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Öz 

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın tamamına yayılan Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından Covid-19 (Yeni Tip Koronavirüs) adıyla belirtilen salgın tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizm hareketlerini olumsuz etkilemiştir. Covid-19 
salgını nedeniyle insan hareketlerinin durma noktasına gelmesi turizm endüstrisini ve 
dolayısıyla turizmde faaliyet gösteren diğer işletmeleri etkilemiştir. Bu araştırmanın 
amacı Türkiye’nin önemli bir turizm destinasyonu olan Marmaris’te faaliyet gösteren 
yat turizmi işletmelerinin Covid-19 salgınından nasıl etkilendiklerini, salgın ile ilgili 
süreci nasıl sürdürdüklerini ve geleceğe ilişkin salgın ile ilgili öngörülerini tespit etmek 
ve bu tespitler ışığında öneriler geliştirmektir. Araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden faydalanılarak yat turizmi işletmecileri ile mülakatlar yapılarak elde 
edilen bilgiler değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yat işletmecileri tüm 
diğer endüstri işletmeleri gibi Covid-19 salgınından ekonomik ve psikolojik olarak çok 
etkilendiklerini, gelir kaynaklarının kesilmesinden kaynaklı geleceğe dönük 
umutlarının belirsizleştiğini, sabit gider ödemelerinin devam etmesi nedeniyle 
zorlandıklarını, varlıklarını sürdürebilmede daha fazla destek gerektiğini 
belirtmektedirler.   

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Koronavirüs, Turizm, Yat Turizmi. 
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Abstract 

China's Wuhan city, and the resulting emitted by the World Health Organization to 
the entire world Covidien-19 (New Type coronavirus) is mentioned by name in 
Turkey as well as all over the world epidemic has adversely affected the tourism 
movement. The fact that human movements came to a halt due to the Covid-19 
outbreak affected the tourism industry and therefore other businesses operating in 
tourism. The research objective of Turkey's most important tourism destination 
which lies operating in Marmaris tourism business of Covidien-19 how they are 
affected by the epidemic, and how they continue the process of dealing with the 
outbreak and to identify their predictions about the epidemic for the future and 
develop proposals on these findings light. In the research, using qualitative research 
methods, the information obtained by interviewing yacht tourism operators was 
evaluated. According to the results of the research, yacht operators stated that they 
were economically and psychologically affected by the covid-19 epidemic like all 
other industrial enterprises, their future hopes were uncertain due to the cut of their 
income sources, they were forced due to the continuation of fixed expense payments, 
and more support is needed to survive. 

Keywords: Covid-19, Coronavirus, Tourism, Yacht Tourism. 
Received: 13.07.2020 
Accepted: 02.11.2020 

Suggested Citation:  
Bilgiçli, İ. and Yıldırgan, R. (2020). Evaluation of Covid-19 Outbreak by Yacht Tourism 
Operators: Example of Marmaris, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 3(11): 
857-870.
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi.



 

İsmail BİLGİÇLİ ve Recep YILDIRGAN 

 
859 

GİRİŞ 

Dünyada sanayi devriminden sonraki süreçte oluşan ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler 
insanların turizm ile ilgili istek ve ihtiyaçlarını oldukça etkilemiştir. Bu etkileşim turizmin 
uluslararası düzeyde yaygınlaşmasına neden olarak sanayi, tarım, ticaret gibi önemli bir endüstri 
olma özelliği kazanmasına neden olmuştur. Günümüzde turizm endüstrisi Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinin ekonomileri için giderek daha 
fazla önem kazanmaktadır. Turizm endüstrisi son yıllarda hızla gelişirken ülkelerin halklarının 
refah seviyelerinde meydana gelen değişimlere bağlı olarak turizme ayrılan harcama seviyeleri 
arttırılmıştır. Turizm harcamalarının artışı ile uluslararası toplumların kültürel iletişimi ve 
kaynaşması artmıştır.  

Turizm bugün kapsadığı çok çeşitli iş alanları ve ekonomilerin kalkınma faaliyetlerine sağladığı 
yararlarla önemli bir hizmet endüstrisidir (Yağcı, 2003: 19). Turizm endüstrisinin özellikle 
istihdam, milli geliri arttırma ve dolayısıyla insanların yaşam standartlarını yükseltme ve 
etkileme gücü bulunmaktadır. Turizm endüstrisinin ekonomik etki gücü ülkeler tarafından 
anlaşıldıktan sonra turizmde daha hızlı bir gelişim süreci yaşanmıştır. Bu süreç günümüzde bazı 
ülkelerin sadece turizmden elde ettikleri kaynaklar ile ülke ekonomilerini sürdürmeleri 
sonucunu oluşturmaktadır. Dünya turizm örgütüne göre uluslararası turist sayısı 2018 yılında 
bir milyar dört yüz milyon kişiye, uluslararası turizm geliri ise bir trilyon üç yüz yirmi üç milyar 
dolara ulaşmıştır. Dünya, turizm ekonomisinden Türkiye 2019 yılında 51,7 milyon kişi turist 
ağırlayarak, 34,5 milyar dolar gelir elde etmiştir. 

Çalışmada, dünya genelini etkisi altına alan Covid-19 salgınının oluşturduğu yaşam ortamları 
değişik yönleri ile incelenerek, Covid-19 pandemisi ve pandeminin turizm endüstrisindeki 
etkileri ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Bu araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat 
yöntemi kullanılarak yat turizm işletmecileri ile görüşmeler yapılarak salgın ortamı, oluşturduğu 
yaşam standartları ve geleceğe yönelik öngörüleri hakkında düşünce ve değerlendirmelerini 
ortaya çıkarmaya yönelik yapılan alan araştırmasından elde edilen veriler incelenmiştir.    

 

COVİD-19 KAVRAMSAL ÇERÇEVE    

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletine bağlı Wuhan’da Aralık 2019’da yeni bir koronavirüs 
nedeniyle gelişen pnömoni salgını kontrol altına alınamayarak kısa sürede Çin’in diğer 
eyaletlerine, sonra da bir pandemiye yol açacak şekilde başta Avrupa devamında Kuzey Amerika 
kıtası olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. Eken virüs, önce yeni (novel) koronavirüs-2019 (2019-n 
CoV), sonrasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Ciddi Akut Solunumsal Sendrom-
Koronavirüs 2” (Sars-CoV2) ve neden olduğu hastalık ise Covid-19 (Coronavirüs Disease 2019) 
olarak adlandırıldı (Aktoz vd., 2020: 2, Alimoğlu ve Erol, 2020: 102). 

Dünya Sağlık Örgütü virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli önlemi almamasını 
gerekçe göstererek 12 Mart 2020’de Covid-19’u pandemik bir hastalık olarak ilan etti (Budak ve 
Korkmaz, 2020: 62, Arslan ve Karagül, 2020: 2). Koronavirüsler çeşitli canlı türlerini enfekte 
edebilirler. Hafif üst solunum yolu hastalıkları yanında ciddi akut solunum sendromu etkenidir. 
Bulaşma yolu solunum damlacıklarıyla ve doğrudan temasla olmaktadır (Hatipoğlu, 2020: 1). 
Dünyada toplum hayatı, sosyal mesafenin korunduğu ve kişiler arası temasın minimuma 
indirgendiği yeni normale doğru evrilmektedir. Covid-19 salgını nedeniyle insanlar yepyeni bir 
hayat tarzı ile karşı karşıya kaldılar. İlk vakaların görüldüğü ülkelerde acil olarak alınan tedbirler, 
insanları farklı bir durum ile karşılaşmanın ötesinde hayatlarını yeniden düzenlemek zorunda 
bırakmıştır (Bulut, 2020: 4). 
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Çin’in Wuhan şehrinde artan oranda görülmeye başlayan pnömoni olgularında izole edilen 
salgın Covid-19 pandemisi olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ocak-2020’de duyurulmuştur 
(Karaca vd., 2020: 1). Koronavirüs hastalığı (Covid-19) 12 Mayıs 2020 itibariyle dört milyondan 
fazla kişiyi infekte etmiş ve üç yüz bine yakın insanın ölümüne neden olmuştur (Sandalcı, 2020: 
1). Dünya genelinde yaygın bir pandemi oluşturan covid-19 salgını yaşamı ciddi anlamda tehdit 
etmeye devam etmektedir. Hastalık incelendiğinde sadece tıbbi boyutla sınırlı kalmayacağı, 
sosyokültürel, etik ve ahlak, hukuk, eğitim, turizm, ekonomi, tarım, halk sağlığı açısından 
olumsuz etkileri kaçınılmazdır (Üstün ve Özçiftçi, 2020: 142), 

Koronavirüs, zamanı durdurdu, hayatımızın ayrılmaz bir parçası gibi gözüken pek çok şey (oyun 
parkları, kahveler, alışveriş merkezleri, üniversiteler, etkinlikler, toplantılar vb.) kısa sürede 
hayatımızdan çıktı (Yılmaz, 2020: 1). Koronavirüs hastalığı ile etkin mücadele eden devletler 
itibarlarını arttırırken diğerleri meşruiyet krizleri yaşayabilecektir (Okur, 2020: 311). Doğa, 
öngörülemez güçlerini sürekli olarak insanoğluna hatırlatmakta ve içinde yaşamış oldukları bu 
doğal çevre; sürekli olarak ve çoğu zamanda uyarmadan insanlar için tehlike oluşturan birçok 
salgını da ortaya çıkarmaktadır. Geçmişten geleceğe uzanan salgın hastalıkların, geçmişte ve 
günümüzde yaşandığı gibi, gelecekte de yaşanacak olması muhtemeldir. Uzak geçmişe gitmeden 
21. yüzyılın ilk 20 yılında ortaya çıkan salgınlar bile, bulaşıcı hastalıklara karşı insanların ne kadar 
savunmasız olduğunu göstermeye yetmiştir (Budak ve Korkmaz, 2020: 63). 

 

COVİD-19 ve TURİZM İLİŞKİSİ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını, en başta sağlık olmak üzere sosyal 
yaşamın tüm alanlarını, ekonomik yaşamı, bireylerin gündelik pratiklerini köklü bir biçimde 
etkilemiştir. Koronavirüs salgını dünya çapında milyonlarca insanın yaşam şeklini önemli ölçüde 
değiştiriyor ve bu değişimlerin çoğunun bir biçimde kalıcı olması bekleniyor. Çünkü salgın 
hastalıklar insanlık tarihi boyunca sadece yaşandıkları zaman toplumda büyük bir korku ve 
paniğe yol açmakla kalmamış, uzun vadede köklü toplumsal değişimlere yol açmıştır (Türkmen 
ve Özsarı, 2020: 55-61).  

Özellikle insan hareketleri merkezli endüstrilerin bu salgın sürecini koordine etmekte epey 
zorlandıklarını söylemek gerekir. Turizm söz konusu olduğunda büyük ölçekli karantinalar, 
seyahat kısıtlamaları ve fiziksel mesafe önlemleri tüketicilerde bir düşüşe neden olmakta ve bu 
durum küresel ekonomik durgunluk yaratmaktadır (Özdemir, 2020: 224). Turizm sadece 
ekonomik yönden değil, aynı zamanda sosyokültürel yönden önemlidir (Aksu vd., 2014: 14). 
Ekonominin tüm endüstri alanlarında olduğu gibi, turizm endüstrisinin de kendine özgü bazı 
yapısal özellikleri mevcuttur (Bahar ve Kozak, 2018: 50). Turizm endüstrisinin temel kaynağı 
insan hareketinde itici güç olan güven ortamının oluşmasıdır. Turistler kendilerini ve çevresini 
güvenli bir ortamda tatil yaparken görmek için turizme katılmaktadır. Salgın hastalıkların söz 
konusu olduğu durumlarda doğal tepki gereği turistler satın almalarını iptal edeceklerdir. 
Covid-19 salgın sürecinde tüm dünya genelinde tur iptallerinin gerçekleşmesi ve oluşan panik 
havası en çok turizmi etkilemiştir. 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından yayınlanan 28 Nisan 2020 tarihli rapora 
göre salgının küresel ekonomi üzerindeki etkisi, 2008 küresel ekonomik krizinin etkisinden sekiz 
kat fazladır. Bunun nedeni ise 2020 yılında turizmde istihdamın %31 oranında gerilemesi yani 
100 milyon kişinin işini kaybetmesi ve turizm gelirinde %30 oranında 2,7 trilyon dolar kaybın 
yaşanması olarak açıklanmaktadır (Özdemir, 2020: 224). Dünya ülkeleri birbiriyle daha bağlı ve 
entegredir. Covid-19 krizi, tedarik zincirleri boyunca yayılma etkileri yaratmakta ve aynı 
zamanda eşzamanlı olarak ortaya çıkan bir arz talep şoku söz konusudur. Ulaşım, eğlence, 
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perakende, otel ve restoranlar gibi ülke ekonomilerinin neredeyse dörtte birini oluşturan kilit 
alanlar ciddi zararlar etmiş ve etmeye devam etmektedir (Cinel, 2020: 128). 

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen endüstri ise kuşkusuz turizmdir. Alınan tedbirler 
konaklama, seyahat, yiyecek ve içecek endüstrilerini doğrudan etkilemektedir. Restoran, lokanta 
ve kafelerin kapatılması, seyahat kısıtlaması sonrası otobüs ve uçak seferlerinin durdurulması, 
rezervasyonların ertelenmesi veya iptali, otellerde odaların boş kalması turizm için ciddi bir 
kayıptır. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2019 yılı verilerine göre dünyada 1,5 milyar kişi 
turizme katılırken, kısıtlama sebebiyle 2020 yılında %20-%30 seviyesinde turist varışlarının 
azalacağını öngörmektedir (Kıvılcım, 2020: 21). Turizm talebinin oluşmasında seyahatlerin 
sınırlandırılması, sağlık koşullarındaki değişiklikler gibi unsurlar en etkili faktörlerdendir (Yağcı, 
2003: 26). Turizm talebini etkileyen ekonomi dışı diğer faktörler kategorisinde salgın hastalıklar 
önemlidir (Baytok vd., 2008: 88). Turizm ekonomisi açısından bakıldığında turizm talebi ile salgın 
hastalıklar arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Salgın hastalıklar arttığı veya ortaya 
çıktığında turizm talebi azalacaktır. Turizm endüstrisi talebi lüks özellikli bir talep olarak 
algılandığı için, salgın hastalık, doğal afet ve terör gibi olaylardan çabuk etkilenerek talebi iptal 
etme ya da başka ihtiyaçlara yönlendirmeyi tercih edebilmektedir.  

Küreselleşen dünya düzeninde sınırların ortadan kalkması, teknolojik ulaşım araçlarının 
yaygınlaşması, seyahatleri kolaylaştırırken, turizmin gelişmesini sağlamıştır. Fakat gelişen 
turizm endüstrisi salgın hastalıklar (Kuş gribi, Sars, Domuz gribi, Zika ve en son covid-19) gibi 
nedenlerden gelişimini yavaşlatmakta ve hedefler sekteye uğramaktadır. Covid-19 salgınının 
bütün turizm faaliyetlerini etkilemesi kaçınılmazdır. Turizm endüstrisi içerisinde faaliyet 
gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu olumsuz etkilerin daha fazla hissedildiği tahmin 
edilmektedir (İbiş, 2020: 88). Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 ve 2020 yıllarında yayınlamış 
olduğu raporlara göre 2019 yılı birinci çeyreğinde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 6,8 
milyon olmuştur. Bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısı %7 oranında artmıştır. Ancak, 
koronavirüsün seyahat ve turizm üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkiler sonucunda 2020 yılı 
birinci çeyreğinde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre %20,5 azalarak 5,5 
milyon seviyesine gerilemiştir (Cinel, 2020: 129). 

Literatürü toparlamak gerekirse tüm çalışmaların oraya koyduğu tespitler; turizmin salgın 
hastalık gibi insan hareketlerini kısıtlayan oluşumlardan çok fazla etkilendiği, ekonomik olarak 
turizm endüstrisinden önemli katkılar sağlayan ülkelerin yanında, turizmden gelir elde eden 
diğer gelişmiş ülkelerinde salgının etkilerinin turizme yansımasından olumsuz yaralar alacağı 
şeklindedir. Turizm endüstrisinde insan hareketlerini sağlayan sağlıklı ve güvenli ortamın 
varlığının, koronavirüs ve benzeri salgın hastalıkların oluşturduğu ortamlardan etkilenmemesi 
mümkün görünmemektedir. Literatür çalışmalarından çıkarılacak diğer bir konu ise, turizm 
endüstrisinin koronavirüs salgınından diğer endüstri alanlarına göre daha fazla etkilendiği ve 
etkilenmeye devam edeceği yönündedir.   

 

YÖNTEM 

Araştırmada Covid-19 salgınının Marmaris’te yat turizmi işletmecileri açısından oluşturduğu 
ortam, süreç ve sürecin sonunda beklentiler ve sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Nitel 
araştırma yöntemi çalışmada kullanılmıştır. Nitel araştırmaya uygun olması açısından 
derinlemesine incelemek amacıyla örneklem grubu oluşturularak çalışılmıştır. Veri toplama 
aşamasında yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Marmaris’te yatlarda ortalama 
1500 kişi çalışırken, satış aşamasında 350-400 kişi çalışmakta, toplamda yaklaşık 2000 kişi yat 
turizminden gelir elde etmektedir. Bu evren içinden araştırmada özellikle temel sorunların ve 



 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(11): 857-870. 

  
862 

sürecin etkilerinin doğru tespit edilmesi amacıyla işletme sahip ve yöneticileri ile görüşme 
yapılması hedeflenmiştir. Soru formunun oluşturulmasında araştırmacılar literatür taraması 
yaparak, güncel haber verilerinden yararlanılarak, araştırmanın amacına uygun form 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Verilerin toplanması bizzat araştırmacıların sahada 19 yat turizmi 
işletmecisi ile 29 Temmuz 2020-5 Ağustos 2020 tarihleri arasında yüz yüze görüşülerek elde 
edilmiştir. Toplanan veriler betimsel analiz tekniğine uygun olarak, verilerin özgürlüğünü 
değiştirmeden katılımcıların söylemlerinin olduğu şekilde aktarıldığı tablolar ile odak noktaları 
tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan Marmaris’te yat turizmi işletmeciliği yapanların yaş durumları, 
cinsiyetleri, işletmelerinde çalışan sayıları, katılımcıların işletme pozisyonlarını ve iş 
tecrübelerini gösteren bilgiler Tablo 1’de verilmektedir.  

Tablo.1 Katılımcıların Demografik Bilgileri        
Katılımcı Yaş Cinsiyet Çalışan sayısı Pozisyon/İş 

Tecrübesi 
K1 45 E 8 Sahibi/21 
K2 51 E 12 Sahibi/18 
K3 37 E 5 Yönetici/10 
K4 42 E 16 Sahibi/16 
K5 40 K 7 Sahibi/10 
K6 35 E 21 Yönetici/13 
K7 38 K 14 Sahibi/10 
K8 60 E 32 Sahibi/23 
K9 56 E 21 Sahibi/24 
K10 50 K 11 Yönetici/18 
K11 43 E 17 Sahibi/19 
K12 58 E 6 Sahibi/21 
K13 38 E 20 Sahibi/16 
K14 45 K 10 Sahibi/22 
K15 47 E 13 Sahibi/19 
K16 51 E 17 Yönetici/16 
K17 49 E 7 Sahibi/20 
K18 44 E 9 Sahibi/18 
K19 40 E 11 Sahibi/15 

 

Tablo 1’de verilen bilgilere göre katılımcı işletme sahibi ve yöneticilerin 35 ile 60 yaş grubu 
arasında oldukları, 15 adet katılımcının erkek, dört adet katılımcının ise bayan olduğu tespit 
edilmiştir. Çalışan sayılarına bakıldığında işletmelerin en az 5 en çok 32 kişi çalıştırdıkları tespit 
edilmiştir. Katılımcıların 16’sı işletme sahibi iken 3 katılımcı işletme yöneticisi pozisyonundadır. 
İş tecrübeleri açısından katılımcıların en az 10 yıl en çok 27 yıl tecrübeye sahip oldukları 
görülmektedir. Tablo verilerinin yaş açısından analizine göre yat turizm işletmecilerinin 
genellikle orta yaş grubu kişilerden oluştuğu görülmektedir. Buradan anlaşılan turizm 
endüstrisinde işletme sahip ve yöneticiliği için yeterli birikim ve güce sahip olabilmek için zaman 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.  Katılımcıların cinsiyetleri açısından verilere göre erkeklerin 
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çoğunlukta (15) olduğu bir sahiplik ve yönetim olduğu görülmektedir. Çalışan sayılarına 
bakıldığında yat işletmelerinde çalışanların gerek satış ve diğer yan hizmetler olmak üzere 
hizmet aşamasının tüm alanlarında en az 5 kişi çalıştıran işletme olduğu gibi en çok 32 kişinin 
çalıştığı işletmelerin olduğu tespit edilmiştir. İstihdam açısından yat turizmi işletmelerinin 
Marmaris turizmine önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Katılımcıların en az 10 yıllık en çok 
24 yıllık iş tecrübelerine sahip olduğu yine katılımcıların dört tanesinin yönetici pozisyonunda 
kişiler kalan 15 katılımcının ise bizzat işletmelerin sahipleri olduğu görülmektedir. Çalışmanın 
isabetli veriler elde etmesi açısından işletme sahiplerinin katılımcı olmalarının birincil görüşlere 
ulaşma açısından önemli olduğu söylenebilir, Yine katılımcıların iş tecrübelerinin en az on yıllık 
olması turizm endüstrisinde hizmet kalitesi açısından önemli olabilir. 

               Tablo 2 verilerini oluşturmak için yöneticilere sorulan sırasıyla; 

• “Salgının (Covid-19) Turizm endüstrisine etkisi hakkında kişisel görüşünüz nedir?” 

• ”Salgının (Covid-19) Türkiye’de ne kadar süreyle etkili olacağını düşünüyorsunuz?”  

• “Salgının (covid-19) Türkiye’de ve konusunda ne düşünüyorsunuz?”  

• “Salgın ile ilgili süreçte Türkiye’nin mücadelesinde kişisel görüşünüz nedir?” 

sorulara verilen cevapların analizine göre oluşturulan odak noktaları Covid-19 salgın sürecinin 
turizmi çok büyük oranda etkilediği, salgının kısa sürede bitmeyeceği, bitme sürecinin aşı ve ilaç 
bulma çalışmaları ile ilgili olduğu, Türkiye’nin diğer ülkelere göre salgınla mücadelede daha iyi 
durumda olduğu yönündedir. 

Tablo 3’te yat turizmi işletmecilerinden oluşan katılımcı grubuna Covid-19 Süreci ve Sonrasında 
Turizm işletmelerinin Faaliyetlerine İlişkin Görüşlerini değerlendirmeleri amacıyla sorulan 
sırasıyla; 

• “salgın (Covid-19) sonrası Türkiye’deki turizm işletmelerinin faaliyetlerinde nasıl 
değişiklikler yapılacağını düşünüyorsunuz?” 

• ”Salgın (Covid-19) sonrası Türkiye’deki turizm işletmelerinin takip edecekleri süreçler 
izleyecekleri yol, yöntem ve uygulamalar konusunda fikirleriniz nelerdir?” 

• ”Salgın (Covid-19) Türkiye turizmine varsa faydaları konusunda görüşünüz nedir?” 

• ”Salgın (Covid-19) sürecindeki Türkiye’nin mücadelesinin potansiyel turizm pazarlarına 
doğru anlatılabildiği konusunda görüşünüz nedir?” 

• ”Salgın (Covid-19) sürecinde turizm işletmelerinin iç pazara yönelmelerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” 

• ”Salgın (Covid-19) sürecinde Türkiye turizm işletmelerinin iç pazara yönelmesi yılı 
kurtarmalarında yeterli midir? Görüşünüz nedir?” 

• ”Salgın (Covid-19) sürecinde bulunduğunuz işletmenin almış olduğu tedbirler 
konusunda görüşünüz nedir?”  

sorularına verilen cevaplardan tespit edilen odak noktalarına göre; işletmelerin hijyen ve 
sanitasyona daha fazla önem verdikleri, temizlik kuralları konusunda daha hassas davranışlar 
gösterdikleri, Salgında temizliğin öneminin bir kez daha hatırlandığı, salgınla mücadelenin 
potansiyel pazarlara doğru biçimde anlatıldığı, işletmelerin mecburen iç pazarlara yöneldiği, iç 
pazara yönelmenin işletmelerin mevcut yıllarını kurtarmaya yetmeyeceği ve işletmelerin aldığı 
tedbirlerin yeterli olduğu şeklindedir. 



 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(11): 857-870. 

  
864 

Tablo. 2 Yat İşletmecilerinin Covid-19 Salgını, Etkileri, Süreç ve Sonrasına İlişkin Görüşleri 
 

Görüş (Doğrudan alıntılar) Odak Noktalar 
K1:’’…. Maddi açıdan çok zarar oldu….’’”… Aşı bulunup kişiler üzerinde 
uygulanarak sağlıklı sonuçlar alındığında her şey düzene 
girecek…””…Salgın bitmeyecek, aşı bulunacak böyle devam 
edecek…””…Diğer ülkelere göre daha dikkatli olmalıyız…” 
K2-K7*:’’…Salgından en çok etkilenen turizm oldu…””…Tedbirli 
olunursa çok fazla sürmez…””…Tamamen bitmeyecektir. Sonuçta 
seyahatler yapılıyor…””…Türkiye diğer ülkelere nazaran daha iyi 
durumda…” 
K3:’’…. Gıda işletmeleri ve yat turizmi büyük hasar var….’’”…Bitmesi 
konusunda fikrim yok…””…Tamamen bitmesi konusunda fikrim 
yok…””…Sağlık bakanına minnettarım…” 
K4-K16*:”…Birikimi olmayan esnafları bitirdi…””…Böyle giderse salgın 
bitmez…””…5-6 ay daha sürer…”Biz diğer ülkelere göre iyiyiz…” 
K5-K9*:’’…Büyük oranda etkiledi…’’”…Aşıya bağlı. Her kafadan ayrı 
ses çıkıyor…”Yasak daha erken gelmeliydi….” 
K6-K13:”…Rezervasyonlarımız iptal oldu…””…kışa kadar bitmez, 
seneye kadar sürer…”Aşıya bağlı bitmesi…”Diğer ülkelere göre 
iyiyiz…” 
K8:’’…2020 Yaz sezonu iptal diyebilirim….’’”…Sıfırlanacağını 
düşünmüyorum…””…Aşı ve ilaç sonrası gribe benzer…””…tedbir 
almamız ülke olarak iyi olmamızı sağladı…” 
K10:”…En çok turizmi etkiledi…””…kışa kadar sürer…””…Kışın 
biter…””…diğer ülkelere göre çok iyi durumdayız…” 
K11:’’…Farklı turizm planlarına yöneltti….’’”…İnsanlar tedbirlere 
uymalı, salgın bitmez…”Aşı bulunana kadar sürer…”Dünyaya oranla iyi 
durumdayız…” 
K12-K18*:”…Oldukça etkiledi…””…İkinci dalga gelmezse 
biter…””…Grip gibi bir hastalık olarak kalır…””…Erken önlem bizi iyi 
duruma getirdi…” 
K14-K15*:’’…Turizm inanılmaz olumsuz etkilendi…’’”…Bitmez bu sene 
kayıp…””…Dünya geneline göre iyiyiz…” 
K17:”…Genel olarak çok zararı oldu…””…Uzun süre 
bitmez…””…Mutasyona uğrar etkisi azalır…””…Erken müdahale ile 
ülke olarak iyiyiz…” 
K19:’’…İlk anlara göre daha iyiye gidiyoruz…’’”…Bilinçlenirsek 
biter…””…Bilinçlenmezsek bitmez…””…Türkiye’nin durumu iyi…” 

Turizm en çok 
etkilenen 
endüstri... 
 
Kısa sürede salgın 
bitmez… 
 
Salgının bitme 
süresi aşı ve ilaca 
bağlı… 
 
Türkiye diğer 
ülkelere göre iyi 
durumda…. 
 

*Bazı katılımcılar aynı ifadeleri kullandıkları için tablo üzerinde birlikte gösterilmiştir. 
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Tablo. 3 İşletmecilerin Covid-19 Süreci ve Sonrasında Turizm işletmelerinin Faaliyetlerine 
İlişkin Görüşleri 

Görüş (Doğrudan alıntılar) Odak Noktalar 

K1:’’….Animasyon ekipleri, garsonlar daha farklı yollar 
izleyecekler….’’”…Daha dikkat edilecek, mesafeler, masalar, gerekli 
dezenfekteler yapılacak…””…İç pazarda daha aktif nasıl rol alınabilir, kriz 
yönetimi nasıl olmalıdır. Bu konularda faydaları oldu…””…Doğru 
anlatıldığını düşünüyorum…””…Mecburen iç pazara 
yöneldiler…””…Yeterli değil çünkü fiyatlar arttı…” 
K2:’’…Daha temiz çalışacaklardır, Hijyene önem vereceklerdir…””…Klima 
tercihlerini değiştirmeliler, içerideki havayı temizleyen makineler 
kullanılmalı…””…İnsanların hijyene bakış açıları değişti…””…Doğru 
anlatıldığını düşünüyorum. Uygulamalarda bunu fark 
ediyoruz…”Mecburiyetten olduğunu düşünüyorum…””…Yeterli değildir. 
Bu durum kriz anında bulunan çözümdü…””…Zorunluluktan da olsa 
işletmeler tedbirlerini alıyor…” 
K3:’’…. Sistemi değiştirecekler ve maliyet artacak….’’”…Bütün işletmeler 
hijyen kurallarına uyacaktır…””…Soruyu anlamadım…””…yılı 
kurtaramazlar…””…Yeterince tedbir almış bulunmaktayız…” 
K4:”…Maske ile çalışılacaktır…””…Bir faydası olmadı…””…Mecburen iç 
pazara yöneldik…”İmkanı yok…””…Tedbirlerimiz yeterli…” 
K5:’’…Turist yok ki değişiklik ne için?…’’”…İç Pazar başka yolu yok…”Kriz 
yönetimini öğretme faydası oldu….””…Başka yol kalmadı…””…Bu yıl kar 
söz konusu olmaz. Masraflar çıksın yeter…” 
K6:”…Hijyen kuralları uyguluyoruz…””…herkesin beklemeye girmesi 
gerekir…”Temizliği öğretti…”Doğru anlatıldı…””…Ekmek neredeyse 
turizmci oradadır…””…Belki büyük firmalar kurtarabilir...” 
K7:’’…Hijyen kuralları uygulanacaktır….’’”…İç pazara yönelik çalışan 
kazanacaktır…””…Hijyen öğretti…””…Yapan firmalar 
görüyorum…””…Yetmeyecektir…” 
K8:”…Hijyen ve sanitasyon değişiklikleri…””…Hijyen ve sanitasyon 
kuralları uygulanacaktır…””…İşletmeler hiç bu kadar temiz olmamıştı? 
Faydası budur…””…Doğru anlatıldığını 
düşünüyorum…””…mecburiyet…””…Yılı kurtarmada yeterli değildir…” 
K9:’’…hijyene dikkat edeceklerdir….’’”…Güven ortamı kurulmalı hijyen 
kuralları uygulanmalı…””…Anlatımın çok önemli olduğunu 
sanmıyorum…””…İç pazara yönelmek doğru olur…””…Bazı işletmeler için 
yeterli olur. Bazıları için olmaz…””…Tüm önlemler alınmış durumda…” 
K10:”…Herkes hijyenik oldu…””…Faydası anlamayanları piyasanın 
silmesi…””…Kimse doğru yapamıyor bu işi…””…Köpeğin ekmeğini 
araması gibi herkes iç pazara yönelmiş…””…Sanmıyorum…””…Eksik 
yok…” 
K11:’’…önlemleri daha fazla arttıracak…’’”…Daha bilinçli yol 
izlenmeli…””…her işletme kendi pazarına doğru anlatır…””…Büyükler 
için yeterli…””…Yeterli düzeyde olduğunu düşünüyorum…” 
K12:”…Temizliğe önem veriliyor…””…Toplu organizasyon yok. Hijyenik 
ortam…””…Doğru anlatıldığını düşünüyorum…””…Doğru 
bulmuyorum…””… Yeterli değil…””…Daha iyisi olabilirdi…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hijyen ve 
sanitasyona 
daha fazla 
önem  
 
Temizlik 
kurallarına 
daha fazla 
önem 
 
Salgın 
turizmde 
temizliğin 
önemini 
hatırlattı 
 
Salgın 
mücadelesi 
pazarlara 
doğru 
anlatılıyor. 
 
 
İşletmeler 
mecburen iç 
pazara 
yöneldi. 
 
İşletmelerin iç 
pazara 
yönelmesi yılı 
kurtarmaz 
 
İşletmelerin 
aldığı tedbirler 
yeterlidir. 
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K13:’’…İşletmeler açamayacak herhalde…’’”…Bu sene kimse 
hazırlanamayacak…””…Yok bence…””…Mecburen…””…Yılı 
kurtaramazlar…”Tedbirler alındı…” 
K14:”…İç pazara yöneleceklerdir…””…cevap yok..””…cevap 
yok...””…Doğru anlatıldı…””…Mecburiyetten olduğunu 
düşünüyorum…””…Güzel Pazar yapan kendisini kurtarır…”Tedbirler 
yeterlidir…” 
K15:”…Hijyene önem vereceklerdir...””…Sağlığa özen 
göstereceklerdir…”Salgının hijyene faydası oldu…””…Doğru anlatıldığını 
düşünüyorum…”Mecburiyetten olduğunu düşünüyorum…””…yeterli 
değildir…”Tedbirler yeterlidir…” 
K16:”…Fiyatları arttıracaklardır…””…Diğer ülkelere göre daha az tehlikeli 
olmamız…””…Bizlerde şahsen anlatmaya çalışıyoruz…””…Başka çaremiz 
kalmadı…””…Göreceğiz ama hiç umudum yok…””…Büyük dezenfekte 
makinesi aldım…” 
K17:”…Çalışırken daha dikkatliyiz…””…Kriz yönetimi 
yapıyoruz…””…Daha detaylı anlatılabilir…””…İç pazara 
yöneldik…””…Fiyatlar dengeli değil kurtarmaz 
sanmıyorum…””…Fazlasıyla dikkat ediliyor…” 
K18:”…Mesafeli masalar vs…””…Mesafe konusunda 
üsteleyecekler…””…Yok…””…Hiçbir fikrim yok…””…Mecbur 
kalıyorlar…””…yeterli değildir…”Tedbirlere dikkat ediliyor…” 
K19:”…Önlemleri arttıracaklar…””…Daha hassas temizlik…””…Faydası 
yoktur…””…Doğru anlatılıyor…””…Bazıları için yeterli. Bazıları için 
değil…”Tedbirler yeterince alınıyor…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 4’te araştırma kapsamında katılımcı olan yat işletmecilerinin Covid-19 güvenlik 
sertifikasyonu, salgın tedbirleri, ve salgın eğitimine ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla 
sorulan sırasıyla; 

• “salgın Covid-19 sürecinde bulunduğunuz işletmenin almış olduğu sağlık 
sertifikasyonunun yeteli olduğunu düşünüyor musunuz?”  

• ”Salgın Covid-19sürecinde bulunduğunuz işletmenin departmanları arasında korona 
tedbirleri konusunda koordinasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?” 

• ”Salgın Covid-19 sürecinde işletmenizde çalışan personelin almış olduğu salgın eğitimini 
yeterli buluyor musunuz? İlave alınması gereken eğitimler var mıdır?” 

sorulara verilen cevapların odak noktaları şöyle tespit edilmiştir. Katılımcılar salgın için alınan 
güvenlik sertifikasının yararlı, gerekli ve yeterli olduğunu, tüm işletme çalışanlarının tam bir 
dayanışma ve takım ruhu içinde salgına karşı mücadele verdiklerini ve son olarak da 
personellerinin almış olduğu salgın eğitiminin yeterli olduğunu fakat rutin aralıklarla güncel 
bilgilerle yenilenmesinin yaralı olacağı şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bazı sorular katılımcılar 
tarafından tam olarak anlaşılamadığından veya yorum yapmak istemediklerinden dolayı cevap 
verilmemiştir.   
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Tablo. 4 Yat İşletmecilerinin Covid-19 Sertifikasyon, Tedbirler ve Salgın Eğitimine İlişkin 
Görüşleri 

Görüş (Doğrudan alıntılar) Odak Noktalar 

K1:’’….Evet bu konuda titiz davranılıyor….’’”…Olabildiğince özen ve 
dikkat gösteriliyor…””…Buluyorum zamanla eğitimler daha da 
artacaktır.…” 
K2:”…Sertifikalara inanmıyorum…””…Cevap yok…””…Yeterli…” 
K3:”…Evet…””…Olabildiğince dikkat gösteriliyor…””…buluyorum…” 
K4.”…Evet gerekli sertifikalar alındı…””…olabildiğince dikkat 
ediliyor…””…Buluyorum gerekli eğitimler alındı…” 
K5:”…sertifika henüz almadık. Bilen arkadaşlardan yardım 
aldık…””…cevap yok…””…eğitimi aldık…yeterli buluyorum…” 
K6:”…yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha fazlası 
olabilir…””…İnsanların tedbirleri bir yere kadar yetiyor. İşletmeninde 
destekleyici olması lazım…””…Yeterli buluyorum…farklı bilgiler 
güncellenmeli…” 
K7:”…cevap yok…””…cevap yok…””…cevap yok…” 
K8:”…Yeteri olduğunu düşünüyorum…””…Herkes eşgüdümlü 
çalışıyor…””…yeterlidir. Bu desteği devletten bekliyorum…” 
K9:”…yeterli ama tekrar kontrol edilmeli…””…insanlar çok dikkat 
ediyor…””…maskesiz çıkılmıyor, kalabalık ortamlara girilmiyor, 
toplantılar yüz yüze yapılmıyor…””…Yeterli daha sık yapılmalı…” 
K10:”…Yeterli fakat gereksiz olduğunu düşünüyorum…””…cevap 
yok…””…yeterli buluyorum…” 
K11:”…Yeterli…””…cevap yok…””…cevap yok…” 
K12.”…yeterli olduğunu düşünüyorum…””…cevap yok…””…insanları 
daha çok eğitim değil de bilinçlendirmek daha doğru olduğunu 
düşünüyorum. Bu yönde de personelimizin yeterli bilinci olduğunu 
düşünüyorum…” 
K13:”…Yeterli olduğunu düşünüyorum…””…gerekli eğitimler vs 
yapıldı. eğitimler hala devam ediyor…””…yeterli buluyorum…” 
K14:”…cevap yok…””…cevap yok…””…cevap yok…” 
K15:”…cevap yok…””…cevap yok…””…gerekli eğitimleri ben kendim 
verdim…tabi ki profesyonel yardım  alınabilir…” 
K16:”…cevap yok…””…cevap yok…””…cevap yok…” 
K17:”…evet yeterlidir…””…acentedeki arkadaşlar uyarıyorlar herkesi 
biz bir takım gibi çalışıyoruz kimse gevşeme yapmıyor…””…salgın 
eğitimini yeterli buluyorum…”  
K18:”…Kesinlikle sertifikasyon yeterli…””…bütün departmanlardaki 
arkadaşlarımız aynı kurallara uyuyor…””… 
K19:”…güzel ama daha fazlası olabilir…””…insanların tedbirleri bir yere 
kadar yetiyor. İşletmenin de bu konuda destekleyici olmasını 
umarım…””…yeterli fakat rutin aralıklarla yinelenmesi gerekir…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Güvenlik 
sertifikasyonu 
yararlı, gerekli ve 
yeterlidir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüm  
işletme çalışanları 
tam bir 
dayanışma 
içerisinde 
 
 
 
Salgın eğitimi 
yeterli fakat 
sürdürülmeli ve 
güncellenmelidir 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Araştırma sonucunda; Türkiye’de faaliyet gösteren tüm turizm işletmeleri gibi araştırmada yer 
alan Marmaris’te yat turizm işletmeciliği yapan işletmeciler Coronavirüs salgınının oluşturduğu 
olumsuz ekonomik sonuçlardan etkilenmişlerdir. Yat turizm işletmelerinin olumsuz etkileri en 
aza indirecek işletme bazlı çabalarını ortaya koyarken devlet uygulamaları ile desteklenerek 
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motivasyonlarının sağlanması yönünde önemli beklentileri bulunmaktadır. Yat turizm 
işletmelerinin yöneticileri olumsuz etkilerin salgın sürecinden sonra kısa sürede atlatılarak eski 
çalışma günlerine dönmelerinin uzun zaman alacağı yönünde beyanlarına rağmen umutlarının 
azalmadığı hatta bu durumdan ders çıkararak gelecek dönemlerde bu gibi durumlar için gereken 
kriz yönetimi hazırlıklarının yapılacağı beyanları önemlidir. Araştırma yapılması amacıyla yat 
turizm işletmelerinin yöneticileri ile görüşülmesinin dahi kendilerine motivasyon sağladığı, 
önemsendiklerini hissettikleri yönünde kayıt dışı ifadelerde bulunmuşlardır. Çalışmadan elde 
edilen önemli sonuçlardan bir diğeri de işletmelerin güvenli turizm sertifikasyonu gibi 
uygulamaların sadece salgın sürecinde değil salgın etkilerinin yok olmasından sonrada turizm 
işletmelerinin kullanmalarının önemli olacağı yönündedir. Bu tespitlerden anlaşılacağı üzere 
çalışmanın turizm işletmelerinin yöneticilerinin düşüncelerinin değerlendirilmesi açısından 
literatüre katkı sağlayacağı söylenebilir.   

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Covid-19 (Koronavirüs) salgını tüm dünyanın yaşam standartlarını felç eden, bilinenlerin farklı 
şekillerde yapılmasını sağlayan bir hastalık olurken, Türkiye’nin bu ortamdan etkilenmemesi 
mümkün değildir. Covid 19 salgınının tüm dünyada ekonomik ve sosyal yaşamı etkilemesi 
doğrultusunda, sosyal yaşamın en önemli uygulama alanı olan turizmin en çok etkilenen 
endüstri alanı olması kaçınılmaz bir son olmuştur. Günümüzde turizm destinasyonu olan 
ülkelerin, salgın nedeniyle oluşan hasarlarını tam olarak tespit edemez durumdadır. Etkilerin 
halen devam etmesi ve ne zaman biteceği ve yaraların ne zaman sarılacağı konusu kimse 
tarafından bilinememektedir. Dünyada sınırları ortadan kaldıran bu salgın tüm ülkelerin turizm 
sistemlerini, ekonomik sistemlerini ve psiko-sosyal yapılarını derinden etkilemiştir. 

Dünyanın geçmişi ile ilgili yapılan tarihi araştırmalardan anlaşıldığına göre insanlık zaman 
zaman salgın hastalıklar ile büyük mücadelelere girişmiş, çok sayıda insan bu mücadelede 
hayatını kaybetmiştir. Buradan çıkan sonuç bu salgın bir ilk değil bir sonda olmayacaktır. 
Gelecekte olası bu ve benzeri durumların yaşanması muhtemel bir durum olarak görülmektedir. 

Turizmde kalabalık gruplar halinde tatiller yerine yeni turizm uygulamaları, daha aile fertlerini 
kapsayacak izole turizm hareketleri tercih edilecektir. Doğal olarak sürdürülebilir turizm 
faaliyetleri kapsamında değişim ve yeniliklere ayak uyduracak, ayakta kalabilmek için 
maliyetlere katlanacak turizm işletmeleri varlıklarını devam ettirebileceklerdir. Turizm 
işletmelerinde hijyen, sanitasyon gibi uygulamalar daha fazla özen gösterilmesi ve uygulanması 
gereken sorumluluklar olarak sürdürülebilir işletmecilik anlayışının temelini oluşturacaktır. 

Yat turizm işletmecileri ile yapılan çalışma neticesinde araştırmacıların bizzat yaşadığı ortamdan 
elde ettiği gözlemlere dayalı geliştirilebilecek öneriler şunlar olabilir; 

Yat işletmecilerinin kredi ve borç ödemelerinin ertelenmesi, uzun vadeye yayılması, yeni kredi 
olanaklarının yapılacak banka anlaşmaları ile sağlanması. 

Yat işletmecilerinin bu gibi durumlar için kriz yönetimi uygulamaları geliştirmeleri önerilir. 

Yat işletmelerinde çalışanların istihdam desteği kapsamına alınması ve bu desteğin sürece bağlı 
olarak uzatılması gerekebilir. 

İç pazara yönelen işletmelere tanıtım ve pazarlama konusunda destekler verilebilir. 

Yat işletmelerinin çalışmalarından elde edilecek gelirlerde eşit dağıtım sistemi kurarlarsa rekabet 
ve huzursuzluk gibi çalışma yaşamını olumsuz etkileyen durumlar ortadan kalkabilir. 

Havuz sistemi kurarak olası kötü durumlar için kaynak oluşturmada elde edilen gelirlerin bir 
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kısmının ayrılması uygun olabilir. 

Tüketici gruplarının farklılaştırılması için değişik ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi sağlanabilir. 

Çalışmada Covid-19 salgınından sonra yat turizmi işletmecilerinin aldığı önlemler, etkilendikleri 
durumlar, etkilenme konusundaki düşünceleri, gelecek ile ilgili öngörüleri ele alınmaktadır. 
Covid-19 ile ilgili kavramsal bir çalışmanın yanında alan araştırmasının bizzat katılımcı ile 
araştırmacının karşı karşıya gelerek yapması çalışmanın doğal ortam sonuçlarını yansıtması 
açısından önemlidir. Çalışma yat turizm işletmeciliğinin yapıldığı diğer turizm 
destinasyonlarında da uygulanabilir ve karşılaştırmalar yapılarak daha kapsamlı sonuçlar elde 
edilebilir. Salgının etkisinin yoğun olarak hissedildiği dönem yapılan çalışma, salgın sonrası 
farklılık gösterebileceği için salgından sonra çalışma tekrarlanarak sonuçlarının tekrar 
karşılaştırması yapılabilir. Turizm endüstrisinin dinamik yapısı gereği benzer çalışmaların 
ilerleyen zamanlarda yapılması sonucunda farklı veriler elde edilebilir. 
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dokuz gelişmekte olan ülke analize dahil edilmiştir. Söz konusu ülkelere ait verilerin analizinde 
2009 ile 2018 yılları arası dönem seçilmiştir. Feasible Generalized Least Squares (FGLS) yöntemi 
kullanılarak yapılan analiz sonucuna göre reel efektif döviz kurlarının dış ticaret dengesini 
pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Analizde yer alan diğer değişkenler olarak reel faiz, 
doğrudan yabancı yatırımlar, kamu harcamaları ve kişi başı milli gelirin ise dış ticaret dengesini 
negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ele alınan tüm değişkenler yüksek anlamlılık düzeyine 
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Abstract 

Many developing countries must be able to finance existing foreign trade deficits in order to 
achieve macroeconomic stability as well as growth and development goals. Fluctuations in 
exchange rates due to capital inflows and outflows affect foreign trade significantly. In the current 
study, it was aimed to determine whether there is a relationship between exchange rates and 
foreign trade balance and which direction of this relationship, if any. For this purpose, nine 
developing countries, which are considered to be economically similar, are included in the 
analysis. In the analysis of the data of these countries, the period between 2009 and 2018 was 
selected. According to the results of the analysis made using the Feasible Generalized Least 
Squares (FGLS) method, real effective exchange rates were found to positively affect the foreign 
trade balance. Real interest, foreign direct investments, public expenditures and per capita 
national income as other variables in the analysis were found to have a negative effect on the 
foreign trade balance. All variables discussed have a high level of significance. 
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GİRİŞ 

Günümüz ekonomik küreselleşme olgusunun gündeme getirdiği temel makroekonomik 
sorunların başında gelişmekte olan ülkelerdeki cari işlemler dengesi açıkları ve bunun 
finansmanı ile döviz kurlarındaki istikrarsızlıklar gelmektedir. Buna istinaden özellikle 
gelişmekte olan ülkeler istikrarlı bir kur politikası yoluyla ekonomik büyüme ihracatı artırmaya 
çalışmaktadırlar. Çünkü döviz kurlarındaki istikrarsızlıklar yatırım, dış ticaret ve büyüme başta 
olmak üzere pek çok makroekonomik büyüklüğü de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Gelişme yolundaki ekonomiler dengeli ve sürekli bir ekonomik büyümeyi temin etmeye yönelik 
olarak ihracatlarını artırmaya gayret etmektedirler. Bir ulusal paranın döviz kurundaki 
yükselmenin ihracatı artıracağı şeklindeki genel teorik kabulün bir sonucu olarak pek çok ülke 
döviz kurlarını ihracatı artırmaya yönelik bir dış ticaret politikası aracı olarak kullanmaktadır. 
Ancak döviz kurları, ülkelerin dış rekabet güçleri ve ihracat hacminin artırılması açısından tek 
belirleyici unsur olmayıp; dış ticarete konu olan malların talep elastikiyetleri, ülkenin üretim 
yapısı, rakip ülkelerin fiyat ve kur politikaları, ürün kalite ve çeşitliliği gibi pek çok faktör bu 
konuda belirleyici olabilmektedir.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde rekabet gücünün ve ihracat olanaklarının artırılması 
konusunun oldukça çok boyutla olmasına karşın söz konusu çalışmada döviz kurları ile dış 
ticaret dengesi arasındaki ilişki boyutu üzerine yoğunlaşması amaçlanmıştır. Bu bağlamda 
mevcut çalışmada, ekonomik olarak birbirine yakın olduğu düşünülen ve Brezilya, Gürcistan, 
İran, Malezya, Meksika, Pakistan, Paraguay, Rusya ve Türkiye’den oluşan 9 ülke ve 2009-2018 
yıllarını kapsayan dönem için FGLS yönteminden yararlanılarak analiz gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. Çalışmada dış ticaret dengesi, kişi başı milli gelir, doğrudan yabancı yatırımlar, reel 
faiz oranları, reel efektif döviz kuru ve kamu harcamaları değişkenlerinden yararlanılmıştır. 

 

TEORİK ÇERÇEVE 

Günümüzde uluslararası ticarette artan serbestleşme, tarife ve kotalar gibi dış ticaret politikası 
araçlarının kullanım imkânlarını azaltırken; döviz kurlarını ve kur politikalarını güçlü bir dış 
ticaret politikası aracı haline getirmiştir. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkeleri hem iç ve 
hem de dış dengenin eş anlı olarak sağlanmasında ekonomik yapıları ile uyumlu bir döviz kuru 
politikası izlemeye yöneltmektedir. Çünkü ekonomi politikası amaçları ile uyumlu olmayan bir 
kur politikası tercihi cari işlemler dengesi açığını büyütüp, ülkeyi bir dış ödemeler krizine 
sürükleyebilecektir. Dolayısıyla ülkelerin döviz kuru politikalarını oluştururken ülkenin dışa 
açıklık derecesi, devletin ekonomik öncelikleri, üretim yapısı, ülkenin ihraç mallarının çeşitliliği, 
geçmiş yıllar ve cari yıldaki enflasyon oranı, politik istikrar, ülkenin ve ülkedeki kurumların 
kredibilitesi gibi unsurları dikkate almaları gerekmektedir (Yağcı, 2001: 1). 

Ekonomik ve finansal küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak sermaye akımlarının, artan 
ölçüde ülkelerin dış dengeleri üzerinde etkili olduğu günümüz koşullarında finansal piyasaların 
gelişmişliği ile döviz kurlarına ilişkin izlenen politikaların başarısı arasında yakın bir ilişki söz 
konusu olmaktadır. Özellikle para ve sermeye piyasalarının gelişmişliği, finansal piyasalardaki 
denetim mekanizmasının yeterliliği gibi unsurlar döviz kurlarının istikrarı açısından önem 
taşımaktadır (Caramazza, 1998: 2). Öte yandan, sermaye mobilitesinin yüksek olduğu ve sabit 
kur politikasının izlendiği bir ekonomide bankacılık kesimine verilen devlet garantileri, aşırı 
borçlanma ile birlikte bankacılık krizlerine kaynaklık edebilecektir (Mckinnon, 1999: 1). 

Döviz kurlarının belirlenme rejimi ülke ekonomilerinin dış şoklara karşı kırılganlık derecesini de 
etkilemektedir. Özellikle, ekonominin büyüklüğü, siyasi istikrar, ticaret ortakları, üretim 
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potansiyeli ve ürün çeşitliliği gibi faktörler hangi şoklar karşısında ülke ekonomisinin daha 
kırılgan olduğu konusunda belirleyici olabilmektedir (Aygören; 2014: 21). Özellikle döviz 
kurlarının piyasada oluştuğu bir sistemde dış şokların olumsuz etkilerinden korunabilmek 
mümkün olabilecekken; kurların belli seviyede istikrarlı olarak tutulduğu bir sistemde ise içsel 
şoklardan korunmak daha mümkün olabilecektir (İnan, 2002: 43). 

Kronik enflasyon problemi olan ülkelerde döviz kurlarının oluşumu ülkenin dış dengesi 
açısından önem kazanmaktadır. Şöyle ki kurların enflasyon oranından daha düşük bir oranda 
yükseldiği ya da bir istikrar programında nominal çapa olarak kullanıldığı ekonomilerde ulusal 
para aşırı değerlenerek cari açık büyümekte ve olası bir krizi tetikleyebilmektedir. 

Döviz kurlarının oluşumunda dış ticaretin ne ölçüde çeşitlendirildiği de önem kazanmaktadır. 
Şöyle ki, ihracatın tek ya da az sayıda ülke ile sınırlı olması, söz konusu pazarlarda ortaya 
çıkabilecek sorunlar karşısında ülkeyi kur riski ile karşı karşıya bırakabilecek; ihracat yapılan 
pazarların çeşitlendirilmesi ise kur riskini azaltacaktır (Eichengreen, 1998: 23). Benzer biçimde 
dış ticarette ürün çeşitliliğinin sağlanması, dış ticaret hadlerindeki değişimden kaynaklı riskleri 
azaltabilecektir. 

Ülke yerleşiklerinin ulusal para ile birlikte ya da onun yerine başka bir ülkenin parasını 
kullanması şeklinde ifade edilen para ikamesi olgusu da döviz kurlarının oluşumunu 
etkilemekte; merkez bankasının para ve kur politikası uygulayabilme olanaklarını sınırlandırdığı 
gibi, döviz kurlarının kontrolünü zorlaştırarak dış ticarette belirsizliklere sebep olmaktadır 
(Kansu, 2006: 44-57). 

Döviz kurlarının oluşumunda önemli rol oynayan diğer bir faktör de merkez bankası 
rezervleridir. Çoğu zaman merkez bankasının döviz rezervlerinin yüksekliği döviz kurlarının 
istikrarının bir güvencesi olarak kabul edilir. Rezervlerin kritik olarak kabul edilen eşiğin altına 
inmesi ulusal paraya yönelik spekülatif saldırıları tetikleyebileceği gibi; ülkenin döviz 
yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin kaygıları da artırır. Kurların piyasa mekanizması 
içerisinde belirlendiği ülkelerde ise döviz rezervine olan gereksinimin daha az olacağı kabul 
edilmektedir (Kansu, 2006: 44-57). 

 

AMPİRİK ÇALIŞMA 

Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir bir büyüme ve kakınma açısından dış ticaret dengesinin 
sağlanması hayati öneme haiz olmaktadır. Finansal sistem ve dış ticaretin dünya genelinde 
gittikçe serbestleşmesi, ülkeleri dış dengeyi sağlamada döviz kurlarını bir ticaret politikası aracı 
olarak kullanmaya yöneltmektedir. Seçilen bazı gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret dengesini 
belirleyen faktörlerin araştırılmasının amaçlandığı ampirik analize geçilmeden önce aşağıda 
konuya ilişkin literatüre değinilmesi düşünülmüştür. 

 

Literatür Özeti 

Döviz kurları dış ticaret ilişkisinin ampirik olarak araştırılmasına yönelik olarak literatürde 
önemli miktarda çalışma bulunmaktadır. İlk dönem analizlerinden Cooper (1971), 20 ülkeye 
yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmada, karşılaştırmalı bir istatistik analiz sonucunda, 
araştırmaya dâhil olan ülkelerin birçoğunda reel döviz kurlarının dış ticaret hadleri üzerindeki 
etkisinin önemsiz olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Spitaler (1980) 1973-78 yılları arasındaki döneme ilişkin on gelişmiş ülkeyi esas aldığı 
çalışmasında döviz kurlarında kısa dönemli volatilitenin dış ticaret dengesi ve dış ticaret hadleri 
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üzerine etkisini araştırmıştır. Analiz sonucunda bir ülke hariç diğer tüm ülkelerde döviz 
kurlarının değişimi ile dış ticaret hadleri arasında zıt yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğu 
görülmüştür. 

Edwards (1989) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise gelişmekte olan 12 ülke ve panel veri 
analiz yönteminden yararlanılarak dış ticaret hadleri ile reel döviz kuru ilişkisi araştırılmıştır. 
Analiz sonucunda dış ticaret hadlerinde ortaya çıkan değişimin reel kurları etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Rose (1991) çalışmasında 1974-86 yılları arasındaki döneme ilişkin aylık verilerden yararlanarak 
5 OECD ülkesinde çalışmada dış ticaret, reel döviz kuru, yurt içi ve yurt dışı gelir arasındaki 
ilişkiyi araştırmıştır. Çeşitli parametrik ve parametrik olmayan test yöntemlerinin kullanıldığı 
çalışmada reel döviz kuru ile dış ticaret dengesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı sonucuna 
ulaşmıştır. 

Arize (1994) 9 Güneydoğu Asya ülkesini (G. Kore, Malezya, Sri Lanka, Hindistan, Endonezya, 
Tayland Pakistan, Filipinler, Endonezya, Singapur) ele aldığı çalışmasında, 1973-1991 yılları arası 
dönemde dış ticaret dengesi ile reel döviz kurları arasındaki ilişkiyi Kointegrasyon yönteminden 
yararlanarak araştırmıştır. Yapılan analiz sonucunda Hindistan ve Sri Lanka dışındaki ülkelerde 
uzun dönemde döviz kurlarındaki yükselmenin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Als ve Oskooee (1995) tarafından gerçekleştirilen ve gelişmiş ve gelişmekte olan 25 ülke için 
efektif döviz kurları ile dış ticaret hadleri arasındaki ilişkinin koentegrasyon analizi ile test 
edildiği bir çalışmada uzun dönemde reel efektif döviz kurları ile dış ticaret hadleri arasında bir 
ilişki bulunmadığı görülmüştür. 

In ve Menon (1996) tarafından 7 OECD ülkesi için koentegrasyon ile nedensellik analizlerinden 
yararlanılarak reel döviz kurları ile dış ticaret hadleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma 
sonucunda uzun dönemde ticaret hadleri ile reel döviz kurları arasında negatif yönde anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Shirvani ve Wilbratte (1997) tarafından yapılan bir çalışmada ise, 1973-90 yılları arasını kapsayan 
dönem için, G-7 ülkelerinde reel döviz kurları ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki 
araştırılmıştır. Yapılan ampirik analiz sonucunda reel döviz kurlarının kısa vadede dış ticareti 
etkilemediği, ancak uzun dönemde Marshall-Lerner koşulunun geçerli olduğu ve 
devalüasyonun dış ticaret dengesini olumlu yönde etkilediği sonucu elde edilmiştir. 

Bahmani-Oskoe-Niroomand (1998) 1960-92 yılları arası dönem için 28 ülke ele alarak 
gerçekleştirdiği çalışmasında Johansen Eşbütünleşme Testi’nden yararlanarak Marshall- Lerner 
koşulu'nun geçerliliğini test etmiş; analiz sonucunda esneklik şartının ele alınan ülkelerin 
tamamına yakınında gerçekleştiğini ortaya koymuştur. 

Sinha (2001) 1950-97 yılları arasında 5 Güney Doğu Asya ülkesinde Marshall-Lernerşartının 
geçerliliğini araştırmıştır. Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi’nden (FMOLS) 
yararlanılan analiz sonucunda birisi dışında analize konu ülkelerin hepsinde Marshall-Lerner 
şartının sağlandığı görülmüştür. 

Lane ve Milesi-Ferretti (2002) 1974-1998 yılları arasında yirmi ülkeye ait verilerden yararlanarak 
yaptığı çalışmada dış zenginlik, ticaret dengesi ve reel döviz kuru aralarındaki ilişkiyi araştırmış; 
analiz sonucunda ticaret dengesi ve reel döviz kuru arasında zıt yönlü bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Lal ve Lowinger (2002) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise, 1980-1998 yılları arasında 
üçer aylık verilerden yararlanarak 7 Asya ülkesinde dış ticaret dengesini belirleyen faktörler 
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araştırılmıştır. Eşbütünleşme analizi, hata düzeltme modeli ve etki tepki fonksiyonlarından 
yararlanarak yapılan analiz sonucunda ithalattan ihracat ve döviz kurlarına doğru uzun dönemli 
bir ilişki olduğu görülmüş ve aynı zamanda J eğrisinin de geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Onafowora (2003) çalışmasında, 1980-2001 yılları arası dönem için koentegrasyon tekniği ve 
vektör hata düzeltme modelinden yararlanarak uzun ve kısa dönem için Endonezya, Malezya ve 
Tayland’ın Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile olan dış ticaretleri açısından incelemiş; 
yaptığı ampirik analiz sonucunda reel döviz kuruyla dış ticaret dengesi arasında uzun dönemde 
kararlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Liew, Lim ve Hussain (2003) tarafından gerçekleştirilen bir ampirik çalışmada ise, 1986 ile 1999 
yılları arası dönemde ve seçili Asya ülkelerinde döviz kuru değişiminin dış ticaret dengesi 
üzerine etkisi incelenmiş ve kurlardaki değişimin dış ticaret dengesini etkilediği bulgusuna 
ulaşılmıştır. 

Baldemir ve Keskiner (2004) çalışmasında, panel veri analizi yönteminden yararlanarak reel 
döviz kurundaki değişimin Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda, 
İngiltere ve İtalya ile olan ticaretine etkisini araştırmıştır. Yapılan ampirik analiz sonucunda ilgili 
ülkelerin gayri safi yurt içi hâsılalarındaki artışın dış ticaret dengelerini olumsuz yönde etkilediği 
görülmüştür. 

Karagöz ve Doğan (2005) 1995-2014 yıllarına ilişkin verilerden yararlanarak Türkiye’de döviz 
kurları ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Eşbütünleşme Analizi’nin 
uygulandığı çalışmada döviz kurları ile ihracat ve ithalat arasında anlamlı bir ilişki tespit 
edilememiştir. Ancak, 2001 yılında gerçekleştirilen devalüasyonun anlamlı bir etkisi olduğu 
saptanmıştır. 

Halıcıoğlu (2007) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise, Türkiye ile başlıca ticaret ortakları 
arasında 1985-2002 yılları ile 1985-2005 yılları arası dönemler için J Eğrisi'nin geçerliliği 
eşbütünleşme testi ile araştırılmaya çalışılmıştır. Yapılan ampirik analiz sonucunda, Türkiye ile 
ticaret ortakları ülkeler arasında J eğrisinin bulunmadığı saptanmış, uzun dönemde ise Türkiye, 
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında Marshall–Lerner Koşulu'nun sağlandığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Vergil ve Erdoğan (2009) 1989-2005 yılları arasındaki dönem için Türkiye’de Marshall- Lerner 
Koşulu ile kısa dönmede J eğrisinin geçerliliğini sınamaya yönelik olarak yaptıkları çalışmada 
ADF ve PP birim kök testleri ile ADRL koentegrasyon testinden yararlanmışlardır. Yapılan 
ampirik analiz sonucunda araştırmaya konu olan dönemde Türkiye’de Marshall-Lerner 
Koşulu’nun ve J eğrisinin geçerli olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Alptekin (2009) 1992-2009 yılları arasında Türkiye’de dış ticaret ile reel döviz kuru arasındaki 
ilişkiyi araştırdığı çalışmasında VAR analizi, Granger nedensellik testi, etki tepki ve varyans 
ayrıştırma testlerinden yararlanmıştır. Analiz sonucunda reel döviz kurları ile dış ticaret hacmi 
arasında bir ilişki bulunmadığı görülmüştür. 

Hephaktan vd., (2011) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise, 1982-2011 yılları arasında 
uygulanan döviz kuru rejiminin dış ticaret dengesinin sağlanmasındaki etkinliğini araştırmaya 
yönelik olarak, Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testlerinden yararlanılmıştır. 
Analiz sonucunda Dış ticaretten reel efektif döviz kurlarına doğru bir nedensellik ilişkisi 
bulunmuş; ancak reel efektif kurların dış ticaret dengesi üzerinde etkisi olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Okay vd., (2012) tarafından gerçekleştirilen bir diğer çalışmada, 2003-2010 yılları arası dönemde 
Türkiye’de reel efektif döviz kurlarının cari işlemler dengesi üzerine etkisini araştırmaya zaman 
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serisi analizi yönteminden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda reel efektif kurun cari işlemler 
dengesini uzun dönemde zıt yönde etkileyerek Marshall-Lerner koşulunu sağladığı; J eğrisi 
etkisinin geçerli olduğu görülmüştür. 

Göçer ve Elmas (2013) çalışmasında, 1989-2012 yılları arasında Türkiye’de reel döviz kuru ile dış 
ticaret dengesi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çoklu yapısal kırılmalı zaman serisi analizi 
yönteminden yararlanılan çalışmada tüm mal gruplarında, genişletilmiş Marshall Lerner 
koşulunun geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öncel ve İnal (2016) 2000-2015 yılları arasında Türkiye’de reel döviz kuru ile dış ticaret dengesi 
arasındaki ilişkiyi ARDL testi yardımıyla araştırdığı çalışmasında reel döviz kuru ile dış ticaret 
dengesi arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğu görülmüştür. Nedensellik ilişkisinin 
tespitine yönelik olarak yapılan Toda-Yamamoto testi sonucunda reel döviz kurundan dış ticaret 
dengesine doğru tek yönlü bir nedensellik bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Chaudhary vd., (2016) 1979-2010 yılları arasında seçilmiş bazı Güney ve Güneydoğu Asya 
ülkelerinde ithalat ve ihracat ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. 
Değişkenler arasında kısa ve uzun dönemli ilişkinin araştırılmasına yönelik çalışmada 
eşbütünleşme ve hata düzeltme modellerine ARDL testi uygulanarak seçili ülkelerin yarıdan 
fazlasında döviz kuru ile ihracat arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunduğu; ancak döviz 
kuru ile ithalat arasında sadece bir ülkede anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Seçili 
ülkelerin çoğunda kısa dönemde değişkenler arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Badinger ve Clairfontaine (2018) 2010-2017 yılları arasında 47 ülke ve 97 mal grubu için döviz 
kurunun dış ticaret dengesi üzerine etkisini araştırdığı çalışmasında J Eğrisi Hipotezi 
çerçevesinde Yapısal Çekim Modeli’nden yararlanarak döviz kurlarının dış ticaret üzerinde 
ülkeler ve ürün grupları için farklı etkileri olduğunu belirlemiştir. 

 

Amaç, Yöntem ve Veri 

Benzer ekonomik yapıya sahip olduğu düşünülen seçili bazı gelişmekte olan ülkelerde 2009 ile 
2018 yılları arası dönem için reel efektif döviz kurlarının dış ticaret dengesi üzerine etkisinin dış 
ticaret dengesi üzerinde belirleyiciliğinin olabileceği düşünülen diğer bazı değişkenlerin de 
modele eklenmesi suretiyle araştırılması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla analize 
konu ülkeler; Brezilya, Gürcistan, Meksika, İran, Türkiye, Rusya, Pakistan, Paraguay, 
Malezya’dır. Çalışmada yararlanılan değişkenler ise, reel efektif döviz kuru, dış ticaret dengesi, 
kamu harcamaları, reel faiz oranı, doğrudan yabancı sermaye, kişi başı milli gelirdir. 

Çalışmada ampirik analize yönelik olarak Tahmin Edilebilir En Küçük Kareler Yöntemi’nden 
(FGLS – Feasible Generalized Least Squares) yararlanılmıştır. Panel veri analizinde hata terimine 
ait varsayımların gerçekleşmemesi durumunda söz konusu yöntem, bu varsayımlara karşı 
dirençli tahminciler vermektedir. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi, varyans-kovaryans 
matrisinin bilindiği durumlarda kullanılabilmekte; ancak genellikle varyans-kovaryans matrisi 
bilinememekte ve tahmin edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu gibi durumlarda, FGLS 
yönteminden yararlanılmaktadır (Üstüner, 2017: 59). 

Çalışmada ampirik analize yönelik olarak oluşturulan model ve veri kaynakları aşağıda yer 
almaktadır. 

Ticaret Dengesi =ƒ (reel döviz kuru, kişi başı milli gelir, doğrudan yabancı yatırım, reel faiz, kamu 
harcamaları) 
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Tablo 1. Değişkenler ve Kaynakları 

Veri Kaynak 
Reel Efektif Döviz Kuru IMF, International Financial Statistics (IFS) 
Reel Faiz World Bank, World Development Indicators 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Net Girişleri (% 
GSYİH) 

IMF, International Financial Statistics and 
Balance of Payments databases 

Dış Ticaret Dengesi World Bank national accounts data, and 
OECD National Accounts data files 

Kamu Harcamaları (% GSYİH) World Bank, World Development Indicators 
Kişi Başı Milli Gelir World Bank national accounts data, and 

OECD National Accounts datafiles 

 

Reel Efektif Döviz Kuru: Oluşturulan modelde dış ticaret dengesi üzerinde önemli ölçüde 
etkisinin olması beklenmektedir. Reel Efektif Döviz Kuru, yurt dışında üretilen malların yurt 
içinde üretilenler cinsinden göreli fiyatını ifade etmekte olup, reel efektif kurun yükselmesi, 
ulusal paranın değer kaybetmesi anlamına gelmektedir. Böyle bir durum, ihraç mallarını yabancı 
para cinsinden daha ucuz; ithal malları ise ulusal para cinsinden daha pahalı hale getirmektedir. 

Kişi Başına Milli Gelir: Bir ülkenin refah seviyesinin önemli bir göstergesi olan kişi başına milli 
gelirin artması, ithalatın gelir ile olan bağından ötürü ithal mallara olan talebi de artırarak dış 
ticaret dengesinin bozulmasına yol açabilecektir. 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (% GSYİH): Bir firmanın mal veya hizmet üretimine yönelik 
olarak başka bir ülkede üretim tesisi kurması ya da var olan bir tesisi satın alması olarak 
tanımlanabilecek olan kavram, portföy yatırımlarından farklı olarak bulunduğu ülkede sermaye 
transferi, teknoloji ve organizasyon aktarımı da sağlamaktadır. Doğrudan yatırımların üretimi 
artırıcı bir etkiye sahip olması mevcut üretim kapasitesine ilave olması ya da var olan tesislerin 
satın alınmasına göre farklılaşabilmekle birlikte döviz gelirlerinde artış sağlayabilecektir. Ayrıca 
yapılan üretimin ithal girdi ile gerçekleştirilmesi ya da üretilen ürünlerin iç pazara veya ihracata 
yönelik olması da reel döviz kurları ile dış ticaret dengesini belirleyecektir. Dolayısıyla söz 
konusu değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi her iki yönde olabilecektir. 

Kamu Harcamaları (%GSYİH): Devletin kamu harcamalarında oluşan artışlar, borçlanma 
yoluyla finanse ediliyorsa, ekonomide toplam talebin artmasına; talep artışı ise ekonomi tam 
istihdam ya da tam istihdama yakın seviyede ise enflasyona yol açabilmektedir. Yükselen 
enflasyon, ihraç ürünlerinin fiyatlarını yükselterek ülkenin rekabet gücünü de olumsuz yönde 
etkileyerek ihracatın azalmasına ve ithalatın artmasına yol açabilecektir. 

Reel Faiz Oranı: Nominal faiz oranının enflasyondan arındırılmış hali olarak tanımlanabilen ve 
nominal faiz oranından beklenen enflasyon oranının çıkarılması yoluyla hesaplanan reel faiz 
oranında oluşan bir artış, ülkeye yönelik fon akımlarını teşvik ederek ulusal paranın değer 
kazanmasına ve dolayısıyla ihracatın azalıp ithalatın artmasına sebep olabilecektir. 

Dış Ticaret Dengesi: Ampirik analize yönelik olarak oluşturulan modelde Dış Ticaret Dengesi 
bağımlı değişken olarak yer almaktadır. Dış ticaret dengesi temel olarak ihracat ve ithalat 
arasındaki pozitif ya da negatif farkı ifade etmektedir. Eğer ihracat ithalattan fazla ise dış ticaret 
fazlası söz konusuyken aksi durumda ise dış ticaret açığı söz konusudur. Bağımsız değişkenlerin 
ilgili değişkeni ne oranda açıkladığı analiz edilmeye çalışılmıştır.  
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Ampirik Analiz 

Analize konu olan değişkenlere logaritmik transformasyon uygulandıktan sonra bir modelin 
sağlamlığı açısından önem taşıyan bazı istatistik varsayımların kontrol edilmesi düşünülmüştür. 
Bu açıdan ilk olarak sınanması gereken husus, modelde hata teriminin birbirini takip eder 
değerleri arasında bir ilişkinin (korelasyon) olmamasıdır. Otokorelasyon olarak tanımlanan bu 
ilişkinin varlığını araştırmak amacıyla Wooldridge Otokorelasyon Testi uygulanmıştır. Elde 
edilen sonuç aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Otokorelasyon (Wooldrige Testi) 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

 H0: nofirst order autocorrelation 

 F( 1,  8)    =     13.666 

Prob> F     =      0.0061 

 

Wooldridge test sonucuna göre H0 hipotezi reddedilerek otokolerasyon olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Bir modelin sağlamlığı açısından kontrolü gereken bir diğer problem de oluşturulan modelde 
çoklu doğrusallığın bulunup bulunmadığıdır. İki ya da daha çok bağımsız değişken arasında 
yüksek oranda bir ilişkinin varlığı anlamına gelen çoklu doğrusallığın olması modelin anlamlılığı 
açısından istenmeyen bir durumdur. Söz konusu problemin testi amacıyla Varyans Enflasyon 
Faktörü (VIF) kullanılmıştır. VIF değerinin 10'un üzerinde olması potansiyel çoklu doğrusallığın 
varlığına işaret olarak kabul edilebilecek olup; test edilmesine yönelik analiz sonucu aşağıda yer 
almaktadır (Tablo 3).  

   Tablo 3. Çoklu Doğrusallık Testi (VIF) 

Variable 
 

VIF 
 

SQRT 
VIF 

Tolerance 
 

R 
Squared 

lndtd 1.14 1.07 0.8751 0.1249 

lnredk 1.32 1.15 0.7550 0.2450 

lnrf 1.21 1.10 0.8275 0.1725 

lndyy 1.17 1.08 0.8561 0.1439 

lnkh 1.60 1.26 0.6254 0.3746 

lnkbmg 1.37 1.17 0.7305 0.2695 

MeanVIF      1.30 

 

Elde edilen Varyans Enflasyon Faktörü (VIF) ortalama değeri 10’un oldukça altında olduğundan 
modelde çoklu doğrusallık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Oluşturulan bir modelde elde edilen sonuçların güvenilirliği açısından hata terimi varyansının 
sabit olması önem taşımaktadır. Hata terimi varyansının sabit olması (Homoskedasticity) 
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tahminleyicilerin minimum varyanslı ve güvenilir olması anlamına geldiği için istenilen bir 
durumdur. Bu koşulun sağlanamaması ise değişir varyanslılık (Heteroskedasticity) olarak 
adlandırılmaktadır. Modelde değişir varyanslılık (Heteroskedasticity) gibi bir problemin var 
olup olmadığını tespit için Breush-Pagan Testi’ne başvurulmuştur. Aşağıdaki test sonucu elde 
edilmiştir (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Değişir Varyanslılığın Testi (Breush-Pagan Testi) 

 

Ho: Sabit Varyans 

Değişkenler: lnredk, lnrf, lndyy, lnkh, lnkbmg 

chi2(5)        =    52.53 

Prob> chi2  =   0.0000 

 

Sabit varyanslılığın sınandığı test sonucunda H0 hipotezi reddedilerek değişir varyanslılık 
bulunduğu gözlenmiştir. Modelde bulunan otokorelasyon ve değişir varyanslılık gibi problemler 
karşısında sağlam bir analiz sonucu elde etmeye yönelik olarak FGLS yöntemine 
başvurulmuştur. Analiz sonucu ve elde edilen regresyon denklemi aşağıda gösterilmiştir (Tablo 
5). 

 

Tablo 5. FGLS Regresyonu Tahmin Sonuçları 

 

DTD = 36.13 + 0.63 REDK - 0.18 RF - 0.018 DYY - 0.53 KH - 1.033 KBMG 

Çalışmada seçili ülkeler için yapılan ampirik analiz sonucunda reel efektif döviz kurunun dış 
ticaret dengesini aynı yönde etkilediği görülmektedir. Buna karşılık, reel faiz, doğrudan yabancı 
yatırımlar, kamu harcamaları ve kişi başı milli gelir değişkenlerinin ise dış ticaret dengesini zıt 
yönde etkilemektedir. Ayrıca tüm bağımsız değişkenler istatistiksel olarak anlamlı olup; bağımlı 
değişkeni büyük oranda açıklamaktadır. 

 

 

lndtd Coef. Std. Err. z  P>|z|  (95%) Conf. 
Interval] 

lnredk .6288792 .0556852 11.29  0.000  .5197381 .7380202 

lnrf -.1800655 .02699 -6.67  0.000  -.232965 -.127166 

lndyy -.0183848 .0068466 -2.69  0.007  -.031804 -.0049656 

lnkh -.5271815 .0380659 -13.85  0.000  -.6017893 -.4525738 

lnkbmg -1.032923 .116365 -8.88  0.000  -1.260994 -.8048518 

_cons 36.13049 1.170128 30.88  0.000  33.83708 38.4239 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Günümüzde dış ticarette giderek artan serbestleşme ile birlikte döviz kurları dış ticaret 
dengesinin sağlanmasında en önemli belirleyicilerden birisi haline gelmiştir. Gelişmekte olan 
ekonomilerin daha yüksek bir büyüme oranına ulaşarak gelişmiş ülkeler ile aralarındaki farkı en 
aza indirebilmeleri için daha fazla sabit sermaye yatırımlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum 
ilgili ülkelerde yapısal bir sorun olarak dış ticaret açıklarını beraberinde getirmektedir. Finansal 
serbestleşme ile birlikte kısa vadeli sermaye akımları artan dış ticaret açıklarının finansmanında 
daha hayati bir role sahip olmuştur. Ancak bu tip akımların niteliği itibariyle hızla ülkeden 
çıkabilmesi gelişmekte olan ülkelerde döviz arz yetersizliği problemleri ile kur istikrarsızlıklarını 
beraberinde getirebilmektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerde özellikle makro ekonomik istikrar açısından döviz kurlarının istikrarı 
ile dış denge açısından rekabetçi bir kur politikası izleme gerekliliği çoğu zaman kendi içinde 
çelişebilmektedir. Teorik olarak döviz kurundaki yükselmenin ihracatı teşvik edip, ithalatı 
caydırarak dış dengenin iyileşmesini kolaylaştırması beklenmektedir. Bu nedenle bazı ülkeler 
döviz kurlarını aktif bir ticaret politikası aracı olarak kullanabilmektedir. Ancak, ülke içinde 
üretilen ürünlerin yurt içi ve yurt dışı talep esneklikleri, ülkenin üretim karakteristiği, aynı ürünü 
üreten diğer ülkelerdeki fiyat ve döviz politikaları, üretimde kalite ve çeşitlilik gibi birçok 
değişken döviz kurlarının dış denge üzerindeki etkisini etkileyebilmektedir. 

Oluşturulan model çerçevesinde reel efektif döviz kurları ile dış ticaret dengesi üzerinde etkili 
olabileceği düşünülen bazı makro ekonomik değişkenler yardımıyla gerçekleştirilen ampirik 
analizde 2009- 2018 yıları arasındaki dönem için ekonomik olarak birbirine yakın olduğu 
düşünülen 9 ülke (Türkiye, Rusya, İran, Gürcistan, Endonezya, Brezilya, Meksika, Paraguay ve 
Pakistan) ele alınmıştır. Dış ticaret dengesinin bağımlı değişken olarak yer aldığı çalışmada kişi 
başına milli gelir, doğrudan yabancı yatırımlar, kamu harcamaları, reel faiz, reel efektif döviz 
kurları ise bağımsız değişkenler olarak yer almıştır. 

Oluşturulan modelin ampirik analiz sonuçlarına göre, reel efektif döviz kuru değişkeni dış ticaret 
dengesini yüksek oranda ve aynı yönde etkilemektedir. Elde edilen sonuç teorik olarak literatür 
bulgularıyla da uyumludur. Çünkü reel kurun yükselmesi ihraç mallarının yabancı para 
cinsinden ucuzlatarak ülkenin rekabet gücünü ve ihracatını artırırken, ithal mallarını ulusal para 
cinsinden pahalı hale getirerek dış ticaret dengesinin iyileşmesine katkı sağlayabilecektir.  

Literatürde, reel faiz oranının yükselmesinin ülkeye kısa vadeli sermaye akımlarının girişini 
teşvik ederek reel döviz kurunun düşmesine ve ülkenin ulusal parasının değer kazanarak rekabet 
gücünün azalmasına yol açması beklenir. Dolayısıyla reel faiz oranının yükselmesinin dış ticaret 
dengesini negatif yönde etkilemesi beklenmektedir. Bu açıdan elde edilen sonuç teorik olarak 
beklenti ile uyumludur. 

Oluşturulan modelde elde edilen bir diğer sonuç da Dış Ticaret Dengesi’nin anlamlılık düzeyi 
çok yüksek belirleyicilerinden bir diğerinin de Doğrudan Yabancı Yatırımlar değişkeni 
olduğudur. Bağımlı değişken ile arasında zıt yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum 
ilgili ülkelere yönelik doğrudan yatırımların üretim kapasitesini artıran sabit sermaye yatırımları 
olmayıp hisse devri ya da portföy yatırımı amaçlı olabileceğini düşündürmektedir. 

Benzer bir biçimde Kamu Harcamaları değişkeni, bağımlı değişkeni çok yüksek bir oranda 
açıklamakta ve bağımlı değişken olan dış ticaret dengesi ile arasında zıt yönlü bir ilişkinin söz 
konusu olduğu; diğer bir deyişle kamu harcamalarındaki artışın dış ticaret dengesini olumsuz 
yönde etkilediği görülmektedir. Bu nedenle, borçlanma yoluyla finanse edilen kamu 
harcamalarının ilgili ülkelerde ekonominin tam istihdama yakın bir seviyede olmasına bağlı 
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olarak daha çok enflasyonist baskılara yol açarak ülkenin rekabet gücünü olumsuz etkilediği 
düşünülebilecektir. 

Bir ülkenin refah seviyesinin önemli göstergelerinden olan Kişi başına milli gelir değişkeni ile 
bağımlı değişken arasında beklendiği gibi negatif yönlü bir ilişki söz konusu olup; değişkenin, 
bağımlı değişken olan dış ticaret dengesini yüksek bir oranda açıklamaktadır. İthalatın gelir ile 
olan bağlantısından dolayı ülkenin kişi başına milli gelirindeki artışın ithalatı artırıp; ihracatı 
azaltarak dış ticaret dengesini kötüleştireceği kabul edilebilecektir. 

Finansal serbestleşme süreci ile birlikte gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyüme ve kalkınma 
için gerekli sermaye birikiminin yetersizliği sorununu aşabilmek açısından önemli bir kaynağa 
sahip olmuşlardır. Özellikle Doğrudan yatırımlar şeklinde ülkeye giren sermaye akımları hızlı 
bir büyümenin yolunu açmıştır. Ancak para ve sermaye piyasalarında kısa vadede yüksek 
kazanç sağlayıp ülkeden çıkma eğilimindeki kısa vali sermaye hareketlerinin bu süreçte 
doğrudan yatırımlara göre daha büyük hacme ulaştığı ve bu akımların risk algısındaki 
değişmeye bağlı olarak hızla ülkeleri terk ederek finansal krizlerin yolunu açtığı da 
görülmektedir. Özellikle döviz kurlarının otoriteler tarafından sabit tutulma çabalarının hem kısa 
vadeli sermaye girişini teşvik ettiği ve hem de krizlerin ortaya çıkışında başlıca etkenlerden biri 
olduğu da göze çarpmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde öncelikle cari dengeyi 
sağlamayı mümkün kılacak ekonomi politikalarının izlenmesi krizlere karşı ekonomileri daha 
koruyucu olabilecek ve istikrarlı bir ekonomik büyümenin yolunu açabilecektir.  
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GİRİŞ 

Günümüz iş hayatında “Bebek Patlaması Kuşağı”, “X Kuşağı” ve “Y Kuşağı” olmak üzere 3 
kuşak aktif olarak birlikte çalışmaktadır (Aydın ve Başol, 2014:2). Ancak kuşaklar, yetişme 
tarzları ve içerisinde bulundukları ortam değişikliklerinden kaynaklanan farklılıklara sahiptirler 
(Adıgüzel vd., 2014:166). Bu farklılıklar, bir kuşağın olaylara verdiği tepkiler, kendilerini ifade 
etme stilleri, hayalleri, talepleri, amaçları ve motivasyon kaynakları ile diğer kuşaklardan 
farklılaşmalarına neden olabilmektedir (Altınok, 2019:2). Bu durum gerek çalışanlar açısından 
gerekse çalışanlarını ortak bir hedefe yönlendirmek için çaba gösteren yöneticiler açısından 
zaman zaman sorun oluşturabilmektedir. Ancak, her kuşağın nasıl motive edilmek istendiğini 
anlamak bir çözüm yolu sunabilir. 

Her bireyin motivasyon kaynağı, içinde bulunduğu duruma ve ortam şartlarına göre farklılık 
gösterebilir. Ancak, belirli bir dönemde doğmuş, benzer bir ortamda yetişmiş, ortak inanç ve 
davranışları paylaşma eğiliminde olan aynı kuşağa mensup bireylerin iş ortamındaki motivasyon 
kaynakların genel olarak benzer özellikler göstermesini beklemekteyiz. Başka bir ifade ile X ve Y 
kuşaklarının iş motivasyonu kaynaklarının birbirinden farklı olduğu değerlendirilmektedir. Bu 
noktada çalışmadaki amaç, X ve Y kuşaklarının iş motivasyonlarında farklılaşma olup olmadığını 
incelemektir.  

Literatürde iş motivasyonu ile örgütsel bağlılık (Apridar,2018; Orpen,1997; Çakar ve Ceylan,2005; 
Hatipoğlu ve Dündar,2018), örgütsel vatandaşlık (Apridar, 2018; Dharma, 2017), örgütsel 
sessizlik (Göksel ve Güneş, 2017), iş tasarımı (Al-Musadieq, 2018), örgüt kültürü (Al-Musadieq, 
2018), iş tatmini (Eskildsen vd., 2004; Gökkaya ve Türker, 2018; Özcan ve Bayarçelik, 2020; Saracel 
vd., 2016; Hatipoğlu ve Dündar, 2018), işe bağlılık (Altınok, 2019), performans (Dharma, 2017; 
Orpen, 1997) ve verimlilik (Hong vd., 1995) arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar sıkça yer 
almaktadır. Ancak, iş motivasyonunun kuşaklar arası farklılaşmasını inceleyen çalışmaların az 
olduğu görülmüştür. Bu nedenle çalışmanın, literatüre önemli bir katkıda bulunması 
beklenmektedir. 

 

MOTİVASYON ve İŞ MOTİVASYONU KAVRAMLARI 

Motivasyon kelimesi, hareket etmek anlamına gelen Latince “movere” kelimesinden türetilmiştir 
(Kreitner ve Kinicki, 1988). “Motivasyon” terimi, bireyin uyarılmasını, belirli bir eyleme 
yönlendirilmesini, davranışların kalıcılığının güçlendirilmesini ve niyetini etkileyebilecek 
psikolojik bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Rahman, 2017:2). Luthans 1998'de motivasyonun 
davranış ve performansı uyandıran, enerjilendiren, yönlendiren ve sürdüren bir süreç olduğunu 
ileri sürmüştür. Yani motivasyon, insanları harekete geçmeye ve istenen bir görevi yerine 
getirmeye teşvik etme sürecidir (Acar, 2014:13). Motivasyon, Robbins (1993) tarafından ise “bazı 
bireysel ihtiyaçları karşılama çabasıyla koşullandırılmış, örgütsel hedeflere yüksek düzeyde çaba 
gösterme isteği” olarak tanımlanmaktadır (Al-Araimi, 2002:208). Motivasyonu en basit şekilde 
“birisinin belirli bir hedefe yönelik bir şekilde hareket etmesi için temel sağlayan bir dizi 
davranış” olarak tanımlamak mümkündür (Dharma, 2017:8). 

Motivasyon doğrudan gözlemlenemez fakat motivasyonu kişinin davranışından çıkarmak 
mümkündür. Psikologlar motivasyonu üç davranışsal özellik olarak tanımlamışlardır. Bunlar; 
Yön. Çalışanların motivasyon düzeyi, alternatif eylem tarzları arasında verdikleri kararlara 
yansır. Çaba ve canlılık. Motivasyonun bir diğer göstergesi ve motivasyonla en sık 
ilişkilendirdiğimiz, hedefin peşinde gösterilen çabadır. Bu, bir görevin performansıyla ilişkili 
canlılık ve yoğunlukta kendini gösterir. Ayrıca faaliyete harcanan zaman, iş yükü miktarı ve 
çalışma hızı ile de gösterilir. Süreklilik. Üçüncü bir gösterge, hedefe ulaşmadaki sürekliliktir. 
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Oldukça motive olmuş bir kişi, başarabileceği acı, hayal kırıklığı ve şüpheler karşısında bile bir 
görevi sürdürür (Dipboye, 2018:104). Fuller vd. (2008), motivasyonu şu şekilde tanımlamaktadır: 
kişinin belirli bir hedefe ulaşmak için gösterdiği çabaların yoğunluğu, yönü ve devamlılığıdır 
(Kian ve Yusoff, 2012:400). Başka bir ifade ile motivasyon, davranış ve eylemin tüm yönlerini 
değil, aynı zamanda hareket etme niyetini de ifade eder; davranışı canlandırır ve yönlendirir 
(Ryan ve Deci, 2000). 

Geleneksel motivasyon bakış açısı, hangi neden ve hedeflerin bir davranışa veya eyleme neden 
olduğuna bağlı olarak iki motivasyon türü arasında ayrım yapmaktır (Ryan ve Deci, 2000). Bu 
bakış açısına göre, bir kişi dışsal olarak motive edilebilir veya içsel olarak motive edilebilir (Gagne 
ve Deci, 2005). Nolen ve Nicholls (1993) kavramsal olarak içsel motivasyonu, katılım veya icra 
etmek için içsel itici güç olarak tanımlamışlardır (Murphy ve Alexander, 2000:10). Başka bir ifade 
ile içsel motivasyon, gerçekleştirilen bir faaliyette sergilenen davranışın özünde tatmin ve zevk 
duygularını tecrübe etmenin amaçlandığı bir motivasyon çeşidi olarak tanımlanmaktadır. İçsel 
İçsel motivasyonu yüksek işgörenler, işlerini eğlenceli, ödüllendirici ve ilginç bulduklarından 
dolayı çalışmaktadırlar (Çivilidağ ve Şekercioğlu, 2017:145). Dışsal motivasyon ise, ödüller ve 
onay almak, cezalardan veya eleştirilerden kaçınmak, kişinin benlik saygısını artırmak veya 
kişisel olarak değerli bir hedefe ulaşmak gibi araçsal nedenlerle faaliyete katılmayı ifade eder 
(Gagne vd., 2014:2). 

Öz belirleme kuramı ise, sadece dışsal ve içsel motivasyondan ziyade birçok farklı motivasyon 
türünü birbirinden ayıran insan motivasyonunun bir makro teorisidir (Gagne ve Deci, 2005). Öz 
belirleme kuramı, üç ana motivasyon kategorisi üzerinde durmaktadır. Birincisi motive olmama 
/ güdülenmeme, ikincisi içsel motivasyon ve üçüncüsü dışsal motivasyondur. Öz belirleme 
kuramı, içselleştirmelerinde farklılık gösteren dışsal motivasyonun farklı alt tiplerini 
belirtmektedir. İçselleştirme, başlangıçta ödüller veya cezalar gibi dış faktörler tarafından 
düzenlenen, içsel olarak düzenlenmesi için değere dayalı veya hedefe yönelik bir faaliyete 
girmeyi ifade eder. Tamamen içselleştirilmemiş olan ilk dışsal motivasyon biçimi dışsal 
düzenlemedir. Başkaları tarafından verilen ödülleri almak veya cezalardan kaçınmak için bir 
etkinlik yapmak anlamına gelir. Dışsal motivasyonun bir diğer alt tipi olan içe yansıtılan 
düzenleme; ego, utanç ve suçluluk gibi içten baskı yapan kuvvetlerin dışında kalan davranışların 
düzenlenmesini ifade eder. Bu içselleştirme biçimi kontrol olarak deneyimlenir. Son olarak, 
kişisel düzenleme bir faaliyetin yapılmasını ifade etmektedir (Gagne vd., 2014:2). 

Öz belirleme kuramı, motive olmama / güdülenmeme (ör. motivasyon eksikliği) ve motivasyon 
arasında ayrım yapar. Motive olmama / güdülenmeme, hareket etme niyetine sahip olmamayı 
içerirken, motivasyon harekete geçme niyetini içermektedir. Motivasyon içinde, öz belirleme 
kuramı özerk motivasyon ile kontrollü motivasyon arasındaki farklılığı ortaya koymaktadır. 
Özerk motivasyon, içsel motivasyonu ile iyi içselleştirilmiş dışsal motivasyonu içerir. Böylece, 
özerk bir şekilde motive olmak, kişinin bir faaliyete olan ilgisiyle motive olmak anlamına gelir. 
Kontrollü motivasyon ise dış düzenleme ve içe yansıtılan düzenlemenin yer aldığı dış 
motivasyondan oluşur. Böylece, kişinin kontrollü motivasyonunun derecesi; kişinin kendini 
zorlama hissi derecesini veya kişinin dışsal olasılıklar tarafından baştan çıkarılma derecesini 
yansıtır (Gagne ve Deci, 2005:340).  

Öz belirleme kuramı; bir aracı veya kişisel nedensellik duygusu ile karakterize edilen özerk 
motivasyonu, kişiler arası güçler tarafından kişiyi belirli şekillerde davranmaya zorlanmış veya 
baskı altında hissetmeyi içeren kontrollü motivasyonla zıtlaştırarak algılanan nedensellik 
konusunu doğrudan ele almaktadır (Nix vd., 1999:272). Kısaca ifade etmek gerekirse kontrollü 
motivasyon, dışardan gelen düzenlemeyi ifade ederken özerk motivasyon gerçek öz 
düzenlemeyi ifade etmektedir (Ryan ve Deci, 2000). Literatürdeki çalışmaların birçoğu 
motivasyonun bu şekillerini, iş yaşamı da dâhil olmak üzere hayatın farklı alanlarında 
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desteklemiştir. Örneğin özerk motivasyon örgütsel bağlılık, mesleki bağlılık ve iş doyumuyla 
pozitif yönde ilişkili iken kontrollü motivasyon ise iş görenler için olumsuz sonuçlarla (İşten 
ayrılma niyeti, iş koliklik, tükenmişlik gibi) ilişkilidir (Çivilidağ ve Şekercioğlu, 2017:145).  

 

Tablo 1. Öz Belirleme Kuramı Süreci 

Motive Olmama 
Dışsal Motivasyon 

İçsel Motivasyon 
Dışsal 

Düzenleme 
İçe Yansıtılan 
Düzenleme 

Kişisel 
Düzenleme 

Kasıtlı 
düzenleme 

eksikliği 

Ödül ve ceza 
koşulu 

Özsaygı 
koşulu 

Hedeflerin, 
değerlerin ve 

düzenlemelerin 
önemi 

Göreve duyulan 
ilgi ve keyif 

Motivasyon 
Eksikliği 

Kontrollü Motivasyon 
Dışarıdan gelen düzenlemeler 

Özerk Motivasyon 
Öz düzenlemeler 

Kaynak: Gagne ve Deci, 2005:336 

Kontrollü motivasyon ve motivasyonsuzluğun aksine, özerk motivasyonun en çok istenen 
davranışsal, tutumsal ve duygusal sonuçları verdiği araştırmalarda bulunmuştur (Gagne 
vd.,2014:2). 

X ve Y KUŞAKLARI 

Türk Dil Kurumu’na göre kuşak kavramı “yaklaşık yirmi beş otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan 
bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon” olarak tanımlanmaktadır (https://sozluk.gov.tr/ ). 
Tarih felsefesi ve kültür tarihinde ise “kuşak” kavramı yeni bir anlayışta ve yeni bir yaşama 
duygusunda, yeni biçimlerde birleşen, eskiden belirgin çizgilerle ayrılan bireyler topluluğu 
olarak ifade edilmektedir (Adıgüzel vd., 2014:169). Scott ve Marshall'a göre ise kuşak, yaklaşık 
aynı zamanda doğmuş bir toplumun üyelerinden oluşan bir yaş grubu olarak tanımlanmıştır 
(Akgemci ve Kalfaoğlu, 2018:235). "Kuşak" kelimesi, iki belirli tarih arasında doğan ve 
demografik özellikler gibi ortak bir kimliğe sahip bir grup insana atıfta bulunur (Rahman, 2017:5). 

William Strauss ve Neil Howe (1991) kuşakları tanımlamada; ortak paylaşılan yaş dönemi, 
yaşanılan dönemin özellikleri (kültür, aile hayatı vb.) ve ortak algılanan üyelik ölçütlerini temel 
almışlardır (Ekşili ve Antalyalı, 2017:91). Kuşaklar kronolojik olarak Tablo 2’de yer aldığı gibi 
sıralanmaktadır. 

Tablo 2. Kronolojik Kuşak Sınıflandırması 

Kuşak Adı Dönemi 

Sessiz Kuşak 1925-1945 

Bebek Patlaması Kuşağı 1946-1964 

X Kuşağı 1965-1979 

Y Kuşağı 1980-2000 

Z Kuşağı 2000 sonrası 

Kaynak: Göksel ve Güneş, 2017:810 
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Günümüzde iş hayatında en çok yer alan kuşak grupları X ve Y kuşakları olduğu için ve makale 
konumuz gereği sadece X ve Y kuşakları hakkında bilgiye yer verilmiştir. 

X Kuşağı: 1965 -1979 yılları arasında doğan bireylerden oluşan X Kuşağı, çeşitli ekonomik ve 
sosyal krizlerin yaşandığı bir dönemde dünyaya geldiği için Kayıp Kuşak olarak da 
adlandırılmaktadır (Akçakanat vd., 2017:141). Sokaklarda yaşanan çatışmalar, protesto 
gösterileri, boykotlar (Taş ve Kaçar, 2019:648), istikrarsız bir ekonomi, AIDS salgını, soğuk 
savaşın sona ermesi, organizasyonların ve hükümetlerin karıştığı skandallar gibi pek çok olaya 
tanıklık etmişlerdir (Bekmezci, 2017:105).  

Bu kuşağın en belirgin özelliği gelecek kaygısı taşımaları olmuştur (Metin ve Kızıldağ, 2017:344). 
Yaşadıkları gelecek kaygısı; bu kuşağı çok çalışmaya, kariyer yapmaya ve daha çok para 
kazanmaya odaklamıştır (Helvacıoğlu ve Fırın, 2019:205). Bu kuşağı maddi durum motivasyon 
açısından çok etkilememekle birlikte, paranın eksikliği bazen motivasyon düşüklüklerine neden 
olmuştur (Saracel vd., 2016:52). X kuşağı; toplumsal sorunlara karşı duyarlı, iş motivasyonları 
yüksek (Aydın ve Başol, 2014:3; Keleş, 2011:131), otoriteye saygılıdırlar (Keleş, 2011:131). Ayrıca, 
odaklandığı ve motive edildiği takdirde son derece iyi çalışırlar (Mert ve Neslihanoğlu, 2020:929). 
Kendi sorunlarını kendileri çözmeye çalışan ve bu nedenle de kendilerine güvenleri ve iş 
yapabilirlikleri daha yüksek olan bir kuşaktır (Göksel ve Güneş, 2017:812). Bu kuşak çalışanları 
esnek, teknolojiyi rahat kullanabilen bir yapıya sahiptirler ve hiyerarşik yapıları tercih ederler 
(Adıgüzel vd., 2014:173). 

Y Kuşağı: Millennials (Milenyum Kuşağı), Generation Next (Gelecek Kuşak), Digital Generation 
(Dijital Kuşak), Echo Boomers (Eko Patlaması) ve Nexters (Bir Sonrakiler) gibi farklı isimlerle 
adlandırılmaktadırlar (Adıgüzel vd., 2014:173). 1981-1999 yılları arasında doğan bireylerden 
oluşan Y kuşağının (Ekşili ve Antalyalı, 2017:92) hangi tarihte doğanları kapsadığı konusunda 
literatürde görüş farklılığı bulunmaktadır (Göksel ve Güneş, 2017:812). Y kuşağının en belirgin 
özelliklerinden biri, herhangi bir durum veya sorunla karşılaştıklarında “neden” sorusuna cevap 
aramaları olduğu ifade edilmektedir. Bu sebeple “Neden Kuşağı” şeklinde de anılmaktadırlar 
(Akoğlu ve Eroğlu, 2019:223). Bu kuşağın üyeleri, Körfez Savaşı’nın, Irak Savaşı’nın, dünya 
çapında terör saldırılarının ve doğal afetlerin yaşandığı, internet, Google, MSN, MP3, dijital 
kameralar ve cep telefonlarının tüm dünyada yaygın hale geldiği bir zamanda yaşamışlardır 
(Akçakanat vd., 2017:141). Temel karakteristik özellikleri; diğer kuşaklardan daha fazla 
sorgulamak, düşüncelerini açıkça ifade etmek ve mevcut uygulamaların doğruluğunun 
kanıtlanmasını istemek şeklinde ifade edilebilir (Bekmezci, 2017:105). Anne ve baba bağımlısı 
olan Y kuşağı, ebeveynlerinin yoğun ilgisi ve çocuklarıyla yüksek beklentiler içinde olmalarıyla, 
Y kuşağının kendilerine olan güvenlerini daha da arttırmıştır. Bu kuşak ayrıca daha fazla tüketim 
temelli düşünen bir kuşaktır (Konakay, 2018:82). 

Y kuşağının yaratıcı, sabırdan yana zayıf, sonuç odaklı, aceleci ve iş değiştirme sıklığı nedeniyle 
çoğu kez sadakatsiz olarak tanımlandığı görülmektedir. Ancak bu kuşağın üyeleri, işleri ile 
kendilerini ifade etmek, birçok işi aynı anda yürütmek, her şeyi anlamaya çalışmak ve alınacak 
kararlarda aktif rol oynayarak iş hayatı içerisinde var almaya çalışmaktadır (Metin ve Kızıldağ, 
2017:345). Y Kusağı’nın motivasyonu diğer kuşaklara göre farklılık göstermektedir. Y Kuşağı 
çalışanları aldıkları maaştan çok, sosyal yardımlar, esnek çalışma saatleri gibi manevi olarak da 
onları tatmin edecek faktörlere odaklanmaktadır (Saracel vd., 2016:53). Y kuşağı çalışanları iyi 
yönetildikleri takdirde zengin bir yetenek kaynağı olmaktadırlar (Keleş, 2011:131). 

Kuşakların görünüm, iş etiği, otoriter görünüm, liderlik tarzı, ilişkileri, bakış açıları ve çeşitli 
yönleriyle ilgili temel farklılıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi ifade edilebilir (Boz ve Berber, 
2017:528). 
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Tablo 3. Kuşakların İş Hayatındaki Özelliklerinin Karşılaştırılması 

 X Kuşağı Y Kuşağı 

Görünüm Şüpheci Umutlu 

İş Etiği Dengeli Hırslı 

Otoriter Görünüm Umursamaz Rahat / Nazik 

Liderlik Tarzı Yetki Akademik Başarı / 
Uyum İçinde Çalışma 

İlişkiler Gönülsüz Vefalı 

Bakış Açısı Kendine Güvenen Kamu İşlerinde Faaliyet Gösteren 

Dezavantaj Basmakalıp / İğneleyici Sinik / Lütufkar 

Kaynak: Haeberle, Herzberg ve Hobbs, 2009: 18.  

 

Sonuç olarak, her kuşağın kendine özgü deneyimleri, uzmanlığı, geleceği ve beklentileri vardır. 
Çalışma değerleri, tutumları, tercihleri, beklentileri, algıları ve davranışları arasındaki 
benzerliklerinin aynı tarihsel, ekonomik ve sosyal deneyimlerden kaynaklandığına 
inanılmaktadır (Kian ve Yusoff, 2012:397). 

 

Araştırmanın Amacı ve Hipotezler 

Mevcut çalışmanın temel amacı, kamu ve özel sektörde faaliyet yürüten işletmelerde çalışan X ve 
Y kuşaklarına mensup bireylerin iş motivasyonlarında farklılaşma olup olmadığını belirlemeye 
çalışmaktır.  

Bu noktada araştırma sorunsalları şu şekilde ifade edilebilir: 

Kamu ve özel sektörde çalışan X ve Y kuşaklarına mensup bireylerin iş motivasyonlarında 
kuşaklara göre farklılaşma var mıdır? 

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

• H1: X ve Y kuşakları ile iş motivasyonu alt boyutlarından motive olmama alt boyutu 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

• H2: X ve Y kuşakları ile iş motivasyonu alt boyutlarından dışsal düzenleme – sosyal alt 
boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

• H3: X ve Y kuşakları ile iş motivasyonu alt boyutlarından dışsal düzenleme – maddesel 
alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

• H4: X ve Y kuşakları ile iş motivasyonu alt boyutlarından içe yansıtılan düzenleme alt 
boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

• H5: X ve Y kuşakları ile iş motivasyonu alt boyutlarından kişisel düzenleme alt boyutu 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

• H6: X ve Y kuşakları ile iş motivasyonu alt boyutlarından içsel motivasyon alt boyutu 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın bu kısmında geçerlik ve güvenirlik analizi, araştırmanın çalışma evreni ve 
örneklemi, veri toplama yöntemi ve verilerin analizi başlıkları açıklanmıştır. 

 

Geçerlik ve Güvenirlik Analizi 

Bu çalışmada kullanılan anketin geçerlik güvenirlilik analizi sonucunda ölçeğin güvenirlilik 
katsayısı 0.767 olarak bulunmuştur. Bu değer anketin yeterli seviyede güvenilir olduğunu 
göstermektedir.  

 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel sektör çalışanları 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini başta Ankara olmak üzere temsil yeteneğini elde 
etmek üzere farklı iller ve buradaki kamu özel çalışanları oluşturmaktadır. Tüm çalışanlara 
ulaşmak çok zor olduğundan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, 157 özel 
sektör ve 180 kamu sektöründe olmak üzere toplam 337 kişiye ulaşılmıştır. Hatalı ya da eksik 
olan 17 kayıt örneklemden çıkarılmıştır. Analizler 320 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

 

Veri Toplama Yöntemi ve Analizi 

Araştırmada, Gagne vd. (2014) tarafından yedi dilde (Fransızca, İngilizce, Felemenkçe, Norveççe, 
Almanca, Endonezya dili ve Çince) ve dokuz ülkede (Kanada, Belçika, Fransa, Senegal, Birleşik 
Krallık, Norveç, İsviçre, Çin ve Endonezya) geçerlemesi yapılan ve Çivilidağ ile Şekercioğlu 
tarafından Türk kültürüne uyarlaması gerçekleştirilen çok boyutlu iş motivasyonu ölçeği 
(ÇBİMÖ) kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Anket iki bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde çalışılan sektör ve yaş bilgisinin yer aldığı demografik özellikler ve 
ikinci bölümde ise 19 ifadeden oluşan iş motivasyonu anketi yer almaktadır. Anket’te 3’lü Likert 
ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin değerlendirmesinde; 1 - Hiç Uygun Değil (not at all), 2 - Uygun 
(moderately) ve 3 - Tamamen Uygun (completely) şeklinde ifade edilmiştir. Bu ölçek, 3 temel 
boyut ve 5 alt boyut olmak üzere toplam 19 ifadeden oluşmaktadır.  

 

Tablo 4. Çok Boyutlu İş Motivasyonun Temel Bileşenleri ve Alt Ölçekleri 

Çok Boyutlu Motivasyon Ölçeği Madde Sayısı Madde Numarası 
Motive Olmama 3 1,3,5 
Kontrollü Motivasyon 
           Dışsal Düzenleme – Sosyal 3 7,9,11 
           Dışsal Düzenleme – Maddesel 3 13,15,17 
           İçe Yansıtılan Düzenleme 4 14,16,18,19 
Özerk Motivasyon 
           Kişisel Düzenleme 3 8,10,12 
           İçsel Motivasyon 3 2,4,6 
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Veri analizleri için SPSS 24 paket programı ile bağımsız örneklem t testi ve frekans testi 
uygulanmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan X ve Y kuşağında yer alan çalışanların ankette yer alan ifadelere verdiği 
cevapların ortalamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 5. Ölçekteki ifadelerin ortalama değerleri 

 X Kuşağı 
Ortalama 
(n = 69) 

Y Kuşağı 
Ortalama 
(n = 251) 

1. Zamanımı israf ettiğimi düşündüğüm için işimde çaba sarf 
etmiyorum. 1,46 1,42 

2. İlginç olduğu için işimde çaba sarf ediyorum. 2,36 2,51 

3. Çaba sarf etmeye değer olmadığını düşündüğüm için işimde 
az çaba gösteriyorum. 1,57 1,34 * 

4. Heyecan verici olduğu için işimde çaba sarf ediyorum. 2,64 2,76 

5. İşim anlamsız olmasına rağmen neden hala bu işi yaptığımı 
bilmiyorum. 

1,32 * 1,35 

6. İşimi yaparken eğlendiğim için işimde çaba sarf ediyorum. 2,70 2,84 

7. Başkalarının (amir, meslektaş, aile vb.) onayını almak için 
işimde çaba sarf ediyorum. 1,71 1,80 

8. İşimde çaba sarf etmenin benim için özel bir anlamı var. 2,80 2,88 

9. Başkalarının (amir, meslektaş, aile vb.) bana daha fazla saygı 
duyması için işimde çaba sarf ediyorum. 2,00 2,14 

10. Bu iş, kişisel değerlerimle uyumlu olduğu için işimde çaba 
sarf ediyorum. 2,77 2,88 

11. Başkalarının (amir, meslektaş, aile vb.) bana yönelik 
eleştirilerinden kaçınmak için işimde çaba sarf ediyorum. 1,77 1,90 

12. Bu işte çaba sarf etmenin kişisel olarak önemli olduğunu 
düşündüğüm için işimde çaba gösteriyorum. 2,81 2,90 

13. Ancak işimde yeterince çaba sarf edersem başkaları (işveren, 
amir vb.) beni ekonomik olarak ödüllendirirler. 1,90 1,78 

14. İşimde çaba sarf ederim aksi halde, kendimi kötü hissederim. 2,87 * 2,96 * 

15. İşimde yeterince çaba sarf edersem başkaları (işveren, amir 
vb.) bana daha fazla iş güvenliği sağlarlar. 2,03 2,12 

16. Şimdiki işimde çaba sarf ederim aksi halde, kendimi mahcup 
hissederim, 2,81 2,90 

17. İşimde yeterince çaba sarf etmezsem işimi kaybetme riskim 
olur. 2,30 2,19 

18. İşim, kendimle gurur duymamı sağladığı için işimde çaba sarf 
ediyorum. 2,77 2,89 

19. Kendimi kanıtlamak zorunda olduğum için işimde çaba sarf 
ediyorum. 

2,04 2,22 
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Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan X kuşağı çalışanların en fazla 14. ifade olan “İşimde 
çaba sarf ederim aksi halde, kendimi kötü hissederim.” ifadesini tercih ettiği görülmektedir. X 
kuşağı çalışanlarının en az 5. ifade olan “İşim anlamsız olmasına rağmen neden hala bu işi 
yaptığımı bilmiyorum.” ifadesi tercih ettiği görülmektedir. 

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan Y kuşağı çalışanların en fazla 14. ifade olan “İşimde 
çaba sarf ederim aksi halde, kendimi kötü hissederim.” ifadesini tercih ettiği görülmektedir. Y 
kuşağı çalışanlarının en az 3. ifade olan “Çaba sarf etmeye değer olmadığını düşündüğüm için 
işimde az çaba gösteriyorum.” ifadesi tercih ettiği görülmektedir. 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan çalışanların genel olarak en fazla “kişisel düzenleme” 
iş motivasyonu alt boyutu ile motive olmaktadır. En az ise “Dışsal Düzenleme – Sosyal” iş 
motivasyonu alt boyutu ile motive olmaktadır. Motive olmama düzeyinin ise düşük seviyede 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. Çok Boyutlu İş Motivasyonu Boyutlarının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Çok Boyutlu Motivasyon Ölçeği n Ortalama Standart Sapma 

Motive Olmama 320 1,3936 * ,5536 

Dışsal Düzenleme – Sosyal 320 1,9221 ,73207 

Dışsal Düzenleme – Maddesel 320 2,0426 ,70852 

İçe Yansıtılan Düzenleme 320 2,7181 ,32288 

Kişisel Düzenleme 320 2,8671 * ,35695 

İçsel Motivasyon 320 2,6719 ,51130 

Tablo 7. X ve Y Kuşakları ile İş Motivasyonu Boyutları Arasındaki İlişkiye İlişkin Bağımsız 
Örneklem T Testi Sonuçları 

İş Motivasyonu Boyutları Kuşak Ortalama Standart 
Sapma 

t df p 

Motive Olmama 
X Kuşağı 1,4493 ,59636 

,947 318 ,344 
Y Kuşağı 1,3783 ,53864 

Dışsal Düzenleme – Sosyal 
X Kuşağı 1,8261 ,74887 

-1,231 318 ,219 
Y Kuşağı 1,9484 ,72670 

Dışsal Düzenleme – Maddesel 
X Kuşağı 2,0773 ,70744 

,459 318 ,647 
Y Kuşağı 2,0331 ,70992 

İçe Yansıtılan Düzenleme 
X Kuşağı 2,6232 ,39441 

-2,845 318 ,005 
* Y Kuşağı 2,7440 ,29600 

Kişisel Düzenleme 
X Kuşağı 2,7923 ,42818 

-1,989 318 ,048 
* Y Kuşağı 2,8876 ,33289 

İçsel Motivasyon 
X Kuşağı 2,5652 ,62441 

-2,006 318 ,046 
* Y Kuşağı 2,7011 ,47296 
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X ve Y kuşakları ile iş motivasyonu boyutları arasındaki ilişkiyi incelemek için bağımsız 
örneklem t testi yapılmıştır. Bu testin sonucunda elde edilen veriler Tablo 7’de yer almaktadır. 
Bu verilere göre içe yansıtılan düzenleme, kişisel düzenleme ve içsel motivasyon boyutlarının p 
değer 0,05’ten küçüktür. Bu durumda iş motivasyonu alt boyutlarından içe yansıtılan düzenleme, 
kişisel düzenleme ve içsel motivasyon boyutları ile X ve Y kuşakları arasında istatistiki olarak 
anlamı bir farklılık bulunmaktadır. Y kuşağının içe yansıtılan düzenleme, kişisel düzenleme ve 
içsel motivasyon düzeyleri X kuşağına göre daha yüksektir. Tablo 7 de yer alan bilgilere göre H1, 
H2 ve H3 hipotezleri desteklenmemiştir. H4, H5 ve H6 hipotezleri desteklenmiştir. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

X ve Y kuşaklarına mensup çalışanların en yüksek seviyede tercih ettikleri “İşimde çaba sarf 
ederim aksi halde, kendimi kötü hissederim.” ifadesi iş motivasyonu alt boyutlarından içe 
yansıtılan düzenleme alt boyutunda yer almaktadır. Bu ifadenin en yüksek seviyede seçilmesi 
ankete katılan çalışanların genel olarak özsaygılarının yüksek olduğu anlamına gelebilmektedir. 
X kuşağının en az seviyede tercih ettiği “İşim anlamsız olmasına rağmen neden hala bu işi 
yaptığımı bilmiyorum.” ifadesi, Y kuşağının en az seviyede tercih ettiği “Çaba sarf etmeye değer 
olmadığını düşündüğüm için işimde az çaba gösteriyorum.” ifadesi iş motivasyonu alt 
boyutlarından motive olmama alt boyutunda yer almaktadır. Bu ifadelerin en düşük seviyede 
seçilmesi ankete katılan çalışanların genel olarak gerçekleştirdikleri işe yönelik motivasyon 
eksikliklerinin düşük olduğu anlamına gelebilmektedir.  

Tablo 6 incelendiğinde ise genel olarak çalışmaya katılan bireylerin motive olmama durumunun 
düşük seviyede olduğu ve iş motivasyonu kaynağının ise kişisel düzenleme alt boyutu olduğu 
sonucuna varılabilir. Başka bir ifade ile çalışmaya katılan bireyler genel olarak hedeflerin, 
değerlerin ve düzenlemelerin önemine göre motive olmaktadırlar. Bu motivasyon kaynağı klasik 
motivasyon teorisine göre dışsal motivasyon kaynağı olarak görülmektedir. Ancak öz belirleme 
kuramı ile birlikte özerk motivasyona dahil edilmiştir. Bu durum, sürekli olarak gerçekleştirilen 
bazı dışsal motivasyon kaynaklarının zamanla içselleştirilmesi ile özerk motivasyon kaynağı 
haline dönüşmesi olarak açıklanmaktadır. Bu çerçevede çalışmaya katılan bireyler genel olarak 
bir faaliyete olan ilgileriyle motive olduğu ifade edilebilir.  

X ve Y kuşağına mensup bireylerin iş motivasyonu kaynaklarında bir farklılaşma olup 
olmadığına yönelik analizler yapılmıştır. Bu analizlerde Y kuşağının içe yansıtılan düzenleme 
(özsaygı koşulu), kişisel düzenleme (hedeflerin, değerlerin ve düzenlemelerin önemi) ve içsel 
motivasyon (göreve duyulan ilgi ve keyif) düzeyleri X kuşağına göre daha yüksek olarak 
bulunmuştur. Motive olmama, dışsal düzenleme (dışsal düzenleme – sosyal, dışsal düzenleme – 
maddesel) alt boyutları ile X ve Y kuşağı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır.  

Dışsal motivasyon kaynağının bir alt boyutu olan içe yansıtılan düzenleme, bir kişiye işi yapmayı 
istediği için değil bir yükümlülük duygusu dışında olmaktan korktuğu için davranışta 
bulunması noktasında ilham vermektedir. Başka bir ifade ile kişinin çevresinden gelecek 
tepkilerden çekindiği veya korktuğu için davranışta bulunmasıdır. Endişeyi teşvik ettiği için 
mümkünse bu motivasyon formundan kaçınmak gerekmektedir. Ayrıca kişi bu motivasyon 
biçimine yenik düştüğünde, gerçekleştirdiği eylemleri hakkında olumlu ve kendinden emin 
hissetmesi zordur. Y kuşağında bu motivasyon düzeyinin daha yüksek çıkmasını Y kuşağının iş 
yaşamında kendini ispatlama isteği, başarılı olma isteği ve yükselme hırsı ile ilişkilendirilebilir. 
Barford ve Hester’in (2011) çalışmasında Y kuşağına mensup bireylerin yükselme olanaklarına X 
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kuşağından daha fazla önem verdikleri sonucu, çalışmada elde edilen bu sonucu 
desteklemektedir. 

Kuşaklararası farklılaşmanın olduğu bir diğer iş motivasyonu alt boyutu ise kişisel 
düzenlemedir. Kişi, kişisel olarak bir davranışın önemini belirlediyse ve bunu bir hedefe 
ulaşmada fayda sağladığı için kendi düzenlemesi olarak kabul ederse, kişisel düzenleme ile 
motive olur. Bu motivasyon formuyla, birey davranıştan zevk almak zorunda değildir ve acil bir 
ödül olması gerekmez. Kişi aynı zamanda suçluluk veya utançla motive olmaz. Sadece bir 
davranışın gelişimine faydalı olduğunu kabul eder ve bu davranışı benimser. Kişisel düzenleme, 
bireyin kişisel refahını ve arzularını etkileyen bir sonuca ulaşmak için kullanılır. Y kuşağının en 
belirgin özelliklerinden biri de herhangi bir durum veya sorunla karşılaştıklarında “neden” 
sorusuna cevap aramaları olarak ifade edilmektedir. Ayrıca Y kuşağının her şeyi anlamaya 
çalışması, hırslı ve daha fazla sorgulayan yapısı X kuşağına göre bu motivasyon kaynağının 
tercih seviyesinin daha yüksek olmasında etkili olduğu düşünülmektedir.  

İçsel motivasyon, kişinin bir aktiviteye duyduğu ilgi ve zevkten kaynaklanmaktadır. Örneğin, bir 
kişi futbol oynamak için kendini motive hissediyorsa ve motivasyonu bir ödül ya da başka bir 
etkiden değil de oynarken yaşadığı sevinçten kaynaklanıyorsa, bu kişinin motivasyonu içseldir. 
İçsel motivasyon yaratıcılığı ve yüksek kaliteli öğrenmeyi teşvik etmektedir. Ayrıca, içsel 
motivasyonu yüksek iş görenler, işlerini ilginç, eğlenceli ve ödüllendirici buldukları için 
çalışırlar. Y kuşağının X kuşağına göre daha yüksek içsel motivasyona sahip olmasını Y kuşağının 
iş hayatı içerisinde var olmaya çalışmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Eskildsen 
vd., (2004), Ringer ve Garma (2006), Leahy vd., (2011), Yang (2011), Lourdes vd., (2011), Kian ve 
Yusoff (2012) ve Altınok (2019) çalışmaları X kuşağının içsel motivasyonun Y kuşağından daha 
yüksek olduğu soncuna varmıştır. Dolayısıyla, çalışmada elde edilen sonucu 
desteklememektedir. 

Motive olmama ve dışsal motivasyon (dışsal düzenleme – sosyal, dışsal düzenleme – maddesel) 
alt boyutları ile X ve Y kuşağı arasında anlamalı bir ilişki bulunamamıştır. Acar (2014), Singh ve 
Gupta (2015), Helvacıoğlu ve Fırın (2019) çalışmaları bu sonucu desteklemektedir. Ancak 
literatürde X ve Y kuşağı arasında dışsal motivasyonun farklılaştığına dair çalışmalar da 
bulunmaktadır. Jang (2008), Alley (2011), Barford ve Hester (2011), Lourdes (2011) ve Shea (2012) 
Y kuşağı mensuplarının dışsal motivasyonlarının X kuşağı mensuplarından daha yüksek 
olduğunu ifade etmektedirler.  

Elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalardan farklılık göstermektedir. Bu tarz farklı 
sonuçların olması, bu alanda yapılan çalışmaların azlığı, farklı zaman dilimlerinde 
gerçekleştirilmiş olmaları ve ulaşılan kişilerden kaynaklanabilecek farklılıklardan dolayı 
doğaldır. Bu alanda yapılacak çalışmaların fazlalaşması ile birlikte genelleştirme yapılabilecek 
nitelikte bilgi oluşması muhtemeldir.  

Çalışmada ülkemizin farklı bölgelerindeki kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlarda çalışan personel katılmıştır. Benzer çalışmayı yapacak araştırmacıların bölgesel, 
meslek grubu veya sektörel farklılıkları da dikkate alacak şekilde geniş bir örneklem üzerinde 
araştırma çalışması yapması önerilir.   
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Öz 

İslam dünyası ve sanatının inanç örgüsü içinde şekillenen planlarıyla varlıklarını sürdüren tekkeler farklı 
şekillerde biçimlendirilmiştir. Mescid, tekke, tevhidhane, haremlik, selamlık, türbe-hazire, mutfak, hela gibi 
birimleri bünyesinde barındıran ve şekilden çok öze yönelen tekke binaları, işlevleri gereği külliye 
planlaması gösterirler. Bu anlamda İstanbul-Eyüpsultan’daki önemli bir eser olan Cafer Paşa Tekkesi, aynı 
aksta bulunan Yahyazade, Özbekler, Afife Hatun tekkeleriyle birlikte, döneminin önemli tarikat 
alanlarından birisine konumlandırılmıştır. Türbedeki kitabesine göre Cafer Paşa tarafından 1585 yılında 
veya bu yıla yakın tarihte yapıldığı anlaşılan Tekke, revaklı Osmanlı medreseleri ve bununla bağlantılı, 
ortak avlu etrafında sıralanan cami-medrese binalarından ilham almış görünmektedir. Osmanlı döneminde 
çokça örneğiyle karşılaşılan ve ortak açık avluyu kullanan tekkeler, bir tarikat yapısının faaliyetlerini daha 
teşkilatlı sürdürmesi bakımından fonksiyonel görünmektedir. Açık avlunun kuzey, güney ve doğu olmak 
üzere üç kenarını “u” şeklinde kuşatan medrese/tekke hücreleri, güney kanadın batı ucuna avluya taşacak 
şekilde yerleştirilen mescid/dershane/tevhidhane ve külliyenin batı kesimine yerleştirilen dikdörtgen türbe, 
çevre duvarı içine alınmıştır. Bugünlerde türbenin güneyinde kalan avlu ile tekke avlusunda sergi alanı; 
dershane ve hücrelerde çeşitli kültürel faaliyetlerin hayata geçirileceği düzenlemelere yönelik proje 
geliştirilmiştir. Bu makale, uygulamaya konulacak projenin, 1. derecede korunması gerekli kültür varlığı ile 
ilişkisini sağlıklı kılacak yani tarihi esere en az müdahalede, bir başka deyişle, plan ve cephelerde değişikliğe 
gidilmeyecek boyutta müdahale için tavsiye ve rehber niteliği taşıması amacıyla kaleme alınmıştır. 

* Söz konusu çalışma, araştırmanın odağını oluşturan külliyenin yerinde incelenmesine dayanarak yazılan
Sanat Tarihi içerikli araştırmanın yayına dönüştürülmüş hâlidir. Bu kapsamda, yardım ve katkılarından
dolayı Sayın Ahmet ALATAŞ’a şükranlarımı sunarım. Ayrıca böylesine değerli bir projeyi hayata geçirmek
isteyen Eyüpsultan Belediyesi yetkililerine de yürekten teşekkür ederim.
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Abstract 

The dervish lodges, which sustain their existence with the plans shaped within the belief pattern of the 
Islamic world and art, have been shaped in different ways. Dervish lodge buildings, which include units 
such as masjid, dervish lodge, monotheism hall, a place reserved for women, a place reserved for men, 
mausoleum-hazire, kitchen, toilet, and focus more on the essence, display complex planning due to their 
functions. In this sense, Cafer Pasha Dervish Lodge, which is an important work in İstanbul-Eyüpsultan, is 
located in one of the important sect areas of its period, together with the Yahyazade, Özbekler, Afife Hatun 
lodges on the same axis. According to the inscription on the mausoleum, it is understood that the dervish 
lodge was built by Cafer Pasha in 1585 or close to this year, seems to have been inspired by the Ottoman 
madrasas with porticoes and the associated mosque-madrasa buildings lined up around the shared 
courtyard. Dervish lodges, which were encountered with many examples in the Ottoman period and used 
the shared open courtyard, seem functional in terms of maintaining the activities of a sect structure more 
organized. The madrasah/lodge cells that surround the three sides of the open courtyard in the shape of a 
"u", the masjid/classroom/monotheism hall at the west end of the south side extended to the courtyard, and 
the rectangular tomb located in the western part of the complex are enclosed in the surrounding wall. Today, 
a project has been developed to regulate various cultural activities in the courtyard to the south of the tomb 
and the exhibition area in the courtyard of the lodge, classrooms, and cells. This article has been written in 
order to make the relationship of the project to be implemented healthy with the cultural property that needs 
to be preserved in the first degree, that is, to serve as a recommendation and guide for the least intervention 
to the historical artifact, in other words, intervention at a scale that will not change the plans and facades. 
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GİRİŞ 

Eyüpsultan ilçesi, Merkez Mahallesi, 52 ada, 74 parselde, batıdan Kalenderhane Cad. güneyden 
Hz. Halid Bulvarı ile çevrilen arsaya konumlandırılan Cafer Paşa Külliyesi türbe, medrese/tekke 
ve medreseye bağlı mescid/tevhidhaneden oluşmaktadır ve çevre duvarı içine alınmıştır (Şek. 1, 
Foto. 1). Külliyenin batısında yer alan türbeyi kuzey ve güneyden içine alan kuşatma duvarı, 
doğuya yönelerek ortadaki avluyu geçer, güneyden mescid duvarına yaslanır, kuzeyde ise 
medresenin avlusunu sınırlandırır. Evliya Çelebi’nin “... orta yol canibindedir” (Evliya Çelebi, 
1314:408) şeklindeki tarifine göre, bugünkü Kalenderhane Caddesi’nin, o dönemde “Orta Yol” 
adıyla anıldığı öğrenilmektedir. Hadîkatü’l-Cevâmi’de, Cafer Paşa Medresesi yakınındaki Kızıl 
Mescid’in aynı adla anılan mahallede bulunduğu belirtildiğinden, bugünkü Merkez Mahalle’nin, 
Ayvansarâyî’nin incelediği dönemde Kızıl Mescid Mah. adıyla bilindiği anlaşılmaktadır 
(Ayvansarâyî, 1281:279). Günümüzde Kızıl Mescid sadece muhit adı olarak varlığını 
sürdürmektedir. 

Tekke, dinî anıtlar bakımından odak noktası sayılabilecek, aynı zamanda Kalenderhane Caddesi 
aksındaki Afife Hatun, Özbekler ve Yahyazade tekkeleriyle de tarikat yapılarının önemli 
eserlerini barındıran Eyüpsultan’ın merkezindedir (Şek. 2). 

Başlangıçta, Cafer Paşa tarafından halvetî tekkesi olarak yapılan eserin, daha sonra 18. yüzyılın 
üçüncü çeyreğinde, muhtemelen Hacı Yahya Efendi adında bir Kâdirî şeyhi tarafından 
canlandırıldığı, daha sonra tekrar sahipsiz kalan tekkeye bu sefer, Sa‘diyye Tarîkatı’ndan 
Mehmed Salih Sırrı Efendi’nin şeyhlik yaptığı kaydedilmiş, özellikle son dönemde her cuma 
günü Mevlid okunduğu ve âyin (mukâbele) yapıldığı kaydedilmiştir. Bu bilgilere göre sırasıyla 
Halvetiyye, Kadiriyye ve Sa‘diyye tarîkatlarının tekkesi konumuna gelmiş ve bu nedenle Hacı 
Yahya-i Kadirî, Kırımî Hacı Hafız, Kırımî, Salih Sırrı Efendi Tekkesi isimleriyle de anılır olmuştur 
(Tanman, 1990:37; Çetin, 2012:179). 

1 Muharrem 1199 / 14 Kasım 1784 tarihli 1. Abdülhamid dönemine tarihlenen bir belgede, 
hükümdarın bir geleneğe göre, her yılın 1 muharreminde tarikat erbabının hayır dualarını 
kazanmak amacıyla dağıtacağı hediyeler dolayısıyla, İstanbul ve civarındaki tekke, zaviye ve 
hankahların tesbît edildiği bir müfredat defterinde, “Etrâf-ı Hâric-i Sûr” başlığı altındaki listede, 
Eyüp’te Cafer Paşa Türbesi’nde Hacı Yahya-yı Kâdirî Tekyesi de verilmiştir (Çetin, 1981:587). Bu 
bilgi, tekkenin 18. yüzyılın üçüncü çeyreğinde, bir Kâdirî Tekkesi olduğu bilgisini ve türbenin 
varlığını teyit etmektedir. 

Türbenin, güney girişindeki kitabesine göre, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi vezirlerinden 
Cafer Paşa tarafından yaptırıldığı öğrenilmektedir. Külliyede sadece bu kitabe bulunmaktadır. 
Medrese ve ona ait mescitte ise herhangi bir yazıt yoktur. Vaktiyle Kız Kuran Kursu olarak 
değerlendirilen medrese, bugün Eyüpsultan Belediyesi’ne ait “Cafer Paşa Medresesi Kültür Sanat 
Merkezi” olarak hizmet vermektedir. 1970 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
medrese-tekke kanadının onarıldığı, türbenin ise yarım bırakıldığı belirtilmektedir (Tanman, 
1990:37). 

Külliyenin genel planı şöyle teşekkül etmiştir: Medrese ve türbe blokları doğu-batı ekseninde 
uzanmış, ancak medrese, türbenin bir miktar kuzeydoğusuna düşmüştür (Şek. 1). Külliyeyi, 
harpuştalı yüksek ihata duvarı sınırlandırmaktadır. Çevre duvarında moloz ve kabayonu taşlarla 
birlikte tuğla örgü kullanılmıştır. Giriş, batıya yerleştirilen iki açıklıktan sağlanmaktadır (Foto. 
2). Bu açıklıklar aynı zamanda türbenin batı duvarının güney ve kuzey aksına denk düşmektedir. 
Türbenin güneybatısındaki giriş açıklığı, yapının güneyindeki verev hacme geçit vermektedir. 
Bu giriş, tıpkı kuzeydeki açıklık gibi, düzgün kesme küfeki taşından basık kemerlidir. Kuzeydeki 
diğer açıklık, türbenin kuzeyindeki dar koridor vasıtasıyla avluya ve medreseye ulaşımı 
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sağlamaktadır. İki giriş arasında, türbenin caddeye bakan iki katlı cephesi dikkati çekmektedir. 
Bu cephe, yola baktığından diğer cephelerden farklı olarak düzgün kesme taşlarla örülmüştür. 

Türbenin güney duvarının doğuya doğru devamında, türbenin güneyindeki avlu ile orta 
birimdeki avluya geçiş imkânı veren tali bir giriş açıklığı daha bulunmaktadır. Türbe 
duvarlarındaki almaşık duvar örgüsü düzensizdir: sayıları 1 ile 3 arasında değişen tuğla 
sıralarının arasına düzgün kesme küfeki taşlar yerleştirilmiştir. Tali girişin sonradan açıldığını 
düşünüyoruz. Zira türbeye yaslanan girişin almaşık örgüdeki tuğla sıraları, türbedeki tuğla 
sıralarını karşılamadığı gibi, türbe ile söz konusu giriş arasındaki bitişme çizgisi bu saptamayı 
kanıtlamaktadır. 

Külliye eserlerinde, düzenli ve birbirini takip eden duvar örgüsü yerine malzeme farklılığı göze 
çarpmaktadır. Herkesin kolaylıkla görebildiği ve Kalenderhane Caddesine bakan iki katlı batı 
cephesinde, düzgün küfeki taşlar, alt sıra pencere sövelerinde mermer kullanılmışken; içte, avlu 
ve mekân duvarlarında sayıları değişkenlik gösteren tuğla ve taş almaşıklığı kullanılmıştır.  

 

TÜRBE 

Külliyenin giriş yönündeki eseri olan bina, doğu-batı yönünde uzanan, içten içe yaklaşık 14.5x8.5 
m ölçülerindeki dikdörtgen bir hacimden ibarettir (Şek. 3). Bugün üzeri açık olan türbenin 
vaktiyle ahşap çatıyla örtülü olup olmadığı tartışmalıdır. Ekibiyle birlikte 1997 ve 1998 yıllarında 
türbede kazı yapan rahmetli Örcün Barışta, Süheyl Ünver tarafından 29.03.1966 yılında yapılan 
bir çizimde, yapının üzerinin kırma çatı ile örtülü olarak gösterildiğini, fakat kesin hüküm 
vermenin olanaksız olduğunu ve iki yıllık kazı çalışmalarının sonucuna göre üst örtüsünün 
olmadığı görüşünün hâkim olduğunu belirtmektedir (Barışta, 2000:255, 257). O günlerde olduğu 
gibi bugün de beden duvarlarının üst kesimlerinde çatıya ait iz yoktur. Belki Sayın Ünver’in 
çizimine göre o tarihte ahşap çatılı olduğunu söyleyebiliriz, ancak yapıldığı dönem için kesin 
hüküm vermek zordur. Bugün söz konusu ize rastlanmayışı, ahşap çatıyı hatırlattığı kadar, 
üzerinin açık olabileceğini de düşündürür. 

Türbeyle ilgili bir diğer tartışma, yapının bir türbe olarak mı yapıldığı yoksa bir başka binanın 
türbeye mi dönüştürüldüğüdür. Sayın Barışta, doğu duvarındaki nişlere ve üst seviyedeki büyük 
ve bol sayıdaki penceresiyle, 16. yüzyılın alışılageldik türbelerinden farklı bir türbe görüntüsü 
çizdiğini belirtse de çok sayıda onarıma tabi tutulan türbenin hepimizi yanıltma payı olduğu 
hesaba katılmalıdır. Sayın Barışta’nın tartışmaya açtığı bir başka husus, 1584 tarihli mezar 
taşlarının, türbenin inşa tarihinden (1585) daha önceye tarihlenmesine dayanılarak, türbeye 
sonradan yerleştirilmiş olabileceği ve binanın sonradan türbeye dönüştürülmüş olabileceğidir 
(Barışta, 2000:255). Belki de bugünkü türbenin bulunduğu alan küçük bir hazire olarak 
tasarlanmıştı, daha sonra buradaki ehl-i tarikat mezar taşlarının sınırları belli bir mekânla 
korunma ve vurgulanmaları düşünülmüştü. Şüphesiz, bu savları kanıtlayacak verilere sahip 
değiliz. M. Baha Tanman, türbenin kısmen tevhidhane olarak kullanıldığını belirtmektedir 
(Tanman, 1990:37; Tanman, 1994a:368). 

Bir başka husus, Cafer Paşa Tekkesi’nin tevhidhane kısmının nerede olduğuyla ilgilidir. Son 
zamanlarda, mescidin aynı zamanda tevhidhane olarak kullanıldığı bilinse de önceleri külliyede 
bir başka mekânın tevhidhane olarak değerlendirildiği ifade edilmiştir. A. Bilgin Turnalı, tekke 
listelerinde ve Mehmed Salih Sırrı Efendi’ye ait vakfiye özetinde Cafer Paşa Türbesi’nden ve 
buradaki bir hücreden bahsedilmesine dayanarak, tekkenin türbe bitişiğindeki bir odadan ibaret 
olduğu görüşünü savunmaktadır (Turnalı, 1992:555). Ancak buradaki “tekke” kavramından ne 
kastedildiği anlaşılamamıştır. Belki de “tevhidhane” binasından söz edilmiştir, aksi taktirde, 
bilindiği üzere tekke, daha fazla sayıda ve kapsamlı birimlerin oluşturduğu bir tarikat kuruludur. 
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1 metre kalınlığa yaklaşan türbe duvarları, çevre duvarından daha kalındır. Türbeye doğrudan 
girilememekte, öncelikle güneybatıya açılan ve Kalenderhane Caddesi’ne bakan girişin ardından 
avluya, daha sonra güney cephesi ortasına açılan türbe kapısına ulaşılmaktadır (Foto. 3). Basık 
kemerli güney girişi, sivri kemerli çökertme içine alınmış, basık kemerin üzerine mermer kitabe 
panosu yerleştirilmiştir. Güney girişi, içten de özenli bir şekilde işlenmiştir. Giriş aralığı dilimli 
kaş kemerle örtülmüş, alınlık yatay dikdörtgen pano şeklinde düzenlenmiştir. Türbeye girişi 
sağlayan bir diğer açıklık, kuzey cephesinin ortasında, güneydekiyle aynı eksende yer alan daha 
küçük boyutlardaki açıklıktan ibarettir (Foto. 4). Söz konusu açıklığın sonradan kapı olarak 
kullanıldığı anlaşılsa da başlangıçta pencere olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki türbenin güney, 
doğu ve batı duvarlarının alt sıra pencereleri, kuzeydeki açıklıkla aynı düzene ve boyutlara 
sahiptir. Bugün açıklığın içe bakan kesimine demir parmaklıklı kanat takılmıştır. Söz konusu 
pencerenin, koridordan geçenlerin türbede yatanlara dua etmesi için açıldığını zannediyoruz. 
Türbenin güneybatı ve güneydoğu köşeleri pahlanmış, güneydoğudaki pahlı kesim 
mukarnaslarla geçilmiştir. 

Türbenin güney kapısı üzerindeki şair Nihâdî’ye ait kitabe metninden, türbenin Cafer Paşa 
tarafından H. 993 / M. 1585 yılında yaptırıldığını öğreniyoruz (Foto. 5) (Mehmed Süreyya 1996: 
1255)1. Tarih, kitabede rakamla verilmemiş, ebcede işaret edilmiştir2. Beş beyitlik sülüs kitabe 
metninin transkripsiyonu şöyledir: 

Eyledi Ḥażret-i Ca‘fer Paşa / Ḥürmet-i merḳad-i evlād-ı kirām 

Yapdı bu türbe-i mānend-i behişt / Hem-çū firdevs-i berı̇n̄ dārü’s-selām 

Kim tilāvet ola Ḳur’ān-ı ‘aẓı̇m̄ / Ravża-i cennet-i ‘adn ola müdām 

A‘ẓam-ı ḫayr-ı cemı̇l̄ eyledi kim / Ḫayırla yād ola tā rūz-ı ḳıyām 

Vaṣf idüp didi Nihādı̇ ̄tārı̇ḫ̄ / Oldı bu türbe cinān gibi maḳām 

 

İki katlı türbe, vaktiyle yirmi dört pencereyle aydınlatılmaktaydı. Batı cephesinde iki sıra hâlinde 
dörderden sekiz, doğu cephesinde üçerden altı, güney cepheye, beşi alt, dördü üst sırada dokuz, 
kuzey cepheye alt sırada bir pencere açılmıştır (Foto. 6-8). Güney cephesinin ortasında giriş, 
batısında iki, doğusunda üç alt sıra penceresi sıralanmaktadır. Bir başka deyişle, güney 
cephesinin ortasındaki giriş, alt sıra pencere düzenindeki simetriyi bozmaktadır. Alt sıradaki 
pencereler dikdörtgen şekilli, mermer söveli ve demir lokma parmaklıklı, üst sıradakiler sivri 
kemerlidir. Üst sıra pencerelerin muhtemelen döneminde, alçıdan içlik ve dışlıkları vardı. 

İçte mezarlar, mihrap ve nişler dikkat çeken başlıca unsurlardır. Girişin sağında (batı) iki pencere 
arasında yedi kenarlı nişe sahip mihrap bulunmaktadır (Foto. 8). Taş ve tuğlalardan örülen 
mihrabın özellikle duvar örgüsünün üst yarısı düzensizdir. İkisi kuzey duvarında, diğer ikisi 
doğu duvarında olmak üzere dikdörtgen kesitli toplamda dört niş açılmıştır. Doğu duvarının 
kuzey kesimindeki nişten, en azından bu cephedeki nişlerin, altlı üstlü dilimli iki kaş kemerli 
mermer bölmeye sahip olduklarını anlıyoruz (Foto. 7). Türbedeki mezar taşlarından bazılarının 
başlıkları, bazılarının sanduka levhaları düşmüş ve doğu duvarındaki niş ve pencere içlerinde 
muhafaza edilmiştir. Sadeliğiyle ön plana çıkan türbede, Klasik Osmanlı üslubunun etkileri 
açıktır. 

 
1 Şairin hayatı hakkında fazla bilgi bulunamamıştır. Sicill-i Osmanî’de, “Prizrenli’dir. III. 
Mehmed devri (1595-1603) şairlerindendir” şeklinde hayatı hakkında kısaca bilgi verilen şairin, 
türbe kitabesinin manzum şiirini yazan Nihâdî olduğunu zannediyoruz.  
2 Hesabı şöyle yapılmıştır: (Oldı: 51, bu: 8, türbe: 607, cinân: 104, gibi: 42, makam: 181=993) 
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Türbenin içini dolduran mezarlar çeşitli form ve tiptedir. Bunlar sadece şahideli, kaideli ve 
sandukalı mezarlar olmak üzere üç tipte toplam yirmi sekiz adettir (Şek. 4, Foto. 9). 1997 ve ertesi 
yıl yapılan kazılar sonucu otuz altısı toprağa dikili elli bir mezar taşı saptandığına göre (Barışta, 
2000:257), buradaki mezar taşlarının da hızla kaybolduğu söylenebilir. Mezar taşları Halvetî, 
Kadirî, Sa‘dî tarîkatları mensuplarına ve yakınlarına aittir. Bazı mezar taşı kitabelerinin tanıtım 
ve okunuşları aşağıda verilmiştir. 

Bunlardan ilk olarak türbenin banisi olan Cafer Paşa’nın mezar taşından bahsetmek istiyoruz. 
Lahit ya da sandukalı tip diyebileceğimiz mermer mezar, iki kademeli kaide üzerine 
oturtulmuştur (Şek. 5, Foto. 10-12). Dikdörtgen prizma şekilli gövdenin iki yanında simetrik 
konumlandırılmış yaprak bezemesi dikkati çekmektedir. Dikdörtgen gövdenin iki ucunda 
silindir şekilli birer şahide yükselmektedir. Bunlardan ayak taşı yazısız ve bezemesiz iken baş 
taşında, üstte “Ya Hayy”, devamında “Kelime-i Tevhid”, altta “Ya Kayyûm” yazmaktadır. 
Mezarın asıl yazısı, baş taşına değil gövdenin ön yüzüne yazılmıştır. Kitabede Ca‘fer Paşa’nın H. 
995 / M. 1587’de vefat ettiği yazmaktadır3. Şair Beyânî’ye4 ait sülüs hatlı kitabe metni şöyle 
okunmuştur: 

Vezı̇r̄-i ḫāmis ol Ca‘fer Paşa / Bu devr içre görüb üç pādişāhı 

İdüp Sulṭān Süleymān Ḫān’a ḫidmet / Selı̇m̄ Ḫān’a erince sürdü cāhı 

Erişüp ba‘dehū Sulṭān Murād’a / Murādına erişmedi kemāhı̇ ̄

Ederken ‘ālemi seyr ü temāşā / ‘Adem-i iḳlı̇m̄ine erişdi rāhı 

Bir eksüklü Beyānı̇ ̄didi tārı̇ḫ̄ / Behişt ola maḳāmı yā İlāhı̇ ̄sene 995 

Tarih beytinde tamiyeli tarih kullanılmıştır. Son mısradaki kelimelerin ebced değerleri toplamı 
(behişt: 707, ola: 42, makamı: 191, ya: 11, İlâhî: 46) 997 yapmaktadır. Bir önceki mısrada geçen “bir 
eksüklü” ibaresine göre 1 çıkarıldığında 996 rakamı elde ediliyor. Böylelikle kitabede rakamla 
verilen tarihten bir fazla sonuç çıkıyor. Tarihin hem ebced hem de rakamla verildiği bazı 
kitabelerde, burada olduğu gibi, yaklaşık sonuçlara ulaşıldığı zaman zaman rastlanan bir 
durumdur. 

Türbe içinde medfun bulunan bir diğer tarikat üyesi Salih Sırrı Efendi’nin mezar taşı, bani Cafer 
Paşa mezarının hemen kuzeybatı çaprazında yer almaktadır (Foto. 13). Kapaklı ve şahideli tipteki 
mezarın ayak şahidesi, baş şahidesine göre kısa tutulmuştur. Sivri kemerli tepeliği yaprak ve 
çiçekler, gövdesini hurma ağacı motifi bezemektedir. Baş şahidesi, çapraz sarılmış başlığı, talik 
hatlı kitabesiyle sunulmuştur. Kitabî bilgilere göre Sa‘dî Tarikatı’ndan Hacı Salih Sırrı Efendi 3 
Zilhicce 1285 / 17 Mart 1869 tarihinde vefat etmiştir. Kitabesinin transkripsiyonlu yazılışı 
şöyledir: 

Hū 

Ṭarı̇ḳ̄at-ı ‘Alı̇ȳye-i Sa‘dı̇ȳyeden 

Südlice Dergāh-ı Şerı̇f̄i Şeyḫi 

 
3 Mehmed Süreyya, 1996 (2):381’de, bu tarihi 11 Safer 995 / 21 Ocak 1587 olarak vermektedir. 
4 Şair Beyânî: Asıl adı Mustafa olan şair, Bulgaristan Rusçuk’ta doğdu. Şükrullah Halife’den talik 
icazeti alarak hattat olan Beyânî, hocasının tefsirini temize çekmesinin karşılığı olarak 20 akçe ile 
Kestel Medresesi’ne müderris tayin edildi. Daha sonra Havran kadısı oldu. Okmeydanı’ndaki 
Sofular Halvetî Tekkesi şeyhi Ekmeleddîn Efendi’ye bağlanarak tarîkata girdi ve resmî 
görevlerinden ayrıldı. Dîvânı olmayan şair, tarîkat çevrelerince sevilen bir şairdi. Beyânî H. 1006 
/ M. 1597 yılında vefat etti. 1592 yılında yazdığı Şuarâ Tezkiresi en önemli eseridir. (İsen, 1992:32). 
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Süleymān Ṣıdḳı Efendi 

merḥūmuŋ ḫulefālarından ve bu maḳāma 

Ṭarı̇ḳ̄-i Sa‘dı̇ȳye üzre meşı̇ḫ̄at 

vaż‘ına muvaffaḳ olan merḥūm 

maġfūrun-leh eş-şeyḫ el-ḥāc Ṣāliḥ 

Sırrı Efendi’niŋ rūḥuna Fātiḥa 

Fı̇ ̄3 ẕ sene 1285 

 

Türbe içinde yatanlardan bazıları aynı zamanda Tekke’ye şeyhlik yapmıştır. Yukarıda mezar taşı 
kitabelerini verdiğimiz Cafer Paşa ve Salih Sırrı Efendi’den başka Kırımî Hacı Süleyman Avni 
Efendi (Ö. 15 Şubat 1871), Kırımî Seyyid el-Hac Mustafa Efendi (Ö. 2 Temmuz 1878) türbe içinde 
medfun bulunanlardan üçüdür. 

 

TÜRBENİN BANİSİ CAFER PAŞA’NIN HAYATI 

Enderun’dan yetişerek Silâhdâr-ı Şehriyârî olmuştur. Sokullu Mehmed Paşa döneminde II. 
Selim’in tahta çıkışında başkapıcı, sonra Yeniçeri Ağası oldu. Sokullu Mehmed Paşa, Cafer Ağa’yı 
kendine damat eylemiştir. 1568-1569 İstanbul yangınında, ağalıktan azledildiyse de ardından 
Rumeli Beylerbeyi, daha sonra vezirlikle kubbenişin oldu. Eşi, vefatında hamileydi ve sonrasında 
ikiz çocuk doğurdu. Evlatlarına Mehmed ve Cafer isimleri verildi. Gayet vakur kişiliğe sahipti 
(Mehmed Süreyya, (2), 1996: 381). 

Hadîkatü’l-Cevâmi’nin, “Kızıl Mescid der-kurb-ı Cafer Paşa Medresesi” başlığı altındaki ilgili 
bölümde yazılanları günümüze uyarlayarak şöyle özetleyebiliriz: “… Kızıl Mescid yakınında 
bulunan türbede Cafer Paşa gömülüdür. Burada, adı geçen paşanın, medresesi ile Halvetiyye 
Tarîkatı’na ait zaviyesi vardır. 937 (1530-1531) tarihinde Sultan Süleyman’ın silâhdârlığından 
sonra Yeniçeri Ağası olmuştur. Sonrasında üç tuğ ihsan olunmuştur. Yakınlarıyla beraber söz 
konusu türbede gömülüdürler. Tüm hayır eserleri hâlen haraptır. Peçevî Tarihi’nde, merhum 
Sultan Süleyman’ın son savaşı olan Zigetvar Fethi’nde silâhdârlık görevini yürüten Cafer 
Paşa’nın yazısının, padişahın yazısına çok benzemesi nedeniyle, padişahın hastalığında ve 
vefatından sonra gizli olarak sadrazam emriyle gerekli yazıları yazdığı nakledilmektedir. 
Vezîriâzamın rızasını kazandığından önce kapıcıbaşı, sonra yeniçeri ağası ve kendilerinin 
damadı olmuştur. II. Selim döneminde, İstanbul’da meydana gelen büyük yangında, 
yeniçerilerin özen göstermemeleri nedeniyle azledilmiştir. Sonra yine kayınpederi şehit Mehmed 
Paşa (Sokullu) himmetiyle Rumeli Beylerbeyi ve ardından vezirlik verilmiştir. Gayet vakur 
kişiliğe sahip Cafer Paşa, III. Murad döneminde 995 tarihinde vefat etmiş ve adı geçen türbeye 
defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin” (Ayvansarâyî, 1314:278-279). 

Mezar taşı kitabesinde Sultan Süleyman, Selim (II) ve Murad Han (III) dönemlerini yaşadığı, 
ancak Sultan Murad döneminde hakkıyla muradına eremediği ve 995 / 1587 tarihinde vefat ettiği 
yazılıdır. 

 

TEKKE/MEDRESE 

Külliyenin doğu kesiminde yer alan tekke/medrese binası, “u” şeklinde bir kütle 
görünümündedir (Şek. 6). Yapıya, türbenin kuzeyindeki girişten geçilen dar koridor aracılığıyla 
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geçilmektedir. Dar koridorun ardından türbe ve medrese arasında kalan avluya, oradan da 
medresenin avlusuna ulaşılmaktadır (Foto. 14). “U” şekline benzer medresenin kuzey, güney ve 
doğu kanatlarında mekânlar varken, mekân bulunmayan batı kesimi avluya açılmıştır ve 
medreseye ulaştıran ana hattır (Foto. 15). Ana hattın medrese avlusuna yakın kesiminde, mescide 
varmadan az önce bir kuyu bulunmaktadır. Yenilenen zemin döşemeleri, türbeden medrese 
bölümüne alçalarak devam eder. 

Toplamda birbirine komşu on iki mekân, medresenin tamamını oluşturmaktadır. Bunlardan 
güney kanadının batı ucundaki çıkıntılı kare mekân mescid, kuzey kanadının batı ucundaki 
küçük dikdörtgen mekân hela, arada kalan on mekân ise kısmen öğrenci, kısmen de derviş 
hücreleri olmalıdır. Odalardan güneydoğu ve kuzeydoğu köşelerdeki hücrelerin girişleri eğimli 
gelmektedir. Medrese mekânlarının cephelerinde iki sıra tuğla+bir sıra taş, mescid cephelerinde 
ise batı duvarında üç sıra tuğla+bir sıra taş, diğer cephelerde düzensiz almaşık duvar örgüsü 
hakimdir. Tüm cephelerin onarıldığı anlaşılmaktadır. 

Güney, doğu ve kuzey kanatlarının avluya bakan kesimlerinde, muhtemelen tek sıralı revak 
uzanıyordu. Bugün duvarlardaki izlerin tamamen ortadan kalkması, kötü onarıma ve ahşapla 
yapılmasına bağlanabilir. 

Güney kanadının batı ucundaki kare planlı hücre, muhtemelen medresenin ilk yapıldığı 
dönemde mescid ve dershane olarak kullanılıyordu (Foto. 16). Tekke olarak kullanıldığı 
dönemlerde tevhidhane olarak da değerlendirildiği anlaşılıyor. Zikirlerin sönük olsa da özellikle 
son devirlerde mescitte yapıldığı belirtilmektedir (Turnalı-Yücel, 1991:180; Turnalı, 1992:555). 
Mekân, güney kanattaki diğer hücrelerden büyük olduğu için, cepheden avluya taşıntı 
yapmaktadır. Küçük boyutlu bir mekân olmasına rağmen, açıklık ve nişlerle son derece hareketli 
bir görünüme kavuşturulmuştur. Kuzey cephesinde, ortaya giriş ve iki yanına alt sıraya birer, 
girişin üstüne denk gelen kesime bir pencere açılmıştır. Giriş aralığının üzeri basık kemerle 
geçilmiştir. Kemerin kilit taşına, altın yaldıza boyalı bir madalyon içinde çiçek motifi işlenmiştir. 
Giriş açıklığının ahşaptan iki kanadı bulunmaktadır. Mescidin batı cephesine altta iki, bu iki 
pencereyi ortalayan üstte bir olmak üzere toplam üç pencere açılmıştır. Doğu cephesinde, 
medrese hücresinin bu cepheye yaslanması nedeniyle alt sıraya pencere açılmamış, sadece üst 
sırada bir pencere açıklığına yer verilmiştir. Güney cephesine ise üst sırada bir pencere açılmıştır. 
Girişin sövesi ve alınlığı mermerden, pencerelerinki küfeki taşındandır. Giriş ve alt sıra 
pencereleri taş söveli ve alınlıklı, üst sıra pencereleri tuğla kemerli ve alçı dışlıklıdır. Girişin ve 
alt sıra pencerelerinin tuğladan hafifletme kemerleri vardır. 

Girişin tam karşı ekseninde yarım daire kesitli nişe, çeyrek küre şekilli kavsaraya sahip mihrap 
yer almaktadır (Foto. 17). Mihrabın iki yanıyla, doğu duvarında ikişer dolap nişi mevcuttur. Kare 
planlı harimin üzeri pandantif geçişli bir kubbeyle örtülmüştür. Harimin içi ve aşağıda tanıtılan 
medrese hücrelerinin içleri sıvanmış ve boyanmıştır. Kubbe, kurşun levhalarla kaplanmıştır. 
Mescidin saçak kotu, yanında devam eden hücrelerin saçak kotundan belirgin biçimde 
yüksektedir. Mescid/tevhidhane ile diğer hücrelerin kubbeleri üzerinde hilal ile sonlanan birer 
alem yükselmektedir. 

Hücrelerin birer girişi ve yanında lokma demir parmaklıklı dikdörtgen pencereleri vardır (Foto. 
18). Dikdörtgen taş söveli pencere ve kapıların tıpkı mescidde olduğu gibi tuğladan hafifletme 
kemeri vardır. Kapı ve pencerelerin üst hizalarına, sivri kemerli birer tepe penceresi açılmıştır. 
Sadece kuzeybatı köşedeki helanın üst sırasında pencere bulunmamaktadır. Hücrelerin içinde, 
birer ocak ve sayıları iki ile dört arasında değişen nişler görülmektedir (Foto. 19). Ocak ve nişlerin 
ahşap elemanları onarımlar sırasında takılmışlardır. Hücrelerin üzerleri pandantif geçişli birer 
kubbeyle örtülmüştür; ayrıca her birinin üzerinde, alt kesimi tuğladan, üst kesimi taştan koni 
şeklinde birer baca yükselmektedir. Kuzeydoğudaki hücre, “Çömlek ve Seramik Atölyesi”, bu 
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hücrenin batı bitişiğinde kalan diğer hücre “Ahşap Oyma Atölyesi” olarak kullanılmaktadır. 
Ancak yapıdaki incelemelerimiz esnasında (11 Haziran 2020), Kültür Sanat Merkezindeki 
faaliyetlerin geçici surette durdurulduğunu öğrendik. 

Medresede herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Tekke kullanımına yönelik olarak, türbeyle 
aynı tarihte veya az önce yapıldığını düşünmek mümkündür. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Tasavvuf yapılarının en çok adlandırılan, zaviyelere göre daha teşkilatlı sayılabilecek binalar olan 
tekkelerin önemli merkezlerinden biri de Eyüpsultan olmuştur. Kuruluş tarihlerine göre 
bugünlere ulaşabilmiş 15. yüzyılda iki, 16. yüzyılda on üç, 17. yüzyılda üç, 18. yüzyılda on üç, 19. 
yüzyılda yedi olmak üzere otuz sekiz Eyüp tekkesi bilinmektedir. Yaklaşık bir bu kadar da 
günümüze ulaşamayan tekkenin varlığı bildirilmektedir (Çetin, 2012:431-441, 477-478). 

Doğuda medrese, batıda türbeyle birlikte tasarlanıp uygulanan Cafer Paşa Külliyesi, zaman 
içinde kullanım değişikliği göstermiştir. Medresenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmese 
de türbenin yapıldığı 1585 yılına yakın bir tarihte inşa edilmiş olsa gerektir. Türbenin banisi, 
mezarının da içinde yer aldığı Cafer Paşa’dır. Osmanlı döneminde zamanla yükselen, aynı 
zamanda Sokullu Mehmed Paşa’nın damadı olan Cafer Paşa, türbenin tamamlanışından iki yıl 
sonra 1587’de hayata gözlerini yummuştur. 

Külliyenin büyük yapısı olması nedeniyle öncelikle dikkat çeken medrese ya da diğer adıyla 
tekke üzerinde durmak gerekirse bu bina, avlu ve avlunun üç yanına ters “u” şeklinde sıralanmış 
hücreleriyle dikkat çekmektedir. Başlangıçta, öğrencilerin barınması için yapılan 10 (on) 
hücrenin, binanın aynı zamanda tekke olarak kullanılmasından ötürü, derviş hücreleri ya da 
odaları olarak da kullanıldığını düşünmek mümkündür. Medrese/tekke bloğunda, güney 
kanadın batı ucundaki dikdörtgen mekân, mescid, tevhidhane ve dershane mekânları olarak 
kullanılmış olsa gerektir. Medrese ve tekke kullanımı birlikte düşünüldüğünde, dershane 
hücresinin daha sonradan tevhidhane olarak da değerlendirildiği, tıpkı medrese sürecinde 
olduğu gibi tekke döneminde de yine mescid olarak kullanıldığı pekâlâ düşünülebilir. Şeyh Vefa 
(1476) ve Piyale Paşa (1573) külliyeleri bu anlamda benzerlik gösterirler. Açık avlu-medrese 
hücresi-dershane-mescid ilişkisi, sosyal yapı olarak medrese, tarikat yapısı olarak tekke ve 
zaviyelerde karşılaşılan ortak kullanım mekânlarıdır. 

Plan tipi farklılık göstermekle birlikte, avlu etrafında sıralanan öğrenci hücreleri, ana eyvan 
olarak bilinen dershane hücresi gibi mekânları barındıran binaların 12-13. yy. Anadolu Selçuklu 
medreselerinden beri kullanıldığı bilindiğine göre, bu kurumların Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
dönemlerinde geçirdiği değişim de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Üzeri açık ya da kapalı 
avluya sahip Selçuklu medresesiyle atılan tohum, sonraları filizlenmiş ve Osmanlı döneminde 
çiçeklenmiştir. Tabi medeniyetlere göre farklılaşan değişim, hiçbir zaman göz ardı edilmemeli, 
farklılıklar en azından ana hatlarıyla vurgulanmalıdır. Mesela, Selçuklu uygarlığında girişin tam 
karşısına yerleştirilen ana eyvan, Cafer Paşa Medresesi’nde, öğrenci hücresine eklemlenmiştir. 
Medrese cami ikilisinin bir arada sunularak kaynaştırıldığı Osmanlı döneminde, cami genellikle 
ana akstadır. İbadet mekânı, Cafer Paşa örneğinde tali bir işlev yüklenmiş mescit tarzı kimliğiyle 
karşımızdadır. Aşağıda, plan ve mekân konumlanmasının, Cafer Paşa Tekkesi’nde görülenden 
farklı örnekleri olan eserler kısaca tanıtılacaktır. Buradaki amaç, plan gelişiminin nasıl 
çeşitlendiği ve geçirdiği farklılıkları vurgulamaktır. Şüphesiz çok sayıda örnek mevcuttur, ancak 
burada sadece hatırlatma bâbında birkaç örnek vermekle yetinilecektir. 

Cami-medrese kaynaşımı gösteren ve ortak avluyu kullanan Anadolu örneklerinin kökeni 13. yy. 
Selçuklu dönemine kadar inmektedir. Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi 1249-1250 tarihli 
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Kayseri Hacı Kılıç Camii ve Medresesi’dir (Öney, 1966:382’den sonra gelen çizim 1, Katoğlu, 
1967:338’den sonra gelen plan 2). Tabi burada, Cafer Paşa örneğinden farklı olarak kapalı form 
gösteren planlama görülür. Bu kapalı form Osmanlı öncesi Anadolu mimarisinde karşılaşılan bir 
formdur. Beylikler döneminden itibaren avlu genişlemeye ve açık ya da serbest form göstermeye 
başlar. Balat İlyas Bey Külliyesi’ne ait cami-medrese ikilisi (1404), Osmanlı dönemine geçişin 
önemli temsilcisidir (Durukan, 1998:28, Demiralp-Çakmak, 2011:201, şek. 2). Artık burada camiye 
bağlanan ve avluyu üç yönden kuşatan düzenlemeyle, Osmanlı dönemi uygulamalarına 
yaklaşılmıştır. Osmanlı dönemine gelindiğinde, Sinan dönemi dâhil bazı örneklerde temsilcileri 
bulunmaktadır. Bunlardan İstanbul/Beşiktaş’taki Sinan Paşa Camii (1555) (Aslanapa, 1986:220), 
İstanbul/Edirnekapı, Mihrimah Sultan Camii (1558) (Aslanapa, 1986:222), İstanbul/Kadırga’daki 
Sokullu Camii (1571-1572) (Aslanapa, 1986:273), İstanbul/Üsküdar Şemsi Paşa Camii (1580) 
(Aslanapa, 1986:292) ile müşterek avluyu kullanan medreseler verilebilir. Elbette hiçbir planın 
birbirinin aynısı olmadığı, cami ile medresenin birbirine göre konumlarının birbirinden farklı 
olduğu söylenmelidir. Buradaki ana vurgumuz ve genel çerçeve, prensipte cami ve medresenin 
ortak bir avlu etrafında toplandığı ve bu kombinasyonun Selçuklu döneminden beri değişerek 
geldiğidir. Cafer Paşa Tekkesi’nde görülen mescit-medrese ve ortak avlu kullanımı, yukarıda 
açıklanmaya çalışıldığı gibi farklı ve mütevazı tarzıyla karşımızdadır. 

Eyüp’te, avluya açılan derviş (medrese) odaları, türbe (dershane), tevhidhane, mescid ve hazire 
gibi üniteleri olan Şeyh Murad Efendi Tekkesi (1715), işlev ve ana fikir açısından Cafer Paşa 
Tekkesi’nden farklı değildir. Hazire, Cafer Paşa Tekkesi’nde türbe içine alınmışken, Murad 
Efendi Tekkesi’nde bağımsız iki ayrı parsele dağıtılmıştır. Ayrıca mescidin, külliyenin 
güneydoğu köşesine alındığı gözlenmektedir (Tanman, 1994b:514-516; Erdem, 1998:216-225). 

Külliyenin diğer bileşeni olan türbeye gelince, öncelikle ana değişimin plandan çok içindeki 
mezar şahideleriyle ilgili olduğunu hatırlatalım. Bani Cafer Paşa’nın 1587 tarihli mezar taşı en 
eskilerinden olmakla birlikte, bina, daha sonra tekkeyi canlandıran Halvetî, Kadirî, Sa‘dî şeyhleri 
ve yakınlarının sonsuzluğa uğurlandığı istirahatgâha dönüşmüştür. Dıştan bakıldığında 
dikdörtgen kütle olarak görünen ancak içine girildiğinde yatanların kimliklerine izafetle 
sağlanan mistik hava, türbenin kutsallığına yapılacak vurgudur. Bugün görülemese de vaktiyle 
ahşap tavan ve çatıyla örtülü olduğu da vurguya muhtaçtır. 

Klasik Osmanlı külliyesinin, bezemeden yoksun bırakılması, muhtemelen şekilden çok öze 
yönelen tarikat ruhuna addedilmelidir. 300 yılı aşkın bir süredir tarikat merkezi gibi 
canlandırılan tekkenin emanet olarak geldiği bugünlerde, onarılarak kültür ve sanat merkezi 
işlevi kazandırılacak olması, ona saygı duyulduğunun açık göstergesidir. 

 

Proje Uygulamasına Dair Öneriler 

Bugün Eyüp Sultan Belediyesi tarafından hayata geçirilmek istenen Sergi Projesi’nin, Cafer Paşa 
Külliyesi bünyesinde uygulamaya konulmak istenmesi, bu araştırma yazısının kaleme alınma 
gerekçesini oluşturmuştur. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bağlı 
mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, henüz uygulamaya geçmemiş projenin, 
korumacılık anlayışına uygun, tarihi esere saygı duyan bir uygulama görüntüsü verdiği ifade 
edilebilir. Bu yönüyle “tarihi esere saygı duyan, onu ezmeyen, ona en az müdahalede bulunan, 
eski ve yeninin başarılı bir şekilde kaynaştığı” proje görüntüsü vermektedir. Uygulamanın her 
aşamasında tarihi eser korumacılığının istisnasız olarak hayata geçirilmesi, uygulamayı 
yapacaklar için rehber niteliği taşımaktadır. 

Yakın zamana kadar “Cafer Paşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi” olarak hizmet veren 
külliyenin, yapılacak yeni uygulamayla modern sunuma sahne olacağı anlaşılmaktadır. Bunun 
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için külliye sınırlarında kalan açık alanlar ile türbe ve medrese-tekkenin hücreleri 
değerlendirilecektir. 

Ancak gerek uygulama öncesinde gerekse uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken bazı 
hususlara aşağıda dikkat çekilmiştir. 

-Türbenin güneyindeki yamuk planlı arsada yapılmak istenen sergi alanına girişin, aynı zamanda 
türbenin güney girişine de geçit veren kapıdan sağlanacağı anlaşılmaktadır (Şek. 7). Buradaki 
sergi alanı çelik konstrüksiyonlu, cam doğramalı ve düz değil de eğimli tavanlı mekândan 
oluşacaktır (Şek. 8). Söz konusu kuruluşun giriş kapısına yük bindirmemeye, eğer zorunlu 
olacaksa bu yükün optimum düzeyde olmasına özen gösterilmelidir. 

-Türbenin güney kesiminde yapılacak sergi alanını belirleyen mekânın çatısı, türbe duvarının 
gabarisini geçmemelidir. 

-Söz konusu sergi alanının iç kesiminde, sergi objelerinin sabitleneceği küçük duvarların yönü 
avlu güney duvarına paralel olabileceği gibi dikey olarak da konumlandırılabilir. Bu tamamen 
tercihe bağlıdır. Buna dair örnek çizim şekil 9’da gösterilmiştir. 

-Medrese-tekkenin iç avlusunun üzerini örtecek olan cam doğramalı çelik konstrüksiyonun 
mescid-tevhidhane ve diğer hücrelerin duvarlarına yaslanmamasına, zorunlu olmadıkça 
duvarlara delik açılmamasına asgari özen gösterilmelidir (Şek. 10-11). Proje görsellerinden 
anlaşıldığı kadarıyla gerek çelik ayaklar gerekse de çatının çelik profilleri beden duvarlarına 
temas etmemekte ve yük bindirmemektedir. 

-Medrese-tekkenin iç avlusunun üzerini örten çelik profil ve cam doğramalı imalatın 
uygulanmasında gösterilmesi beklenen titizlik ve hassasiyet, iç avlunun giriş kesimine (mescid 
giriş eksenine) yapılması planlanan hediyelik eşya biriminde de gösterilmelidir. 

-Türbede olduğu gibi, medrese avlusunda da sergi objelerinin sabitleneceği demontable duvar 
parçalarının yönü tercihe bağlıdır (Örnek için bkz. Şek. 12). 

-Kafeterya olarak tasarrufta bulunulan mescid-tevhidhanenin, burada kullanılacak olan masa ve 
sandalye gibi tefrişatın duvarlara temas ettirilmemesine, çeşitli gerekçelere bağlı olarak duvarlara 
delik, oyuk açılmamasına dikkat edilmelidir. Mihrap ile iki yanındaki ve doğudaki toplamda beş 
nişin eşya gözü gibi kullanılmamasına özen gösterilmelidir (Fotoğraf 17). 

-Derslik olarak projelendirilen mescid-tevhidhanenin solundaki (doğu) üç hücreye yerleştirilecek 
masa, tahta ve sıra gibi eşyaların sabitlenmemeleri, duvarlara temas ettirilmemeleri esas 
alınmalıdır (Şek. 12). 

-Medresenin doğu ve kuzey kanatlarındaki geri kalan yedi hücresi, sergi odaları olarak 
değerlendirileceğinden sergilenecek objelerin, kolay sökülebilir nesnelerde yer alması ve bu 
nesnelerin de odalar içindeki duvar ve dolap nişlerine zarar vermeyecek şekilde 
konumlandırılmaları önem taşımaktadır. 

-Yeni yapılacak sergi alanlarının çatısı, yağmur ve kar sularının birikmesini önleyecek şekilde 
tasarlanmalı, bu yolla tarihi esere verilecek olası zararın da önüne geçilmelidir. Aynı şekilde, 
yapılacak yeni imalatın yalıtım sorunu iyi planlanmalıdır. 

-Medrese avlusunun üzerini örten çatının, avludaki ağaçların kesilmesini önleyecek şekilde 
tasarlanması gereklidir. 

-Sergi alanlarında, eğer ileride yapılacaksa, aydınlatma elemanlarının zemin, duvar ve tavanlara 
monte edilmesi işlemlerinde mekânlara en az müdahale yapacak seçenekler hayata 
geçirilmelidir. 
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-Her ne kadar külliyenin dışında kalsa da projenin tamamlanmasıyla hayata geçirilecek tek 
bloklu tuvalet-mutfak mekânlarının gabarisi, külliye eserlerini ve ihata duvarının gabarisini 
geçmeyecek şekilde projelendirilmelidir. 

-Projede dört alternatifli olarak sunulan sergi elemanlarının konumu ve nasıl yerleştirileceği 
hususu ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından alınacak kararla belirlenecektir. 
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Şek. 1- Cafer Paşa Külliyesi, vaziyet planı (Ahmet Alataş Mimarlık) 

 

  
Foto 1. Cafer Paşa Külliyesi,    Şek 2. Alman Sendika Haritasında Afife Hatun, 
Güneyden Genel Görünüm.   Cafer Paşa, Özbekler ve Yahyazade tekkeleri 

(Çetin 2012: 500, harita 12) 
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Foto 2. Külliyenin Batı Girişleri.    Şek 3. Türbenin Rölöve Planı (Ahmet Alataş Mimarlık). 

 

   
Foto 3. Türbe Güney Girişinin İçten Görünüşü.   Foto 4. Türbenin Kuzeyindeki Pencere. 

 

      
Foto 5. Türbe Kitabesi.   Foto 6. Türbenin Batı Cephesi. 
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Foto 7. Türbe Batı Duvarı (İçten)  Foto 8. Türbe Güney Duvarı. 

 

 

 
Şekil 4. Türbe İçindeki Mezarların Rölövesi (Ahmet Alataş Mimarlık). 
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Foto 9. Türbe İçindeki Mezarlar.  Şekil 5. Cafer Paşa Mezarının Çizimi (Ahmet 

Alataş Mimarlık). 

   
Foto 10. Cafer Paşa’nın Mezarı.            Foto 11. Cafer Paşa Mezarının Baş Şahidesi. 

 

 
Foto 12. Cafer Paşa Mezarının Ön Yüzdeki Kitabesi. 
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Foto 13. Salih Sırrı Efendi’nin Mezar Taşı. 

 

 

 

 
Şekil 6. Tekke/Medresenin Genel Planı (Ahmet Alataş Mimarlık). 
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Foto 14. Türbenin Kuzeyindeki Koridor.    Foto 15. Tekkenin Kuzeydoğudan Görünüşü. 

 

   
Foto 16. Mescidin Kuzey Cephesi.   Foto 17. Harim Kıble Duvarı. 

 

  
Foto 18. Medrese/Tekke Kuzey Duvarı.   Foto 19. Kuzeydoğu Köşedeki Medrese Hücresi. 
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Şekil 7. Türbenin güney kesimine uygulanması Şekil 8. Türbenin güney kesimine uygulanması 
düşünülen sergi projesi (Ahmet Alataş Mimarlık) düşünülen sergi projesi  

 

 

 

 
Şekil 9. Türbe Avlusunun Güney Kesimindeki Sergi Alanının İç Duvar Yerleşiminden Bir Örnek 
(Ahmet Alataş Mimarlık) 
 
 

 
Şekil 10. Medrese Avlusunun Üzerini Örten Çatı Projesi (Ahmet Alataş Mimarlık) 
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Şekil 11. Medrese Avlusunda Yapılması Planlanan Sergi Proje Önerisi (Ahmet Alataş Mimarlık) 

 

 
Şekil 12. Medrese Avlusunda Yapılması Planlanan Sergi Proje Önerisi (Ahmet Alataş Mimarlık) 
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Öz 
Bu çalışmada Mevcut Anayasa ve Yasalar Çerçevesinde Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) İlişkisi incelenmiştir. Türkiye’de toplumsal yönlendirmede etkin olan STK ve 
yerel toplumun ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kurulan Yerel yönetimler birbirleri ile 
çalışma uyumu sağlayamadığından ortak çalışma yerine birbirlerine muhalefet eder duruma 
düşmüşlerdir. Bu aykırılığın ortadan kaldırılmasında STK’lar önemli yer tutmaktadır. Birinci 
bölümde, Yerel yönetimler ve STK’ların Mevcut Anayasa ve Yasalar kapsamında tanımı 
yapılmıştır. İkinci bölümde, 2004 ve sonrası Yerel yönetimlerin yapısı incelenerek günümüze 
kadar Yerel yönetimlerde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde STK’lar mevcut 
yasalarla açıklanarak Sivil toplum tanımı ve özelikleri, Türkiye’de STK’nın gelişimi, Sivil Toplum 
Kuruluşları ve Yerel Yönetimler, STK’ların Siyasete ve Yerel Siyasete etkisi ve Baskı Grupları ile 
olan ilişkisi ortaya konulmuştur. Son bölümde bu amaca yönelik İstanbul İli Silivri İlçesinde Sivil 
Toplum Kuruluşları arasından seçilen STK’lar ile mülakat yapılarak Yerel yönetimlerden 
beklentileri somut olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Çağdaş belediyecilikte belediyelerin bir 
diğer önemli görevi de ekonomik kalkınmaya odaklanmaları ve bu amaçlarla da iş birliğine 
gitmeleri gerekliliğidir. Ancak Belediye Kanunu’nda STK’lar ile belediyelerin bu görevi nasıl 
yapacakları ve neler yapmaları gerektiği net olarak belirtilmemiştir. “Mahallin müşterek 
ihtiyaçlarını” karşılamak maksadıyla kurulan belediyelerin, STK’ların en önemli paydaşı olup, 
onlarla neredeyse hiç ilişkiye girmemesi ya da onlara kolaylık sağlayacak hizmetleri, beklentileri 
bilmediği için sunamaması birçok olumsuzluğa neden olmaktadır. Belediyeler “Hemşerilik 
hukukunu” pekiştirmede zayıf kalmakta ve amaca ulaşamamaktadırlar. Bu amaca ulaşmanın 
öncelikli yolu STK’larla, onların kuruluş amaçlarına yönelik faaliyetlerinde iş birliğinde 
bulunmaktır. Çalışmada yapılan STK mülakatlarının belediyelerin bu görevlerini yerine 
getirmelerine yardımcı olacağı değerlendirilmektedir. 
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Abstract 
This study is on the investigation of the relationship between the Local Governments and Non-
Governmental Organisations (NGO) within the Constitution and Official Laws framework. Because of dis-
alignation between the NGOs, that are very effective on the guidance of Turkish society and the Local 
Governments that are formed to meet the need the society, instead of coordination, they oppose each other. 
Non-Governmental Organisations have an important role to resolve this contradiction. In the first chapter 
of this study, the definitions of Local Governments and NGO’s were made, under the Current Constitution 
and Law. In the second chapter, the structure of Local Governments after 2004 and the developments on 
this area were investigated. In the third chapter, NGO’s were explained according to the current law and 
the definition and characteristics of Non-Government, the development of NGO’s in Turkey, Non-
Governmental Organisations and Local Governments, the impact of NG’s on the Territorial and Local 
Policies and the relationship with the Pressure Groups were brought up. In the last chapter, the expectations 
of the local administrations were determined by interviewing the NGO’s selected from non-governmental 
organizations in Silivri district of Istanbul. Another important task of the Municipalities in Contemporary 
Administration of Municipalities is to focus on economic development and the necessity of cooperating for 
these purposes. However, the Municipal Law does not clearly state how NGO’s and Municipalities would 
perform this task and what they should do. The municipalities that are established “to meet the common 
needs of locality” are the most important shareholder of NGO’s and not having any kind of relationships or 
provide any services or facilities due to lack of knowledge of them, cause many problems. The municipalities 
are weak in reinforcing “Citizenship Law” and fail to achieve their purposes.  The primary and only way to 
achieve this objective is to cooperate with NGO’s in their activities aimed at establishment. NGO interviews 
conducted in the study would be very helpful for municipalities in fulfilling these duties. 
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GİRİŞ 
Türk demokrasisinde iki temel yerel unsurdan biri Yerel yönetim bir diğeri de Sivil Toplum 
Kuruluşlarıdır. Ülkemizde toplumsal yönlendirmede etkin olan STK ve yerel toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kurulan Yerel yönetimler birbirleri ile çalışma uyumu 
sağlayamadığından ortak çalışma yerine birbirlerine muhalefet eder duruma düşmüşlerdir. Bu 
aykırılığın ortadan kaldırılması amacıyla STK’lar önemli yer tutmaktadır. Her ikisinin 
mevzuatında da birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları tanımlanmamıştır. Bu nedenle 
karşılıklı beklentiler yerine getirilmeme ve kaos ortamı oluşturulmaktadır. Bunun önüne 
geçilmesi için bu çalışmanın bu boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Bu amaçla bu çalışma 
tamamlanmıştır. Mülakat sonuçları STK’ların Yerel yönetimlere önerileri olarak teze 
yansıtılmıştır. Bundan sonraki aşama kanun yapıcının bu önerilere kulak vermesi ve STK ve Yerel 
yönetim uyumunun sağlanmasına yönelik hukuki alt yapının sağlanmasıdır.  
 
Bu çalışmada Mevcut Anayasa ve Yasalar Çerçevesinde Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum 
Kuruluşları İlişkisi incelenmiştir. Birinci bölümde, Yerel yönetimler ve STK’ların mevcut 
Anayasa ve Yasalar kapsamında tanımı yapılmıştır. İkinci bölümde, 2004 ve sonrası Yerel 
yönetimlerin yapısı incelenerek günümüze kadar Yerel yönetimlerde yaşanan gelişmeler ele 
alınmıştır. Üçüncü bölümde STK’lar mevcut yasalarla açıklanarak Sivil toplum tanımı ve 
özellikleri, Türkiye’de STK’nın gelişimi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel yönetimler, STK’ların 
Siyasete ve Yerel Siyasete etkisi ve Baskı Grupları ile olan ilişkisi ortaya konulmuştur. Son 
bölümde bu amaca yönelik İstanbul İli Silivri İlçesinde Sivil Toplum Kuruluşları arasından 
seçilen STK’lar ile mülakat yapılarak yerel yönetimlerden beklentileri somut olarak tespit 
edilmeye çalışılmıştır. 

 
İdare kuruluş ve vazifeleriyle bir bütündür ve yasayla düzenlenir (T.C. 1982 Anayasası). Mahalli 
İdareler; vilayet, belediye veya köy halkının yerel ortak gereksinimlerini karşılamak üzere 
kuruluş temelleri yasayla belirtilen ve karar mekanizmaları yine yasada gösterilen seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli İdareler olarak da adlandırılan 
yerinden yönetim 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3. maddesine göre (5393 sayılı Belediye 
Kanunu); “Belediye, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe 
sahip kamu tüzel kişisidir”.  
 
Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesine göre “Herkes ikamet ettiği beldenin 
hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında 
bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan 
onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. Belediye, hemşeriler arasında sosyal 
ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli 
çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak 
önlemler alınır.” denilmektedir.  

 
Türkiye’de hukuki mevzuata bağlı kalınarak beş tür sivil toplum kuruluşundan bahsedilebilir. 
Bunlar; dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek odaları ile kooperatifler ve birliklerdir (Türkiye 
Üçüncü Sektör Vakfı, 2011:61).  
 
Dernekler Kanunu’na göre “Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma 
ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye 
kalmaya zorlanamaz (Dernekler Kanunu).” Sivil toplum kuruluşları genel olarak kamu 
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kurumları dışındaki yasal örgütlenmeler olarak ifade edilmektedir. STK’lar, sivil toplum 
kavramından doğmuştur. Sivil toplum, devlet erki dışındaki toplumsal yapıların, bireylerin 
denetim ve baskı görmeden çeşitli konularda etkin oldukları bir modeli ifade etmektedir (Öner, 
2001:59). Sivil toplum kuruluşları gönüllü insanların bir araya gelerek belli bir amaç etrafında 
toplanması sonucu oluşur. Devlet ile yurttaş arasında bir köprü görevi görmektedirler. Bu 
nedenle demokrasinin gelişmesine önemli katkıları bulunmaktadır.  

 
Başka kültürlerde başka şekillerde ifade ediliyor olsa da Sivil Toplum Kuruluşları; toplumsal 
fayda için çalışan, demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan, kâr amacı olmayan, iktidardan ayrı 
çalışmalar gösteren, bireylerin ortak hedef ve amaçlarına bakıldığında ise, politik iradeyi ve 
idareyi kamuoyu oluşturmak suretiyle etkileyebilen bir teşkilatlandırma türüdür (Tosun, 2004:1-
16). Yerel yönetimlerin halka daha yakın kurumlar olduğu, sivil önceliklerin katılımının çok daha 
kolay olduğu ve hatta birer sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilebilecekleri söylenmektedir 
(Yüksel, 2003:177). Benzer özellikleri olsa da Yerel yönetimler bir sivil toplum kuruluşu değildir. 
Yerel yönetimler, merkezi yönetimin dışında olmak üzere, yerel bir topluluğun ortak 
gereksinmelerini karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın seçtiği, 
demokratik ve özerk yönetim basamaklarıdır (Kamu Yönetimi Sözlüğü, 1998:258).  
 
Mahalli İdareler, kamunun kendi hür iradesi ile seçmiş olduğu mekanizmalar vasıtasıyla kendini 
idare eden kuruluşlardır. Bu hususiyetleriyle bir sivil cemiyet idaresi olarak, tabana dayalı 
şekilde ortaya çıkmış olmalarından ötürü, hemşerilik bilincinin gelişmesine fayda sağlayarak, 
demokratik katılımın gerçekleşmesini sağlarlar (Öner, 2000:133). Demokrasinin vazgeçilmez 
öğelerinden olan Yerel yönetimler aynı zamanda yurttaşların birbirleri ile olan ilişkilerinin 
güçlenmesi için sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak, daha katılımcı ve etkin bir rol oynarlar. 
Mahalli İdareler, sivil toplum kuruluşları gibi merkezi hükümetin kuvvetini sınırlarlar ve 
kamudaki güçleri dengeleyerek, demokratik toplum oluşumuna katkı sağlarlar (Görmez, 
1997:10). 
 
Siyasetin yerel unsurlar sonucu oluştuğunu düşünecek olursak Yerel yönetimlerin önemini daha 
iyi anlamış oluruz. Yerel yönetimler ile birlikte yerel siyasetin bir parçasını oluşturan sivil toplum 
kuruluşları siyasal yapının dışında olan ancak siyasal yapıya etki eden ve siyasal yapıdan da 
etkilenen oluşumlardır. Sivil toplum kuruluşları yerel siyaset içerisinde önemli bir aktördür. Bu 
kuruluşlar, yurttaşların beklentilerini yerel kamu otoritesine ileten ve yerel karar alma sürecini 
etkilemeye çalışan önemli siyasal araçlar olarak öne çıkmaktadır. STK’lar kuruluş amaçları 
doğrultusunda çalışmalar yaparak yerel halkın desteğiyle önemli bir rol üstlenmektedir. 
 
ANAYASADA YEREL YÖNETİMLER 
Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının 123- 126 ve 127. maddelerinde idarenin kuruluşu 
düzenlenmiştir. 123. Maddeye göre; “İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla 
düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 
dayanır. İllerin idaresi ise yetki genişliği esasına dayanır. 126. Maddeye göre; “Türkiye, merkezi 
idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılır. İllerin idaresi yetki genişliği 
esasına dayanır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden 
çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri ise kanunla 
düzenlenir. 127. Maddeye göre; “Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı 
ile kendi aralarında Cumhurbaşkanının izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve 
kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, 
görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır (T.C. 1982 Anayasası).” 
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Yerel Yönetimler 
Türkiye’de Yerel Yönetimler kapsamında bulunan kuruluşlar yaygın anlamda (Ökmen ve 
Parlak, 2010:140);  

• Belediyeler 
• İl özel idareleri 
• Belediyelere bağlı idareler 
• Mahalli idare birlikleri 
• Kalkınma ajansları ve gençlik spor il müdürlükleri olarak tanımlanabilir.  

 
Yasal Çerçeveye Göre Yerel Yönetimler 
Belediye sistemine göre 5216 sayılı kanuna tabi Belediyeler Büyükşehir Belediyeleridir. 5393 
sayılı kanuna tabi Belediyeler; İl ve İlçe Belediyeleri, Büyükşehir sınırları içinde yer alan ilçe 
Belediyeleri ve Belde Belediyeleridir (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf).  

 
5393 sayılı Belediye Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Böylece 1930 yılından bu yana 
yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır (Özden ve Zorlu, 
2010:39). 5393 Sayılı Belediye kanununun 3. maddesine göre; “Belediye, belde sakinlerinin yerel 
ortak nitelikteki gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir (5393 sayılı Belediye 
Kanunu).” 
 
Belediyelerin STK’lara Yönelik Görevleri 
5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediyelerin STK’lara yönelik görevi bulunmamaktadır. 
Ancak Belediye yöneticisi ile yapılan görüşmede; STK’lar ile iş birliği yapılarak destek olunduğu, 
birlikte ortak projeler yürütüldüğü ifade edilmiştir.  Ayrıca imkânlar dâhilinde teknik ve lojistik 
destek verildiği söylenmektedir. İlçeyi temsilen yapılan iş birliği protokolleri ile uluslararası 
yarışmalar ve festivallerde bölgeyi tanıtmak ve turizmi geliştirmek için yer ayarlama, otobüs, 
araç ve ses sistemi desteği verilerek gidiş-geliş masrafı, ulaşım, konaklama ve kıyafet yardımı 
yapıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca kanun kapsamında Spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım 
yapıldığı da ifade edilmektedir (Terlikçi, 2020).  
TERLİKÇİ Meral, Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2020. 
 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre (5393 sayılı Belediye Kanunu); “Belediye 
gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor 
kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor 
karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece 
alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül 
verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu 
teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer 
belediyeler için binde on ikisini geçemez.” 
 
Aynı kanunun 75. maddesine göre (5393 sayılı Belediye Kanunu); “Belediye, belediye meclisinin 
kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren 
konularda; Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve 
mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, 
ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve 
projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, 
kiralama veya tahsis etmeye karar vermektedir.”  
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Kent Konseyleri 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesince (Kent Konseyi Yönetmeliği): “Kent Konseyi 
kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 
hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini 
hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, 
kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin 
katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda 
yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk 
toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usul ve esasları İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir” şeklinde ifade edilmiştir. 
 
ANAYASADA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasına göre Sivil Toplum Kuruluşları; 
• Dernekler 
• Vakıflar 
• Sendikalar 
• Meslek Odaları 
• Kooperatif ve Birliklerdir 
 
Sivil Toplum Kuruluşları 
Türkçe ’de “sivil toplum kuruluşları” olarak ifade edilen kavram, Avrupa ülkelerinde “non 
govermental organizations” biçiminde kullanılmaktadır ve hükümet dışı kuruluşlar veya devlet 
dışı örgütler anlamına gelmektedir.  
 
ABD ’de ise sivil toplum kuruluşları “public voluntary organizations”, “gönüllü kamu kuruluşları” 
olarak adlandırılmaktadır. Değişik kültürlerde farklı biçimlerde tanımlanıyor olsa da sivil 
toplum kuruluşları; kamu yararına çalışan, demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan, kâr amacı 
olmayan, devletten ayrı çalışma alanı olan, fertlerin ortak gaye ve hedeflerine bakıldığında ise, 
politik iradeyi ve yönetimi kamuoyu oluşturmak suretiyle etkileyebilen bir teşkilatlanma 
çeşididir (Tosun, 2004:1-16). 
 
Sivil toplumla ilgili olarak Amerikan kaynaklarında en yeni kavram CBO ’lardır. (CBO: 
Community Based Organizations) Bu terimle, mahalle düzeyinde, yerel halka dayalı 
örgütlenmeler kastedilmektedir. Yerel halkın bir araya gelerek oluşturdukları örgütler olarak da 
tanımlanabilir. Özellikle Amerika’da yaygınlaşan ve gittikçe etkisini her alanda arttırdığı 
gözlenen sivil toplum kuruluşları, önde gelen yönetim gurusu Peter Drucker tarafından ABD’nin 
en büyük yenilik ve itici gücü olarak gösterilmektedir (Mete, 1998: XI).  
 
“Yurttaşların ortak bakış, ortak çıkar, ortak duyarlılık, ortak talep ve benzeri temelinde gönüllü 
olarak bir araya gelerek; devletin hukuki, idari, üretici ve kültürel organlarının dışındaki alanda 
meydana getirdikleri; dernek, vakıf, sivil girişim, platform, ilişki ağı ve benzerlerinden oluşan 
yapılara ve etkinliklere sivil toplum kuruluşları denir (Akbal, 2017:105).” 

 
Kavramsal olarak tanımlanmasından sonra STK’ların şekil ve işlevlerini incelemek 
gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının belirlenmiş görevleri şu şekilde sıralanabilir (Güneş, 
2004:5):  
1. Kamuoyu oluşturmak yolu ile bireylerin taleplerinin dile getirilmesine yardımcı olmak, 
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2. Çoğulcu toplum yapısının oluşumunu sağlamak amacıyla piyasadaki sermayeleşme ve 
egemen piyasa değerlerine karşı dengeleyici bir unsur olmak, 
3. Kendi içlerinde oluşturdukları katılımcı ve çoğulcu bir kültürle beslenmiş ve aynı zamanda 
yönetim deneyimi de edinmiş bireylerin yetişmesini sağlamak, 
4. Pilot projeler üretmek, bu projelere kaynak bulmak ya da bu projeleri uygulamaya geçirmek 
yoluyla eğitim, sosyal refah ve istihdam konularında hükümet politikalarına paralel ya da 
alternatif sorumluluklar alabilmek. 
 
Dernekler 
Yürürlükte olan yasal mevzuata göre derneklerin tanımı Türk Medeni Kanunu’nda yapılmıştır. 
Türk Medeni Kanunu’nun 56. maddesine göre (Türk Medeni Kanunu); “Dernekler, gerçek veya 
tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, 
bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi 
topluluklarıdır” şeklinde ifade edilmiştir.  
 
Kanunda belirtildiği üzere “Dernekler belli bir amaç etrafında toplanan yasal bir yapıyı ifade 
eder. Bu kuruluşlar bilgi ve becerilerini paylaşarak topluma hizmet etmeye çalışırlar. Maddi 
beklenti gütmeden toplumsal hizmete fayda sağlamak amacıyla yeni fikirler üreterek halka 
hizmet etmiş olurlar”.  
 
Aynı maddenin ikinci fıkrasında hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamayacağı 
belirtilmiştir. Kanun’un 57. maddesinde ise “Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma 
hakkına sahiptir” denilerek dernek kurmanın izne bağlı olmadığı belirtilmiştir. Dernek kurma 
konusunda hiçbir izin alınmaması bu yapıların demokratik bir oluşum olduğunun göstergesidir. 
 

 
Grafik 1. Bölgelere Göre Faal Dernek Sayısı 

(https://www.siviltoplum.gov.tr/dernek-sayilari) 
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Yasanın desteğiyle gelişen dernekler, demokrasinin gelişmesine de önemli katkılar 
sağlamaktadırlar. Derneklerin gelişmesi ile birlikte siyasal katılımda artmış olacaktır. Halkın 
siyasete katılımının artması demokrasiyi etkin hale getirerek bölgenin gelişmesine katkı 
sağlayacaktır (Çağlar, 2020:19). 
 
Vakıflar 
5737 sayılı Vakıflar Kanunu vakıfların kuruluşunun Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 
kurulacağını ifade etmiştir. Vakıflar kanununda vakıfların çeşitleri, kuruluş şekilleri, yönetici 
seçme kuralları, mal edinme yolları ve kamu kurumu olan vakıflar genel müdürlüğü ile olan 
ilişkilerini belirten düzenlemeler yer almaktadır. “Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal 
ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal 
topluluklarıdır (Vakıflar Kanunu).” Vakıflar kuvvetli bir STK oluşumudur. 

 
Sendikalar 
Sendikalar kamu görevlilerinin ortak, ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek için bir araya gelen tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. İşçilerin veya işverenlerin 
çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için 
en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere 
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Sendikalar kişinin çalışma yaşamındaki sosyal 
ve ekonomik haklarını sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yapmaktadırlar (Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu).  
 
Sendikaların temel amacı; “üyelerinin hak ve menfaatleri için çalışmak, bunları korumak ve 
geliştirmektir. Sendikalar, genellikle çalışma koşulları ve işyeri düzeyinde ortaya çıkan sorunları 
çözme amacı taşırken, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan sosyal ve politik alanlarda da 
faaliyet göstermektedirler.” 

 
Meslek Kuruluşları 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının anayasal statüsü sivil toplum, demokrasi ve 
devletle olan ilişkisi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine kadar uzanmaktadır. 
Osmanlı’dan alınan yapı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sonrasında da temel olarak 
korunmuş ve zaman içerisinde yeni bir hüviyet kazanmıştır. Özellikle 1950 sonrası dönemde bu 
kapsama alınan meslekler ve meslek kuruluşlarında görülen artış ve 1960 askeri darbesi 
sonrasında yürürlüğe konulan 1961 Anayasası’yla kazanılan anayasal statü ve ayrıcalıklar 
mevcut yapıyı güçlendirmiştir. Dolayısıyla, bu kuruluşları yalnızca hukuki nitelikleri, idari 
statüleri ve örgütlenme biçimleri bakımından değil; siyasi işlevleri, faaliyetleri ve nitelikleri 
bakımından da değerlendirmek gerekmektedir (Ekrem, 2012:7). 
 
Kooperatif ve Birlikler 
1982 Anayasasının 171. maddesi “Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle 
üretimin arttırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini 
sağlayacak tedbirleri alır. Kooperatifler, devletin her tülü kontrol ve denetimine tabi olup, 
siyasetle uğraşamaz ve siyasi partilerle iş birliği yapamazlar” şeklindedir. 1982 anayasası 
kooperatiflere politika yasağı koymuş ve iktidar denetimi getirmiştir (Özdemir ve Başaran, 2003: 
15). Daha sonra kooperatiflerin politika yasağı, siyasi partilerle iş birliği yapamayacağını ve 
hükümetin denetimine tabi olduğu doğrultusundaki hükümler 1996 yılında anayasadan 
çıkarılmıştır (Hazar vd., 1997:16).  
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Sivil Toplum Kavramı 
Sivil toplum kavramını tanımlamak biraz zordur. Sivil toplum denilince birçok iktidarın aklına 
dernekler, vakıflar, meslek odaları, kitle iletişim araçları, sendikalar ve bunlara benzer 
kurumlardaki katılım alanları gelmektedir. Sivil toplum kavramı şimdiki anlamıyla ilk kez 
Ferguson’ un “Sivil Toplumun Tarihi Üzerine Bir Deneme” adlı çalışmasında 1767 yılında 
kullanılmıştır (Miller vd., 1995:25). 
 
Türkiye’de STK’nın Gelişimi  
Bilhassa, 12 Eylül 1980 askeri darbe sonrası sağda ve solda var olan temel siyasal akımlar etkili 
iktidar geleneğinin dönüştürülmesi ve demokratik olarak denetlenmesi gerektiği yönünde 
müşterek bir davranış sergilenmiş ve bu dönüşüm ve denetimin motor gücü olarak da sivil 
toplum kavramı ön plana çıkmıştır (Yıldız, 2007:53). 

 
Avrupa Birliğine üye olmak isteyen Türkiye, STK alanında hukuki mevzuatı, dünyanın 
günümüzde ulaştığı anlayışa göre yeniden düzenlemeyi kabul etmiştir. 1996 yılında İstanbul’da 
yapılan Habitat II konferansında yayınlanan “İstanbul Deklarasyonu’nda, “Habitat 
Gündem’inde ve ‘Ulusal Eylem Planı’nda, Türkiye’de de hükümet, diğer ülke hükümetleri gibi, 
sivil toplum kuruluşlarının meşruiyet alanını genişleteceğine ve kamu hizmetlerinin 
görülmesinde sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklıklar yapacağına ilişkin sözler vermiştir (Çağlar, 
2020: 39.) 
 
Günümüzde Türkiye’deki yasal yönetmeliklerin STK’lar alanındaki gelişmeleri 
kolaylaştırmadığı, aşırı denetim kaygısı altında birçok girişimi daha doğmadan ortadan 
kaldırdığı söylenebilir. Böyle bir düşünceden dolayı yeni yasal yönetmeliklerin gerçekleştirmesi 
gerekenleri dört başlık altında toplayabiliriz. Bunlar (Tekeli, 2002:25); 
1. STK’ların doğuşunun kolaylaştırılması yoluyla yurttaşların bu konudaki girişimlerinin 
özendirilmesi, 
2. STK’ların içte ve dışta ilişki kurmalarının, network oluşturmalarının kolaylaştırılması 
yoluyla kapasitelerinin geliştirilmesi, 
3. Şeffaflığın artırılması, 
4. STK’ların faaliyetlerinin sonradan yargı yolu ile denetlenmesi. 
 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Özellikleri 
STK’ların özelliklerinden biri özerkliktir. Gönüllü olarak bir araya gelmeleri ve devletten 
bağımsız olmaları STK’lara özerk bir özellik kazandırır. Aynı zamanda kuruluş amaçlarını 
kendilerinin belirlemesi ve faaliyetleri için onay almak zorunda olmaması STK’ların demokratik 
bir hakka sahip olduklarını gösterir. Genel olarak STK’ların özellikleri: Özerklik, siyasi otoriteyi 
eleştirebilmek, baskı mekanizması olmak, katılıma imkân vermek, serbestçe kurulabilmek, 
bireysel istekle üye olmak, kamu yönetimi teşkilatı dışında olmaktır.  

 
Ayrıca sivil toplumun özellikleri şöyle gruplandırılabilir. Bunlar (Acı, 2005: 25-26): 
• Genel olarak kamusal alandaki tüm bireylerin katılımına açık kuruluşlar, dernekler, sivil 
oluşumlar gibi yurttaşların gönüllü katılımı ile oluşan birlikteliklerdir. 
• STK’ların siyasal iktidar karşısında özerk ya da bağımsız olmaları esastır. 
• Tek renkli değildirler, heterojen yapıdadırlar. 
• STK’lar yasal kurumlardır. Bu nedenle bu kuruluşların kendi içişlerinde insan haklarına 
saygı kurumsal düzeyde garanti altındadır. 
• STK’larda üyeler arasında sivil davranış ruhu egemendir. Bu nedenle aralarında 
karşılıklı saygı ve dayanışma ruhu ile hareket ederler. 
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• STK’lar aynı zamanda soyut bir potansiyeli bünyesinde barındırırlar. Bu kuruluşlar 
kendiliğinden oluşmuşlardır. 
 
Sivil toplum kuruluşlarını ayırt eden özelliklerden ilki, gönüllülük ve özel alandan fedakârlık 
yapılmasına dayandırılmalarıdır. 

 
Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler 
Şehirlerin ve şehir yönetimlerinin gün geçtikçe artan iş yükü, katılım süreçlerinin gelişmesi, sivil 
toplum kuruluşlarının yeni rolleri ve görevleri gibi gelişmeler karşısında, tüm dünyada "yerellik" 
kavramının tartışılmaya başlandığı görülmektedir. Üç ana bölümden oluşan Gündem 2l 
kapsamında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, "Temel grupların rollerinin 
geliştirilmesi" başlıklı üçüncü bölümde ele alınmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının ilk kez ayrı 
bir başlık altında ele alındığı 27’inci Bölümde bu kuruluşların katılımcı demokrasinin 
biçimlendirilmesinde ve uygulanmasındaki “can alıcı rolü" ne dikkat çekilmekte ve bunların 
oynadığı "bağımsız rolün doğasının gerçek bir katılımı gerektirdiği" ve bu nedenle bağımsızlığın, 
"sivil toplum kuruluşlarının temel niteliği ve gerçek katılımın ön koşulu olduğu" 
vurgulanmaktadır (http://cevre.mf.duzce.edu.tr/).  

Sivil toplum kuruluşları mahalli idarelerin kararları üzerinde etkili olmalıdır. Çünkü (Akbal, 
2017:122); 
1. Sivil toplum kuruluşları kararların oluşumuna katılır ise, öz potansiyellerini ortaya 
koyarlar ve uygulanan kararlara ve yürütülen etkinliklere katılmış olurlar.  
2. Yerel ölçekte alınan kararlarda rasyonel karar verme sürecini tetiklerler. 
3. Kendilerini kanıtlama amacı ile yerel yönetim kararlarına karşı çıkarlar ya da 
desteklerler. 
4. Kamu yararının bekçisi durumuna gelirler. Onların kamu yararına aykırı buldukları 
uygulamaların gerçekleşmesi oldukça zorlaşır.  
5. Kendi yararlarını engelleyecek ya da geciktirecek uygulamalara da karşı çıkarlar ya da 
engellerler. 
 
Yerel yönetim sürecine yerel halkı katmak, kuşkusuz seçimlerin biçimsel şartların dışında, gerçek 
katılım şartlarını sağlayarak, toplumdaki tüm tabakaların katılımını sağlamakla olur. Bu 
bağlamda, çeşitli meslek kuruluşları, sendikalar, kooperatif birlikleri, vakıflar, dernekler ve diğer 
gönüllü kuruluşlarla yerel yönetimler çeşitli alanlarda iş birliği ve ortak çalışmalar 
yapabilmektedirler. Burada iş birliği ile kastedilen (Güneş ve Tekgül, 2005:337);  
 
1. STK’ların yerel yönetimlerin karar alma yani politika belirleme süreçlerine etkin olarak 
katılması  
2. Yerel yönetimlerin STK’larla hizmet üretim ve sunumda iş birliği yapması 
Ancak STK-Yerel yönetimler iş birliği konusunda en önemli sorunlardan bir tanesi her iki 
kurumunda nasıl temsil edileceği ve seçimi, hangi kriterlere göre karar verileceğinin 
belirlenmesidir. Bu sorunun çözümü için önerimiz yerel yönetimlerde “Sivil Toplum İlişkiler 
Biriminin” kurulması olmalıdır. Bu birim aynı zamanda STK -Yerel yönetimler kuruluşları için 
bir danışma mekanizması rolü oynayabilir (Çağlar, 2020:49).  
 
Halka en yakın kurumlar olan yerel yönetimler halk ile sürekli iletişim içinde olarak yönetişim 
ilkesine göre hareket etmelidir. Kent konseyleri belediye ile üniversitelerin, sivil toplum 
örgütlerinin bir araya geldiği bir oluşum olması nedeniyle yönetişim felsefesine katkı 
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sunmaktadır. Bölge halkının hizmet beklentilerini yerel yönetime ileten ve alınan kararları 
etkileyen sivil toplum kuruluşları yerel aktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır. 

 
Sivil toplum kuruluşlarının yerel düzeyde çok fazla etkin olduklarını ve çalışma yaptıklarını 
söyleyemeyiz. Bulunduğumuz zaman içinde birçok sivil toplum kuruluşu siyasi hayattan uzak 
durmayı tercih etmişledir. Sivil toplum kuruluşlarının mahalli kararların alınmasında daha etkin 
rol alabilmesi için kent konseyi çalışmaları başlatılmış, ancak mahalli idarecilerin bilinçsizliği, 
sivil toplum kuruluşlarının kendilerini bağımlı hissetmeleri, klasik idare anlayışı gibi birçok 
sebepten dolayı beklenen sonuçlar alınamamıştır.  

 
Yerel siyasetin bir parçasını oluşturan sivil toplum kuruluşları siyasal yapının dışında olan ancak 
siyasal yapıya etki eden ve siyasal yapıdan da etkilenen oluşumlardır. Sivil toplum kuruluşları 
yerel siyaset içerisinde önemli bir aktördür. Bu kuruluşlar, yurttaşların beklentilerini yerel kamu 
otoritesine ileten ve yerel karar alma sürecini etkilemeye çalışan önemli siyasal araçlar olarak öne 
çıkmaktadır.  

 
Baskı Grupları ve STK’lar 
STK’lar nasıl baskı grubu olur; Siyasal amaç gütmeden bir araya gelen kişilerin oluşturdukları 
dernek, grup ve örgütler, belli koşulların gerçekleşmesiyle baskı grubu niteliğini kazanmaktadır. 
Baskı grubu olabilmek için asıl kıstas, grubun hükümetle arbedesi anında baskıcı özelliğe ehil 
olması gerekliliğidir. Baskı ekiplerinin ana öğelerini şu şekilde belirtmek uygundur (Akad, 
1976:64-67): 
A. Toplumdaki sosyal güçlerin bilinçli örgütlenmesi, 
B. Kendi çıkarları doğrultusunda toplumsal çıkarlarını iktidara iletme, 
C. Kitlenin gerçek iradesini belirleyen ve yönetime meşruluk kazandıran çoğulcu grupların 
varlığı gibi. 
 
Sivil toplum kuruluşları ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilen bulgular neticesine göre 
STK’ların yerel yönetimlerden öncelikli beklentisi birlikte ortak projeler yürüterek halka daha iyi 
hizmet sunmaktır. Yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalara STK’ları da dâhil etmesi ve görüş 
alınması da istenmektedir. Ayrıca genel olarak STK’lar belediyelerden yer talep etmekte ve 
kendilerine bütçe ayrılmasını da istemektedirler. Mevcut yasalar incelendiğinde bütün bu 
beklentilerin karşılanmasında yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Belediye Kanunu’nda bu 
anlamda yapılacak olan yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.  
 
SONUÇ 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesinde “Belediye, hemşeriler arasında sosyal ve 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları 
yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.” 
denilmektedir.  
 
Ayrıca 75. maddede “Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, 
kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin 
katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda 
yardım ve destek sağlar” denilmektedir.  
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Ancak Belediye Kanunu’nda STK’lar ile Belediyelerin bu görevi nasıl yapacakları ve neler 
yapması gerektiği net olarak belirtilmemiştir. Bu çalışma, STK’larla yapılan birebir mülakat 
yöntemiyle, STK’ların Belediyelerden beklentilerini net olarak ortaya koymaktadır. “Mahallin 
müşterek ihtiyaçlarını” karşılamak maksadıyla kurulan Belediyeler, STK’ların en önemli paydaşı 
olup, onlarla neredeyse hiç ilişkiye girmemesi ya da onlara kolaylık sağlayacak hizmetleri, 
beklentileri bilmediği için sunamaması birçok olumsuzluğa neden olmaktadır.  

 
Öncelikle STK tanımı ve hukuki alt yapısının, Yerel yönetim tanımı ve hukuki alt yapısının 
incelenerek ortaya konulduğu bu çalışma, STK’ların ekonomik yaşamdaki önemini açıkça ortaya 
koymakta ancak belediyeden bu öneme mukabil destek ve anlayışın yeterince gösterilmediğini 
de ifade etmektedir. Çağdaş belediyecilikte belediyelerin bir diğer en önemli görevi de ekonomik 
kalkınmaya odaklanması ve bu amaçla STK’larla da iş birliğine gitmesidir.  

 
Belediyeler “Hemşerilik hukukunu” pekiştirmede zayıf kalmakta ve amaca ulaşamamaktadırlar. 
Bu amaca ulaşmanın öncelikli ve tek yolu STK’larla, onların kuruluş amaçlarına yönelik 
faaliyetlerinde, iş birliklerinde bulunmaktır. Çalışmada yapılan STK mülakatları Belediyelerin bu 
görevlerini yerine getirmelerinde çok yardımcı olacaktır.  
 
ÖNERİLER 
1. Belediyeler, Belediye sınırları içerisinde yer alan sanayici ve iş adamları için daimî sergi 
ve fuar alanları oluşturmalıdır. Yılın 12 ayı açık tutulacak bu alanlara yurt içi ve yurt dışı 
ziyaretçiler için sürekli ulaşım imkânı sağlamalıdır. 
2. Belediyeler sanayiler için kendi parseli içinde imar kolaylığı sağlamalıdır. 
3. Belediye bütçesinden bölgedeki sanayi kuruluşlarına yönelik bütçeden bir destek payı 
ayırmalıdır. Bu pay yüzde 1 ile yüzde 10 arasında olmalıdır. 
4. Belediyeler imar planlarında iş adamlarına ayrılacak alanların her türlü alt yapı ve üst 
yapısını hazır hale getirerek çok uygun fiyatlarla sunmalıdır.  
5. Belediye Başkan yardımcılıklarından bir tanesini STK’lar için görevlendirmelidir. Atanan 
başkan yardımcısı ya da oluşturulacak birim STK’ların karşılaşacağı sıkıntı ve sorunların çözüm 
noktası olmalı, STK’ların yapacağı etkinliklere katılımcı, yol gösterici, kolaylaştırıcı olmalıdır.  
6. Belediye bölgesinde bulunan bütün STK’lara eşit mesafede durmalıdır 
7. Belediye toplum sağlığını her kesim için temel görev edinerek İzcilik ve Doğa Sporları 
adına parkurlar ve dinlenme alanları oluşturmalıdır. 
8. Belediye ve STK ilişkileri sadece Kent Konseyleri vasıtasıyla olmamalıdır. STK’lar 
belediye meclisine önerge verebilmeli ve gözlemci sıfatıyla meclise katılabilmelidir.   
9. Belediyeler hemşerilik hukukunu geliştirecek etkinlikleri her bir yıllık çalışma dönemi 
içerisinde ay bazında yoğunlaştıracak şekilde düzenlemelidir. 
10. Belediyeler STK’ları çözüm ortağı görerek onların gerek sosyal gerek eğitim projesinde 
yürütücü paydaş olmalarına sosyal fayda sağlamak adına yardımcı olmalıdır. Mali olmasa da 
maddi (mekân, ulaşım, araç, envanter) gibi destekler sunmalıdır. 
11. Belediyeler beldelerinde kurulmasına izin verilmiş her STK’nın kuruluş amacının 
gerçekleşmesine yardımcı olmalıdır.  
12. Belediyede alınan kararların STK temsilcilerinin de görüşüne sunulması ve daha sonra 
onaya sunulmasını sağlamalıdır.  
13. Belediyeler yerel ekonominin geliştirilmesi için STK’ların “iktisadi işletmeleri” ile iş 
birliği yaparak yerel ekonomiye katkı sunmalıdır. 
14. Belediyece STK’lara mekân tahsisi yapılabilmelidir. 
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15. Belediyelere ait binalarda hizmet veren Aile Hekimlerinden kira alınmayarak onlara 
destek olunmalıdır. Ayrıca klima, jeneratör ve merkezlerin iç tefrişatı konusunda belediyeler 
öncü rol oynayarak destek olmalıdır. 
16. Belediyeler beldelerinde nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın sorunlarının çözümü 
ve şartlarının iyileştirilmesi için “kadın ilişkileri birimi” kurmalıdır. Kadınların ekonomik güç 
kazanabilmeleri için ekonominin her alanında ve her aşamasında daimî olarak pazar yeri tahsis 
etmelidir.  
17. Belediyeler hiçbir ekonomik geliri olmayan, dolayısıyla hiçbir ekonomik güvencesi 
olmayan (sağlık, emeklilik) yereldaşlarına yönelik topluca sağlık ve bireysel emeklilik sigortası 
yapabilmeli ve sosyal belediyeciliğin bu önemli alanını güçlendirmelidir.  
18. Belediyeler Zabıta Teşkilatlarını kolluk kuvveti olarak cezalandırıcı yönleriyle değil, 
iktisadi faaliyetleri adil ve eşitlikçi bir rolle düzenleyici olarak görevlendirmelidir.  
19. Belediyeler zorunlu olarak en az 6 ya da 10 spor dalında kulüpleşme yaparak, eğitim 
tesisi açarak spor faaliyetlerine, ülkemizde sporun gelişimine çok daha ciddi katkılar sunmalıdır.  
20. Belediyeler yerel emniyeti sağlamak adına görev yapan emniyet güçleriyle iş birliği 
yaparak özellikle yereldaşların can ve mal emniyetinin korunmasında, trafik düzenlemesinde 
emniyet güçleriyle müşterek hareket edebilmelidir. Gece devriyelerine zabıta güçleriyle 
katılabilmelidir.  
21. Belediyeye ait bazı yerlerin kullanım hakkı ve ticari işletmesi, bölgede öncü ve önemli 
konularla ilgilenen STK’lara verilerek onlara destek olunabilir.  
22. Belediyeler fosil yakıtlı sanayinin bölgeye gelmemesi konusunda ilgili STK’lara yardımcı 
olmalıdır. Turizm üzerine yoğunlaşarak, deniz ve ormandan yararlanıp bölgenin turistik bir ilçe 
olması sağlanmalıdır.  
23. Sivil toplum kuruluşları için bir danışma mekanizmasının kurulması gerekiyor. En 
önemli sorunlardan bir tanesi böyle bir iş birliği içerisinde hem sivil toplum kuruluşlarının hem 
de kamu kurumlarının nasıl temsil edileceği ve seçileceği, hangi kriterlere göre karar 
verileceğinin belirlenmesidir.  
24. İdare sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini bardağın boş kısmı olarak değil de dolu 
kısmı olarak görmelidirler. Yöneticilerin kendini talimat veren diğerlerini emir alan ve uygulayan 
olarak görme tarzını terk etmesi ve sivil toplum kuruluşlarına gerekli mantığıyla yaklaşması 
gerekmektedir.  
25. Birçok sivil toplum kuruluşu faaliyetlerini yürütmede, organize etmede, plan ve 
programını oluşturmada yönetsel bilgi ve beceri eksikliği yaşamaktadır. Bu bakımdan sivil 
toplum kuruluşlarının yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik üniversitelerde bölümler 
açılmalıdır.  
26. Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve diyalog 
eksikliği bulunmaktadır. Bu bakımdan toplumsal sorunlarda ortak hareket ve güç birliği kolayca 
sağlanamamaktadır. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları kendi aralarında iletişim kurmalı, 
ortak projeler üretmeli ve yardımlaşma, iş birliği ve diyalog gayreti içinde olmalıdır. 
27. Kamu ve sivil toplum sektörü içinde karşılıklı güvensizlik çok ciddi boyutlarda, özellikle 
kamu sektöründe iyi STK, kötü STK, yani bizim gibi düşünen ve düşünmeyen sivil toplum 
kuruluşu ayrımı yapma eğilimi çok güçlüdür. Sivil toplum kuruluşlarının da kamu ile iş birliği 
yapmaya çok sıcak bakmadıkları çoğu zaman ve ne olursa olsun projelerin başarısızlıkla 
sonuçlanacaklarına inandıkları söylenebilir. Bir diğer sorun da iş birliğinin önünde yer alan sivil 
toplumu temsil eden şemsiye kuruluşların olmamasıdır.  
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