteyebilir. Yine bakan, bu kuruluĢların  insan 

hakları konusunda yaptığı faaliyetler hakkında baĢbakana ve bakanlar 

kuruluna bilgi verir.  

2.2. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı (BĠHB) 

Merkezde, baĢbakanlık teĢkilatı içerisinde yer alan BaĢbakanlık 

Ġnsan Hakları BaĢkanlığı, insan hakları kurumsal yapısı içerisinde temel 

kurumdur. Ġnsan haklarından sorumlu devlet bakanlığına karĢı sorumlu olan 

bu kurum, Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları‘nın hiyerarĢik üstü 

konumundadır. Kurum ayrıca insan hakları kurumsal yapısının ana 

omurgasına eklemlenmiĢ kurumların da sekreterya hizmetlerini 

yürütmektedir. Bu nedenle BĠHB, devletin insan haklarıyla ilgili olarak 

oluĢturduğu kurumsal yapının merkezinde yer alan bir kurum niteliğindedir. 

BĠHB‘in görevleri 4643 sayılı kanunun, 17/A maddesinde sıralanmıĢtır: 

                                                                                                                   
bünyesinde: Jandarma Genel Komutanlığı Ġnsan Hakları ġube Müdürlüğü, Emniyet Genel 

Müdürlüğü bünyesinde: Emniyet Genel Müdürlüğü Ġnsan Hakları ġube Müdürlüğü, 

Mülkiye TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı bünyesinde: Mülkiye TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Ġnsan 

Haklarını Ġnceleme Bürosu. Kahraman, M. (2007) "Ġnsan Hakları Kurumları", 

(http://www.turkhukuksitesi.com). 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

141 

 

―a)Ġnsan hakları ile ilgili konularda görevli kuruluĢlarla 

sürekli temas halinde bulunmak ve bu kuruluĢlar arasında 

koordinasyonu sağlamak. 

b)Ġnsan hakları konusundaki mevzuat hükümlerinin 

uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını değerlendirmek, 

uygulamada ve mevzuatta görülen aksaklıkların giderilmesi 

ve Türkiye‘nin ulusal mevzuatının insan hakları alanında 

taraf olduğu uluslararası belgelerle uyumlu hale getirilmesi 

doğrultusunda yapılacak çalıĢmaları koordine etmek ve bu 

konularla ilgili önerilerde bulunmak. 

c)Kamu kurum ve kuruluĢlarının hizmet öncesi staj ve 

hizmet içi insan hakları eğitim programlarının 

uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek. 

d)Ġnsan hakları ihlâli iddiaları ile ilgili baĢvuruları 

incelemek ve araĢtırmak, inceleme ve araĢtırma sonuçlarını 

değerlendirmek ve alınabilecek önlemlere iliĢkin çalıĢ-

maları koordine etmek. 

e)BaĢbakanlığın koordinatörlüğünde görevleriyle ilgili 

konularda teĢkil edilen kurullara sekreterya hizmeti 

yapmak. 

f)Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.‖ 

            Bu görev tanımlamasından yola çıkarak BĠHB‘in amaçlarını: resmi 

kurumsal yapı içerisindeki insan hakları kurumları arasında koordinasyonu 

sağlamak; insan hakları ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanıp 

uygulanmadığının takipçisi olmak ve bunun sonuçlarını değerlendirmek;  

ulusal mevzuatın Türkiye‘nin taraf olduğu uluslar arası antlaĢmalara uygun 

hale getirilmesi için yapılacak çalıĢmaları koordine etmek; kamu kurum ve 

kuruluĢlarında gerek hizmet öncesinde gerekse hizmet süresi içerisinde 

verilen insan hakları eğitim programlarının uygulanmasını takip etmek; 

insan hakları ihlali iddiaları ile ilgili baĢvuruları incelemek, araĢtırmak, bu 

konularda alınabilecek önlemlere iliĢkin çalıĢmaları koordine etmek 

Ģeklinde özetlemek mümkündür.  

Kurumun, insan hakları resmi kurumsal yapısı içerisinde, siyasi 

açıdan sorumlu olan bakandan sonra, en üst kurum olması doğal olarak 

kurumun görev yelpazesinin geniĢ tutulmasına ve amaçlarının kapsamlı 

olmasına sebep olmaktadır. Bu kadar geniĢ tutulan görev yelpazesi, 

kurumun bu görevleri etkin bir Ģekilde yerine getirebilmesi için gerek insan 

kaynakları gerekse diğer maddi kaynaklar açısından yeterli derecede 

donanımlı olmasını da gerektirmektedir. Ancak bu gerekliliğin yerine 

getirildiğini  söylemek bugün itibariyle pek de mümkün değildir. Çünkü 
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kurumun toplam 30 civarındaki personel sayısı ve çok büyük bir kısmı 

personel ve kırtasiye giderlerini karĢılamak için kullanılan yıllık 1.200.000 

TL‘lik bütçesi, bu tezi doğrulamaktadır
64

 (mail.live.com). Kurumla ilgili bir 

baĢka sıkıntı ise bu geniĢ görev yelpazesi karĢılığında, kuruma tanınan 

yetkilerin sadece koordinasyon sağlamak, tespit ve öneride bulunmaktan 

ibaret olmasıdır. Dikkat edilirse bu yetkiler, icraî nitelikte değildir. Bu da 

doğal olarak, kurumun etkinliğini azaltmaktadır. Bu durumda, kurumun 

çalıĢmalarının bir anlam ifade etmesi, icraî nitelikte yetkileri haiz olan baĢka 

kurumların (teklif ve önerileri dikkate alıp düzenleme yapacak pozisyonda 

olan kurumların) keyfine bırakılmıĢ olmaktadır. 

 BĠHB‘in çalıĢmalarına baktığımızda, kurum, kendisine yüklenen 

görevler doğrultusunda, insan hakları ile ilgili uygulamaların izlenmesi ve 

mevzuatın tespit edilen eksiklikler yönünde uyarlanması, insan hakları 

eğitimi, insan hakları ihlal iddialarının incelenmesi ve sivil toplum 

örgütlerine yönelik çalıĢmalar ile insan hakları ile ilgili görevli kurumlar 

arasında koordinasyonu sağlamak ve resmi insan hakları kurumlarının 

sekreterya hizmetlerini yürütmek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. 

 Ġnsan hakları ile ilgili uygulamaların izlenmesi ve uygulamadaki 

eksikliklerin tespit edilerek, mevzuatın tespit edilen eksiklikler yönünde 

uyarlanması konusunda, ―Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine 

iliĢkin Ulusal Program‖ çerçevesinde yapılacak yasal düzenlemelere iliĢkin 

çalıĢmaların koordinasyonu, Bakanlar Kurulu‘nun 19.03.2001 tarihli 

kararıyla ―Avrupa Birliği Genel Sekreterliği‖ne verilmiĢtir. Avrupa Birliği 

Müktesebatının Üstlenilmesine iliĢkin Ulusal Program‘da yer alan 

taahhütler arasında, insan hakları alanında yasal ve idari düzenlemelerin 

yapılması ve uygulamaların iyileĢtirilmesi konularının büyük önem ve 

önceliği haiz olduğu fikrinden hareketle, yedi uyum paketi halinde 

mevzuatta önemli değiĢikliklere gidilmiĢtir. Bu bağlamda en önemli 

çalıĢma, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu tamamen ilga edilerek yerine, 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu kabul edilmesi ve bununla eĢ zamanlı olarak, 1412 

sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile 647 Sayılı Ceza Ġnfaz Kanunu 

                                                 
64 2010 yılı itibariyle BĠHB‘den insan kaynakları ve maddi kaynaklar konusunda istenen bilgi 

üzerine, BĠHB‘den gelen cevap aynen Ģöyledir :  ―BaĢkanlığımızın personel sayısı 30 

civarındadır. Uzman Personel sayısı 20 civarındadır. Çoğu BaĢbakanlık Uzmanıdır. 

Ayrıca Adalet BaĢmüfettiĢi ve Mülkiye baĢmüfettiĢi gibi geçici görevle çalıĢan bir kaç 

arkadaĢımız vardır.Bütçemizin(yaklaĢık 1,200,000 TL) büyük bir kısmı personel gideri 

geri kalanı ise kırtasiye vesaire giderlerdir. Ayrıca AB ve diğer kuruluĢlardan proje 

temelli elde edilen fonlar kullanılmaktadır.‖ 

(http://sn138w.snt138.mail.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0) 
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tamamen değiĢtirilerek çağdaĢ ceza hukuku alanındaki ilerlemelere uyum 

sağlanmaya çalıĢılması olmuĢtur. Ġnsan Hakları BaĢkanlığı da bu süreçteki 

çalıĢmalarda, teklif ve önerileri ile üzerine düĢen görevi yerine getirmeye 

çalıĢmıĢ, insan haklarıyla ilgili ulusal programda yer alan yasal ve idarî 

düzenlemelerin gerçekleĢtirilmesinin önemine vurgu yapmıĢtır (Kahraman, 

2007: 4-5). 

 Ġnsan hakları ihlallerinin önüne geçilmesinin önemli bir Ģartı da 

kiĢilerin, insan hakları konusunda eğitilerek, toplumda bir insan hakları 

bilincinin oluĢturulmasıdır. Bu anlamda, kolluk kuvvetleri baĢta olmak 

üzere tüm kamu personelinin eğitilmesi kuĢkusuz çok önemlidir. Bu önemin 

farkına varılmasından dolayıdır ki kamu kurumları, gerek hizmet öncesi 

eğitimde, gerekse hizmet içi eğitimde, personellerine insan hakları 

konusunda belli bir eğitim vermektedirler. Bu bağlamda, Ġnsan Hakları 

BaĢkanlığı da kendisine insan hakları eğitimi ile ilgili olarak verilmiĢ olan 

görev çerçevesinde, çalıĢmalarını Ġnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi 

(Ulusal Komite) ile birlikte yürütmektedir. Bu iki kurum, ortak bir 

çalıĢmayla Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları üyelerinin insan hakları 

konusunda eğitilmeleri hususunda bilgilendirme toplantıları yapmıĢlardır. 

Ayrıca, yurt genelinde, tüm kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerine, 

insan hakları konusunda verilecek eğitim faaliyetlerini yürütmüĢlerdir. 

(Kahraman, 2007: 5). 

 BĠHB, insan hakları ihlâlleri ile ilgili olarak yapılan baĢvuruları 

inceleme konusunda da çalıĢmalar yapmaktadır. Kurum, bünyesinde görevli 

müfettiĢler aracılığı ile iĢkence ve kötü muamele iddialarını araĢtırmakta, 

müfettiĢlerin yaptıkları incelemeler neticesinde hazırlanan dosyaları gerekli 

iĢlemlerin yapılması için ilgili bakanlıklara göndermektedir (Kahraman, 

2007: 5). BĠHB, ayrıca, bu görevini daha etkin bir Ģekilde yerine getirmek 

için baĢka bir ifadeyle insan hakları ihlâl iddialarını yerinde ve daha etkin 

bir Ģekilde takip etmek için taĢrada, il ve ilçe Ġnsan Hakları Kurulları 

bünyesinde, ―Ġnsan Hakları Ġhlallerini Ġnceleme ve Değerlendirme 

Komisyonları‖ oluĢturmuĢtur. (Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurullarının 

KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik, m. 8/c).  

 BĠHB‘in, insan hakları kavramının sivil niteliğinden dolayı, insan 

hakları konusunda faaliyette bulunan Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) ile de 

diyalog için çeĢitli adımlar attığı görülmektedir. Kurum, bu bağlamda, Ġnsan 

Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı‘nın daveti üzerine STÖ‘ler ile 

BaĢbakanlıkta toplantılar yapmaktadır. Bu toplantılar, devlet ve STÖ‘leri 

insan hakları konusunda aynı platformda buluĢturması açısından önemlidir. 

BĠHB, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde, sivil toplumun 

geliĢtirilmesinin, ulusal programda yer alan önemli bir taahhüt olduğunu 
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gerçeğinden hareketle STÖ üyelerinin insan hakları konusunda eğitilmesi 

amacıyla AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi (AK) ile iĢbirliği yaparak, 

Türkiye‘de, bölgesel düzeyde eğitim seminerleri düzenlenmesini sağlamıĢtır 

(Kahraman, 2007: 4).  

 

 2.3. Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları 
            Kanun koyucu Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları‘nı aynı 

yönetmelikte düzenlemiĢtir. Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları, Ġl Ġnsan Hakları 

Kurulları‘nın, ilde üstlenmiĢ olduğu görevleri ilçede yerine getirmek üzere 

kurulduklarından yani yetki alanları dıĢında aralarında baĢka bir temel fark 

bulunmadığından  böyle bir düzenleme yapmak kanun koyucu tarafından 

uygun görülmüĢtür. Benzer mantıktan hareketle, aynı bilgileri iki farklı 

baĢlık altında tekrarlayarak konuyu gereksiz yere uzatmamak için bu iki 

kurul aynı baĢlık altında incelenecektir. 

           Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları, AB üyeliği sürecinde ulusal 

programda yer alan, sivil toplumun geliĢtirilmesi taahhüdüne binaen, 1 

Aralık 2000‘den itibaren tüm yurt genelinde 81 il ve 850 ilçede, BĠHB‘e 

bağlı olarak oluĢturulmuĢ kurullardır. Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları, 

3056 sayılı BaĢbakanlık TeĢkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun‘un ek 6‘ncı 

maddesine dayanılarak kurulmuĢtur (Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurullarının 

KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik, m.3). Ġl ve Ġlçe 

Ġnsan Hakları Kurulları‘nın kurulmasının önemi, bu kurullar sayesinde, 

devlet yetkilileri ile sivil toplum temsilcilerinin, insan hakları meselesinde 

ilk defa yüz yüze gelmiĢ olmalarından kaynaklanmaktadır. 

             Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları‘nın amacı, Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları 

Kurullarının KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1. 

maddesinde Ģu Ģekilde ifade edilmektedir:               

 ―Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini 

geliĢtirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını 

incelemek ve araĢtırmak, insan hak ve özgürlüklerinin 

kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol 

açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, 

araĢtırmak ve bunların çözümüne iliĢkin önerilerde 

bulunmaktır.‖  

Ġl ve ilçe Ġnsan Hakları Kurulları‘nın yapısına baktığımızda bu 

kurulların: kamu görevlileri, çeĢitli sivil toplum kuruluĢları üyeleri,  meslek 

odaları ve siyasi parti temsilcilerinden oluĢtuğunu görmekteyiz. Kuruldukları 

zaman, kurullarda yer alan kamu görevlilerinin sayıca fazla olması ve kurul 
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baĢkanlarının kamu görevlisi olması; kurulların, yapılarından dolayı 

kuruldukları günden beri yoğun eleĢtirilere maruz kalmasına sebep olmuĢtur. 

Bahsi geçen eleĢtiriler neticesinde, Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurullarının 

KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik‘te 23.11.2003‘te, 

kurulların yapısı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmıĢtır. Yapılan düzenleme 

ile kurula sivil bir yapı kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda polis ve 

jandarma temsilcileri, kurullardan çıkarılmıĢ, illerde vali veya 

görevlendireceği bir vali yardımcısı ile kamu kurum ve kuruluĢlarında görev 

yapan avukat veya hukuk fakültesi mezunu bir kamu görevlisi ve ilçelerde 

kaymakam ve kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapan avukat veya 

hukuk fakültesi mezunu bir kamu görevlisi olmak üzere, hem il kurullarında, 

hem de ilçe kurullarında, sadece ikiĢer adet kamu görevlisi üye olması esası 

benimsenmiĢtir
65

 (m.5, m.6). Ancak kurullardaki kamu görevlilerinin sayıca 

azaltılmasına karĢılık,  kurula üyelik için baĢvuruda bulunan mahalli radyo, 

televizyon ve gazete temsilcilerinin, muhtarların, okul-aile birlikleri 

üyelerinin, sivil toplum temsilcileri ile ticaret odası temsilcisi ve diğer 

meslek odaları ve sendika temsilcilerinin valilik tarafından belirlenmesi 

(m.5) ve bu belirlemeye iliĢkin objektif  kıstasların mevcut olmaması, Ģekil 

olarak sivil bir görünüm kazandırılmaya çalıĢılan kurulun, içerik olarak öyle 

olmadığını, devlet merkezli/ağırlıklı yapının kurulda devam ettirilmeye 

çalıĢıldığı yönünde kuĢkulara yol açmaktadır. Ayrıca, kurul yapısı üzerinde 

bu kadar belirleyici etkiye sahip olan valinin, aynı zamanda baĢkanlığını da 

yaptığı kurulun çalıĢmalarını istediği gibi yönlendirmesi de kuvvetle 

muhtemeldir. Bu ihtimal de kurul çalıĢmalarının, kurul baĢkanının insan 

hakları anlayıĢına göre Ģekillenmesi tehlikesini doğurmakta ve bu durum, Ġl 

Ġnsan Hakları Kurulları‘nın çalıĢmalarının ilden ile farklılık göstermesi gibi 

bir durumun ortaya çıkması ihtimalini de beraberinde getirmektedir. Aynı 

eleĢtiriler Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları‘nın oluĢumu açısından da geçerlidir. 

Orada da benzer bir uygulama ile kurul mülki idare amirinin isteğine göre 

Ģekillenmektedir (m.6). Özetle yönetmelik mülki idare amirine hem Ġl Ġnsan 

Hakları Kurulları‘nda hem de Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları‘nda kuruldaki üye 

yapısını istediği gibi belirleme imkânını tanımaktadır. 

Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları‘nın görevlerine baktığımızda;  Ġl ve 

Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları‘nın varlık nedenlerinin; insan hakları ihlal 

iddialarını araĢtırmak,  insan haklarının kullanılmasının önündeki engelleri 

kaldırmaya yönelik önerilerde bulunmak ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi 

yönünde çalıĢmalar yapmak olduğunu görmekteyiz (m.9). Kurulların bu 

genel görevlerinin yanında halkın insan hakları ihlallerini en kolay ve en 

                                                 
65 Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurullarının diğer üyeleri için bakınız : Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları 

Kurullarının KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik m. 5, m. 6. 
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çabuk Ģekilde bu kurullara iletebilmesi için halkla iliĢkiler ve iletiĢim 

konusunda gerekli faaliyetleri yapmak (m.7), toplumu insan hakları 

konusunda bilgilendirmek ve eğitmek suretiyle toplumda bir insan hakları 

bilinci oluĢturmak (m.11) ve insan hakları ile ilgili konularda üniversiteler, 

kamu kurumları ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği içerisinde çeĢitli 

araĢtırmalar yapmak (m.12) gibi özel görevleri de vardır.  

  Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurullarının sekretarya hizmetleri ise hem 

illerde hem de ilçelerde yazı iĢleri müdürleri tarafından yürütülür ve zorunlu 

giderlerin harcamaları illerde valilik, ilçelerde de kaymakamlık tarafından 

yapılır (m.15) . 

3.  Ana Omurgaya Eklemlenen Kurumlar 

2001 yılından itibaren devletin insan hakları ile ilgili olarak girmiĢ 

olduğu kurumsallaĢma sürecinde yukarıda bahsedilen ve kurumsal yapının 

ana omurgasını oluĢturan kurumların dıĢında, bu ana omurgaya eklemlenen 

kurumlar da mevcuttur. Bunlar: Ġnsan Hakları Üst Kurulu, Ġnsan Hakları 

DanıĢma Kurulu, Ġnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi ve Ġnsan Hakları 

Ġhlâl Ġddialarını AraĢtırma Heyetleri‘dir (BĠHB Bilgi Dosyası, 2005: 5). 

Ana omurgaya eklemlenen kurumlardan Ġnsan Hakları Üst Kurulu, 

insan haklarının korunmasını ve geliĢtirilmesini sağlamak için yapılabilecek 

idari ve kanuni düzenlemelere iliĢkin çalıĢmalar yapmak ve baĢta 

baĢbakanlık olmak üzere bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına 

insan hakları konusunda tavsiye kararları sunmak üzere kurulmuĢtur (3056 

sayılı BaĢbakanlık TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapan 12.4.2001 

Tarihli ve 4643 Sayılı Kanun, Ek m.4). Mevzuatın insan hakları konusunda 

içerdiği eksikleri tespit edici çalıĢmalar yapmak ve yapılan çalıĢmalar 

neticesinde mevzuatın tespit edilen eksiklikler yönünde yeniden uyarlanması 

için ilgili kurumlara yönelik tavsiye kararları sunma görevini üstlenen (Ġnsan 

Hakları Üst Kurulu‘nun KuruluĢ Görev ve ĠĢleyiĢi ile Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik, m.5) kurul: ―BaĢbakanın görevlendireceği bir Devlet 

Bakanının baĢkanlığında; BaĢbakanlık, Adalet Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, 

DıĢiĢleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüsteĢarları‖ndan oluĢmaktadır ( m.4). 

 Ana omurgaya eklemlenen kurumlardan Ġnsan Hakları Eğitimi 

Ulusal Komitesi, BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Eğitimi On Yılı Eylem 

Planı
66

 uyarınca, Ġnsan Hakları Üst Kurulu‘na bağlı olarak kurulmuĢtur. 

                                                 
66 1993 yılında, Viyana‘da düzenlenen ―Ġnsan Hakları Dünya Konferansı‖nın sonunda 

yayınlanan Viyana Bildirgesi ve Eylem Programı‖nda: ―Ġnsan hakları eğitim-öğretiminin, 

halkın bilgilendirilmesi, topluluklar arasında uyumlu ve istikrarlı iliĢkiler gerçekleĢtirmek, 
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(Ġnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi Yönetmeliği, m.1, m.4). 

BaĢbakanlık, Adalet, ĠçiĢleri, DıĢiĢleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve 

Turizm bakanlıkları ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü‘nden birer 

temsilci, insan hakları alanında faaliyet gösteren gönüllü kuruluĢlardan altı 

temsilci ve insan hakları alanında çalıĢmalarıyla tanınmıĢ beĢ öğretim üyesi 

olmak üzere, toplam yirmi üyeden oluĢan (m.4). komitenin amacı, toplumda 

bir insan hakları bilinci oluĢturmak, insan haklarına saygıyı tesis etmek için 

bu konudaki eğitim faaliyetlerini takip etmek ve konuya iliĢkin öneriler 

sunmaktır (m.5). 

 Ana omurgaya eklemlenen kurumlardan Ġnsan Hakları DanıĢma 

Kurulu,
67

 insan haklarına iliĢkin olarak devletin ilgili kurumları ile sivil 

toplum kuruluĢları arasında iletiĢim sağlamak ve insan haklarını ilgilendiren 

ulusal ve uluslararası konularda danıĢmanlık yapmak amacı ile kurulmuĢtur 

(3056 sayılı BaĢbakanlık TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapan 

12.4.2001 Tarihli ve 4643 Sayılı Kanun, Ek m.5). Ġnsan Hakları DanıĢma 

Kurulu, insan hakları ile ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluĢları ile 

meslek kuruluĢları temsilcileri, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil 

toplum kuruluĢlarının temsilcileri ve insan hakları alanında çalıĢmalar yapan 

ve bu alanda yayınları bulunan kiĢilerden (öğretim üyeleri ve araĢtırmacı 

yazarlardan) oluĢmaktadır. Ġnsan Hakları DanıĢma Kurulu bu yönüyle, yani 

insan hakları konusunda yürütülen çalıĢmalarda devlet-sivil toplum 

iĢbirliğini esas alarak, sivil toplum örgütlerinin katkılarından faydalanması 

                                                                                                                   
güçlendirmek, karĢılıklı anlayıĢ, hoĢgörü ve barıĢın geliĢmesinde yardımcı olmak 

açısından zorunlu‖ olduğu belirtilerek evrensel insan hakları kültürünü ve insan haklarına 

saygıyı geliĢtirmek için tüm ülkelere, resmî ve özel bütün öğrenim kurumlarının 

müfredatlarına insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü bilincini geliĢtirecek 

konuları dâhil etmeleri çağrısında bulunmuĢtur. Bu çağrıya karĢılık olarak, BirleĢmiĢ 

Milletler Genel Kurulu 24.12.1994 tarihinde bir karar almıĢ ve 1994 ile 2005 arası yılları, 

―Ġnsan Hakları Eğitimi On Yılı‖ ilan etmiĢ ve bu konuda bir eylem planı kabul etmiĢtir. 

Eylem Planında, Ġnsan Hakları Eğitimi On Yılı çalıĢmaları kapsamında, uluslararası insan 

hakları belgeleri (Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Uluslararası SözleĢmesi, Çocuk Hakları SözleĢmesi, Kadınlara KarĢı Ayrımcılığın 

Kaldırılması SözleĢmesi,  Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılası Uluslararası 

SözleĢmesi, Viyana Bildirgesi ve Viyana Eylem Programı) hükümlerine dayalı olarak, bir 

uluslararası insan hakları eğitiminin gerçekleĢtirilmesi öngörülmüĢtür. Ayrıntılı bilgi için 

bakınız: http://www.aal.k12.tr/hak/insan.asp 
67 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı BaĢbakanlık TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapan 12.4.2001 

Tarihli ve 4643 Sayılı Kanun ile ek 5. maddenin değiĢtirilmesi sonucu kurulmuĢtur 

(Resmi Gazete, 21.04.2001-24380). 
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ve devlet ile  sivil toplumu aynı platformda buluĢturması açısından, Ġl ve Ġlçe 

Ġnsan Hakları Kurulları gibi çok önemli bir adımdır. Ancak kurul üyelerinin, 

her ne kadar yaklaĢık 2/3‘ü sivil kesimin temsilcilerinden oluĢsa da  (Ġnsan 

Hakları DanıĢma Kurulu‘nun KuruluĢ Görev ve ĠĢleyiĢi ile Ġlgili Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik, m. 4). Ġnsan Hakları DanıĢma Kurulu‘nun, 

toplumun tüm kesimlerini bir bütünlük içerisinde kucaklayan nitelikte 

olduğunu söylemek de güçtür. Bunun yegane sebebi, kurula katılacak sivil 

toplum kuruluĢlarının ve temsilcilerinin belirlenmesinde objektif kıstasların 

mevcut olmayıĢıdır. (Kahraman, 2007: 10-11). Kurula seçilen üyelerden 

baro temsilcilerinin, Ġnsan Hakları Üst Kurulu tarafından belirlenecek 7 

baronun üyeleri arasından seçilmesi (m.4/g), yine insan hakları alanında 

faaliyet gösteren sivil toplum kuruluĢları temsilcilerinin sadece Ġnsan Hakları 

Üst Kurulu tarafından belirlenen sivil toplum kuruluĢlarının üyeleri 

arasından seçilmesi ve bu seçimlere dair herhangi bir objektif kriterin tayin 

edilmemiĢ olması, bu kurulun, devlet ve sivil toplumu bir bütünlük 

içerisinde kucaklama iddiasını önemli ölçüde zayıflatmaktadır. 

Ana omurgaya eklemlenen kurumlardan Ġnsan Hakları Ġhlali 

Ġddialarını Ġnceleme Heyeti ise ― insan hakları ihlali iddialarını yerinde 

incelemek ve araĢtırmak‖ amacıyla kurulmuĢtur (10.10.1984 tarihli ve 3056 

sayılı BaĢbakanlık TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapan 12.4.2001 

Tarihli ve 4643 Sayılı Kanun ek m.6). Bu amaç doğrultusunda heyete 

yüklenen görev ise tektir: insan hakları ihlallerini yerinde incelemek ve 

araĢtırmak (m. 5). Heyet, yaptığı inceleme ve araĢtırma sonuçlarını bir rapor 

halinde, heyeti görevlendiren kuruma yani insan haklarından sorumlu devlet 

bakanına sunarak görevini yerine getirmektedir (m. 7). BaĢbakanlık, Adalet 

Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile insan hakları alanında çalıĢmalar yapan 

kiĢilerden ve meslek kuruluĢları temsilcileri arasından, inceleme ve araĢtırma 

yerine ve konusuna göre devlet bakanınca belirlenen üyelerden oluĢur. 

ĠçiĢleri Bakanlığı‘nı temsil edecek heyet üyesi, heyetin inceleme ve araĢ-

tırma konusuna göre, bakanlık merkez teĢkilatı, Jandarma Genel 

Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilir. 

Heyette görev alacak bakanlık temsilcileri, kurumları (temsil olunan 

bakanlık) tarafından belirlenir. (Ġnsan Hakları Ġhlali Ġddialarını Ġnceleme 

Heyetlerinin KuruluĢ, Görev ve ĠĢleyiĢi ile Ġlgili Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik m.4). Heyeti oluĢturanların büyük bir kısmının bakanlık 

temsilcisi olması bir yana, ĠçiĢleri Bakanlığı temsilcisinin, inceleme 

konusuna göre bakanlık merkez teĢkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı veya 

Emniyet Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilmesi, ihlale konu 
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Ģikâyetin jandarma veya polis aleyhinde olması durumunda, inceleme 

heyetinin nasıl objektif davranacağı konusunda kafalarda Ģüphe 

yaratmaktadır. 

Ana omurgaya eklemlenmiĢ olan bu kurumların tamamının 

sekretarya hizmetleri BĠHB tarafından yerine getirilmektedir. Bu da hem 

BĠHB‘in iĢ yükünü artırmakta hem de bu kurulların çalıĢmalarını BĠHB‘e 

bağımlı bir Ģekilde yürütmesi sonucunu doğurmaktadır.  

4. Diğer Ulusal Ġnsan Hakları Kurumları 

 Yukarıda bahsi geçen ve insan hakları konusundaki resmî 

örgütlenmeyi oluĢturan ana omurga ve ona eklemlenen kurumların dıĢında, 

gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde, gerekse çeĢitli 

bakanlıklar bünyesinde insan hakları ile ilgili daha baĢka kurumlar da 

mevcuttur.  

TBMM bünyesinde yer alan ulusal insan hakları kurumu, ―TBMM 

Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu‖dur. 05.12.1990 tarih ve 3686 yasa ile 

kurulan ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin ve bağımsız 

milletvekillerinin üye sayılarının,  meclis üye tam sayısına (boĢ üyelikler 

hariç) oranları ölçüsünde temsil edildikleri komisyon (Ġnsan Haklarını 

Ġnceleme Komisyonu Kanunu, m. 3), dünyada ve Türkiye‘de, insan 

haklarına saygıyı sağlamak ve bu bağlamda insan hakları konusundaki 

geliĢmeleri takip ederek mevzuatın ve uygulamaların bu geliĢmelere 

uyumunu tesis etmek ile insan hakları ihlalleri baĢvurularını incelemek ve 

ilgili mercilere bildirmek amacıyla kurulmuĢ olan bir kurumdur (m.2). 

Bakanlıklar bünyesinde faaliyet gösteren insan hakları kurumlarına 

gelince, bunlar arasında ―Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 

Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Ġzleme Kurulları‖ önemlidir. Askeri 

ceza infaz kurumları ve tutukevleri, denetleme yetkisi dıĢında bulunan kurul, 

14.06.2001 tarih ve 4681 sayılı Kanunla, ―yürürlükteki mevzuat ve 

ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleĢmelerle belirlenen ilkeler 

çerçevesinde ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, iĢleyiĢ ve 

uygulamalarını yerinde görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor 

haline getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak üzere‖ kurulmuĢtur (Ceza 

Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Ġzleme Kurulları Kanunu, m.1). Bakanlıklar 

bünyesinde yer alan Ġnsan hakları ile ilgili diğer kurumlara baktığımızda, 

ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde: ―Ġnsan Hakları ve Uluslararası KuruluĢları 

Dairesi BaĢkanlığı‖, ―ĠçiĢleri Bakanlığı APK BaĢkanlığı‖, ―Jandarma Genel 

Komutanlığı Ġnsan Hakları Ġhlallerini Ġnceleme ve Değerlendirme Merkezi‖ 

(JĠHĠDEM), ―Emniyet Genel Müdürlüğü Ġnsan Hakları ġube Müdürlüğü‖; 

DıĢiĢleri Bakanlığı bünyesinde: ―Çok Taraflı Siyasi ĠĢler Genel Müdürlüğü‖, 

―Avrupa Konseyi Nezdindeki Türk Delegasyonu-Strazburg‖; Adalet 
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Bakanlığı bünyesinde: ―Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel 

Müdürlüğü‖ ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde: ―Ġnsan Hakları ġube 

Müdürlüğü‖ gibi birimler mevcuttur (w3.icisleri.gov.tr).  

 

5. Ġhlal Ġddiası ile Ġlgili Yapılan BaĢvurulara ĠliĢkin Sayısal Veriler 

 Yukarıda bahsi geçen resmi insan hakları kurumların (Bakanlık, 

Ġnsan Hakları BaĢkanlığı, Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları‘nın), 

fonksiyonlarını ne denli yerine getirdiklerini daha iyi tespit edebilmek ya da 

en azından bu konuda bir fikir yürütebilmek için bu kurumlara, insan hakları 

ihlali iddiası ile yapılan baĢvurulara iliĢkin sayısal verilere bakmak yerinde 

olacaktır. Ancak hemen Ģunu belirtmek gerekir ki bu konudaki istatistikî 

bilgilere, sadece BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı‘nca yıllık olarak 

yayınlanan insan hakları bilgi dosyası ve insan hakları baĢkanlığı yıllık 

faaliyet raporlarından ulaĢılabilmektedir.  

 BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı baĢvuruların, baĢvurulan 

kurumlara göre dağılımını yani hangi kuruma, hangi yıl ne kadar baĢvuru 

yapıldığı konusundaki bilgileri 2004 yılından itibaren yayınlamaktadır. Ancak 

istatistiki bilgiler içeren bu yayınların devamı 2007 yılından sonra 

gelmemiĢtir. O yüzden baĢvuruların baĢvurulan yere göre dağılımı (Tablo 5.1. 

) ile ilgili yorumlar 2004-2007 yılları için söz konusu olacaktır. Bunun 

dıĢında, baĢvuruların ihlal edilen hakka, Ģikayet edilen kuruma, baĢvuranların 

eğitim durumuna ve baĢvurularla ilgili verilen kararlara göre dağılımlarının 

yer aldığı tablolar (Tablo 5.2., Tablo 5.3., Tablo 5.4., Tablo 5.5., Tablo 5.6.) 

ise sadece 2004 yılına ait bilgilere dayanılarak oluĢturulmuĢtur. BaĢbakanlık 

Ġnsan Hakları BaĢkanlığı‘nın gerek 2005 yılı, gerekse 2006 yılı bilgi 

dosyasında yer alan bu tablolar sadece 2004 yılında yapılan baĢvurulara 

iliĢkindir.  BĠHB diğer yıllarda yapılan baĢvurularla ilgili olarak nedense, 

2004 yılındaki baĢvurulara iliĢkin yapılan çalıĢmaya benzer (baĢvuruların 

ihlal edilen hakka, Ģikâyet edilen kuruma, baĢvuranların eğitim durumuna, 

baĢvurularla ilgili verilen kararlara göre v.s. dağılımlarını gösterir), bir 

çalıĢma yapmamıĢ, diğer yıllarda yapılan baĢvuruların dağılımını gösterir 

sayısal verileri yayınlamamıĢtır. Bu nedenle Tablo.2.1. dıĢındaki diğer 

tablolarda yer alan bilgilerin ve bu bilgilere dayanılarak yapılacak yorumların 

sadece 2004 yılına iliĢkin olduğu unutulmamalı ancak aynı zamanda bunun da 

genel bir fikir vermesi açısından önemi de yadsınmamalıdır. Görüldüğü üzere, 

sadece BĠHB yayınlarıyla sınırlı olan kaynaklar, BĠHB‘in bu yayınlarda, 

sadece belli dönemlere iliĢkin bilgilere yer vermesi ile daha da sınırlı bir hal 

almıĢtır. ġimdi, sayılar üzerinden resmi insan hakları kurullarının 

iĢlevselliğine bir göz atmak gerekirse: 
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        Tablo 5.1. BaĢvuruların BaĢvurulan Yere Göre Dağılımı: 

BaĢvurulan 

Kurum 

BaĢbakanlık 

Ġnsan Hakları 

BaĢkanlığı 

Ġl Ġnsan 

Hakları 

Kurulu 

Ġlçe Ġnsan 

Hakları 

Kurulu 

Toplam 

2004 Yılında 

Yapılan 

BaĢvuru 

Sayısı 

354 (% 41) 466 (% 

55) 

27 (% 3) 847 

2005 Yılında 

Yapılan 

BaĢvuru 

Sayısı 

547 (% 40) 801 (% 

58) 

29 (% 2) 1377 

2006 Yılında 

Yapılan 

BaĢvuru 

Sayısı 

662 (% 42) 880 (% 

55) 

48 (% 3) 1590 

2007 Yılında 

Yapılan 

BaĢvuru 

Sayısı 

448 (% 28,7) 1047 (% 

67,3) 

61 (% 4) 1556 

Genel 

Toplam 

2011 (% 37,6) 3194 (% 

59,4) 

165 (% 3) 5370 

Bu tablo: BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı 2006 Yılı 

Faaliyet Raporu, 2006: 13 ve BaĢbakanlık Ġnsan Hakları 

BaĢkanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu, 2007: 10‘daki bilgilere 

dayanılarak oluĢturulmuĢtur. 

 

Yukarıdaki tabloda (Tablo 5.1.), yıl bazında, insan hakları ihlali 

iddiası ile ilgili yapılan baĢvuruların, baĢvurulan kuruma göre dağılımı yer 

almaktadır. Tabloya göre baĢvurular en çok Ġl Ġnsan Hakları Kurulları‘na, en 

az ise Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları‘na yapılmaktadır. Hiç Ģüphesiz ki baĢvuru 

sayıları arasındaki bu farkın temel sebeplerinden biri, il nüfuslarının genel 

olarak ilçe nüfuslarından sayıca çok fazla olmasıdır. Bunun yanı sıra 

baĢvurular arasındaki bu fark, illerde insan hakları ihlallerinin ilçelere göre 

daha fazla olduğu Ģeklinde yorumlanabileceği gibi illerde yaĢayan insanların 

bu konuda daha bilinçli olduğu, bu nedenle hakkını aramak konusunda daha 

aktif davrandıkları ve ilçelerde yaĢayan insanların ise insan hakları konusunda 

ilde yaĢayan insanlara nazaran daha az bilinçli olduğu Ģeklinde de 

yorumlanabilir. Tabii, insan hakları konusunda il ve ilçeler arasındaki bilinç 

düzeyindeki farkın, ekonomik geliĢmiĢlik düzeyi, eğitim olanakları ve 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

152 

 

sosyalleĢme gibi çeĢitli ekonomik, sosyal, kültürel sebeplerle alakalı olduğu 

muhakkaktır.  

Tablo 5.1.‘de göze çarpan bir baĢka nokta, bu kurumlara yapılan 

baĢvuruların, BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı‘na 2007 yılında yapılan 

baĢvurular hariç, bir önceki yıla göre sürekli olarak arttığıdır. Kurumlara her 

geçen yıl artarak gerçekleĢen bu baĢvuruları kanaatimce, Türkiye‘de ―insan 

hakları ihlallerinin her yıl daha da arttığı‖ Ģeklinde yorumlamaktan ziyade, 

insan hakları ihlalleri ile ilgili ―kurumlara yapılan baĢvuruların arttığı‖ 

Ģeklinde yorumlamak daha gerçekçi olacaktır. Ġnsan haklarının devletlerin 

uluslararası alanda meĢruluk kıstaslarından birisi haline gelmiĢ olduğu ve 

bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler sayesinde gerçekleĢen 

insan hakları ihlallerinin artık dünya kamuoyuna anında yansıdığı bir 

dönemde, üstelik Avrupa Birliği‘ne girmek gibi bir hedefi olan ve bu sebeple 

insan hakları konusunda iyi bir karne sahibi olması gereken Türkiye‘de, bilgi 

ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan baĢ döndürücü geliĢmeler sayesinde 

insanların, insan hakları konusunda eskisine göre daha da bilinçlendiklerini, 

insan hakları ihlallerini gizlemenin artık zorlaĢtığını, baĢvurularda yaĢanan 

artıĢın da bu sebeplerden kaynaklandığını söylemenin daha gerçekçi olacağı 

kanaatindeyiz. Ancak,  Türkiye‘de insan hakları ihlallerinin Batılı devletlerle 

karĢılaĢtırıldığında,  daha fazla olduğunu da belirtmeliyiz.  

Tablo 5.1.‘de göze çarpan baĢka bir nokta: baĢvuruların, sayıca çok az 

olmasıdır Bu sayılardan, Türkiye‘de insan hakları ihlallerinin çok azaldığı 

sonucu çıkarılmamalıdır.       

             

 

 

 

 

Tablo 5.2. BaĢvuruların Ġhlal Edildiği Ġddia Edilen Hakkın Niteliğine 

Göre Dağılımı 

 Sayı Oran (%) 

Toplam Ġhlal Edilen Hak 

Ġddiası 

1639 100 

ĠĢkence ve kötü muamele 

yasağı 

158 

9,6 

Adil yargılanma hakkı 131 8,0 

KiĢi hürriyeti ve güvenliği 121 7,4 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

153 

 

YaĢam hakkı 119 7,3 

Sağlık ve hasta hakkı 117 7,1 

Ayrımcılık yasağı 110 6,7 

Mülkiyet hakkı 110 6,7 

VatandaĢlık hakkı 78 4,8 

Sosyal güvenlik hakkı 71 4,3 

ÇalıĢma ve sözleĢme 

hürriyeti 

71 

4,3 

Ailenin korunması 56 3,4 

Eğitim ve öğrenim hakkı 52 3,2 

Ġfade hürriyeti 41 2,5 

Çevre hakkı 41 2,5 

Dilekçe hakkı 40 2,4 

Konut dokunulmazlığı 38 2,3 

Özel hayatın gizliliği 30 1,8 

YerleĢme ve seyahat 

hürriyeti 

28 

1,7 

Din ve vicdan hürriyeti 27 1,6 

Engelli hakları 21 1,3 

HaberleĢme hürriyeti 19 1,2 

Zorla çalıĢtırma yasağı 12 0,7 

Toplantı ve gösteri yürüyüĢü 

hakkı 

8 

0,5 

Örgütlenme hürriyeti 7 0,4 

Seçme, seçilme ve siyasi 

faaliyet hakkı 

6 

0,4 

Bilim ve sanat hürriyeti 6 0,4 

Diğer 121 7,4 

              Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Bilgi Dosyası, 2006: 7 

 Yukarıdaki tabloda (Tablo 5.2.‘de) insan hakları ihlali ile ilgili 

yapılan baĢvuruların, ihlal edildiği iddia edilen hakka göre dağılımı 

verilmiĢtir. Tablo 5.2.‘de görüldüğü üzere iĢkence ve kötü muamele yasağı 

tüm baĢvurular arasında % 9,6 oran ile birinci sırada yer almakta ve hemen 

onu % 8 ile adil yargılanma hakkı takip etmektedir. Bu da yıllardır süregelen 

iĢkenceyi önlemeye yönelik çabalara rağmen, Türkiye‘de iĢkencenin halen 

ilk sıradaki yerini koruduğunu göstermektedir.  

Tablo 5.2.‘ye göre ihlal iddiası ile en az baĢvuru yapılan haklar ise 

örgütlenme hürriyeti, seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakkı ile 
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bilim ve sanat hürriyetidir. Bu durum toplumda bu hakların fazla 

kullanılmamasından kaynaklanmaktadır.  

Tablo 5.3. Hak Ġhlali Ġddiası ile Ġlgili BaĢvuranların ġikayet Edilen 

Kuruma Göre Dağılımı 

 Sayı Oran (%) 

Toplam 847 100 

Bakanlık 77 9,1 

Valilik 37 4,4 

Kaymakamlık 22 2,6 

Adliye 85 10,0 

Özel idare 1 0,1 

Belediye 68 8,0 

Eğitim ve öğrenim kurumu 63 7,4 

Sağlık kurumu 66 7,8 

Sosyal hizmet kurumu 25 3,0 

Emniyet 132 15,6 

Jandarma 41 4,8 

Ceza ve tutukevi 47 5,5 

Diğer 183 21,6 

              Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Bilgi Dosyası, 2006: 10 

 

Tablo 5.3.‘te hak ihlali iddiası ile yapılan baĢvuruların Ģikayet edilen 

kuruma göre dağılımları yer almaktadır. ―Diğer‖ baĢlık altında toplanan 

(tabloda ismi geçmeyen diğer kurumlara yapılan baĢvuruları) hak ihlali 

iddialarını bir kenara bırakacak olursak, hak ihlali iddiası ile ilgili olarak 

aleyhine en çok baĢvuruda bulunulan kurumun, % 15,6 ile emniyetin yani 

polis teĢkilatının olduğu görülmektedir. Bu veriler her ne kadar sadece 2004 

yılına ait olsa da verilerin, en çok ihlal edilen hakkın iĢkence yasağı ve en 

çok Ģikâyet edilen kurumun polis teĢkilatı olduğunu göstermesi, verilerin 

birbirini doğrulamasının yanı sıra Türkiye‘de sistematik olmasa da iĢkence 

ve kötü muamelenin  hala devam ettiğini gösterir niteliktedir. 

Tablo 5.3.‘e göre, hak ihlali iddiası ile aleyhine en çok baĢvuruda 

bulunulan ikinci kurum % 10‘luk bir oran ile adliyedir. Bir önceki tabloda 

(Tablo 5.2‘de) en çok ihlal edilen ikinci hak adil yargılanma hakkı olarak 

gözükmektedir.  

Hak ihlali iddiası ile aleyhine baĢvuruda bulunulan diğer kurumlara 

baktığımızda, bir hak ihlali iddiası ile ilgili olarak aleyhine baĢvuruda 

bulunulan kurumlardan bakanlıkların  % 9,1 ile üçüncü sırada ve 

belediyelerin % 8 ile dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Ceza ve 
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tutukevleri %5,5 ile sanılanın aksine ilk sıralarda değil yedinci sırada yer 

almaktadır. Ġnsan hakları ihlallerinin en çok görüldüğü yerlerden biri olan 

cezaevlerinin fazla Ģikayete konu olmaması,  tutuklu ve hükümlülerin 

baĢvuru imkanı/cesareti ve cezaevi yönetimleri tarafından tutuklu ve 

hükümlülere yönelik uygulanması muhtemel baskı ihtimali ile de yakından 

alakalıdır. Kurumlar arasında, hak ihlali iddiası ile kendisi aleyhine en az 

baĢvuruda bulunulan kurumun ise Ġl Özel Ġdaresi olduğu görülmektedir. Bu 

durum Ġl Özel Ġdaresi‘nin insan hakları konusunda gösterdiği hassasiyetten 

ziyade daha çok kurum ile vatandaĢlar arasındaki doğrudan iliĢki yoğunluğu 

ve iliĢkinin niteliği ile alakalıdır. 

Tablo 5.4. Hak Ġhlali Ġddiası Ġle BaĢvuranların Eğitim Durumuna Göre 

Dağılımı 

 Sayı Oran (%) 

Toplam 847 100 

Okuryazar değil 18 2,1 

Okuryazar/ okul bitirmedi 16 1,9 

Ġlkokul 72 8,5 

Ġlköğretim 27 3,2 

Ortaokul/dengi 34 4,0 

Lise/dengi 111 13,1 

Yüksekokul veya fakülte 154 18,2 

Yüksek lisans doktora 17 2,0 

Bilinmeyen 398 47,0 

              Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Bilgi Dosyası, 2006: 9 

 

Yukarıdaki tabloda, hak ihlali iddiası ile baĢvuruda bulunanların 

eğitim durumuna göre dağılımı verilmiĢtir. Tablo 5.4.‘e göre -eğitim 

durumları bilinmeyenleri ayrı tutacak olursak- hak ihlali iddiası ile 

baĢvuranlar arasında, yüksekokul ve fakülte mezunları % 18,2 ile birinci 

sırayı iĢgal etmekte ve bunları, % 13.1‘lik oran ile lise mezunları takip 

etmektedir. Hak ihlali iddiası ile en az baĢvuruda bulunanlar ise % 1,9 ile bir 

okul bitirmemiĢ ancak okur-yazar olanlardır. Buradan eğitim düzeyi belli bir 

seviyenin üstünde olan insanların daha çok hak ihlaline uğradıkları ve eğitim 

seviyesi daha düĢük düzeyde olanların da daha az hak ihlaline uğradıkları 

sonucuna varmaktan ziyade; çıkarılması gereken sonuç: eğitim seviyesi 

yüksek olan insanların, düĢük olanlara göre hak ihlali karĢısında daha çok 

tepki gösterdiği ve ilgili yerlere baĢvurduğudur. Bu da insan hakları bilinci 

ile eğitim durumunun yakından iliĢkili olduğunu, bu ikisinin bir paralellik 

arz ettiğini göstermektedir.  
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Tablo 5.5.BaĢvuru Konusu ile Ġlgili VerilmiĢ Adlî veya Ġdarî Karar Olup  

Olmadığı 

 

              Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Bilgi Dosyası, 2006: 12‘deki veriler baz 

alınarak oluĢturulmuĢtur.  

 

Tablo 5.6. Yapılan BaĢvurulardan Adlî ve Ġdarî Karar Sürecinde 

Olanlar 

Toplam 847 Oran (%) 

BaĢvuru konusu ile ilgili 

devam eden dava 135 

 

15,9 

BaĢvuru konusu ile ilgili 

devam eden idarî 

soruĢturma 78 

9,2 

Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Bilgi Dosyası, 2005: 24‘te yer alan tablolardaki 

veriler baz alınarak oluĢturulmuĢtur. 

 Tablo 5.5.‘te, bir hak ihlali iddiası ile  yapılan baĢvuruların, o 

baĢvurularla ilgili verilen bir adli veya idari karar verilip verilmediğine göre 

dağılımı; tablo 5.6‘da da bir adli ve idari karar sürecinde olan baĢvuru 

sayıları yer almaktadır. Tablo 5.5.‘ten de anlaĢıldığı üzere, hak ihlali iddiası 

ile yapılan baĢvuruların % 72,5‘i hakkında herhangi bir karar verilmemiĢtir. 

Gerçi tablo 5.6.‘da adlî ve idarî makamların karar sürecinde olan % 25,1 lik 

bir oran söz konusudur ancak bahsi geçen baĢvurular karara bağlansa
68

 dahi 

karara bağlanan toplam baĢvuru oranı % 52, 6 olacaktır. Yani yapılan 

baĢvuruların yarısına yakınıyla ilgili herhangi bir karar verilmediği 

görülmektedir.  

                                                 
68   Bu veriler 2004 yılında yapılan baĢvurulara ait olduğu için bahsi geçen % 25,1 oranındaki 

karar sürecinde olan baĢvuruların, 2010 yılı itibariyle büyük oranda karara bağlanmıĢ 

olma ihtimali yüksektir. 

Verilen Kararın Türü Toplam Oran 

847 % 

Adli karar var 117 13,8 

Ġdari karar var 76 9,0 

Hem adli hem idari 

karar var 40 

                   4,7 

Kara yok 614 72,5 
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Yapılan baĢvuruların, baĢvuruyu karara bağlayan kuruma göre 

dağılımına baktığımızda (Tablo 5.5.) baĢvuruların % 13,8‘inin adli, % 

9‘unun idari ve % 4,7‘sinin de hem adli hem de idari makamlarca karara 

bağlandığı görülmektedir. BaĢka bir deyiĢle hak ihlali iddiası ile yapılan 

baĢvuruların hem tablo 5.5.‘ten hem de tablo 5.6‘dan daha çok adli 

makamlar önüne taĢındığı ve bu nedenle iddialarla ilgili olarak daha çok adli 

kararlar verildiği görülmektedir.  

Yine 2004 yılında, bir hak ihlali iddiası ile yapılan baĢvurulara 

iliĢkin diğer bazı sayısal verilere bakacak olursak, çeĢitli kıstaslara göre 

oluĢturulmuĢ Ģu bilgileri görebiliriz: Bir hak ihlali iddiası ile ilgili olarak 

baĢvuruda bulunanların cinsiyet olarak % 78‘ini erkekler geri kalan % 

22‘sini ise kadınlar oluĢturmaktadır. BaĢvuranların çoğu, 30-39 yaĢ 

aralığında bulunan kiĢilerdir. En az baĢvuruda bulunanlar ise 17 yaĢ altında 

olanlar yani çocuklardır. BaĢvuruda bulunanlar arasında iĢsiz ve bir mesleği 

olmayanlar ilk sırayı iĢgal ederken, en az baĢvuruda bulunanlar genel müdür 

veya üst düzey yöneticilerdir. BaĢvuruda bulunanların % 7,4‘ü kırsal 

kesimde, % 92, 6‘sı ise kentte yaĢamaktadır. Bu kentler arasında Ankara (% 

17, 9), Ġstanbul (% 16, 3) ve Ġzmir (%  6) baĢvuruların çokluğu konusunda 

ilk üç sırayı iĢgal etmektedirler. % 0,1 ile Adıyaman, Ağrı, Burdur, Elazığ, 

Erzincan, KahramanmaraĢ, NevĢehir, Ordu, Tunceli ve ġırnak illeri ise 

baĢvuruların en az olduğu illerdir. Mektup, telefon, faks, e-mail ve insan 

hakları kutularından oluĢan baĢvuru yollarından en çok tercih edilen baĢvuru 

yolu % 50,6 ile mektup, en az tercih edilen baĢvuru yolu ise tahmin edilenin 

aksine % 0,3 ile telefon olmuĢtur (BĠHB Bilgi Dosyası, 2006: 8-11).  

6. Ġnsan Hakları Kurumlarına Yönelik EleĢtiriler 

 Ġnsan haklarını korumak amacıyla devlet eliyle oluĢturulan 

kurumlara, yapısal nitelikleri ve amaca yönelik çalıĢmaları baĢta olmak 

üzere birçok konuda eleĢtiriler yöneltilmektedir. Yapılan bu eleĢtirilerin 

temel sebebi, bu kurumların iç dinamiklerin zorlamasıyla değil de dıĢarıdan 

yapılan zorlamalar neticesinde oluĢturulmuĢ olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Özellikle 1992 yılında, BirleĢmiĢ Milletler tarafından 

kabul edilen ve idarî ve mali bağımsızlığı haiz, yetkileri ve çoğulcululuğu 

güvence altına alınmıĢ Ulusal Ġnsan Hakları Kurumları oluĢturulmasını 

öngören Paris Prensipleri (Türkiye‘de henüz böyle bir kurumsal yapı 

oluĢturulamamıĢtır) ile Türkiye‘nin Avrupa Birliği sürecinde insan hakları 

konusundaki karnesini iyileĢtirme zarureti, bu zaruretten kaynaklanan 

taahhütleri doğrultusunda insan hakları konusunda gerek mevzuat gerekse 

uygulama alanında yapmak zorunda olduğu düzenlemeler ve Ġnsan Hakları 

Avrupa Mahkemesi‘nin (ĠHAS) Türkiye aleyhine verdiği kararlar temel 

zorlayıcı dıĢsal sebeplerdir. Durumun böyle olması yani insan hakları 
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konusunda bir kurumsal yapının oluĢturulması, toplum tabanından gelen 

talepleri karĢılamak için değil de esas olarak dıĢ dinamiklerin etkisiyle 

oluĢturulmuĢ olmaları, bu kurumların kendisinden beklenen iĢlevi tam 

anlamıyla yerine getirememelerine sebep olmaktadır. Ġnsan haklarını 

özümseme noktasında eksik kalan ve sadece olması 

istendiği/beklendiği/gerektiği için oluĢturulmuĢ olan ve bu kanıyı 

üzerlerinden henüz atamamıĢ olan bu kurumların, bugün itibariyle 

kendilerinden beklenen misyonu yerine getirdikleri konusundaki Ģüphe 

varlığını hâlâ korumakta ve bu kurumlar örgütlenme biçimleri, yapısal 

nitelikleri ve çalıĢmaları baĢta olmak üzere birçok yönden haklı eleĢtirilere 

tabi tutulmaktadırlar. 

 Ġnsan hakları kurumları yapıları itibari ile de tartıĢmalıdırlar. Aslında 

bu kurumların yapısına dıĢarıdan bakıldığında, bu kurumlar, kamu 

kesiminden ve sivil kesimden insanların yer aldığı, kamu kesimi karĢısında 

sivil kesimin de söz sahibi olduğu hatta Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları 

Kurulları‘nda olduğu gibi sivil kesimin sayıca daha çok temsil edildiği 

kurumlar olarak görünmektedirler. Ancak bu kurumlara baĢkanlık eden 

kiĢilerin tamamı, kamu görevlisidir. Hiç Ģüphesiz ki baĢkanın yetkileri ve 

üyeleri yönlendirme kabiliyeti düĢünüldüğünde bu durum, kurumlardaki 

sivil inisiyatifi azaltmaya müsait bir ortam oluĢturmaktadır. Kurumların 

yapısı ile ilgili sorun teĢkil eden bir baĢka husus ise kurumlardaki sivil 

üyelerin çoğunun kamu görevlileri tarafından tespit ve tayin edilmesidir.
 
Bu 

tespitler yapılırken tespit yapan kiĢi veya kurumları bağlayan objektif 

kıstaslar yoktur. Böyle bir durumda, tespiti yapan görevlilerin doğal olarak, 

insan hakları konusuna kendileriyle benzer bakıĢ açısına sahip olan kiĢileri 

tercih etmeleri kuvvetle muhtemeldir. Belirtilen bu hususlar, bütün 

eleĢtirilere ve düzenlemelere rağmen kurumlarda sivil inisiyatiften ziyade 

kamu gücünün hâlâ ağır bastığını göstermektedir. 

 Kurumların, yine yapısını ilgilendiren baĢka bir konu da bu 

kurumlarda görev alan kiĢilerin insan hakları konusundaki bilgi ve 

birikimleridir. Ġnsan hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluĢları temsilcileri ile insan hakları konusunda çalıĢmalar yapan öğretim 

üyeleri ve araĢtırmacı yazarlar dıĢındaki kurum üyelerinin seçiminde insan 

hakları ile ilgili olarak herhangi bir bilgi ve birikim aranmamaktadır. Bu da 

kurumların insan hakları konusunda yeterli düzeyde bilgi ve birikime sahip 

olmayan kiĢilerden -kurul üyelerinden- oluĢması sonucunu doğurmaya 

müsait bir ortam yaratmaktadır. Nitekim kurumlarda görev yapan kiĢilerin 
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insan hakları konusunda yeterli eğitime, bilgi ve birikim düzeyine sahip 

olmadıkları yönünde eleĢtiriler yapılmaktadır.
69

 

 Ġnsan hakları kurumlarına yöneltilebilecek önemli bir eleĢtiri de bu 

kurumların herhangi bir yaptırım gücüne sahip olmamalarıdır. Kurumlar 

genel olarak, insan hakları bilincini geliĢtirmek için eğitim faaliyetleri 

düzenlemek, mevzuatın insan haklarına uygun hale getirilmesi için 

önerilerde bulunmak, insan hakları ihlal iddialarını incelemek araĢtırmak ve 

bu konularla ilgili raporlar hazırlayıp bunları kurumsal yapı içerisinde 

hiyerarĢik üstlere bildirmek veya adli ve idari makamlara intikal ettirmekle 

görevlendirilmiĢlerdir. Kurumların tespit ettikleri insan hakları ihlalleri 

karĢısında, bunları bir raporla çeĢitli yerlere bildirmek dıĢında, ihlali giderici 

bir iĢlem tesis etme veya ihlal edene karĢı caydırıcı herhangi bir yaptırım 

uygulama yetkileri yoktur. Tabi ki insan hakları kurumları bir yargı organı 

değildirler ve kurumların bir yargı organı yerine geçip bir para cezası veya 

hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza vermelerini beklemek de doğru değildir. Ancak 

karĢı tarafı caydırıcı nitelikleri haiz bazı yetkileri olması da gereklidir. 

Örneğin, Batı‘daki Ombudsmanlık sisteminde olduğu gibi bu kurumların 

araĢtırma ve inceleme sonucu hazırladıkları raporlar, adli ve idari makamlara 

intikal ettirilen olaylarda, bir bilirkiĢi raporu olarak kabul edilebilir. Böyle 

bir durumda mahkemenin kurul raporu doğrultusunda karar vereceğini bilen 

hak ihlalcisi, belki de bu kurumların hak ihlaline son verilmesi ve karĢı 

tarafın mağduriyetinin giderilmesi konusundaki uyarılarını çoğunlukla 

dikkate alıp üzerine düĢeni yapacak ve olayın mahkemeye intikal etmeden 

çözülmesini sağlayacaktır. Ancak kamusal nitelikleri ağır basan bu 

kurumların hazırlayacakları raporların, sözde kamu yararı mülahazalarıyla 

nesnel olmaması ihtimali de vardır. Bu nedenle mevcut durum içerisinde, bu 

kurumların hazırlayacağı raporların mahkemelerde esas alınmasındansa, 

insan hakları konusunda uzman kiĢilere hazırlatılacak raporların esas 

alınması daha doğru bir yoldur. Bahsi edilen yaptırım gücü ve yetkilerin 

tanınması, BirleĢmiĢ Milletler tarafından kabul edilen Paris Prensipleri 

doğrultusunda idarî ve mali bağımsızlığı haiz, yetkileri ve çoğulcululuğu 

güvence altına alınmıĢ uzman kiĢilerden oluĢan bir Ġnsan Hakları Ulusal 

Kurumu oluĢturması durumunda daha doğru ve isabetli olacaktır.  

 Diğer bir eleĢtiri de kurumların görevlerinin etkin olarak 

tanımlanmadığı noktasında yöneltilebilir. Aslında bu eleĢtiri daha çok insan 

haklarını koruma amacıyla oluĢturulan kurumsal yapının ana omurgasını 

oluĢturan kurumlar açısından geçerlidir. Çünkü ana omurgaya eklemlenen 

                                                 
69 EleĢtiriler için bakınız: Karaman, M.  Ġnsan Hakları Kurumları, s. 15 vd. 

(http://www.turkhukuksitesi.com/makale_261.htm)  

 

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_261.htm
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insan hakları kurumlarının görev tanımlaması daha nettir ve her biri belli bir 

konuyla ilgilenmek üzere kurulmuĢlardır. Ancak ana omurgayı oluĢturan 

kurumlar açısından aynı Ģeyi söylemek biraz zordur. Bir kere bu kurumların 

görev yelpazesi oldukça geniĢ tutulmuĢ, adeta insan hakları konusunda 

yapılması gereken her Ģey bir temenni niteliğinde kurumların görevleri 

arasında arka arkaya sıralanmıĢtır. Bu da doğal olarak sınırlı kaynaklara 

sahip olan bu kurumların verimliliğinin azalmasına sebep olmakta ve her 

Ģeyi aynı anda yapmak isterken, çoğu Ģeyi yapamamalarına sebep 

olmaktadır. Görev tanımlaması ile ilgili olarak bir diğer sıkıntı da aynı 

konuya birden fazla kurumun görev tanımlaması içerisinde ayrı ayrı yer 

verilmiĢ olmasıdır. Örneğin yürürlükteki mevzuatın ve yasa tasarılarının 

insan hakları temel ilkeleri, uluslararası belgeler ve mekanizmalarla uyumlu 

hale getirilmesi için görüĢ bildirmek hem BĠHB‘in hem Ġnsan Hakları Üst 

Kurulu‘nun hem de Ġnsan Hakları DanıĢma Kurulu‘nun görev tanımlamaları 

içerisinde yer almaktadır. Benzer görev tanımlamaları insan hakları eğitimi 

konusu için de geçerlidir. 

 Hâlihazırdaki insan hakları kurumsal yapısı kafa karıĢıklığına sebep 

olabilecek kadar karmaĢıktır. Bir tarafta insan haklarından sorumlu devlet 

bakanı ve ona bağlı olan BĠHB ve Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları, diğer 

tarafta görev tanımlamaları daha net olan ana omurganın dıĢında ayrı 

örgütlenmiĢ ama ana omurgadaki kurumlarla bağlı olan Ġnsan Hakları Üst 

Kurulu, Ġnsan Hakları DanıĢma Kurulu, Ġnsan Hakları Eğitimi Ulusal 

Komitesi ve Ġnsan Hakları Ġhlâl Ġddialarını AraĢtırma Heyetleri gibi 

kurumlar ve baĢka bir tarafta merkez teĢkilatı içerisinde TBMM , bakanlıklar 

ve onlara bağlı kurumlar bünyesinde kurulmuĢ çeĢitli, insan hakları 

birimleri.  

 Ana omurgaya eklemlenen insan hakları kurumlarının sekretarya 

hizmetlerinin, çalıĢanlarının tamamı kamu personeli olan BaĢbakanlık Ġnsan 

Hakları BaĢkanlığı tarafından yürütülmesi de bu kurumların bağımsız 

çalıĢmalarına engel olarak sayılabilir. 

 Ġnsan hakları kurumlarına karĢı yöneltilebilecek bir baĢka eleĢtiri de 

bu kurumların varlığının vatandaĢlar tarafından pek fazla bilinmemesidir.  

Söz konusu kurullara yapılan baĢvuru sayılarında her geçen yıl bir artıĢ 

görülmekle birlikte vatandaĢların, bu kurulların varlığından daha fazla 

haberdar olabilmeleri için etkili bir reklâm kampanyaları baĢlatılmalı, baĢta 

reklam panoları (billboardlar) olmak üzere radyo, televizyon ve gazetelerde 

bu kurullar tanıtılmalıdır.  

7. SONUÇ 

YaĢanan I. ve özellikle II. Dünya SavaĢı ile faĢist ve otoriter 

rejimlerin, insanlığa yaĢattığı acıların tekrarlanmaması için XX. Yüzyılın II. 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

161 

 

çeyreğinde Batı‘da insan haklarını korumaya yönelik çabalar, insan 

haklarını, devletlerin uluslararası alandaki meĢruluk kıstaslarından birisi 

haline getirmiĢtir. Bu durum devletlerin insan hakları konusunda daha 

duyarlı olmalarını ve bu duyarlılığın bir gereği olarak da insan haklarını 

korumak için baĢta yasal düzenlemeler olmak üzere çeĢitli önlemler 

almalarını zorunlu kılmıĢtır. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde meydana gelen 

geliĢmeler de insanların, insan hakları konusunda bilinçlenmelerine ve bu 

bilinçlenmenin bir sonucu olarak insan haklarını korumaya yönelik denetim 

mekanizmaları oluĢturmalarına ve devletten de bu yönde talepte 

bulunmalarına sebep olmuĢtur.  

Türkiye‘de insan haklarını korumaya yönelik uygulamalara 

bakıldığında, insan hakları korumaya yönelik örgütlü mücadelenin ilk 

olarak, çok partili hayata geçiĢin arifesinde sivil toplum örgütleri vasıtasıyla 

baĢlatıldığı görülmektedir. Ancak 1980 sonrasına kadar bu sivil toplum 

örgütleri ne uzun ömürlü ne de sayıca fazla olabilmiĢtir. DıĢta ve içte 

yükselen insan hakları söylemi, özellikle XX. yüzyılın son çeyreğinde, 

Türkiye‘de insan haklarını korumaya yönelik sivil ve resmi giriĢimleri 

yoğunlaĢtırmıĢtır. Bu süreçte insan haklarını korumaya yönelik faaliyette 

bulunan sivil insan hakları örgütleri resmi insan hakları kurumlarına nazaran 

daha etkin ve popüler olmuĢlardır.  

Ġnsan haklarını devlet eliyle korumaya yönelik çalıĢmalar 

bağlamında, 1990 yılından itibaren idari teĢkilat içerisinde bir insan hakları 

resmi kurumsal yapısı oluĢturulmuĢtur. Ancak bu kurumsal yapının daha çok 

dıĢtan gelen baskıları azaltmak için oluĢturulmuĢ olması, kamu kesiminden 

katılımcıların bu kurumların gerek oluĢumunda gerekse çalıĢmalarında etkin 

olması, kurumların genel olarak etkin görev tanımlamasından uzak olmaları 

ve karmaĢık bir örgütlenme yapısının olması, kurum raporlarının bu 

raporların gereğini yapacak olan kurum veya kiĢilerin keyfiyetine bırakılmıĢ 

olması, bu keyfiyeti ortadan kaldıracak bir mekanizmanın geliĢtirilmemiĢ 

olması ve en önemlisi bağımsız bir insan hakları kurumsal yapısının mevcut 

olmaması Türkiye‘deki insan hakları resmi kurumsal yapısının bir an önce 

giderilmesi gereken temel eksiklikleri olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Bu eksikleri gidermenin temel yolu, 1992 yılında BirleĢmiĢ Milletler 

tarafından kabul edilen Paris Prensipleri‘ne uygun idari ve mali yönden 

bağımsız, yetkileri ve çoğulcululuğu güvence altına alınmıĢ bir Ġnsan Hakları 

Ulusal Kurumu kurulması veya mevcut kurumsal yapının bu yönde revize 

edilmesi gerekmektedir. Bu revizyona ek olarak oluĢturulacak olan kurumsal 

yapı raporlarının, muhatapları tarafından dikkate alınması için baĢta bu 

raporların mahkemelerce bilirkiĢi raporu olarak kabul edilmesi olmak üzere 

çeĢitli önlemlerin alınması da bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu 
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bağlamda, 07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 8. 

maddesiyle T.C. 1982 Anayasası‘nın 74. maddesine eklenen fıkralar ile 

kamu denetçiliği (ombudsmanlık) kurumunun kurulması ve yine aynı 

anayasa değiĢiklik paketinde temel hak ve özgürlükler ile ilgili olarak 

Anayasa Mahkemesi‘ne bireysel baĢvuru hakkının tanınması (m.18) önemli 

bir geliĢmedir. Ġdarenin iĢleyiĢi ile ilgili Ģikayetleri inceleyecek olan bu 

kurumun varlığı karĢısında resmi insan hakları kurumsal yapısının bir 

değiĢime uğrayıp uğramayacağı hakların kullanılma biçimi Kamu 

Denetçiliği Kurumunun kuruluĢu, görevi, çalıĢması, inceleme sonucunda 

yapacağı iĢlemler ile  ilgili yapılacak yasal düzenlemeye göre belli olacaktır. 

Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluĢu, görevi, çalıĢması, inceleme 

sonucunda yapacağı iĢlemler ile  ilgili yapılacak yasal düzenleme yukarıda 

zikredilen Paris prensipleri doğrultusunda olması gerekmektedir. Aksi halde 

kendisinden beklenen faydayı göstermeyecek, bürokrasinin artırılmasına yol 

açabilecektir. 

Sonuç olarak, BĠHB ve onun alt teĢkilatı, Batı‘da uygulanan 

Ombudsmanlık kurumunun üstlendiği görevi yerine getirmeye çalıĢan bir 

kurum görüntüsü vermekte ancak henüz çağdaĢ ülkelerdeki ombudsmanlık 

kurumuyla kıyaslanacak düzeye de eriĢememiĢtir. BaĢka bir ifadeyle 1992 

yılında BirleĢmiĢ Milletler tarafından kabul edilen Paris Prensipleri‘ne 

uygun idari ve mali yönden bağımsız, yetkileri ve çoğulcululuğu güvence 

altına alınmıĢ bir Ġnsan Hakları Ulusal Kurumu niteliğini henüz 

kazanamamıĢtır. Ancak iĢlevselliği ve caydırılıcılığı az olsa da olsa Paris 

Prensipleri doğrultusunda arzulanan bir ulusal insan hakları kurumu 

oluĢturulması çabaları yönünde önemli bir adımdır. 

 

KAYNAKÇA 

Bakanlıklar Bünyesinde Faaliyet Gösteren Ulusal Ġnsan Hakları Kurumları,  

03.02. 2010 (w3.icisleri.gov.tr) 

BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları ve Bütçesi Hakkında 

Bilgi Ġstemi Cevabı, 20.05.2010 

(http://sn138w.snt138.mail.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0) 

Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Ġzleme Kurulları Kanunu 

Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurullarının KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları 

Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, 23.11.2003-25298 

Ġnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi Yönetmeliği Resmî Gazete: 

11.11.2006-26343 



K A F K A S  Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ  Ġ Ġ B F .  D E R G Ġ S Ġ ,  C Ġ L T : 1 - S A Y I : 2  

163 

 

Ġnsan Hakları Eğitimi On Yılı, 15.05.2010, 

(http://www.aal.k12.tr/hak/insan.asp) 

Ġnsan Hakları Ġhlali Ġddialarını Ġnceleme Heyetlerinin KuruluĢ, Görev ve 

ĠĢleyiĢi ile Ġlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu Kanunu 

Ġnsan Haklarından Sorumlu Bakanlar, 17.12.2008  

 (http://www.ihb.gov.tr/teskilat/bakanlar1.htm). 

Ġnsan Haklarından Sorumlu Bakanın Görevleri, 05.01.2009 

http://sn138w.snt138.mail.live.com/default.aspx? 

(http://www.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=76A04464-

1B1C-478A-A775-EFCD979791C3)   

Ġnsan Hakları Üst Kurulu‘nun KuruluĢ Görev ve ĠĢleyiĢi ile Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik 

Ġnsan Hakları DanıĢma Kurulu‘nun KuruluĢ Görev ve ĠĢleyiĢi ile Ġlgili Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Kahraman, Mehmet (2007) "Ġnsan Hakları Kurumları", 21.05.2010 

(http://www.turkhukuksitesi.com/makale_649.htm).  

T.C. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı, Bilgi Dosyası, 2005 

T.C. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı, Bilgi Dosyası, 2006 

T.C. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı, Bilgi Dosyası, 2007 

07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 

Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Yayın Ġlkeleri 

 

Kafkas Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda en az iki kere 

yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde 

yayınlanmamıĢ ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiĢ olmalıdır. Yayınlanmak 

üzere kabul edilen yazıların bütün yayın haklarına KAÜĠĠBF Dergisi sahip olur. 

Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuĢ ve özü 

yayınlanmıĢ çalıĢmaların bu özelliği mutlaka belirtilmelidir.   

 

Yazım kuralları 

 

1. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe ve Ġngilizce olabilir. 

2. Yazılar 25 sayfayı geçmemelidir. 

3. Sayfa yapısı: Üstten 6,5 cm, alttan 5 cm, sol ve sağ kenarlardan ise 4,5 cm 

boĢluk bırakılmalıdır. Yazılar Times New Roman karakterinde 11 punto ve 

tek satır aralığı ile yazılmalıdır. 

4. BaĢlık 14 punto ve koyu karakterde ―ortalı‖ olarak yazılmalıdır. 

5. BaĢlıktan sonra iki satır boĢluk bırakılıp yazar unvan ve adı sağa dayalı 

olarak yazılmalıdır. Yanına yıldız konularak dipnot çizgisinin altına 

Yazarın (varsa) kurumu ve e-mail adresi yazılmalıdır. 

6. Yazar adından sonra 2 satır boĢluk bırakılıp en az 70, en çok ise 150 

kelimeden oluĢan özet yazılmalıdır. Özetler 10 punto ve italik yazılmalıdır. 

Özetin altında en fazla 5 adet anahtar kelime yer almalıdır. Bir satır boĢluk 

bıraktıktan sonra benzer Ģekilde Ġngilizce özete ve anahtar kelimelere yer 

verilmelidir. 

7. BaĢlıklar ondalık sistemle numaralandırılmalı ve büyük harflerle, alt 

baĢlıklar ise (yalnızca ilk harfleri büyük olmak üzere) küçük harflerle 

yazılmalıdır. Örneğin: 

1. SĠGARANIN ZARARLARI 

1.1. Sigaranın Sağlığa Zararları 

1.2. Sigaranın Çevreye Zararları 

8. Tablo, Ģekil ve çizelgeler 1, 2, 3, …. ġeklinde sıralandırılmalı, tablo ve 

çizelgelerin numarası ve ismi üstte, Ģekillerin numara ve isimleri ise Ģeklin 

altında yer almalıdır. 

9. Dergi yayın kuruluna ulaĢan yazılar, öncelikle içerik, sunum, yayım 

kuralları vd. yönlerden incelenir ve daha sonra değerlendirilmek üzere 

isimsiz olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen 

görüĢler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek 

yayımlanmasına veya reddine karar verilir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir. 

Düzeltme istenen yazıların, en geç bir ay içinde yayın kurulu sekreterliğine 

ulaĢtırılması gerekir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazıların 

yayınlanması sonraki sayılara kalabilir. 

10. Kaynak belirtme parantez içi sistemle yapılmalıdır. Sıralama Ģu Ģekilde 

olmalıdır; yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası ( Kaplan, 2007:45). Aynı 
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yazarın aynı yıla ait birden fazla eserinden faydalanılıyorsa; (Klaus, 2008a : 

23) Ģeklinde sınıflama yapılmalıdır. 

11. Yazıda kullanılan tüm kaynaklara, kaynakça bölümünde ayrıntılı olarak yer 

verilmelidir. Diğer taraftan yararlanılan makale veya bildirinin 

(yayınlandığı dergi veya kitapta) hangi sayfa aralığında yer aldığı da 

belirtilmelidir. Örnek: 

Malhotra, Y. (2000) ―Knowledge Assets in the Global Economy: 

Assestment of National Intellectual Capital‖, Journal of 

Global Information Management, 8(3), 5-15 gibi. 

12. Yazılar, yayın kuruluna 3 (üç) kopya, ayrıca CD‘ye kayıtlı olarak 

gönderilmeli; bir kopya hariç, hakemlere gönderilecek iki kopyaya yazar ad 

ve soyadı yazılmamalıdır. Yazının bir sureti kau.iibf.dergi@gmail.com 

adresine gönderilmelidir. Yazar(lar)ın ad-soyad ve yazıĢma adres(ler)i ayrı 

bir A4 kağıdında kopyalara eklenmelidir. Formata uygun makalelerin Ģu 

adrese gönderilmesi gereklidir: 

13. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. 

NOT:  

 Makale gönderilirken iletiĢim bilgileri mutlaka yazılmalıdır (unvan, görev 

yaptığı üniversite veya birim, e-posta). Bu bilgileri eksik olan makaleler 

değerlendirmeye alınmaz ve derginin, yazara geri iletme sorumluluğu 

yoktur. 

 Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakeme gönderilmez 

 

http://ibf.kafkas.edu.tr/ 
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