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Öz 

Bu araştırmanın amacı, 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerini annelerinin çocukluk 
örselenme yaşantısı ve aile yaşam kaliteleri açısından incelemektir. Araştırma nicel yöntemlerden 
tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, 202 anne ve onların 0-6 yaş arası 
çocuklarından (82 kız ve 120 erkek) oluşmaktadır. Araştırmanın verileri; Aile Bilgi Formu, 
Çocukluk Örselenme Yaşantısı Ölçeği, Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Denver 
Gelişimsel Tarama Testi II ile toplanmıştır. Verilerin analizi yapılırken Çok Gözlü Ki-Kare Testi 
ve Kruskal-Wallis H Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların okul öncesi eğitim 
almaları ve annelerinin eğitim düzeyinin yükselmesinin çocukların gelişimleri üzerinde 
yordayıcı bir güce sahip olduğu; çocukların ince motor gelişimlerinin, annelerinin duygusal ve 
finansal aile yaşam kaliteleri açısından -artış gösteren grup lehine- anlamlı düzeyde olumlu 
seyrettiği görülmüştür. Elde edilen bulgular literatür çerçevesinde tartışılmıştır. 
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Abstract 

The aim of this research is to examine the development of children in the age range of 0-6 years 
in terms of their mother's childhood life and family life quality. The research is designed based 
on the model of screening test from quantitative methods. The sample of the study consists of 202 
mothers and their children between the ages of 0-6 (82 girls and 120 boys). The data of the study 
were collected through family Data Form, Childhood Abuse Experience Scale, Beach Center 
Family Quality of Life Scale, and Denver Developmental Screening Test II. Multi-span Chi-Square 
Test and Kruskal-Wallis H test were used to analyze the data. The results of the study revealed 
that the children's pre-school education and education status of their mothers had a predictive 
power over their children's development; fine motor developments of the children were 
significantly positive in terms of their mothers' emotional and financial family quality of life - in 
favor of the group that showed an increase. The findings were discussed within the framework 
of the literature. 
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GİRİŞ 

Bireyin gelecekteki yaşamının temellerinin atıldığı 0-6 yaş dönemi gelişim açısından oldukça 
önemlidir. Bebeğin doğumundan sonraki ilk yıllarda, ailenin çocuğu ile kurduğu ilişkinin, 
iletişimin niteliği ve çocuğun tecrübe edinmesi için fırsatların sunulması, çocuğun özgüvenli, 
etrafıyla sağlıklı bağ kurabilen toplum içinde yarar sağlayan, üretken bir birey olmasında etkili 
olmaktadır (Bracha vd., 2004). Bu bağlamda, çocuğun doğduğu andan başlayarak çok yönlü 
gelişimin gerçekleştiği toplumun en küçük birimi olan aile oldukça önemlidir (Şahin Dağlı, 2017). 
Ailenin çocuğun varlığından mutluluk duyuyor olması ve kendi içinde olumlu ilişkiler kurabilen 
yetişkinlerin varlığı çocuğun kendine olan güveninin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır 
(Ünver Bağcıoğlu, 2015). 

Bebeğin, anne ile doğum öncesi başlayan ilişkisi doğum sonrasında emme ihtiyacının bu sürece 
dahil olmasıyla daha da önem kazanmaktadır (Yavuzer, 2007). Bebeklerin annelerine 
gösterdikleri bağlılık, hayatın başlangıcında gözlemlenen ilk sosyal davranıştır. Yeni doğanın 
anneye bağlılığı; sürekli ona yakın olma isteği, sarılması ve sürekli anneyi izlemesi açıkça 
görülebilir (Yavuzer, 2008). Annenin bebeğin ilgi ve ihtiyaçlarını önemseyerek, geciktirmeden ve 
zamanında karşılaması bebeğin temel güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunmakla 
birlikte bebeğin gelecekte sağlıklı ilişkiler kurmasında etkili olacaktır (Yavuzer, 2007).  

Bebeklik dönemindeki güvensiz bağlanmanın, annenin geçmişten getirdiği psikososyal sorunlar 
ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla annenin evliliğiyle ilgili düşünceleri, sosyal 
çevresinin kısıtlılığı, psikolojik sorunları ve kendi çocukluk yaşantısı çocuğun anneye 
bağlanmasını fazlasıyla etkilemektedir (Bee vd., 1985). Özellikle çocukluk çağında örselenmiş 
ebeveynler yakın ilişkiler kurmakta güçlük çekmekte ve çatışmalı, duygusal yoğunluğu az, 
etrafındaki insanlarla ilişkisinde yıkıcı ve istismar edici yaklaşım gösterirler (Kaplan vd., 1999). 
İstismarın erken dönem etkilerinin yanı sıra yetişkinlik döneminde psikiyatrik bozukluklar, uyku 
bozuklukları, intihar eğilimi, madde kullanımı ve ebeveynlikte istismar etme durumları ile 
karşılaşılma olasılığı yüksektir (Diaz, Simantov ve Rickert, 2002).  

Hem toplum hem de birey için büyük önem taşıyan aile, özellikle bireyin gelişimi açısından pek 
çok etkiye sahiptir. Aileyi etkileyen her durum, çocuk üzerinde de uzun veya kısa vadede etkili 
olmaktadır. Aile sistemini bozan etmenler çocuğun gelişiminde de aynı olumsuz etkiyi 
yaratabilmektedir. Çocuğun gelişiminde aile dinamiklerinin, ebeveynin geçmişinin, ebeveynin 
kişilik özelliklerinin ve çocuk yetiştirme tutumlarının önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir 
(Belsky, 1980; Cicchetti ve Lynch, 1993). 

Çocuğun aile ortamında maddi ve manevi gereksinimlerinin önemsenip, 
zamanında karşılanmasının çocukta yarattığı desteklenme duygusu sonucunda çocuğun aile ve 
toplumsal bakımdan yaşam kalitesi algısı etkilenmektedir. Aile yaşam kalitesi algısını 
etkileyen başka etmenlerde vardır. Bunlar; bireyin ailedeki her bireyle nitelikli ve güzel zaman 
geçirebilmesi, ailedeki bireylerin birbirlerine karşı yakın davranması ve destekleyici olması, 
ailedeki üyelerin karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmeleri, eğitim ve sağlık gibi 
hizmetlerden faydalanabilme fırsatı sunulabilmesi ve aile bireylerinin güvenli, rahat bir ortamda 
yaşayabilmesidir (Andrews ve Withey, 1976; Campbell vd., 1976).  

Anne ve babanın, birbirlerine ve çocuklarına ihtiyaçları olan ilgiyi göstermeleri ve ailedeki 
bireylerin rolleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek için çabalamaları, aile bağının sağlıklı 
bir şekilde oluşmasını sağlayacaktır (Masalcı, 2000). Bununla birlikte, çocuğun kendisi ve 
çevresiyle barışık bir birey olarak yetişmesi de ailenin gerçekleştirdiği bir olaydır. Duruma bu 
açıdan bakınca, topluma sağlıklı insan kazandıran “aile kurumu”nun oldukça önemli bir 
pozisyona sahip olduğu görülmektedir (Öz, 2003). Buradan yola çıkarak araştırmada 0-6 yaş 
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dilimi içerisindeki çocukların gelişimlerinin annelerinin çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve 
aile yaşam kaliteleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Bu araştırmada 0-6 yaş arası çocukların gelişimlerinin, annelerinin çocukluk çağı örselenme 
yaşantıları ve annelerinin yaşam kaliteleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden mevcut durumu ortaya koymayı 
hedefleyen tarama modeline göre tasarlanmıştır. Tarama modelinde bağımsız değişkenlerin 
bağımlı değişkenleri ne düzeyde açıkladığını ortaya koymak amaçlanırken ilişkisel modelde iki 
veya daha çok değişken arasındaki birlikte değişim varlığını ve derecesini belirlemek amaçlanır. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini tespit edebilmek amacıyla, Balıkesir Merkez Atatürk Şehir Hastanesi 
“Çocuk Gelişimi Polikliniği” ne gelişimsel değerlendirme için son bir yıl içerisinde (01.12.2017-
01.12.2018 tarihleri arasında) başvurusu yapılan 0-6 yaş dilimi içerisinde kaç çocuğun olduğu 
araştırılmıştır. Bu kapsamda, 1069 çocuk ve annesi araştırmanın evrenini oluşturmuştur.  

Araştırma örnekleminde yer alacak anne ve çocuk sayısı Israel (1992) tarafından önerilen 
örneklem sayısı belirleme tablosu üzerinden;  % 95 güven aralığına ve % 5 hassasiyet düzeyine 
göre hesaplanmış ve 291 çocuğun araştırmanın örneklemini oluşturabileceği görülmüştür. 
Bununla birlikte veri kaybı riski gözetilmiş; bu nedenle de araştırmanın örnekleminde Balıkesir 
Merkez Atatürk Şehir Hastanesi “Çocuk Gelişimi Polikliniği”ne gelişimsel değerlendirme için 
başvuran 0-6 yaş aralığında bulunan 300 çocuk ve annesinin yer alması öngörülmüştür. Ancak, 
araştırmanın başında 300 olarak belirlenen örneklem sayısı, veri toplama sürecinde başvuru 
yetersizliği nedeniyle 202 olarak değiştirilmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, ailenin demografik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla “Aile Bilgi Formu”, 
annelerin çocukluk örselenme yaşantılarını değerlendirebilmek amacıyla “Çocukluk Çağı 
Örselenme Yaşantısı Ölçeği (ÇÖYÖ)”, annelerin aile yaşam kalitelerini değerlendirebilmek 
amacıyla “Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği (BCAYKÖ)” ve 0-6 yaş arası çocukların 
gelişim düzeylerini ölçmek amacıyla "Denver II Gelişimsel Tarama Testi" kullanılmıştır. 

 

Aile Bilgi Formu 

Araştırmaya katılan çocuklar, anneleri ve babaları ile ilgili demografik bilgileri edinmek amacıyla 
araştırmacı tarafından “Aile Bilgi Formu” hazırlanmıştır. Aile Bilgi Formu; çocukların yaş, 
cinsiyet doğum sırası, okul öncesi eğitim alma durumu, anne ve babanın yaşı, evlenme yaşı, 
çocuk sayısı, öğrenim durumu, çalışma durumları, mesleği, ekonomik durumları, babanın 
çocukla ilgilenme düzeyi ile ilgili bilgilerin ortaya konulmasına yönelik maddeleri 
kapsamaktadır. 
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Çocukluk Örselenme Yaşantısı Ölçeği (ÇÖYÖ) 

Ölçek, 18 yaş öncesindeki örselenme yaşantılarını araştırmak amacıyla 1994 yılında Bernstein ve 
arkadaşları (Bernstein vd., 1994) tarafından geliştirilmiş olup 5’li likert tipinde 40 maddelik bir 
ölçektir. Tüm maddeler “Hiçbir Zaman”, “Nadiren”, “Bazen”, “Sıklıkla” ve “Çok Sık” seçenekleri 
ile değerlendirilmektedir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Aslan ve Alparslan (Aslan ve Alparslan, 
1999) tarafından, Bernstein'dan izin alınarak yapılmıştır. Ölçeğin iç güvenirlik çalışması 
neticesinde Cronbach alfa katsayısı 0.96, alt ölçeklerin ise 0.94–0.96 arasında bulunmuştur. Faktör 
analizi sonucunda ölçeğin üç faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Bu faktörler “duygusal 
kötüye kullanım ve duygusal ihmal”, “fiziksel kötüye kullanım” ve “cinsel kötüye kullanım”dır. 
Ölçekten en düşük 40 puan, en yüksek 200 puan alınabilmektedir. 

Verilerin toplanması için hastanenin bağlı olduğu müdürlüğün etik kuruluna başvuru 
sonrasında, etik kurul tarafından; araştırmaya katılanların ölçeğin cinsel istismar alt boyutu ile 
ilgili sorulara verilen yanıtların gerçeği yansıtmayacağı düşüncesi nedeniyle bu alt boyutun 
araştırma dışında tutulması istenmiştir. Bu nedenle ölçekte yer alan “duygusal kötüye kullanım 
ve duygusal ihmal” ve “fiziksel kötüye kullanım” alt boyutlarıyla çalışılmıştır. Yani ölçek 35 soru 
2 alt boyut üzerinden puanlanmıştır. Bu haliyle ölçekten en yüksek 175 puan, en az ise 35 puan 
alınabilmektedir. 

 

Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği (BCAYKÖ) 

Ölçek,  Kansas Üniversitesi Beach Aile ve Yetersizlik Merkezi tarafından herhangi bir gelişimsel 
yetersizliğe sahip olan çocukların ebeveynlerine yönelik hazırlanmıştır (Meral ve Cavkaytar, 
2013). 5’li likert tipi olan ölçek toplam 25 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca “aile etkileşimi boyutu 
(6 madde)”, “ebeveynlik boyutu (6 madde)”, “duygusal yeterlik boyutu (4 madde)”, “fiziksel / 
finansal /materyal yeterliği (5 madde) ve “yetersizliğe ilişkin destek (4 madde)” alt boyutlarından 
oluşan ölçeğin toplam 5 alt boyutu vardır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması ile geçerlilik ve güvenirlik 
çalışmaları Meral ve Cavkaytar (2013) tarafından yapılmıştır. Tüm maddeler “Hiç uygun değil”, 
“Uygun değil”, “Ne uygun ne uygun değil”, “Uygun”, “Tamamen uygun” değerlendirilmekte 
ve ters madde bulunmamaktadır. Ölçekten en yüksek 125 puan, en az ise 25 puan 
alınabilmektedir (Meral ve Cavkaytar, 2013). Ölçeğin iç güvenirlik çalışması neticesinde 
Cronbach alfa katsayısı 0.94’dir. Alt boyutlara ait olan Cronbach Alfa değerleri ise 0.80-0.92 
arasında bulunmuştur (Meral, 2011). Bu tez çalışmasının örneklemini normal gelişim gösteren 
çocukların oluşturması nedeniyle ölçek 21 soru 4 alt boyut üzerinden puanlanmıştır. Yani 
“yetersizliğe ilişkin destek” alt boyutu araştırmaya dahil edilmemiştir. Bu haliyle ölçekten en 
yüksek 105 puan, en az ise 21 puan alınabilmektedir.  

 

Denver Gelişimsel Tarama Testi II 

Test, çocukların gelişimlerinin izlenerek gelişimsel sorunları yakalamak ve erkenden müdahale 
edebilmek amacıyla ilk kez 1967 yılında, Frankenburg ve Dodds tarafından yayınlanmıştır. 
Birçok ülkede kullanılmış ve elde edilen yeni bilgiler ışığında 1990 yılında Frankenburg ve Dodds 
tarafından yeniden gözden geçirilerek Denver II oluşturulmuştur. Türkiye’de 1982 yılında 
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Kalbiye Yalaz ve Shirley Epir tarafından DGTT’nin ilk 
standardizasyonu yapılmıştır. 1996 yılında Kalbiye Yalaz ve Banu Anlar; 2009 yılında Kalbiye 
Yalaz, Banu Anlar ve Birgül Bayoğlu tarafından yeniden gözden geçirilmiş ve standardize 
edilmiştir. Denver II adıyla tüm Türkiye’de eğitimini almak şartıyla kullanıma sunulmuştur 
(Anlar ve Yalaz, 1996, Yalaz v.d., 2016).  Denver II, kişisel-sosyal, ince motor-uyumsal, dil ve kaba 
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motor olmak üzere dört gelişim alanını değerlendiren 134 maddeden oluşmaktadır. Çocuğun 
yaşı hesaplandıktan sonra yaş çizgisinin çizilmesiyle çocuğun hangi becerileri yapabilmesi 
gerektiği görülmekte ve bu şekilde testör çocuğun gelişiminin yaşı ile uyumunu 
değerlendirmektedir. Gelişimsel maddeler dışında testin sonunda gözlemlenen 5 adet “Test 
Davranışı” maddesi bulunmaktadır. Testör bu maddeleri çocuğu değerlendirdiği süre zarfında 
gözlemlemekte ve yorumsal olarak daha kolay değerlendirme yapabilmesini sağlayabilmektedir. 
Testin yorumlanmasında “normal”, “anormal” ve “şüpheli” şeklinde üç değerlendirme 
bulunmaktadır. Çocuğun gelişiminin “normal” olarak yorumlanabilmesi için ayına/ yaşına 
uygun maddelerin hepsini geçmesi veya en fazla bir uyarı maddesi alması, “şüpheli” olarak 
yorumlanabilmesi için yalnızca bir gecikme, iki veya daha fazla uyarı, bir gecikme, bir gecikme + 
bir ve/veya daha fazla uyarı maddesi alması, “anormal” olarak yorumlanabilmesi için ise tüm 
testteki maddeler için iki veya daha fazla gecikme maddesi alması gerekmektedir. Bu tür anormal 
gelişim durumunda tanı değerlendirmesi için bir merkeze yönlendirme yapılması önerilmektedir 
(Yalaz vd., 2016). 

 

Araştırmanın Etik Yönü  

Öncelikle Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Çocukluk Örselenme Yaşantısı Ölçeği’nin 
araştırma kapsamında kullanılabilmesi için ölçeklerin uyarlama çalışmasını yapan araştırmacılar 
ile iletişime geçilerek gerekli izinler alınmıştır. Bunun yanı sıra Denver Gelişimsel Tarama Testi 
II’nin uygulama eğitimi araştırmacı tarafından 2010 yılında alınmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin 
alınmasının ardından çalışmalara başlanmıştır. 

 

Veri Toplama İşlemi 

Araştırma hakkında bilgilendirilen ve katılmayı kabul eden anneler tarafından “Aile Bilgi 
Formu”, “Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği”  ve “Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği” 
doldurulmuştur. Bu esnada annelerinin yanında bulunan çocuklarla iletişim kurularak “Denver 
II Gelişimsel Tarama Testi” uygulanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 
Veriler SPSS 20.00 paket programına aktarıldıktan sonra analizleri yapılmıştır. Verilerin 
dağılımının normal olup olmadığını saptamak için örneklem büyüklüğü 50’nin üzerinde olması 
sebebiyle Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk testlerinden yararlanılmıştır. Veriler normal 
dağılım kriterine uymaması sebebiyle verilerin analizinde parametrik olmayan hipotez 
testlerinden yararlanılmıştır. Annelerin ve çocukların demografik bilgilerini Denver II sonuçları 
ile karşılaştırmak ve aralarındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Ki-Kare ve Çok Gözlü Ki-Kare 
Testleri kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılığın incelenmesinde; Kruskal-Wallis H testi 
kullanılmıştır. Hem normallik dağılım bulguları hem de hipotez testlerinin sonuçları 
yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 olarak alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Çalışma grubunda yer alan çocukların DGTT II’nin sonuçlarının çocukların demografik 
bilgilerine göre Ki-kare testi sonuçları Tablo.1’de yer verilmiştir. 
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Tablo 1. DGTT II’nin sonuçlarının çocukların demografik bilgilerine göre Ki-kare testi sonuçları 

Değişkenler Gruplar Normal Normal Olmayan**  
    f % f % p 

Okul Öncesi Eğitim 
Alma Durumu 

Alıyor 31 64,5 17 35,5 ,048* 
Almıyor 73 47,4 81 52,6 

Cinsiyet Kız 49 59,7 33 40,3 ,051 
Erkek 55 45,8 65 54,2 

 
Doğum Sırası 

1 60 58,3 43 41,7  
,188 2 34 44,2 43 55,8 

3 ve sonrası 10 45,5 12 54,5 
*p< 0,05  
**DGTT II sonucu “şüpheli” ve “anormal” olan çocuklar bu başlık altında toplanmıştır. 
 

Tablo 2. DGTT II’nin sonuçlarının annelerin demografik bilgilerine göre Ki-kare testi sonuçları 

Değişkenler Gruplar                   Normal Normal Olmayan**  
  f % f % p 

30 ve altı 45 50,0 45 50,0 ,862 
Yaş 31-35 yaş 38 53,5 33 46,5 

 36 ve üstü 20 48,7 21 51,3 
 20 ve altı 24 41,4 34 58,6 ,237 
Evlenme yaşı 21-25 yaş 47 52,8 42 47,2  
 26-30 yaş 22 62,9 13 37,1 

31 ve üstü 10 50,0 10 50,0 
İlk Çocuğu 20 ve altı 13 40,6 19 59,4 ,433 
Doğurma Yaşı 21-25 yaş 43 53,8 37 46,2 

  26 ve üstü 47 52,2 43 47,8 

Çocuk Sayısı 
 

1 
2 
3 ve sonrası 

43 
47 
14 

61,4 
48,0 
41,2 

27 
51 
20 

38,6 
52,0 
58,8 

,188 
 

Çalışma Durumları 
Çalışıyor 
Çalışmıyor 

32 
71 

59,3 
47,9 

22 
77 

40,7 
52,1 ,103 

Meslek  

Çalışmıyor 72 49,0 75 51,0 

,173 
Kamu görevlisi 18 64,3 10 35,7 
İşçi 3 37,5 5 62,5 

  

Serbest meslek 2 33,3 4 66,7  
Çiftçi 0 0,00 2 100 

 Diğer 8 72,7 3 27,3 
İlkokul ve öncesi 10 32,3 21 67,7 

,048* Ortaokul 23 46,0 27 54,0 
Öğrenim Durumu Lise 30 53,6 26 46,4 
 Üniversite 40 61,5 25 38,5  
*p< 0,05  

 

Tablo 1. incelendiğinde, çocukların DGTT II’den aldıkları sonucun, onların cinsiyetlerine ve 
doğum sıralarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (p>0,05). Okul öncesi 
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eğitim alıp almama durumlarına göre ise “okul öncesi eğitim alma” lehine anlamlı bir farklılık 
gösterdiği görülmektedir (p>0,05). Okul öncesi eğitim alan çocukların (%64,5), okul öncesi eğitim 
almayan çocuklara (%47,4) göre DGTT II’den daha yüksek oranda “normal” sonuç aldıkları 
saptanmıştır. 

Tablo 2. incelendiğinde çocukların DGTT II sonuçlarının, annelerin yaşlarına, evlenme yaşlarına, 
ilk çocuğu doğurma yaşlarına, çocuk sayısına, çalışma durumlarına ve mesleklerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği (p>0,05); annelerin öğrenim durumuna 
göreyse çocukların DGTT II sonuçları arasında yükselen öğrenim kademesi lehine istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p<0,05). Üniversite mezunu annelerin 
çocukları (% 61.5), ilkokul ve öncesi öğrenim durumuna sahip annelerin çocuklarına (%32.3) göre 
DGTT II’den daha yüksek oranda “normal” sonuç aldıkları saptanmıştır. Eğitim kademesi 
yükseldikçe “normal” sonuçların yüzdesinde anlamlı düzeyde artış saptanmıştır. 

 

Tablo 3. DGTT II’nin alt gelişim alanları ile ÇÖYÖ Fiziksel İstismar puan ortalamaları arasındaki 
Kruskal-Wallis H testi sonuçları 

DGTT II 
Gelişim 
Alanları 

Fiziksel 
İstismar n  Ortanca Min Max ss 

Sıra 
Ortalaması H p 

İkili 
Karşılaştırma 

 
Kişisel 
Sosyal 

Normal 153 27,41 28 16 63 7,27 96,23    
Uyarı 15 30,53 30 20 44 8,11 122,0 5,256 ,072 
Gecikme 34 31,52 30 20 63 11,16 116,1   

 
İnce  
Motor 

Normal 150 28,39 30 16 63 8,60 100,82  
 

 
Uyarı 19 29,05 30 20 45 7,53 111,3 ,598 ,742  
Gecikme 33 27,69 30 19 48 6,95 99,03   

 
Dil 
Gelişim 

Normal 126 27,84 30 16 60 7,40 100,1    
Uyarı 12 31,16 30 19 63 13,52 101,3 ,206 ,902  
Gecikme 64 28,78 30 20 63 8,57 104,2    

 
Kaba 
Motor 

Normal 164 28,05 30 16 63 7,60 100,7  
 

 
Uyarı 8 35,62 35 24 60 13,82 140,6 3,975 ,137  
Gecikme 30 27,96 35 20 63 9,14 95,35   

*p< 0,05  

 

Tablo 3. incelendiğinde annelerin ÇÖYÖ fiziksel istismar alt boyutu puan ortalamaları ile 
çocukların DGTT II dil gelişim, ince motor, kaba motor, kişisel sosyal beceri sonuçları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>0,05).  

Tablo 4.’de annelerin ÇÖYÖ duygusal istismar-ihmal alt boyutu puan ortalamaları ile çocukların 
DGTT II dil gelişim, ince motor, kaba motor, kişisel sosyal beceri sonuçları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>0,05). 

Tablo 5.’de annelerin ÇÖYÖ toplam puan ortalamaları ile çocukların DGTT II dil gelişim, ince 
motor, kaba motor, kişisel sosyal beceri sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmektedir (p>0,05). 

Tablo 6.’da annelerin BCAYKÖ aile etkileşimi alt boyutu puan ortalamaları ile çocukların DGTT 
II dil gelişim, ince motor, kaba motor, kişisel sosyal beceri sonuçları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>0,05).  

 

X
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Tablo 4. DGTT II’nin alt gelişim alanları ile ÇÖYÖ Duygusal İstismar-İhmal puan ortalamaları arasındaki 
Kruskal-Wallis H testi sonuçları 

DGTT II 
Gelişim 
Alanları 

Duygusal 
İstismar-
İhmal 

n  Ortanca Min Max ss 
Sıra 

Ortalaması 
H p 

İkili 
Karşılaştırma 

 
Kişisel 
Sosyal 

Normal 153 66,59 66 29 87 11,78 104,6 
 

  
Uyarı 15 64,33 66 37 81 11,89 90,73 2,433 ,296 
Gecikme 34 62,91 66 30 79 13,78 89,32    

 
İnce  
Motor 

Normal 150 66,13 66 29 87 12,53 103,8    
Uyarı 19 63,31 66 31 79 12,45 85,95 1,803 ,406  
Gecikme 33 65,75 66 43 81 10,38 96,82    

 
Dil  
Gelişim 

Normal 126 66,65 66 29 87 11,26 103,3  
 

 
Uyarı 12 60,66 66 31 79 16,75 85,00 1,160 ,560  
Gecikme 64 65,10 66 30 81 12,82 99,42    

 
Kaba  
Motor 

Normal 164 65,93 65 29 87 11,92 100,89  
 

 
Uyarı 8 58,87 60 30 73 16,44 73,38 2,370 ,306  
Gecikme 30 66,93 65 34 79 12,16 108,95    

*p< 0,05 

Tablo 5. DGTT II’nin alt gelişim alanları ile ÇÖYÖ Toplam puan ortalamaları arasındaki Kruskal-Wallis H 
testi sonuçları 

DGTT II 
Gelişim 
Alanları 

ÇÖYÖ 
Genel 

Toplam 
n  Ortanca Min Max ss Sıra 

Ortalaması H p İkili 
Karşılaştırma 

 
Kişisel 
Sosyal 

Normal 153 94,03 94 52 110 9,97 101,5    
Uyarı 15 95,70 95 66 111 11,01 113,7 1,636 ,441  
Gecikme 34 93,93 94 76 120 8,72 91,75    

 
İnce 
Motor 

Normal 150 94,43 94 52 120 10,02 103,2    
Uyarı 19 93,26 94 67 111 10,76 96,71 ,905 ,636  
Gecikme 33 93,47 94 70 120 8,65 93,46    

 
Dil 
Gelişim 

Normal 126 94,52 95 66 120 9,54 102,4    
Uyarı 12 93,33 93 76 111 10,14 93,50 ,347 ,841  
Gecikme 64 93,62 93 52 109 10,48 99,91    

 
Kaba 
Motor 

Normal 164 94,01 94 52 120 10,32 101,4    
Uyarı 8 96,33 95 85 111 7,53 104,3 ,132 ,936  
Gecikme 30 94,34 95 74 120 7,59 97,69    

*p< 0,05  

Tablo 6. DGTT II’nin alt gelişim alanları ile BCAYKÖ Aile Etkileşim puan ortalamaları arasındaki Kruskal-
Wallis H testi sonuçları 

DGTT II 
Gelişim 
Alanları 

Aile 
Etkileşim 

n  Ortanca Min Max ss Sıra 
Ortalaması 

H p İkili 
Karşılaştırma 

 
Kişisel 
Sosyal 

Normal 153 26,20 26 6 30 3,69 103,4 
 

  
Uyarı 15 26,80 26 21 30 2,75 111,2 2,367 ,306  
Gecikme 34 24,97 26 10 30 4,56 88,29    

 
İnce  
Motor 

Normal 150 26,34 26 6 30 3,68 106,1    
Uyarı 19 24,89 26 10 30 4,54 85,18 3,824 ,148  
Gecikme 33 25,36 26 15 30 3,87 89,77    

 
Dil 
Gelişim 

Normal 126 26,22 26 6 30 3,58 102,4  
 

 
Uyarı 12 23,91 26 10 30 6,66 87,38 ,759 ,684  
Gecikme 64 26,09 26 15 30 3,49 102,2    

 
Kaba  
Motor 

Normal 164 26,18 26 6 30 3,84 104,2  
 

 
Uyarı 8 25,75 26 16 30 4,86 103,1 2,438 ,295  

Gecikme 30 25,36 26 15 30 3,38 86,27    
*p< 0,05  

X

X

X
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Tablo 7. DGTT II’nin alt gelişim alanları ile BCAYKÖ Ebeveynlik puan ortalamaları arasındaki 
Kruskal-Wallis H testi sonuçları 

DGTT II 
Gelişim 
Alanları 

Ebeveynlik n  Ortanca Min Max ss 
Sıra 

Ortalaması 
H p 

İkili 
Karşılaştırma 

 
Kişisel 
Sosyal 

Normal 153 25,33 25 12 30 3,68 103,9 
 

  
Uyarı 15 25,40 25 16 30 4,54 102,6 1,645 ,439  
Gecikme 34 24,05 25 13 30 3,87 89,85    

 
İnce  
Motor 

Normal 150 25,36 25 12 30 3,40 105,3    
Uyarı 19 24,31 25 16 30 3,75 90,24 2,560 ,278  
Gecikme 33 24,51 25 13 30 3,57 90,45    

 
Dil 
Gelişim 

Normal 126 25,33 25 12 30 3,15 103,2  
 

 
Uyarı 12 24,91 25 15 30 4,46 104,1 ,415 ,813  
Gecikme 64 24,75 25 13 30 3,87 97,64    

 
Kaba 
Motor 

Normal 164 25,35 25 12 30 3,21 103,8  
 

 
Uyarı 8 25,87 25 17 29 3,97 121,1 4,033 ,133  
Gecikme 30 23,66 25 13 30 4,38 83,53    

*p< 0,05  
 

Tablo 7.’de annelerin BCAYKÖ ebeveynlik alt boyutu puan ortalamaları ile çocukların DGTT II 
dil gelişim, ince motor, kaba motor, kişisel sosyal beceri sonuçları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>0,05).  

 

Tablo 8. DGTT II’nin alt gelişim alanları ile BCAYKÖ Duygusal Yeterlik puan ortalamaları 
arasındaki Kruskal-Wallis H testi sonuçları 

DGTT II 
Gelişim 
Alanları 

Duygusal 
Yeterlik 

n  Ortanca Min Max ss 
Sıra 

Ortalaması 
H p 

İkili 
Karşılaştırma 

 
Kişisel 
Sosyal 

Normal 153 15,24 15 12 30 3,68 106,7 
 

  
Uyarı 15 14,20 17 16 30 4,54 86,13 5,090 ,078  
Gecikme 34 13,91 15 13 30 3,87 84,78    

 
İnce  
Motor 

Normal 150 15,42 15 4 20 3,09 108,9           1-2 
Uyarı 19 12,68 15 6 20 3,68 64,76 11,652 ,003*         1-3 
Gecikme 33 14,06 15 4 20 3,93 88,70    

 
Dil 
Gelişim 

Normal 126 15,20 15 6 20 3,08 104,6    
Uyarı 12 14,25 15 4 20 5,04 98,83 ,987 ,611  
Gecikme 64 14,56 15 4 20 3,64 95,87    

 
Kaba 
Motor 

Normal 164 15,19 15 4 20 3,28 105,7  
 

 
Uyarı 8 14,87 15 8 18 3,68 103,9 5,807 ,055  
Gecikme 30 13,60 15 6 20 3,73 77,90    

*p< 0,05  

 

Tablo 8.’de Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin duygusal yeterlik alt boyutu puan 
ortalamaları ile çocukların DGTT II dil gelişim, kaba motor, kişisel sosyal beceri sonuçları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05); duygusal yeterlik alt boyutu 
puan ortalamaları ile çocukların ince motor sonuçları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmektedir (p<0,05).  

Söz konusu farklılığın hangi gruplarda meydana geldiğini ortaya koymak amacıyla ikili 
karşılaştırma yapılmış ve duygusal yeterlik alt boyutu ile çocuğun ince motor gelişim sonuçları; 
normal ile uyarı ve gecikme olanların arasında, normal olanların lehine istatistiksel olarak 

X

X
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anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p<0,05). Bu bulgu üzerinden duygusal yeterliği daha 
az olan annelerin çocuklarının ince motor becerilerinde gecikmeler olduğu söylenebilir. 

Tablo 9.’da Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin finansal yeterlik alt boyutu puan 
ortalamaları ile çocukların DGTT II dil gelişim, kaba motor, kişisel sosyal beceri sonuçları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05); finansal yeterlik puan 
ortalamaları ile çocukların ince motor sonuçları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmektedir (p<0,05).  

 

Tablo 9. DGTT II’nin alt gelişim alanları ile BCAYKÖ Finansal Yeterlik puan ortalamaları 
arasındaki Kruskal-Wallis H testi sonuçları 

DGTT II 
Gelişim 
Alanları 

Finansal 
Yeterlik n  Ortanca Min Max ss 

Sıra 
Ortalaması H p 

İkili 
Karşılaştırma 

 
Kişisel 
Sosyal 

Normal 153 20,89 20 8 25 3,85 103,89 
 

  
Uyarı 15 20,66 20 13 25 3,86 99,97 1,290 ,525  
Gecikme 34 19,91 20 11 25 4,41 91,44    

 
İnce  
Motor 

Normal 150 21,18 20 8 25 3,65 107,58   1-2 
Uyarı 19 19,10 20 11 25 4,65 80,79 6,483 ,039* 1-3 
Gecikme 33 19,51 20 11 25 4,40 85,79    

 
Dil 
Gelişim 

Normal 126 20,89 20 9 25 3,62 102,1    
Uyarı 12 19,33 20 11 25 4,59 84,13 1,171 ,557  
Gecikme 64 20,60 20 8 25 4,42 103,5    

 
Kaba 
Motor 

Normal 164 21,01 20 8 25 3,71 105,2  
 

 
Uyarı 8 20,37 20 13 24 3,99 93,94 3,784 ,151  
Gecikme 30 19,13 20 9 25 4,86 83,22    

*p< 0,05  

 

Söz konusu farklılığın hangi gruplarda meydana geldiğini ortaya koymak amacıyla ikili 
karşılaştırma yapılmış ve finansal yeterlik alt boyutu ile çocuğun ince motor gelişim sonuçları 
arasında; normal ile uyarı ve gecikme olması arasında normal sonucun lehine anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmektedir (p<0,05). Bu bulgu üzerinden, finansal yeterliği daha az olan annelerin 
çocuklarının ince motor becerilerinde gecikmeler olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 10. DGTT II’nin alt gelişim alanları ile BCAYKÖ toplam puan ortalamaları arasındaki 
Kruskal-Wallis H testi sonuçları. 

DGTT II 
Gelişim 
Alanları 

BCAYKÖ 
Genel 

Toplam 
n  Ortanca Min Max ss 

Sıra 
Ortalaması H p 

İkili 
Karşılaştırma 

 
Kişisel 
Sosyal 

Normal 153 87,68 87 59 105 11,07 104,7 
 

  
Uyarı 15 87,06 87 72 104 6,52 99,12 2,296 ,317  
Gecikme 34 82,85 82 46 105 14,29 87,05    

 
İnce 
Motor 

Normal 150 88,30 88 57 105 11,15 109,0   1-2 
Uyarı 19 81,00 80 46 96 11,48 66,89 10,213 ,004* 1-3 
Gecikme 33 83,45 84 53 104 12,56 87,75    

 
Dil 
Gelişim 

Normal 126 87,65 87 59 105 10,55 103,8    
Uyarı 12 82,41 85 46 105 17,01 99,30 ,470 ,791  
Gecikme 64 86,01 85 53 105 12,30 98,02    

 
Kaba 
Motor 

Normal 164 87,75 87 46 105 11,24 105,6  
 

 
Uyarı 8 86,87 87 57 99 12,79 104,7 5,925 ,053  
Gecikme 30 81,76 80 53 105 12,64 77,17    

*p< 0,05  

X

X
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Tablo 10.’da Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin BCAYKÖ toplam puan ortalamaları ile 
çocukların DGTT II dil gelişim, kaba motor ve kişisel sosyal beceri sonuçları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05); BCAYKÖ toplam puan ortalamaları ile çocukların 
ince motor sonuçları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir 
(p<0,05).  

Söz konusu farklılığın hangi gruplarda meydana geldiğini ortaya koymak amacıyla ikili 
karşılaştırma yapılmış ve BCAYKÖ toplam puan ortalamaları ile çocuğun ince motor gelişim 
sonuçları arasında; normal ile uyarı ve gecikme olması arasında normal sonucun lehine 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p<0,05). Bu bulgu temelinde, aile 
yaşam kalitesi daha düşük olan annelerin çocuklarının ince motor gelişimlerinde gecikmeler 
olduğu söylenebilir. 

 

TARTIŞMA 

Araştırma bulguları, çocuğun gelişiminin okul öncesi eğitim alma durumuna göre anlamlı 
düzeyde farklılaştığı sonucunu ortaya koymaktadır. Okul öncesi eğitim alan çocukların %64,5 
oranında “normal”, okul öncesi eğitim almayan çocukların ise %52,6 oranında “normal olmayan” 
gelişim gösterdikleri görülmüştür. Literatür incelendiğinde bu araştırma bulgusunu destekleyen 
çalışmalar mevcuttur. Şen ve arkadaşları (2010), üstdil becerileri analizi sonucunda, “Cümleyi 
Sözcüklerine Ayırma (CSA)”, “Sözcüğü Hecelerine Ayırma (SHA)”, “Verilen Sesle Başlayan 
Sözcüğü Bulma (BSB)” ve “Verilen Sesin Sonda Olduğu Sözcüğü Bulma (SSB)” işlemlerinde, okul 
öncesi eğitim alan çocukların daha iyi gelişim gösterdiğini bulmuşlardır. Kök ve arkadaşları 
(2005), yaptıkları çalışmanın sonucunda; okul öncesi eğitim alan çocukların psiko-sosyal, dil, 
motor ve bilişsel gelişimi diğer öğrencilere kıyasla daha iyi bulunmuştur. Anlıak ve Dinçer (2005), 
okul öncesi eğitim kurumlarında farklı yaklaşımları barındıran eğitim programlarının 
kullanılması çocukların “problem çözme becerisi”ne ve “alternatif çözüm düşünme becerisi”ne 
etkisi olduğunu saptamışlardır. Okul öncesi eğitimin; çocukların gelişim alanlarını desteklemeye 
yönelik etkinlikleri barındırması, akran etkileşimine fırsat oluşturması, günlük yaşam 
becerilerinin kazanımına yardımcı olması ve bununla birlikte zengin uyaran sağlaması 
sonucunda çocukların gelişimini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. 

Annelerin öğrenim durumları ile çocukların gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmüştür. Üniversite mezunu annelerin çocuklarının Denver II gelişim 
sonucuna göre en yüksek oranda (%61,5) “normal” gelişime, ilkokul mezunu annelerin 
çocukların en yüksek oranda (%67,7) “normal olmayan” gelişime sahip oldukları görülmüştür. 
Eğitim düzeyi arttıkça annelerin çocuk gelişimi ile ilgili güncel yaklaşımları takip edip 
çocuklarının gelişimi ile ilgili daha bilinçli bir şekilde ilerlemeleri ve ayrıca çocuklarına 
sağladıkları uyaran çeşidinin artması da bu farklılığın bir diğer sebebi olarak düşünülmektedir. 
Söz konusu bulgunun ilgili literatürü desteklediği görülmektedir. Canbolat (2017), 48-72 aylık 
çocukların sosyal beceri ve problem davranışları ile ebeveynlerinin duygusal zekâ düzeyleri ve 
yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmanın sonucunda annenin öğrenim 
durumuna göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Yener (2014), çocukların sosyal beceri düzeyleri 
ile annenin öğrenim durumu arasında anlamlı bir farklılık gösterdiğini bunun yanısıra annenin 
eğitim seviyesi düştükçe “aşırı koruyuculuk”, “ev kadınlığı rolünü reddetme”, “karı-koca 
geçimsizliği” ve “baskı ve disiplin” tutumlarında artış olduğu saptanmıştır. Kuyucu (2012), 
çocukların akranlarına karşı gösterdikleri “duygusal ve davranışsal tepkiler”in “duygu anlama 
becerisi” düzeyinin, çocuğun okul öncesi eğitim alma süresine, cinsiyetine, kardeş sayısına, anne 
ve baba eğitim durumuna ve ailenin gelirine göre farklılık gösterdiğini bulmuştur. Atış Akyol 
(2015), anne öğrenim durumu değişkeni ile ilkokula hazırbulunuşluk alt boyutlarından 
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“matematik becerileri”, “fen becerileri”, “ses becerileri”, “zihinsel dil gelişimi”, “sosyal duygusal 
gelişim”, “fiziksel gelişim” alt boyutları arasında anlamlı farklılık olduğunu saptamıştır. Anne 
eğitim düzeyi arttıkça çocukların matematik beceri düzeylerinin arttığı; annesi yükseköğretim 
mezunu olanların ortaöğretim ve ilköğretim mezunlarına göre ses becerilerinde, zihinsel-dil 
gelişiminde, sosyal-duygusal gelişiminde daha iyi olduğu bulunmuştur. Ayrıca annesi üniversite 
mezunu olan çocukların, anneleri ilköğretim mezunu olan çocuklara oranla fen becerisinde ve 
fiziksel gelişimde daha iyi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Anne öğrenim durumu değişkeni ile 
akran ilişkileri alt boyutu dışlanma davranışı arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Bu farklılık 
annesinin öğrenim durumu ilköğretim olan çocuklar ile üniversite olan çocuklar arasında annesi 
üniversite mezunu olan çocukların lehine bulunmuştur.  

Annelerin BCAYKÖ duygusal yeterlik puan ortalamaları ile çocukların DGTT II ince motor 
gelişim sonucu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu, DGTT II ince motor gelişim 
durumu “normal” olan çocukların annelerinin duygusal yeterlik puan ortalamalarının, DGTT II 
ince motor gelişim durumu “uyarı” olan çocukların annelerinin duygusal yeterlik puan 
ortalamalarına göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmüştür. Bir diğer ifade ile 
annenin duygusal yeterliği azaldıkça, çocuğun ince motor gelişimi olumsuz yönde etkileniyor. 
Şahinöz ve arkadaşlarının (2019), cezaevinde annesi ile birlikte kalan çocukların gelişimlerinin 
karşılaştırılmalı olarak değerlendirdikleri araştırmalarında; ince motor gelişim alanında takvim 
yaşına göre gecikme gösteren çocukların sayısı cezaevinde annesi ile birlikte kalanlarda daha 
yüksektir (n=12). Ayrıca cezaevinde annesi ile kalan çocukların ince motor gelişim alanından 
aldıkları AGTE puan ortalamalarının daha düşük olduğu görülmektedir (p>0,05).  Büyüktaşkapu 
(2012),  annelerin özyeterlik algılarının orta düzeyde olduğunu, disiplin, öğretme ve oyun 
alanlarında kendilerini daha az yeterli hissettiğini; 1-3 yaş arasındaki çocukların en çok ince 
motor gelişimlerinde yetersizlik olduğunu, kaba motor, dil-bilişsel ve sosyal beceri-özbakım 
alanlarında ise yarıdan fazlasının gelişiminin yetersiz olduğunu saptamıştır. Yavuzer (2007)’e 
göre anne çocuk ilişkisinde ten temasının önemi büyüktür. Annenin kokusu, vücut ısısı, bebeği 
tutuş şekli bu ilişkide oldukça önemlidir. Özellikle 0-3 yaşta bu ilişkinin sağlanamaması, ilerleyen 
yıllarda çocukta bilişsel, duygusal, sosyal gelişim geriliklerine ve gecikmesine neden 
olabilmektedir. Annenin duygusal olarak yetersiz olmasının çocukla arasındaki ilgi ve iletişimi 
etkilemesi sebebiyle çocuğun gelişimini destekleyecek uygun davranış ve tutumları 
sergileyemediği düşünülmektedir. 

Annelerin BCAYKÖ finansal yeterlik puan ortalamaları ile çocukların DGTT II ince motor gelişim 
sonucu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu, DGTT II ince motor gelişim durumu 
“normal” olan çocukların annelerinin finansal yeterlik puan ortalamalarının, DGTT II ince motor 
gelişim durumu “uyarı” olan çocukların annelerinin duygusal yeterlik puan ortalamalarına göre 
anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmüştür. Bir diğer ifade ile annenin finansal yeterliği 
azaldıkça, çocuğun ince motor gelişimi olumsuz yönde etkileniyor. 0-6 yaş döneminde çocuğun 
zengin uyaran barındıran ortamda büyümesi çocuğun gelişimine oldukça katkı sağlamaktadır. 
Ailenin düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip olmasının çocuğun yaşının gerektirdiği bazı 
deneyimlerden uzak kalmasına neden olması sebebiyle gelişimsel olarak bazı becerileri daha geç 
kazandığı söylenebilir. Literatürde araştırma bulgusunu destekleyen çalışmaların olduğu 
görülmektedir. Avşar, İbiş ve Aktuğ (2017) çalışmasında 6-7 yaş grubu çocuklarının sosyo-
ekonomik yapıları ile temel becerilerini karşılaştırmıştır. Araştırma sonucunda alt 
sosyoekonomik düzeye sahip olan ebeveynlerin çocuklarının büyük kas, lokomotor ve nesne 
kontrol becerilerinin, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeye sahip ebeveynlerin çocuklarına oranla 
anlamlı oranda daha düşük olduğu bulunmuştur. Çömük Balcı ve arkadaşlarının  (2015), 
okulöncesi dönemi çocukların ince motor becerilerine çevrenin etkilerini inceledikleri 
araştırmanın sonucunda yüksek sosyo-ekonomik düzey ile çocukların ince motor becerileri 
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korele çıkmıştır. İşmen (2004)’in, kendisinin geliştirdiği “Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği”ni 
kullandığı ve evrenini lise öğrencilerinin oluşturduğu araştırmasında; "Gelişimi destekleme" alt 
boyutunda ailenin gelir düzeyi açısından fark olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra, Baykan ve 
arkadaşları (1995), farklı sosyo ekonomik düzeyde ailelere sahip çocukların “psiko-motor” ve 
“sosyal-duygusal” gelişim durumları arsında belirgin fark olmadığını bulmuştur. Bulgulara ait 
farklılıkların çalışmaların örneklem gruplarındaki farklılıklardan kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir. 
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senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere 
10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu çıkarılmıştır. Elektronik ürün senedi 
(ELÜS) lisanslı depo İşletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak Elektronik Kayıt 
Kuruluşu (EKK) tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platform üzerinde 
oluşturulan elektronik kaydı ifade etmektedir. Sisteme entegre olmuş ürün ihtisas borsaları 
lisanslı depoculuk sisteminin bir parçasıdır. Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) 26.07.2019 
tarihinde faaliyete geçmiştir. ELÜS’lerin işlem gördüğü ve el değiştirdiği yer ürün ihtisas 
borsasıdır.  Çalışmada lisanslı depoculuk sistemi, yararları, ELÜS tanımı ve işleyişi, Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), lisanslı depoculuğu yönelik devlet teşvik ve destekleri anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lisanslı Depoculuk, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS), Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası (TURİB). 
Makale Gönderme Tarihi: 11.01.2020 
Makale Kabul Tarihi: 04.04.2020  

Önerilen Atıf:  
Ergin, A. ve Çına Bal, E. (2020). Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Sistemi, Elektronik Ürün Senedi 
ve Türkiye İhtisas Borsası, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(4): 261-272. 
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(4): 261-272. 

262 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2020, 3(4): 261-272. DOI:10.26677/TR1010.2020.359 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org 

CONCEPTUAL PAPER 

Licensed Warehouse System in Turkey, Electronic Products Bill and Turkey Trade 
Goods Exchange

Assistant Prof. Dr. Abdullah ERGİN, Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Tourism, 
Ankara, e-mail: abdullah.ergin@hbv.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9323-0133 

Associate Prof. Dr. Emine ÇINA BAL, Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Tourism, 
Ankara, e-mail: emine.cina@hbv.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2874-1137 

Abstract 

Licensed Warehousing Law dated 10/2/2005 and numbered 5300 has been enacted in order to 
issue product stocks that provide financing, sales and delivery, and to develop the trade of 
agricultural products with defined standards, facilitating the trade of agricultural products, 
establishing a widespread system for storage, ensuring the safety and quality of the goods of the 
product owners, ensuring that the classes and grades of the products are determined by the 
authorized classifiers, ensuring that the licensed warehouse operators of agricultural products 
accept agricultural products without discrimination among individuals, representing the 
ownership of the products. Electronic product bond (ELÜS) refers to the electronic registration 
created on the database and / or platform established and operated by the Electronic Registration 
Agency (EKK) in accordance with the electronic registration rules. Product specialized exchanges 
integrated into the system are part of the licensed warehousing system. Turkey Specialized 
Products Exchange Inc. (TÜRİB) started its operations on 26.07.2019. where the ELUSs are traded 
and changed hands is the product exchange. In the study, licensed warehousing system, benefits, 
elus definition and functioning, Turkey Specialized Products Exchange Inc. (TÜRİB), government 
incentives and supports for licensed warehousing are explained. 

Keywords: Licensed Warehouse System, Electronic Products Bill, Turkey Trade Goods Exchange. 
Received: 11.01.2020 
Accepted: 04.04.2020 

Suggested Citation:  
Ergin, A. and Çına Bal, E. (2020). Licensed Warehouse System in Turkey, Electronic Products Bill 
and Turkey Trade Goods Exchange, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 3(4): 
261-272.
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi.



Abdullah ERGİN ve Emine ÇINA BAL 

 
 

263 

GİRİŞ 

Tarım ürünlerinin çok az bir kısmı hasat edildikten hemen sonra herhangi bir işleme tabi 
tutulmadan tüketilmekte, büyük bir çoğunluğu ise işlenerek tüketime sunulmaktadır. Ürünlerin 
gerek işlenmeden önce gerekse de işlendikten sonra pazarlanıncaya kadar depolanması bir 
zorunluluktur (Özocak, 2015: ii). Ülkemizde işlenmeden önce arz yığılmaları sebebiyle 
depolaması gereken birçok ürün mevcuttur. Depolamada amaç hem ürünün özelliklerini ve 
tazeliğini korumak hem de ürün çeşidine göre kalite kaybına sebebiyet vermeden optimum 
koşullarda ürünü korumaktır (Çelik, 2019:1) 

Depolamaya uygun nitelikteki hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytin 
yağı ve kuru kayısı gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları 
belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda 
depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından düzenlenen ürün 
senetleri vasıtasıyla yapılmasını amaçlayan 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanunu 17/02/2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 
(http://www.lidasder.org.tr). 

Lisanslı depoculuk sistemi, tarım ürünlerine dayalı ticareti kolaylaştıran, pazar alanını 
genişleten, ürün piyasalarının gelişmesine ve bu piyasalarda fiyat istikrarına katkı sağlayan ve 
sanayicinin üretim için gereksinim duyduğu hammaddeyi tedarik etmesini kolaylaştıran önemli 
bir kurumsal alt yapıdır (Sezal, 2017: 1147) 
 
Lisanslı depoculuk sistemi, hasadı yapılmış saklanabilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde 
depolanması ile birlikte hasat dönemi ürün arz miktarlarından kaynaklanan fiyat oynaklarını 
gidermesine yardımcı olması bakımından da öne çıkmaktadır (İçöz Peker, 2019: 90). Türkiye’de 
belirli tarım ve gıda ürünleri piyasalarının düzgün bir biçimde işlemesi açısından önemlidir.  

 

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ  

Türkiye’de lisanslı depoculuğa ilişkin ilk uygulamalar Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 
başlatılmıştır. TMO 1993–2011 yılları arasında 2699 sayılı Umumi Mağazacılık Kanunu 
hükümlerine dayanarak makbuz senedi düzenleyerek emanet alımı yapmıştır (Çelik, 2019:7) 
Türkiye’de ilk lisanslı depo Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
öncülüğünde 26 Şubat 2010 tarihinde, “TMO- TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim 
Şirketi” ismiyle Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Üçpınar köyünde 40.000 tonluk kapasiteyle 
kurulmuştur (Niyaz Keskin vd., 2012:248). 10.02.2005 tarihli 5300 nolu Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Kanunu Çıkarılmıştır. Kanunun amacı; tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, 
depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini 
sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar 
tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında 
ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil 
eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları 
belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk 
sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. 
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10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 38 inci maddesine 
dayanılarak hazırlanan 12 Nisan 2013 Tarihli 28616 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Ürünler 
Yönetmeliği amacı, lisanslı depoculuğa konu tarım ürünlerinin standartlarının belirlenerek 
emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin 
kolaylaştırılmasını sağlamaktır. Lisanslı depoya kabul edilen ürünlerin tartılması, boşaltılması, 
yüklenmesi, taşınması, nakliyesi, depolamaya ve şartlara uygun hale getirilmesi ve depolanması, 
ürün ambalajlarının onarılması, ürünün depodan çıkarılması gibi hizmetleri yerine 
getirilmektedir. Tarım Ürünleri Lisanslı Ürünler Yönetmeliğinin 4. Maddesinde;   

“Lisans: Bakanlıkça verilen faaliyet iznini gösterir belgeyi,  
 
Lisanslı depo: Kanun kapsamında ürünlerin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticarî amaçla depolanması 
hizmetlerini sağlayan tesisleri, 
 
Lisanslı depo işletmesi/işleticisi: Ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden ve bu Yönetmelik kapsamında 
geçerli bir lisansa sahip anonim şirketi, 
 
Lisanslı depo teminatı: Lisanslı depo işletmesince, Kanunda ve ikincil düzenlemelerinde öngörülen 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dolayısıyla meydana gelecek zararların karşılanmasını teminen Fona 
verilen Bakanlık tarafından kabul edilen ve Kanunda belirtilen nakit ve nakde çevrilebilen güvenceleri, 
 
Mudî: Depolama hizmetleri için ürününü lisanslı depoya teslim eden veya lisanslı depo işletmesince 
düzenlenen ürün senedini mevzuata uygun olarak elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi, 
 
Tartıcı: Lisanslı depoya getirilen ya da depodan teslim edilen ürünü tartmak ve tartım makbuzu 
düzenlemekle görevli gerçek kişileri, 
 
Ürün senedi: Lisanslı depo işletmesince düzenlenen, ürünün mülkiyetini temsil ve rehnini temin eden 
kıymetli evrakı, 
 
Ürün: Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerle düzenlenen, depolanmaya uygun nitelikteki ve standardize edilebilen 
temel ve işlenmiş tarım ürünlerini, 
 
Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, 
standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten gerçek ve tüzel 
kişileri,” ifade etmektedir. 
 
12 Nisan 2013 Tarihli 28616 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Ürünler Yönetmeliği Madde 5 e göre 
“Lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak için Bakanlıktan lisans alınması zorunludur. Lisanslı depo 
işletmesinin kuruluşuna izin verilebilmesi için; depolanacak ürüne ilişkin piyasa yapısının, lisanslı depo 
kurulmasını gerektirecek nitelik ve düzeyde bulunması, ekonomik ihtiyaç ve etkinlik şartlarının uygun 
olması, bir milyon TL’den az olmamak üzere depolama kapasitesine göre ilgili Tebliğle belirlenen tutarda 
ödenmiş sermayeye sahip olunması, pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması İlgili mevzuatla 
aranılan diğer şartlara sahip olunması zorunludur.” 28616 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Ürünler 
Yönetmeliği Madde 7 e göre “Kuruluş izni alan şirket, faaliyet izni almadan ürün kabul edemez, ürün 
senedi düzenleyemez.” Kuruluş izni alan şirkete ancak Kanunun öngördüğü şartları taşıdığının 
tespiti halinde faaliyet izni (lisans) verilir. Şirket faaliyet izni almadan depoculuk faaliyetinde 
bulunamaz, ürün kabul edemez, elektronik ürün senedi düzenleyemez. Lisans alınmadan lisanslı 
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depo veya lisanslı depo işletmesi izlenimini verecek hiçbir isim, unvan, işaret ve benzerleri 
kullanılamaz (http://www.lidasder.org.tr). 
  
Lisanslı depoculuk sisteminin güvenli bir şekilde işleyebilmesi için 28616 sayılı Tarım Ürünleri 
Lisanslı Ürünler Yönetmeliği Madde 15(1) de sigortayla ilgili olarak “İşletme tesisleri ve lisanslı 
depoculuk faaliyeti kapsamında depolanan ürünler için; hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili 
su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya 
hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırılması zorunludur.” şeklinde açıklama 
yapılmıştır. Lisanslı depo teminatıyla ilgili olarak 28616 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Ürünler 
Yönetmeliği Madde 16(1) de “Lisans kapsamındaki depo kapasitesinin ürün rayiç bedelinin %15’inden 
az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen ve kabul edilen lisanslı depo teminatının verilmesi zorunludur.” 
şeklinde belirtilmiştir. Sistemin bir diğer güvencesi olarak borsa ve yetkili sınıflandırıcılarla 
yapılacak sözleşmeyle ilgili olarak 28616 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Ürünler Yönetmeliği 
Madde 14 (1) de “Ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini teminen borsa 
ile sözleşme yapılır. Sözleşmede; ürün senetlerinin borsaya kota ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, 
teyidi, iptali, bilgi akışının düzenli olarak sağlanması, lisanslı depolardaki ürünlerin gerektiğinde her 
zaman veya üçer aylık dönemleri geçmemek üzere Bakanlıkça uygun görülecek sürelerde borsaca 
incelenmesi ve kontrolü ile aralarındaki bilgi iletişim sistemine ilişkin hususlar ve Bakanlıkça belirlenecek 
diğer hususlar yer alır. Bakanlık, sözleşmeleri matbu olarak düzenleyebilir.” açıklanmıştır. 
“Depolanacak veya depolanmış ürünlerin analiz, sınıflandırma ve belgelendirme işlemlerinin 
yürütülmesi için yetkili sınıflandırıcılarla sözleşme yapılır.” Şeklinde 28616 sayılı Tarım Ürünleri 
Lisanslı Ürünler Yönetmeliği Madde 14(2) de açıklama getirilmiştir. 

 

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİNİN FAYDALARI 

Ürünlerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda depolanmasını sağlamak lisanslı depoculuğun en 
öncelikli amaçlarından bir tanesidir. Tarım ürünlerinin hasat zamanı arz yığılması oluşmaktadır. 
Bu da fiyat düşüşlerine neden olur. Tarım ürünü üreticisi likidite sorunu nedeniyle ürününü 
düşük fiyattan satmak zorunda kalmaktadır. Tarım ürününü gelecekte daha iyi bir fiyattan 
satmak isteyenlerde kendi imkanlarıyla depolamaya elverişli olmayan yerlerde 
depolamaktadırlar. Lisanslı depolar her bir tarım ürünü için en uygun depolama şartları 
sunmaktadır (Sezal, 2017:1147). Bu imkan da ürün kayıplarının azalmasına neden olur. Aynı 
zamanda piyasadaki ürün yığılması da önlenmekte ürün arzı uzun döneme yayılmaktadır.  
 
Lisanslı depolardaki tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, 
standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren yetkili sınıflandırıcılar 
sayesinde ürünlerin sınıf ve dereceleri saptanmaktadır. Alıcılarda istediği kalitedeki ve 
miktardaki ürüne istediği zaman lisanslı depolardan ulaşabilecektir (Niyaz Keskin Savran vd., 
2012:1). Ayrıca büyük miktarlarda ürün alımı yapan tüccar ve/veya sanayiciler için de bir stok 
maliyeti ortaya çıkmaktadır (Sezal, 2017:1147) Kalitelerine göre sınıflandırılan ürünler kayıt 
altına alınarak üretim açığı olup olamadığının belirlenmesinde bir veri kaynağıdır. 

Mülkiyetini temsil eden ürün senedi aracılığıyla mamulün fiziki olarak yeri değiştirilmeksizin el 
değiştirmesinin sağlayarak ürün senedine tüm yatırımcıların yatırım yapma imkanı olmasından 
dolayı ana ürünün uygun fiyatlanmasına neden olur (Memiş ve Keskin, 2015:620). Örneğin 
buğdayla doğrudan ilgisi olmayan bir kişi buğday fiyatlarının belirli bir zamanda düşük 
olduğunu ve bunun yakın gelecekte yükseleceğini öngörüyorsa buğdayın ürün senedine yatırım 
yapacaktır. Bu şekilde yatırım yapanlar arttığı zaman oluşan talep nedeniyle ürün senedinin 
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fiyatı aratacaktır. Sonuç itibariyle ürünün bol olduğu zamanda ürün üreticileri düşük fiyattan 
ürününü satmak zorunda kalmayacaktır.  

Sanayici ve tüccarların talep ettikleri kalitede ve çeşitteki ürünü istedikleri miktarda, güvenilir 
şekilde, gerektiğinde elektronik ortamda kısa zamanda temin edebileceklerdir, devlet açısından 
ise bazı ürünlerde alım ve stoklama maliyeti azalacak, kayıt dışı ürün ticareti ve vergi kaçağının 
azaltmasında da etkili olacaktır. Ayrıca finansman ve stok maliyetlerinin azalması, sanayiciler ve 
tüccarlar önemli bir rahatlama sağlayacaktır. Lisanslı depoculuk sistemi ile üreticilerin kredi 
teminatı olarak depolanan ürünlerini kullanabileceklerdir (Savran, 2013:12). 

Tarımda kayıt dışılığın sona ermesi ile ekonomik etkinlik sağlanacaktır. İhracatta lisanslı depo 
aracılığı ile kalitesi korunmuş ürünler rekabet avantajı sağlayacaktır (Hacıoğlu Deniz, Özçelebi, 
Haykır Hobikoğlu, 2011:167) 

Lisanslı depoculuk sisteminin hırsızlık, bozulma, sahtecilik gibi risklerin azaltılması ve daha hızlı 
bir denetim yapılabilmesi içinde önemli bir sistemdir (Savran, 2013:11). 

Lisanslı depoculuk ile fire ve ıskarta oranı da düşecek olup, yüksek standartlarda depolama ve 
sınıflandırma sağlanarak, pazarlama ve ihracat kabiliyetinin artırılması sağlanacaktır (Ünal, 
2011:34). 

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİNDE YER ALAN UNSURLAR 

Lisanslı depoculuk sistemi; lisanslı depo şirketleri, ürün kalitesine gören sınıflandırma yapan 
laboratuvarlar, Ürün İhtisas Borsası (ÜİB), Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK), Takasbank, Lisanslı 
Depoculuk Tazmin Fonu, bankalar, sigorta şirketleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi kurum 
ve kuruluşların ortak faaliyetleri ile çalışan ve tarım sektörüne önemli katkısı bulunan bir 
sistemdir (Mazreku, 2019:46) 

LİSANSLI DEPOLARDA DEPOLANACAK ÜRÜNLER 

Lisanslı depolarda depolanacak ürünler, antepsıstığı, fındık, hububat, baklagil ve yağlı tohumlar, 
kuru kayısı, kuru üzüm, pamuk, zeytin, zeytinyağı ve süt ürünlerdir (https://www.turib.com.tr). 

28.02.2020 tarihi itibariyle Türkiye’de kuruluş izni ve lisans alan 182 adet lisanslı depo vardır. 
Lisanslı depoların toplam kuruluş kapasitesi 15.507.542 ton lisans kapasitesi 4.791.242 tondur. 
(https://www.ticaret.gov.tr). 

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ (ELÜS) 
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan elektronik 
belgedir. ELÜS lisanslı depo İşletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak Elektronik 
Kayıt Kuruluşu (EKK) tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platform üzerinde 
oluşturulan elektronik kaydı ifade eder. ELÜS ile temsil edilen ürünler Ticaret Bakanlığı 
tarafından düzenlenen ve denetlenen geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketler olan 
lisanslı depo işletmelerinin yer aldığı Lisanslı Depoculuk sistemi güvencesindedir. Merkezi Kayıt 
Sistemine ihraç edilmiş olan Elektronik Ürün Senedi aksi mevzuatta belirtilmedikçe, ürünü aynı 
miktar, cins, sınıf ve kalitede temsil eder (https://www.turib.com.tr).   
 
Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK); ELÜS’lerin EKK Sistemi üzerinden oluşturulmasını sağlamak, 
bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek 
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amacıyla Ticaret Bakanlığı’ndan lisans almış anonim şirket olup bu kapsamda Merkezi Kayıt 
Kuruluşu (MKK), EKK olarak yetkilendirilmiştir. 
 
28110 sayılı 12.11.2011 tarihli  Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin amacı; basılı ürün senedi 
hükmünde olmak üzere depolamak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo 
işletmelerince bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak elektronik ortamda oluşturulan 
elektronik ürün senetlerinin kayden izlenmesi, devredilmesi, değiştirilmesi, iptali ve 
güvenliğine, bu hizmetleri yürütecek kuruluşun lisans alması, faaliyeti ile denetimine ve 
elektronik ürün senedine yönelik diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
ELÜS İHRACI NASIL GERÇEKLEŞİR 
 
Elektronik ürün senedinin düzenlenmesi ve iptaline ilişkin açıklamalar 28110 sayılı 12.11.2011 
tarihli Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Elektronik ürün 
senetleri, sistem üzerinden, depolamak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo 
işletmesince oluşturulur. Depolamak amacıyla yapılan bu işlem, satış değil vediadır. Elektronik 
ürün senetleri, basılı ürün senedi hükmünde olup, bu ürün senediyle aynı hak ve yükümlülükleri 
doğurur. Elektronik ürün senedi ürünün aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede mudiye geri 
verilmesini garanti eder. Lisanslı depo işletmeleri, elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemleri 
yürütmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yetkilendirilmiş bir elektronik sertifika 
hizmet sağlayıcısından ilgili personeli için nitelikli elektronik sertifika alır. Aynı ürünü temsilen 
hem basılı hem de elektronik ürün senedi düzenlenemez. Lisanslı depo işletmesi, aksi mevzuatta 
belirtilmedikçe, düzenlenen elektronik ürün senedini değiştiremez, devir veya iptal edemez. 
Talep üzerine, düzenlenen elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren 
matbu bir belge, sistem üzerinden lisanslı depo işletmesi tarafından mudiye verilir. Bu belge, 
delil niteliğini haiz olup, ürün senedi özelliğini taşımaz ve bu senet gibi işlem görmez. Depodan 
teslim edilen ürünü temsil eden elektronik ürün senedi, sistem üzerinden lisanslı depo 
işletmesince iptal edilir. ELÜS ihracına bakacak olursak yetkilendirilmiş sınıflandırıcı tarafından 
analizi gerçekleştirilen ürün lisanslı depo işletmesi tarafından teslim alınır. Bu sırada Merkezi 
Kayıt Kuruluşunun Merkezi Kayıt Sisteminde ELÜS oluşturularak yatırımcının takas üyesi aracı 
kuruluşta bulunan hesabına aktarılır ve böylelikle ELÜS ihracı gerçekleşmiş olur 
(https://www.turib.com.tr). 
 
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TURİB) 

Malını satmak isteyen satıcı ile ihtiyaç duyduğu malı almak isteyen alıcının örgütlenmiş bir 
şekilde karşılaştıkları pazarlar zaman içinde gelişme göstererek günümüzdeki borsalara 
dönüşmüştür. Organize edilmiş ve disiplin altına alınmış pazarlar olarak tanımlayabileceğimiz 
borsalar da bünyesinde yapılan işlemlere konu olan maddelere göre çeşitli türlere ayrılmaktadır. 
Bu türlerden birisi de ürün borsalarıdır (Çına Bal, 2002:82). Sisteme entegre olmuş ürün ihtisas 
borsaları lisanslı depoculuk sisteminin bir parçasıdır. Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu 
ortamda uygun koşullarda muhafaza edilmiş ürünler, fiziki ve elektronik olarak ürün ihtisas 
borsaları aracılığıyla işlem görmektedir (İçöz Peker, 2019:66.) ELÜS’lerin işlem gördüğü ve el 
değiştirdiği yer Ürün İhtisas Borsası’dır (Çelik, 2019:5). 

Ürün ihtisas borsaları lisanslı depoculuk sistemi kapsamındaki tarım ürünlerinin fiziki veya 
elektronik ortamlarda alım satımına aracılık eden, gerek ürünlerin fiziki olarak, gerekse ürünü 
temsilen lisanslı depo işletmelerince çıkarılan ürün senetlerinin ve alivre sözleşmelerin ticaretine 
aracılık eden, yeterli alt yapı ve elektronik donanım ile mali alt yapıya sahip olan, faaliyet alanı 
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bölgesel, ulusal veya uluslararası olabilen bakanlar kurulunca kuruluş izni ve Ticaret 
Bakanlığınca faaliyet izni verilen, anonim şirket şeklinde faaliyette bulunacak 
kuruluşlardır(https://www.ticaret.gov.tr).  

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TURİB) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 
53. maddesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyette bulunmak üzere, T.C. 
Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 06 Nisan 2017 tarihli ve 30030 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 
08.06.2018 tarihinde kurulmuştur. TÜRİB’in başlıca amacı ve faaliyet konusu; “5300 sayılı Kanun 
ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri 
ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini 
sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır”. TÜRİB özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir 
(https://www.turib.com.tr) 

Elektronik Ürün Senetleri’nin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir 
şekilde tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu 
gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) 26.07.2019 tarihinde faaliyete 
geçmiştir. Türkiye’de Ürün İhtisas Borsası kurulana kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından yetki verilmiş Ticaret Borsalarınca ELÜS’ler işlem görmekte ve el değiştirmektedir 
(Çelik, 2019:5). 

TÜRİB’in faaliyete geçmesini takiben, Ticaret Borsalarının ELÜS’e ilişkin borsacılık faaliyetlerini 
gerçekleştirme yetkisi sona ermiş olup, tüm ELÜS işlemleri TÜRİB bünyesinde gerçekleştirilmeye 
başlamıştır. ELÜS’lerin alım-satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın 
www.turib.com.tr internet adresinde yer alan “TÜRİB İşlem Platformu” üzerinden doğrudan 
emir girme yoluyla gerçekleştirilmektedir. TÜRİB’in faaliyete geçmesini takiben, yatırımcıların 
ELÜS işlemlerine devam edebilmesi için TÜRİB’e kayıt olması gerekmektedir. Emirler 
yatırımcılar tarafından TÜRİB internet sitesinden erişilebilen “TÜRİB İşlem Platformu”na 
kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak iletilir. Gerçekleşen işlemler aynı gün valörlü olarak takasa 
konu edilir. Takas, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) üzerinden Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile birlikte gerçekleştirilir (https://www.turib.com.tr/). Yatırımcıların satın 
alacakları ELÜS’lere ilişkin bedeli hesaplarına alım emrini sisteme girmeden önce yatırması 
esastır. Aynı şekilde, yatırımcıların satacakları ELÜS’leri satış emrini sisteme iletmeden önce 
hesaplarında hazır bulundurmaları esastır. Emir verildikten sonra hem para hem de ELÜS’e 
blokaj uygulanmaktadır (https://www.tobb.org.tr). 

2019 yılı ve 02/03/2020 tarihi itibariyle elektronik ürün senedi işlemlerinin işlem miktarı ve işlem 
hacimlerine baktığımızda 2019 yılında toplam 6.454.282.641,94 TL’lik işlem hacmi 
gerçekleşmiştir. 26/07/2019 dan itibaren ELÜS ler TURİB de işlem görmeye başlamıştır. 
02/03/2020 itibariyle gerçekleşen işlem hacmi ise 893.285.487,63 TL’dir 
(https://www.takasbank.com.tr/). 

TURİB A.Ş nin ortaklık yapısına Tablo 2 de incelediğimizde toplam pay tutarının %36 ‘sını 53 
adet tüm ticaret borsaları, %15’ini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, %15 ini Toprak Mahsulleri 
Ofisi, %15 ini Borsa İstanbul A.Ş., %5 ini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., %5 İstanbul Takas ve 
Saklama Bankası A.Ş., %3 ünü T.C. Ziraat Bankası A.Ş., %3 Türkiye Vakıflar Bankası A.O., %3 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. oluşturmaktadır. 
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Tablo 1: 2019 Yılı ve 2020 Yılı TURİB ve Diğer Borsa Bazında Elektronik Ürün Senedi İşlemleri 

2019 YILI TÜRİB ve DİĞER BORSA BAZINDA ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ İŞLEMLERİ 
BORSA İŞLEM ADEDİ  İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM MİKTARI (Kg) 
TÜRİB                        82.330          3.062.569.554,25       2.419.402.762,00  
DİĞER BORSALAR                        59.463          3.391.713.087,69       2.710.809.482,00  
TOPLAM                      141.793          6.454.282.641,94       5.130.212.244,00  
 2020 YILI TÜRİB BAZINDA ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ İŞLEMLERİ 
BORSA İŞLEM ADEDİ  İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM MİKTARI (Kg) 
TÜRİB                      6.949              893.285.487,63                648.492.454  
TOPLAM                           6.949              893.285.487,63                648.492.454  

02/03/2020 tarihi itibariyle güncellenmiştir.    
 

Tablo 2: TURİB A.Ş Ortaklık Yapısı 

TURİB A.Ş ORTAKLIK YAPISI 

Ortak Ticaret Unvanı  Pay Oranı (%)  Pay Tutarı (TL) 
Tüm Ticaret Borsaları  (53 adet) 36.00  9,000,000 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  15.00  3,750,000 
Toprak Mahsülleri Ofisi  15.00  3,750,000 
Borsa İstanbul A.Ş.  15.00  3,750,000 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.  5.00  1,250,000 
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.  5.00  1,250,000 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  3.00  750,000 
Türkiye Vakıflar Bankası A.O.  3.00  3.00  
Türkiye Halk Bankası A.Ş.  3.00  750,000 
Toplam 100 25.000.000 
Pay tutarları toplam sermaye tutarlarını göstermekte olup toplam sermaye 100.000.000 TLdir. 

 

LİSANSLI DEPOLARA DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ 

 Lisanslı depoculuğu teşvik etmek amacıyla vergi istisnası, depo kira desteği, üreticilere nakiye 
desteği, analiz desteği, üreticilere Elüs karşılığı kredi faizi desteği, lisanslı depo yatırım ve işletme 
kredisi desteği, yatırım teşvik belgesi karşılığı verilen destekler mevcuttur. 
(http://www.lidasder.org.tr). 

Vergi İstisnalar; Lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım, satımı 
yapılan ürünler 31.12.2023 tarihine kadar zirai stopaj vergisinden (%2), elde edilen kar 
gelir/kurumlar vergisinden (%20), KDV’den (%1) muaftır. 

Depo Kira Desteği; 24 Aralık 2019 tarih, 30988 sayılı Resmi gazetede yayımlanan karar‘ 
Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans 
Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(4): 261-272. 

 270 

Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1843)‘ ile 17.10.2019 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle depo 
kira desteği ödenecektir. Buna göre; 

-Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Üretici Dışındaki Kesimler İçin; Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, 
Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için 3 TL/Ton/Ay, Pamuk için 
7 TL/Ton/Ay, Fındık, Zeytin, Zeytin yağı, Kuru Kayısı, Antepfıstığı, Kuru üzüm, Kuru incir için 
10 TL/Ton/Ayı geçmemek üzere ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin %50 si 
oranında depo kira desteği verilmektedir.   

-Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Üreticiler ile Üretici Örgütleri için; 5300 sayılı Kanun 
çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerine depolamak üzere teslim etmeleri 
halinde aşağıda belirtilen üst sınırları geçmemek ve 17/10/2019 tarihinde başlamak üzere her 
üretim yılına ait ürün için en fazla 6 ay süre ile ilave kira desteği verilir. Hububat, bakliyat ve 
yağlı tohumlar için 6 TL/Ton/Ay, Pamuk için 14 TL/Ton/Ay, Fındık, Zeytin, Zeytin yağı, Kuru 
Kayısı, Antepfıstığı, Kuru üzüm 20 TL/Ton/Ayı geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca 
onaylanacak kira ücretlerinin %50 si oranında depo kira desteği verilmektedir.   

Üreticilere Nakliye Desteği; İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine 
ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda belgelendirmeleri şartıyla depoya 
teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL yi geçmemek üzere her ürün çeşidi için en fazla 750 
TL tutarında nakliye desteği verilir. 

Üreticilere Analiz Desteği; İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine 
ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda depolanacak ürünlerin lisanslı 
depoya tesliminde önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 TL yi 
geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre 
analiz ücreti desteği verilmektedir. 

Üreticilere ELÜS Karşılığı Kredi Faizi Desteği; 03/01/2020 T.C. Resmi Gazetede yayınlanan T.C 
Ziraat Bankası A.Ş. Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım 
ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2015) Kapsamında Elektronik 
Ürün Senedi (ELÜS) Karşılığında üretimin yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere 
üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde senet tutarının %75 ine kadar azami vadesi 9 aya 
kadar kullandırılacak kredi faizlerinde %100 indirim uygulanmaktadır.  

Lisanslı Depo Yatırım ve İşletme Kredisi Desteği; 03/01/2020 T.C. Resmi Gazetede yayınlanan 
T.C Ziraat Bankası A.Ş. Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli 
Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2015) Kapsamında 
kurulmuş kurulacak lisanslı depo işletmelerine T. C. Ziraat Bankasınca 50 milyon liraya kadar 
%50 faiz indirimli yatırım kredisi kullandırılmaktadır. 

Yatırım Teşvik Belgesi Karşılığı Verilen Destekler 

15/06/2012 tarihli 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 2007/10111 sayılı karar 
kapsamında lisanslı depoculuk yatırımları bölgesel desteklerden yararlandırılacak yatırım 
konuları arasına dahil edilmiş olup 1-2-3-4-5’inci bölgelerde kurulacak tüm lisanslı depo 
işletmeleri 5’inci bölgede 6’ıncı bölgede kurulacak lisanslı depo işletmeleri kendi bölgesinde 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi 
desteği, gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi desteği, faiz desteği sağlanmaktadır. 
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SONUÇ 

Üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu 
hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, piyasada arz ve talep dengesi ile 
fiyat istikrarının sağlanmasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç 
duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen 
zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamayı amaçlayan lisanslı 
depoculuk sistemi hem üretici açısından hem piyasa açısından hem de devlet açısından bir çok 
avantajı olan tarım sektörüne önemli katkısı bulunan bir sistemdir. Lisanslı depoculuk sistemi; 
lisanslı depo şirketleri,  ürün kalitesine gören sınıflandırma yapan laboratuvarlar, Ürün İhtisas 
Borsası (ÜİB), Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK), Takasbank, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu, 
bankalar, sigorta şirketleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşların ortak 
faaliyetleri ile çalışmaktadır. Lisanslı depoculuk sistemiyle ilgili olarak yasal düzenleme 
10.02.2005 tarihli 5300 nolu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun çıkarılmasıdır. 
Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, antepfıstığı 
lisanslı depoculuk sistemine konu olan ürünlerdendir. 

ELÜS, Lisanslı Depo İşletmelerince Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Elektronik Kayıt 
Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platform üzerinde oluşturulan 
elektronik kaydı ifade eder. ELÜS lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan 
elektronik bir belgedir. ELÜS ile temsil edilen ürünler Lisanslı Depoculuk sistemi 
güvencesindedir. Lisanslı Depoculuk sistemi ise Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve 
denetlenmektedir (https://www.tobb.org.tr). 

Lisanslı depoculuk sistemi, uygulamada, sisteme entegre olmuş ürün ihtisas borsalarını da 
içermektedir. Nitekim, sağlıklı koşullarda muhafaza edilmiş ürünler, çok sayıda alıcı ve satıcının 
bulunduğu ortamda, fiziki ve elektronik olarak, ürün ihtisas borsaları aracılığıyla işlem 
görmektedir. Sağlıklı ve yüksek bir işlem hacmi iyi işleyen bir borsa organizasyonunun en temel 
göstergesidir. Yüksek işlem hacmine ulaşmanın bir yolu ise ürünün senetler aracılığıyla el 
değiştirmesinden geçer. İşte bu noktada devreye tarım ürünlerinin mülkiyetinin fiziki teslim 
olmaksızın el değiştirebilmesine olanak sağlayan elektronik ürün senetleri sistemi girmektedir 
(Çına Bal, 2002:82). Bu şekilde gıda fiyatlarının oluşumu daha dengeli bir şekilde 
gerçekleşebilmektedir. Elektronik Ürün Senetleri’nin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar 
içinde şeffaf ve kolay bir şekilde tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 
yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) 26.07.2019 tarihinde 
faaliyete geçmiştir. 

Lisanslı depoculuğu teşvik etmek amacıyla vergi istisnası, depo kira desteği, üreticilere nakliye 
desteği, analiz desteği, üreticilere Elüs karşılığı kredi faizi desteği, lisanslı depo yatırım ve işletme 
kredisi desteği, yatırım teşvik belgesi karşılığı gibi verilen devlet teşvik ve destekleri mevcuttur.  
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Öz 

Türkiye’de parlamenter sistem, darbelerle kesintiye uğramış olsa da 100 yılı aşan süre içinde 
belirli bir olgunluğa erişmiştir. Ancak parlamenter sistemden kaynaklı birtakım aksaklıklar 
hükümet sistemi arayışlarını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda 1980 sonrası dönemde dönem 
dönem dillendirilen başkanlık sistemi, yürütmenin etkinliğini ve çabuk karar alabilmesini 
sağlayacağı iddiası ile 24. Yasama dönemi sonrası daha çok dillendirilmiş ve nihayetinde 16 
Nisan 2017 referandumu ile yeni sisteme geçiş kabul edilmiştir. Hükümet sistemlerinin her 
ülkede farklı dinamiklerde yaşama geçtiği ve ilerlediği görülmektedir. Zira Amerika Birleşik 
Devletleri’nde başkanlık sisteminin işlerliği açısından siyasal partilerin kendine özgü yapısının 
büyük önem arz ettiği göz ardı edilmemelidir. Türkiye’de ise siyasal partiler açısından 24 
Haziran 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri ile birlikte 
başkanlık sistemine fiilen geçiş sonrasında yaşanan tartışmalar ve parlamenter sisteme dönüşe 
ilişkin görüşler çerçevesinde muhalefet partileri sisteme karşı direnç göstermektedir. Başkanlık 
sisteminin model ülkesi ABD’de disiplinsiz ve gevşek örgütlenme yapısının sistemin işlerliği için 
katkısı ortadadır. Söz konusu çalışmada Türkiye’de disiplinli parti olgusunun söz konusu 
değişikliğe ayak uydurabilmesi ile Türkiye’de başkanlık sisteminin ilerleyen süreçteki gidişatı 
üzerinde doğru orantı olduğu varsayımından hareketle siyasal parti ile başkanlık sistemi ilişkisi 
üzerinde durulmaktadır. 
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Abstract 

The parliamentary system in Turkey, though disrupted by the pulses of more than 100 years has 
reached a certain maturity. However, some problems stemming from the parliamentary system 
brought along the search for the government system. In this context, the presidential system, 
which was occasionally voiced in the post-1980 period, was more pronounced after the 24th 
Legislative period with the claim that the executive would ensure its effectiveness and quick 
decision-making and finally the transition to the new system was accepted with the referendum 
on April 16, 2017. It is seen that the government systems are living and advancing in different 
dynamics in each country. Because, in the United States, it should not be ignored that the unique 
structure of political parties is very important for the functioning of the presidential system. In 
Turkey, political parties held in June 24, 2018 for the presidential and parliamentary general 
elections that took place after the actual transition to a presidential system with debate and 
opposition parties in opinions on the framework for a return to parliamentary system shows 
resistance to the system. The undisciplined and loose organizational structure of the presidential 
system, the model country of the USA, contributes to the operability of the system. Said study 
focuses on Turkey in a disciplined party said changes to keep up with order with Turkey in the 
presidency of the assumption that the correct proportions over the course of the progressive 
process of moving to a presidential system of relations with political parties of the case. 
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GİRİŞ 

Başkanlık Sistemi, Brezilya, Arjantin, Filipinler, Endonezya ve Meksika gibi ülkeler başta olmak 
üzere dünya çapında yaklaşık elli ülkede uygulanmaktadır ancak tüm bu ülkelere karşın tüm 
dünyaya model olarak sunulan ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’dir (Avaner ve Volkan, 
2019: 108). 1787 yılında Kurucu Babaların (Founding Fathers) önerisiyle şekillenen, Filadelfiya’da 
ki Kurucu Meclisin görüşmeleri neticesinde oluşturulan en eski yazılı anayasa olarak kabul 
edilen ABD anayasasıyla birlikte başkanlık sistemi ortaya çıkmıştır (Tunçkaşık, 2015: 9; Fendoğlu, 
2012: 41). 

Temsili rejim çeşitlerinden biri olan Başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığını katı bir şekilde 
uygulandığı bir sistemdir. Parlamenter sistem, doğduğu İngiltere’nin tarihinin gelişimi içerisinde 
olgunlaşan bir sistem iken, Başkanlık Sistemi ise İngiltere egemenliğinden kurtulmak isteyen ve 
devlet olmanın eşiğindeki sömürgeler vasıtası ile ortaya konulmuştur ve bu çerçevede bilinçli bir 
tasarımın ürünüdür(Kuzu, 2017: 19-20; Teziç, 2013: 368). 

Türkiye ise parlamenter sistem 1876 Anayasa’sında yapılmış 1909 değişikliği ile hayata 
geçirilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yaşanan süreçte saltanatın kaldırılması ile 
birlikte aksak bir şekilde ilerleyen parlamenter sistem, yürütmenin yasamadan kaynaklandığı ve 
cumhurbaşkanı ile başbakandan müteşekkil ikili bir yapıyla temsil edildiği bir yapıya 
bürünmüştür. Yönetsel manada yeni bir aygıt olarak ortaya çıkan parlamento, kuvvetler 
ayrılığının işlerliği açısından önemli bir yer tutmuştur. Ancak süreç içerisinde yürütmenin 
yasamayı yönetsel faaliyetleri icra ederken güdümü altına almak isteği öne çıkmıştır. Devamında 
1961 anayasası sonrasında yürütme ve yasamanın farklı geleneklerden geldiği örneklerde veya 
askeri vesayete dair emarelerin ortaya çıkışında parlamenter sistemin ikili yürütme şekline dair 
sorunları ortaya çıkardığı görülmüştür. 1982 anayasasının ise süreç içerisinde pek çok değişikliğe 
uğramasına rağmen hükümet krizlerinin, siyasi bunalımların ve istikrarsız yönetimlerin ortaya 
çıkması 1980’lerden itibaren eleştirilmeye başlanmış ve siyaset kurumunu yeni yönetim rejimi 
arayışına itmiştir (Avaner ve Volkan, 2019: 108; Ay, 2004: 2). 

Yeni sistem arayışları 1980’lerden itibaren önce Turgut Özal tarafından devamında ise zaman 
zaman Süleyman Demirel tarafından dile getirilmiştir. Ancak o dönemki siyasal konjonktür ve 
parlamenter sistem içerisindeki partilerin bu yönde oluşacak ortak bir iradeyi ortaya 
çıkarmaması bu görüş ve düşünceleri atıl bırakmıştır (Küçük, 2016: 26). Özellikle Turgut Özal 
tarafından başkanlık sisteminde referans olarak daha hızlı ve etkin karar alınabilmesi ve Körfez 
Savaşı gibi kriz ortamlarında yaşanan sorunların aşılabilmesi işaret edilmiştir. Yönetim krizlerini 
aşmanın yanı sıra bazı anayasal temel hak ve özgürlüklerin uygulanmasında yaşanan 
sorunlarında başkanlık sistemi ile çözülebileceği varsayımı Özal tarafından ifade edilmiştir 
(Kaya, 2017: 28). 

Bu arayışları izleyen süreçte 2002 sonrasında dönem dönem Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
dile getirilen Başkanlık sistemi paket olarak 24. Yasama döneminde kurulan Uzlaşma 
Komisyonuna ‘’Yürütme ile İlgili Öneriler’’ başlığında gündeme gelmiştir. Uzlaşma 
Komisyonunda sonuç elde edilememesi üzerine 26. Yasama döneminde gündeme gelmiş ve 
nihayet 16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile hükümet sistemi değişikliği yapılmış ve 
başkanlık sistemine geçilmiştir. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel 
seçimleri sonucunda fiilen ‘’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’’ olarak adlandırılan başkanlık 
sistemine geçilmiştir. Yönetsel yapının köklü değişime uğradığı Türkiye’de sistemle ilgili 
tartışmalar başkanlık sisteminin yasama ve yürütme fonksiyonları üzerindeki etkileri üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Buna karşın siyasal sistemin en önemli unsurlarından biri olan siyasal 
partilerin sistem değişikliğinden ne şekilde etkileneceği, sistemin işleyişine olacak muhtemel 
etkileri ve yeni sistemdeki rolleri göz ardı edilmektedir (Durgun, 2013: 337). 
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Bu çalışmada kendine özgü nitelikleriyle “Türk Tipi Başkanlık Sistemi” olarak adlandırılan 
Türkiye’nin mevcut yönetim sisteminin, başkanlık sisteminin ilk örneği olan Amerikan Başkanlık 
sistemi ile karşılaştırılması çerçevesinde siyasal partilerin rolünün, sistemin işleyişi açısından 
önemi irdelenecektir.  

 

Başkanlık Sisteminin Doğduğu Yer Amerika Birleşik Devletleri 

Başkanlık Sisteminin, İngiltere’de Parlamenter Sistemden (Westminister) esinlenerek 
yorumladığı pek çok unsur tarihi gelişim içerisinde başkanlık sisteminin kendi özgün yapısını 
oluşturmuştur. Örneğin, Westminister sistemindeki Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası 
şeklindeki dengeli iki meclisli yapı;  Amerikan başkanlık sisteminde federal temsile dayalı üst 
meclis Senato ve alt meclis olarak ise Temsilciler Meclisi şeklinde yansımıştır. Westminister 
sisteminden esinlenilen bir diğer unsur ise güçlü iki partili yapının sisteme hâkim olması ve 
sistemin işlerliği açısından büyük önem arz etmesidir. Siyasi olarak İngiliz sömürgeliğinden 
kurtuluş sonrası demokrasi açısından sömüren ülkenin model alınıp kendi gerçeklerinin 
uygulandığı yeni bir sistem olarak Başkanlık sistemi; Amerika Birleşik Devletlerinin kurguladığı, 
uyguladığı ve günümüze kadar bu dinamiklerle işleyen bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Kalaycıoğlu, 2005: 14-17).  

İngiliz parlamentarizminin iki partili yapısını bünyesinde bir şekilde devam ettiren Amerikan 
başkanlık sisteminde yer alan iki parti Amerikan ulusal birliğinin oluşumuna kadar dayanan 
tarihsel köklere sahiptir. Genel olarak baktığımızda;  Federal yapıyı savunanların süreç içerisinde 
oluşturduğu grup Cumhuriyetçileri oluşturmakta iken, antifederalist olan grup ise Demokratları 
teşkil etmiştir (Çam, 2000: 120). Ancak şu husus Amerikan siyasal partileri için ayırt edicidir: 
Amerikan siyasal partileri, başkanlık sisteminin anayasal düzeyde kurgulanması sonrasında ve 
sistemin uygulanışı esnasında doğan ihtiyaçların eseridir. 

ABD’de uygulanan başkanlık sistemi ele alındığında; sert kuvvetler ayrılığı uygulamasının 
yasama ve yürütme arasındaki sınırları net bir şekilde çizdiği dikkati çekmektedir. Ayrıca 
Yasama ve yürütme organları karşılıklı olarak güvensizlik ve fesih mekanizmalarına sahip 
olmadıklarından dolayı birbirlerinin görevlerine son vermeleri mümkün değildir. Yasama ve 
yürütme fonksiyonları arasındaki mutlak ayrılık nedeniyle bir kişinin aynı anda hem yasama 
hem de yürütme organında görev alması söz konusu değildir. Yetki alanlarının net bir şekilde 
belirlenip ayrılması nedeniyle başkanlık sisteminin tarihsel olarak kendinden önce oluşmuş olan 
bir diğer yönetim sistemi olan parlamenter rejime göre kuvvetlerin ayrılığı sert bir şekilde 
yapılmıştır (Kılınç, 2016: 87).  

Kuvvetler arası tahkim edilmiş bu sert ayrım, kendi içerisinde dengeyi ve denetlemeyi mecbur 
kılmaktadır. O nedenle, başkanlık sistemi yasama, yürütme ve yargı organları arasında 
birbirlerini kontrol eden ve dengeleyen bir şekilde kurgulanmıştır. (Bilir, 2013: 304).  

Kuvvetler arasındaki gücün ayrımına dair yapılan bu bilinçli kurgulama Amerikan kongresini 
yürütme karşısındaki bağımsızlığından dolayı dünyada en etkin parlamentolardan biri 
yapmaktadır. Bu çerçevede kongrenin ulusal politika üretiminde etkin olması başkan karşısında 
önemli bir güç odağı haline gelmesini sağlamaktadır. Kongre, hükümetin ürettiği politikalara 
alternatif çözümler sunması nedeniyle aktif olarak yürütme karşısında belirginleşmiş role 
erişmektedir. Nihai olarak, yürütmenin kongre üzerinde büyük bir etkisinin olmaması ve ulusal 
partilerin etkinliğinin az olması kongreyi başlı başına güçlü kılan özellikler olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Durgun, 2013: 342). 

Amerikan başkanlık sistemine işlerlik kazandıran en önemli öğelerinden olan siyasal partiler, iki 
partili sistem içerisinde kendini Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olarak göstermekle birlikte 
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kendine has disiplinsiz yapılarıyla öne çıkmaktadır. Seçimden seçime hareketlenen ve yerel 
bağlamda oldukça bağımsız hareket edebilme özelliğine sahip örgütsel yapıları ile Amerikan 
siyasal partileri, ideolojik olarak da büyük farklılıklara sahip değillerdir (Akartürk, 2010: 281). 

Amerikan siyasal sisteminde yer alan siyasal partiler, parlamenter sistemden farklı olarak 
partizan kimlikte olmayıp kongre üyeliği vasfı daha önde olan yasama üyeleri, mensup oldukları 
parti kongrede çoğunluğa sahip olsa bile parti aidiyeti ve parti disiplinin gereğini yerine 
getirmemekte ve parti kararları doğrultusunda yasama faaliyetlerinde bulunmayabilmektedirler.  
Bu durumda siyasal partiler, kongre üyelerinin faaliyetlerini öngörememe durumu ile karşı 
karşıya kalabilmektedir. Buradan hareketle Amerika’daki siyasal partilerin kongre içerisinde 
politikanın belirlenmesi ve yönlendirilmesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmadığı 
söylenebilir. Dolayısıyla devlet yönetiminde parlamenter sisteme nazaran başkanlık sisteminde 
daha az rolü olan siyasal partilerin belirli bir siyasal programları olmadığı için bu programları 
uygulayabilecek disiplinden de yoksun oluşları başkanlık sisteminin işleyişi için olumlu bir 
özellik olarak nitelendirilebilir. Merkeziyetçilikten uzak, ideolojiye dayanmayan disiplinsiz 
yapılarıyla Amerikan siyasal partileri anayasalarında güvence altına alınan güçler ayrılığı 
ilkesinin işlemesine ve yürütmenin fazla yıpranmadan iş görebilmesine katkı sunmaktadır.  Bu 
şekilde başkan ile aynı siyasal eğilimi taşımayan kongre çoğunluğu olsa bile sistemin kolayca 
kilitlenmesinin (gridlock) önüne geçilmektedir (Durgun, 2014: 7). Siyasal partiler, parti 
disiplinine riayet edilmediği noktada kendi partisine mensup olmayan kongre üyelerinden 
destek görebilmekte ve bu çerçevede siyasal kilitlenmeyi aşabilmektedirler. Buradan hareketle 
Başkan, partizanca davranış gösterip sadece kendi partisine mensup olan kongre üyelerinden 
ziyade gerekli çoğunluğu sağlayabilmek adına her bir kongre üyesini ikna için çabalamayı 
seçmektedir (Özbudun, 2013: 207). 

Amerikan siyasal partilerindeki disiplinsiz ve merkezileşmemiş yapı doğal olarak hükümet 
istikrarının kongrenin homojenliğine ve bütünlüğüne bağlanmamış olması ile karşımıza 
çıkmaktadır. Disiplinsiz parti yapısını destekleyen bir diğer neden ise ön seçim sisteminin parti 
teşkilatlarını ve parti liderlerini karar vericilikten uzak tutan yapısıdır. Ön seçimler ile adaylar 
parti başkanı veya parti teşkilatları tarafından değil de direkt seçmenler tarafından belirlenmesi 
ile birlikte parti disiplininin birincil motivasyon olmasının önüne geçilmektedir (Akartürk, 2010: 
283). 

Siyasi partilerin disiplinsiz ve örgütlerinin zayıf yapıları seçmenlerin parti düzeyinde karar 
vermekten ziyade adaya yönelik ve yerel etkilerle hareket etmesine neden olmaktadır. Partiler 
aynı zamanda üyelerini bağlayıcı karar alamadığı için kongre çoğunluğu ile başkanın aynı 
partiden oluşu dahi bazı durumlarda ortak bir karar yolunda adım atılması sonucunu 
doğurmamaktadır. Başkanın kongreden geçmesini istediği bir kanunun aksini savunan başkanla 
aynı partiden olan kongre üyelerini görmek mümkün olduğundan kongre üyeleri, tekrar 
seçilebilmek için partiyi öncelemekten ziyade yerel seçmenlerini ve farklı çıkar gruplarını göz 
önüne alarak hareket etmektedirler. Bu bağlamda parti çizgisini takip etmeyen yüzen oy 
bloklarının varlığı, kongre üyeleri etrafında kararlarını etkilemek amaçlı lobileri ve çıkar 
gruplarını ortaya çıkarmıştır. Yine kongre üyelerinin seçilebilmelerinde parti içi dinamikler 
yerine yerel seçmenlerin ve çıkar gruplarının baskın etkisi ve lobilerin sağladığı fonlara duyulan 
ihtiyaç, kongre üyelerinin verecekleri kararlarda lobilerin ve çıkar gruplarının etkisinde 
kalmalarına neden olmaktadır (Durgun, 2014: 9-10). 

Amerikan başkanlık sistemindeki parti olgusu ve parti sistemi işleyişi itibari ile ulusal tabanlı 
geniş siyasal koalisyonu sağlamaktadır ve aynı zamanda yürütme fonksiyonunun işlerliğine 
destek olmaktadır. O nedenle siyasal partiler, kendine has nitelikleri ile Başkanlık sisteminde var 
olan sert kuvvetler ayrılığı ve sistemin işlerliğine önemli ölçüde katkı sunmaktadır. 
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Parlamenter Sistemden Türk Tipi Başkanlık Sistemine Türkiye Cumhuriyeti 

Türkiye’de siyasal sistemin gelişimi 19.yüzyıldan başlayan bir süreç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu kapsamda 1808 Sened-i İttifak, 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı 
süreç içerisinde 1876 Kanun-i Esasi adıyla anılan ilk Türk anayasasının temel taşlarını 
oluşturmuştur (Göktürk, 2016: 263). İlerleyen dönemde Türkiye’de parlamenter sistem, 1909 
yılında yapılan anayasa değişikliği ile uygulamaya geçirilmiştir. 

1876 Anayasası ile kurulan ilk Türk parlamentosu, Meclis-i Umumi adı altında Heyet-i Ayan ve 
Heyet-i Mebusan olarak ikili yapıdadır. Milletvekillerinin kanun önermesi padişahın onayına 
bağlıdır. Ayrıca her iki meclisin kabul ettiği tasarıların kanunlaşması da padişahın onayına bağlı 
kılınmıştır. Hükümeti oluşturan Heyet-i Vükela ise doğrudan padişaha bağlı olarak hareket 
etmektedir. Ayrıca Heyet-i Vükelanın üyeleri padişah tarafından atanmakta ve azledilmektedir. 
1876 anayasasında yapılan 1909 değişiklikleri neticesinde parlamentonun yapısı güçlendirilmiş 
ve yürütme yetkisi ise tamamıyla hükümete doğru kaymıştır (Gözler, 2017: 165-171). 1909 
değişiklikleri sayesinde meclisin niteliği parlamenter sisteme uygun bir şekle girmiştir. Böylece 
yasamanın ve yürütmenin yetkilerinin arttırılarak demokratik bir niteliğe evrilmesi Türk Siyasal 
Hayatı açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur (Hekimoğlu, 2009: 176-177).  

 Kurtuluş savaşı esnasında kabul edilen 1921 anayasası dönemin şartları gereği 1923 yılında 
yapılan değişikliklere kadar güçlerin meclis bünyesinde odaklandığı katı bir şekilde kuvvetler 
birliğini oluşturan bir sistem üzerine kurulmuştur. Meclis hükümeti sistemini ifade eden bu 
durum yasama ve yürütmenin mecliste toplanması ve 1921 Anayasasında belirtildiği üzere 
yürütmeyi teşkil eden icra vekilleri heyetinin Meclis tarafından seçilecek olması da bu durumu 
pekiştirmektedir (Ay, 2004: 3). 

1924 anayasası parlamenter sistem ile meclis hükümeti arasında konumlanan karma bir hükümet 
sistemi kurgulamıştır. Meclisin kuruluş biçimi, meclisin hükümeti denetleyerek düşürebilmesi 
ve hükümetin kolektif sorumluluğunun kabul edilmesi sistemin parlamenter rejime yaklaşan 
yönleri olarak öne çıkmaktadır. Ancak yasama ve yürütmenin mecliste toplanmış olması ve 
egemenliğin millet adına meclis tarafından kullanılıyor olması ise sistemin meclis hükümeti 
rejimine yaklaşan yönlerini teşkil etmektedir. Yasama ve yürütmenin yasama organında 
birleşmesine karşın fonksiyonların farklılaşması, sistemin “kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı 
sistemi” olarak adlandırılmasına neden olmuştur. (Gözler, 2017: 179-182). 

1961 anayasası ise 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra önceki anayasaların aksine 
kuvvetler birliği sisteminden tamamıyla kopuşu ortaya çıkarmıştır ve İngiliz tipi 
parlamentarizme yönelinelerek kuvvetlerin yumuşak ayrılığına dayalı parlamenter sistem tercih 
edilmiştir. Bu bağlamda parlamenter sisteme uygun bir şekilde cumhurbaşkanının yetkileri ve 
sorumsuz olması 1961 anayasasında kurgulanmıştır. Cumhurbaşkanının konumunu ve 
yürütmenin iki başlı yapısını parlamenter rejime uygun bir şekilde düzenlemiştir (Asilbay, 2013: 
258). Sonuç olarak 1961 anayasası; parti disiplinine dayanan, 1924 anayasasına kıyasla kuvvetler 
birliği anlayışının biraz daha yumuşatılmış bir şeklidir. Ayrıca kuvvetler ayrılığını uygularken 
yargı bağımsızlığını da gerçekleştirmeye çalışan ve yasama ile yürütmenin ayrımını görev 
ayrılığı şeklinde kurgulayan bir sistemdir (Hekimoğlu, 2009: 188). 

1982 anayasası 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ile oluşturulan Kurucu Meclis tarafından 
hazırlanmış bir anayasa olup, 1961 anayasasının öngördüğü kuvvetler ayrılığı anlayışını devam 
ettirmiştir. Yasama ile yürütme arasındaki işbirliğine dayanan bir güçler ayrılığı anlayışı ortaya 
konulmuştur. 1982 Anayasası meclis çoğunluğuna dayanarak teşkil edilmiş yasama ve yürütme 
güçlerini öngörmüş, siyasi partiler vasıtasıyla işlevsellik kazanmış ve yürütmenin yasama 
çoğunluğuna dayanan bir yapıyı kurmuştur. 1961 anayasasına kıyasla yürütmeyi daha çok 
güçlendiren 1982 Anayasası yürütmeyi sadece bir görev olarak değil ayrıca bir yetki olarak 
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benimsemiştir. Bununla birlikte rasyonelleştirilmiş parlamentarizm uygulamaları ile hükümet 
krizlerinin çözümünü kolaylaştırıcı önlemleri alarak yönetimde istikrarın sağlanması 
amaçlanmıştır (Hekimoğlu, 2009: 189-194). 

 

Türkiye’de Siyasal Partilerin Gelişimi ve Başkanlık Sistemine Bakışları 

Türkiye’de parlamenter hükümet sisteminin geçirdiği bu süreç içerisinde siyasal partilerin 
etkinliği kronolojik olarak tek parti, iki parti ve çok partili şekilde ortaya çıkmıştır. Meclis 
hükümeti sistemini benimsemiş olan 1921 anayasası haricinde 1924 anayasasından itibaren 
günümüze kadar parlamenter hükümet sisteminin işleyişinde siyasal partiler ve parti sistemleri 
önemli bir pozisyonu üstlenmişlerdir. 1924 anayasasının benimsediği parlamenter sistem 
içerisinde önce tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı elinde bulundururken 1946 
seçimleri ile çok partili rejime geçiş olmuştur. 1876 anayasasından itibaren başlayan parlamenter 
hükümet sistemi geleneği, askeri darbeler sonucu oluşturulan 1961 ve 1982 anayasalarında da 
çok partili yapı içerisinde devam ettirilmiştir (Akartürk, 2010: 178-232). 

Türk siyasi hayatının yaşadığı asırlık parlamenter geleneğine rağmen 2002 sonrası dönemde 
Tayyip Erdoğan başkanlık sistemine geçiş ile ilgili arzusunu dönem dönem dile getirmiştir.  Bu 
çerçevede, 24. Yasama döneminde kurulan Uzlaşma Komisyonu’na ‘’Yürütme İle İlgili Öneriler’’ 
başlığında Başkanlık sistemi önerisi gelmiş ancak uzlaşı sağlanamamıştır. 11 Ekim 2016 tarihli 
Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında Devlet Bahçeli tarafından sistem önerisi gündeme 
getirilince anayasa değişikliği için düğmeye basılmıştır. Nihai olarak 16 Nisan 2017 tarihinde 
yapılan referandum ile anayasa değişikliği kabul edilmiş ve Parlamenter sistemden 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 
Parlamenter sistemdeki haliyle yasama gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmişken, 
yürütme yetkisi ise bakanlar kurulu kaldırılarak tek başına Cumhurbaşkanına verilmiştir. 
Böylece güçlendirilmiş yürütme yetkileriyle donatılan Cumhurbaşkanı yeni sistemin yürütme 
gücünü tek başına elinde tutan bir pozisyona getirilmiştir (Aygen ve Atmaca, 2019: 397). 

Ancak cumhurbaşkanlığına geçiş öncesinde muhalefet partileri tarafından eleştirilen 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, geçiş sonrasında da sistemin işleyişi esnasında pek çok kez 
eleştiriye konu olmuştur. Özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimleri ve yenilenen İstanbul seçimleri 
sonrasında ortaya çıkan tablo muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik 
eleştirilerini yoğunlaştırmalarına neden olmuştur. Bu yüzden siyasi gündemin en önemli 
konusunu sistem tartışmaları oluşturmuştur. 

Yerel seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmen işlemeye başlamasının 
birinci yıl dönümünde tüm partilerin grup toplantılarındaki en önemli gündem 
cumhurbaşkanlığı sistemi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
partisinin 25 Haziran 2019 tarihli grup toplantısında İstanbul seçimleri üzerinden Adalet ve 
Kalkınma Partisi’ne yüklenerek: 

“Bu seçimlerin iki sonucu var; biri Türkiye için, diğer dünya için. İlki; seçmen ülkedeki siyasilere bir mesaj 
verdi. Seçmen, siyasetin vesayetinde olan yargıya önemli bir mesaj verdi; İmamoğlu'nun mazbatasını 
haksız şekilde elinden aldınız. Bizim görevimdir haksızlık karşısında susan şeytan olacaksa biz şeytan 
olmayacağız, mazbatayı hak edene vereceğiz' dedi. İstiyorlarsa yine YSK orada gitsinler, yine desinler, 
vallahi de billahi de itiraz etmeyecek, yeniden seçime gideceğiz” demiştir (www.sozcu.com.tr). 

Ayrıca seçim sonuçları üzerinden seçmenin hâlihazırdaki sisteme mesajını net bir biçimde 
verdiğini “Bu seçimin bir anlamı daha vardı: Halk tarafsız bir cumhurbaşkanı istediği mesajını verdi. 
Tarafsızlık konusunda bir referanduma hazırız. Gelsinler yapalım o referandumu. Görürsünüz, ezici bir 
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şekilde tarafsızlık çıkacak.” sözleri ile ifade etmiş ve Cumhurbaşkanlığı sistemindeki partili 
cumhurbaşkanlığına olan eleştirilerini dile getirmiştir (www.sozcu.com.tr).  

Millet ittifakını Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte oluşturan diğer ortağı İyi Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener ise 2 Temmuz 2019 tarihli parti grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı sistemini 
eleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sistem konusunda hata yaptığını vurgulayarak:  

“Erdoğan’ı kimler nasıl ikna etti anlamakta zorlanıyorum. Erdoğan’ın yakın çevresi ve ortağı tarafından 
oyuna getirildiğini düşünüyorum. Birileri size tek adam rejimine ikna etti, nefsinize iyi geldi peki sonuç 
ne oldu? Şimdi her yanlış kararın bizzat siyasi sorumluluğu değil misiniz? Herkes kenara çekiliyor, siz 
ortada dört dönüyorsunuz. İktidar nimetleriyle onlar gününü gün ederken siz yalnız kalıyorsunuz. Adalet 
ve Kalkınma Partisi ile Saray’ın arasına fersah fersah mesafe girdi. Bunların faturası hep size kesiliyor. 
Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Millet ortak akıl, rasyonel yönetim istiyor…” demiştir ve 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye için uygun olmadığını ifade etmiştir 
(www.sozcu.com.tr). 

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli 2 Temmuz 2019 tarihli parti grup 
toplantısında İstanbul için yenilenen yerel seçim üzerinden Cumhurbaşkanlığı sistemini 
eleştirmiş ve mevcut anayasayı eleştirerek yeni anayasa çağrısında bulunmuştur. Bu kapsamda 
Cumhurbaşkanlığına ilişkin eleştirilerini şu şekilde ifade etmiştir (dw.com): 

“…Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’nin yol alması mümkün değil. Türkiye krizlerle 
boğuşuyor ve giderek daha fazla kriz yaratıyor, bu krizlerden bu sistem çıkmak olası değil. Bu krizlerden 
bu sistemle çıkamıyorsak bir seçenek yaratmalıyız. Seçimler o nedenle sadece sandık hesabı değildi. Seçenek 
yaratma gücünün açığa çıkarılmasıydı ve bunu başardık.” 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sonrası sisteme ilişkin siyasi partilerin tutumlarına 
bakıldığında; Cumhuriyet Halk Partisi, İyi parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, 
Demokrasi ve Atılım Partisi özetle mevcut sistemin demokratik niteliklere aykırı olduğunu ve 
tek adam rejimine doğru ilerlediğini savunmaktadırlar. Kuvvetler ayrılığı yerine yasama, 
yürütme ve yargının tek elden yürütüldüğü iddiasındadır. Ayrıca partili cumhurbaşkanlığının 
krize yol açan bir unsur olduğunu, bu nedenle cumhurbaşkanlığı makamının bağımsız olması 
gerektiği yönünde eleştirilerini ifade etmektedirler. İktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma 
Partisi ile Cumhur İttifakındaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ise Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminin mevcut eksikliklerine rağmen ideal bir sistem olduğunu savunmaktadırlar. 

Başkanlık sisteminin bir ülkede hayata geçmesi ve sağlıklı işlemesi için disiplinsiz ve gevşek parti 
örgütlenmesine ihtiyaç olduğu ortadadır. Türkiye’de disiplinli parti olgusu ve siyasal 
kutuplaşmanın yüksek olduğu dikkate alındığında 16 Nisan 2017 referandumunda %50 +1 
eşiğini geçse de muhalefet partilerinin açıklama ve tutumlarından hareketle Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin siyasal çatışmaları azaltmak bir yana bizzat çatışma ve tartışma alanı 
olduğu görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Geçtiğimiz yüzyıldan itibaren gelişmiş ekonomik düzeyi ve oturmuş demokratik süreçleri ile 
Amerika Birleşik Devletleri’nin hükümet sistemi olan başkanlık sistemi pek çok ülke için model 
ülke olarak görülmüştür. Ancak yüksek refah düzeyine erişebilmenin ve kurumsallaşmış 
demokratik yapıların oluşturulabilmesinin şartı olarak bu örneği olduğu gibi uygulamaktan 
geçmediği pek çok Latin Amerika ve Afrika ülkesinin yaşadığı başkanlık sistemi tecrübelerinde 
görmek mümkündür. 
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Bu nedenle uygulanmak istenilen sistemin ana dinamikleri iyi analiz edilmesi ve ülke gereklerine 
yönelik gerekli değişikliklere tabi tutulması gerekmektedir. Başkanlık sisteminin örnek ülkesi 
olan Amerika Birleşik Devletleri’nde sistemin kesintiye uğramadan yaklaşık 300 yıl sürmesi, 
sistemin devamı için hayati önem taşıyan demokratik yapıların sistemin işleyişine yardım edecek 
şekilde kurgulanmasından ileri gelmektedir. 

Amerikan Başkanlık sisteminin işlerliğini sağlayan en önemli unsurlardan birisi ise siyasi 
partilerdir. ABD’de başkanlık sistemi kurulduktan sonra sistemin ihtiyaçları çerçevesinde halkın 
yönetime geniş tabanlı katılımını sağlayabilmek için süreç içerisinde siyasal partiler ortaya 
çıkmıştır. İki partili bir sisteme sahip olan Amerikan Başkanlık sisteminde partilerin disiplinsiz 
yapıları,  ideolojik saplantılara bağlı olmadan hareket edebilen genel karakterleri ve parti lideri 
sultası olmadığı için parti içi demokrasinin gelişkin yapısı nedeniyle demokrasinin 
kurumsallaşan yapısı sistemin devamlılığı için en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Başkanlık sisteminin görünürdeki tekçi yapısı Amerikan Siyasal Partilerinin ifade edilen 
özellikleri sayesinde törpülenerek yasama organının bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütme 
karşısında varlığını koruyabilmesini sağlamıştır. 

Türkiye’de ki siyasal partiler parlamenter geleneğin başladığı 19.yüzyılın son çeyreğinden beri 
Türk Siyasal yaşamının içindeki başat aktörlerden olmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra ise 
zaman zaman askeri darbelerle kesintiye uğrayan demokratik süreçler nedeniyle siyasal partiler 
için istikrarsız bir ortam oluşmuştur. Amerikan siyasal partileri gibi uzun yıllar süren partiler 
bulunmamakla birlikte bunun tek istisnasını cumhuriyetin kuruluşundan itibaren aktif olan 
Cumhuriyet Halk Partisi oluşturmaktadır. Demokrasiye yapılan bu müdahaleler hem 
parlamenter sistemin işlerliğine hem de siyasal partilerin yapısına büyük darbe vurmuş, bu 
durumda siyasal partilerin ideolojik olarak çok kutuplu bölünmüş yapısını oluşturmasında 
önemli bir etken olmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sonrasında siyasi partiler açısından en göze çarpan 
husus; parlamenter sistemde seçim sonrası koalisyonlar hükümeti kurabilmek için 
oluşturulurken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçim öncesi koalisyonları gerekli 
çoğunluğu elde edecek oyu alabilmek için kurulmaktadır. Bu çerçevede siyasi partilerin seçim 
öncesinde anlaşarak kurduğu ittifaklar Türk siyasi hayatının yeni gerçekliği olmuştur. 

Bu gerçeklik karşısında siyasi partiler pozisyonlarını yeniden gözden geçirmekte iken partilerin 
yeni sisteme dair eleştiri veya destekleri siyasi gündemde önemli bir yer kaplamaktadır. Parti 
genel başkanlarının yukarıda belirtilen görüşleri, sistemin halen geçiş aşamasında olduğunu ve 
kamuoyunun önemli bir kısmının henüz ikna edilemediğini göstermektedir. Muhalefet 
partilerinin genel başkanlarının ve sözcülerinin eleştirileri parti programlarına da yansımaktadır. 
Mecliste yer alan Muhalefet partilerinin(Cumhuriyet Halk Partisi, İyi parti, Saadet Partisi, 
Demokrat Parti) programlarının yanı sıra Türk siyasi hayatına iktidar partisinden koparak dâhil 
olan yeni partilerin (Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi) programlarında da parlamenter 
sisteme dönüşün arzulandığı görülmektedir. Bu bağlamda Türk siyasi hayatında uzun süre yer 
alan Parlamenter sistem ile daha emekleme döneminde olan Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminin siyasal partilerin ana gündemlerini oluşturduğu ve siyasete sistem tartışmaları 
açısından yön bulunmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Başkanlık sisteminde kazanmak için %50+ 1 oya ihtiyaç duyulması ve sistemin kazananın hepsini 
aldığı oyun (zero-sum game) çerçevesinde kurgulanması iki kutuplu siyasal yaşamı zorunlu 
kılmaktadır. Bu çerçevede siyasal kutuplaşma ve kilitlenmeyi (gridlock) aşmak disiplinsiz ve 
gevşek parti örgütlenme olmaması ile daha olasıdır. Buna karşın Türkiye’de disiplinli parti 
olgusu, lider sultasının varlığı ve parti aidiyetinin üst noktada olması siyasal kutuplaşma ve 
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kilitlenme olasılığını artırmaktadır. Sonuç olarak söz konusu durum Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminin varlığı ve devamı ile örtüşmemektedir. 

Temsili demokrasilerin en önemli aracı olarak ortaya çıkan siyasal partilerin, seçmenlerin 
taleplerinin sisteme aktarılmasındaki rolleri yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yine siyasal partilerin sosyolojik bir gerçeklik olduğu ve tabanlarından bağımsız olmadığı 
ortadadır. Nihai olarak hükümet sistemini yaşatacak toplumun bizzat kendisidir. Bu çerçevede 
hükümet sistemi, içeriği, işleyişi ve geleceği daha uzun süre kamuoyu gündemini meşgul 
edecektir. 
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Öz 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin paternalist liderlik 
davranışlarının okul kültürünü ne düzeyde etkilediğini saptamaktır. Araştırmanın örneklemini, 
2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Beylikdüzü ilçesine bağlı farklı okul kademelerinde 
görev yapan 420 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
Araştırmada, Dağlı ve Ağalday (2017) tarafından geliştirilen “Okul Müdürlerinin Paternalist 
Liderlik Davranışları Ölçeği" ile Terzi (2005) tarafından geliştirilen “Okul Kültürü Ölçeği” 
kullanılmıştır. Veriler t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon ve basit regresyon 
analizleri ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin öğretmenler tarafından 
algılanan paternalist liderlik davranışlarının “orta düzeyde” olduğu belirlenmiştir. Erkek 
öğretmenler okul müdürlerini kadın öğretmenlere göre daha fazla babacan lider olarak 
görmektedir. Okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları ile bürokratik okul kültürü 
arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde ilişki olduğu; diğer okul kültürü türleri ile babacan 
liderlik davranışları arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle 
okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları bürokratik okul kültürünü olumlu yönde ve 
düşük düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Abstract 

The purpose of this study is to determine to what extent the school principals' paternalist 
leadership behavior affects the school culture according to the perceptions of teachers working 
in schools. The sample of the study consists of 420 teachers working in different types of schools 
in Beylikdüzü district of Istanbul province in 2018-2019 academic year. Relational survey model 
was used in the research. In the research, "Paternalist Leadership Behaviors Scale of School 
Principals" developed by Dağlı and Ağalday (2017) and "School Culture Scale" developed by 
Terzi (2005) were used. The data were analyzed by t-test, one-way variance analysis (ANOVA), 
correlation and simple regression analysis. As a result of the research, it has been determined that 
the paternalist leadership behaviors perceived by the teachers are “moderate”. Male teachers see 
school principals as more fatherly leaders than female teachers. There is a positive and low-level 
relationship between the paternalist leadership behaviors of school principals and bureaucratic 
school culture; however, there was no significant relationship between other school culture types 
and paternalistic leadership behaviors. In other words, it has been concluded that school 
principals predict paternalist leadership behaviors positively and at a low level. 
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GİRİŞ 

Kültür, tarihte tarım, yerleşik hayat ve düzen anlamlarında kullanılmıştır. Fiil olarak “bakmak” 
ve “yetiştirmek” anlamına gelen Latince kökenli colere ve cultura kelimelerinden türediği ileri 
sürülmektedir (Tutar, 2016). İlk olarak on yedinci yüzyılda Voltaire’in kültür kavramına 
çalışmalarında yer vermesinin ardından kültür ile ilgili günümüze kadar sayısız tanım 
üretilmiştir. Sosyal yaşamın her alanını etkileyen kültürün öz kaynaklarımızda sistemli bir 
şekilde yer almasını sağlayan Ziya Gökalp’tir. Kültürü milli, soyut değer ve somut eserler bütünü 
olarak gören Gökalp, “yalnız bir milletin dini, ahlaki, hukuki, akli, estetik, lisani, iktisadi ve fenni 
hayatlarının ahenkli bir bütünüdür” şeklinde ifade etmiştir (Tutar, 2016). 

Toplumun temeli kültürdür. İlkel toplumdan modern topluma her toplumun kültürü vardır 
(Coşgun, 2012). Şişman’a (2002) göre kültür, durağan değil; aksine dinamiktir, üyeleri tarafından 
sürekli yenilenir, gelişir ve zamanın koşullarından etkilenerek yeni halini alarak sonraki nesillere 
aktarılır. Bir toplumun yaşayış biçimi, bireyin edindiği sosyal miras, düşünme ve hissetme biçimi, 
doğada karşılaşana karşı insanoğlunun oluşturduğu her şeydir (Şişman, 1994). Kültürü, örgüt 
bağlamında ele aldığımızda ise örgüt kültürü ile ilgili çok fazla tanım yapılmakta ve değişik 
yollarla ifade edilmektedir (Günbayı, 2014; Sökmen, 2013; Şişman, 2002; Terzi, 2000). Schein’e 
göre (2004) kültür, örgütleri sarmalayan, yaşama ve gelişme süreçlerini etkileyen en önemli 
etmendir. Örgüt kültürü örgütün gerçek kimliğini ortaya çıkaran bir değerler dizisidir. Bu 
değerler dizisi üyelere çözüm önerileri, karşılaşan problemleri tanıma ve aşma yolları ve örgütte 
nasıl davranacaklarına dair yol haritası sunar (Çelik, 2002). Örgüt kültürü, “bir örgütün içindeki 
insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar 
sistemidir” (Dinçer, 1992: 271).  

Örgüt kültürü ile liderler arasında önemli bağ vardır. Örgüt kültürünün oluşmasında etkili 
liderler zemin hazırlar. Örgütün kurucusu kadar örgüt liderinin de kültür üzerinde etkisi olduğu 
ifade edilmektedir (Akıncı, 1998). Başka bir deyişle liderlerin ilke ve değerlerini, örgütün 
kültüründe bulmak mümkündür (Schein, 2004). Zira liderler, örgütün yapı ve teknoloji gibi 
somut ve yapısal tarafını oluşturmakla birlikte, diğer taraftan örgütün sembollerinin, ekolünün, 
efsane ve törenlerinin oluşturulmasında da etkilidirler (Akıncı, 1998). Liderlik: Bireyselde 
rehberlik ve motive etme, grupta takım birliği ve sorunları çözme, örgütselde kültür oluşturma 
olmak üzere üç farklı şekilde uygulanır. Liderin etkileyiciliği büyük ölçüde oluşturacağı bu 
örgütsel kültüre bağlanmaktadır (Akıncı, 1998). 

Lider kökü Anglosakson kelimelerden olan, “seyahat etmek” ve “gitmek” anlamına gelen “Lead” 
eyleminden gelir. Anglosaksonlar bu kelimeye “bu yolda giden” “seyahat eden” anlamını 
yüklemişlerdir (Zel, 2011). Lider kelimesi ilk 1755 yılında İngilizce bir sözlükte Samuel Johnson 
tarafından “önden giden kimse” olarak yer alırken liderlik kelimesi ise 1828 yılında Amerika’da 
basılan bir sözlükte “liderin durumu” olarak yer almıştır. Türkçemizde de “önder” olarak yer 
alan lider kelimesinin çok fazla kullanılmadığı bilinmektedir (İbicioğlu, Özmen ve Taş, 2009: 3). 

Lider, grup üyeleri tarafından tanımlanan ve kabul gören, grup performansında en etkili 
değişikliği yaratan, üye etkileşimini tesis eden kişidir (Fieldler, 1967). Liderlik ise Önen ve 
Kanayran’a (2015) göre hedefe ulaşmak için bir amaç doğrultusunda toplanan bireyleri elde 
edebilme gayretidir. Aslan’a (2013) göre ise Zaleznik, liderliği başkalarının fikirlerini ve 
eylemlerini etkileme gücü olarak görmektedir.  

Liderlik tanımlaması hem zor bir kavram hem de çok fazla tanım içermekte, liderliği kendine 
göre yorumlama çabaları birçok liderlik stilinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu liderlik 
stillerinden bir tanesi de paternalist (babacan) liderliktir (Çelik, 2007). Paternalist liderlik kavramı 
bilimsel açıdan ilk kez 1960’lı yıllarda Dr. Silin’in araştırmalarında yer aldığı görülmektedir. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(4): 284-302. 

 287 

Tayvan’da yaptığı araştırmalarında paternalizmin, ahlaki standartlar ve otorite gücü olarak Batı 
liderlik türlerinden farklılaştığını keşfeden Silin, yöneticilerin öğretici ve ahlaki liderlik, merkezi 
otorite, astlarıyla mesafeli olma gibi davranışlar sergilediklerini gözlemlemiştir (Uçar 2019; 
Gerçek, 2018; Köksal, 2011b). Fahr ve Cheng’e (2000) göre paternalist liderlik sıkı bir disiplin ve 
otoriteyi, baba şefkati ve ilgi ile birleştiren bir liderlik türüdür.  Paternalist lider, astına karşı baba-
evlat ilişkisine benzer bir tutum sergilemektedir (Arslan, 2016). Lider ile örgüt üyeleri arasındaki 
ilişki incelendiğinde lider adeta astlarına bir baba gibi ve örgüt içi aile atmosferi yaratma çabası 
olduğu görülmektedir. Lider astlarının iş hayatı içinde ve dışında karşılaşabileceği problemler ile 
ilgilenir. Ayrıca astlarının kutlama ve cenaze törenleri gibi önemli zamanlarında yanlarında olur 
(Erkuş, Tabak ve Yaman, 2010). Paternalizme hakim kültürlerde astlarına karşı koruma 
eğiliminde olan liderler, karşılığında sadakat beklemektedirler (Aycan, 2001).  

Kolektivist toplumlarda geçerli sayılan bu durum birey odaklı kültürlerde liderin astının özel 
hayatı ve ailevi konulara müdahale etmesi istenen bir durum değildir. Ülkemizin de kolektivist 
kültür karakterine sahip bir toplum olduğu düşünüldüğünde, paternalizm örgütler için önem 
arz ettiği düşünülmektedir (Köksal, 2011a).  

Paternalist liderlik; otorite, yardımseverlik ve ahlaki boyut olmak üzere üç boyutta incelendiği 
görülmektedir (Fahr ve Cheng, 2000; Aycan, 2006). Yardımseverlikte, liderler örgütte çalışan 
bireylerin mutluluk ve iyiliğini sağlamak için tüm yaşamları boyunca yaşamlarının her anında 
onlarla alakadar olmakta iken otoriter lideri, karşı konulamaz mutlak liderlik olarak 
tanımlamıştır, astlar sıkı sıkıya kontrol altındadır ve sorgusuz sualsiz itaat etme zorunluluğunu 
ve baskısını hissetmektedirler (Erben ve Güneşer, 2008). Ahlaki liderlikte, üstün kişisel erdemi, 
öz disiplini ve bencil olmamayı içermektedir. Kişisel yönetim ve öz denetim olarak karakterize 
edilmektedir ve altında astların saygısını kazanma amacı bulunmaktadır (Şendoğdu ve 
Erdirençelebi, 2014).  

Günümüz çağdaş okul müdürlerinin modernist düşünceden uzak, personeline verdiği 
talimatlara uyup uymadığını teftiş eden yöneticiler değil öğretimi planlayan, yaratıcılıkların 
önünü açan, personelini destekleyen ve vizyon sahibi olması beklenmektedir (Gümüşeli, 2001). 
Paternalist lidere, babacan tarzı ve iş ortamında uyguladığı ailevi hava sebebiyle olumlu 
yaklaşılırken, bu tip liderlerin bazı çalışanlara yanlı davranabileceği ve kendine daha çok 
sadakatli olarak değerlendirdikleri çalışanlara imtiyazlı yaklaşacağı da düşünülmektedir. 
Paternalist lider, örgüt üyelerine karşı gerekli ilgiyi göstermediğinde otoriter bir kimliğe 
dönüşmekte ve örgüt tarafından eleştiri alabilmektedir (Erben, 2004).  

Liderlik ile ilgili çalışmalar kültür ile yakından ilişkili olarak ele alınmaya başlanmıştır. Son 50 
yılda kültürlerarası liderlik çalışmaları araştırmacıların dikkatini çekmiş fakat çoğu liderlik 
yaklaşımları batı kökenli olduğu görülmüştür. Batıların aksine, doğu kültürlerinde çokça 
rastlanan paternalist liderler, astlarına yakın ilgi gösteren onları ailesi gibi gören otoriter ataerkil 
bir kimliğe sahiptirler. Doğu ülkelerin kültürlerine daha uygun olan bu liderlik yaklaşımı son 
yıllarda Türkiye’de de araştırmalara konu olmaya başlamış ve örgüt yönetimlerinde etkili bir 
yönetim aracı olabileceğini göstermiştir (Gerçek, 2018). Bu bağlamda literatür incelendiğinde 
paternalist liderlik ile örgütsel vatandaşlık ve örgütsel sinizm (Mete ve Serin, 2015), iş doyumu 
(Cerit, 2012), örgütsel sinizm (Arslan, 2016), sınıf öğretmenlerinin paternalist liderlik algıları 
(Cerit, Özdemir ve Akgün, 2011), örgütsel özdeşleşme (Korkmaz, Gökdeniz ve Zorlu, 2018) 
arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmalar bulunmaktadır. Ayrıca paternalist liderliğin; örgütsel 
özdeşleşme, iş performansı ve işten ayrılmaya (Yaman, 2011), tükenmişlik, işe bağlılık, mobbing 
ve organizasyona (Yurdun, 2011), psikolojik güçlenmeye (Demirer, 2012), duygusal tacize (Şahin, 
2015), iş tatminine (Yardımcı, 2010), yaratıcı katılıma (Kurt, 2013), örgütsel adalete (Köksal, 
2011b) etkisini ortaya koyan çalışmalara da rastlanılmaktadır.  
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Okul kültürü ile ilgili literatür incelendiğinde ise okul kültürünün çevreye tanıtılması (Özdemir, 
2006), ilköğretim okullarında okul kültürü algısı (Esinbay, 2008), okul kültürü ve öğretmenlerin 
değer sistemi (Fırat, 2007), okul kültürü ile örgütsel sağlık ilişkisi (Özdemir, 2013), örgütsel 
bağlılığı (Sezgin, 2010), müdürlerin güç kullanma stilleri (Koşar ve Çalık, 2011), müdürlerin 
iletişim becerileri (Şimşek, 2003), dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik stilleri (Şahin, 2003), 
vizyoner liderlik (Koçman, 2005) arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik birçok çalışma yapıldığı 
görülmektedir. Cesur, Erkilet ve Taylan (2015) üniversite çalışanlarının paternalist liderlik ile 
okul kültürü algılarını incelemiştir. Ancak alanyazında farklı okul kademelerinin (anaokul, 
ilkokul, ortaokul ve lise) okul kültürü ile paternalist liderlik arasındaki ilişkisinin incelendiği 
çalışmaların sınırlı sayıda olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı araştırmada okul müdürlerinin 
paternalist liderlik yaklaşımının okul kültürüne etkisinin olup olmadığını belirlemek 
amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki alt amaçlara cevap aranmıştır: 

1. Okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan paternalist liderlik davranışları ve 
öğretmenlerin okul kültürü algıları ne düzeydedir? 

2. Okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan paternalist liderlik davranışları ve 
öğretmenlerin okul kültürü algıları demografik değişkenlere göre (cinsiyet, eğitim düzeyi, 
yaş, okul türü, şu an ki müdürle çalışma yılı) anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3. Okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan paternalist liderlik davranışları ile okul 
kültürü arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  

4. Okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan paternalist liderlik davranışları, okul 
kültürünü yordamakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren-örneklem, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve 
verilerin analizi ile ilgili bilgiler verilmiştir.  

 

Araştırmanın Modeli  

Bu araştırma, öğretmen algılarına göre müdürlerin paternalist liderlik davranışlarının okul 
kültürünü oluşturmadaki etkisini belirlemeyi amaçlayan bir araştırmadır. Araştırmada tarama 
türlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki veya daha fazla 
değişken arasındaki ilişkileri inceleyerek mevcut durumların daha iyi anlaşılmasını sağlar 
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015: 23-24). 

 

Evren ve Örneklem  

Çalışmanın evreni, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde 4 anaokul, 20 ilkokul, 19 ortaokul ve 17 
ortaöğretim kurumunda görev yapmakta olan toplam 2.630 kadrolu öğretmenden oluşmaktadır 
(www.beylikduzu.meb.gov.tr). Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi, maddiyat, işgücü ve zaman kaybının önlemesi açısından 
meydana çıkabilecek sınırlılıklar sebebiyle örneklemin uygulaması ve ulaşılmasının kolay 
birimlerden belirlenmesidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015). 
Öğretmenlere ulaşabilmek amacıyla belirlenen 3 anaokulu, 13 ilkokul, 15 ortaokul ve 13 
ortaöğretim kurumuna toplamda 600 ölçek dağıtılmış olup 431 ölçek geri toplanmıştır. 431 
ölçekten hatalı ve eksik belirlenen 11 ölçek elenmiş, kalan 420 ölçek değerlendirmeye alınarak 
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örneklemi oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlere ilişkin demografik bilgiler Tablo 
1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
Özellik Gruplar Sıklık (%) 

Cinsiyet Erkek 
Kadın 

139 
281 

33,1 
66,9 

Öğrenim Durumu Lisans 
Lisansüstü 

350 
70 

83,3 
16,7 

Yaş 

30 yaş ve altı 
31-40 
41-50 
51-üstü 

131 
179 
84 
26 

31,2 
42,6 
20,0 
6,2 

Okul Türü 

Anaokulu 
İlkokul 
Ortaokul 
Ortaöğretim 

26 
93 
176 
125 

6,2 
22,1 
41,9 
29,8 

Şuan ki Müdürle 
Çalışma Yılı 

0-2 
3-4 
5-6 
7-üstü 

224 
101 
71 
24 

53,3 
24,0 
16,9 
5,7 

Toplam 420 100,0 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya 420 öğretmen katılmış olup, öğretmenlerin yüzde 66.9’u 
kadın, % 33.1’i ise erkektir. Öğretmenlerin %83.3’ü lisans mezunuyken %16.7 si lisansüstü 
seviyesinde eğitim görmüştür. Öğretmenlerin, % 31.2 si 30 yaş altı, % 42.6’sı 31-40, % 20.0 si 41-
40 ve % 6.2’si 51 ve üstü yaş seviyesindedir. Okul kademesi açısından ise en fazla ortaokulda 
görev yapan öğretmen bulunurken (%41.9), bunu sırasıyla ortaöğretim (%29.8), ilkokul (%22.1) 
ve anaokulu (%6.2) izlemektedir. Öğretmenlerin % 53.3’ü şuan çalıştığı müdürü ile 2 yıl ve altı, 
%24.0’ü 3-4 yıl, %16.9’u 5-6 yıl, %5.7’i ise 7 yıl üzeri birlikte çalışmakta olduğu görülmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları  

Araştırma verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgiler Formu, Paternalist Liderlik Ölçeği (PLÖ) ve 
Okul Kültürü Ölçeği (OKÖ) olmak üzere toplam üç bölümden oluşan bir ölçek kullanılmıştır.  

Paternalist Liderlik Ölçeği: Araştırmada veriler, Dağlı ve Ağalday (2017) tarafından geliştirilen 
“Okul Müdürlerinin Paternalist Liderlik Davranışları Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Okul 
müdürlerinin paternalist liderlik davranışları ile ilgili 22 madde ve dört alt boyut (yardımsever 
liderlik, ahlaki liderlik, çıkarcı liderlik, otoriter liderlik) bulunmaktadır. Ölçekte “10, 12, 15 ve 16” 
nolu maddeler ters kodlanmıştır. Her alt boyut için açıklanan varyans, birinci faktörde % 38,56; 
ikinci faktörde % 4,80; üçüncü faktörde % 6,73 ve dördüncü faktörde ise % 9,84 olduğu 
belirlenmiş olup dört faktörün de açıkladığı toplam varyans % 59,93 olarak belirlenmiştir. 
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise ölçeğin yeterli düzeyde uyum indeks değerlerine sahip 
olduğu görülmüştür.  
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Okul Kültürü Ölçeği: Araştırmada Terzi’nin (2005) geliştirmiş olduğu 29 maddelik “Okul Kültürü 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 29 maddeden ve 4 alt boyuttan (destek, bürokratik, başarı, görev) 
oluşmaktadır. Güvenirlik için iç tutarlık katsayıları (Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Okul 
Kültürü Ölçeğini oluşturan dört alt boyutun açıkladığı toplam varyans % 50.965’dir. Okul 
Kültürü Ölçeği’nde yer alan faktörlerden birinci faktör Destek Kültürü, ikinci faktör Başarı 
Kültürü, üçüncü faktör Bürokratik Kültür, dördüncü faktör Görev Kültürü boyutlarını ifade 
etmektedir. Beşli Likert tipi bir derecelendirme yapılmıştır.  

 

Verilerin Toplanması  

Çalışma verilerinin toplanması için gerekli izinler alınmış olup “Paternalist Liderlik Ölçeği” ve 
“Okul Kültürü Ölçeği” 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde öğretmenlere uygulanmıştır. 
Ölçekler uygulanırken gönüllülük esası dikkate alınmış ve gizlilik ilkesi doğrultusunda kişisel 
bilgilerin kimseye verilmeyeceği açıklanarak öğretmenlerin güveni sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Çalışma kapsamında toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. SPSS paket programı 
yardımıyla Paternalist Liderlik Ölçeği ve Okul Kültürü Ölçeğinden alınan puanların 
tanımlanması için ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış her iki ölçeğin alt boyutları 
arasındaki ilişki ve değişkenler arasındaki anlamlı farklılıkların hangi tür analizlerle yapılacağına 
yönelik karar vermek amacıyla dağılımların normalliğinin denetlenmesi için Basıklık (Skewness) 
ve Çarpıklık (Kurtosis) testleri yapılmıştır (Tablo-2). 

 

Tablo 2. Basıklık (Skewness) ve Çarpıklık (Kurtosis) Testi Sonuçları 

Puanlar N 𝒙" SS 
Skewness Kurtosis 

Değer Std Değer Std 
Paternalist Liderlik 420 2,85 0,32 ,235 ,119 -,336 ,238 
Destek Kültürü 420 3,83 0,88 -,708 ,119 -,067 ,238 
Başarı Kültürü 420 3,86 0,87 -,718 ,119 ,043 ,238 
Bürokrasi Kültürü 420 3,17 0,69 -,029 ,119 ,129 ,238 
Görev Kültürü 420 4,17 0,67 -,751 ,119 -,177 ,238 

 

Tablo 2’de öğretmenlerin paternalist liderlik ve okul kültürü alt boyutlarına ait puanların normal 
dağılım gösterip göstermediğine yönelik yapılan normallik testi sonucuna göre basıklık 
(Skewness) ve çarpıklık (Kurtosis) değerlerinin -/+1 içinde olduğu görülmektedir. Basıklık ve 
çarpıklık değerleri -/+1 içinde kaldığında, dağılımın normal olduğu kabul edilir (Çokluk, 
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 16). Ölçeklerin toplam ve alt boyutlarının puanları basıklık 
(Skewness) ve çarpıklık (Kurtosis) değerleri -/+1 içinde olduğundan verilerimiz normal dağılım 
göstermektedir. 

İkili grupların karşılaştırılmasında bağımsız gruplar t-testi, ikiden fazla grupların 
karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA), paternalist liderlik davranışları ile okul 
kültürü arasındaki ilişkinin belirlenmesinde korelasyon analizi, paternalist liderlik 
davranışlarının okul kültürünü yordayıp yordamadığını belirlemek için ise Basit Regresyon Testi 
kullanılmıştır.  
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BULGULAR 

Okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları ve okul kültürüne yönelik öğretmen 
algılarının ortalamalarını görmek amacıyla yapılan test sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Paternalist Liderlik ve Okul Kültürü Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri  

Puanlar N 𝒙" SS 

Paternalist Liderlik 420 2,85 0,32 
Destek Kültürü 420 3,83 0,88 
Başarı Kültürü 420 3,86 0,87 
Bürokrasi Kültürü 420 3,17 0,69 
Görev Kültürü 420 4,17 0,67 

 

Tablo 3’de paternalist liderlik davranışları ve okul kültürlerine ilişkin aritmetik ortalamalar ve 
standart sapmalar verilmiştir. Genel olarak paternalist liderlik davranışları “orta” düzeydedir 
(𝒙"=2,85; ss=,32). Okul kültürü ise sırasıyla destek kültürü “yüksek” düzeyde (𝒙"=3,83; ss=,88); 
başarı kültürü “yüksek” düzeyde (𝒙"=3,86; ss=,87); bürokrasi kültürü “orta” düzeyde (𝒙"=3,17; 
ss=,69) ve görev kültürü “yüksek” düzeyde (𝒙"=4,17; ss=,67) olduğu belirlenmiştir. 

Okul müdürlerinin paternalist liderlik ve okul kültürü davranışlarının öğretmenlerin 
cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterip-göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi 
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

 

 

Tablo 4’deki bulgular incelendiğinde öğretmenlerin paternatlist liderlik davranışları (t=3,808; 
p<.05) ve görev kültürü algıları (t=1,97; p<.05) cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık oluşturduğu 
görülmüştür. Erkek öğretmenler (𝒙" = 2.93) okul müdürlerini kadın öğretmenlere (𝒙" = 2.81) göre 
daha fazla paternalist lider olarak algılamaktadır. Ayrıca erkek öğretmenlerin (𝒙" = 4.26) görev 
kültürü algıları kadın öğretmenlere (𝒙" = 4.13) göre daha yüksektir. 

Okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan paternalist liderlik davranışları ve okul 
kültürü algılarının öğretmenlerin eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterip-
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 4. Öğretmenlerin Paternalist Liderlik ve Okul Kültürü Algılarının Cinsiyetlerine Göre 
Farklılaşıp-Farklılaşmadığını Gösterir t- Testi Analiz Sonucu 

Alt Boyutları Gruplar N 𝒙" SS 
t - Testi 

t Sd p 

Paternalist Liderlik Erkek 
Kadın 

139 
281 

2,93 
2,81 

,318 
,325 3,808 418 ,000 

Destek Kültürü Erkek 
Kadın 

139 
281 

3,91 
3,79 

,84 
,90 1,29 418 ,195 

Başarı Kültürü Erkek 
Kadın 

139 
281 

3,98 
3,80 

,86 
,87 

1,94 418 ,052 

Bürokrasi Kültürü 
Erkek 
Kadın 

139 
281 

3,19 
3,16 

,65 
,71 ,400 418 ,690 

Görev Kültürü Erkek 
Kadın 

139 
281 

4,26 
4,13 

,63 
,68 1,97 418 ,049 
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Tablo 5. Öğretmenlerin Paternalist Liderlik ve Okul Kültürü Algılarının Eğitim Durumlarına 
Göre Farklılaşıp-Farklılaşmadığını Gösterir t- Testi Analiz Sonucu 

Alt Boyutları Gruplar N 𝒙" SS 
t - Testi  

t Sd p 

Paternalist Liderlik Lisans 
Y. Lisans 

350 
70 

2,83 
2,91 

,325 
,337 

-1,830 418 ,068 

Destek Kültürü 
Lisans 
Y. Lisans 

350 
70 

3,87 
3,60 

,85 
1,00 2,40 418 ,017 

Başarı Kültürü Lisans 
Y. Lisans 

350 
70 

3,90 
3,66 

,85 
,97 2,14 418 ,032 

Bürokrasi Kültür Lisans 
Y. Lisans 

350 
70 

3,17 
3,19 

,67 
,79 -,194 418 ,846 

Görev Kültürü Lisans 
Y. Lisans 

350 
70 

4,19 
4,09 

,66 
,68 

1,10 418 ,268 

 

Tablo 5’te bulgular incelendiğinde öğretmenlerin algıladıkları paternalist liderlik ve okul kültürü 
ölçeği puanlarında eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için 
yapılan t-testi sonucunda destek kültürü (t=2,40; p<.05) ve başarı kültürü (t=2,14; p<.05) puan 
ortalamalarının anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür. Lisans mezunu öğretmenler, yüksek 
lisans mezunu öğretmenlere göre okullarında destek ve başarı kültürünün daha baskın olduğunu 
düşünmektedir. 

Okul müdürlerinin paternalist liderlik ve okul kültürü davranışlarının öğretmenlerin yaş 
düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 
varyans (ANOVA) analizi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6’da görüldüğü üzere okul müdürlerinin öğretmenlerin algıladıkları paternalist liderlik 
davranışları yaşlarına göre anlamlı farklılık bulunmazken; başarı ve görev kültüründe anlamlı 
fark bulunmuştur (p<,05). Farklılığın hangi gruplar arasında bulunduğunu tespit etmek amacıyla 
yapılan post hoc testlerinden LSD testi sonucuna göre; 51 yaş ve üstü öğretmenlerin başarı 
kültürü algıları (𝒙" =4,28), 31-40 yaş (𝒙" =3,77) ve 41-50 yaş (𝒙" =3,83) öğretmenlerden daha yüksektir. 
Ayrıca 51 yaş üstü öğretmenlerin görev kültürü algıları (𝒙" =4,54), 31-40 yaş (𝒙" =4,11), 30 yaş altı 
(𝒙" =4,17) ve 41-50 yaş (𝒙" =4,18) öğretmenlerden daha yüksektir. 

Okul müdürlerinin paternalist liderlik ve okul kültürü davranışlarının öğretmenlerin okul 
türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 
varyans (ANOVA) analizi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7’de öğretmenlerin algıladıkları paternalist liderlik davranışları görev yaptıkları anaokulu, 
ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine göre anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>.05); okul 
kültürü açısından anlamlı fark bulunmaktadır (p<.05). Farklılığın hangi gruplar arasında 
bulunduğunu tespit etmek amacıyla yapılan post hoc testlerinden LSD testi sonucuna göre; 
anaokulu (𝒙" =4,33) ve ilkokul öğretmenlerinin destek kültürü algıları (𝒙" =4,08), ortaokul (𝒙" =3,80) 
ve lise öğretmenlerinden (𝒙" =3,57); ortaokul öğretmenlerinin destek kültürü algıları (𝒙" =3,80), lise 
öğretmenlerinden (𝒙" =3,57) daha yüksektir.  
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Tablo 6. Öğretmenlerin Paternalist Liderlik ve Okul Kültürü Algılarının Yaşlarına Göre 
Farklılaşıp-Farklılaşmadığını Gösterir ANOVA Analizi Sonuçları 

Puan Sınıf N 𝒙" Ss Varyansın 
Kaynağı 

KT sd KO F p Fark 

D
es

te
k 

   
K

ül
tü

rü
 

A-30 yaş altı 131 3.87 .86 G. Arası 5,46 3 1,823 

2,34 ,072 --- 

B-31-40 yaş 179 3.72 .93 G. İçi 323,3 416 ,777 
C-41-50 yaş 84 3.87 .88 Toplam 328,8 419  
D-51 yaş ve 
üstü 26 4,17 .56     

Toplam 420 3.83 .88     

Ba
şa

rı
 

K
ül

tü
rü

 

A-30 yaş altı 131 3.92 .78 G. Arası 6,53 3 2,179 

2,87 ,036 D>B; 
D>C 

B-31-40 yaş 179 3.77 .91 G. İçi 315,4 416 ,758 
C-41-50 yaş 84 3.83 .96 Toplam 322,0 419  
D-51 yaş ve 
üstü 26 4,28 .56     

Toplam 420 3.86 .87     

Bü
ro

kr
as

i  
K

ül
tü

rü
 

A-30 yaş altı 131 3.27 .65 G. Arası 1,93 3 ,643 

1,32  ,267 --- 

B-31-40 yaş 179 3.12 .75 G. İçi 202,5 416 ,487 
C-41-50 yaş 84 3.11 .65 Toplam 204,5 419  
D-51 yaş ve 
üstü 26 3.23 .63     

Toplam 420 3.17 .69     

G
ör

ev
 

K
ül

tü
rü

 

A-30 yaş altı 131 4.17 .64 G. Arası 4,16 3 1,381 

3,11 ,026 
D>A; 
D>B; 
D>C 

B-31-40 yaş 179 4.11 .69 G. İçi 185,5 416 ,446 
C-41-50 yaş 84 4.18 .68 Toplam 189,7 419  
D-51 yaş ve 
üstü 26 4.54 .50     

Toplam 420 4.17 .67     

Pa
te

rn
al

is
t 

Li
de

rl
ik

 

A-30 yaş altı 131 2,80 ,02 G. Arası ,508 3 ,169 

1,57 ,194 --- 

B-31-40 yaş 179 2,85 ,02 G. İçi 44,66 416 ,107 
C-41-50 yaş 84 2,88 ,03 Toplam 45,17 419  
D-51 yaş ve 
üstü 26 2,93 ,05     

Toplam 420 2,85 ,01     
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Anaokulu (𝒙" =4,35) ve ilkokul (𝒙" =4,06) öğretmenlerinin başarı kültürü algıları (𝒙" =4,06), ortaokul 
(𝒙" =3,83) ve lise öğretmenlerinin başarı kültürü algılarından (𝒙" =3,66) daha yüksektir.  

Lise öğretmenlerinin bürokratik kültür algıları (𝒙" =3,28), anaokulu öğretmenlerinin bürokratik 
kültür algılarından (𝒙" =2,89) daha yüksektir.  

Anaokulu (𝒙"=4,36), ilkokul (𝒙"=4,36) ve ortaokul (𝒙"=4,16), öğretmenlerinin görev kültürü algıları, 
lise öğretmenlerinin görev kültürü algılarından (𝒙" =4,00) daha yüksektir.  

Okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarının ve okul kültürü algıları öğretmenlerin 
şuanki müdürle çalışma yılına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan tek yönlü varyans (ANOVA) analizi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 7. Öğretmenlerin Paternalist Liderlik ve Okul Kültürü Algılarının Okul Kademelerine 
Göre Farklılaşıp-Farklılaşmadığını Gösterir ANOVA Analizi Sonuçları 

Puan Sınıf N 𝒙" Ss Varyansın 
Kaynağı KT sd KO F p Fark 

D
es

te
k 

K
ül

tü
rü

 

A-Anaokulu 26 4.33 .65 G. Arası 20,74 3 6,916 

9,33 ,000 

A>C;  
A>D; 
B>C; 
B>D; 
C>D 

B-İlkokul 93 4.08 .84 G. İçi 308,0 416   ,741 
C-Ortaokul 176 3.80 .82 Toplam 328,8 419  
D-Lise 125 3.57 .95     
Toplam 420 3.83 .88     

Ba
şa

rı
 

K
ül

tü
rü

 

A-Anaokulu 26 4.35 .54 G. Arası 15,2 3 5,069 

6,87 ,000 

A>C;  
A>D; 
B>C; 
B>D 

B-İlkokul 93 4.06 .90 G. İçi 306,8 416 ,738 
C-Ortaokul 176 3.83 .82 Toplam 322,0 419  
D-Lise 125 3.66 .91     
Toplam 420 3.86 .87     

Bü
ro

kr
at

ik
 

K
ül

tü
r 

A-Anaokulu 26 2.89 .61 G. Arası 3,82 3 1,276 

2,64 ,049 D>A 
B-İlkokul 93 3.13 .76 G. İçi 200,7 416 ,483 
C-Ortaokul 176 3.16 .65 Toplam 204,5 419  
D-Lise 125 3.28 .71     
Toplam 420 3.17 .69     

G
ör

ev
  

K
ül

tü
rü

 

A-Anaokulu 26 4.36 .51 G. Arası 7,86 3    2,62 

5,99 ,001 

A>D; 
B>C; 
B>D; 
C>D 

B-İlkokul 93 4.36 .64 G. İçi 181,2 416 ,437 
C-Ortaokul 176 4.16 .69 Toplam 189,7 419  
D-Lise 125 4.00 .64     
Toplam 420 4.17 .67     

Pa
te

rn
al

is
t  

Li
de

rl
ik

 

A-Anaokulu 26 2.86 ,30 G. Arası ,269 3 ,090 

,831 ,477 --- 
B-İlkokul 93 2.83 ,30 G. İçi 44,90 416 ,108 
C-Ortaokul 176 2.83 ,32 Toplam 45,17 419  
D-Lise 125 2.89 ,35     
Toplam 420 2.85 ,32     
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Tablo 8’e göre, öğretmenlerin şu anki müdürle çalışma yılları, paternalist liderlik ve okul kültürü 
ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>.05).  

Okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları ve okul kültürü arasındaki ilişkinin 
belirlenmesine yönelik yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9’da görüldüğü üzere okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan paternalist 
liderlik davranışları ile okul kültürü arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına yönelik yapılan 
Pearson Korelasyon analizi sonucunda, bürokratik kültür ile paternalist liderlik davranışları 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r= ,235; p<,01). Paternalist 
liderlik davranışları ile destek, başarı ve görev kültürleri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p<.05). 

 

Tablo 8. Öğretmenlerin Paternalist Liderlik ve Okul Kültürü Algılarının Şu anki Müdürle 
Çalışma Yıllarına Göre Farklılaşıp-Farklılaşmadığını Gösterir ANOVA Analizi Sonuçları 

Puan Sınıf N 𝒙" Ss 
Varyansın 
Kaynağı KT sd KO F p Fark 

D
es

te
k 

K
ül

tü
rü

 2 yıl ve altı 224 3.78 .88 G. Arası 2,21 3 ,737 

,939 ,422 --- 

3-4 yıl 101 3.85 .92 G. İçi 326,59 416 ,785 
5-6 yıl 71 3.86 .84 Toplam 328,80 419  
7 yıl ve 
üstü 24 4,07 .82     

Toplam 420 3.83 .88     

Ba
şa

rı
 K

ül
tü

rü
 2 yıl ve altı 224 3.82 .85 G. Arası 1,11 3 ,370 

,480 ,696 --- 

3-4 yıl 101 3.88 .93 G. İçi 320,90 416 ,771 
5-6 yıl 71 3.91 .89 Toplam 322,01 419  
7 yıl ve 
üstü 24 4,01 .85     

Toplam 420 3.86 .87     

Bü
ro

kr
at

ik
 

K
ül

tü
r  

2 yıl ve altı 224 3.17 .72 G. Arası 1,15 3 ,517 

1,059 ,367 --- 

3-4 yıl 101 3.25 .66 G. İçi 203,00 416 ,488 
5-6 yıl 71 3.14 .64 Toplam 204,55 419  
7 yıl ve 
üstü 24 2.98 .72     

Toplam 420 3.86 .69     

G
ör

ev
 K

ül
tü

rü
 2 yıl ve altı 224 4.13 .65 G. Arası 1,30 3 ,435 

,960 ,412 --- 

3-4 yıl 101 4.19 .73 G. İçi 188,40 416 ,453 
5-6 yıl 71 4.27 .61 Toplam 189,70 419  
7 yıl ve 
üstü 24 4.24 .70     

Toplam 420 4.17 .67     

Pa
te

rn
al

is
t  

Li
de

rl
ik

 

2 yıl ve altı 224 2.83 .32 G. Arası ,291 3 ,097 

,900 ,441 --- 

3-4 yıl 101 2.86 .34 G. İçi 44,88 416 ,108 
5-6 yıl 71 2.87 .30 Toplam 45,17 419  
7 yıl ve 
üstü 24 2.92 .31     

Toplam 420 2.85 .32     
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Paternalist liderlik davranışlarının, bürokratik okul kültürünü yordayıp yordamadığını ortaya 
koymak için yapılan basit regresyon analizi Tablo 10’da yer almaktadır.  

 

Tablo 10. Regresyon Analizi Kapsamındaki Varyans Analizi 
B.Sız Değ. B.lı Değ. B Std. Hata β t p 
Sabit  
PaternalistL. 

Bürokrasi  
Kültürü 

1,749 
,501 

,290 
,101 

 
,235 

6,019 
4,951 

,000 
,000 

R=.235; R2=.055; F=24.51; p<.05 

 

Tablo 10’da görüldüğü üzere, regresyon analizi modelinde paternalist liderlik davranışları 
bağımsız, bürokratik okul kültürü bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır. Okul müdürlerinin 
öğretmenler tarafından algılanan paternalist liderlik davranışları, bürokratik okul kültürünü 
anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları, 
bürokratik okul kültüründeki toplam varyansın yaklaşık %6’sını açıklamaktadır. Başka bir 
ifadeyle okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları, bürokratik okul kültürünü olumlu 
yönde etkilemektedir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın birinci alt amacına ait bulgular incelendiğinde, “öğretmenlerin okul müdürlerinin 
paternalist liderlik davranışlarına” ilişkin algılarının “orta” düzeyde olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonucun literatürdeki diğer sonuçlarla paralellik göstermektedir (Cerit ,2012; 
Arslan, 2016; Sarp, Kumral ve Bozkurt, 2019). Ülkemizde yapılan araştırmalarda paternalist 
liderlik davranışlarının düşük algılanması, daha ziyade doğu toplumlarında görülen aile ortamı, 
sadakat, yardımseverlik, otoriterlik, disiplin gibi unsurların değişen yüzyılda etkililiğini 
yitirmesi ve batı tarzı liderlik türlerinden daha çok etkilendiği gözlemlenen Türkiye coğrafyası 
için beklenen bir sonuç olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmada elde edilen diğer bulgulara göre okullarda görev odaklı bir okul kültürünün 
oluştuğundan bahsedilebilir. Öğretmen algılarına göre araştırmanın sonuçları, okullarda görev 
kültürünün daha baskın olduğunu ortaya koymuş ve yapılan bazı araştırma bulgularıyla paralel 
olduğu görülmüştür (Esinbay, 2008; Koşar, 2008; Terzi, 2005; Sezgin, 2010; Koşar ve Çalık, 2011; 
Özdemir, 2013). Her şeyin belirli bir amaca yönelik olması beklenen görev kültüründe iş merkezli 
bir anlayış hakimdir (Şişman, 2002). Bu araştırmada öğretmenlerin görev kültürüne ilişkin 
algılarının daha yüksek çıkması, öğretmenlerin sorumluluk gerektirdiği davranışları yapmaya 

Tablo 9. Paternalist Liderlik Davranışları ile Okul Kültürü Arasındaki İlişkiler için Yapılan 
Pearson Analizi Sonuçları 

Okul Kültürü Alt Boyutları 
Paternalist Liderlik Toplam Puanı 

N r p 

Destek Kültürü 420 -,092 ,060 

Başarı Kültürü 420 -,061 ,210 

Bürokrasi Kültürü 420      ,235** ,000 

Görev Kültürü 420 -,016 ,751 
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çalıştıkları şeklinde yorumlanabilirken, devlet okullarında öğretmenlere yüklenen görev bilinci 
algısının da bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Bürokratik kültür ise en düşük algılana okul 
kültürü boyutu olmuştur. Dönder’e (2006) göre okulların kuralcı bir tarz ile yönetilmesi, okulun 
atmosferini olumsuz etkilemekte ve örgütte otoritenin hiyerarşik kullanımı artıkça ilişkiler 
resmileşmektedir. Resmileşen ilişkiler kurumu (Hersey ve Blanchard, 1982) izleyicilerin gözüne 
yüzeysel, zayıf ve ilişkilerin resmileştiği yer olarak yansımaktadır. Buna bağlı olarak araştırmada 
öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin algılarının en düşük düzeyde algılandığı bürokratik kültür 
boyutunun yer alması olumlu bir sonuç olarak görülmektedir.  

Araştırmanın cevap aradığı ikinci alt amaçta ise öğretmenlerin demografik özelliklerin 
öğretmenlerin paternalist liderlik algıları üzerinde farklılık oluşturup oluşturmadığıdır. 
Öğretmenlerin eğitim düzeyi paternalist liderlik davranışları algılarında anlamlı farklılık 
oluşturmazken; erkek öğretmenler okul müdürlerini kadın öğretmenlere göre daha fazla babacan 
lider olarak algılamaktadır. Dağlı ve Ağalday (2017), Cesur (2015) ve Yaman’ın (2011) 
araştırmalarında elde edilen bulgular, mevcut araştırmadan elde edilen bulgular ile benzerlik 
göstermektedir. Erkek öğretmenler, paternalist liderden iş yerinde daha fazla aile ortamı 
yaratmasını ve aynı şekilde daha fazla kişisel hayatlarına katılmasını beklemektedir. Dolayısıyla 
lider ile izleyici arasındaki ilişkinin erkek katılımcılarda daha fazla ebeveyn – evlat ilişkisine 
doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Başka bir yorumda okul müdürlerinin çoğunun erkek egemen 
olması kadın öğretmenler ile empati yapamamalarının yanında Doğu kültüründe toplumsal 
cinsiyet algısı sebebiyle kadın-erkek ilişkilerinin uzak olmasının etkili olduğu varsayılabilir. 
Sonuçlara göre yaş, okul türü ve şu an ki müdürle çalışma yılının öğretmenler algısında anlamlı 
bir farklılığa yol açmadığı belirlenmiştir. 

Araştırmada öğretmenlerin cinsiyetlerine göre görev kültürü bakımından erkek öğretmenlerin 
lehine bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. Benzer şekilde erkeklerin destek, başarı ve 
bürokratik kültür algıları kadınlardan yüksek olduğunu tespit eden çalışmalar bulunmakla 
birlikte (Tanrıöğen, Baştürk ve Başer, 2014; Sönmez, 2006; Özer ve Akbaş, 2016), örgüt kültüründe 
cinsiyet değişkeninin kültür algısında farklılık oluşturmadığını (Bağdatlı, 2015; Bökeoğlu ve 
Yılmaz, 2008) ve kadınların örgüt kültürü algılarının erkeklere göre daha yüksek olduğunu tespit 
eden araştırmalara da (Önsal, 2012; Conn, 2004) rastlamak mümkündür. Araştırmalarda ortaya 
konulan bulgular değerlendirildiğinde çok farklı sonuçlar çıktığı görülmektedir. Bu sebeple 
cinsiyet yönünden okul kültürünün algılanması farklı çalışma alanlarında ve örgüt türlerinde 
değişkenlik gösterebileceği sonucu çıkarımı yapılabilir.   

Araştırmada ulaşılan bir başka bulguya göre lisans mezunu öğretmenlerin destek ve başarı 
kültürü algıları, yüksek lisans mezunu öğretmenlere göre daha olumludur/yüksektir. Farklı 
araştırma bulguları benzer sonuçlara ulaşırken (Önsal, 2012), bu bulguların aksine eğitim 
düzeyinin örgüt kültürü algısında anlamlı farklılık oluşmadığını ortaya çıkaran çalışmalar da 
bulunmaktadır (Bağdatlı, 2015). Bunun sebebi okul çevresi, okulun öğrenci başarısı, öğrenci yaş 
grupları ve okulların özel veya genel amaçları olabileceği düşünülmektedir.  

Araştırmada ulaşılan en dikkat çekici diğer bulguya göre okul müdürlerinin öğretmenler 
tarafından algıladıkları paternalist liderlik davranışları ile bürokratik okul kültürü arasında 
pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilirken; başarı, görev ve destek kültürleri ile paternalist 
liderlik davranışları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Ayrıca okul müdürlerinin 
paternalist liderlik davranışları, bürokratik okul kültürünü düşük düzeyde de olsa olumlu yönde 
yordamaktadır. Başka bir ifadeyle okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları, bürokratik 
okul kültürünün olumlu yönde gelişmesini desteklemektedir. Okul kültürü ile liderlik arasındaki 
ilişkiyi belirlemeye yönelik bazı araştırmalar incelendiğinde bu araştırmanın sonuçları ile 
benzeştiği görülmektedir (Yalınkılıç, 2012; Turan ve Bektaş, 2013; Yalçın ve Karadağ, 2013). 
Ayrıca Kurşun (2019) tarafından yapılan meta-analiz çalışmasında liderlik ve okul kültürü 
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algılarını ilişkilendiren 52 araştırmanın 49’nda pozitif anlamlı ilişki olduğunu tespit etmesi bu 
araştırma da ulaşılan bulguları güçlendirmektedir. Çeşitli araştırmalarda yöneticilerin paternalist 
liderlik davranışlarının yöneticiden alınan doyumu (Cerit, 2012), örgütsel iletişimi (Taşlıyan, 
Çiçeklioğlu ve Bıyıkbeyi, 2017), örgütsel vatandaşlık davranışını (Şendoğdu ve Erdirençelebi, 
2014), örgütsel muhalefet ve örgütsel yaratıcılığı (Ağalday, 2017), üyelerin psikolojik 
güçlenmesini (Demirer, 2012), genel iş doyumunu (Nal, 2018), olumlu yönde; işten ayrılma 
niyetlerini (Özer ve Yurdun, 2012) ise olumsuz yönde etkilediği ortaya konulmuştur. 
Araştırmamız sonucunda öğretmen algıları, okul müdürleri tarafından sergilenen paternalist 
liderlik davranışlarının güçlü bir okul kültürü oluşturmada olumlu bir ilişkiye ve etkiye sahip 
olmadığını da göstermektedir. 

Okul kültürüne güçlü katkı sağlaması beklenen okul müdürleri, öğretmenlerin fikirlerine önem 
veren, onlara rehber olan, etkili işbirliği içerisinde çalışabilmeleri için farklı fırsatlar tanıyan, okul 
için vizyon ve misyonu oluşturan bir liderdir (Schooley, 2005). Buna bağlı olarak bu araştırmanın 
okul müdürlerinin göstermesi beklenen liderlik davranışlarının etkili ve sağlıklı bir okul kültürü 
inşa etmeye sağlayacakları katkının önemini teyit ettiği düşünülmektedir. Okul müdürlerinin 
hedeflerin kabul görmesine yönelik yüksek performans beklentisi oluşturup birlikte hareket ruhu 
ile gösterdikleri liderlik davranışları okul kültürünün bir yordayıcısı olmaktadır. Bu sebeple okul 
müdürlerinin liderlik davranışlarını geliştirmelerinin, kalıcı bir okul kültürü oluşturmada pozitif 
yönde etkiye sahip olacağını göz önünde bulundurmaları önerilebilir.  
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Öz 

Kişi veya grup halindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil 
kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile 
varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat 
acenteleri tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentesinin yazılı belgelerinde 
tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acente adına yönetilmesi faaliyeti, olarak 
tanımlanan turist rehberlik hizmeti faaliyetini yerine getiren rehberler turizm sektörünün en 
önemli unsurlarıdır. Çalışmada rehberlerin çeşitli vergi kanunları açısından durumu incelenmiştir. 
Turist rehberlerinin Gelir Vergisi kanununa göre mükellefiyet durumu, elde ettikleri gelirlerin 
Gelir Vergisine tabii kazanç ve iradlardan ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek 
kazançları ve diğerleri gibi gelirlerinden hangisine girdiği açıklanmıştır. Ayrıca çalışmada, Vergi 
Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı açısından işe başlama 
bildirimi, defter tutma, tahsilat ve ödemelerin belgelendirilmesi, belgelerin saklanması vb. 
konulardaki yükümlülüklerine de değinilmiştir. 
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Abstract 

In the study, the situation of the guides in terms of various tax laws was examined. According to 
the Income Tax Law of the tourist guides, it was explained to which of the revenues they earned, 
the revenues they earn, such as commercial income, agricultural earnings, wages, self-employment 
earnings and others from the income and wills that are subject to income tax. In addition, in the 
study, the obligations regarding the commencement of employment, book keeping, 
documentation of payments and collection, storage and preservation of documents, etc. in terms 
of laws such as Turkish Commercial Code, Tax Procedure Law and Social Security Institution 
Legislation were also mentioned. 
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GİRİŞ 

Dünya’da ve Türkiye ekonomisi içerisinde turizm hareketlerinin önemli bir payı bulunmaktadır. 
Ekonomi içerisindeki turizmin daha çok pay alabilmesi için, turist ve konaklama sayılarının yıllar 
itibarıyla artması gerekir. Bunun için sektör içerisinde ülke turizminin tanıtımında görev alanlardan 
başlamak üzere, çok değişik sayıda meslek gruplarına önemli görevler düşmektedir. Bu meslek 
gruplarının başında da turist rehberleri gelmektedir (Yenipınar,Bak ve Çapar, 2014:84). Dünya 
Profesyonel Turist Rehberleri Federasyonu’nun (World Federarion of Tourist Guide Associations, 
WFTGA) tanımına göre ise “turist rehberi yurt içi ya da yurt dışından gelen grup ya da bireysel 
ziyaretçilere, onların tercih ettikleri bir dilde, bir bölge ya da şehirde bulunan anıtlar, müzeler, doğal 
ve kültürel çevre ile tarihi yerlerde kılavuzluk eden ve eğlendirici bir yorumla bunları 
ziyaretçilerine aktaran kişidir” (Köroğlu, 2013:93). 

Türkiye’de turist rehberliği mesleği 22/06/2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu” ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 29217 sayılı 
26 Aralık 2012 tarihinde çıkartılan “Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği”, “turist rehberliği 
mesleğine kabule, meslek içi eğitime ve mesleğin icrasına, turist rehberleri odaları olan karşılıklı 
hak ve yükümlülüklerine, gelir ve giderleri ile bütçelerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğe 
ilişkin görev ve yetkilerine, meslek kuruluşlarıyla iş birliğine ve turist rehberliği meslek 
kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları” kapsar. Yönetmeliğin 
1.maddesine göre Turist rehberi; “Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mesleğe kabul 
edilerek turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişidir” olarak 
tanımlanmıştır. 

“Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin” 3. Maddesinde “Eylemsiz Turist Rehberleri; 
Ruhsatname sahibi olup çalışma kartı olmayan turist rehberini”, “Eylemli Turist Rehberleri ise, 
Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist 
rehberini”, olarak tanımlanmaktadır. 

 

TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA İLİŞKİN ESASLAR 

Turist rehberliği hizmetlerinin kapsamı 29217 sayılı 26 Aralık 2012 tarihli “Turist Rehberliği Meslek 
Yönetmeliği” nin 25 (3) maddesinde, “ Seyahat acentacılığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla 
kişi veya grup hâlindeki yerli veya  yabancı turistlerin  gezi öncesinde  seçmiş oldukları dil 
kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının 
kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesi veya seyahat acentaları 
tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde 
tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesi hizmetleridir.” 
Şeklinde tanımlanmıştır. Bu rehberlik hizmetlerini sadece eylemli turist rehberleri tarafından 
sunulması  

“Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’’nin 26 (1) ve 27 (1) e göre” turist rehberlerinin, ruhsatname 
ve çalışma kartı alma zorunluluğu” vardır. “Ruhsatname sahibi olanlar turist rehberisıfatını 
kazanırlar ve Birlik tarafından hazırlanan çalışma kartlarını kayıtlı oldukları odadan alabilirler. 
Birlik, çalışma kartı alan ve almayan turist rehberlerinin durumlarını her yıl Şubat ayı sonuna kadar 
Bakanlığa bildirir. Çalışma kartı, Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist rehberlerine, 
müracaatları halinde Birlik tarafından basılan ve kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle 
geçerli olmak üzere verilen izin belgesidir. Çalışma kartı alan turist rehberleri eylemli turist 
rehberidir ve mesleği fiilen icra edebilir”. 

“Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’’nin 28.maddesinde “turist rehberliği mesleğinin icrasına 
ilişkin esaslara yer verilmiştir, meslek sadece eylemli turist rehberleri tarafından serbest meslek 
erbabı olarak veya 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak icra edilir. 
Meslek; Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak icra edilir. Turist rehberleri 
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mesleki onur ve itibarla bağdaşmayan herhangi bir faaliyet veya eylemde bulunamaz. Mesleğin 
icrasında ülkemizin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal ve benzeri değerlerinin ve varlıklarının 
Bakanlığın kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılması esastır”. 

“Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği” nin 38 (1). maddesine göre “turist rehberlerinin tur için 
belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı turist rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Sözleşme 
seyahat acentası ile turist rehberi arasında veya doğrudan turist rehberi ile turist/turistler arasında 
hizmet vermeye başlamadan önce yapılır”. 

“Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği” nin 29 (1). maddesine göre” turist rehberlerinin çalışma 
kartında belirtilen yabancı dil/dillerde rehberlik yapmaları zorunludur. Ancak turist rehberleri, tura 
katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri halinde mesleklerini Türkçe olarak icra edebilirler”. 

“Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği” nin 35’e göre “Turist rehberleri; tur, paket tur, ulaşım veya 
konaklama gibi seyahat acentalığı faaliyeti kapsamına giren hizmetleri vermemek, bu kapsamda 
aracılık yapmamak, teklif etmemek, tanıtım veya pazarlamasını yapmamak koşuluyla yalnızca 
turist rehberliği hizmeti sunabilir. Buna aykırı davranan turist rehberleri hakkında ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde işlem yapılır, denilmektedir. Reklam ve tanıtım mesleğe ilişkin nitelik ve 
özelliklerini göstermekle sınırlıdır. Eylemsiz turist rehberleri reklam ve tanıtım faaliyetinde 
bulunamaz”. 

 

GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİNİN 
İNCELENMESİ 

“Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kasım 2015 günü ve 29537 sayılı 289 seri nolu 
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde rehberlik hizmeti veren rehberlerin Gelir Vergisi Kanunu açısından 
vergilendirmesiyle” ilgili açıklamalar yapılmıştır. 

Gelir Vergisi Kanunu açısından, turist rehberlerinin hangi mükellefiyete tabi oldukları ve gelirin 
unsurları açısından hangi kazanç ve irat olduğunu incelemek gerekmektedir. 

 

Gelir Vergisi Kanunu Açısından Mükellefiyet Biçimi 

Gelir Vergisi Kanunu’nda dar mükellef ve tam mükellef olarak iki tür mükellefiyet vardır. 

 

Dar Mükellef 

Gelir Vergisi Kanunu 6. Maddesine göre “Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece 
Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler”. 

Gelir Vergisi Kanunu 7. Maddesine göre “Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve 
iradın Türkiye'de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre tayin olunur: 

1.Ticarî kazançlarda, kazanç sahibinin Türkiye'de işyerinin olması veya daimi temsilci 
bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması (Bu şartları haiz 
olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın 
aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere gönderenlerin bu 
işlerden doğan kazançları Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz). 

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması veya satış 
akdinin Türkiye'de yapılmış olmasıdır. İş merkezinden maksat ise, iş bakımından muamelelerin 
bilfiil toplandığı ve idare edildiği merkezdir. 
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1 Ziraî kazançlarda: Ziraî faaliyetlerin Türkiye'de icra edilmesi; 

2 Ücretlerde: 

a) Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 

b) Türkiye’de kain müesseselerin idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye 
memurlarına ait huzur hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye'de değerlendirilmesi; 

3 Serbest meslek kazançlarında: Serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye'de icra edilmesi veya 
Türkiye'de değerlendirilmesi; 

4 Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayrimenkulün Türkiye'de bulunması ve bu mahiyetteki mal 
ve hakların Türkiye'de kullanılması veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 

5 Menkul sermaye iratlarında: Sermayenin Türkiye'de yatırılmış olması; 

6 Diğer kazanç ve iratlarda: Bu kazanç veya iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye'de ifa 
edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi” 

“Bu maddenin 3’üncü, 4’üncü, 5 inci ve 7 inci bentlerinde sözü edilen değerlendirmeden maksat, 
ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödemenin 
veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır.” 

Gelir Vergisi Kanunu 8. Maddesine göre “iş yeri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenir”. 

 

Tam Mükellef 

Gelir Vergisi Kanunu 3. Maddesine göre “Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde 
ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler: 

1)Türkiye'de yerleşmiş olanlar; 

2)Resmî daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup 
adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan 
Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları 
dolayısı ile Gelir Vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkûr kazanç ve 
iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.) 

Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır: 

1)İkametgâhı Türkiye'de bulunanlar (İkametgâh, Medeni Kanununun 19 uncu ve müteakip 
maddelerinde yazılı olan yerlerdir); 

2)Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar 
Türkiye'de oturma süresini kesmez.)” 

Yerleşme sayılmayan haller ise; 

Aşağıda yazılı yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye'de yerleşmiş 
sayılmazlar: 

1) Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, 
basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya 
istirahat veya seyahat amacıyla gelenler; 

2) Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş veya 
kalmış olanlar. 

Gelir Vergisi Kanunu tam mükellefiyette ikametgâh esası ile uyrukluk esasına dayalı kişisellik 
ilkesini kabul etmiştir (Barışçıl, 2016:15) Gelir Vergisi Kanunu, Türkiye’de yerleşmiş olanların yanı 
sıra resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı 
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olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkede oturan 
Türk vatandaşlarını da tam mükellef olarak belirtmiştir. 

28/07/2016 tarih ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 6. Maddesine göre; “yabancılar tarafından 
diğer kanunlarda sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş meslekler için yapılan çalışma izni başvurularının 
reddedileceği” belirtilmiştir. Turist Rehberliği mesleği de 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek 
Kanununun 3. Maddesinin birinci fıkrasında “Turist rehberi unvanı mesleğe kabulle kazanılacağı ve 
mesleğe kabul için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak “belirtildiği gibi sadece Türk vatandaşlarına 
hasredilmiş mesleklerden birisidir. Türkiye’de yerleşmiş olan turist rehberleri tam mükellef olarak 
Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. 

 

Gelir Vergisi Kanununa Konu Kazanç ve İradlar  

Gerçek kişilerin gelirleri, gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde 
ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. 

Gelir Vergisi Kanunu 6. Maddesine göre “gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır : 

1) Ticarî kazançlar, 

2) Ziraî kazançlar, 

3) Ücretler, 

4) Serbest meslek kazançları, 

5) Gayrimenkul sermaye iratları, 

6) Menkul sermaye iratları, 

7) Diğer kazanç ve iratlar.” 

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve 
safi miktarları ile nazara alınır, denilmektedir. 

Turist rehberlerinin elde ettikleri gelirler, gelirin unsurları açısından incelediğinde açıklamalar 
aşağıdaki gibidir. 

 

Eylemsiz Turist Rehberlerinin Elde Ettiği Gelirlerin Serbest Meslek Kazancı 
Açısından Değerlendirilmesi 

Ruhsatname sahibi ve meslek odasına kayıtlı olmakla birlikte, çalışma kartı olmayan turist rehberleri 
eylemsiz rehber olarak tanımlandığından bu durumdaki turist rehberlerinin, Vergi Usul Kanununun 
155 inci maddesinde yer alan serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtilerinden sadece (4) 
numaralı bentte yazılı “Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki örgütlere kayıt 
olmak.” şartını taşıdıkları kabul edilir. Bu nedenle, bu kapsamdaki turist rehberlerinin, Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi uyarınca gelir vergisi 
muafiyetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. 

 

Eylemli Turist Rehberlerinin Elde Ettiği Gelirlerin Serbest Meslek Kazancı Açısından 
Değerlendirilmesi 

Eylemli turist rehberlerinin elde ettiği gelirlerin gelirin unsurlarından biri olan serbest meslek 
kazancı açısından değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir. 
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Serbest Meslek Erbabı Olarak Eylemli Turist Rehberleri 

Gelir Vergisi Kanunu 66. Maddesine göre “Serbest meslek faaliyetini mütat meslek halinde ifa 
edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya 
görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.” 

“GVK 66. maddenin uygulanmasında: 

1)Gümrük komisyoncuları, her türlü borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile 
mükellef olanlar; 

2)Bizzat serbest meslek sınıfına girmemekle beraber serbest meslek sınıfını bir araya getirerek 
örgütlenmek veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek 
kazancından hisse alanlar. 

3)Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde 
komanditeler; 

4)Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek sınıfının ticarî ve meslekî 
işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları; 

Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan, ebe, sünnetçi, 
sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi meslekî faaliyette bulunanlar, (şartlardan en az ikisini 
taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye için nüfusu 5.000'i aşmayan 
yerlerde faaliyette bulunanların, bu faaliyetlerine ilişkin kazançları, gelir vergisinden muaftır). 

Bu işleri dolayısiyle serbest meslek erbabı sayılırlar” denilmiştir. İlgili kanun maddesinde de 
belirtildiği üzere turist rehberleri serbest meslek erbabıdır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 155’inci maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen hallerden en az ikisini 
taşıyorlarsa Gelir Vergisi Kanunu’nun 66’ncı maddesi uyarınca serbest meslek erbabı 
sayılacaklardır. 

Vergi Usul Kanun Madde 155 göre; 

“Serbest meslek çalışanları için aşağıdaki hallerden herhangi biri "işe başlama" yı gösterir: 

1) Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmak; 

2) Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden işaretleri asmak; 

3) Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar 
yapmak; 

4) Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki örgütlere kayıt olmak.” 

Eylemli olarak turist rehberliği mesleğini fiilen yapanların “Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve 
Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde” sayılan; 

“a) Mesleğin kabul koşullarını taşımaları halinde Kültür ve Turizm  Bakanlığından “ruhsatname” 
almaları, 

b) Turist rehberliği faaliyeti ile ilgili olarak mesleki odalara kaydolmaları, 

c) Kendilerine, Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından basılan ve kayıtlı oldukları oda 
tarafından mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak “çalışma kartı” verilmesi, 

ç) TUREB’in resmi internet sitesinde, kimlik bilgileri ile ülkesel veya bölgesel turist rehberliği, 
bölgesel turist rehberi ise çalışabileceği bölge veya bölgeler, yabancı dilleri, eylemli veya eylemsiz 
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olduğuna ilişkin bilgilerinin yayınlanması, 

d) Devamlı olarak rehberlik faaliyetinde bulunduğunu gösteren kartvizit, broşür veya el ilanları 
dağıtması, internet sitesi veya yayın organlarında reklamlarını yayınlaması ya da ilgili kişi ve 
kuruluşlarla internet yoluyla veya telefon aracılığıyla gerekli haberleşme koordinasyonunu 
sağlaması”, dikkate alındığında Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (2), 
(3) ve (4) numaralı bentlerinde yer alan serbest meslek erbabı olarak işe başlama şartlarına haiz 
oldukları anlaşılmaktadır (289 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ , www.gib.gov.tr/). 

Eylemli Turist Rehberlerinin Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi 

Gelir Vergisi Kanunu 65. Maddesine göre “Serbest meslek kazancının tanımında; her türlü serbest 
meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır”, şeklinde tanımlanmıştır ve serbest 
meslek faaliyetinin, “sermayeden daha çok bireysel olarak çalışılması, bilim veya mesleki bilgiye veya 
uzmanlığa dayanan ve ticari özellikte olmayan işlerin iş verene bağlı olmaksızın bireysel sorumluluk 
altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır” olarak ifade edilmiştir. Eylemli turist rehberlerinin 
faaliyetlerini kendi nam ve hesabına mutat meslek olarak süreklilik arz edecek şekilde fiilen yaptıkları 
için elde ettikleri kazançlar, serbest meslek kazancının tanımından hareketle; sermayeden ziyade 
kişisel faaliyet ve bilim ve mesleki veya uzmanlığa dayalı olması, ticari özellikler taşımaması ve bir 
işverene bağlı olmadan kişisel sorumluluğu altında kendi adına ve hesabına yapılmasından dolayı 
serbest meslek kazancıdır. 

 
Eylemli turist rehberlerinden faaliyetlerini kendi nam ve hesabına mutat meslek  olarak süreklilik 
arz edecek şekilde fiilen yaptıkları vergi dairelerince tespit edilenler, Gelir Vergisi Kanununun 
serbest meslek kazancının vergilendirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirmeye tabi 
tutulur .Dolayısıyla, eylemli olarak turist rehberliği mesleğini fiilen yapanların, Gelir Vergisi 
Kanununun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan muafiyet 
hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 
 
Öte yandan, “Turist Rehberliği Meslek Kanunu “ile bu Kanuna dayanılarak yayımlanan “Turist 
Rehberliği Meslek Yönetmeliği” uyarınca “eylemli turist rehberlerinin, aynı acenta ile birden fazla 
“rehber-acente hizmet sözleşmesi” yapmaları elde ettikleri gelirin serbest meslek kazancı olma 
vasfını değiştirmemektedir”. 

Serbest meslek kazancının tespitine ilişkin olarak GVK. Madde 67 de açıklama yapılmıştır; “serbest 
meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para 
ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet 
dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır”. Serbest meslek kazancının tespitinde 
hangi giderlerin hasılattan indirilebileceği de GVK Madde 68’de belirtilmiştir. 

Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler; 

“1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi için ödenen genel giderler 
(İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı 
ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira 
yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar 
amortismanın yarısını gider yazabilirler.). 

2) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki yiyecek ve barınma giderleri, 
tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak 
üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve 
emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı 
giyim giderleri. 
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3) Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile 
sınırlı olmak şartıyla). 

4) Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden 
çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil). 

5) Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri. 

6) Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller. 

7) Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri. 

8) Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile 
mesleki teşekküllere ödenen aidatlar. 

9) Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri 
ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar. 

10) Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar” 

mesleki giderler olarak hasılattan indirilir. Ancak, her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest 
meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez. 
 

Eylemli Turist Rehberlerinin Elde Ettiği Gelirlerin Ücret Geliri Açısından 
Değerlendirilmesi 

Gelir Vergisi Kanunu 61. Maddesine göre ücret; “işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak 
çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatlerdir.” Bu tanımın en belirgin özelliği, işin bir işverene tabi olarak ve bir işyerine bağlı 
olarak yapılmasıdır. Turist rehberi olarak verilen hizmet, bu tanımlara uygun ise, vergileme işveren 
tarafından yapılacak ve ücret bordrosu ile belgelendirilecektir. Rehberin vergi açısından yapacağı 
bir işlem yoktur. Bordroda tahakkuk eden vergi, işveren tarafından Muhtasar Beyanname ile beyan 
edilecek ve vergi dairesine ödenecektir. 

6326 sayılı “Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı 
maddesinin 1 inci fıkrasında “ Taban ücret tarifesi birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB)’ın görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir ve her yıl 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve 
ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, 
izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir”. 
Taban ücretleri tur, paket tur, gece turu ve transfer olarak günlük ve aylık taban ücreti üzerinden 
belirlenir. 

6326 sayılı “Turist Rehberliği Meslek Kanunu”’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı 
maddesinin 2.inci fıkrasına göre; “Turist rehberleri, taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında 
turist rehberliği hizmeti sunamazlar. Taban ücret altında çalışılabilecek sosyal ve kamusal nitelikli 
turist rehberliği hizmetleri yönetmelikle belirlenir.” 

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı 
maddesinin 3 üncü fıkrasına göre; “Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı 
turist rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Haklı nedenlerin bulunduğu hâllerde ve daha 
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sonra yazılı olarak düzenlenmek kaydıyla e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme 
yapılabilir.” 

 

Eylemli Turist Rehberlerinin Elde Ettiği Gelirlerin Arızi Kazançlar Açısından 
Değerlendirilmesi 

Arızi kazançlar süreklilik göstermeyen kazançlardır. Arızi olarak elde edilen kazancın istisna 
tutarını aşması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir (Demircan, 2007 
:41). 
 
Gelir Vergisi Kanunu Madde 82 ye göre; 

Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır: 

“1. Arızi olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde 
edilen kazançlar. 

2) Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk 
edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere 
iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat. 

3) Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile 
peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya 
devrinde doğan kazançlar dahil). 

3) Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat. 

4) Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri 
kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil). 

5) Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızi olarak yapmalarından elde 
ettikleri kazançlar. 

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış 
olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak 
edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının (310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliği ile 2020 yılı için 40.000 TL) liralık kısmı gelir vergisinden müstesnadır. 

GVK 82/4 de belirtildiği üzere arizi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil 
edilen hâsılat arızi kazanç olarak vergiye tabidir. Turist rehberliği faaliyetini süreklilik arz 
etmeyecek şekilde yapanlar bu madde kapsamında değerlendirilir ve 2020 yılı için yıllık hasılatı 
40.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır. 

 

VERGİ MÜKELLEFİ OLARAK EYLEMLİ TURİST REHBERLERİNİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, serbest meslek mensubu olarak gerçek gelir vergisi mükellefi 
olanlar, aynı zamanda Vergi Usul Kanunu kapsamına da girmiş olurlar. Buradaki görevleri özetle; 
mükellefiyet tesis ettirilmesi, defter tasdik ettirilmesi ve düzenli olarak tutulması, serbest meslek 
makbuzu bastırılması ve yapılan iş karşılığı düzenlenerek müşteriye verilmesi, defter ve belgelerin 
beş yıl süre ile saklanması, ilgili yasalar gereği verilmesi gereken beyannamelerin süresinde Internet 
Vergi Dairesine girilmesi, tahakkuk eden vergilerin ödenmesidir. 
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Bildirimlerle İlgili Yükümlülükleri 

Eylemli turist rehberleri serbest meslek erbabı olarak Vergi Usul Kanunu Madde 153 de belirtildiği 
üzere işe başlamayı vergi dairesine bildirmekle yükümlü mükellefler arasındadır. Vergi Usul 
Kanunu Madde 168. Maddesinde süre ile alakalı olarak “işe başlama tarihinden itibaren on gün 
içinde, işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay 
içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.” Şeklinde açıklama yapılmıştır. 

 

Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Yükümlülüğü 

Belge düzeni Vergi Usul Kanununun 236’ncı maddesinde, “serbest meslek erbabının, mesleki 
faaliyetine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim ederek bir 
nüshasını müşteriye vermek ve müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde 
olduğu hüküm altına alınmıştır.” 

İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere, eylemli turist rehberlerinin serbest meslek faaliyetleri 
nedeniyle, kendilerine yapılacak ödemeler karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlemeleri 
zorunludur. Turist rehberlerinin rehberlik faaliyetini arızi olarak yapmaları veya muafiyet 
kapsamında bulunmaları halinde eylemsiz turist rehberlerinde durum böyledir ve serbest meslek 
makbuzu düzenleyememektedir. Bu durumda faaliyete ilişkin ödemenin, ödemeyi yapan gelir veya 
kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gider pusulası ile belgelendirilmesi ve turist rehberlerinin 
de gider pusulasını saklaması zorunludur. 

 

Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutma Yükümlülüğü 

GVK. Madde 67 de serbest meslek kazanç defteri “Serbest meslek erbabı, mesleki kazançlarını Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre tuttukları "Serbest meslek kazanç defteri" ne istinaden tesbit 
ederler” ifadesiyle serbest meslek çalışanlarının tutmak zorunda olduğu defter olarak açıklanmıştır 

Vergi Usul Kanununun 171. Maddesinde mükelleflerin defter tutma amaçları “vergi ile ilgili servet, 
sermaye ve hesap durumlarının, faaliyet ve hesap neticelerinin tespit edilmesini, vergi ile ilgili 
muamelelerinin belli edilmesini, vergi karşısındaki durumunun hesap üzerinden kontrol edilmesini 
ve incelenmesini sağlamak “şekilde belirtilmiştir. Eylemli turist rehberleri de bu amaçlarla “Serbest 
Meslek Kazanç Defteri” tutmaları zorunludur. İşlemlerin günlük kaydedilmesi ve tasdik 
zorunluluğu bulunmaktadır (Güner, 2016:186). 

 

Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilmesi Yükümlülüğü 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde 
“Maliye Bakanlığına mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri 
finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu 
getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi 
verilmiştir”. Fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbapları, 
kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve 
vergiden muaf esnafların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla 
(örneğin nihai tüketiciler) yapacakları 7.000 TL’yi (2020 yılı için) aşan tutardaki her türlü tahsilat ve 
ödemelerini, banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri kanalıyla yapmaları zorunludur 
2020 yılında uygulanacak vergi cezaları (https://www.muhasebeweb.com). 
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Defter ve Belgelerleri Saklama ve İbraz Yükümlülüğü 

Serbest meslek erbabından defter tutmak mecburiyetinde olduğu defter ve belgeler, Vergi Usul 
Kanununun 253 üncü maddesinde, “Vergi Usul Kanununa göre defter tutmak mecburiyetinde 
olanların, tuttukları defterlerle Kanunun üçüncü kısmında yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı 
takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdur “hüküm altına 
alınmıştır. Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin defter ve belgeleri muhafaza süreleri, özel hesap 
döneminin sona erdiği takvim yılını izleyen yıldan itibaren beş yıldır. VUK 256 ncı maddesine göre 
ise” mükellefler, muhafaza yükümlüğü altında olan defter ve belgeleri yetkili makam ve 
memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar”. Tuttukları defterlerle 
vesikaları Vergi Usul Kanunu’nun 254’üncü maddesi gereği “Defter tutmak mecburiyetinde 
olmayanlar, almaya mecbur oldukları fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını tanzim 
tarihlerini takip eden yıldan başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar” 
(https://vergidosyasi.com). 

Defter ve belgeleri muhafaza etmeye mecbur olan serbest meslek erbabı, muhafaza etmek zorunda 
oldukları her türlü defter, belge ve diğer kayıtlarını muhafaza süresi içerisinde, yetkili makam ve 
memurların talebi üzerine ibraz etmek zorundadırlar. 

 

Eylemli Turist Rehberlerinin Damga Vergisi Kanunu Açısından Yükümlülükleri 

Yapılan yazılı sözleşmeler, sözleşmede bir rakam olması halinde 2020 yılı için binde 9,48 oranında 
damga vergisi ne tabiidir (Damga Vergisi Vergi Oranları 2020, https://www.verginet.net). Müşteri 
ile yazılı bir sözleşme yapılması halinde ilgili yılın damga vergisi oranı kullanılarak vergi hesaplanır 
beyan ile ödemesi yapılmalıdır. Vergi Usul Kanunu Madde 6. maddesine göre sözleşme sayısına 
göre damga vergisi doğar. Sözleşmenin tek nüsha olması halinde, vergiyi düzenleyen taraf öder, iki 
nüsha halinde olması halinde, her iki nüsha da ayrı ayrı vergiye tabiidir. 

 

Eylemli Turist Rehberlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Yükümlülükleri 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1’nci maddesi ile Türkiye’de yapılan ticari, sınai, 
zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler katma değer vergisine 
tabii tutulmuştur. Serbest meslek faaliyetiyle iştigal eden serbest meslek erbabının vermiş olduğu 
hizmetin sözleşmeye uygun bir şekilde ifa edilmesiyle, hizmeti yapan açısından KDV’yi doğuran 
olay gerçekleşmiş olur ve KDV borcu bu şekilde doğar (https://vergialgi.net). KDV oranları Katma 
Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) 
sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için 
%18 olarak belirlenmiştir. Rehberlik hizmetine genel oranda (% 18) katma değer vergisi 
uygulanması gerekmektedir(Toprak, 2019: 139). 

 

SONUÇ 

Turist rehberi konusunda pek çok tanım bulunmasına rağmen uluslararası kabul görmüş Dünya 
Turist Rehberliği Birliği Federasyonu (World Federation of Tourist Guiding Associations- WFTGA) 
tanımına göre turist rehberi: “Yerli veya yabancı turistlere, rehberlik kimlik kartında belirtilen 
dillerde rehberlik eden, tanıttığı bölgenin tarihi, kültürel ve doğal mirası hakkında bilimsel ve 
kapsamlı bilgi sahibi olan ve bilgileri ile ülken imajını en iyi şekilde yansıtabilen, seyahat acentaları 
tarafından düzenlenen tur programlarını seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve 
tüketiciye satıldığı şekilde yürütülmesi sağlayan müze ve ören yerlerinde organize olmuş 
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grup/kişilere rehberlik eden kişidir” şeklinde tanımlanmaktadır(Yenipınar ve Zorkiriş, 2013:114). 
Literatürdeki ve mevzuattaki tanımların ortak noktası rehberin turiste hizmet veren olmakla birlikte 
turist ile destinasyon arasındaki en önemli aracı ve bağ olduğudur (Aslan ve Çokal, 2016:54). Ülke 
ekonomileri içinde turizm gelirlerinin önemli bir etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde turist 
rehberleri de davranışları, yeteneği ve bilgisi ile toplum ve ülke hakkında ziyaretçilere fikir ve bilgi 
veren, kendini, çalışma arkadaşlarını, işletmesini, ülkesini ve ülke halkını yabancılara karşı temsil 
eden en büyük sorumlulardan biridir (Köroğlu, 2011:vii). 

Türkiye de turist rehberliği mesleğine yasal altyapı oluşturulması amacıyla 07.06.2012 Tarih ve 6326 
Sayılı “Turist Rehberliği Meslek Kanunu” çıkarılmıştır. Kanun’a dayanılarak, “turist rehberliği 
mesleğine kabule, mesleğin icrasına ve turist rehberliği meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişine, 
Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğe ilişkin görev ve yetkilerine, Bakanlık ile meslek kuruluşları 
arasındaki işbirliğine ve meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemek amacıyla” 26.12.2012 tarihinde “Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği” çıkarılmıştır. 
Rehberlik hizmeti veren rehberlerin Gelir Vergisi Kanunu açısından vergilendirmesiyle ilgili 
açıklamalar Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Kasım 2015 günü ve 29537 sayılı 
289 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır. 

Turist faaliyetinden elde edilen kazanç ve iratlar vergi kanunlarına göre serbest meslek erbabı 
olarak çalışanlar açısından serbest meslek kazancı, bağımlı olarak çalışanlar açısından ücret geliri, 
ara sıra rehberlik yapanlar açısından arızi serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmektedir 
(Demircan, 2007:68). 
 
Turist rehberleri eylemli ve eylemsiz olmak üzere ikili bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Fiilen 
turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip olup meslek odasına kaydolma, ruhsat ve 
çalışma kartı alma zorunluluğu bulunanlar eylemli rehber olarak adlandırılır. 

Buna göre, eylemli turist rehberlerinden faaliyetlerini kendi nam ve hesabına mutat meslek olarak 
süreklilik arz edecek şekilde fiilen yaptıkları vergi dairelerince tespit edilenler, serbest meslek erbabı 
kabul edilip Gelir Vergisi Kanunu’nun serbest meslek kazancının vergilendirilmesine ilişkin 
hükümleri çerçevesinde vergilendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yayımlanan Turist Rehberliği Meslek 
Yönetmeliği uyarınca eylemli turist rehberlerinin, aynı acenta ile birden fazla "rehber- acente hizmet 
sözleşmesi" yapmaları elde ettikleri gelirin serbest meslek kazancı olma vasfını değiştirmemektedir. 

Eylemsiz rehberler Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi 
uyarınca gelir vergisi muafiyetinden yararlanırlar. 

Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan 
ve nakden ödenen meblağı kapsar. Ücretin unsurları, hizmet erbabının bir işverene tabi olması, 
belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışması, hizmet karşılığı ödeme yapılmasıdır (Demircan, 2007:36). 
Seyahat acentalarıyla bir hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışan eylemli turist rehberlerinin elde 
ettiği gelir ücret geliridir. Bu kişilere yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 63, 94, 103 ve 
104 üncü maddeleri uyarınca vergilendirmeye tabi tutulur. 

Gelir Vergisi Kanunun 82 (4) de belirtildiği üzere “Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri 
dolayısıyla tahsil edilen hâsılat” arızi kazanç olarak vergiye tabidir. 

Vergi mükellefi olarak eylemli turist rehberlerinin serbest meslek erbabı olarak Vergi Usul Kanunu 
Madde 153 de belirtildiği üzere işe başlamayı, iş değişikliğini ve iş bırakmayı vergi dairesine 
bildirmekle yükümlüdürler. Gelir Vergisi Kanunu Madde 67 de serbest meslek kazanç defteri, serbest 
meslek çalışanlarının tutmak zorunda olduğu defter olarak açıklanmıştır ve buna bağlı olarak serbest 
meslek kazanç defteri tutmak zorundadırlar. Eylemli turist rehberlerinin Vergi Usul Kanununun 
236’ncı maddesi gereği serbest meslek faaliyetleri nedeniyle, kendilerine yapılacak ödemeler 
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karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlemeleri zorunludur. Rehberlik faaliyetinin arızi olarak 
yapılması veya muafiyet kapsamında bulunmaları halinde faaliyete ilişkin ödemenin, ödemeyi yapan 
gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gider pusulası ile belgelendirilmesi ve turist 
rehberlerinin de gider pusulasını saklaması zorunludur. Eylemli turist rehberlerinin hizmet ifasına 
ilişkin tahsilat ve ödemelerin, 7.000 TL’yi (2020 yılı için) aşan tutardaki her türlü tahsilat ve 
ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu 
kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Vergi Usul Kanununun 253’üncü 
maddesinde belirtildiği üzere Vergi Usul Kanununa göre defter tutmak mecburiyetinde olanların, 
tuttukları defterlerle, vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl 
süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. 
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