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Öz 

Sağlık sunumunda tetkik ve tedavi sürecinin en önemli parçası olan sağlık çalışanlarının alacakları kararlar, 
hizmet alan hastaların sağlıkları üzerinde ciddi etki sahibidir. Bu açıdan sağlık çalışanları alacakları 
kararlarda daha sağlıklı ve etkili sonuçlar elde edebilmeleri için risk almak zorunda kalabilmektedirler. Bu 
noktada çalışanların alacakları kararları olumlu etkileyen en önemli algılardan birisi psikolojik güvenlik 
algısı, olumsuz yönden etkileyecek olan ise üretkenlik karşıtı iş davranışlarıdır. Sağlık çalışanlarının sahip 
olabileceği bu algıların ışığında, sunduğu hizmet üzerinde önemli etkileri olduğu için hastane 
yönetimlerinin her iki algı açısından da çalışanlarına gerekli desteği vermelidir. Bu çalışmada Nevşehir 
Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan sağlık personelleri üzerinde psikolojik güvenlik ve üretkenlik 
karşıtı iş davranışları arasındaki ilişki incelenmek üzere anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini oluşturan 180 katılımcıdan demografik özellikleri, Psikolojik Güvenlik Ölçeği ve Üretkenlik 
Karşıtı İş Davranışları Ölçeği aracılığıyla veriler toplanarak, elde edilen veriler SPSS 21 programına 
işlenerek analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, sağlık çalışanlarının sundukları hizmetler esnasında 
göstermiş oldukları yaklaşıma ışık tutacaktır. 
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Abstract 

The decisions taken by the health care workers, which are the most important part of the examination and 
treatment process in health presentation, have a serious effect on the health of the patients. In this point, 
health workers may have to take risks in order to achieve healthier and more effective results. This point is 
one of the most important perceptions that positively affect the decisions of the employees is the perception 
of psychological safety, and the negative impact of the workers on the other is counterproductive work 
behavior. In the light of these perceptions that healthcare workers may have, it should give the necessary 
support to their employees in terms of both perceptions of the hospital administrations since they have 
important effects on the service they offer. In this study, a survey was conducted to examine the relationship 
between psychological safety and counterproductive work behaviors of health personnel working in 
Nevşehir State Hospital. Data were collected from the 180 participants of the study by means of 
demographic characteristics, Psychological Safety Scale and Counterproductive Work Behavior Scale, and 
the data was analyzed by using SPSS 21 program. The data obtained will shed light on the approach that 
health workers have shown during the services they provide. 

Keywords: Health Workers, Psychological Safety, Counterproductive Work Behaviors. 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde hizmet sektörlerindeki verimliliği artırmak için maddi kaynak kullanımının 
yanında örgüt içerisindeki bireyleri motive edici, risk değerlendirmesinin bireysel olarak 
yapılarak karar verilmesi ve verilen kararların sonuçlarında örgüt içerisinde bunun kabul 
edilebilir olarak görülmesi çalışan açısından oldukça önemlidir. Bireyin çalışma ortamında fikrini 
beyan edebilmesi, işinin gereklerini sorgulayabilmesi, geribildirimler yapabilmesi, yapmış 
olduğu hata veya eksiklikleri dile getirebilmesi, işi hakkında girişkenlik sergileyebilmesi ve 
bütün bu konuların sonucunda çalışma arkadaşları ve üstleri tarafında kabul görmesi psikolojik 
güvenlik sürecini tanımlamaktadır (Yener, 2014). Psikolojik güvenlik olarak adlandırılan bu 
sürecin sağlıklı olarak gelişmesi hem bireyin çalışma hayatına olumlu etkisi olduğu gibi hem de 
örgüt açısından işe adanmışlık seviyesini yükseltmektedir. Çünkü bireyin çalışma ortamında 
karşılaşacağı riskler karşısında alacağı kararların üzerinde psikolojik güvenlik olgusunun etkisi 
büyüktür. Karşılaşılan bu risklerin tolere edilebilir olarak üstesinden gelinebilmesi için bireyin 
psikolojik güvenlik doyumunun yüksek olması gerekmektedir. 

Çalışma hayatında bireyin karar mekanizmasını olumlu yönde etkileyen ve bunun sonucunda 
örgüte fayda sağlayan olguların olduğu kadar, bireylerden kaynaklanan, örgüte ve hizmet alan 
müşterilere ve en önemlisi kaynak ve zaman kaybına neden olan davranışlarda mevcuttur. 
Bireyin örgüt içerisinde kasıtlı olarak verimsizliğe sebebiyet veren davranışları olarak 
özetlenebilen üretkenlik karşıtı iş davranışları, örgütü maddi ve manevi olarak zarara uğratma 
davranışları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin kişisel özellikleri ya da örgütün çalışma 
koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan üretkenlik karşıtı iş davranışları, direkt olarak örgütü, 
çalışma arkadaşlarını veya müşterileri hedef alan kasıtlı davranışlar olarak nitelendirilebilir. 
Bireyin çalışma arkadaşlarına karşı göstermiş olduğu fiziksel veya sözlü saldırıları, bireye 
tanınan hakların kasıtlı olarak ihlal edilmesi (işe gitmeme, hastalık izninin sabote edilmesi, mesai 
saatlerine uymama, mola sürelerinin uzatılması, sorumluluğu altında bulunan araç ve gereçler 
hakkında hırsızlık) gibi gözlemlenebilen veya üstü kapalı olarak yapılan fiilleri sonucunda 
üretkenlik karşıtı iş davranışı sergileyen bireyler örgüte, örgüt üyelerine ve hizmet alan 
müşterilere zarar verebilmektedir. 

Sağlık sektöründe sağlık çalışanlarının alacağı kararların etkilendiği hizmet alan kişiler 
üzerindeki etkisi şüphesiz ki büyük ciddiyet arz etmektedir. İnsan sağlığına karşı yerine getirilen 
sağlık hizmeti sunumunda gösterilecek olan özverili davranışlar ve alınacak kararlar kişilerin 
iyilik hallerini koruyacağı gibi alınacak veya gösterilecek olan yanlış veya kasıtlı olarak gösterilen 
davranış veya hizmet sunumu aynı şekilde insan sağlığında kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu 
çalışmada psikolojik güvenlik ve üretkenlik karşıtı iş davranışları olgularının sağlık çalışanları 
üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

PSİKOLOJİK GÜVENLİK 

Psikolojik güvenlik, bireyin örgüt içerisinde bildireceği fikirlerin, faaliyetler hakkında soracağı 
soruların, geribildirim veya bir fikir beyan ettiğinde bunun örgüt ve çalışma arkadaşları 
tarafından kabul görmesinin olumsuz etkilerinden korkmaması durumudur. Edmondson 
(1999)’a göre bireyin çalışma ortamı içerisindeki davranışlarında algıladığı kişilerarası risk 
seviyesi, psikolojik rahatlık algısının seviyesini belirlemektedir. Psikolojik güvenlik, Kahn (1990) 
tarafından, kendi imajını, statüsünü ya da kariyerini olumsuz etkilemekten korkmadan, kendini 
gösterme ve kullanma hissi olarak tanımlanmaktadır (Alkan, 2015). Psikolojik rahatlık algısı 
bireyin örgüt içerisinde iş konusundaki güven ortamına bağlı olarak alacağı kararlar bakımından 
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eleştirel olarak baskı altında kalmayacağını bilmesi durumunda örgüt için daha verimli kararlar 
almasını sağlayacaktır (Yener, 2015). Bireyin çalışma alanında karşılaşacağı ekstrem durumlarda 
ani kararlar almak zorunda kaldığında, kendisini stres altında hissettiği zaman hata payı 
yükselirken, psikolojik rahatlık algısı yüksek olması sayesinde stres yönetimini kolayca yaparak 
doğru karar alma yetisi artacaktır. 

Psikolojik güvenlik hakkında yapılan araştırmalarda ortak amaç, sunulan fikirlerin ve yapılan 
eylemlerin ortak bir amaca yönelik gönüllü olarak sağlanan katkıyı kolaylaştırmasıdır. Örneğin, 
psikolojik güvenlik, çalışanların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarındaki temel nedeni 
açıklamaya yardımcı olur, organizasyonel inovasyonlar için önerilerde bulunur ve yeni ürün 
veya hizmetler geliştirmek için inisiyatif alırlar (Edmondson ve Lei, 2014). 

 

ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI 

Çalışan bireyler, örgüt içerisinde geçirdikleri süre boyunca karşılaştıkları bazı problemler, 
çalışma arkadaşlarının göstermiş oldukları bazı olumsuz davranışlar, örgüt yönetiminin 
izlemekte olduğu politikalar nedeniyle işten soğumaya bağlı olarak sorumluluklarını yerine 
getirmekten vazgeçerek, bazı etik olmayan davranışlarda bulunabilmektedir. Literatürde 
üretkenlik karşıtı iş davranışları olarak adlandırılan bu durum, çalışan her bireyin sergileyeceği 
davranış olmamakla birlikte, hem örgüte, hem görev ve sorumluluklara hem de hizmet alan 
kişilere zarar verebilmektedir. İş tatmini, rol belirsizliği, rol çatışması, aşırı iş yükü gibi birçok 
neden, üretkenlik karşıtı iş davranışlarının sergilenmesine neden olur. Üretkenlik karşıtı iş 
davranışları, çalışan bireyin, bilerek ve isteyerek işini gerektiği gibi yerine getirmemesi, örgütün 
meşru çıkarlarına, çalışma arkadaşlarına kasıtlı olarak zarar verme davranışı olarak 
adlandırılmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda örgüt bünyelerinde en az %30 oranında bir 
üretkenlik karşıtı iş davranışları sergilendiğine inanılmaktadır. Ayrıca çalışanların %35-%75’i, 
çalıştıkları kurum bünyesindeki eşya hakkında hırsızlıkta bulunduğunu kabul ettiğini ve bu 
eylemin ABD bünyesindeki kuruluşlara maliyeti 50 milyar dolar olduğu ve bu maliyetin her yıl 
arttığı belirtilmiştir (Instone, 2012).   
 
ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLER 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

Bu çalışma kapsamında demografik değişkenler (yaş, çalışma süresi, cinsiyet) bağımsız değişken 
iken üretkenlik karşıtı davranış ve psikolojik güvenlik bağımlı değişkenlerdir.  
H1: Çalışanların yaş grupları ile üretkenlik karşıtı davranışlar arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H2: Çalışma süresi ile üretkenlik karşıtı davranışlar arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H3: Cinsiyet ile üretkenlik karşıtı davranışlar arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H4: Cinsiyet ile psikolojik güvenlik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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H5: Çalışma süresi ile psikolojik güvenlik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H6: Yaş grupları ile psikolojik güvenlik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma Nevşehir Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarında psikolojik 
güvenlik ile üretkenlik karşıtı iş davranışları algıları arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla 
yapılmıştır. 

 

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 

 Bilgilendirme Notu ve Demografik Özellikler Anketi 

Araştırmada, anket uygulamasına katılan çalışanlara sunulan ankette araştırma hakkında kısa 
bir bilgi içeren bilgi notu ve katılımcılara ilişkin tanıtıcı bilgilerin elde edilebilmesi için yaş, 
cinsiyet ve görev süreleri gibi bilgileri içeren anket formu oluşturulmuştur.  

 

Psikolojik Güvenlik Ölçeği 

Araştırmada kullanılan “Psikolojik Güvenlik Ölçeği”, Edmondson (1999) tarafından çalışanların 
örgüt ikliminde kişilerarası riske ne kadar elverişli olduklarını ve örgüt içerisinde alacakları 
kararların sonuçları konusunda diğerlerine güvenlerini ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Ölçek, 
7 maddeden oluşan “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” 
ve “Kesinlikle Katılıyorum” cevaplarından oluşan 5’li Likert tipi ölçek şeklindedir. 

 

Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Ölçeği 

Araştırmada kullanılan “Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Ölçeği” Bennett ve Robinson (2000) 
tarafından, örgüte karşı ve örgüt içerisindeki diğer çalışan bireylere karşı sergilenen üretkenlik 
karşıtı iş davranışlarının boyutlarını ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Ölçek 19 maddeden ve 
iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeler örgüt içerisindeki 
bireylere karşı 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. maddeler ise örgüte karşı sergilenen 
davranışların alt boyutunu oluşturmaktadır. Ölçek, sergilenen bu davranışların hangi sıklıkta 
sergilendiğini ölçmek amacıyla “Hiçbir Zaman”, “Çok Seyrek (yılda bir veya iki defa)”,  “Bazen 
(Ayda bir veya iki defa)”, “Genellikle (Haftada bir veya iki defa)” ve “Her Zaman” seçeneklerini 
içeren 5’li Likert tipi ölçek şeklindedir. 

 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemine Nevşehir Devlet Hastanesinde çeşitli birimlerde görev yapan 250 
sağlık çalışanı dahil edilmek istenmiştir. Anket uygulamasına gönüllü katılan 200 sağlık 
çalışanından elde edilen veriler incelendiğinde 20 katılımcının girmiş olduğu verilerdeki 
eksikliklerden dolayı araştırma örneklemine dahil edilememiştir. Geri kalan 180 katılımcı, 
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmada kullanılan Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Ölçeğinde bulunan bazı maddelerin, 
bireylerin kendilerinin verecekleri cevaplar konusunda yöneticileri ile sorun yaşayabilecekleri 
algısıyla bazı ölçek maddelerine cevap vermeme veya yanlış cevap verme ihtimalleri yüksektir. 
Üretkenlik karşıtı iş davranışları ölçeğinin, çalışan bireylerin çalışma arkadaşlarına veya 
çalıştıkları kurumlara karşı göstermiş oldukları davranışların yanlış olduğunu bilmekle beraber, 
bunu afişe etmenin de zararlarını görecekleri düşüncesi, kullanılan ölçekten elde edilen verileri 
etkileyebilir. 

 

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 

Anket uygulamasından elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesi SPSS for Windows 
(Statistical Package for Social Sciences for Windows) 21.0 paket programında yapılmıştır. 
Güvenilirlik analizi sonucunda; üretkenlik karşıtı iş davranışları ölçeğinin Cronbac’s Alpha 
değeri 0, 785; psikolojik güvenlik ölçeğinin Cronbac’s Alpha değeri ise; 0, 800 çıkmıştır. Bu 
değerler 0,700’den büyük oldukları için ölçekler güvenilirdir denilebilir. Cronbach Alfa 
katsayısının 0,70 olması çalışmanın güvenilir olması için yeterlidir (Nunnaly, 1978). 

 

BULGULAR 

Yapılan anket uygulaması sonucunda elde edilen verilerin analizleri bu kısımda verilmiştir. 

Tablo 1 - Katılımcıların Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı 

 Frekans % 
 1-5 Yıl Arası 36 20,0 

6-10 Yıl Arası 45 25,0 
11-15 Yıl Arası 31 17,2 
16-20 Yıl Arası 23 12,8 
21-25 Yıl Arası 22 12,2 
26 Yıl ve Üzeri 23 12,8 
Toplam 180 100,0 

 

Katılımcıların “Çalışma Süresi” kriterine göre dağılımına bakıldığında %20 1-5 yıl arası, %25 6-
10 yıl arası, %17,2 11-15 yıl arası, %12,8 16-20 yıl arası, %12,2 21-25 yıl arası ve %12,8 26 yıl ve 
üzerin çalışma süresine sahiptir. 

 

Tablo 2 - Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 Frekans % 
 20 Yaş ve Altı 1 ,6 

21-30 Yaş Arası 41 22,8 
31-40 Yaş Arası 66 36,7 
41-50 Yaş Arası 58 32,2 
51 ve Üzeri 14 7,8 
Toplam 180 100,0 
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Katılımcıların %0,6’sı 20 yaş ve altı, %22,8’i 21-30 yaş arası, %36,7’si 31-40 yaş arası, %32,2’si 41-
50 yaş arası ve %7,8’i 51 ve üzeri yaş aralığındadır. Katılımcıların %39,4’ü erkek, %60,6’sı ise 
kadın olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 3 - Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Frekans % 
 Erkek 71 39,4 

Kadın 109 60,6 
Toplam 180 100,0 

 

Tablo 4 - Psikolojik Güvenlik Bağımlı Değişkeni İle Bağımsız Değişkenler Arasındaki 
Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişkenler B Beta p R R2 Düz. R2 

Yaş 0,029 0,056 ,621 0,125 0,016 -0,007 

Cinsiyet 0,093 0,098 ,221 

Çalışma Süresi -0,021 -0,076 ,495 

Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları -0,91 -0,053 ,497 

Bağımlı Değişken: Psikolojik Güvenlik 

 

Yapılan regresyon analizi sonucu Tablo-4’de belirtilmiştir. Regresyon modelinde psikolojik 
güvenlik algısı ile üretkenlik karşıtı iş davranışları arasındaki ilişki negatif yönlü ve anlamsız 
bulunmuştur. 

Tablo 5 - Yaş Gruplarına Göre Psikolojik Güvenlik 

 Sayı Ortalama Standart 
Sapma 

Min Max F p 

20 Yaş ve Altı 1 2,7143 . 2,71 2,71 ,014 1 
21-30 Yaş Arası 41 2,6969 ,41551 1,57 3,43 
31-40 Yaş Arası 66 2,7121 ,47973 1,00 4,00 
41-50 Yaş Arası 58 2,7044 ,47181 1,00 4,00 
51 ve Üzeri 14 2,6837 ,54378 1,57 3,43 
Toplam 180 2,7040 ,46323 1,00 4,00 

 

Tablo-5’de yaşa göre psikolojik güvenlik ölçeği verileri gösterilmektedir. Analiz sonucuna göre 
yaş ile psikolojik güvenlik arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p>,05).  

Tablo 6 – Cinsiyetlere Göre Psikolojik Güvenlik 

 Sayı Ortalam
a 

Standart 
Sapma 

Min Max F p 

Erkek 71 2,6479 ,47554 1,00 3,57 1,725 ,191 
Kadın 109 2,7405 ,45349 1,00 4,00 
Toplam 180 2,7040 ,46323 1,00 4,00 
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Tablo-6’da cinsiyete göre psikolojik güvenlik ölçeği verileri gösterilmektedir. Analiz sonucuna 
göre cinsiyet ile psikolojik güvenlik arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır 
(p>,05).  

Tablo 7 – Çalışma Sürelerine Göre Psikolojik Güvenlik 

 Sayı Ortalama Standart 
Sapma 

Minimum Maksimum F p 

1-5 Yıl Arası 36 2,7183 ,40763 1,57 3,43 ,822 ,536 
6-10 Yıl Arası 45 2,7429 ,50928 1,43 4,00 
11-15 Yıl Arası 31 2,7235 ,37241 2,14 3,71 
16-20 Yıl Arası 23 2,5963 ,53911 1,00 3,57 
21-25 Yıl Arası 22 2,5844 ,51960 1,00 3,57 
26 Yıl ve Üzeri 23 2,8012 ,43017 1,57 3,71 
Toplam 180 2,7040 ,46323 1,00 4,00 

 

Tablo-7’de çalışma süresine göre psikolojik güvenlik ölçeği verileri gösterilmektedir. Analiz 
sonucuna göre çalışma süresi ile psikolojik güvenlik arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
bulunamamıştır (p>,05). 

Tablo 1 – Yaş Grupları İle Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki 
İlişki 

 Yaş Sayı Ortalama p 

Bireye Karşı 20 Yaş ve Altı 1 38,50 ,696 
21-30 Yaş Arası 41 87,63 
31-40 Yaş Arası 66 94,36 
41-50 Yaş Arası 58 87,16 
51 ve Üzeri 14 98,25 
Genel 180  

Örgüte Karşı 20 Yaş ve Altı 1 45,50 ,236 
21-30 Yaş Arası 41 92,07 
31-40 Yaş Arası 66 97,77 
41-50 Yaş Arası 58 87,26 
51 ve Üzeri 14 68,29 
Genel 180  

Üretkenlik Karşıtı 
İş Davranışları 

20 Yaş ve Altı 1 31,00 ,519 
21-30 Yaş Arası 41 92,06 
31-40 Yaş Arası 66 96,02 
41-50 Yaş Arası 58 87,09 
51 ve Üzeri 14 78,29 
Toplam 180  

 

Yaş grupları ile üretkenlik karşıtı iş davranışları alt boyutları arasındaki ilişkiler Tablo-8’de 
gösterilmektedir. Analiz sonucuna göre yaş ile üretkenlik karşıtı iş davranışları ölçeğinin alt 
boyutları olan bireye karşı, örgüte karşı ve genel üretkenlik karşıtı iş davranışları arasındaki ilişki 
istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p> ,05). Alt boyutlardan bireye karşı üretkenlik 
karşıtı iş davranışını en fazla sergileyen yaş grubu 51 ve üzeri, örgüte karşı üretkenlik karşıtı iş 
davranışları sergileyen yaş grubu, 31-40 yaş arası ve genel olarak üretkenlik karşıtı iş davranışları 
sergileyen yaş grubu ise 31-40 yaş arası katılımcılar olarak değerlendirilmiştir. 
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Tablo 9 – Cinsiyetler İle Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

 Cinsiyet Sayı Ortalama p 

Bireye Karşı Erkek 71 106,05 ,001 
Kadın 109 80,37 
Total 180  

Örgüte Karşı Erkek 71 102,72 ,007 
Kadın 109 82,54 
Total 180  

Üretkenlik Karşıtı İş 
Davranışları 

Erkek 71 106,77 ,001 
Kadın 109 79,90 
Toplam 180  

 

Cinsiyet ile üretkenlik karşıtı iş davranışları alt boyutları arasındaki ilişkiler Tablo-9’da 
gösterilmektedir. Analiz sonucuna göre cinsiyet ile üretkenlik karşıtı iş davranışları ölçeğinin alt 
boyutları olan bireye karşı, örgüte karşı ve genel üretkenlik karşıtı iş davranışları arasındaki ilişki 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< ,05). Tüm alt boyutlarda erkek bireylerin kadın 
bireylere göre daha fazla üretkenlik karşıtı iş davranışları sergilediği söylenebilir. 

 

Tablo 2 – Çalışma Süreleri İle Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki 
İlişki 

 Çalışma Süresi Sayı Ortalama p 
Bireye Karşı 1-5 Yıl Arası 36 81,19 ,515 

6-10 Yıl Arası 45 88,94 
11-15 Yıl Arası 31 96,65 
16-20 Yıl Arası 23 86,74 
21-25 Yıl Arası 22 106,61 
26 Yıl ve Üzeri 23 88,17 
Total 180  

Örgüte Karşı 1-5 Yıl Arası 36 88,51 ,228 
6-10 Yıl Arası 45 90,18 
11-15 Yıl Arası 31 100,37 
16-20 Yıl Arası 23 84,78 
21-25 Yıl Arası 22 105,41 
26 Yıl ve Üzeri 23 72,39 
Total 180  

Üretkenlik Karşıtı 
İş Davranışları 

1-5 Yıl Arası 36 87,36 ,412 
6-10 Yıl Arası 45 89,26 
11-15 Yıl Arası 31 98,19 
16-20 Yıl Arası 23 83,43 
21-25 Yıl Arası 22 107,41 
26 Yıl ve Üzeri 23 78,37 
Toplam 180  

 

Çalışma süresi ile üretkenlik karşıtı iş davranışları alt boyutları arasındaki ilişkiler Tablo-10’da 
gösterilmektedir. Analiz sonucuna göre çalışma süresi ile üretkenlik karşıtı iş davranışları 
ölçeğinin alt boyutları olan bireye karşı, örgüte karşı ve genel üretkenlik karşıtı iş davranışları 
arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p> ,05). Çalışma sürelerine göre en 
fazla üretkenlik karşıtı iş davranışları sergileyen katılımcılar, 21-25 yıl arasında çalışma süresi 
olan katılımcılar olarak değerlendirebilir. 
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Tablo-11 ve Tablo-12’de Psikolojik Güvenlik bağımsız değişkeni ile Üretkenlik Karşıtı İş 
Davranışları ölçeğinin alt boyutları olan “Bireye Karşı” ve “Örgüte Karşı” alt boyutları bağımlı 
değişkenleri arasındaki regresyon analizleri gösterilmektedir.  

 

Tablo 11 - Bireye Yönelik ÜKİD Bağımlı Değişkeni İle Psikolojik Güvenlik Bağımsız 
Değişkenler Arasındaki Regresyon Analizi 

Model Özeti 
Mod

el 
R R2 Düzeltilm

iş R2 
Tahmini

n 
Standart 
Hatası 

 
R2 

Değişi
mi 

F 
Değişi

mi 

Sabitlik 
Derece

si 1 

Sabitlik 
Derece

si 2 

Anl. F 
Değişi

mi 
1 .074

a 
.00
5 

-.001 .29641 .005 .870 1 159 .352 

a. Bağımlı Değişken: Psikolojik Güvenlik 

 

Tablo-11’de katılımcıların bireye yönelik üretkenlik karşıtı iş davranışlarını, psikolojik güvenlik 
algısının ne ölçüde belirtilmekte olduğunu incelemek için regresyon analizi yapılmış olup elde 
edilen sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p> ,05). 

 

Tablo 12 – Örgüte Yönelik ÜKİD Bağımlı Değişkeni İle Psikolojik Güvenlik Bağımsız 
Değişkenler Arasındaki Regresyon Analizi 

Model Özeti 
Mod

el 
R R2 Düzeltilm

iş R2 
Tahmini

n 
Standart 
Hatası 

 
R2 

Değişi
mi 

F 
Değişi

mi 

Sabitlik 
Derece

si 1 

Sabitlik 
Derece

si 2 

Anl. F 
Değişi

mi 
1 .097

a 
.00
9 

.003 .30735 .009 1.495 1 159 .223 

a. Bağımlı Değişken: Psikolojik Güvenlik 

 

Tablo-12’de katılımcıların örgüte yönelik üretkenlik karşıtı iş davranışlarını, psikolojik güvenlik 
algısının ne ölçüde belirtilmekte olduğunu incelemek için regresyon analizi yapılmış olup elde 
edilen sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p> ,05). Bu çalışma kapsamında H1, H4, 
H5, H6 hipotezleri reddedilmiş; H2 ve H3 hipotezleri ise kabul edilmiştir.  

 

SONUÇ 

Sağlık çalışanlarında sunulan hizmetin etkinliği açısından psikolojik güvenlik algısının yeri 
oldukça önemlidir. Söz konusu hizmetin insan sağlığı olması, alınan kararların direkt olarak 
insan sağlığına etki etmesi ve sağlık çalışanlarının tedavi sürecinde bilgi ve deneyimlerine bağlı 
olarak kararlar alabilmesi psikolojik güvenlik algılarının seviyesine bağlıdır. Bu bağlamda, sağlık 
kurumları, çalışan bireylerinin sunmakta oldukları hizmetlerde daha etkili olabilmeleri için 
gerekli politikaları düzenleme ve uygulama konusunda insan sağlığının önemini öncelikleri 
olarak düşünmelidirler. Sağlık çalışanlarının sergileyecekleri üretkenlik karşıtı iş davranışları ise, 
psikolojik güvenlik algısının tersine hem sağlık hizmeti alan bireylerin hem de çalışma ortamı ve 
hastane kaynaklarının kötüye kullanımı sonucunda örgüt içerisindeki her bir birim ve bireye 
zarar verebilecek niteliktedir. Sunulan tedavi hizmetlerinde oluşan üretkenlik karşıtı iş 
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davranışları dolaylı olarak hastalara da etki etmektedir. Bireylere karşı sergilenen üretkenlik 
karşıtı iş davranışları sonucunda, görev ihmalinin doğması, görev ve sorumlulukların yerine 
getirilmemesi durumunda, bu durumdan en ciddi şekilde etkilenecek olan kişiler, başvuran 
hastalardır. Örgüte karşı sergilenen üretkenlik karşıtı iş davranışlarında, bireye karşı olan 
davranışlarla aynı etkiler söz konusudur. Sağlık kurumuna karşı sergilenen bu davranışlar 
sonucunda, kurum kaynaklarının kötüye kullanılması, tıbbi cihazların zarar görmesi gibi 
gerekçeler, yine dolaylı olarak hastaları etkileyecektir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, 
incelenen psikolojik güvenlik ve üretkenlik karşıtı iş davranışları konusunda yönetimlerin 
alabilecekleri önlemler ve uygulayabilecekleri politikalar hakkında yol gösterici niteliktedir. 
Aşağıda elde edilen bulgular ve bu bulgular sonucunda izlenebilecek yollarla ilgili açıklamalara 
yer verilmiştir.  

Araştırma sonucunda yaş gruplarına göre üretkenlik karşıtı iş davranışları arasındaki ilişki 
istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Kılıç (2013) ve Özüren (2017) tarafından yapılan 
çalışmalarda da, elde ettiğimiz sonuçlarla aynı şekilde anlamlılık bulunmamaktadır ve elde 
edilen sonuçları destekler niteliktedir. Çalışma süresi arttıkça üretkenlik karşıtı iş davranışları 
sergileme eğiliminin arttığı analiz edilmiştir. Güllü (2018) tarafından yapılan çalışmada, çalışma 
süresi 5 yılın altında olan katılımcıların daha az üretkenlik karşıtı iş davranışları sergiledikleri 
belirlenmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre üretkenlik karşıtı iş davranışları arasındaki ilişki 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ödemiş (2011) tarafından yapılan çalışmada ise bu 
sonuç anlamlı olarak değerlendirilemezken, Örenlili (2018), Öztürk (2015) ve Dirican (2013) 
tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen sonuç araştırmamıza benzer şekilde anlamlı 
bulunmuştur. Araştırmamızda en çok sergilenen üretkenlik karşıtı iş davranışları, çalışma 
arkadaşlarına karşı kırıcı söz söyleme ve işe izinsiz geç gelme davranışıdır. Yapılan bazı 
çalışmalarda, katılımcıların en çok sergiledikleri üretkenlik karşıtı iş davranışları, izin verilenden 
daha uzun molalar kullanması yönündedir. Tuna (2015), Dalton ve Mesch (1991) ve Öztürk (2018) 
tarafından yapılan araştırma sonucunda da benzer şekilde çalışanların en sık olarak sergiledikleri 
davranış izin ve molalar konusundadır. 

Yapılan çoğu araştırmada, anket uygulamasına katılan bireylerin demografik özellikleri ile 
üretkenlik karşıtı iş davranışları algıları arasında farklı sonuçlar elde edilmiştir. Her ne kadar 
demografik özellikler üzerinden veriler incelense de araştırmalarda katılımcıların kişilik 
özelliklerini yansıtan kriterlerin etkisi olmakla birlikte, araştırmaların çoğunda bu kriter 
demografik veriler arasında değerlendirilerek kullanılmamaktadır. Katılımcıların belli bir yaş 
grubunda olması, cinsiyetleri, unvanları veya çalışma süreleri gibi birçok değişkene etki eden 
farklı faktörler, araştırmalarda elde edilen sonuçlarda değişikliklerin olmasına sebep olmaktadır. 
Üretkenlik karşıtı iş davranışlarının üzerinde yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi birçok kriterin 
önemli bir yeri vardır. Çalışma hayatına girişte eğitim, yaşa bağlı iş ve hayat tecrübesi ve 
bireylerin cinsel kimlikleri, algılayacakları davranışlara etki etmektedir. Genç bir bireyin 
tecrübesiz olması ve karşılaştığı zorluklarda geri çekilmesi, kadın bireylerin toplumda ve çalışma 
hayatında erkek bireylere göre daha zor şartlarda çalışması veya örgüt içerisinde uzun yıllar 
çalışan bireylerin işten soğuması veya işe bağlılıklarının artması tahmin edilemez bir durumdur. 
Tüm bu etkenlerin sonucunda, her ne kadar uygulanan anketlerde benzer sonuçlarla teori 
desteklenmek istense de, belli bir oranda değişiklik görülmesi muhtemeldir.  

Katılımcıların cinsiyet grupları ile psikolojik güvenlik arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
bulunamamıştır. Benzer şekilde Ingrid vd., (2006) ve Yener (2014) tarafından yapılan araştırma 
sonuçlarında da elde edilenler sonucu destekler niteliktedir. Çalışma süresi ile psikolojik 
güvenlik arasındaki fark anlamlı bulunamamış olup, Edmondson (2006) tarafından yapılan 
çalışmada da benzer sonuç elde edilmiştir. Bir diğer sonuç olan yaş grupları ile psikolojik 
güvenlik arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı bulunamadığı yönündedir. Carmeli vd., 
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(2009) tarafından yapılan çalışma sonucunda elde edilen verilerle benzer nitelikte sonuçlar elde 
edilmiştir. Ayrıca psikolojik güvenlik bağımsız değişkeninin üretkenlik karşıtı iş davranışlarının 
alt boyutları olan bireye yönelik ve örgüte yönelik üretkenlik karşıtı iş davranışları boyutları 
arasında yapılan regresyon analizi sonucunda istatistiksel anlamlılık bulunamamıştır. 

Sağlık çalışanlarının aldıkları ve alacakları çoğu karar hayati önem taşımaktadır. Bu noktada 
karar verme mekanizmasını etkileyen önemli bir algı olarak psikolojik güvenlik karşımıza 
çıkmaktadır. Görev hayatı boyunca hastalık ve ölümle uğraşan sağlık çalışanlarında, algıladıkları 
psikolojik güvenliğin etkisi büyüktür. Meslekleri gereği zor şartlarda çalışan sağlık çalışanları, 
verecekleri kararların sorumluluğu nedeniyle ek bir zorluk yaşamaktadırlar. Sağlık 
çalışanlarında, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi gibi birçok faktör, çalışma hayatına 
başladıktan sonra çoğu sektöre göre daha büyük sorumluluklar getirmektedir. Farklı bakış 
açılarının getirdiği farklı davranış biçimleri sonucunda, sağlık çalışanları üzerinde yapılan 
araştırmalarda elde edilen sonuçları etkilemektedir. Erkek çalışanların kadınlara göre daha az 
sorumluluk sahibi olmaları, meslekte geçirilen süre boyunda karşılaşılan vakalardan edinilen 
tecrübe, eğitim seviyesine bağlı olarak alınacak kararların etkilenmesi gibi nedenler, yapılan bu 
araştırmaları etkilemekte ve farklılıklar ortaya koymaktadır.  

Elde edilen verilerin analizi sonucunda katılımcıların demografik özelliklerine göre psikolojik 
güvenlik algıları ve üretkenlik karşıtı iş davranışları algıları farklılık gösterdiği belirlenmiştir. İş 
hayatı içerisinde bireylerde psikolojik güvenlik algısının oluşabilmesi için, öncelikle işe yeni 
başlayan bireylerde belirli bir süreç önem taşımaktadır. İşe adaptasyon, çalışma hayatına giriş, 
çalışma arkadaşlarıyla tanışma süreçleri gibi birçok neden, bu bireylerde psikolojik güvenlik 
algısının gelişmesi için ihtiyaç duyulan bir süreçtir. Sonuç olarak çalışanların işleri konusunda 
alacakları inisiyatif ve kritik kararlar, herhangi bir tecrübeye dayalı gelişebilecek bir durum 
olarak ifade edilebilir. Kritik kararlar alma konusunda bireylerin edindikleri iş tecrübeleri de söz 
sahibidir. Çalışma ortamında daha önce karşılaşılmamış bir durumla karşılaşan çalışan, vereceği 
kararın risklerinden veya sonuçlarından haberdar olmadığı için, söz konusu durumdan bireysel 
olarak zan altında kalmamak adına geri çekilme davranışı sergileyebilir, böylece psikolojik 
güvenlik algısından uzaklaşabilir. Çalışma süresinin psikolojik güvenlik üzerindeki etkisinin 
temel nedeni de, kişilerin tecrübelerine dayalıdır.  

Bireylerin üretkenlik karşıtı iş davranışları algısında, kişilik özelliklerinin etkisi kaçınılmazdır. 
Her ne kadar araştırmamızda kişilik özellikleri açısından bir değerlendirme bulunmasa da, 
yapılan bazı araştırmalarda, farklı kişilik yapısına sahip çalışanların üretkenlik karşıtı iş 
davranışları algıları da farklı olduğu yönündedir. Erkek bireylerin kadın bireylere göre olaylara 
tepkileri daha fevri olduğu için, örgüt içerisinde üretkenlik karşıtı iş davranışları sergilemeleri de 
daha olası bir durum olarak gözlemlenmiştir.  

Bazı çalışanlar, iş ortamında kendilerini daha rahat hissettikleri için daha ılımlı yaklaşımlarda 
bulunarak ortama ayak uydurabilir. Ama bazı çalışanlar ise kişilik özelliklerinin daha baskın 
olması nedeniyle, işleri ve çalışma arkadaşlarına karşı farklı davranış modelleri 
sergileyebilmektedir. Erkek bireylerin toplumun genelinde görülen ataerkillik, kadın bireylere 
göre daha rahat davranışlar sergilemelerine, tepkilerini daha şiddetli gösterme eğilimine sahip 
olmalarına neden olmaktadır. 

Sonuç olarak, sağlık çalışanlarında psikolojik güvenlik algısının artırılması konusunda 
yöneticiler, çalışanların işe adanmışlıklarını artırmak, rol belirsizliği ve rol çatışması yaşamalarını 
engellemek ve verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için gerekli görev dağılımı 
konusunda eşit davranmalıdır. Çalışanların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, mesleki bilgi ve 
yeterliliklerinin artırılması doğrudan hastaları etkileyeceği için, hizmet içi eğitimlerin düzenli 
yapılması, düzenlenen kongre seminer vb. etkinliklere katılımlarının sağlanması ve her türlü 
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eğitim konusunda sağlık çalışanlarını destekleyen bir politika izlemelidirler. Böylece sunulan 
hizmet kalitesi de artırılmış olacak ve hasta memnuniyeti de buna paralel olarak artacaktır. 
Çalışanların kişiler arası iletişimin geliştirilmesi, iletişimin zenginleştirilmesi, ücret konusunda 
ve görev dağılımı konusunda adaletli davranılması, çalışanların üretkenlik karşıtı iş davranışları 
sergilemesinin önüne geçecektir. Çalışanlar arasında oluşacak rekabet duygusu, başarının 
kıskanılmasına neden olacak türden ödüllendirmeler, çalışanların maddi sorun yaşamasına 
neden olabilecek ücret adaletsizlikleri sonucunda, çalışanların hem çalışma arkadaşlarına hem 
de kurum yönetimi ve kaynaklarına yönelik davranışları olumsuz etkilenecektir. Üretkenlik 
karşıtı iş davranışlarının kasıtlılık özelliğinin olması, bu davranışın sergilenmesinde aslında 
örgütün de suçlu olduğunu gösterebilir. Sonuç olarak bireylerin örgüte karşı gelişen olumsuz 
davranışları, bireyin örgüt içerisinde yaşadığı sorunlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 
Yönetimlerin, çalışanlar üzerindeki etkisinin devamlılığı için, hem olumlu ve verimli çıktılar elde 
edilebilmesi, hem de çalışma arkadaşları ve örgüte bağlılığının devamlılığının sağlanabilmesi için 
yöneticilerin de çalışan bireylere bağlılığı devamlı olmalıdır. 
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Abstract 

Tourism is one of the most important sectors that develop rapidly and affect the economy in a 
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GİRİŞ 

İnsanların bulundukları ülkelerden ve bölgelerden çeşitli amaçlarla daha başka çevrelere 
gitmeleri sonucu turizm faaliyetleri oluşmaktadır (Bayer, 1992:3). Turizmin, bir ülkeyi ekonomik, 
sosyal ve kültürel olarak etkileyen en önemli sektörlerden biri olduğu ortak kabul görmüş bir 
kanıdır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra en hızlı gelişen sektörlerden biri haline 
gelmiştir. Globalleşen dünyada da turizm sektörüne olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bölgesel 
veya ulusal turizm, geliştiği çevrenin gelirinin arttırılması, ödemeler dengesi sorunun 
giderilmesi, istihdam olanaklarının sağlanması gibi katkıları olan önemli bir kaynak olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bugün gelişmiş veya gelişmekte olsun birçok ülke için turizm, ekonomik 
büyümenin sağlanmasında en önemli kanallardan biri konumunda bulunmaktadır. Çalışmada 
da turizm sektörünün ekonomiye olan etkileri üzerinde durulmakta ve Türk turizm sektörünün 
makroekonomik değişkenler üzerinde yarattığı etki 2002-2016 yılları itibariyle incelenmiştir.  

 

TURİZM SEKTÖRÜNÜN TEORİK ÇERÇEVESİ 

Turizm için yapılan modern anlamda ilk tanımlama, insanların sürekli oturdukları ve çalıştıkları 
çevreden dışarı çıkmaları ile gerçekleştirdikleri olaylar bütünü şeklinde Walter Hunziker ve Kurt 
Krapf tarafından yapılmıştır (Bahar ve Kozak, 2015:29). Turist ise Ogilvy (1933)’e göre, sürekli 
oturduğu yerden ayrılan ve gittiği yerden en çok bir yıl kalacak ve burada kazanmadığı parayı 
harcayacak kişilere denmektedir (Demir, 2017:4-5). 

İnsanların boş zaman ve tasarruflarının bir ürünü olan turizm hareketliliği İlk çağlara kadar 
uzanmaktadır. Bu çağlarda turizm faaliyeti daha çok kişilerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla yapılmıştır (Eralp,1983:1). Yazıyı, tekerleği, parayı ilk bulan ve ticari ilişkilerde parayı 
ilk kullanan Sümerler turizmin başlamasına neden olmuşlardır. Yani turizm olgusu M.Ö. 4000 
yılına kadar dayanmaktadır (Öğüt vd., 2003:15). Önceleri refah durumu iyi olanların katıldıkları 
bir faaliyet iken otomobil endüstrisinin gelişmesi ile kitle turizmi ortaya çıkmıştır. Artan kitle 
turizmi sayesinde orta sınıf insanlar da turizm faaliyetine katılmaya başlamıştır (Usta, 2009:33). 
Turizm faaliyetlerinin yayılmasında en etkili olan faktörlerin başında ulaşımdaki gelişmeler yer 
almaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından modern turizm hareketliliği başlamıştır. İkinci 
Dünya Savaşı’nın ardından, otel, ulaşım, yol, eğlence ve spor merkezleri gibi büyük bir turizm 
endüstrisi ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu gelişme turizmin günümüzdeki haline gelmesinde 
etkili olmuştur (Yılmaz, 2007:27). Türkiye’de ise turizm sektörünün gelişmesi 1980’lerden 
sonraya dayanmaktadır. 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarından sonra benimsenen ihracata 
yönelik sanayileşme ile ithal ikame politikaları terk edilmiştir. Uygulamaya giren liberal 
politikalarda sektör için itici güç olmuştur. Turizm sektörünün ekonomi içindeki yükselişi 
kuşkusuz 1982 yılında yayınlanan “Turizm Teşvik Kanunu” ile başlamıştır. 1983 yılında da 
turizm sektörüne dayalı büyüme politikaları öncelikli görülmüştür (Yamak vd., 2012; Sezgin ve 
Dulupçu:2014). 

Turizmin bugünkü konumuna gelmesinde birçok faktörün etkisi olmuştur. Örneğin, ücretli tatil 
hakkı sayesinde bireylere ek gelir yaratılmış ve turizm faaliyeti üzerinde yaratılan bu gelirin 
önemli etkileri olmuştur.  (Kozak vd., 2010:32). İktisat literatüründe gelir ve boş zaman arasında 
doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Kişinin turizm faaliyetlerinde bulunabilmesi için hem belli 
bir gelirinin hem de boş zamanının bulunması gerekmektedir (Yılmaz, 2007:31). Gelişen teknoloji 
ile de ulaşım daha az zaman almakta ve zamandan tasarruf edilmektedir. Tasarruf edilen zaman 
tatil süresinde değerlendirilmektedir (Yılmaz, 2007:30). 

Gelişen sosyal güvenlik koşulları ile kişinin yarınları güvence altına alınmakta ve üçüncü yaş 
turizmine olanak sağlanmaktadır (Öztaş, 2002: 37). Turizm bilinci ve eğitim seviyesi artan ve 
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seyahat özgürlüğüne sahip kişiler turizm faaliyetine daha çok yönelmektedir (Usta, 2009:30; 
Öztaş, 2002:37).   

Kişiler şehirlerin keşmekeş ortamından kurtulmak için de turizm faaliyetlerine katılmakta turizm 
ile kentleşme ve aşırı nüfus arasında doğru bir orantı bulunmaktadır (Usta, 2009:30). Kişiler 
gittikleri yerlerde hem sağlıklı hem de güvenli olacakları yerleri tercih etmektedir. Doğaldır ki, 
savaş, terör, salgın hastalık vb. gibi sorunların olduğu ülke ve bölgeler tercih edilmeyecektir. Bir 
kişinin seyahat ettiği ülke ya da bölgeye tekrar gelmesi için memnun bir şekilde ayrılması 
gerekmektedir. Bu nedenle kişilerin seyahatlerinden memnun kalabilmeleri için seyahatin her bir 
evresinin ilgili kuruluşlar tarafından dikkatli ve koordineli bir şekilde takip edilmesi 
gerekmektedir (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012:12-13). Tüm bu söz edilen unsurlar turizmin 
gelişmesi için gerekli unsurları oluşturmaktadır. 

İnsanlar iş, kongre, toplantılara katılmak, eğitim almak, dini ibadetlerini yerine getirmek, 
kültürlü olmak, spor yapmak, sağlıklarını korumak, gösteriş yapmak, dost ve akrabalarını ziyaret 
etmek, dinlenmek, eğlenmek ve alışveriş yapmak gibi çeşitli amaçlarla seyahat etmekte ve turizm 
faaliyetleri içinde yer almaktadırlar (Usta, 2009:16-23).  

Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin geliş amaçlarına göre sınıflandırması yapıldığında 2003 
yılında yabancı vatandaşların %58’i gezi, eğlence, sportif ve kültürel amaçlarla, %11’i iş amaçlı, 
%7’si alışveriş amacıyla ve %6’sı akraba ve arkadaş ziyareti için Türkiye’ye gelmişlerdir. 2016 
yılında ise gezi ve eğlence amacıyla gelenlerin oranı %55, akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla 
gelenlerin oranı %15, iş amacıyla gelenlerin oranı %6, alışveriş amacıyla gelenlerin oranı de %5 
olmuştur. İncelenen yıllarda 2003’ten 2016 yılına gelindiğinde toplam turist sayısı içinde akraba 
ve arkadaş ziyareti amacıyla gelenlerin oranında artış olmuşken, diğer oranlarda genel olarak 
düşüş olmuştur (TÜİK, 2017).  

 

TURİZM VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 

Turizm sektörü gelişmekte olan ülkelerde diğer sektörlere göre daha çok ilgi gören bir sektördür. 
Diğer sektörlere göre daha kısa sürede yararlılık göstermektedir. Turizm sektörünün hazırlık 
safhası diğer sektörlerden daha kısa sürmekte ve kısa sürede yapılan yatırımlardan olumlu 
cevaplar alınabilmektedir. Ülkeler için gerekli olan döviz girdisi, gelir ve dolayısıyla istihdam 
artışları bir iki yıl gibi bir sürede sağlanabilmektedir (Tutar, 1990:126). Turizm sektörünün bir 
ülkeye etkileri sadece ekonomik alanlarla sınırlı kalmayıp sosyal ve çevresel birçok etkisi de 
mevcuttur.  

 

Turizmin Ekonomiye Olumlu Etkileri 

Turizmin ekonomiye olan etkisi sadece sektör içinde kalmamakta diğer sektörlerde de yatırım, 
istihdam ve gelir etkisi yaratmaktadır. Turizmin bu şekilde diğer sektörlerle olan doğrudan 
ilişkisi ile ortaya çıkacak olumlu etkiler, kısa sürede diğer sektörleri etkileyecek ve oradan da ülke 
ekonomisine doğru yansımaları olacaktır (Kozak vd., 2010:77-78). Turizmin bir ülke ekonomisine 
olan olumlu etkileri iki kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar moneter (parasal) ve reel karakterli 
etkilerdir. 
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Turizmin Moneter (Parasal) Karakterli Ekonomik Etkileri 

Uluslararası turizm ile elde edilen döviz gelirleri, döviz arzı ve talebi üzerinde etki etmektedir. 
Bu etki, turist alan ülkede döviz arzını, turist çıkan ülkede ise döviz talebini arttırmaktadır. 
Buradan da turizmin ödemeler dengesindeki etkisi açığa çıkacaktır (Şahin, 1990: 36). Ülkenin 
turizm için yaptığı harcamalar ile elinden çıkan döviz giderleri, turizm sayesinde kazandığı döviz 
gelirinden daha fazla ise, turizm ödemeler bilançosu üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır. 
Tam tersi durumda ise, ülkenin turizm için yaptığı harcamalar ile elinden çıkan döviz giderleri, 
turizm sayesinde kazandığı döviz gelirlerinden daha az ise, turizm ödemeler bilançosu üzerinde 
olumlu etkiler doğurmaktadır. Turizmin ödemler dengesi için olumlu sonuçlar doğurabilmesi 
için turizmden elde edilen döviz gelirinin, döviz kaybından fazla olması gerekmektedir (Bahar, 
Kozak, 2015:157). Ülkenin turizm gelirleri ‘ihracatlar’ ya da ‘görünmeyen ihracatlar’, turizm 
giderleri ise ‘ithalatlar’ ya da ‘görünmeyen ithalatlar’ şeklinde adlandırılmaktadır. Görünmeyen 
ihracat ‘dış aktif turizm’ ve görünmeyen ithalat da ‘dış pasif turizm’ olarak isimlendirilmektedir 
(Çakır, 1999:60). Bir ülkede gerçekleşen uluslararası turizme ve yerli turizme katılan kişilerin 
yaptıkları harcamalar ile artan turizm talebini karşılamak için yapılan yatırım harcamaları hem 
turizm sektörünün gelirini hem de diğer sektörlerin gelirini oluşturmaktadır. Ülkelerde belli 
dönemlerde elde edilen gelirlerin dağılımı iki türlü olmaktadır. Gelirin; kişiler, aileler ve 
tüketiciler arasında dağılımına kişisel dağılım ve üretim faktörleri arasında dağılımına 
fonksiyonel dağılım adı verilmektedir (Öztaş, 2002: 61-62). Bir ülke ekonomisine turizm 
faaliyetleri sonucu giren gelir, ülke içerisinde elden ele dolaşarak diğer kesimlerin de gelirini 
oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak elde edilen toplam gelir başlangıçta ülke ekonomisine 
giren gelire oranlanmakta ve turizm çarpanı katsayısı elde edilmektedir (Bryden, 1983: 73). Bir 
turizm ülkesinde ya da bölgesinde turizme olan talebin artmasıyla kamu sektörü ya da özel 
sektörde bulunan girişimciler yeni yatırımlarla bu taleplere karşılık vermek istemektedir. Turizm 
sektöründe genellikle kamu sektörü alt yapı, özel sektör ise üst yapı yatırımlarını üstlenmektedir. 
Turizm talebinde olan bir artış, turizm sektöründe olan yatırım artışlarının yanında diğer 
sektörlerde de yatırımları arttırmaktadır (Ünlüönen vd., 2014: 159). Devlet turizm sektöründe 
yapılan harcamaları karşılamakla da sorumludur. Turizmden kazandığı vergi gelirlerini yine 
turizm sektörünün gelişmesi için kullanmaktadır. Bu da turizm sektörünün devlet harcamalarına 
olan etkisini göstermektedir. Bu durum başta harcama olarak görünse dâhi ilerde ekonomiye 
katlı bir gelir olarak dönecektir (Erdoğan, 1995: 274). 

 

Turizmin Reel Karakterli Ekonomik Etkileri 

Bir hizmet sektörü olan turizm emek-yoğun bir nitelik taşımaktadır ve istihdam yaratmada öncü 
sektörlerden biridir (Tunç ve Saç, 1998: 92). Turizm sektörünün istihdam üzerine olan etkisi 
ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde işgücünün maliyeti yüksek olduğu 
için daha çok teknolojik araçlar kullanılırken, gelişmekte olan işgücü maliyetinin düşük olduğu 
ülkelerde ise teknolojik araç gereç yerine emek kullanılmaktadır. Bu gibi gelişmekte olan ve geri 
kalmış ülkelerde de turizm istihdam oranını arttırmaktadır. Turizm sektör olarak sadece 
turistlerin gittiği turistik yerlerde değil turist gönderen ülkelerde de istihdam olanakları 
sağlamaktadır. Bunun yanında turizm, tarım sektöründe çalışan ve turizmle ilgili belli bir eğitimi 
olmayan kişiler için de iş olanakları sağlamaktadır (Kozak vd., 2010: 82-84). Turizm sektörünün 
olduğu bir ülkede ya da bölgede turistik faaliyetlerin gerçekleşmesi sonucu diğer sektörler 
doğrudan ya da dolaylı yoldan etki görmektedir. Bu etki direkt turizm faaliyetinin gerçekleştiği 
mekan için önemli olduğu kadar, ülke ekonomisi içinde önem arz etmektedir. Başta tarım olmak 
üzere sanayi ve hizmetler sektörüne olan etkileri de bulunmaktadır (Bahar ve Kozak, 2013: 179). 
Ülkelerin çözmeleri gereken problemlerin başında bölgeler arası ekonomik dengesizlikler de 
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bulunmaktadır. Dengesizlikleri giderme yolunda hangi bölgede hangi sektörün desteklenmesi 
gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir (Baykul ve Işık Maden, 2017). Bir bölgede turizm 
faaliyetlerinin gelişmesi sayesinde yeni iş alanlarının açılması ile nüfusun iş bulamama gibi 
nedenlerle göç etmeleri sonlanacaktır. Bölgedeki işgücü sayesinde gelir artışları olacak, artan 
gelir iç ticarete olumlu bir etki yapacaktır. Ayrıca turizm sayesinde farklı din, dil ve kültürden 
gelen kişilerin aynı ortamda bulunmasıyla toplumda kültür alışverişi kolaylaşacaktır (Ünlüönen 
vd., 2014: 177). Bir bölgede turizm talebine cevap verebilmek için altyapının, ulaştırmanın ve 
çeşitli hizmetlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Yani turizmin gelişmesi ile altyapı arasında 
doğru orantılı bir ilişki mevcuttur. Altyapı yatırımları görünmez hizmetler olarak devletin 
toplumsal görevleri arasında bulunmaktadır. Bu hizmetler ile hem ekonominin gelişmesi hem de 
halkın bu hizmetlerden yararlanması sağlanmaktadır. Turizm sektöründe sağlanan gelişmelerin 
altyapıyı geliştirdiği ve yönlendirdiği görülmektedir (Kozak vd., 2010: 85). Üstyapı yatırımları da 
turizmin gelişmesi için altyapı yatırımları kadar önem arz etmektedir. Üstyapının sektöre 
bağımlılığı daha fazla olmaktadır. Altyapı yatırımları sadece turizm için değil kamu yararı için 
de yapılmaktadır. Ancak altyapısı tamamlanmış olan bir bölgede turistin kaldığı sürenin uzaması 
veya ihtiyaçlarının karşılanması bakımından üstyapının tam olması gerekmektedir. Bu yüzden 
turistik üstyapı önemlidir. Turistlerin barınma, beslenme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamak 
için yapılan üstyapı farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Konaklama, eğlence, alışveriş tesisleri 
ve yiyecek-içecek işletmeleri turizmin birincil üstyapısını oluşturmaktadır. Bunun yanında direkt 
turizm hedefi olmamasına rağmen birincil üstyapının faaliyetlerini tamamlayan tamir, bakım, 
onarım, donatım ve ulaşım sistemi gibi faaliyetlerde ikincil üstyapıyı oluşturmaktadır (Ünlüönen 
vd., 2014: 174). 

 

Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri 

Turizmin ekonomik bir özelliğinin olmasının yanında sosyal ve kültürel değerlerle toplumu 
birbirine bağlama, çevrenin değerinin arttırma ve doğa dengesini koruma gibi özellikleri de 
bulunmaktadır. Sosyal etkiler; turizmin toplumun var olan sosyal değerlerine, kişisel 
davranışlarına, aile içi ilişkilerine, ahlaki değerlerine, geleneksel gösterilerine ve sosyal yapısına 
dolaylı ve dolaysız olarak yaptığı etkileri göstermektedir. Kişiler turizm faaliyetleri sonucu 
gittikleri yerlerdeki insanlardan çeşitli şekillerde etkilenmekte ve yöre halkını da etkilemektedir. 
Turizm hem barış, dostluk ortamını sağlamakta hem de kişisel güveni ve kültürü geliştirmektedir 
(Öztaş, 2002: 38). 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ 

Turizm sektörünün en önemli ve çarpıcı etkisi ekonomi üzerinde ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın 
bu bölümünde turizm sektörünün ekonomi içindeki etkilerinin tespit edilebilmesi için belirlenen 
yıllar içerisinde turizm sektöründen elde edilen gelir, bu gelirin gayri safi milli hâsıla, ithalat ve 
ihracat içindeki payı ve dış ticaret açıklarını kapatma payı, istihdam oranları ve tesislerin durumu 
incelenmiştir. 

Türkiye ekonomisi için turizm sektörü 1960'lı yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Ancak 
turizm sektörü için ayrılan yatırımların toplam yatırımlar içindeki oranı 1980’li yıllarda %0,7’yi 
geçememiştir. 1982 yılında yürürlüğe giren Turizm Teşvik Kanunu turizm sektörünün 
gelişmesinde ve bugünkü durumuna gelmesinde etkili olmuştur (Demirtaş, 2000: 2-4). 

Turizm sektörünün talep esnekliği çok yüksektir. Diğer sektörlere göre ekonomik krizler, politik 
sorunlar, doğal afetler gibi olaylardan en çok etkilenen sektörlerdendir. Bu olumsuz etkilenme 
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turizmle doğrudan ya da dolaylı bir ilişki içinde olan tüm sektörleri de etkileyecektir. 2001 
yılındaki ekonomik kriz, 2003 yılındaki Asya-pasifik ülkelerindeki SARS salgını ve Irak savaşı, 
2006 yılındaki kuş gribi salgını, 2007-2009 döneminde tüm dünyada kendisini gösteren küresel 
ekonomik kriz, 2009 yılındaki domuz gribi, 2011 yılındaki Mısır olayları, 2013 yılındaki Gezi 
parkı olayları, 2013 ve 2014 yıllarında Türkiye-Suriye arasındaki gerilimin artması ve sonrasında 
başlayan terör saldırıları, 2015 yılındaki Suriye göçmen krizi, Rusya ile uçak düşürme gerilimi 
Türk turizm sektörünü olumsuz etkileyen olaylar olarak karşımıza çıkmaktadır (Göçen vd., 2011: 
503, http://www.harmonigd.com.tr, http://www.turizmguncel.com, 2017). 

 

Tablo 1. Dünya Genelinde En Çok Turist Alan 10 Ülke 

Uluslararası Turist 
Gelişler 

 
(Milyon) 

 
Değişim (%) 

Sıra Ülke 2015 2016* 15/14           16*/15 
1 Fransa 84.5 82.6 0.9 -2.2 
2 ABD 77.5 75.6 3.3 -2.4 
3 İspanya 68.5 75.6 5.5 10.3 
4 Çin 56.9 59.3 2.3 4.2 
5 İtalya 50.7 52.4 4.4 3.2 
6 İngiltere 34.4 35.8 5.6 4.0 
7             Almanya 35.0 35.6 6.0 1.7 
8 Meksika 32.1 35.0 9.4 8.9 
9 Tayland 29.9 32.6 20.6 8.9 
10 Türkiye 39.5 .. -0.8 .. 

Kaynak: UNWTO, 2017 

Tablo 1’de görüldüğü üzere 2015 ve 2016 yılları itibariyle Dünya turizmi içerisinde en çok turist 
çeken ilk 10 ülke görülmektedir. Dünya turizm sıralamalarına bakıldığında en çok turist çeken 
ilk üç ülke Fransa, ABD ve İspanya olmuştur. 2015 yılı verilerine göre Türkiye almış olduğu 
ziyaretçi sayısına göre dünya sırlamasında 6. sırada yer alırken, 2016 yılında 10. sıraya 
gerilemiştir.  

Tablo 2. Dünya Genelinde En Çok Turizm Geliri Elde Eden 10 Ülke 

 
Uluslararası Turist 

Gelirleri 

 
ABD $ 

 
Yerel Para Birimleri 

 
(Milyar) 

 
Değişim (%) 

 
Değişim (%) 

           Sıra Ülke 2015 2016* 15/14 16*/15 15/14 16*/15 
1 ABD 205.4 205.9 7.0 0.3 7.0 0.3 
2 İspanya 56.5 60.3 -13.3 6.9 3.8 7.1 
3 Tayland 44.9 49.9 16.9 11.0 23.0 14.7 
4 Çin 45.0 44.4 2.1 -1.2 3.6 5.3 
5 Fransa 44.9 42.5 -22.9 -5.3 -7.6 -5.1 
6 İtalya 39.4 40.2 -13.3 2.0 3.8 2.3 
7 İngiltere 45.5 39.6 -2.3 -12.9 5.2 -1.4 
8 Almanya 36.9 37.4 -14.8 1.4 2.0 1.7 
9 Hong Kong 36.2 32.9 -5.8 -9.1 -5.8 -9.0 
10 Avustralya 28.9 32.4 -8.2 12.3 10.2 13.5 

Kaynak: UNWTO, 2017 
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Tablo 2’de ise Dünya turizm gelirinden 2015 ve 2016 yıllarında en fazla gelir elde eden ilk 10 ülke 
gösterilmektedir. Elde edilen gelirler bakımından dünya sıralaması incelendiğinde ilk üç sırayı 
ABD, İspanya ve Tayland almıştır. Türkiye’nin turizmden elde ettiği gelir bakımından dünya 
sıralamasında 2015 yılında 12. sırada yer alırken, 2016 yılında 5 basamak gerileyerek 17.sırada 
yer almıştır. 2016 yılına gelindiğinde hem ülkeye gelen turist sayısında hem de turizm 
sektöründen elde edilen gelirlerde azalmalar yaşanmıştır (UNWTO, 2017: 6). 

 

Tablo 3. Turizm Gelirleri, Turizm Giderleri, Ziyaretçi Sayısı ve Ziyaretçi Başına 
Ortalama Harcama Verilerinin Yıllar İçinde Gelişimi (2002-2016) 

 
 
 
 

Yıllar 

 
Turizm 
Geliri 
(000 $) 

 
Ziyaretçi 
Sayısı 

 
Kişi Başına 
Ortalama 
Harcama ($) 

 
Turizm 
Gideri 
(000$) 

 
Çıkan 
Ziyaretçi 
Sayısı 

Kişi 
Başına 
Ortalama 
Harcama 
($) 

2002 12 420519 15 214514 816 1880,0 2686,1 699,9 
2003 13 854868 16 302053 850 2 424 827 3 414 844 710 
2004 17 076609 20 262640 843 2 954 459 3 844 494 768 
2005 20 322111 24 124501 842 3 394 602 4 124 829 823 
2006 18 593950 23 148669 803 3 270 947 4 063 180 805 
2007 20 942501 27 214988 770 4 043 283 4 956 069 816 
2008 25 415067 30 979979 820 4 266 197 4 892 717 872 
2009 25 064481 32 006149 783 5 090 440 5 561 355 915 
2010 24 930996 33 027943 755 5 874 520 6 557 233 896 
2011 28 115694 36 151328 778 5 531 486 6 281 972 881 
2012 29 007003 36 463921 795 4 593 390 5 802 950 792 
2013 32 308991 39 226226 824 5 253 565 7 525 869 698 
2014 34 305904 41 415070 828 5 470 481 7 982 264 685 
2015 31 464777 41 617530 756 5 698 423 8 750 851 651 
2016 22 107440 31 365330 705   5 049 793 7 891 909 640 

Kaynak: TÜİK ,(http://www.tuik.gov.tr , 2017); TÜRSAB, (www.tursab.org.tr , 2017). 

 

Tablo 3’de Türkiye’ye giriş yapan uluslararası turist sayıları ve turist başına ortalama 
harcamaların yıllar içindeki değişim rakamları verilmektedir. İncelenen dönem içerisinde ülkeye 
giriş yapan turist sayıları ilk yıllarda 15 milyon 214 bin 514 iken yıllar içinde yükselmiş ve 2015 
yılında 2,7 katına ulaşarak 41 milyon 617 bin 530 olmuştur. Bu turistlerin yaptıkları 
harcamalardan elde edilen toplam gelir dönem başında 12 milyar dolar iken, en yüksek seviyeye 
2014 yılında ulaşmış ve 34 milyar dolar olmuştur. 2015 yılında 2014 yılına göre %8,28 oranında 
azalarak 31 milyar dolar olmuştur. 2016 yılına gelindiğinde ise Rusya ile olan siyasi sorunlar, 
terör saldırılarıyla oluşan güven sorunu nedeniyle turizmden elde edilen gelir ve turizm 
faaliyetine katılan kişi sayısında ciddi azalmalar meydana gelmiştir. Turizm geliri 2015 yılına 
göre %30 azalarak 22 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kişi başına yapılan ortalama 
harcamalar incelenen dönem başında 816 dolar iken, yıllar içinde en yüksek seviyeye 850 dolar 
ile 2003 yılında ulaşmıştır. 2004 yılından sonra da dalgalanmalara uğrayarak 2008 yılına kadar 
düşmüş ve bu yıl da kişi başına ortalama harcama 820 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında 
tekrar düşmeye başlamış 2013 ve 2014 yılında tekrar artış yakalamıştır. 2015 ve 2016 yıllarında 
da kişi başına ortalama harcamalar düşmüştür ve 2016 yılında 705 dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bu dönemde turizm gelirleri 2008 krizi nedeniyle 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yatay bir seyir 



Selen IŞIK MADEN ve Merve ERTÜRK 

 188 

izlemiştir. 2015 ve 2016 yıllarına gelindiğinde ise Türkiye’ ye gelen turist sayısında ve turizm 
gelirinde ülke içi karışıklıklar, komşu ülkelerdeki savaşlar ve Rusya ile yaşanan siyasi krizler 
nedeniyle ciddi azalmalar yaşanmıştır.  

İncelenen dönem içerisinde başka ülkelere turistik faaliyetler amacıyla giden vatandaş sayısında 
gelen turist sayısına göre daha düşük bir artış yaşanmıştır. 2002 yılında 2 milyon 868 bin kişi 
turizm faaliyetlerine katılmak için yurt dışına çıkarken, zamanla artan sayı 2015 yılına 
gelindiğinde 8 milyon 750 bin kişiye ulaşmıştır. Ama 2016 yılında tekrar bir düşüş yaşamıştır. 
Yurt dışına çıkan turistler 2002 yılında 1,8 milyar dolar turizm harcaması yaparken turist başına 
düşen harcama 699 dolar olmuştur. 2015 yılına gelindiğinde ise turizm gideri 5,6 milyar dolar, 
kişi başına düşen harcama ise 651 dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkede meydana gelen terör 
olayları ve Rusya ile yaşanan gerilimler nedeniyle 2016 yılında ise turizm gideri 5 milyar dolar 
ve kişi başına düşen harcama ise 640 dolar olmuştur. 

Tablo 4. Turizm Gelirlerinin Gayri Safi Milli Hâsıla İçindeki Payının Yıllar İçinde 
Gelişimi (2002-2016) 

Yıllar Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı 
2002 5,4 
2003 4,5 
2004 4,4 
2005 4,2 
2006 3,5 
2007 3,2 
2008 3,4 
2009 4,1 
2010 3,4 
2011 3,6 
2012 3,7 
2013 3,9 
2014 4,3 
2015 6,2 
2016 2,6 

Kaynak: TÜRSAB, (www.tursab.org.tr, 2017) 

 

Turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı da turizm sektörünün ülke ekonomisi içindeki yerinin 
belirlenebilmesi için önemli olan diğer göstergelerdendir. Tablo 4, 2002-2016 yılları arasında 
turizm sektörünün GSMH içindeki payını göstermektedir. Tablodaki sayılardan görüleceği gibi 
turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı düşüktür. İncelenen dönem başında 2002 yılında 2001 
krizinden fazla etkilenmeyen turizm sektörünün payı %5,4 iken 2007 yılında %3,2 seviyesine 
gerilemiştir. 2008 yılında ise tekrar artmaya başlayarak, incelenen dönem içerisinde belli 
düşüşlerle 2015 yılında en yüksek seviyeye ulaşmış ve oran %6,2 olmuştur. Yine çevre 
ülkelerdeki savaş, ülkeler arası siyasi sorunlar nedeniyle oluşan güvensizlik ortamı 2016 yılına 
gelindiğinde oranı %2,6 seviyesine geriletmiştir.  

Turizm gelirleri GSMH içindeki payının, %5 ve daha yüksek oranlarda olan ülke turizm ülkesi 
olarak değerlendirilmektedir (Akın, Şimşek, Akın, 2012: 73). Bu görüş doğrultusunda son yılda 
turizm gelirinin GSMH içindeki değeri düşmüş olsa da Türkiye ekonomisinin turizm sektörüne 
kısmen bağlı olduğu söylenebilir. Bu nedenle, turizm sektörüne gerekli destek verilmeli ve 
mevcut potansiyel harekete geçirilmelidir. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(3):180-193. 

 189 

Tablo 5. Turizm Gelirlerinin İhracat ve Turizm Giderlerinin İthalat İçindeki Paylarının 
Yıllar İçinde Gelişimi (2002-2016) 

Turizm Gelirlerinin İhracat Gelirlerine ve Turizm Giderlerinin İthalat Giderlerine 
Oranı (1000 000 $) 

Yıllar  
  

İhracat 
Turizm 
Gelirleri 

Turizm 
Gelirlerinin 
İhracat 
Gelirlerine 
Oranı 
(%) 

  
İthalat 

Turizm 
Giderleri 

Turizm 
Giderlerinin 
İthalat 
Giderlerine 
Oranı  
(%) 

2002 36 059,1 12 420,5 34,4 51 553,8 1 880,0 3,6 
2003 47 252,8 13 854,9 29,3 69 339,7 2 424,8 3,5 
2004 63 167,0 17 076,6 27,0 97 539,8 2 954,5 3,0 
2005 73 476,4 20 322,1 27,7 116 774,2 3 394,6 2,9 
2006 85 534,7 18 594,0 21,7 139 576,2 3 270,9 2,3 
2007 107271,8 20 942,5 19,5 170 062,7 4 043,3 2,4 
2008 132027,2 25 415,1 19,2 201 963,6 4 266,2 2,1 
2009 102142,6 25 064,5 24,5 140 928,4 5 090,4 3,6 
2010 113883,2 24 931,0 21,9 185 544,3 5 874,5 3,2 
2011 134906,9 28 115,7 20,8 240 841,7 5 531,5 2,3 
2012 152478,5 29 351,4 19,2 236 545,1 4 593,4 1,9 
2013 157610,2 34 305,9 21,3 242 177,1 5 253,6 2,1 
2014 151802,6 32 309,0 21,8 251 661,3 5 470,4 2,2 
2015 143934,9 31 464,8 21,9 207 203,4 5 698,3 2,8 
2016 142606,2 22 107,4 15,5 198 601,9 5 049,8 2,5 

Kaynak: TÜRSAB, (www.tursab.org.tr, 2017) 

 

Tablo 5’de turizm gelirlerinin ihracat, turizm giderlerinin ise ithalat içerisindeki paylarının 2002 
ile 2016 yılları içerisindeki değişimleri verilmektedir. Turizm gelirlerinin ihracat içerisindeki 
oranı en yüksek seviye ile 2002 yılında %34,4 olarak gerçekleşmiştir. Oranlar dalgalanmalara 
uğrayarak 2016 yılına gelindiğinde en düşük değeri almıştır. Turizm giderlerinin ithalat içindeki 
payı ise 2002 yılında %3,6 iken 2016 yılında %2,5 olmuştur.  

Tablo 6’da turizm gelirlerinin dış ticaret açıklarını kapama paylarını göstermektedir. Turizm 
sektörü Türkiye dış ticaret açıklarının kapatılmasında da önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin dış 
ticaret açıkları her geçen yıl dalgalanmalara uğrayarak artmaya devam etmiştir. 2002 yılında 
turizm sektörünün dış ticaret açıklarını kapama payı %98 iken bu pay zamanla düşmeye 
başlamıştır. 2008 yılına geldiğinde %44 olan pay 2009 yılında yaşanan krize rağmen %82’ye 
yükselmiştir. Krizin ardından düşmeye başlamış ve 2012 yılında yükselerek %43 olmuştur. 2015 
yılına kadar yükselmeye devam eden pay son yıllarda yaşanan bir takım siyasi sorunlar 
nedeniyle tekrardan 2016 yılında %39’a düşmüştür. 2002 yılından 2016 yılına gelindiğinde turizm 
sektörünün dış ticaret açıklarını kapama payının %60 azaldığı görülmektedir. Özellikle ülkenin 
dış ticaret açıklarının fazla olduğu yıllarda turizm sektörünün dış ticaret açıklarını kapama payı 
düşük olurken, ülkenin dış ticaret açıklarının az olduğu yıllarda turizm sektörünün dış ticaret 
açıklarını kapama payı yüksek olmuştur. 
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Tablo 6. Turizm Gelirlerinin Dış Ticaret Açıklarını Kapama Payı (2002-2016) 

Yıllar 
Dış Ticaret 

Açığı (DTA) $ 
Turizm Geliri 

(000 $) 

Turizm 
Gelirinin DTA 

Kapama Payı (%) 
2002 15.494.708 15.214.514 98,19 
2003 22.086.856 16.302.053 73,81 
2004 34.372.613 20.262.640 58,95 
2005 43.297.743 24.124.501 55,72 
2006 54.041.498 23.148.669 42,83 
2007 62.790.965 27.214.988 43,34 
2008 69.936.378 30.979.979 44,30 
2009 38.785.809 32.006.149 82,52 
2010 71.661.113 33.027.943 46,09 
2011 105.934.807 36.151.328 34,13 
2012 84.066.659 36.776.645 43,75 
2013 99.858.613 32.308.991 32,35 
2014 84.508.918 34.305.903 40,59 
2015 63.268.398 31.464.777 49.73 
2016 55.995.686 22.107.440 39.48 

Kaynak: TÜRSAB, (www.tursab.org.tr , 2017) 
 

Tablo 7. Turizm Sektörünün İstihdam Sayısı (2002-2016) 

 
 

Yıllar  

Direkt Turizm Sektöründe 
Çalışanlar 

Toplamda Çalışanlar 

İstihdam Sayısı 
(Bin Kişi) 

Oran İstihdam          
Sayısı (Bin Kişi) 

Oran 

2002 537.9 2,6 1,887 9,0 
2003 562.6 2,7 1,946 9,4 
2004 519.1 2,4 1,958 9,2 
2005 496.1 2,5 1,917 9,8 
2006 497.8 2,5 1,891 9,5 
2007 441.2 2,2 1,897 9,4 
2008 472.8 2,3 1,984 9,6 
2009 462.2 2,2 2,055 10,0 
2010 465.1 2,1 1,900 8,7 
2011 508.9 2,2 2,184 9,4 
2012 523.6 2,2 2,122 8,9 
2013 547.7 2,2 2,242 9,1 
2014 567.9 2,2 2,381 9,2 
2015 572.9 2,2 2,375 8,9 
2016 495.1 1,8 2,198 8,1 

Kaynak: WTTC, (www.wttc.org , 2017) 

 

Tablo 7’de 2002-2016 yılları arasında turizm sektörünün istihdam rakamları verilmiştir. 2002 
yılında direkt turizm sektöründe çalışanların toplam istihdam içindeki oranı %2,6 iken 2003 
yılında %2,7’ ye yükselmiş daha sonra dalgalanmalar yaşayarak 2016 yılında %1,8 seviyesine 
gerilemiştir. 2011 yılından 2015 yılına kadar direkt turizm sektöründe çalışan sayısındaki artışa 
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rağmen, toplam istihdam içindeki oranında bir değişme yaşanmamıştır. Turizm sektöründe 
çalışan sayısı toplam istihdam içindeki oranı 2002 yılında %9 iken, 2010 yılında en yüksek oran 
olan %10’a ulaşmıştır. Tekrar dalgalanan oran 2016 yılına gelindiğinde %8,1 olarak 
gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 8. Turizm Belgeli Konaklama Tesislerine Ait Tesis, Oda ve Yatak Sayısının Yıllar 
İçinde Gelişimi (2002-2016) 

 
Yıllar 

Turizm İşletme Belgeli 
Tesisler 

Turizm Yatırım Belgeli 
Tesisler 

Tesis Oda Yatak Tesis Oda Yatak 
2002 2124 190327 396148 1138 102972 222876 
2003 2240 202339 420697 1130 111894 242603 
2004 2357 217664 454290 1151 118883 259424 
2005 2412 231123 483330 1039 128005 278255 
2006 2475 241702 508632 869 123326 274687 
2007 2514 251987 532262 776 112541 254191 
2008 2566 268633 567470 772 113487 258287 
2009 2625 289383 608765 754 103119 231456 
2010 2647 299621 629465 877 114771 252984 
2011 2783 319319 668829 922 122364 267900 
2012 2870 336447 706019 960 126592 273877 
2013 2982 357440 749299 1056 139928 301862 
2014 3131  384454 807316 1117 145648 309556 
2015 3309 404462 850089 1125 146162 314194 
2016 3641 426981 899881 1135 144162 312912 

Kaynak: TÜRSAB, (www.tursab.org.tr, 2017) 

 

Tablo 8’de 2002-2016 yılları arasında Türkiye’deki konaklama tesislerinin sayıları ve bunların oda 
ve yatak kapasitelerinin değişimleri gösterilmektedir. Turizm işletme belgeli tesis, oda ve yatak 
sayısı incelenen dönem içerisinde sürekli artmış ve yaklaşık 2 katına yükselmiştir. Turizm yatırım 
belgeli tesisler ise 2009 yılına kadar azalmış, 2010 yılından sonra tekrar artmaya başlayarak 2016 
yılında 1135 sayısına gelmiştir. Oda ve yatak sayıları da incelenen dönem içerisinde dengesiz bir 
şekilde gelişme göstermiştir. İşletme belgeli tesislerle ilgili verilerde keskin bir azalma olmazken 
istikrarlı bir artış yaşanmıştır. Turizm yatırım belgeli tesislerin verilerinde ise birtakım azalmalar 
ve tekrar yükselmeler meydana gelmiştir. Toplam yatak sayısına bakıldığında, işletme belgeli ve 
yatırım belgeli tesislerin toplam yatak sayısı 2002 yılında 619 024 iken, 2016 yılında 1 212 793 
olmuştur.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Döviz girdisi sağlaması ve istihdam oluşturması gibi olumlu katkılarından dolayı gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler tarafından turizm sektörüne verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. 
Döviz arzını arttırarak ödemeler dengesindeki açıkların azaltılması, diğer sektörlerle olan girdi 
alışverişi ile bu sektörleri canlandırması, emek-yoğun bir sektör olması nedeniyle istihdamı, 
turistik talep artışına cevap verebilmek için yatırımları arttırması, milli gelir üzerinde katma 
değer oluşturması, devletin vergi gelirlerini arttırması gibi katkıları dolayısıyla gözler her zaman 
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turizm sektörünün üzerinde olmuştur. Tüm bu katkılarından dolayı turizm sektörü “bacasız 
sanayi” olarak adlandırılmaktadır. 

Bir turizm ülkesi olan Türkiye, bulunduğu konumu, tarihi ve doğa güzellikleri ile tüm dünyanın 
ilgilisini çeken ülkelerden birisidir. Türkiye için turizm faaliyetlerinin ağırlığı 1980’li yıllardan 
sonra kendini göstermeye başlamıştır. Hem ekonomi politikalarının uygulanabilmesi hem de 
ülkenin dışarda tanıtılabilmesi için turizm sektörüne kalkınma planlarında özel önem 
gösterilmiştir. Böylece turizm sektörü en gözde alanlardan birisi olmaya başlamıştır.  

Türkiye turizm sektöründen sağladığı katkıların devamı ve daha fazlası için doğal, tarihi ve 
kültürel güzelliklerini koruyarak, bu imkânları parasal yararlara dönüştürmede, piyasanın ve 
pazarın bir bütün olarak yürütülmesi gerekmektedir. Türkiye’nin bir turizm destinasyonu haline 
gelebilmesi için turizm faaliyetlerinin tüm ülkeye ve mevsimlere yayılması, bu doğrultuda alt 
yapının sağlanması ve mevcut olan tesislerin modernizasyonunun en iyi şekilde yapılması 
gerekmektedir. Turizm faaliyetleri yılın 12 ayına yayılmalı, çeşitlendirilmeli ve farklı turizm 
türleri desteklenmelidir. Ülke tanıtımının gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde 
güçlendirilmesi turizm sektörünün ekonomi içindeki payını daha da önemli hale getirecektir. 
Toplumun da turizm konusunda bilinçlendirilmesi ve turizme olan devlet desteğinin arttırılması 
gerekmektedir. 
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Öz 
Değişim mühendisliği işletmelerde değişimin planlanması ve kontrolünde başvurulan bir yaklaşımdır. Günümüzde, 
sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, teknolojik ve daha birçok alanda sürekli ve hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Sürekli 
olan değişim karşısında, örgütler değişime ihtiyaç duymaktadır. Örgütlerin varlığını sürdürebilmeleri için, örgütlerin 
değişime ayak uydurma hızlarının artması ve değişimi kendi lehlerine çevirebilmeleri gerekmektedir. Bu da 
işletmelerde müşteri tatmini ve müşteri ihtiyacına en hızlı bir şekilde cevap verebilmek için değişimi zorunlu hale 
getirmiştir. Değişim mühendisliği, hızla değişen bir ortamda ayakta kalabilmek ve rakiplerin önüne geçebilmek için 
işletmenin kendini yenilemesi, değişim fırsatlarını analiz edip ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmesi ve en uygun 
stratejinin belirlenip bunun uygulanması için yeniden örgütlenme ve yapılanma işidir. Değişim mühendisliği, daha 
hızlı, daha etkili ve daha verimli bir yönetim sistemi kurulabilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda işletme 
süreçlerinin temelde yeniden gözden geçirilerek planlanması ve uygulanmasıdır. Bu çalışma, Karabük Devlet 
Hastanesinde sistem ve süreçte hızlı ve radikal yeniden tasarım ve değişiklikler yapılarak yüksek bir performansa 
ulaşmasını ve bir atılımı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu değişim sürecinde değişim sürecinin ele alınması, 
değişim karar verme matrisiyle değişimin getirisi, değişimin etkisi ve uygulama kriterlerine göre değerlendirilerek 
değişim alternatifleri arasında toplam etkinin büyüklüğüne göre önceliklendirme yapılması, değişime zorlayan ve 
değişime direnen kuvvetlerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması ve uygulamanın sonuçları; politika ve strateji, 
kaynaklar, süreçler ve çalışanlar olarak değerlendirilmesini ve aynı zamanda performans düzeyini yükseltmek ve bu 
performansın sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. 
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Abstract 

Reengineering of business management is an approach which is used for the planning and control of 
change. In those present days, there is a continuous and rapid change in social, cultural, political, 
economic and technological fields as well as others. In the face of that continuous change, organizations 
need to change and evolve too. In order for organizations to continue their existence, they must evolve 
rapidly and turn that change into their favour. In turn, changing happens to be unavoidable to meet the 
continuously changing customer needs and behaviour to achieve and sustain high satisfaction levels. 
Reengineering is the job of self-renewal for the business to be afloat and to be ahead of the game in a 
rapidly changing environment, which is also the job of analysing the opportunities of change and 
evaluating the potential, reorganizing and reshaping the most appropriate strategy and implement it. 
Reengineering aims at build up faster, more efficient and more productive management system. 
Therewithal it is planning and implementation of business processes which are fundamentally revised. 
The purpose of this study is; to achieve a high performance and make a positive progression rate through 
rapid radical redesign and changes in the system of Karabük State Hospital. During period of change, it is 
aimed to consider business processing, to return profit by the decision matrix, to prioritize changing 
alternatives in order of total magnitude impact by evaluating them according to the changing affect and 
practice criteria, to determine the factors resistance to change and take precautions against them. Also, to 
evaluate the study results as politics and strategy, resources, processes and employee, it is also aimed to 
improve performance and to maintain its sustainability. 
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GİRİŞ  

Günümüzde artan rekabet, teknolojik gelişmeler, müşteri tercihlerindeki değişiklikler, müşteri 
tatmini ve ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Bu da geleneksel örgüt yapılarını yetersiz 
kılmaktadır. Sürekli olan değişim karşısında örgütler faaliyetlerini sürdürebilmek için değişime 
ihtiyaç duymaktadır. Örgütlerin varlığını sürdürebilmeleri için, kendilerini geliştirmeleri, 
çevrelerindeki değişimleri dikkatle izlemeleri, değişime ayak uydurmaları ve değişimi kendi 
lehlerine çevirebilmeleri gerekmektedir ve gerekli değişiklikleri zamanında yapmak 
zorundadır. Bu nedenle değişim işletmeler için vazgeçilmez olmuştur. Değişim mühendisliği, 
hızla değişen bir ortamda ayakta kalabilmek ve rakiplerin önüne geçebilmek için işletmenin 
kendini yenilemesi, değişim fırsatlarını analiz edip ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmesi ve 
en uygun stratejinin belirlenip bunun uygulanması için yeniden örgütlenme ve yapılanma 
işidir. 

 

DEĞİŞİM VE DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 

Değişim insanlığın varoluşundan beri vazgeçilmez bir olgudur. Değişim; her şeye yeniden 
başlamaktır. Var olanı tamir etmek ya da aşamalı değişiklikler yapmak yerine işi veya 
organizasyonu daha etkin hale getirmenin yollarını keşfetmektir. Her değişim örgütün yarar, 
zarar, çıkar, yükselme ve statü ilişkilerini düzenler. Değişimi doğru tahmin edip, doğru 
zamanda ve doğru kaynaklarla (insan, bilgi) organize olmak ve buna uygun sistemler geliştirip 
hayata geçirmektir. 

Değişim ihtiyacını ortaya çıkaran alt faktörler (Savaş, 1997), (www.enm.blogcu.com) 

-Ayakta kalabilmek için köklü değişikliklerin gerekliliği, 

-Müşteriye yakın olma ve ihtiyaçlarını belirleme, 

-Sürekli, yaratıcılık gereksinimi, 

-Organizasyonda tüm iş görenlerin yaratıcılığından yararlanma, 

-Yeni fikirlerin hızla uygulamaya konulmasıdır. 

 Değişim fırsatları sistematik olarak dört boyuttan elde edilecek bilgilerle yönlendirilir. Bunlar, 

iç ve dış gözlemlerle, müşteri-tedarikçi geribildirimi ve çalışan-üst yönetim geri bildirimleri ile 
karşımıza çıkmaktadır. Bu anlatım Şekil 1.’de gösterilmiştir. 

 

 

 

                                                Şekil.1. Değişim Fırsatları (Güçlü, 2006) 

Değişim 
Fırsatı

İç ve Dış 
Gözlem

Tedarikçi 
Geribildiri

mi

Müşteri 
Geribildiri

mi

Üst 
Yönetim ve 

Çalışan 
Geribildiri

mi
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Örgütsel Açıdan Değişim 

Örgütler, belli amaçlara ulaşmak üzere kurulmuş sistemlerdir. Bu nedenle meydana gelen 
değişmelere duyarsız kalmaları imkânsızdır. Böyle bir durumda belirlenen amaçlara ulaşmak 
mümkün olmayabilir. Örgütlerin yeni durumlara uyum sağlayabilmeleri, gelişimlerini 
hızlandırabilmeleri, yeni teknolojilerden yararlanabilmeleri ve rekabet güçlerini yüksek 
tutabilmeleri için çevresel değişimleri takip etmeleri gerekmektedir (Trahat ve Burke, 1997). 

Çevresel şartlardaki değişme, gelişme ve çalkantılar açık bir sistem olan örgüt1erin faaliyetlerini 
doğrudan etkiler (Yeniçeri, 2002). Değişim için örgütü yönlendiren üç temel sorun göze 
çarpmaktadır. Bunlar; (Miller, 1998) 

• Rekabetçi pazar yapısından kaynaklanan sorunlar. 
• İş gücünden kaynaklanan sorunlar. 
• Toplumsal sosyal çevreden kaynaklanan sorunlar. 

Örgütlerin çözüm bulmaları gereken tüm bu sorunlar, çözümlerle birlikte değişimi de zorunlu 
kılmaktadır. Örgütleri değişmeye zorlayan etmenleri Hussey (1998), şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Rekabet: Örgütün büyüklüğü ve etkinlik derecesi ne olursa olsun karşı karşıya gelmesi 
kaçınılmazdır ve en çok karşılaşılan faktörde budur. 

2. Müşteriler: Beklentilerin değişmesi sonucu, tüketiciler daha talepkâr hale gelmişler ve 
yetersiz ve kalitesiz hizmet veren örgütlerde tahammül edemez olmuşlardır. 

3. Teknoloji: Üretilen teknolojinin uzun vadeli olmayışı ve sürekli teknolojinin yenilenmesi 
örgütleri değişmeye iten diğer bir faktördür. 

4. Yeni düzenlemeler: İç piyasalarda rekabet imkanın arttırılması ve kaliteli ürünler imal 
edilmesi yönünde atılan adımlar sonucu değişim ihtiyacı artmıştır. 

 

Değişim Mühendisliği 

Değişim mühendisliği, herhangi bir organizasyonda yapı, sistem, süreç ve uygulanan 
politikalarda hızlı ve radikal yeniden tasarım ve değişiklikler yapılarak organizasyonun daha 
yüksek bir performansa ulaşmasını ve bir atılımı gerçekleştirmeyi amaçlayan bir yönetim 
tekniğidir (Aktan, 1998). Globalleşen dünya pazarında süreç odaklı olup süreçlerin uzun 
ömürlü olarak düşünülmesi ve müşterinin isteklerini karşılaması gerekmektedir. Örgütler 
gelişme ve değişimleri adım adım izlemek ve gerekli önlemleri almak zorundadırlar. Değişim 
mühendisliğinde, işletmelerin, çevrelerinde oluşan hızlı değişim ve rekabet koşullarına 
ulaşabilmeleri ve müşterilerine daha iyi, daha kaliteli ve teknolojik yeniliklere uygun hizmetleri 
daha hızlı bir biçimde sunabilmeleri için, işletme yapısındaki tüm süreçlerin yeniden gözden 
geçirilerek, radikal bir uygulama ile yeni bir anlayışı ifade eder (Öztürk, 1998). 

Değişim mühendisliği organizasyonlarda performans yükseltmeyi hedefler. Bu hedef 
doğrultusunda müşteriye hizmet güvenilir ve hızla düşük maliyet ve kalitede sunmak 
gerekmektedir. Değişim mühendisliğini “yeniden yapılanma”’nın ötesinde “yeniden inşaa” 
olarak ifade edilmektedir. Bazı yönetim uzmanları değişim mühendisliğini yeni bir “beyaz 
sayfa” açarak her şeye yeniden başlama olarak yorumlamaktadırlar. İş süreçlerinin 
iyileştirilmesi ve yeniden dizaynı olarak kabul edilen değişim mühendisliği organizasyonlar 
için büyük önem taşımaktadır. Müşteri istek ve beklentilerine uygun üretim yapabilmek için 
organizasyondaki tüm süreçlerin birlikte ve eş zamanlı ele alınması gereklidir. Organizasyonda 
tüm süreçlerin, yapı, sistem ve politikaların temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir 
şekilde yeniden tasarım yapılmasının gerekir. Değişim mühendisliği; otomasyon, toplam kalite 
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yönetimi, yeniden yapılanma, çalı-şanların güçlendirilmesi, dış kaynaklardan yararlanma, yalın 
organizasyon, sıfır hiyerarşi, kademe azaltma, esnek üretim, benchmarking gibi yeni yönetim 
tekniklerinin tümünden yararlanarak değişimi gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. (Aktan, 2011) 

Değişim mühendisliğinin ortaya çıkmasına müşteri, rekabet ve değişim üçlüsü etkin olmuştur. 
Genellikle üç işletme değişim mühendisliğine ihtiyaç duyar. Bunları kısaca şu şekilde 
açıklayabiliriz (Hammer ve Champy, 1994). 

Birincisi, başı ciddi boyutlarda belada olan işletmelerdir. İkincisi, başı henüz derde girmemiş 
ama yöneticileri yaklaşan belayı fark edecek kadar ileri görüşlü işletmelerdir. Üçüncüsü, doruk 
noktasında olanlardır. Bu tür işletmeler değişim mühendisliğini rakiplerine karşı üstünlüğünü 
artırmak için fırsat olarak görürler ve hemen harekete geçerler. 

 

YÖNTEM  

Çalışma 2009 yılında Karabük Devlet Hastanesi’nde Koroner Yoğun bakım Ünitesi’nde 
yapılmıştır. Çalışma verileri üç aşamalı olarak elde edilmiştir. Birinci aşamada değişim karar 
verme matrisiyle değişimin getirisi, değişimin etkisi ve uygulama kriterlerine göre 
değerlendirilerek değişim alternatifleri arasında toplam etkinin büyüklüğüne göre 5’li Likert 
ölçeği kullanılarak önceliklendirme yapılması, ikinci aşamada değişime etki eden kuvvetler 
olarak değişime zorlayan ve değişime direnen kuvvetlerin belirlenerek gerekli önlemlerin 
alınması, üçüncü aşamada uygulamanın sonuçları politika-strateji, kaynaklar, süreçler ve 
çalışanlar olarak değerlendirilmesini kapsamaktadır. 

 
BULGULAR 

Değişim Kararının Verilmesi 

Değişim karar verme matrisine göre Değişimin Getirisi, Değişimin Etkisi ve Uygulama 
kriterlerine göre değerlendirilen değişim alternatifleri arasından, toplam etkinin büyüklüğüne 
göre önceliklendirme yapılacaktır. 

 

Değişimin Önceliklendirme Kriterleri 

Karar verme matrisinde üç boyut vardır. 

• Değişimin Getirisi: Değişimi gerçekleştirme sonucunda finansal ya da yeni fırsatlar 
anlamında elde edilecek kazancın büyüklüğü. 

• Değişimin Etkisi: Değişlimin kurum içinde etkilediği kitlenin büyüklüğü ve iş sonuçlarına 
etkisi. 

• Uygulama: Değişimi uygulamanın zorluğu ve uygulamak için gerekli kaynak ihtiyacının 
boyutu.  
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Tablo: 1 Değişimin Önceliklendirilmesi Kriterleri 
 

Değişimin 
Önceliklendirilmesi 
Kriterleri 

1 2 3 4 5 

G 

E 

T 

İ 

R 

İ 

Değişimin müşterilere katkısı? Çok Az Az Orta  Yüksek  Çok 
Yüksek  

Değişimin kurumun 
uluslararası rekabet gücüne 
katkısı? 

Çok Az Az Orta  Yüksek Çok 
Yüksek 

Değişimin yaratacağı fırsatlar?  Çok Az Az Orta  Yüksek Çok 
Yüksek 

Çalışanların gelişimine 
katkısı? 

Çok 
Düşük  

Düşük Normal  Yüksek Çok 
Yüksek 

Tablo: 1 Devamı Değişimin Önceliklendirilmesi Kriterleri 
 

Değişimin 
Önceliklendirilmesi 
Kriterleri 

1 2 3 4 5 

E 

T 

K 

İ 

İş sonuçlarına etkisi?  Etkisiz --- Dolayl
ı 

--- Doğruda
n  

İş sonuçlarına ne kadar 
sürede etki edecek?  

Çok uzun Uzun Orta  Kısa  Çok Kısa  

Çalışanların % kaçı 
değişimden etkilenecek? 

%0.10 %11.30 %31,70 %71,90 %91.00 

Değişimin kurum 
vizyonuna katkısı? 

Çok Az Az Orta  Yüksek  Çok 
Yüksek 

Değişimin kurum değerleri 
ile uyumu? 

Çok Az Az Orta  Yüksek  Çok 
Yüksek 
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Tablo: 1 Devamı Değişimin Önceliklendirilmesi Kriterleri 

 

Değişimin Gerçekleştirilmesi 

Değişimi gerçekleştirmek için değişim konusu ve değiştirilecek değişkenler belirledikten sonra 
değişime direnen kuvvetleri zayıflatmak, değişime zorlayan kuvvetleri de arttıracak önlemler 
(ikna, iletişim, özendirme vs.) alınır. 

Örgütlerin değişime direnç gösteren engelleri ortadan kaldırabilmek için uygun bir yönetim 
anlayışı geliştirebilmeleri ve değişime hazırlanmaları gerekmektedir. Bütün bunlar ışığında 
örgütsel değişim yönetiminin istenilen başarıya ulaşması ve değişime karşı direncin giderilmesi 
örgütsel değişimi benimseyecek stratejilerin geliştirilmesine bağlıdır. Örgütsel değişimin 
gerektirdiği bilgi, beceri ve yönetim anlayışına sahip olmak için değişim bir fırsat olarak 
algılanmalı ve değişime direnç gösteren engeller örgütsel amaçlara uygun stratejilerle birlikte 
desteklenip ortadan kaldırılmalıdır (İlhan, 2017). 

 

 

 
Önceliklendirme 

Kriterleri 

1 2 3 4 5 

 

U 

Y 

G 

U 

L 

A 

M 

A  

Projeye duyulan ihtiyaç 
ne kadar acildir?  

Hiç Acil 
Değil  

Acil Değil  Norma
l  

Acil  Çok 
Acil  

Değişim için gerekli dış 
kaynak ihtiyacı?  

Çok 
yüksek  

Yüksek  Orta  Az Çok 
AZ 

Değişimi 
gerçekleştirmenin 
zorluğu nedir? 

İmkânsız  Çok Zor  Zor  Kolay  Çok 
Kolay  

Değişimin başarı şansı 
nedir?  

Çok AZ AZ Orta  Yüksek  Çok 
Yüksek  

Değişimi 
gerçekleştirmek ne 
kadar zaman alır?  

2 Yıl  1Yıl  6 AY  3 Ay 1 Ay 

Değişim için gerekli iç 
kaynak ihtiyacı?  

Çok 
yüksek 

Yüksek  Orta  Az Çok 
AZ 

Değişimin içerdiği 
riskler? 

Çok 
yüksek 

Yüksek  Orta  Az Çok 
AZ 
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Tarayıcı Kurulumunda Değişim Süreci 

Karabük Devlet Hastanesinde Koroner Yoğun Bakım Ünitesine yatırılan hastalara daha etkin 
bir tedavi yaklaşımı amacıyla hastaya çekilen EKG hizmet aracı ile hastanın doktoruna 
gönderilip telefon ile sözel order alınıyordu. Bu süreçte çok fazla gereksiz süreçler olduğu, 
insan gücü kaybının olması ve tedavi sürecinin uzaması nedeniyle tarayıcı kurulumunda 
değişim süreci çalışan geribildirimiyle değişim fırsatı olarak ele alındı. Tarayıcı kurulumunda 
değişim karar verme matrisiyle: değişimin getirisi, değişimin etkisi ve uygulama kriterlerine 
göre değerlendirilerek değişim alternatifleri arasında toplam etkinin büyüklüğüne göre 
önceliklendirildi. Toplam puana göre değişime karar verildi. Toplam puan 5'li Likert ölçeği 
kullanılarak 65 puan bulundu. 

 

Tablo: 2 Tarayıcı Kurulumunda Değişimin Önceliklendirilmesi 
 

Değişimin Önceliklendirilmesi 
Kriterleri 

1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 

G 

E 

T 

İ 

R 

İ 

Değişimin müşterilere katkısı? Çok Az Az Orta Yüksek Çok 
Yüksek 

Değişimin kurumun uluslararası 
rekabet gücüne katkısı? 

Çok Az Az Orta Yüksek Çok 
Yüksek 

Değişimin yaratacağı fırsatlar? Çok Az Az Orta Yüksek Çok 
Yüksek 

Çalışanların gelişimine katkısı? Çok 
Düşük 

Düşük Normal Yüksek Çok 
Yüksek 

Tablo: 2 Devamı Tarayıcı Kurulumunda Değişimin Önceliklendirilmesi 
 

Değişimin Önceliklendirilmesi 
Kriterleri 

1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 

ETKİ İş sonuçlarına etkisi? Etkisiz --- Dolaylı --- Doğrudan 

 

İş sonuçlarına ne kadar sürede etki 
edecek? 

Çok 
uzun 

Uzun Orta Kısa Çok Kısa 

Çalışanların %  kaçı değişimden 
etkilenecek? 

%0.10 %11.30 %31.70 %71.90 %91.00 

Değişimin kurum vizyonuna 
katkısı? 

Çok Az Az Orta Yüksek Çok Yüksek 

Değişimin kurum değerleri ile 
uyumu? 

Çok Az Az Orta Yüksek Çok Yüksek 
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Tablo: 2 Devamı Tarayıcı Kurulumunda Değişimin Önceliklendirilmesi 
 

Önceliklendirme 

Kriterleri 

1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 

UYGULAMA Projeye duyulan 
ihtiyaç ne kadar 
acildir? 

Hiç Acil 
Değil 

Acil 
Değil 

Normal Acil Çok 
Acil 

Değişim için 
gerekli dış kaynak 
ihtiyacı? 

Çok 
yüksek 

Yüksek Orta Az Çok 
AZ 

Değişimi 
gerçekleştirmenin 
zorluğu nedir? 

İmkansız Çok 
Zor 

Zor Kolay Çok 
Kolay 

Değişimin başarı 
şansı nedir? 

Çok AZ AZ Orta Yüksek Çok 
Yüksek 

Değişimi 
gerçekleştirmek ne 
kadar zaman alır? 

2 Yıl 1Yıl 6 AY 3 Ay 1 Ay 

Değişim için 
gerekli iç kaynak 
ihtiyacı? 

Çok 
yüksek 

Yüksek Orta Az Çok 
AZ 

Değişimin içerdiği 
riskler? 

Çok 
yüksek 

Yüksek Orta Az Çok 
AZ 

• Tablolarda belirtilen her kriter uygunluğuna göre, 1 puan ile 5 puan arasında değerlendirilmiş ve toplam 
puan hesaplanmıştır. 

• Toplam Puan: 65 p. (Likert ölçeğine göre hesaplanmıştır.) 

 

Koroner Yoğun Bakım Ünitesine yatırılan her hastanın çekilen EKG si değişim sonrası kurulan 
tarayıcı cihazı ile taratılıp kliniğe tanımlanan mail adresi ile doktora hemen mail atılarak 
EKG’nin anında değerlendirilme olasılığı ile hızlı ve etkin tedavi başlamış oldu. 

Değişime etki eden kuvvetler, değişime zorlayan kuvvetler ve değişime direnen kuvvetler 
olarak gruplandırıldı. Değişime zorlayan kuvvetlerde insan kaynağının daha etkin 
kullanılmasını, gereksiz süreçlerin ortadan kaldırılması, süreci hızlandırmak, bekleme süresini 
azaltmak ve hasta-çalışan güvenliğine katkısı yönünde güçlendirildi ve değişime zorlayan-
direnen kuvvetlerde çalışan tepkisi zayıflatıldı. 
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Tablo:3 Değişime Etki Eden Kuvvetler 

DEĞİŞİME ZORLAYAN KUVVETLER DEĞİŞİME DİRENEN KUVVETLER 

İnsan Kaynağını Daha Etkin Kullanma Çalışan tepkileri, iş yükü artacağı bilinci 

Gereksiz Süreçlerin Kaldırılması Zaman gereksinimi 

Süreci paylaşmak ve hızlandırmak Bilgi ve eğitim gereksinimi 

Etkin ve etkili bilgilerinin sağlanması  

Hasta ve çalışan güvenliğine katkı  

Bekleme sürelerini azaltmak  

 

Tablo:4 Değişim Mühendisliğinin EFQM Modeli ile Bağdaştırılması 

Politika ve 
Strateji 

Vizyona Ulaşma Çekilen EKG’nin 1 dakika içinde doktoru tarafından 
değerlendirilmesi, 

Hastaya etkili, etkin tedavinin kısa sürede 
verilmesi, 

Hizmetin hızlı ve etkili verilmesi, 

Kaynaklar Kaynakların etkin yönetimi 
Karar verme matrisinin 
uygulanması 

Çalışanın sürekli telefonla iletişim kurması 
gerekliliğinden dolayı zaman kazancının olması 

Hizmet aracının kullanılmamasından dolayı az 
maliyetli olması 

Bekleme sürelerinin azaltılması 

Süreçler Süreçlerdeki alanların 
izlenilmesi 

Gereksiz süreçlerin ortadan kaldırılması 

Süreçlerin etkili ve verimli kullanılması 

Tedavi sürecinin erken başlatılabilmesi 

Çalışanlar Kurum değerlerinin 
izlenilmesi 

Çalışanlar uygulama aşamasında gördüğü 
sonuçlardaki verimlilikten dolayı mutlular. 

Çalışanlara zaman kazandırması 

Sonuçlar Sonuçların Etkileşiminin 
izlenmesi 

Gereksiz süreçlerin ortadan kaldırılmasıyla çalışana 
zaman kazandırdı, çalışanın verimliliğini arttırdı, 

Çalışan memnuniyeti ve olumlu sonuçlarla acile de 
kuruldu. 
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SONUÇ 

Değişim mühendisliği ile müşterilerin ihtiyaçları daha iyi analiz edilerek karşılanmaktadır. 
Sürekli olarak hizmetin kalitesi ve müşteri memnuniyeti artmaktadır. Değişim bir örgütün 
tamamını kapsayabileceği gibi sadece küçük bir süreç değişimini de kapsamaktadır. Temelde 
değişme, Karabük Devlet Hastanesi Koroner Yoğun bakım ünitesine yatırılan her hastanın 
EKG’sinin hızlı, etkin ve uygun olan tedaviyi zaman kaybetmeden hastaya başlanılmasını 
hedefleyerek kurulan tarayıcı sistemi ile olumlu geri dönüşler olmuştur. Diğer kliniklerde de 
etkilenen süreçlerin yeniden planlanarak var olan durumdan daha hızlı ve etkin bir 
uygulamaya geçilebileceği kararına varılmıştır. 

Değişimi, çalışanlarla birlikte başlatmak ve ona yön vermek, yeni değişim süreçlerine 
hastanemizi hazırlamak, değişimin konusunu ve yönünü belirlemek ’’devrimci” ve “katılımcı” 
bir değişim yönetimi modelini benimsemek için; 

• Mükemmel kurum kültürüne giden yolda gerekli olan değişimlerin yapılandırılmasını 
sağlamak, 

• Kuruluşun vizyon ve misyonu doğrultusunda mükemmelliğe ulaşmasını sağlamak, 

• Süreçlerin daha hızlı, daha etkin, daha güvenli ve daha az maliyetli olmasını sağlamak, 

• Kurumun ürettiği ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak için değişimler sağlamak, 
 

• Temelde radikal bir değişimi başararak müşteri ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak, 
organizasyonun rekabet gücünü artırmak, organizasyonda yenilik ve yaratıcılığı 
geliştirmek ve değişimi kalıcı kılabilmek gerekmektedir. 
 

Organizasyondaki tüm çalışanların değişim mühendisliği çalışmalarına inanması ve katılımı 
şarttır. Önemli olan tüm çalışanların birlikte katılımı ile değişim mühendisliğini sürdürmektir. 
Değişim mühendisliği çalışmaları bir kişinin değil, bir ekibin görevi olmalıdır, ekip üyeleri 
arasında anlaşmazlıkların en aza indirilmesi gerekmektedir. 

 

KAYNAKLAR 

 
Aktan, C. C. (2011). Organizasyonlarda Değişim Yönetimi: Değişim Mühendisliği. Organizasyon 
ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1):78.  

Aktan, C. C. (1998). Organizasyonel Performansta Atılım (Breakthrough) için Yeni Bir Yönetim 
Tekniği: Benchmarking. MESS Mercek Dergisi, 11(3):288-289. 
 
Dalay İsmail, Recai Coşkun ve Remzi Altunışık. (2002). Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim 
Yaklaşımları. İstanbul: Beta Yayın. 

Değişim mühendisliğinin Tanımı, nedenleri, Kapsamı ve Öğeleri (2008) 
http://enm.blogcu.com/degisim-muhendisliginin-tanimi-nedenleri-kapsami-ve-ogeleri/2841515  
[Erişim: 08.03.2018]  

Güçlü, N.; Şehitoglu E., T.(2006). Örgütsel Değişim Yönetimi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 13 (0), 243.  



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(3):194-205. 

 205 

Hammer, M. and James, C. (1994). Değişim Mühendisliği. (Çeviren, Gül, S.) (Ss.30-31). İstanbul: 
Sabah Yayıncılık. 

Hussey, D. (1998). Değişim Yönetimi. (Çeviren, Çimen, A.) İstanbul: Timaş Yayınları. 

İlhan, A. (2017). Örgütlerde Değişim Yönetimi ve Değişime Karşı Direncin Üstesinden Gelmek için 
Geliştirilen Stratejiler. Social Sciences Studies Journal (Sssjournal), 3(6). 

Kalder (2003). EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeli, Kamu ve Sivil 
Toplum, İstanbul: Türkiye Kalite Derneği Kalder Yayınları.  

Mıller, F. (1998). Strategic Culture Change: The Door To Achieving High Performance And 
Inclusion. Public Personnel Management, 27(2):151. 

Özgen, H. ve Doğan, S. (1997). Zaman Yönetiminde Yeni Yönetim ve Organizasyon 
Yaklaşımları. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, (425),136-145. 

Öztürk, A. (1988). Değişim Yönetimine Çağdaş Yaklaşım, Örgüt Geliştirme, Adana: Nobel 
Yayıncılık.  

Savaş, H. (1997). Değişim Mühendisliği ve İşletmeler Açısından Önemi. Verimlilik Dergisi, 4: 145-
162. 

Tarahat, B. and Burke, W. (1997). 12 Principles of Organizational Transformation. Management 
Review.  86(8):17. 

Yalçın, A. (2002). Değişim Yönetim. Ankara: Nobel Yayınları 

Yeniçeri, Ö. (2002). Örgütsel Değişmenin Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık. 



Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 
2019, 2(3):206-225. 

DOI: 10.26677/TR1010.2019.113 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: 

https://www.sobibder.org 

KAVRAMSAL MAKALE 

Türk Modernleşmesi ve Sosyo-Ekonomik Strüktürün Dönüşümü: Cumhuriyetin İlk 
Yılları 

Dr. Tufan SARITAŞ, e-posta: tufansaritas@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1728-2377 

Öz 

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında sosyo-ekonomik alandaki modernleşme 
süreci; ekonomi biçiminin seçimi, yerli müteşebbis ve finansal kurumların oluşturulması, hukuk 
ve laiklik alanındaki düzenlemeler, İslam’ın teolojileştirilmesi olmak üzere dört aşamada 
incelenmiştir. Şu şekilde bir sonuca varılmıştır: Cumhuriyet’in yönetimindeki Ankara Hükümeti, 
ilk aşamada İzmir İktisat Kongresi’nde işaretleri verilen liberal ekonomi biçimini seçmekle işe 
başlamıştır. Kongredeki konuşmasında Mustafa Kemal Paşa’nın vurguladığı şekilde yeni 
bürokratik yapının merkezine “kişi çıkarı” konulmuştur. İkinci aşamada; yerli müteşebbisler 
üretilerek ve İş Bankası kurularak, kapitalist batı ekonomisi ile eklemlenmek için temel itici 
güçler oluşturulmuştur. Üçüncü aşamada; modern kapitalist ekonomik yapı ile bütünleşme 
amacıyla batılı hukuk sistemi ve laiklik kabul edilmiştir. Böylece üretim faktörlerinin 
mobilizasyonunu engelleyen din ve gelenek, kamusal ve ekonomik alanın dışına çekilerek 
kapitalist üretim yapısına geçiş hızlandırılmıştır. Dördüncü aşamada ise; İslam, teolojileştirilerek, 
toplumsal alandan uzaklaştırılmış ve bireylerin birer “Homo Economicus” olarak hareket 
etmeleri desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Türk Modernleşmesi, İş Bankası. 
Makale Gönderme Tarihi: 16.03.2019  
Makale Kabul Tarihi: 04.05.2019  

Önerilen Atıf:  
Sarıtaş, T. (2019). Türk Modernleşmesi ve Sosyo-Ekonomik Strüktürün Dönüşümü: 
Cumhuriyetin İlk Yılları, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(3):206-225. 
© 2019 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(3):206-225. 

 

 
207 

 

 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2019, 2(3):206-225. DOI: 10.29226/TR1001.2019.x  
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org  

 

 
 
CONCEPTUAL PAPER 

 

Turkish Modernization and Socio-Economic Structure’s Convertion: The Early Years 
of the Republic of Turkey 

 

 
Dr. Tufan SARITAŞ, e-mail: tufansaritas@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1728-2377 

 

Abstract 

In this study, the modernization process in socio-economic field in the first years of Turkish 
Republic is examined within four stages; choosing the style of economics, founding local 
entrepreneurs and financial institutions, regulations in the field of laicism and law, finally the 
transformation of Islam into theology. The conclusion is: at first stage, The Ankara Government 
of Turkish Republic started with choosing liberal economy style about which the signals have 
been made in İzmir Economy Congress. As Mustafa Kemal Pasha emphasized in his speech in 
the congress, the ‘self-interest’ concept was put into the center of new bureaucratic structure. At 
second stage, by generating local entrepreneurs and founding İş Bank, basic driving forces are 
created for articulating with western capitalist economy. In third stage, for integrating with 
modern capitalist economy, western juridical system and laicism is adopted. Thus, transition to 
capitalist production system is accelerated by pulling out the religion and tradition away from 
public and economic field which both are blocking the mobilization of production factors. At 
fourth stage, Islam is transformed into theology, plus it is moved away from social sphere and 
individuals are supported to act as ‘Homo Economicus’. 
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GİRİŞ 

Modernleşme, en genel anlamıyla geleneksel – yerel ilişkilerden, modern – seküler ilişkilere geçiş 
süreci olarak tanımlanabilir. Batı Avrupa’nın Rönesans’la birlikte dünya gündemine taşıdığı 
“Modern Dünya” kavramı, Batı Avrupa’da kapitalist sistemin ortaya çıktığı, üstün ekonomik ve 
askeri gücüyle adeta tüm dünyayı, nispeten bu gelişmiş seviyeye ulaşmaya evirdiği (Amin, 
2007:93), farklı kültürler için bir “idol-medeniyet biçimi” olarak da açıklanabilir.  

Bu çekici üstünlüğün merkezinde hiç şüphesiz, alt edilemez askeri gücün arkasındaki Sanayi 
Devrimi’nin üretimdeki getirdiği yenilikler gizliydi. Sanayileşmenin, askeri alana uygulanması 
ile ortaya çıkan ve geleneksel ilişkiler yumağındaki toplumların üstesinden gelemeyeceği etkin 
silah gücü, ekonomik güç ile birlikte ortaya çıkarak, dünya planında, Batı Avrupa lehindeki siyasi 
zaferleri, iki yüz yıllık süreçte peşi sıra meydana getirmişti. Bu durum, doğal olarak hakim-
egemen toplum ve medeniyet haline gelen Batı Avrupa’nın yaşam biçiminin de karşı konulamaz 
bir şekilde yayılmasına neden olmuştu (Giddens, 2012:75). 

Modernleşme, Batı Avrupa’nın karşısında yenilgi yaşayan tüm dünyayı kasıp kavuran bir 
ideolojiye dönüşüyor, bu ideolojiyi benimsemiş devletlerin geleneksel kurumlarını ve sosyo-
ekonomik yapılarını bir bir yıkıyordu. Böylesine etkin bir ideoloji olarak modernleşme, Tanzimat 
Dönemi’ndeki Osmanlı Devleti’nden İttihat ve Terakki Partisi’ne, oradan da Modern 
Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar bu topraklarda ve bu ideolojiyi benimsemiş dünyanın diğer 
coğrafyalarında, bir geçiş süreci olarak modernleşme politikalarını yöneten “otoriter rejimler”in 
kendilerini meşrulaştırma yöntemlerinden biri olarak görülüyordu (Köker, 2007:71-72). Modern 
dünyaya geçişi gerçekleştirme güdüsüyle otoriter karaktere bürünen siyasi yapılar, basit bir 
mantıkla, Modern Batı Avrupa karşısında yutulmamak için Batı Avrupa’nın nicelik ve nitelikleri 
ile vasıflanarak ortaya koydukları modernleşme politikaları ile tüm geleneksel yapıları 
acımasızca parçalıyorlardı.  

Ekonomik ve askeri üstünlük pahasına gelenekten koparak modernizme yöneliş, sosyal hayatta 
da bir dönüşüme neden oluyordu. Tönnies’in ifadesiyle cemaatten (gemeinschaft), cemiyete 
(gessellschaft) doğru bir geçiş gerçekleşiyordu. Ona göre geleneksel toplumlarda cemaatler 
hakimdi. Burada birey, toplum içindeki statüsünü doğumuyla elde ederdi. Din ve geleneklerin 
oluşturduğu ahlaki davranışlar içerisinde mobilizasyonunu sağlardı. Bu yapıda bireysel çıkar 
değil; toplumsal, ortak çıkarlar ve dayanışma egemendi. Ancak modernleşme süreci ile 
kentleşmenin gelişmesi, toplumun ihtiyaç ve taleplerinin değişmesi sonucu geleneksel yapıların 
ortaya çıkardığı cemaat (gemeinschaft), zamanla yerini cemiyete (gessellschaft) bıraktı. 
Cemiyette (gessellschaft) ise bireysellik, rasyonalite ve kişi çıkarı esastı (Gönç-Şavran, 2011:140).  

Bireyin faydasını esas alan sosyolojik değişimin ardındaki unsur, Sanayi Devrimi ve bunun 
sonucunda gelişen endüstriyel toplumdu. Bu bağlamda Veblen, yeni bir teknolojinin, dönemin 
düşüncesini ve çıkar ilişkilerini yıkarak, kendi ihtiyaçları bağlamında tüm kurumları yeniden 
inşa ettiğini iddia ediyordu. “Toplumsal Değişim Kuramı” olarak adlandırılan bu durumda, 
mevcut yapıdan çıkar sağlayan ve bu sebeple de dönemin düşünce ve çıkar ilişkilerini savunan 
statükocular, geleneği korumak için her türlü tepkiyi gösteriyorlardı. Dolayısıyla gelenekle 
modernlik arasındaki çatışma kaçınılmazdı. Sonuçta çatışma ortamı yaşansa ve dönüşüm zaman 
alsa da sonuçta dönüşüm kaçınılmaz olarak gerçekleşiyordu (Coser, 2013:245). 

Osmanlı Devleti de Tanzimat Dönemi’nden itibaren Batı Avrupa’nın ekonomik, askeri ve 
teknolojik üstünlüğünü kabul etmişti. Bu sebeple yürürlüğe koyduğu modernleşme politikaları 
ile kurumlarını ve sosyo-ekonomik yapısını, Avrupa medeniyeti bağlamında dönüştürmeye 
çalışıyordu. Ancak belki de imparatorluklar döneminin bitmesi sebebiyle modernleşme 
hareketlerinden istenilen sonuç alınamıyordu. Çünkü Wallerstein’a göre Batı Avrupa’da ortaya 
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çıkan Avrupa merkezli bir dünya ekonomisiydi ve imparatorlukların bu yeni dünyada yaşama 
şansları zordu.  

İmparatorluklar, yapıları itibariyle merkeziyetçi karakterliydi. Periferisindeki zayıf siyasi 
yapılardan, vergi geliri ve ticari tekeller vasıtasıyla bir fayda sağlıyordu. Ancak tüm bu sistem, 
hantal ve devasa bir bürokratik, askeri ve siyasi bir yapı ile gerçekleşiyordu. Bir diğer deyişle bu 
hantal yapı, fayda elde etmek için askeri ve siyasi gücüyle sürekli olarak bir baskı unsuru 
olmalıydı. Bu durum da doğal olarak zaman zaman çıkan isyan ve savaşlardan galibiyetle 
çıkmayı gerektiriyordu. Dolayısıyla uzun vadede zor ve masraflı bir döngüydü. Sanayi Devrimi 
ile Batı Avrupa’nın elde ettiği güçle birlikte imparatorlukların mevcut konumlarını koruma 
şansları oldukça azaldı (Wallerstein, 2010:34). Sonuç olarak bir imparatorluk olan Osmanlı 
Devleti de bu gelişmelerden olumsuz şekilde etkilendi. 

Modern Türkiye Cumhuriyeti, Tanzimat Dönemi’nden itibaren giderek gelişen modernleşme 
düşüncesinden aldığı mirasla, imparatorluğa son vererek bir cumhuri idare oluşturdu. 
Kurumlarını ve sosyo-ekonomik yapısını modernleşme faaliyetleri ile dönüştürerek, Batı Avrupa 
merkezli dünya ekonomisinin karşısında gelenekçi bir yapıyla varlığını devam ettirmeye 
çalışmak yerine, onun bir parçası olmayı tercih etti. Dolayısıyla bu çalışmada Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sosyo-ekonomik yapısındaki dönüşüm; ekonomi biçiminin seçimi, yerli 
müteşebbis ve finans kurumlarının kurulması, hukuk ve laiklikle ilgili düzenlemeler, İslam’ın 
teolojileştirilmesi bağlamında dört aşamada açıklanmaya çalışılacaktır. Öncelikle Osmanlı 
Dönemi’ndeki modernleşme faaliyetlerinden kısaca bilgi verilecek ve akabinde Türkiye 
Cumhuriyeti’nde modernleşme ve sosyo-ekonomik dönüşüm incelenecektir. 

 

TANZİMAT’TAN YIKILIŞA KADARKİ SÜREÇTE OSMANLI’DA 
MODERNLEŞME HAREKETLERİNE KISA BİR BAKIŞ 

Topraklarının genişliği düşünüldüğünde Osmanlı Devleti, kuruluşundan çöküş sürecine girdiği 
tarihe dek, büyük bir coğrafyada birçok devleti etkilemiş ve bunların takip ettikleri hakim-
egemen kültürün biricik sahibi olmuştu. Ancak Batı Avrupa, Reform ve Rönesans’la birlikte 
birkaç yüzyıl içinde metafiziğin egemenliğinden kurtularak, aydınlanma dönemine girmiş ve 
Sanayi Devrimi gibi sosyal sonuçları oldukça karmaşık bir sosyo-ekonomik dönüşüm sonucu 
dünya konjonktüründe merkez haline gelmişti. Avrupa ile sınırı olan Osmanlı Devleti de bu 
gelişmelerden payını almıştı. Artık Osmanlı Devleti’nin karşısında ekonomik ve askeri olarak 
oldukça güçlü bir medeniyet bulunmaktaydı.  

Osmanlılar, Avrupa Devletleri ile giriştikleri savaşları kaybetmeye başladıklarında, ilk olarak 
yenilgilerinin nedenlerini, Avrupa’nın askeri üstünlüğünde aradılar. Bu problemi çözmek için de 
gelişmiş askeri teknolojinin, Avrupa’dan transfer edilmesi gerektiğini ileri sürdüler. Ancak tam 
da bu sırada askeri teknolojinin alt-yapısındaki mali büyüklüğü fark ettiler. Dolayısıyla devletin 
bünyesinde mali ve ekonomik açıdan sağlam bir alt-yapıyı kuramadıkları sürece, askeri kaynaklı 
teknoloji transferi imkanına sahip olamayacaklardı.  

Osmanlı Devleti, Avrupa karşısındaki düştüğü zor durumdan çıkış çareleri ararken, belki de 
rakibini yakından tanımak için bu tarihlerde Avrupa’nın birçok şehrine daimi elçilikler açtı. Bu 
süre zarfında Avrupa’ya gönderilmeye başlanan elçi ve temsilciler, Avrupa’nın gelişimi 
hakkındaki kanaatlerini belirten sefaretname ve seyahatnamelerinde, Osmanlı’nın, sadece 
teknolojik açıdan değil, her alanda Avrupa’nın gerisinde kaldığını belirtiyorlardı. Bahsi geçen bu 
Osmanlı elitlerinin çabalarıyla, geleneğe sıkı sıkıya bağlı Osmanlı yöneticilerinin teknoloji 
transferi ile sorunun çözülebileceğini ileri süren fikirleri zamanla terkedildi. Kısa bir süre sonra 



Tufan SARITAŞ 

 210 

Avrupa’nın sadece teknolojisi değil, bunun yanında düşünce sistemi ve kurumları da Osmanlı 
Devleti’nce bir bir ithal edilmeye başlandı (Hanioğlu, 1985:1182).  

Padişah ve Osmanlı devlet adamlarının çoğunluğu, devleti, girmiş olduğu bu toplumsal, 
ekonomik ve askeri bunalımdan, bir dizi ıslahat tedbiriyle kurtarmak istiyorlardı. Bunun için ilk 
olarak Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı ilan edildi. Bu ferman, temel prensipleri ile yıkılmaya 
yüz tutmuş ve artık işlemez hale gelmiş Osmanlı devlet yapısını, Avrupa devletlerindeki 
kurumsal yapıya benzer bir şekilde yeniden inşa etme amacı taşıyordu (İnalcık, 2006:28-29). 
Tanzimat, ana fonksiyonlarıyla, Avrupa’da o dönemde popüler olarak görülen Milli devletlerin 
kurulmasına ve orta sınıfın ekonomik olarak güçlenmesine çalışan bir devlet politikası olan 
“kameralizm”den esinlenmişti (Mardin, 2013:12). Çoğunluğu yoksul olan Osmanlı tebaasının 
ekonomik olarak güçlenmesine yönelik bu politikalar, Devlet-i Aliye’nin de güçlenmesine neden 
olacaktı. Çünkü halkın refahının yükselmesi, ekonominin ve dolayısıyla alınacak vergilerle 
güçlenecek olan maliyenin de fayda sağlaması demekti.  

1856 yılında imzalanan Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’nın ikinci ayağı durumundaydı. Bu 
fermana göre Gayri Müslim tebaa “cizye” adı altındaki vergiyi ödemeyecek (İnalcık, 1993:48) ve 
devlet yönetiminde daha geniş oranda yer alabilmeye hak sahibi olacaktı (Seyitdanlıoğlu, 
2006:263). Tanzimat Fermanı’nın amaçladığı eşit haklara sahip çeşitli unsurlardan müteşekkil 
vatandaşlarla, “Osmanlıcılık” şuuru oluşturma fikri, Islahat Fermanı ile tersine dönüyordu. Zira 
Gayri Müslim tebaa kendilerine sunulan bu imkânları optimum şekilde kullanarak Müslüman 
tebaa karşısında ciddi bir maddi kazanım sağladı. Ayrıca bu durum Müslüman tebaanın, Gayri 
Müslim tebaa karşısındaki üstünlüğünü törpülemesi ve Gayri Müslim tebaaya birtakım 
ayrıcalıklar sunması nedeniyle ciddi bir tepki topladı. Nitekim tarihe “Kuleli Vakası” olarak 
geçecek bir isyanı netice verdi. Hükümet devrilmeye çalışıldı, ancak başarılı olunamadı (Mardin, 
1985:1699). 

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat süreciyle birlikte geleneksel üretimden sanayi üretimine 
geçilmesi öngörülüyordu. Ancak geleneksel üretim yapısı ile teşkilatlanmış olan halkın, bu 
dönüşümü yara almadan tamamlaması pek de mümkün gözükmüyordu. Sultan III. Selim ve II. 
Mahmud, Osmanlı zanaatkârlarını ve esnafı, Sanayi Devrimi’nin nimetleri ile desteklenmiş 
Avrupalı rakiplerinden korumak için gerekli önlemlere başvurmuştu. 1838 yılındaki Baltalimanı 
Anlaşması ile birlikte bu korumacılık geleneğinden vazgeçildi ve iç ticaret, yabancı tüccarlara 
açıldı. Yabancı üreticinin, gelişmiş teknolojik imkânlarla ürettikleri malları, Osmanlı 
coğrafyasında pazarlaması, zaten zayıflamakta olan zanaatkâr ve esnafı zor durumda bırakarak, 
Lonca Sistemi üzerinde onulmaz yaralar açtı. Bu gelişmeler, geleneksel üretim sisteminin 
yıkılması ile birlikte modern üretim yapısına geçişin hızlanacağını düşünen Osmanlı 
İntelijansiyası’nı memnun ediyordu (Ahmad, 2012:40). Ancak halk üzerindeki etkisi hiç de 
beklenildiği gibi olmadı.  

Örneğin; demir kaşıkların ülkeye girmesi ile tahta kaşık üretiminde bulunan esnaf ve bunlara 
bağlı iktisadi yapıların hepsi zarar gördü. Ulema sınıfının “demir kaşıkla yemenin caiz olmadığı” 
yönündeki fetvaları bile geleneksel üretim yapısını kurtarmaya yetmedi (Özel, 2011:161-162). 
Ekonomik yapıdaki dönüşüm sadece esnaf üzerinde gerçekleşmiyordu. Bir bütün olarak 
ekonominin üretim yapısı, tüm alanlarıyla dönüşüme zorlanıyordu. Reformcu Osmanlı 
yöneticileri, Osmanlı Devleti’nin, Avrupa merkezindeki sanayileşmiş dünya ekonomisinin bir 
parçası olmasını istiyorlardı. 

Jön Osmanlılar olarak bilinen grup, reformcu Osmanlı yöneticilerini, Osmanlı’nın içine düştüğü 
mali bunalımı bahane ederek acımasızca eleştirdiler ve Birinci Meşrutiyet’in imzalanmasını 
sağladılar. Böylelikle padişahın mutlak otoritesi bir anayasa ile kısıtlandı ve anayasanın 
uygulanmasından, bürokrasinin sorumlu olması sebebiyle de yönetici elitler, devlet içerisindeki 
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yerlerini sağlama aldılar. Anayasal rejimin kabul edilmesiyle, inisiyatif, Saray’dan Babıali’ye 
geçerken, Osmanlı’da bir bürokrasi sınıfının ilk işaretleri görülmeye başlandı. 

Osmanlı Devleti bir tarım ülkesi olduğu için vergi gelirlerinin büyük kısmı, tarımdan 
sağlanmaktaydı. Babıali’nin yenilikçi bürokratlarına göre; eğer tarım sektörünün devlet 
desteğiyle büyümesi sağlanabilirse, dolaylı olarak vergi gelirleri artacak ve Osmanlı maliyesi 
rahat bir nefes alabilecekti. Ayrıca Osmanlı topraklarına çoğunlukla Müslüman ve Türk olan 
tebaa sahip olduğu için de verilen desteklerden Gayri Müslim’ler yararlanamaz ve dolayısıyla 
sağlanan maddi kazanç, devletin güvendiği bir güruha gitmiş olurdu. Bu amaç bağlamında 
Babıali, Osmanlı tebaasından tarım ürünü satın alma ambargosundan vazgeçerek, tarım 
üreticisinin, ürünlerini doğrudan yabancılara satmasının önündeki engelleri kaldırdı. Yüksek kâr 
elde eden tarım ürünleri üreticileri, geleneksel geçimlik üretimden vazgeçerek, tarımı 
ticarileştirdiler. Süreç sonunda zenginleşen toprak sahipleri, Osmanlı Meclisi’nde milletvekili 
olabilmek için yegâne şart olan zengin olma şartını sağlayarak mecliste milletvekili olarak 
yerlerini aldılar ve bir sınıf olarak ortaya çıkmayı başardılar. Ancak sonradan anlaşıldı ki bu sınıf 
için kendi çıkarları, devletin çıkarlarından önde geliyordu (Ahmad, 2012:41-42).  

II. Abdülhamid Dönemi’nde de Avrupa’nın meydana getirdiği teknolojik gelişmelerden 
yararlanılması amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda atılan adımlarla, Saray’ın uyguladığı baskı ve 
sansürlere rağmen eğitim, hukuk, ulaşım, iletişim ve basın-yayın alanında ciddi gelişmeler 
yaşandı. İlköğretimden üniversite seviyesine kadar modern okullar açıldı ve öğrenci seviyesi 
artırıldı. Hukuki düzenlemelerle sosyo-ekonomik hayat daha adil ve elverişli bir biçime 
sokulmaya çalışıldı. Yeni demiryolları inşa edildi. Matbuatta ve gazete satışlarında artış yaşandı 
(Lewis, 2013:246-264). Ancak II. Abdülhamid Dönemi’nde gerçekleştirilen teknolojik gelişmelere 
karşın uygulanan baskı siyaseti, anayasal rejimi kaldırılması (1876-1909) ve liberal ekonomi 
politikalarının olabildiğince terk edilmesi gibi faktörler, Tanzimat’tan itibaren devam etmekte 
olan sosyo-ekonomik gelişmeleri yavaşlattı. Bu dönem, modernleşme yanlısı olan İttihat ve 
Terakki Komitesi’nin Sultan’ı devirmesi ile son buldu. 

İttihat ve Terakki iktidarı, Tanzimat’tan beri süregelen modernleşme hareketlerini daha da ileri 
götürme hedefindeydi. Parti üyelerinin büyük çoğunluğu, kapitülasyonların kaldırılmasını 
destekliyordu. Ayrıca yerli malı kullanımının özendirilmesi, sermayenin sanayiye 
yönlendirilmesi, milli bankacılık fikri, Müslüman Türk burjuva sınıfının oluşturulması, esnaf – 
zanaatkâr ve çiftçilerin örgütlenerek azınlık ve yabancıların elindeki tekelci oluşumları kırma 
çabaları; İttihat ve Terakki’nin modern milli bir ekonomi kurma girişimlerinden işaretler 
taşıyordu. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması da milli birlik ve beraberliği artırarak, milli – 
ulusçu yönelimlerin Osmanlı toplumu içinde giderek yerleşmesini sağladı (Kazgan, 2013:31-32).  

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve İtilaf Devletleri’nce işgale 
uğraması, modernleşme hareketlerini bir süre için fiilen durdurdu. Dikkat edilirse, Tanzimat’tan 
yıkılışa kadarki süreçte Osmanlı Devleti, modernleşmenin kaçınılmaz olarak gerekli olduğunu 
anlamış, değişen padişahlara ve bürokratlara rağmen bunu, gerçekleştirilmesi kaçınılmaz bir 
devlet politikası olarak benimsemiştir. Modernleşme etrafında oluşan modernist politikalar, 
Osmanlı Devleti’nin yıkılması sonucu, genç Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran bürokratlar ile 
uygulanmaya devam etmiştir. 
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MODERN CUMHURİYET’İN MEVCUT EKONOMİK STRÜKTÜRÜ 
DÖNÜŞTÜRME SERÜVENİ 

Birinci Aşama: Modern Ekonomi Biçiminin Seçimi - TBMM’nin Kuruluşu ve İzmir 
İktisat Kongresi 

Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi ve Osmanlı Devleti'ne ait toprakların galip devletlerce 
işgali ile birlikte Osmanlı Bürokrasisi, çöküş sürecine girerek, toplum üzerindeki etkinliğini 
yitirmişti. Bu durum aynı zamanda Osmanlı bürokrasisinin, geleneğin koruyuculuğunu 
üstlenme fonksiyonuna da ciddi bir sekte vurmuştu. Böylelikle kurtuluş mücadelesine katılmak 
amacıyla Osmanlı bürokrasisinden ayrılarak sivilleşen askeri erkân, Anadolu'da modern kimlikli 
bürokratik bir yapının temellerini atma imkânı elde etmiş oldu. TBMM’nin açılması ve 
Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile de Anadolu’da yeni bir bürokratik yapı inşa edildi. 

Tanzimat’tan beri inişli çıkışlı bir seyir izleyen modernleşme çabaları, geleneğin muhafızlığını 
yapan bürokratik yapının çözülmesi ile seküler dünyaya entegre olmak için yeterli hareket 
alanını buldu. Milli Mücadele için düzenlenen kongreler, TBMM’nin kurulması ve Kurtuluş 
Savaşı sonucunda elde edilen başarının sonucu olarak Türk halkının teveccühünü kazanarak 
hukuki meşruiyetini kazanan Ankara Hükümeti; savaş sonrası olası iç karışıklıkları önlemek ve 
savaş suçlularını cezalandırmak amacıyla katı önlemler aldı. Bu olağanüstü yetkilerin, diğer bir 
fonksiyonu ise geleneğin arta kalan bağlarının çözülerek modern ekonomik ve bürokratik 
yapının kurumsallık kazanması önündeki her türlü engelin bertaraf edilmesiydi.  

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçilme sürecinde, merkezi yönetim, özel sektöre ve toplumun diğer 
kesimlerine göre ön plana çıkmıştı. Cumhuriyet’in bu erken döneminde, yabancı sermayenin 
olumsuz etkileri büyük oranda ortadan kaldırılmıştı. Ankara Hükümeti, Tanzimat’tan beri 
süregelen Türk modernleşmesi sürecini yeniden yorumluyordu. Devlet kurumları, ekonomiye 
müdahale edebilecek şekilde dönüştürülecek, liberalleşme eğilimi, korumacılık önlemleri altında 
belirli bir seviyede geliştirilecekti. Türkiye’de yeni bir ulus-devlet ve milli bir ekonomi inşa 
ediliyordu. Bu amaç doğrultusunda; kapitülasyonlar kaldırılarak, Avrupalılara sağlanan 
ayrıcalıklar sona erdirildi. Ek olarak yüksek vergili bir gümrük rejimine geçildi. Özellikle bu 
husus, yeni devletin, ekonomi politikalarını uygulayabilecek kadar güçlü bir siyasi yapıya sahip 
olduğunu gösteriyordu. Ayrıca aşar vergisi ve iltizam sistemi kaldırılarak hem tarım kesimi, 
ekonomik olarak rahatlatıldı hem de vergi toplama fonksiyonu büsbütün merkeze geçirilerek, 
hükümetin merkezileşmesine katkı sağlandı (Pamuk, 2015:212-214).  

Cumhuriyetçi bir eğilimle, ekonomi politikalarının, halkın onayı ile oluşturulması isteniyordu. 
Bu sebeple sanayici, tüccar, çiftçi ve işçilerden oluşan 1135 delegenin katılımı ile Cumhuriyet’in 
kurulmasından kısa bir süre önce Şubat 1923’te İzmir’de İzmir İktisat Kongresi düzenlendi. 
Kongrede, Ankara Hükümeti’nin uygulayacağı ekonomi politikası büyük ölçüde şekillenmişti 
(Şahin, 2014:23-25). Ayrıca kongrede, Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren ulusal kimlik, ekonomi 
alanındaki belirleyici kimlik olarak betimleniyordu. Bir başka deyişle Milli Ekonomi anlayışı 
içerisinde “Türk” kimliğine ısrarla vurgu yapılıyordu (Kepenek, 2012:32).  

İzmir İktisat Kongresi’nde dikkati çeken bir başka husus da Mustafa Kemal Paşa’nın, devletin 
bürokratik yapısı üzerindeki fikirleriydi. Ona göre esas olan, bir vatandaş olarak bireydi. 
Devletin dış politikaları için bireyin refahından fedakârlık yapılamazdı. Ayrıca ülke içi 
politikalar, dış politikalara göre şekillenmemeliydi. Osmanlı Devleti’nin yaptığı en büyük hata, 
tebaasının refahından fedakârlık etmek pahasına, dış politikalar oluşturmaktı. Dolayısıyla kişi 
çıkarı ve faydası ön plana çıkarılmaktaydı. Bu husus, Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir İktisat 
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Kongresi’nde yaptığı açılış konuşmasında açıkça görülmektedir (İktisat Esaslarımız1, 1339). Şerif 
Mardin (2013:17-18) de benzer şekilde Mustafa Kemal Paşa’nın yeni kurulan bürokratik yapıda 
Osmanlı bürokrasisinin tersine, bireyi ve bireyin onurunu ön plana çıkardığını ileri sürmektedir. 

Bürokrasideki bu değişiklik aynı zamanda Osmanlı'daki fetih ve ümmetçilik anlayışının da 
terkedileceğinin sinyallerini veriyordu. Zira Osmanlı, Avrupa üzerine fetih düzenlerken, o 
toprakları İslamlaştırma amacını güdüyordu. Aynı şekilde İslam coğrafyasındaki hakimiyetini 
sağlamlaştırmak ve dış tehditleri engellemek için verdiği mücadele de İslam coğrafyasında 
adaleti tesis etmeye çalışmaktan başka bir şey değildi. Ama yeni Cumhuriyet'in genç bürokratik 
yapısı, modernleşme hareketleri ile birlikte laik bir devlet yapısını tercih ederek, bürokrasinin bir 
ideal çevresinde değil, bireysel çıkar etrafında örgütlenmesini öngörmekteydi. Zaten Osmanlı 
coğrafyası, olası en geniş sınırlarına ulaştığı, yeni bir fetih yapmak bir yana mevcut sınırlarını 
bile korumakta zorlandığı için fetih hareketleri ile ganimet geliri elde etme şansı da yoktu. Hatta 
Misakı Milli sınırları dışında faaliyet gösterecek askeri ve ekonomik gücü dahi 
bulunmamaktaydı. Bu sebeple Ankara Hükümeti, bürokrasiyi, Osmanlı bürokrasisinden farklı, 
laik bir kimlikle inşa etmekte herhangi bir beis görmedi. Ayrıca bu durum, bireyin İslam’la bağını 
kopararak, geleneksel ekonomi anlayışından sekülerliğe doğru bir dönüşümdü. Bir başka deyişle 
Ankara Hükümeti’nin, Anadolu’da bir “Homo Economicus” üretme çabasıydı. 

 

İkinci Aşama: Kapitalist Ekonomiye Eklemlenmede İtici Güçler - Yerli Müteşebbis ve 
İş Bankası 

Ankara Hükümeti’nin liberal bir ekonomiyi tercih etmesinin ardından çözülmesi gereken temel 
problem, yapısal olarak kapitalist batı ekonomisine eklemlenmede itici güç olarak kullanılacak 
müteşebbisler ve bu müteşebbislere kredi desteği sağlayacak bir finans kurumunun yokluğu idi. 
Tabi ki ülke ekonomisi büsbütün piyasaya bırakılmak da istenmiyordu. Bu sebeple devlet 
kontrolünde müteşebbisler üretilmeli ve bir banka kurulmalıydı.  

19. yüzyılın ikinci yarısında ticaret, büyük çoğunlukla Gayri Müslimlerin elindeydi ve Gayri 
Müslim nüfusu yaklaşık olarak %25 civarındaydı. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu 
oran %2,5’e kadar düşmüştü. Birçoğu savaş sırasında maddi varlıklarının büyük çoğunluğunu 
bırakmak zorunda kalarak ülkeyi terk etmişti. Ankara Hükümeti, yerli müteşebbis üretmek için 
ülkeyi terk eden Gayri Müslim unsurların geride bıraktıkları toprakları kendisine yakın Türklere 
intikal ettirerek, yerli müteşebbis adaylarının toprak üzerinden belirli bir gelir elde etmelerini 
sağladı (Keyder, 2011:101-103). Ancak orta ölçekli tüccarlarla, dağıtılan topraklardan gelir elde 
edenlerin, bu geliri tasarrufa dönüştürebilmesi ve oluşan tasarrufun kredi olarak dağıtılarak 
yeniden yatırıma yönlendirilmesi için de bir banka lazımdı. Bu ihtiyaç İş Bankası’nın kurulması 
ile giderilmiş oldu2.  

İş Bankası’nın kurulmasındaki temel amaç, sağlanan tasarrufların, yerli Türk müteşebbislere 
dağıtılarak, fiziki yatırım yapmalarına yardımcı olmak ve bu fonksiyonu devlet denetiminde 
gerçekleştirmekti. Ayrıca İş Bankası, bizatihi iktisadi teşekküllere iştirak yoluyla ortak olunması, 
yabancı sermayeli ticari işletmelerin millileştirilmesi, tekeller oluşturularak bu hakkın özel 

                                                        

1 Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı konuşma metninin Hicri 1339 / 
Miladi 1923 yılında İzmir’de Mahmut Esat (Bozkurt) Paşa tarafından bastırılmış halidir. 
Konuşmanın orijinal Osmanlıca metni ve transkripsiyonu için Ek 1., Ek 2., Ek 3. ve Ek 4.’e bakınız. 

2 İş Bankası’nın kurulmasına dair Osmanlıca evrakın orijinali ve transkripsiyonu için Ek 5. ve Ek 
6.’ya bakınız.  
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sektöre devredilmesi gibi çeşitli fonksiyonlar da üstlenmişti (Özer, 2014:354, 374-375). Bu 
amaçlardan her biri, inşa edilecek devlet müdahalesindeki liberal ekonominin temel iticisi 
konumundaki yerli müteşebbis ve banka ihtiyacının giderilmesine ve ekonomiyi, kapitalist 
sistem doğrultusunda yapılandırmaya yönelikti. 

İş Bankası’nın kurulması ve yerli müteşebbis oluşturma ekseninde, kapitalist dünya ekonomisine 
eklemlenme ile kalkınmanın sağlanacağı düşüncesi başlangıçta çok basit bir amaç gibi kabul 
edilebilirdi. Ancak bu amacı destekleyen, tevhid-i tedrisat, batı kökenli bir hukuk sistemi, 
İslam’ın gelenekten koparılarak seküler bazlı olarak yeniden yorumlanmaya çalışılması gibi 
devlet politikaları, ulaşılmak istenen gayenin pek de basit olmadığını gözler önüne sermekteydi.  

İş Bankası her şeyden önce bir devlet kurumu gibi hareket etmekte ve devlet tarafından ısrarla 
vurgulanan “Milli Ekonomi” gayesini kendi faaliyetleri için bir propaganda aracı olarak 
kullanmaktaydı. 19. yüzyılın Batı Avrupası’ndan itibaren “milliyetçilik” akımlarının, gelenekten 
tam anlamıyla kopamamış uluslar için teşvik edici bir modernleşme ideolojisi olduğu 
düşünüldüğünde (Keyder, 2011:114), İş Bankası’nın “Milli Ekonomi” propagandası ve yürüttüğü 
faaliyetlerle ülkeyi, kapitalist batı dünyasının bir parçası yapmayı amaçladığı anlaşılıyordu. 

Bu bağlamda İş Bankası’nın bir başka fonksiyonundan da bahsetmek yerinde olacaktır. Bilindiği 
gibi bir ekonomik unsurun kapitalize edilerek mevcut miktarı aynı iken finansal değerinin 
arttırılması, kapitalist sistemin en belirgin özelliklerinden biridir. Böyle bir artışla gerçekleşen 
birikim, üretim sonucu elde edilen birikimden ayrı bir “farklılaşmış birikim”dir. İşte İş Bankası, 
kapitalist ekonomik sistemin tam da bu fonksiyonunu üstlenmişe benziyordu. Örneğin; İş 
Bankası bünyesindeki şirketler, yabancı şirketlerle anlaşmalı bir biçimde zaman zaman kömür ve 
şeker üretimini kısıtlayarak, sözü edilen ürünlerin ithalini artırarak ya da ihracatını kısarak bir 
farklılaşmış birikim oluşturmaya çalışmıştı (Çetiner, 2014:191). Dolayısıyla bu faaliyetler, bir 
kalkınma ya da gelişme faaliyeti olmaktan çıkarak üretimin sabote edilmesine dönük faaliyetler 
olarak, kapitalizmin, ülkede yerleşmesine zemin hazırlamaya çabalıyordu.  

 

Üçüncü Aşama: Geleneğin Yıkılması - Batılı Hukuk Sistemi ve Laiklik 

Osmanlı’da Sünni İslam, devletten bağımsız bir şekilde kurumsallaşmamıştı. İslam toplumunun 
lideri olarak görülen “halife”, Yavuz Sultan Selim’den itibaren Osmanlı padişahına ait bir 
unvandı. Dini kurumsallaşmanın başında ise “şeyhülislam” bulunmaktaydı ve kendisi, devlet 
tarafından atanan üst düzey bir memurdu. Hatta tasavvuf erbabı bile “şeyh-ül meşayıh” isimli 
bir meclisle, bu kurumsallaşmada yerini almıştı. Dolayısıyla Sünni İslam, Osmanlı Devleti’nin 
resmi inancı olarak görülüyordu ve bürokrasinin bir parçasıydı. Ancak İttihat ve Terakki, Jön 
Türkler ve Kemalist erkân, devletin, modern devlet statüsü kazanabilmesi için “laik” bir sistemin 
benimsenmesi gerektiğini düşünüyorlardı (Keyder, 2011:113).  

Laik sistemin kabulüyle, birey ve din arasındaki bağın yeniden kurulamaması için “tevhid-i 
tedrisat” esasının uygulanarak, eğitimin, dini prensiplerden bağımsız, modern eğitim sistemine 
göre yapılması gerekiyordu. Ayrıca insan-insan, insan-toplum ve insan-devlet arasındaki 
ilişkilerin kontrolünü büsbütün devletin üstlenmesi, dinin laik esaslar gereğince bu alanın dışına 
itilerek “batılı hukuk sistemi”nin kabulü ile mümkündü. Böylece İslam'ın ve geleneğin dayattığı 
kısıtlardan "Homo Economicus" olarak yetiştirilecek bireyi kurtarmak ve kapitalist dünya ile 
yapısal olarak eklemlenmek için Avrupa Hukuku esas alındı. Bu süreçle birey, rahatlıkla 
kapitalist üretim yapısının bir parçası olabilecekti. 

Tüm bu gelişmelerden Halifelik makamı da etkilendi. Halifeliğin kaldırılması daha çok dış 
politikaya bakmakla birlikte iç politika ve bürokratik yapı ile de ilişkili bir durumdu. Bürokratik 
alanın merkezine, “bireysel çıkar”ın yerleştirilmesi ile tüm İslam dünyasının hamiliğine 
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soyunmayı gerektiren halifelik makamı arasında bir uyumsuzluk vardı. Bir diğer deyişle halifelik 
makamı, birey ve ulusun faydasını esas alan ulus-devlet yapısı ile çelişmekteydi. Dolayısıyla 
iktisadi kaynakların sadece ulus-devleti ilgilendiren Türk vatandaşları arasında paylaşımı ve dış 
politikanın da bu yönde geliştirilecek olması, halifelik makamının kaldırılmasının gereklerinden 
biri olarak görülüyordu. Böylece merkezi bürokrasi, amaçları doğrultusunda halifelik makamını 
da lağvetti. 

Bu gelişmelerle birlikte merkezi bürokrasinin, bireyle arasında anayasal hukuktan başka bir bağ 
kalmamış, devletin denetiminde olmayan bir ideoloji bulunmamış olacaktı. Ancak mevcut sosyo-
ekonomik yapının, İslam dünyası ve geçmişle arasında son bir engel daha vardı. Bu da harf 
devrimi ile ortadan kaldırılacak olan Osmanlıca’nın kullanımı idi. Osmanlıca, şüphe yok ki 
fonetik olarak Türk dili için pek de uygun bir yazı dili sayılmazdı. Zaten harf devriminin temel 
propaganda söylemi de bu yöndeydi. Fakat Osmanlı Alfabesi, bireyin, gelenekle arasında bir bağ 
kurması ihtimalini doğuruyordu. Çünkü İslami eserler, Osmanlı tarihine ait belgeler vs. gibi tüm 
yazılı materyal, Osmanlıca yazılmıştı. Dolayısıyla bireyin, gelenekten kopuşunu sağlamak için 
yeni Türk harfleri kabul edilerek, Osmanlı Alfabesi yürürlükten kaldırıldı (Lewis, 2013:374). 

Sonuç olarak batılı hukuk sistemi ve laikliğin kabulü ile bireyin inancının, kamusal alan dışında 
bırakılması, yeni kurulan bürokratik sistem ile birey arasındaki ilişkinin din ve gelenek gibi bir 
dış etken tarafından kesintiye uğramasını engelleyecek ve kapitalist sistem içinde “Homo 
Economicus” olan bireyin mobilizasyonunu arttıracaktı. Bir diğer deyişle birey, seküler iş 
ilişkileri kurabilecek ve ekonomik yapı içerisinde, örneğin İslam'ın ve geleneğin yasakladığı faiz 
gibi bir faydayı dahi atlamadan faydasını maksimize edebilecekti. 

 

Dördüncü Aşama: Geleneğin Modernist Yorumu - İslam’ın Teolojileştirilmesi ve 
Dini Eğitimin Devlet Tekeline Alınması 

Osmanlı bürokrasisi içinde kurumsallaşmış Sünni İslam'ın, politik alanının dışında tutulmak için 
laisizmle etkinsizleştirildiğini daha önce belirtmiştik. Bunun ikinci adımı olarak; İslam'ın 
yönlendirici bir araç statüsüyle sivil alanda kurumsallaşarak, devlete karşı bir unsur olarak 
politize edilmesini önlemek için İslam yeniden yorumlanmalı; topluma ve kamusal alana etki 
edebilecek prensipleri engellenmeli idi. Ayrıca İslam'ın, Osmanlı anlayışı ile halka aktarılması, 
Osmanlı bürokrasisinden izler taşıması sebebiyle yeni bürokratik yapıyı zedeleyebilirdi. 
Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın3 kurulmasıyla, İslam'ı anlatma ve aktarma faaliyetleri, 
merkezi bürokrasinin tekeline alındı. Böylece toplum, merkezi bürokrasinin isteği doğrultusunda 
İslam'ı öğrenecek ve devlet öncülüğünde apolitik yapıya büründürülmüş bir İslami anlayışı 
benimseyecekti. Dolayısıyla İslam, hayatın her alanını kapsayan bir “yaşama biçimi” olmaktan 
çıkarak, modern batı dünyasındaki din anlayışıyla bir teolojiye dönüşecekti. 

1924 yılına gelindiğinde geleneksel İslami eğitim kurumları olan medreseler kapatılmıştı. 
Bunların yerine modern tarzda dini eğitim veren imam hatip okulları açıldı. Üniversite 
seviyesinde dini eğitim verilmesi için de Osmanlı Devleti’nde yıllarca geleneksel İslami eğitimin 
önemli kurumlarından biri olan Süleymaniye Medresesi, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak bir 
ilahiyat fakültesine dönüştürüldü. Buna ek olarak imam hatip okulları ve ilahiyat fakültesi, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Yeni ilahiyat fakültesi, seküler bir İslami anlayış üretmeyi 
hedefliyordu. İlahiyat fakültesince oluşturulan bir komitenin; Milli Eğitim Bakanlığı’na İslam’da 
reform ve modernleşme ile ilgili sunduğu raporda dört konunun önemine dikkat çekiliyordu. 

                                                        
3 O dönemdeki adıyla “Diyanet İşleri Reisliği”. 
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Bunlar; camilerin temizliği ve içerisinde oturacak sıraların bulunması, ibadet dilinin Türkçe 
olması, ibadetin içten yapılabilmesi için camilerde enstrüman çalınması ve ibadete tefekkür 
boyutu kazandırılmasıydı. Türkçe ibadet hariç, komitenin sunmuş olduğu hiçbir konu dikkate 
alınmadı. Ortaöğretim kısmındaki Arapça ve Farsça tedrisatının da kaldırılması ile öğrenci 
sayısında bir hayli düşüş yaşandı. Sonuç olarak fakülte 1933 yılında kapatıldı (Lewis 2013:559). 
Dolayısıyla İslam’da reform ve modernleşme hareketi en azından dini eğitim sahasında sonuçsuz 
kalmıştı. 

Cumhuriyet döneminde kamusal alandaki modernleşme faaliyetleri olanca hızıyla devam 
ederken, toplumun birlikteliğini sağlayan Sünni İslam’ın inanç açısından güçlendirilmesine 
önem atfediliyordu. Harf devrimi sonucu, geçmişi ile yaşadığı kopukluk sebebiyle toplumun 
yanlış inançlara sapmaması için bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından Sünni inancın 
kuvvetlendirilmesi ve “doğru İslam”ın öğrenilmesi amacıyla birçok kaliteli eser Latin harfleri ile 
basıldı. Tefsir ve hadis alanında Elmalılı M. Hamdi Yazır ve Babanzade Ahmed Naim; kelam 
alanında İzmirli İsmail Hakkı ve fıkıh alanında ise Ömer Nasuhi Bilmen’in eserleri bunlardan 
bazılarıydı (Gencer, 2012:790-791). Merkezi bürokrasinin Sünni İslam’a yaptığı bu katkıların 
nedenini, Sünni inancın, yıllardır merkezi bürokrasi ile iyi ilişkiler geliştirmesinde aramak 
mümkündür.  

Tüm bu gelişmelerle birlikte ekonomik hayat, sosyal boyutu ile de inşa edilmeye çalışılıyordu. 
Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’la birlikte başlayan modernleşme tarihinde, kamusal alan, 
kapitalist Batı Avrupa ile bütünleşebilmesi için gerekli dönüşümleri yaşarken, sosyal alandaki 
modernleşme faaliyetleri ihmal edilmişti. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’ndeki modernleşme 
hareketlerinin, Cumhuriyet dönemindeki kadar başarılı olamamasını, bu yönüyle 
değerlendirmek mümkündür.  

İslam’ın seküler alana çekilmeye çalışılması ve teolojileştirilerek kamusal alandan dışlanması, 
“Homo Economicus” olarak tanımlanacak ve fayda güdüsüyle hareket edecek bireyin, ekonomik 
faaliyetlerini tam anlamıyla gerçekleştirmesine imkân tanıyacaktı. Çünkü İslami prensiplerin, 
modern ekonomik anlayışa ters düşen faiz yasağı, miras bölüşümü, iş ilişkilerinin farklılığı vs. ile 
ilgili prensiplerinin, bireyin, modern ekonomik hayattaki hareketliliğini kısıtlayıcılığı ortadan 
kaldırılmış olacaktı. Böylelikle kapitalist batı dünyasına eklemlenmek için gerekli olan sosyo-
ekonomik strüktürdeki değişim tamamlanmış oluyordu. 

 

SONUÇ 

Avrupa karşısındaki başarısızlığını, Avrupa’nın askeri ve ekonomik üstünlüğünde arayan 
Osmanlı Devleti, aradaki bu farkı kapatmak için Tanzimat Dönemi adıyla isimlendirilen bir 
modernleşme sürecine girerek, yoğun bir dönüşüm faaliyeti başlattı. Osmanlı döneminde daha 
çok kurumların modernize edilmesi şeklinde görülen modernleşme hareketlerinden pek de 
istenilen sonuçlar alınamadı. Ancak Tanzimat’tan itibaren filizlenerek gelişen modernleşme 
düşüncesi, Cumhuriyet’in ilk döneminde modernleşme konusunda oldukça kararlı adımlar 
atılmasını sağladı. 

Bu çalışmada Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki modernleşme ve ekonomik strüktürdeki dönüşüm, 
dört aşamada ele alındı. Bunlardan ilki; ekonomi biçiminin seçimidir. Bu da büyük ölçüde ilk kez 
İzmir İktisat Kongresi’nde belirlenmiştir. Kongrede Mustafa Kemal Paşa, bürokratik yapının 
merkezine “kişi çıkarı”nın yerleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, yeni iktisadi sistemin altını 
çizmiştir. Ona göre devletin dış politikaları için bireyin refahından fedakârlık yapılamazdı. 
Ayrıca ülke içi politikalar, dış politikalara göre şekillenmemeliydi. Osmanlı Devleti’nin yaptığı 
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en büyük hata, tebaasının refahından fedakârlık etmek pahasına, dış politikalar oluşturmaktı. 
Dolayısıyla “fayda” merkezli bir bürokratik yapı oluşturuldu.  

İkinci olarak; kapitalist ekonomik yapının temel itici güçleri olan müteşebbis ve finans 
kurumlarının kurulmasıdır. 19. yüzyılda modernleşme konusunda geri kalmış ulusları, bir 
canlandırma ideolojisi olarak oluşturulan “Milliyetçilik” argümanı burada da modernleşme 
faaliyetlerine dayanak noktası yapıldı. “Milli Banka” ve “Milli Müteşebbis” olarak propagandası 
yapılan bu itici güçler vakit kaybetmeksizin oluşturuldu. Bu bağlamda iktidara yakın Türk 
unsurlara, Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkeyi terk eden Gayr-i Müslim’lerin ülkede 
bıraktıkları topraklar dağıtıldı. Ayrıca orta ölçekli Türk tacirlere de kurulan bir “Milli Banka” 
olarak İş Bankası aracılığıyla kredi verilerek, iş ölçeklerini genişletmesi sağlandı. Böylelikle 
iktidara yakın Türk unsurlar birer “Milli Müteşebbis”e dönüştürüldü. Yine İş Bankası tarafından 
yabancı sermayeli şirketlerin millileştirilmesi; kömür, şeker vs. gibi ürünlerin üretiminin devlet 
kontrolünde belirlenen düzeylerde sabitlenmesi; çeşitli sektörlerde tekeller oluşturularak, 
bunların zamanla özel sektöre devri gibi misyonlar yerine getirildi. Bir başka deyişle İş 
Bankası’yla ülkenin çeşitli kaynakları ticarileştirilerek, kapitalist batı ekonomisi ile ticaret 
hacminin artırılmasında kullanıldılar.  

Üçüncüsü; batılı hukuk sistemi ve laiklik hakkındaki düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerle 
bireyin inancının, kamusal alan dışında bırakılması, yeni kurulan bürokratik sistem ile birey 
arasındaki ilişkinin, din ve gelenek gibi bir dış etken tarafından kesintiye uğramasını 
engelleyecekti. Merkezi bürokrasi ile birey arasında anayasal hukuktan başka bir bağ kalmamış, 
devletin denetiminde olmayan bir ideoloji bulunmamış olacaktı. Böylelikle batı ekonomisi ile 
bütünleşme stratejisini güden bürokratik yapının isteği doğrultusunda kapitalist sistem içinde 
“Homo Economicus” olan bireyin mobilizasyonu artacaktı. Bir diğer deyişle birey, seküler iş 
ilişkileri kurabilecek ve ekonomik yapı içerisinde, örneğin İslam'ın ve geleneğin yasakladığı faiz 
gibi bir faydayı dahi atlamadan faydasını maksimize edebilecekti. Yine bu bağlamda bürokratik 
alanın merkezine, “bireysel çıkar”ın yerleştirilmesi ile tüm İslam dünyasının hamiliğine 
soyunmayı gerektiren halifelik makamı arasında bir uyumsuzluk vardı. Dolayısıyla iktisadi 
kaynakların sadece ulus-devleti ilgilendiren Türk vatandaşları arasında paylaşımı ve dış 
politikanın da bu yönde geliştirilecek olması sebebiyle halifelik makamı da lağvedildi.  

Dördüncüsü; İslam’ın teolojileştirilmesi ve dini eğitimin devlet tekeline alınmasıdır. İslam’ın 
seküler alana çekilmeye çalışılması ve teolojileştirilerek kamusal alandan dışlanması, “Homo 
Economicus” olarak tanımlanacak ve fayda güdüsüyle hareket edecek bireyin, ekonomik 
faaliyetlerini tam anlamıyla gerçekleştirmesine imkân tanıyacaktı. Çünkü İslami prensiplerin, 
modern ekonomik anlayışa ters düşen faiz yasağı, miras bölüşümü, iş ilişkilerinin farklılığı vs. ile 
ilgili prensiplerinin, bireyin, modern ekonomik hayattaki hareketliliğini kısıtlayıcılığı ortadan 
kaldırılmış olacaktı. Böylelikle kapitalist batı dünyasına eklemlenmek için gerekli olan sosyo-
ekonomik strüktürdeki değişim tamamlanmış oluyordu. 

Sonuç olarak Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki modernleşme hareketlerine sosyo-ekonomik 
strüktürün dönüşümü açısından bakıldığında şu şekilde bir manzara ortaya çıkmaktadır. İlk 
olarak kişi çıkarı bürokratik yapının merkezine yerleştirildi. Daha sonra kişi çıkarını esas alan 
kapitalist ekonomik sistemin temel itici gücü olarak müteşebbisler ve finansal kurumlar 
oluşturuldu. Böylece merkezi bürokrasi yapısal olarak, kapitalist batı dünyası ile eklenmeye hazır 
biçimde inşa edilmiş oldu. Ayrıca hukuk ve laiklikle ilgili düzenlemelerle İslam, kamusal alanın 
dışına taşındı. İslam’ın “yaşam biçimi” olmaktan çıkarılarak bir teolojiye dönüştürülmesi ve 
bunun devlet tekeline alınmış dini eğitim kurumları ile topluma empoze edilmeye çalışılması 
sonucu toplumun gelenekle bağlarının koparılarak birer “Homo Economicus”a dönüştürülmesi 
amaçlandı. Dolayısıyla toplum mühendisliği görevini üstlenen merkezi bürokrasi, geleneksel 
yapıların ortadan kaldırılması ile ülkedeki üretim faktörleri mobilizasyonunu, kapitalist üretim 
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sisteminin karakterine uygun şekilde artırmayı başardı. Böylelikle kapitalist batı dünyasına 
eklemlenmek için gerekli olan sosyo-ekonomik strüktürdeki değişim tamamlanmış oluyordu. 

Sürece sosyolojik düşünce açısından bakıldığında Tönnies’in ifadesiyle cemaatten 
(gemeinschaft), cemiyete (gessellschaft) doğru bir geçiş gerçekleşmişti. Geleneğin ortak çıkarı 
güden zihniyeti yerine, modern dünyanın, doğuştan kazanılan bağları yıkan ve bireysel çıkarı 
esas alan rasyonel düşüncesi egemen hale geldi. Bu gelişmeyi, daha önce bahsedildiği üzere 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni bürokratik yapısında görmek mümkündü. Ayrıca Veblen’in 
“Toplumsal Dönüşüm Kuramı”na uygun olarak Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan yeni teknoloji; 
bir çatışma ortamı ortaya çıkarmak pahasına, geleneksel yapıları yıkarak mevcut kurumları 
dönüştürmüştü. Bu duruma örnek olarak; Cumhuriyet’in getirdiği modern devrimlere toplum 
içinden yükselen muhalefet ve bunun merkezi bürokrasi tarafından cezalandırılması 
gösterilebilir.   
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Ek 1. Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir İktisat Kongresi’nde Yapmış Olduğu Konuşmanın 
Bir Bölümüne Ait Orijinal Osmanlıca Metin 

 
 

 

 

 

Kaynak: İktisat Esaslarımız (1339), Anadolu Matbaası, İzmir. 

 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(3):206-225. 

 

 
221 

Ek 2. Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir İktisat Kongresi’nde Yapmış Olduğu Konuşmanın 
Bir Bölümüne Ait Orijinal Osmanlıca Metin (Devamı) 

 
Kaynak: İktisat Esaslarımız (1339), İzmir: Anadolu Matbaası. 
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Ek 3. Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir İktisat Kongresi’nde Yapmış Olduğu Konuşmanın 
Bir Bölümüne Ait Orijinal Osmanlıca Metnin Transkripsiyonu  

 

Efendiler; 

Tarihimizi dolduran zaferler yahut izmihlallerin kaffesi ahval-i iktisadiyemizle münasebettar ve 
alakadardır. Yeni Türkiye'mizi layık olduğu mertebe-i resanete isal edebilmek için, behemehal 
iktisadiyatımıza birinci derecede ve en çok ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Zamanımız 
tamamen bir iktisat devrinden başka bir şey değildir. Bir milletin esbab-ı hayatiyesini, refahiyet 
ve saadetini teşkil eden iktisadiyatla iştigal etmemesi, edememesi nazar-1 dikkati calib bir 
keyfiyettir. İtirafa mecburuz ki iktisadiyatımıza lüzumu kadar ehemmiyet verememiş 
bulunuyoruz. Bir milletin esbab-ı hayatiyesiyle iştigal etmemesi veya edememesi, o milletin 
yaşadığı edvar ile ve o edvarı tesbit eden tarih ile çok alakadardır. Bunun esbabını geçirdiğimiz 
edvarda, bilhassa tarihimizde arayabiliriz. Şimdiye kadar hakiki manasıyla milli bir devir 
yaşamadık. Binaenaleyh milli bir tarihe sahip olamadık. Bu noktayı biraz izah edebilmiş olmak 
için hep beraber Osmanlı tarihini hatırlayalım: Osmanlı tarihinde bütün gayretler, bütün mesai 
milletin arzusu, amili ve ihtiyacat-ı hakikiyesi nokta-i nazarından değil, şunun bunun amalini, 
ihtirasını tatmin nokta-i nazarından vukubulmuştur. Mesela, Fatih İstanbul'u zaptettikten sonra, 
yani Selçuki Saltanatı ile Şarki Roma İmparatorluğu’na tevarüs eyledikten sonra Garbi Roma 
İmparatorluğu’na da konmak istedi. Bunun için de bütün milleti bu hedefe doğru sevk etti. 
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Ek 4. Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir İktisat Kongresi’nde Yapmış Olduğu Konuşmanın 
Bir Bölümüne Ait Orijinal Osmanlıca Metnin Transkripsiyonu (Devamı) 

 

Mesela; Yavuz Selim, Fatih'in açtığı garb cephesini tesbit ile beraber Asya İmparatorluğu'nu 
birleştirerek büyük bir İslam ittihadı meydana getirmek istedi. Kanuni Süleyman, her iki cepheyi 
tevsi etmek, bütün Bahr-ı sefidi bir Osmanlı havzası haline getirmek, Hindistan üzerinde nüfuz 
tesisi gibi şahane bir siyaset takib etmek istedi ve tabii bunun için de unsur-ı asliyi, milleti 
kullandı. 

Arkadaşlar; 

Bütün bu ef’al ve harekât tetkik olunursa, görülür ki bu kudretli ve azametli padişahlar, siyaset-
i hariciyelerini; emelleri, arzuları ve ihtiraslarına istinad ettirmişler ve teşkilat ve siyaset-i 
dahiliyelerini, bu mevlud-i ihtirasat olan siyaset-i hariciyelerine göre, tanzim mecburiyetinde 
kalmışlardı. Halbuki teşkilat-ı dahiliyenin, siyaset-i dahiliyenin vüs'at ve tahammül derecesinde 
bir siyaset-i hariciye takib eylemek mecburiyeti vardır. Aksi takdirde felaket ve hüsran 
muhakkaktır. Filhakika Osmanlı Hakanları asıl olan bu noktayı unuttular. Bütün ef'al ve 
harekâtlarını hayaller ve emeller üzerine bina ettiler. “Teşkilat-ı dahiliyeyi" siyaset-i hariciyeye 
uydurmak mecburiyeti hasıl olunca, zapt ettikleri mahallerdeki anasırı, olduğu gibi muhafaza 
mecburiyetinde kaldıktan başka onlara istisnalar, imtiyazlar bahşettiler. Diğer taraftan unsur-i 
asliyi, uzun seferlerde, fütuhat meydanlarında dolaştırttılar ve bu suretle kendi kendini tahrib 
etmiş oluyordu. Bu itibarla millet, yani unsur-i asli kendi evinde, kendi yurdunda esbab-ı 
hayatiyesini istihsal için çalışmaktan mahrum bir halde bulunuyordu. Bu tacidarlar, milleti böyle 
diyar diyar dolaştırmakla iktifa etmiyorlar; belki fütuhat dairesi dahiline giren halkı memnun 
etmek, ecnebileri memnun etmek için, unsur-i aslinin hukukundan menabi-i iktisadiyesinden 
birçok şeyleri (atiyye) olarak onlara bahşediyorlardı. 
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Ek 5. Türkiye İş Bankası’nın Kurulmasına Dair Evrak 

 
 

Kaynak: Devlet Arşivleri Başkanlığı, 20.08.1924, Yer No: 30-18-1-1 / 10-40-17. 
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Ek 6. Türkiye İş Bankası’nın Kurulmasına Dair Evrakın Transkripsiyonu 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti 

Baş Vekâlet 

Kalem-i Mahsusu Müdüriyeti 

Aded 8 

 

 

Kararname 

 

Bir milyon lira sermaye ile banka muamelâtı ile iştigal etmek üzere “Türkiye İş Bankası” kuvvat-
ı tahtında Gaziantep Meb’usu Kılıç Ali ve İzmir Meb’usu Mahmud Celal Bey ve rakkası tarafına 
teşkiline nispet edilerek şirkete ait nizamname-i dahili laimalarının bil taktik (dakik) muvafık 
bulunmuş olduğuna ve sermayenin yüzde onun (%10) iş’arı (aşarı-vergisi) Milli Bankası’na 
yatırıldığına dair hesab-ı cari cüz’i dair görülmüş olduğundan tasdiki ticaret-i vekâlet-i celilesinin 
20 Kanun-u Sani tarihli ve 4029 numaralı tezkiresiyle vaki-i teklifi üzerine hey’et-i vükelanın 20 
Kanun-u Sani sene 1340 tarihli icmaında kabul edilmiştir.  

20 Kanun-u Sani 1340 

 

Türkiye Reis-i Cumhuru  

Gazi M. K. [imza] 

 

[Bakanların imzaları] 

 

Not: Cevaben yazılacak evraka, cevap olduğu muhareratın tarih ve numarasının derci rica 
olunur. 

 

 


